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Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa 
edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, 
bilgiye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin gele-
ceğinin inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. 
Bu büyük birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi 
“müzelik bir emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek inşa 
edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugü-
ne kalan, yarına da aktarılacak olandır. Milletler tarihte yalnızca 
geçmişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışama-
yan, tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, 
sağlıklı bir gelecek inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağ-
lık ve tabiat bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanan 
eserlerin, bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle 
karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Sürdürülebilir kalkınma; “güçlü makroekonomik politikalar” 
ile “rekabeti odağına alan yapısal reformların” bir arada uy-
gulanması ile mümkündür. Rekabette söz sahibi olabilmek ise; 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde faydalanmak, 
bu gelişmeleri içselleştirmek ve bir sonraki adımı da tasarlamakla 
mümkün oluyor. Bunu başarabilen ülkeler gelişmişlik konusunda 
rakiplerini geride bırakıyor ve küresel ekonomide daha fazla söz 
sahibi olmaya başlıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişme “yeni”, “daha iyi” ve “keşfedilme-
miş” olanı arama çabasıdır. Fakat bu çaba, geçmişten asla kopuk 
değildir. Geçmiş mirasın çok daha iyi anlaşılması, geleceğin daha 
sağlam inşası için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Türki-
ye tam da bu noktada, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu eşsiz 
tarihi ve kültürel birikimiyle ciddi bir karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahiptir. Türk-İslâm medeniyetinin kadim bir üyesi olarak; in-
sanlığın bilimsel, teknik ve kültürel gelişimine çok somut katkıları 
olan bir medeniyetin mirasçısıyız.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılması; 
yeni kuşakların geçmişten feyz alarak daha güçlü bir motivasyonla 
yola devam etmesine katkı sağlayacaktır. Bu eserler ayrıca, bilim, 
Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki politikalarımız için de girdi su-
narak, farklı bakış açılarından faydalanma imkanı verecektir. Bu 
kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye 
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Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yürütülen “Türk-İslâm 
Bilim Kültür Mirası Projesi”ni çok değerli ve benzersiz bir adım 
olarak görüyorum. Proje; matematik, astronomi, tarih, coğraf-
ya, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda saygıdeğer İslâm âlimleri 
tarafından hazırlanan eserleri bilim dünyasına kazandırmayı 
amaçlıyor.

Yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı-
zı arz ediyorum. Başta TÜBA çalışanları olmak üzere, bu çok 
kıymetli proje için emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyo-
rum. Eserlerin yazarlarını rahmet ve hayırla yâd ediyor, Projenin 
Milletimizin bilimsel ve topyekün kalkınması için yararlı olmasını 
diliyorum.

Mustafa Varank
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Sunuş

Günümüzde bilim ve yenilikçilik, ulusal kalkınma ile uluslararası 
rekabette göreli üstünlük sağlamada belirleyici stratejik faktörler 
haline gelmiştir. Toplumların bilim ve yenilikçilik performansı 
açısından, toplumda bilimin, bilimsel düşünce ve yaklaşımların 
önemsenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ile gençlerin 
bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, özel bir öneme sa-
hiptir. Bu hususlar, dünyadaki muadilleri gibi ulusal akademimiz 
Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA’nın da öncelikli amaç ve 
görevleri arasında yer alır.

Bilim ve yenilikçilik performansı, güncel imkân ve kaynaklar 
yanında tarihsel birikim ve mirasın değerlendirilmesini de gerek-
tirir. Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve 
değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına 
sahip bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır 
kılınması, bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulusal he-
deflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi, 
diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli özgü-
ven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük önem 
taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki göreli 
konumumuz ile geleceğe yönelik yüksek amaçlarımız dikkate alın-
dığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir benlik/kimlik ve 
özgüven inşası ile güçlü bir motivasyon ikliminin oluşturulmasına 
gerek olduğu ve bu konuda her Türk vatandaşı ve kurumunun 
katkı ve destek sağlamasının ulusal bir görev olduğu açıktır.
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TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, Akademimiz ta-
rafından bu düşünceler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı’nın 
mali desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje ile, Türk-İslâm 
medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilim-
ler, dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile diğer 
dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 eserin, 
imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya ter-
cümesi yapılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür âleminin 
ve gelecek kuşakların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, çok sayıda pay-
daşın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir.

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projemizin başlangıçtan beri 
Sayın Cumhurbaşkanımızca desteklenmesi ve bu yıl Cumhurbaş-
kanlığı himayelerine alınmış olması, Akademimiz açısından bü-
yük bir onur kaynağı olmuştur. Bilime ve projemize verdikleri çok 
değerli destek ve yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şükranlarımızı arz ediyorum.

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yâd ediyorum. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyorum. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve 
tahlilini yaparak günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırma-
cılarına ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. 
Yayına hazırlık ve basım sürecinde rol alan Akademi üyelerimiz, 
bilim insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan 
tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 
yayımlanan eserlerin Milletimizin bilimsel ve topyekün gelişimi 
ile medeniyet ihyası/inşası süreci bakımından yararlı olmasını 
diliyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TÜBA Başkanı
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Önsöz

Doktora tezi olarak hazırlanıp on yedi yıl sonra kitaplaştırılmış 
olan Nusretnâme, XVII. Yüzyılın son yılları ve XVIII. Yüzyılın 
ilk çeyreği için kıymetli bir eserdir. Silâhdâr Fındıklılı Mehmed 
Ağa tarafından kaleme alınan ve müellifin Zeyl-i Fezleke adını 
verdiği Silâhdâr Tarihi ismiyle de meşhur olan eserinin devamı 
niteliğindedir. Sultan II. Mustafa'nın tavsiye ve arzusuyla 22 Ce-
maziyelahir 1106/ 7 Şubat 1695’da olay yazımı başlatılan eser, 
yine sultanın isteği üzerine Nusretnâme ismini almış ve vekāyinâme 
tarzında düzenlenmiştir. Müellifin büyük bölümünü görgü tanığı 
olarak aktardığı ve saray hizmetinde olduğu 1106-1115/1695-
1703 seneleri hadiselerinin bulunduğu birinci kısım, daha sonra 
yazdıklarına nisbetle kıymetlidir. Eserde verilen bilgiler, müellifin 
iyi bir gözlemci olması ve takdire şayan dikkati münasebetiyle 
oldukça zengindir. Sefer öncesi hazırlıkların, düzenlenen mera-
simlerin, devlet ricalinin ve sultanın kıyafetlerinin, sefer sırasında 
takip edilen güzergâhın ve savaşların safhalarının bütün ayrıntı-
larıyla verildiği görülmektedir. Müellifin sık sık padişahın devlet 
ricali ile yaptığı konuşmaları aktarması, tayin ve azillere, tabiat 
hadiselerine, yangınlara, teşkilat tarihi açısından önem arzeden 
yeni düzenlemelere yer vermesi eserin kıymetini bir kat daha 
arttırmaktadır. 

1116-1133/M.1704-1721 yıllarını içine alan ikinci kısımda, 
müellif  artık saray hizmetinde olmadığından hadiselerin dışında 
kalmış ve bu kısımları özet şeklinde kaleme almıştır. Nusretnâme 
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anlaşılabilir bir dil ile kaleme alınmış olmakla beraber bazen 
özellikle seçilmiş süslü ve ağır ifâdeler de kullanılmıştır.

Metin tesisinde, müellif  müsveddesi olduğunu düşündüğümüz 
Veliyyüddin Efendi (Bayezid Devlet Ktb. Nr. 2369) nüshası esas 
alınmıştır. Karşılaştırmada istinsah tarihleri ve diğer hususiyetleri 
göz önüne alınarak Yıldız (İstanbul Üniversitesi Ktb. Nr. 5983) 
ve Çaşnigir (Manisa Devlet Ktb. Nr. 5040/12) nüshaları kullanıl-
mıştır. Nüshalar arasında muhteva farklılığı olmamasına rağmen 
bütün farklılıklar sayfa altında verilmiş, metne tamamlayıcılık 
anlamında değer katan ifadeler hangi nüshadan alındığına işaret 
edilmek kaydıyla metin tesisinde kullanılmıştır. Transkripsiyon 
esnâsında mutedil bir işaretlendirme yolu takip edilmiş, dil hu-
susiyetleri de mümkün mertebe dikkate alınmaya çalışılmıştır. 
Kitapta metin tesisi ile birlikte Nusretnâme’nin kaynakları, müellifi 
ve eserinin tahliline, nüshaların tanıtımına, yine eserin dönemin 
diğer kaynaklarına tesirine yer verilmiştir. 

Nusretnâme, İsmet Parmaksızoğlu tarafından sadeleştirilerek 1962 
yılında yayımlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı yayınları arasında 
çıkmış bulunan eser, iki ciltte ikişer fasikül (kitap) olarak plan-
lanmıştır. Tarih kaynaklarının sadeleştirilmesinde görülen mah-
zurlara bu neşirde de rastlıyoruz. Tam karşılığı bulunamayan 
bazı ifadelerin, okunması ve anlaşılması zor bölümlerin yuvarlak 
ifadelerle geçiştirildiğini, Farsça ve Arapça metinleri verilen na-
melerin sadeleştirmeye dahil edilmediğini ve özellikle isimlerde 
okuma yanlışlıkları olduğunu görüyoruz. Fakat karşılaşılan 
noksanlara rağmen istifade ettiğimiz noktalar da oldu. Zira bu 
çalışmada yer isimleri üzerinde mühim bir mesai sarf  edilerek 
orijinal yazılışları sayfa altı bilgisi olarak verilmiş, metinde geçen 
âyetlerin Kur’ân-ı Kerim’deki yerleri tesbit edilerek meâlleri veril-
miş, hadis ve ata sözlerinin kaynaklarına işaret edilmiştir. 

Silâhdâr’ın bu değerli eseri üzerinde çalışmak benim için çok 
yararlı olmuştur. Osmanlı tarihi üzerinde çalışacaklar için önemli 
bir kaynak olan Nusretnâme’nin yayınlanması en büyük arzum-
du. Bu konuda en az benim kadar istekli olduğunu her fırsatta 
hissettiren, tarih öğrencisi olduğum yıllardan itibaren hocam 
olan, sabırla ve müşfik bir baba tavrıyla çalışmalarımı takip edip 
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yardımını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Mücteba İlgürel ve yap-
tığı ikazlar ile bana yol gösteren Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’a 
teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tezin her safhasında yardımlarını 
gördüğüm arkadaşım Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu’na, Prof. Dr. 
Ali Akyıldız’a, Prof. Dr. Erhan Afyoncu’ya, Prof. Dr. Muzaffer 
Doğan’a, Prof. Dr. İlhami Yurdakul’a ve metnin mukabelesinde 
en güzel zamanlarını fedakarca sarf  eden mesai arkadaşım Doç. 
Dr. Emine Gümüşsoy’a minnettarlığımı bildiririm. Basımı ger-
çekleştiren ve bütün safahatı titizlikle takip eden Türkiye Bilimler 
Akademisi’nin kıymetli mensuplarına da şükranlarımı sunarım.

Mehmet Topal
Eskişehir 2018
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Kısaltmalar

a.g.e. : adı geçen eser.

a.g.m. : adı geçen makale.

a.g.t. : adı geçen tez.

AÜDTCF : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya 
Fakültesi

bk. : bakınız

c. : cild

Ç : Nusretnâme’nin Çaşnigir (Manisa Umumî Ktb.) 
nüshası.

GH : Gülşen-i Hulefâ

İA : İslâm Ansiklopedisi

İSNZ : İcmâl-i Sefer-i Nehr-i Ziyâb

İÜEF : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

ktb. : Kütüphâne

N : Nusretnâme

nr.  : numara

OM : Osmanlı Müellifleri

RT : Râşid Tarihi

s. : sayfa

SO : Sicill-i Osmânî

T.Y. : Türkçe Yazmalar
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TSB : Tarih-i Seferü’l-Basra

TSMA : Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi 

TTK : Türk Tarih Kurumu

V : Nusretnâme’nin Veliyyüddin Efendi (Bayezid 
Devlet Ktb.) nüshası.

vd. : ve devamı 

vr. : varak

vs. : ve saire

Y : Nusretnâme’nin Yıldız (İstanbul Üniversitesi Ktb.) 
nüshası.
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Giriş

Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa’nın Hayatı

Müellifin hayatı ile ilgili olarak daha çok eserlerinde kendisi hakkında verdiği 
bilgilere sahibiz. Bunlara rağmen yine de bazı hususlar açıkta kalmaktadır. 
Mesela kendisinden bahsetmekle beraber ailesi hakkında babasının isminden 
başka bir şey söylememektedir. Fındıklı’da doğumu hakkında verdiği bilgi ile 
saraya girişi arasında da ilk bakışta açıklanması gereken sorular ortaya çık-
maktadır. Klasik dönemde Enderun’a girişler devşirme sistemiyle doğrudan 
bağlantılıydı ve aidiyet meselesi fazla problem teşkil etmiyordu. Ancak müelli-
fin doğduğu ve büyüdüğü dönemlerde artık saraya aile kökenleri devşirmeye 
giden şahıslar da alınabilmekteydi. Veya 16. Yüzyıl sonlarından itibaren artık 
kapıkuluna “ecnebi” karıştı şikayetlerinin bir uzantısı olarak yerli kökenli aile-
lerin çocuklarının da bu sisteme sokulduğu tahmin edilebilir. Müellif  babasının 
ismini Mehmed Hâce olarak verdiğine göre1 buradaki “hâce” sıfatından onun 
da bir devlet görevlisi, muhtemelen kalemiyeden birisi olduğu da anlaşılabilir. 

Kendisi hakkında doğrudan verdiği bilgilere dönecek olursak Silâhdâr Fındık-
lılı Mehmed Ağa, Hicrî 12 Rebîülevvel 1069/ M7 Aralık 1658'da Galata’ya 
bağlı Fındıklı kasabasında dünyaya geldi.2 Genç yaşında saraya girdi ve pek 

1 “Bu hakīr-i pür-taksîr Mehmed Hâce-zâde eş-şehîr bi-Fındıklı ya‘ni ki, Galata muzâfâtından Fın-
dıklı kasabasında tevellüd idüp…” Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, Silâhdâr Tarihi I, nşr. Ahmed 
Refik, İstanbul, 1928, s. 2.

2 Müellif  doğumunu 1069 senesi vekāyi‘i arasında şu sûretle kaydeder: "Mâh-ı mezbûrun (Re-
bî‘ü'l-evvel) on ikinci dü-şenbih gicesi işbu muharrir-i hakīr-i Zeyl-i Fezleke âlem-i gaybdan dün-
yâ-yı fânîye vaz‘-ı kadem eyledi", Silâhdâr, a.g.e., I, s. 143; ondan naklen İbrahim Artuk, “Silâhdâr 
Fındıklılı Mehmed Ağa”, Tarih Dergisi, sayı 27, İstanbul 1973, s. 123; "Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvelin 
(1096) on ikinci günü mü’ellif-i hakīr yirmi yedi yaşına bâliğ oldu.", Silâhdâr, a.g.e., II, s. 714. 
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çok akranı gibi iyi bir eğitim gördü. 3 Zilkade 1084/M.9 Şubat 1674'de Has 
Bahçe bostancıları arasına dahil edilen Mehmed Ağa,3 talihinin de yardımıyla 
Muharrem 1088/M.Mart 1677'de Tersane bahçesi hareminde bulunan oda-
lardan birinde çıkan ve kısa zamanda yayılan yangının söndürülmesinde gös-
terdiği gayretten dolayı padişahın dikkatini çekti ve lütfuna nâil oldu.4 Sultan 
IV. Mehmed Lehistan Seferi’ne çıktığı zaman Turhan Sultan ve saray halkı ile 
beraber sefere iştirak eden Mehmed Ağa, Baş Musâhib Şahin Ağa’nın padi-
şaha arzıyla, 25 Şevval 1089/M.10 Aralık 1678'da yirmi yaşında iken zülüflü 
baltacılar zümresine alındı.5 13 Rebîülevvel 1090/M.24 Nisan 1679'da Seferli 
Odası neferâtı arasına katılan müellif6 buradaki hizmeti sırasında IV. Meh-
med'in tertib ettirdiği eğlencelere ve av seferlerine şahit oldu.7 1683 yılında 
Viyana Seferi’ne de orduyla katılan Mehmed Ağa sefer hazırlıklarını yakından 
takip etmiş, Kara Mustafa Paşa'nın azamet ve debdebesini görmüş, ordu ile 
beraber yola çıkarak seferin bütün zorluklarını yaşamıştı. Şiddetli yağış olan bir 
gecede sandık üzerinde uyuyarak bu meşakkatlerden payını almış olan müellif, 
seferin bütün teferruatını ve safhalarını takip etmişti. Orta Macar Kralı Tökeli 
İmre Türk karargâhına geldiği zaman orada bulunan Mehmed Ağa, Tökeli'nin 
sîmâsını, kıyâfetini maiyyetinde bulunanları en küçük teferruatına varıncaya 
kadar kaydetti.8 Mehmed Ağa sefer dönüşünde Hasan Ağa'nın yerine Hasoda 
hademeleri arasına katıldı ve bu arada Kara Mustafa Paşa aleyhinde sarayda 
dönen entrikalara şahit oldu.9

3 "Müellif-i hakīr İstanbul Hasbağçe bostâniyân zümresine ilhâk olundu", Silâhdâr Fındıklılı 
Mehmed Ağa, a.g.e., I, s. 632; Artuk, a.g.m., s. 123; Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkârlar, İstanbul, 
1924, s. 229; Ahmed Refik Silâhdâr Tarihi'nin baş tarafına yazdığı mukaddimede s. IV, Has Bahçe 
bostancılar zümresine dahil olduğu tarihi 1088 olarak zikretmiş, halbuki müellif  bu hadiseyi 1084 
senesi vekāyi‘i arasına kaydetmişti.

4 Artuk, a.g.m., s. 1; "Zümre-i bostâniyândan olduğumuz hasebiyle hıdmetde hâzır ve ol varta-i 
hevil-nâk-i ibret-nümâya nâzır idim. Taraf-ı pâdişâhîden azîm lutfa mazhar olduk." Silâhdâr, 
a.g.e., I, s. 661; Ahmet Refik, Fındıklılı, İstanbul 1933, s. 5-6.

5 "Ve mâh-ı mezbûrun yirmi beşinci şenbih günü müellif-i hakīr hıdmetinde olduğum Hazînedâr-ı 
birûn-ı sâbık Başmusâhib Şâhin Ağa yed-i himmetiyle zülüflü baltacılar zümresine ilhâk ve ol 
hâne-i garîbeye çırâğ olduk" Silâhdâr, a.g.e., I, s. 726; Ahmet Refik, Fındıklılı, s. 5-6; Artuk, a.g.m., 
s. 124; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, IV, İstanbul 1315, s. 220. 

6 Artuk, a.g.m., s. 124; "Ve on üçüncü dü-şenbih gün Vâlide Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okudup, 
akşam salı gicesi mü’ellif-i hakīr bende-i dîrînelerin hıdmetinde olduğum hâneden, gılmân-ı 
enderûndan Seferli Odası neferâtı zümresine ref‘ ve mahsudü'l-akrân ve nâ’il-i merâm eyledi.", 
Silâhdâr, a.g.e., I, s. 728; Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkârlar, s. 229; Ahmet Refik, Fındıklılı, s. 6.

7 Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkârlar, s. 229.
8 Silâhdâr, a.g.e., I, nâşirin önsözü, s. IV; İbrahim Artuk, a.g.m., s. 124.
9 Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkârlar, s. 230; Ahmed Refik, Fındıklılı, s. 7.
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1688 yılında Sultan IV. Mehmed’in tahttan indirilmesini ve yeniçerilerin isya-
nını izleyen Mehmed Ağa, yeni padişah olan Sultan II. Süleyman zamanında 
da onun hizmetinde bulundu.10 Memuriyeti dolayısıyla Padişah’ın yakınların-
da bulunan ve hâdiseleri büyük bir dikkatle ve tafsîlatıyla kaydetmeye devam 
eden Mehmed Ağa’nın11, bu yakınlığı II. Süleyman’dan sonra padişah olan II. 
Ahmed zamanında da devam etti.12 

Hasodalı olması sebebiyle bir çok olayın içerisinde bulunma şansına sahip olan 
müellifin gözlemlerine bakıldığında, kıyafetler, tavırlar, konuşmalar, oturuş ve 
kalkışlara varıncaya kadar yazdığı ve hadiseleri adeta canlandırdığı görülür. 
Kendisini diğer tarihçilerden ayıran bu hususiyetlerine daha sonra tarihçiliği 
bahsinde temas edilecektir. Müellifin padişahlar değişmesine rağmen konumu-
nu koruması ve yükselişini devam ettirmesinde şüphesiz Enderun ruhunu iyi 
kavraması ve bu çizgiden çıkmamasının önemli payı olmalıdır. 

Sultan II. Mustafa (1695-1703), Fındıklılı Mehmed Ağa'nın dürüstlüğünü 
ve yazmadaki mahâretini görerek, padişahlığının sonuna kadar yanından 
ayırmadı, adeta kendisine sırdaş tayin etti. Sultan Mustafa şehzâdeliğinden 
beri Mehmed Ağa’yı tanıyor ve onun bir tarih kitabı yazdığını biliyordu. Bu 
nedenle tahta çıkar çıkmaz ondan, kendi padişahlığı döneminde yaşanacak 
olayları, fetihleri ve zaferleri günü gününe yazmasını istedi.13 Mehmed Ağa 
zaten, 1655’ten 1695’e kadar gerçekleşen bütün gelişmeleri, eserleri bahsinde 
inceleyeceğimiz Zeyl-i Fezleke isimli eserine kaydetmiş bulunuyordu. Bu tarih-
ten itibaren de yine II. Mustafa’nın arzusu ile Nusretnâme adı verilen eserini 
yazmaya başladı.14 Sultan Mustafa, “Mehmed Ağa görüp yazsın” diye nereye 
gitse beraberinde onu da götürdü. Mehmed Ağa da bu fırsatı geri çevirmeden 
gelişmeleri kayda geçirdi, bazen de eserine alacağı hadiseleri padişahın isteği 
doğrultusunda belirledi.15

10 Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkârlar, s. 230.
11 Dönemin sadrazamı İsmail Paşa'nın 27 Nisan 1688'de sadaretten uzaklaştırılması amacıyla, 

rakipleri olan ulemâ efendilerin, Hasbahçe'de Bağdad Köşkü'nde padişahın huzuruna kabul 
olunarak İsmail Paşa ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirmeleri üzerine, padişah, “Ya kim vezira-
zam olsun?” diye sorunca, Bekri Mustafa Paşa'yı tavsiye etmelerine şahitlik etmiştir. Bk. Merve 
Karaçay Türkal, “Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa’nın Hayatı ve Eserleri”, Mavi Atlas Gümüşhane 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Güz 2013, S. 1, s. 30.

12 Mustafa Nihat Özön, Silâhdâr Tarihi “Onyedinci Asır Saray Hayatı”, Ankara, 1947, s. 229-231.
13 Metin, vr. 213b.
14 Artuk, a.g.m., s. 127; Metin, vr. 213b.
15 Ahmet Refik, Fındıklılı, s. 9; Artuk, a.g.m., s. 127; Metin, vr. 18b, vr. 219b, vr. 273a-b.
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Mehmed Ağa 5 Ramazan 1110/M.7 Mart 1699'da hırka-i mübareke ve san-
cak-ı şerifin muhafazasından sorumlu dülbent gulâmı oldu.16 Zikredilen resmi 
görevlere rağmen anlaşıldığı kadarıyla müellif  memur olduğu hizmetlerin ya-
nında bilgi ve maharetleri münasebetiyle zaman zaman başka görevlere de ça-
ğırılıyordu17. Mehmed Ağa'nın çukadârlığa tayini ise Defterdâr Sarı Mehmed 
Paşa'nın anlatımıyla Enderun'da yükselme kurallarının dışında gerçekleşti. 
Dülbend ağası olan Mehmed Ağa bu göreve bir kademe atlatılarak getirildi.18 
Bu sıralarda tarihlere Edirne Vak‘ası olarak geçen ve Mehmed Ağa'nın yine 
bütün detayları ile tarihine kaydettiği hadiseler yaşandı ve bu büyük buhran, 
II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ile neticelendi. II. Mustafa tahttan indiri-
leceğini kesin olarak haber aldığı zaman çok üzülmüş, kendisine yakın kabul 
ettiği Mehmed Ağa ile dertleşmişti.19 

Edirne Vak‘ası ile II. Mustafa tahttan indirildikten sonra yerine kardeşi III. Ah-
med geçti. Mehmed Ağa, tahttan indirilmesinin ardından üzüntüsünden has-
talanarak 21 Şaban 1115/M.18 Aralık 1703'de vefat eden Sultan Mustafa'ya 
son görevini techîz ve tekfîn muamelelerini yürütmekle yerine getirdi.20 III. 

16 Metin, vr. 267b; “… dülbend ağası idim. Mukābele-i hümâyûnda dururdum, ilbâs olunacak kürk-
leri boğçasıyla elim üzre tutardım.” vr. 284b.

17 "Hakīr dülbend gulâmı olup hırka-i mübâreke ve sancak-ı şerîf  muhâfazasına me’mûr ve Yeni 
Saray'dan taşra binişlere gitmek mu‘tâd değil iken deryâ ilminde mahâretimiz hasebiyle şevketlü 
efendimiz bu abd-i âcizleri bile bulunmamız içün bir gün mukaddem silâhdâr ağaya musâhib 
gönderüp tenbîh buyurmuşlar idi". Metin, vr. 270a.

18 “Rikâbdâr olan Çerkes Süleyman Ağa sinnen hadâseti olmağla, silâhdâr ve çukadarlığa adem-i 
liyâkatinden, kānūn-ı Enderûn bi-hasebi'l-iktizâ mürâ‘at olunmayup, Rikâbdâr Süleyman Ağa yine 
rikâbdârlıkda kalup kendüden bir rütbe aşağı olan Dülbend Ağası Fındıklılı Mehmed Ağa çukadâr 
olmuş idi”. Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiat, nşr. Abdülkadir Özcan, Ankara 1995, s. 
821; Mehmed Raşid, Tarih, III., İstanbul 1282, s. 80; Yerine Çukadâr İbşir Hüseyin Ağa silâhdâr ve 
işbu muharrir-i hakīr Mehemmed Fındıklı dülbend ağalığından çukadâr oldı. Metin, vr. 288a.

19 Ve Hırka-i şerîf  arabaya yüklenürken kendüler binek taşından bu kullarına hitâb idüp,"bolay ki; 
hemân selâmetle sarâya varup şu emâneti sâhibine teslîm ideydik, Allâh mübârek eyleye pâdişâh-
lığın buyurdukda" fakīr, "niçün böyle me’yûs olursuz, fitneler olagelmişdir. Eslâflarınız erâzil [ü] 
eşkıyâ elinden ne zahmetler çekmişdir" didüğümde; "yok yok iş bitti, söz tükendi, vüzerâmla kul 
ağalarım gelen eşkıyâ-yı bed-ahlâklar ile yek-dil ü yek-cihetdir, şerlerinden cenâb-ı Bârî'ye sığın-
dım. Cümlesini kahr [u] helâk eyleye" buyurup binmişler idi. Metin, vr. 292a.

20 Defterdar, a.g.e., s. 835-836; Raşid, a.g.e., III., s. 117; Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkârlar, s. 234; “…
fakīr silâhdâr bulunduğumuz hasebiyle taraf-ı pâdişâhîden techîz [ü] tekfîni bu kullarına tenbîh 
ve sipâriş buyurulmağın, evvelâ vüzerâ vü ulemâ ve a‘yân-ı dîvânı Saray-ı âmireye da‘vet ve Aka-
ğalar kapusu hâricine cem‘ oldukları vakitde, pâdişâh-ı mağfûrun cenâzesi Kuşhâne kapusundan 
çıkarılup derûn-ı sarayda İçoğlan Câmi‘i önünde vâki‘ meydânda nihâde kılınan çergeye indirildi. 
Kendü vasiyyeti üzre bi-emr-i hümâyûn Ayasofya Şeyhi Esîrî dâmâdı Mustafa Efendi ve baş imâ-
mı Gonca-zâde Mustafa Efendi ve İmâm-ı sultânî Seyyid Mustafa Efendi ve Saray-ı hümâyûn 
kurrâsı Şeyh Mehemmed Efendi mübâşeretleriyle gasl [ü] tekfîn ve tabutuna üç sorguçlu mücev-
veze destâr vaz‘ olundukdan sonra kaldırılup… Metin, vr. 295b.
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Ahmed'in cülûsunun ardından Mehmed Ağa, 5 Cemâziyelevvel 1115/M.17 
Eylül 1703 tarihinde İpşir Hüseyin Ağa'nın yerine silâhdârlığa getirildi.21 Bu 
dönemde de oldukça faal olduğu görülen Mehmed Ağa, bostancıların mevâ-
ciblerinin verilmemesini bahane ederek çıkardıkları ayaklanmanın bastırıl-
masında padişah tarafından aracı tayin edildi. İsyan edenleri ikna için dört 
defa görüşmeye gitmesine rağmen sonuç alamayarak pâdişaha “Artık bunlar 
size hayr etmez. Tedârüklerin görüp yerlerine gayrısın istihdâm buyurun. Bir 
vechile nasîhat kabul etmezler” sözleriyle padişahı bostancılar üzerinde tasar-
rufta bulunmaya cesaretlendirmişti.22 İsyan bastırıldıktan sonra Mehmed Ağa, 
kendisi de Bostancı Ocağı'ndan yetişmesi münasebetiyle merhamete gelerek, 
ocağın tamamının tasfiye edilmemesi için padişahı ikna ederek, isyana karış-
mayanların ve emekdarların affına vesile oldu.23 

Müellifin aktif  ve etkili görevlerde bulunması ve sultana olan yakınlığı vezir-
lerin de dikkatinden kaçmıyordu. Nitekim hırslı bir insan olan Yeniçeri Ağası 
Vezîr Çalık Ahmed Paşa sadaret makamına geçme hayaliyle Mehmed Ağa'ya 
defalarca müracaatta bulunarak bu konuda kendisine yardımcı olmasını istedi. 
Durumdan hayli rahatsız olan Mehmed Ağa sıkıntısını III. Ahmed'e aksetti-
rince, padişah Çalık Ahmed Paşa'nın mevcut görevinden azlini emretti. Azl 
işlemleri Mehmed Ağa eliyle yürütülerek Çalık Ahmed Paşa bostancıbaşıya 
teslim edildi.24 Veziriazam Söhraplı Ahmed Paşa’nın azli olayında da sadaret 
mührünü kendisinden almakla görevlendirilen Mehmed Ağa,25 aynı gün Sul-
tan III. Ahmed'in bütün azl ve tayin fermanlarını tebliğ eden kişi oldu.26 

Silâhdâr Mehmed Ağa'nın yukarıda zikrettiğimiz faaliyetleri devam ederken 
sarayda yeni nüfuzlu başka şahıslar da türemeye başlamıştı. III. Ahmed’in oda 
lalası Uzun Süleyman Ağa sultan üzerinde oldukça etkili bir konuma gelmişti. 
Müverrih Râşid'in ifâdesiyle Süleyman Ağa, padişahın yetişme çağlarındaki 

21 Artuk, a.g.m., s. 128; Ve beşinci bâzâr gün oturak olup ol gün ahşama karîb bu abdü'l-hakīr silâh-
dârlık rütbesiyle şeref-yâb olup, selefimiz İbşir Hüseyin Ağa yevmî üç yüz akçe Hâsoda tekā‘üdi 
ulûfesi ve kifâyet mıkdâr ta‘yînât ile taşra çıkdı. Metin, vr. 293b.

22 Metin, vr. 294a.
23 Defterdar, a.g.e., s. 826-827; Raşid, a.g.e., III., s. 89; Metin, vr. 294a. 
24 Metin, vr. 294b.
25 Ders günü olmağla varup şeyhulislâm efendi yanında oturdup bi-emr-i hümâyûn kendüde olan 

mühr-i şerîf-i aldım ve yed-i hümâyûna teslîm eyledikden sonra bostancıbaşı çardağında habs 
olunmak üzre koltuklayup sofadan aşağı götürürken Hasan Paşa ol mahalde karşu geldi. Metin, vr. 
295a; Raşid, Tarih, III., s. 105.

26 Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkârlar, s. 233.
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hizmetlerini görmekle şeref  bulmuştu27. O’nun padişah üzerindeki nüfûzu 
sayesinde, bazı kimseler göreve getirilir veya alınır olmuştu. Belki bu sebepten 
saraydan uzaklaştırmak adına belki de kendisini çok sevdiğinden padişah Meh-
med Ağa'ya da vezirlikle eyâletlerden birini kabul etmesini teklif  etti. Fakat 
Mehmed Ağa vezirlik görevinin masraflarını karşılayamamak mazereti başta 
olmak üzere taşradaki karışıklıklar, eyaletlerin harap durumda olması, kul hak-
kını gözetememek gibi endişeleri de ilave ederek bu teklife sıcak bakmayarak 
emekliliğini istedi. Talebi uygun görülerek 8 Şevval 1115/M.14 Şubat 1704'de, 
300 akçe yevmiye ve bir miktar tayinat tahsisiyle emekliye ayrıldı.28

Müellif  eserinde, 12 Şevval 1115/M.18 Şubat 1704'de sakal bıraktığını, 15 
Şevval 1115/M.21 Şubat 1704 tarihinde de üzerine zimmetli olan mücevher-
leri halefine teslim ettiğini beyan ediyor.29 Bu muamelelerin akabinde III. Ah-
med'in huzûruna çıkan müellif, “Hak celle ve alâ hazretleri şevketlü efendimin 
mübârek vücûd-ı humâyûnların hatâsız eyleye. Bu kulları menkûb kalmış bir 
ednâ çâkerin idim. Bu rütbe ile mesrûr ve bu nân-pâre ile memnûn eyledin. 
Cenâb-ı Bârî-i te‘âlâ efendimi iki cihânda mesrûr eyleye” diyerek memnuniye-
tini bildirmiştir. Sultan da kendisine hitaben “Ben de senden ve hıdmetinden 
hoşnûd idim. Allah senden hoşnûd ola, etmeğin hayrın göresin” dedikten 
sonra hediyelerini alarak huzurdan ayrıldığını ifade ediyor.30 Daha sonra De-
mirkapı yakınlarında Elvan-zâde Mahallesinde denize nazır bir ev satın alarak 
oraya yerleşmiş,31 vâlide sultanın evlatlık olarak yetiştirdiği “Eğlence” lakablı 

27 “…pâdişâh-ı me‘âlî-penâh hazretlerinin şeref-yâb-ı hidmet-i evkāt-ı neşv ü nemâsı” Raşid, a.g.e., 
III., s. 124.

28 …Ve mâh-ı mezbûrun sekizinci Penç-şenbih günü ki; Şubat'ın üçüdür, işbu muharrir-i vekāyi‘ 
hakīre yolumuzla vezâret ile eyâletler teklîf  ve muhayyer kılınmağın, züğürtlükden ve zamânenin 
germ [ü] serdinden ve eyâletlerin harâbât ve hukūk-ı ibâdullâh havfından ibâ vü ictinâb idüp 
tekā‘üd ihtiyâr itmeğin, yevmî üç yüz akçe Hâsoda tekā‘üdlüğü ve bir mıkdâr ta‘yînât ihsân [296 a] 
buyuruldu. Metin, vr. 295b-296a; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, IV, İstanbul 1315, s. 220-221; 
Uşşâkī-Zâde Es-Seyyid İbrâhim Hasîb Efendi, Uşşâkī-zâde Târihi, C. II, (Haz. Raşit Gündoğdu), 
Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2005, s. 722-723’te, Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa'nın saraydan 
ihrâcına dair ferman sadır olduğu, fakat bu muamelenin sebebinin ne olduğunun malum olmadığı 
belirtilmiş, tekaüd akçesi olarak tayin edilen mikdar da Mehmed Ağa'nın kendi beyanı hilafına 
200 akçe olarak zikredilmiş; Şeyhî Mehmed, Vekayi‘ü'l-fudalâ, ( III, nşr., Abdülkadir Özcan, İstan-
bul 1989, s. 686) adlı eserinde 12 Şevval 1115 (18 Şubat 1704)'de saraydan ihrac olunduğunu 
kaydetmiştir. 1115 yılının Muharrem (1703 Mayıs-Haziran) ayına ait bir mevacib kaydında Has 
Oda’dan emekli olanların yevmiyeleri belirtilmiş ve bu muamele 18 Şevval 1115 tarihinde 300 
akçe üzerinden gösterilmiştir. TSMA. d. nr. 2158, vr. 4a.

29 Metin, vr. 296a.
30 Metin, vr. 295b-296a; Özön, a.g.e., s. 227-228.
31 …Andan Demirkapu kurbünde Elvân-zâde Mahallesi'nde cidâr-ı hisâr üzre deryâya nâzır bir 

hâne iştirâ idüp temekkün olduk. Metin, vr. 296a.
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Emine Hanım ile evlenmiştir. 20 Şaban 1116/M.22 Aralık 1704.32 Mehmed 
Ağa eşini evliliklerinin neredeyse bir yılını doldurmadan pek çabuk kaybetmiş-
tir33. Müellif  saray hizmetinden sonra da tarihini yazmaya devam etmiş, fakat 
olayların dışında kaldığı için, bu kısımları bilgi veya haber alabildiği ölçüde ve 
özet olarak kaleme almıştır. Bu kısımlarda devlet ve padişah adına çok önemli 
olaylara ve daha ağırlıklı olarak da atama ve azil haberlerine yer vermiştir. 
Zamanının olaylarını kaydetmeyi 1133/M.1721 yılında Niş Vakası akabinde 
sona erdirmiştir.34

Vefatından bir yıl önce Fındıklı'da Kazancı ve Hacı Receb câmileri arasında bir 
çeşme yaptırmıştır.35 Çeşme aslen güzel mermer işçiliği olan bir eser olmasına 
rağmen, geçirdiği tamirler sonucunda ilk hâliyle alâkasız bir şekle sokulmuştur. 
Yarısı yolun altında kalan ayna taşında iki tane selvi, madalyon şeklinde bir süs 
ve başka bitki motifleri işlenmiştir. Bunun üzerinde “mâşâallah” ibâresinin ya-
zılı olduğu kitâbecik bulunur. Kemeri bir tezhip türü olan dendanlarla süslüdür 
ve sağ tarafi ile sol tarafından çeşmeyi çevreleyen taşlarda güzel bir taş işçiliği 
göze çarpmaktadır. Kemerinin iki yanında iki adet madalyon bulunmaktadır.36 
Musluğu koparılmış ve suyu akmayan çeşmenin kemerinin üst tarafında büyük 
bir çatlak vardır. Teknesi çukurda kalmış, kitâbesinin sağ tarafındaki mermer 
blok ile üstünde yükselmesi gereken kısım yoktur. Çeşmenin saçak çıkıntısı 
taşlarının da bir kısmı dökülmüş ve tamire muhtaç bir vaziyettedir.37 Kitâbesi 
76x60 cm. ölçülerinde olup yer yer harekeli celî sülüs beş satırdan ibârettir. 
Alttaki “mâşâallah” kısmı ise 31x28 cm. ölçülerinde bir mermere kazınmış, 
istifli, harekeli, celî sülüsdür.38 Çeşme’nin kitâbesinde “Bismillâhirrahmânirrahîm, 
lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-Rasûlullâh, sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât silâhdâr-ı şehriyârî 
Fındıklılı Mehemmed Ağa rûhiçün el-fâtihâ, sene 1138” ifadeleri yer almaktadır.

32 Metin, vr. 297a; Özön, a.g.e., s. 231.
33 "Ve yirmibirinci penc-şenbih günü ki Ağustos'un otuzudur, sabâh namâzı vaktinde zevcem Emine 

Hanım çiçekden rıhlet-i dâr-ı bekā eyleyüp bi-emr-i hümâyûn Vâlide Câmi‘i Türbesi bâğçesinde 
defn olundu, rahmetullâhi aleyh". 21 Cemâziye'l-evvel 1117/M.10 Eylül 1705. Metin, vr. 298a; 
Özön, a.g.e., s. 231.

34 Metin, vr. 325b-326a.
35 Artuk, a.g.m., s. 130.
36 Hatice Aynur-Hakan T. Karateke, III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri, İstanbul Büyük Şehir Beledi-

yesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınlarından, İstanbul 1995, s. 167.
37 Hatice Aynur-Hakan T. Karateke, a.g.e., s. 167; Semavi Eyice, "Bir Tarihçi ve Tarihe Mal Edilme-

yen Hatırası" İstanbul Sanat ve Edebiyat Dergisi, sayı 2, İstanbul 1955, s. 7; İbrahim Hilmi Tanışık, 
İstanbul Çeşmeleri, II, İstanbul 1945, s. 55; O'ndan naklen, Artuk, a.g.m., s. 130.

38 Hatice Aynur-Hakan T. Karateke, a.g.e., s. 166.
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Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa 70 yaşında iken 1139/M.1726-1727 tarihin-
de vefat etmiş ve Taksim'deki Ayazpaşa Mezarlığı'na defnedilmiştir.39 Müellifin 
ölüm tarihi ile ilgili farklı bilgiler verilmiştir. Ahmed Refik, asker emeklile-
rinden eski Harbiye Mektebi Müdürü Reşid Bey'in tesadüf  eseri 15 Ağustos 
1926'da Mehmed Ağa'nın mezar taşını bularak kendisini haberdar ettiğini ve 
o zamanki Türk Tarih Encümeni azâlarından iki kişiyi görevlendirerek mezar 
taşını kaybolmayacak bir yere koydurduğunu daha sonra zamanın Müzeler 
Umum Müdürü Halil Edhem Bey tarafından İstanbul Asâr-ı Atîka Müzesi'ne 
nakl olunduğunu zikrediyor. Ahmed Refik, muhtemelen mezar taşını görme-
den, Reşid Bey'in verdiği bahsedilen kopyaya istinaden Mehmed Ağa'nın ölüm 
tarihini 1136/M.1723-1724 olarak göstermiş, Mehmed Süreyya'nın eserinde 
de aynı tarih zikredilmiştir.40 Fakat İbrahim Artuk, Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürlüğü'nden emekli Hayrullah Örs'ün Mehmed Ağa'nın mezar taşının 
Arkeoloji Müzesi'nde olup olmadığını sorması üzerine mezar taşını burada 
bulamadığını, Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ziyarete gittiği bir sırada İslamî 
mezar taşları arasında mezkûr taşı görerek derhal estampajını çıkardığını söy-
lüyor. Bu estampaj üzerinde Mehmed Ağa'nın ölüm tarihi açıkca 1139 (1726-
1727) olarak görülmektedir.41

Mezar taşı 1249 envanter numarası ile halen mezkur müzede mevcut olup 
242x30 cm. ebadındadır. Müzeye geliş tarihi ise 26 Nisan 1928 olarak kayde-
dilmiştir. 9 rakamı üzerinde oluşan deformasyondan dolayı estampajda gös-
terildiği gibi net bir görüntü mevcut değildir. Nitekim Mustafa Murat Bozcu 
tarafından hazırlanan doktora tezinde ölüm tarihi H.1136 olarak okunmuştur.42 
Mevcut görüntü iki türlü okunmaya müsait olsa da zamanla oluşan hasar dik-
kate alınarak Hayrullah Örs’ün çıkardığı erken tarihli estampaja itibar etmek 

39 Artuk, a.g.m., s. 130; ayrıca bk. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, III, İstanbul, 1342, s. 69; 
Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-şakaik Fî Hakk-ı ehli'l-hakaik, nşr., Abdülkadir Özcan, İstanbul 
1989, s. 500. 

40 Silâhdâr, a.g.e., I, nâşirin önsözü, s. IX; Mehmed Süreyya, a.g.e., IV, s. 221.
41 Artuk, a.g.m., s. 130-131. 
 Allâh sübhânehû ve Te‘âlâ هللا سبحانه و تعالى

 Sâbıkā silâhdâr-ı şehriyârî يارى سابقا سلحدار شهر
 Fındıklılı Mehmed Ağa فندقللى محمد اغا 
 Kuluna ve bi'l-cümle mü’minîn  قولنه و بالجمله مؤمنين

 Mü’minâta rahmet eyleye مؤمناته رحمت ايليه

 Bi-hürmeti'l-Fâtiha بحرمة الفاتحه

 Sene 1139 1139 سنه 
42 Mustafa Murat Bozcu, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Taş Eserler Koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanat-

lar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2017, s. 413.
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daha makul görünmektedir. Yukarıda bahsi geçen çeşme kitabesinde çeşmenin 
yapım tarihi 1138 olarak yazılmıştır. Hayratı kendi sağlığında yaptırdığını ka-
bul edersek ölüm tarihinin 1139 olması gerçek olmalıdır. 

Eserleri

A. Zeyl-i Fezleke

Zeyl-i Fezleke Mehmed Ağa'nın tarihinin Nusretnâme'den önceki kısmıdır. II. 
Mustafa'nın müellife, kendi dönemi olaylarını yazıp Nusretnâme adını koymasını 
istemesi üzerine ayrı bir eser haline getirilerek müstakil iki tarih kitabı olarak 
değerlendirilmişlerdir. Ahmed Refik birbirini takip eden bu iki eseri, Silâhdâr 
Tarihi adıyla bütün olarak kabul etmiş ve birinci kısmı Zeyl-i Fezleke ikinci kısmı 
Nusretnâme şeklinde tasnif  etmiştir.43 Tesbit edilen nüshaların sonraki tarihlerde 
kaleme alınmış bir nüsha hariç tek kitap halinde tertip edilmesi, olaylar silsi-
lesinin kesintisiz olarak devam etmesi ve sayfa numaralarının iki eser arasında 
kesilmeden verilmesi bu değerlendirmeye dayanak olmuştur diyebiliriz. Fizikî 
bütünlüklere rağmen müellifin ayrı ayrı isimler kullanması münasebetiyle bu-
rada Zeyl-i Fezleke ile Nusretnâme yukarıda da belirtildiği gibi birbirinden ayrı 
eserler olarak değerlendirildi. 

Müellif  Zeyl-i Fezleke'yi, geçmişi araştırmak ve daha önceki tarihleri anlamak 
adına kendi döneminden evvel yaşamış padişahların tarihlerini yazan Katip 
Çelebi’nin Fezleke’sini kaldığı yerden devam ettirmek gayesiyle yazdığını 
eserinin mukaddimesinde ifade etmiştir44. Bu ifâdeden de anlaşılacağı üzere 
Mehmed Ağa. Kâtib Çelebi'ye büyük bir hayranlık duymakta ve tarihine onun 
Fezleke'sini bitirdiği yerden yani 1065/M.1654 yılından başlayarak 22 Cemâ-
ziyelevvel 1106/M.7 Şubat 1695 tarihine kadar bütün vukuatı yazıp, Zeyl-i 
Fezleke ismini vermiş bulunmaktadır.45

43 Silâhdâr, a.g.e., I, nâşirin önsözü s. X.
44 "Cilve-gâh-ı tevârîh-i mütekaddimîn ve ârâm-cây-i mecmu‘a-i müte‘ahhirîni tetebbu‘ ve ahvâl-i 

âsâr-ı sâlifeyi fehm ile behre-dâr olarak selîkamız buna zâhib olmağın zamân-ı saltanat-ı mülûk-i 
selefi tahrîr iden, ehl-i kalemden fâzıl, Kâtib Çelebi nâm kâmil-i vücûdun Fezleke Tarihi'nin hâti-
me-pezîr olduğu mahalden zeyl itmek arzusuyla, bin altmış beş târîhinden beru vekāyi‘i tecessüs-i 
kāsırâne ile rehâ-yafte-i sem‘-i husûl ve ekseri manzûrumuz olmağın kader-i kemterâne tahrîr ve 
licâm-gîn-i siyeh-fâm nâmeye tâziyâne-zen-i azîmet ve Zeyl-i Fezleke nâmın tesmiye itmişidim." 
Silâhdâr, a.g.e., I, s. 2.

45 Hanif-zâde Ahmed, Zeyl-i Fezleke'nin bitiş tarihini Nusretnâme'nin birinci kısmının sonu olan 1115 
(1703) yılı olarak göstermiştir. bk., Âsâr-ı Nev (Keşfü'z-zünûn Zeyli), Flügel neşri, VI, Londra 1852.
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Mehmed Ağa Zeyl-i Fezleke'sinin Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa'nın son za-
manlarına kadar olan kısmını 1065-1087/M.1654-1676, Naimâ ile Râşid'in 
kaynaklarına müracaat ederek yazmış, kısmen de diğer kaynakları kullan-
mıştır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın sadaretinden sonraki bölümleri ise 
tamamen kendi gözlemlerine dayanarak kaleme almıştır.46 Zeyl-i Fezleke'de 
Fazıl Ahmed Paşa'nın Girit Seferi, Kara Mustafa Paşa'nın Viyana Seferi, IV. 
Mehmed'in biyografisi, Fazıl Mustafa Paşa'nın faaliyetleri, II. Ahmed'in ida-
reciliği ve Zülfikar Efendi'nin Viyana murahhaslığına dair bilgiler mühim ve 
mufassaldır.47 Zülfikar Efendi'nin Viyana sefaretine dair Mükâleme Cerîdesi’ni 
eserine nasıl kaydettiğini ifade ederken tarih yazımında izlediği yöntemlerden 
birisi hakkında da ipuçları vermektedir48: Selanikli dönmelerin meşhur haha-
mı Sabatay Sevi'nin müslümanlığı kabul edişinin hikayesi gibi ilginç konular da 
eserde yer almakta ve gayet geniş açıklamalar yapılmaktadır.49 

Zeyl-i Fezleke Ahmed Refik Bey tarafından 1928 yılında Silâhdâr Tarihi adıyla iki 
cilt halinde neşredilmiştir. Ahmed Refik Bey esere, müellifin hayatına ve nüsha-
ların tanıtımına dair bir mukaddime de ilave ederek kıymetli bilgiler vermiştir. 
Bu neşirde Veliyyüddin Efendi nüshası esas alınmış kısmen de olsa diğer nüs-
halara müracaat olunarak nüsha farkları sayfa altlarında gösterilmiştir. Müellif 
tarafından yanlış yazılan ecnebî isimlerin ve coğrafî isimlerin doğruları tesbit 
edilmiş, ayrıca Fransızca ve Almanca olarak yine sayfa altlarında gösterilmiştir. 
Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa’nın Zeyl-i Fezleke’si 2012 yılında Nazire Kara-
çay Türkal tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır.50

46 Silâhdâr, a.g.e., I, s. X-XI.
47 Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkarlar, İstanbul 1924, s. 236-237.
48 "İşbu muharrir-i vekāyi‘ hakīr dahi Zülfikar Efendi'den Mükâleme Cerîdesin getürüp bir sûretin ya-

zup aldım. Sene be-sene bütün târîhime geçirmek murâd eyledim. Lâkin on cüz’ mıkdârı tatvîl-i 
kelâm bir kitâb olmağın ancak netîce-i mükâlemesin ve çekdüğü âlâm ve şedâyidinin bir mıkdârın 
intihâb ve bu mahalle tesvîd eyledim."Silâhdâr, a.g.e., II., s. 668.

49 Silâhdâr, a.g.e., I., s. 431-432; Ahmed Refik, a.g.e., s. 237-238.
50 Nazire Karaçay Türkal, Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa Zeyl-I Fezleke (1065-22 Ca. 1106 /1654-7 

Şubat 1695), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, İstanbul 2012.
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B. Nusretnâme

Müellif ve Eserin İsmi Meselesi

Müellif  Zeyl-i Fezleke'sinin dîbâcesinde kendisi hakkında; babasının Mehmed 
Hâce olduğu ve doğum yerinin de Fındıklı olduğu bilgilerini veriyor51. Saray 
hizmetinden emekliye ayrılmadan önce silâhdârlıkla vazifelendirilmesi mü-
nasebetiyle, Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa diye anılır olmuş, hatta eseri 
Zeyl-i Fezleke, Silâhdâr Târihi diye şöhret bulmuştur. Çağdaşı olan müelliflerden 
Uşşâkī-zâde İbrahim Hasib, Mehmed Ağa'nın saraydan ihrâcını anlattığı ba-
hisde Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa diyerek52 ismini açıkça yazmıştır. Yine 
Defterdâr Sarı Mehmed Paşa, biyografi yazarları Fındıklılı İsmet Efendi ve 
Şeyhî Mehmed Efendi de eserlerinde müellifi, Silâhdâr-ı şehriyârî Fındıklılı 
Mehmed Ağa ismiyle zikretmektedirler.53

Silâhdâr, eserinin ismini II. Mustafa'nın talebi üzerine Nusretnâme koyduğu-
nu eserine giriş yaparken beyan ediyor. Buna göre Sultan Mustafa'nın tahta 
oturduğu ilk günden itibaren gerçekleştireceği fetihleri ve savaşları gün gün 
yazacak ve ismini de bu başarılara uygun düşecek şekilde Nusretnâme koyacaktı. 
Müellif  bu esnada Hasodalılar zümresinde tarihçi olarak biliniyordu.54 Müelli-
fin kendisine ait bu anlatımdan da anlaşılacağı üzere, eserin isminde bir ihtilaf 
söz konusu değildir. 

Telif Sebebi ve Telif Tarihi

Zeyl-i Fezleke'yi tarih birikimini değerlendirmek, Katib Çelebi'ye hayranlığı ve 
merakının sevki ile kaleme alan müellif, yukarıda değinildiği gibi Nusretnâme'yi 
II. Mustafa'nın talebi üzerine yazdığını söylüyor.55 Kimsenin teşviki olmadan 
zaten tarih telifi ile meşgul olan müverrih, belki II. Mustafa tarafından resmen 

51 “Bu hakīr-i pür-taksîr Mehmed Hâce-zâde eş-şehîr bi-Fındıklı ya‘ni ki, Galata muzâfâtından 
Fındıklı kasabasında tevellüd idüp...” Silâhdâr, a.g.e., I, s. 2. 

52 Uşşâkī-Zâde Es-Seyyid İbrâhim Hasîb Efendi, a.g.e., C. II, s. 722.
53 Defterdar, a.g.e., s. 826, 835; Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-şakaik Fî Hakk-ı ehli'l-hakaik, nşr. 

Abdülkadir Özcan, İstanbul 1989, s. 500; Şeyhî Mehmed, Vekayi‘ü'l-fudalâ, III, nşr. Abdülkadir 
Özcan, İstanbul 1989, s. 686.

54 "Es-sultân Mustafa Hân efendimiz hazretleri ibtidâ-i cülûs-ı humâyûn-ı meymenet makrûnla-
rından beru vukū‘a gelecek fütûhât-ı celîle ve gazavât-ı cemîlelerin rûz-merre yazup Nusretnâme 
tesmiye olunmasın bu abd-i ahkarları Hasodası'nda müverrih Fındıklılı Mehmed kemterlerine 
tenbîh-i humâyûn buyurmağın...”. Metin, vr. 213b.

55 Metin, vr. 213b.
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görevlendirilmese de tarihine devam edecekti. II. Mustafa'nın, eserinin ismini 
belirlemesi ve yazma emri vermesi müellifin şevkini arttırmış, bu işin üzerine 
daha dikkatli eğilmesine daha fazla katkı sağlamış olmalıdır. Nitekim eserini 
II. Mustafa dönemiyle bitirmemiş 1133/M.1721 Niş Vakası'nın nihayetine 
kadar devam ettirmiştir. II. Mustafa devrine ait kısımların da padişaha takdim 
olunduğuna dair bir bilgiye tesadüf  edilmedi.

22 Cemâziyelâhir 1106/M.7 Şubat 1695 'den yani II. Ahmed'in vefatından 
itibaren Nusretnâme'yi başlattığını belirten müellifin56 bu tarihde Zeyl-i Fezleke'yi 
bitirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Cülusdan kısa bir süre sonra II. Mustafa 
tarafından vazifelendirildiğini dikkate alacak olursak aynı sene içerisinde 
Nusretname'yi yazmaya başladığını söyleyebiliriz. II. Mustafa ile aralarında 
geçen konuşmalar da bu görüşü doğrulamaktadır57. Müellif, Zeyl-i Fezleke'nin 
girişinde eserini III. Ahmed'e takdim ettiğini haber veriyor.58 Mehmed Ağa, 
hayatı bahsinde de zikredildiği gibi muhtemelen 1139/M.1726-1727 yılında 
vefat ettiğine göre Nusretnâme'yi yazma işini 1133/M.1721 senesini takip eden 
yıllarda bitirmiş olmalıdır. 

Hadiseleri gün gün not alan müellifin ilk müsveddelerine dair elimizde bir kayıt 
olmamasına rağmen bazı bendlerde “aşağıda zikr olunur”, “mahallinde beyân 
olunur”, “âkıbet katllerine sebeb oldu” gibi ifadelerle sonraki yıllara atıflar 
yapması, müsveddelerini biriktirerek hayli zaman sonra eserini kaleme aldığını 
göstermektedir. Nitekim 1112/M.1700-1701 senesi olaylarını yazarken Fey-
zullah Efendi hakkında yaptığı değerlendirmede yanlış davranışları münasebe-

56 Metin, vr. 213b
57 Sultan Mustafa 1106/M.1695 senesinde baş çadırda kara dut yerken müellife "aceb müverrih 

bizim kara dut yediğimizi dahi târîhe yazar mı" demesi üzerine Mehmed Ağa bu bahsi yazdı-
ğını zikrediyor. Metin, vr. 218b; Yine aynı yıl II. Mustafa Mehmed Ağa'ya hitâben "bu gün ne 
yazdın" diye sorunca "zabta sâlih henüz daha bir şey yazılmadı" diye cevap veriyor. O sırada 
veziriazamdan sefer ahvali ile ilgili telhis gelince "işte sana yazacak vekāyi‘" dediğini kaydediyor 
Metin, vr. 219b; İsmet Parmaksızoğlu buradaki "kara dut" kelimesini "kara ot" şeklinde okuyup, 
ıspanak yemeği diye şerh düşmüş. Bk. Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Nusretnâme, nşr. İsmet 
Parmaksızoğlu, İstanbul 1962, s. 40.

58 Mehmed Ağa, tarihini III. Ahmed zamanında ikmal edip padişaha takdim ettiğini Zeyl-i Fezle-
ke'sinin baş tarafında şöyle beyan ediyor: "Pâdişâh-ı cihân es-sultân ibnü's-sultân, es-sultanü'l-gāzî 
Ahmed Hân ibnü's-sultân Mehmed Hân ibnü's-sultân İbrahim Hân hazretlerinin bin yüz on beş 
senesi Rebî‘ü'l-âhiri'nin onuncu Çehâr-şenbih günü cülûs-ı humâyûn-ı meymenet-makrûnlarında 
çukadâr-ı hâssa bulunup der-akab silâhdârlık hıdmetiyle şeref-yâb ba‘dehû pâre-i çırâğ-ı tekā‘üd- 
ihsânlarıyla behre-yab buyurdular. Felillâhi'l-hamd tahrîrine sa‘y ü gûşiş eylediğim tevârîhin dahi 
zamân-ı sa‘âdet-iktirânlarında itmâmı müyesser olmağın pây-gâh-ı Süleymân-bârgâhlarına ihdâ-
ya ictirâ kılındı". Silâhdâr, Silâhdâr Tarihi, I, s. 2.
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tiyle hem kendisinin öldürüleceğine hem de II. Mustafa'nın hal‘ olunacağına 
işaret ediyor ve mahallinde beyan edeceğini zikrederek59 1115/M.1703 yılına 
atıf  yapıyor.

Muhtevası

Muhteva bakımından Nusretnâme'yi iki bölüme ayırabiliriz. Müellifin saray 
hizmetinde olduğu yılları ihtiva eden ilk kısım, 1106-1115/1695-1703 yılla-
rını yani II. Mustafa dönemini ayrıntılı anlatmaktadır. Bölümün girişi, “Zikr-i 
tevhîd-i hazret-i Bârî-te‘âlâ”, “Der-na‘t-ı Hazret-i fahr-i cihân” ve “Der-evsâf-ı 
hazret-i pâdişâh-ı gāzî” bendleriyle başlamakta ve hemen ardından eserin ya-
zılış sebebi ve isminin nasıl verildiği anlatılmaktadır. II. Ahmed'in vefâtı ve II. 
Mustafa'nın cülûsu ile devam eden ve rûz-nâme hüviyetinde olan bu bölüm, 
eserin orijinal ve asıl kıymete hâiz olan kısmıdır. II. Mustafa'nın cülûs mera-
simi ve bu sırada yapılan tayin ve aziller, padişahın sakal bırakması, Hz. Mu-
hammed'in kılıcını kuşanan ilk Osmanlı sultanı olması, hattatlık konusundaki 
mahareti gibi hususlar teferruatıyla anlatıldıktan sonra padişahın memleket ve 
sefer ahvaline dair girişimlerine işaret edilmiştir. 

Devamında II. Mustafa'nın Avusturya seferlerinin bütün gidişatı, kronolojik 
olarak serimi ve menzillerin isimleri, asker ve mühimmat oranları, istihkam 
faaliyetleri ayrıntalarıyla anlatılmaktadır. Kendisinin askerî statülü bir memur 
olması bu savaşlar sırasında cepheler hakkında verdiği bilgileri de kıymetli 
kılmaktadır. Osmanlı ordusunun merkez ve kanat yerleşimlerini vermesi-hattâ 
karşı taraflarla beraber-, metris sürümleri ve savaş esnasında harekat değişik-
likleri, stratejilerin açık ve tam ifade edilmesi bu savaşların anlatımını gerçekçi 
ve istifade edilebilir kılmaktadır. Lipva, Logoş ve Titel gibi mühim kalelerin 
fethi, Lehistan ve Macaristan'daki karışıklıklar, Orta Macar Kralı Tökeli İm-
re'nin ilticası, donanmanın Akdeniz'deki faaliyetleri, Sakız'ın geri alınması, 
Azak Seferi gibi önemli hadiselere mekanların ve şahısların fizikî tasvirlerine 
de yer verilerek işaret ediliyor. Osmanlı Devleti'nin ağır bir mağlubiyet aldığı 
ve esasen sonuçları itibariyle tarihinde de dönüm noktalarından birisi olan 
Zenta Savaşı yine müellifin kendi tesbit ve değerlendirmeleri ile detayları 
geçiştirilmeden anlatılıyor. Hezimetin sebebleri, verilen kayıplar, oran ve mik-
tarlar yenilgi psikolojiyle küçültülmeden gerçekçi biçimde beyan ediliyor. Yine 

59 Metin, vr. 271b.
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Osmanlı Devleti ile Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya arasında cereyan 
eden diplomatik ilişkiler, elçi teatileri, başta Karlofça Antlaşması olmak üzere 
yapılan antlaşmalar ve bunların metinleri eserde madde madde yer almaktadır. 

Kırım üzerine gelişmelere, doğuda Kürt ve Türkmen ayaklanmalarına İran ile 
olan münasebetlere ve yapılan yazışmalara namelerin metinlerini de vererek 
değinen müellif, Bağdadlı Nazmî-zâde Murtazâ Efendi'den naklen Kurna ve 
Basra kalelerinin zabtını ve Ziyab Nehri üzerine yapılan seferi konu ediniyor. 
Nusretnâme'nin kaynakları bahsinde bu konuya tekrar değinilecektir. 

Mehmed Ağa'nın ayrıntılarıyla kaydettiği mühim konu başlıklarından birisi 
de Edirne Vakası'dır. II. Mustafa'nın tahttan indirilmesiyle neticelenen ve 
ortaya çıkan karışıklıklar, isyanın safhaları, Feyzullah Efendi ve akrabalarının 
faaliyetleri ve padişahın iyi niyetini nasıl kötüye kullandıkları,nihayet isyana 
karışanların sonradan ortadan kaldırılış biçimleri ve Feyzullah Efendi'nin öl-
dürülmesi anlatılıyor. II. Mustafa'nın tahttan indirilişi ve III. Ahmed'in cülûs 
törenini canlı bir manzara çizerek anlatan müellif, II. Mustafa'nın vefatına ve 
biyografisine dair kıymetli bilgiler verdikden sonra kendisinin emeklilik hika-
yesini ve diğer devlet ricâlinin mansıblarında yapılan değişiklikleri zikrederek 
1115/M.1703 senesi olaylarını bitiriyor.

Nusretnâme'nin ikinci kısmı olarak değerlendirilen 1116-1133/M.1704-1721 
arası, müellifin saray hizmetinden uzak olduğu yıllara aittir. Bu münasebetle 
birinci kısma nazaran bu bölümde hadiselerin yıl yıl başlıklandırılmakla birlik-
te daha sınırlandırılmış ve özet biçimde yazıldığı göze çarpmaktadır. Nitekim 
1116/M.1704 senesi, memuriyetlerde yapılan değişikler, III. Ahmed'in kızı 
Fatma Sultan'ın doğumu, Hacı Selim Giray'ın ölümü üzerine Gazi Giray'ın 
Kırım hanlığına getirilmesi ve şehzadelerin sünnet merasimleri gibi birkaç 
hadise anlatılarak bitirilmiştir.

Eserin ikinci kısmında ayrıca Avusturya, Macaristan, Mora, Venedik ve özel-
likle Baltacı Mehmed Paşa'nın Rusya seferleri dikkat çekmektedir. Elçi teatî-
leri, sefer hazırlıkları savaşların nasıl cereyan ettiği, yapılan anlaşmalar ve bu 
anlaşmalara dair metinler eserde yer almaktadır. Müellif  her yıl yapılan görev 
değişikliklerine değindiği gibi Kırım'daki hanlık mücadelelerine ve buraya ya-
pılan tayinlere de işaret etmiştir. İsveç Kralı XII. Karl'ın Osmanlı Devleti'ne 
ilticası bu kısımda anlatılan konulardandır. Akdes Nimet Kurat, İsveç kralının 
Osmanlı Devleti'nin himayesinde olduğu yılları anlatan 1121-1125/M.1709-
1713 seneleri olaylarını Nusretnâme'nin Yıldız nüshasını kullanarak 1943 yılında 
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neşretmiştir.60 Yine bu kısımda şehzadelerin doğumları, ölümleri ve sünnet 
merasimleri, Anadolu'da ve memleketin diğer taraflarında çıkan karışıkların 
giderilmesi, afetler, yangınlar, îmar faaliyetleri yer almakta 1133/M.1721 Niş 
vakasının sonu ile de eser bitirilmektedir. 

Eserin tamamına genel hatlarıyla baktığımızda aşağıdaki konu çeşitliliğini de 
barındırdığı görülmektedir: Nâme-i humayûnlar, mektuplar, mahzarlar; cülûs, 
hal‘, arza girme, ulûfe dağıtımı, elçi kabul merasimleri, bayramlaşmalar, di-
van toplantıları, özelikle II. Mustafa'nın ahalinin problemleriyle ilgilenmesi, 
özürlüleri himayesi, idarecilerin zulümlerini önlemeye yönelik gayretleri; tayin, 
tebdil, azil, ibka, sürgün, haps, katl, biyografiler ve müsadere uygulamaları, 
teşkilât ve teşrîfat usullerinde yapılan değişiklikler, iktisadî gelişmeler, yeni para 
basılması, maliye kalemlerinin tuttuğu defterlerin teftişi, askerlerin kayıtları-
nın yenilenmesi, ulûfelerine nizam verilmesi, ayaklanmalar; fıkhî tartışmalar, 
ulemâya ve meşâyihe müteallik meseleler; yangınlar, depremler, sel felaketleri, 
hastalıklar, ihtidalar, mekanların ve insanların tasvîri. 

Yazma Nüshaları ve Hususiyetleri 

Bu çalışmayı yaptığımız dönemde Nusretnâme'nin altı nüshası tesbit edilmişti.61 
Bunlardan dördü İstanbul'un çeşitli kütüphânelerinde, biri Manisa Genel Kü-
tüphânesi'nde, diğeri de Viyana National Bibliothek'tedir. 

1. Veliyyüddin Efendi (Bayezid Devlet Ktb.) nr. 2369 (Kısaltma: V)

Zeyl-i Fezleke ile berâber tanzim edilen ve tek cildten oluşan nüsha 329 varaktır. 
Nusretnâme 213 b'den itibaren başlıyor. Ebâdı 440x170 mm., satır sayısı say-
falara göre değişiklik göstermekle beraber genel olarak 60-65 satır, bazen 70 
satıra çıkmaktadır. Hattı dîvânî kırması, konu başlıkları ve günler çoğunlukla 
kırmızı mürekkeble yazılmış, kâğıd türü Ali Kurna, cilt türü mukavva ve başın-
da fihristi bulunmaktadır.62 Çerçevesiz olan eserin muhtelif  yerlerinde boşluk-

60 Akdes Nimet Kurat, İsveç Kralı XII. Karl'ın Türkiye'de Kaldığı Zamana Ait Metinler ve Vesikalar, İstanbul 
1943, s. 35-114.

61 Umûmiyetle müellifin ilk eseri olan Zeyl-i Fezleke ile bütünleştirilmiş nüshaların, Nusretnâme'ye ait 
olan ciltlerinin tanıtımı yapılmakla yetinildi. 

62 İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları, İstanbul 1944, s. 260. 
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lar bırakılmış ve zaman zaman da kenarlara çıkma yapmak sûretiyle ilaveler 
yapılmıştır. Eserin arkasında “Enderun-ı humâyûnda evvelen sır kâtibi, sonra 
silâhdâr olan Fındıklılı Mehmed Efendi'nin kendi hattı ile olan târihdir” kaydı 
ve Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi'nin vakıf  mührü vardır. Yazıldığı tarihe 
dair eserde bir kayıt bulunmamaktadır. Niş Vakası başlığı ile sona eren eserde 
hâtime kaydı da bulunmamaktadır.

2. Yıldız (İstanbul Üniversitesi Ktb. T.Y.) nr. 5983 (Kısaltma: Y)

Nüsha Zeyl-i Fezleke ile beraber iki ciltten müteşekkil olup, Nusretnâme ikinci cild 
varak 249a' dan itibaren başlıyor. Bu cilt IV. Mehmed'in tahttan ayrılması ve 
Sultan Süleyman'ın cülûsu ile başlıyor. Toplam 663 varaktır. Ölçüler 300x180, 
Ser levha müzehheb, cedveller yaldızlı, bend başları kırmızı mürekkeble yazılı-
dır. Sayfa kenarlarına eski harflerle “Veliyyüddin Efendi nüshasından istinsah-
tır” kaydı düşülmüştür. Özellikle Nusretnâme'nin bulunduğu ikinci cildin bazı 
varakları birbirine yapışık durumdadır. Bunların bir kısmı açılmaya çalışılmış 
ve eser bu yüzden hasar görmüştür. İstinsah tarihi belli olmamakla beraber, 
müstensihin ismi eserin sonunda şu ifadeler ile verilmiştir: “Ketebehü'l-hakī-
rü'l-fakīr Muhammed el-Kādî”. Kitap Veliyyüddin Efendi nüshasında olduğu 
gibi 1133 senesi Niş Vakası başlığı altındaki konu ile sona ermektedir.

3. Çaşnigir (Manisa Genel Ktb.) nr. 5040/12 

Zeyl-i Fezleke ile beraber üç cildden oluşan bu nüshada da Nusretnâme ikinci cild 
varak 370a'dan itibâren başlıyor. İkinci cildin sonunda müstensihin isim, mahlas 
ve vakıf  kaydı zikrediliyor. “Ketebehü'l-fakīrü'l-hakīr alâ rahmeti Rabbihi'l-ka-
dîr, Ömer el-ma‘rûf  bi-Hisârî”, “Hâzâ kitâbü şerîf  ızze vakafe el-Hâc Eyyûb”. 
Üçüncü cild, Sultan III. Selim'in baş çukadârı Hüseyin Ağa'nın mukaddimesi 
ve fihristten sonra 1107/M.1695 senesi hâdiseleri ile başlayıp 1133/M.1721 
senesi Niş Vakası ile bitmektedir. Müstensih Hüseyin Ağa mukaddimesinde 
eserin kıymetini ve istinsah sebebini yazmıştır. Bu cildin sonunda da aynı vakıf 
kaydı mevcuttur.

İkinci cildin istinsah tarihi, 1205/M.1790-1791; üçüncü cildin istinsah tarihi, 
gurre-i Ramazan 1204/M.16 Mayıs 1790'dır. İkinci cild, 11 varak fihrist ve 
394 varaktan oluşmaktadır. Üçüncü cild ise, 12 varak fihrist ve 392 varaktan 
ibârettir. Ebâdları 360x215 (247x126) mm. olup, her sayfada düzgün bir ne-
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sihle yazılmış 31 satır mevcuttur. Fihrist ve metin başlıkları müzehheb, kâğıd 
türü Venedik'tir. Cetveller yaldız, bend başları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Cildi muhtemelen saray işi, şemseli ve mikleblidir.63 Üçüncü cildin cild kapağı 
hasarlı ve miklebi kopuk durumdadır. 

4. Emanet Hazinesi (Topkapı Sarayı Müzesi Ktb.) nr. 1413

Çaşnigir nüshasında olduğu gibi Zeyl-i Fezleke ile beraber üç cild olarak tan-
zim edilmiştir. Nusretnâme ikinci cildin 1106/M.1695 senesi vekayi‘i kısmında 
başlayıp, üçüncü cildin sonunda 1133/M.1721 yılı Niş Vakası ile biter. Top-
kapı Sarayı Müzesi Hazîne Kitaplığı 1337 numarada kayıtlı olan ikinci cild, 
310x170 mm. ebâdında, 31 satır nesih hattı ile yazılmış 368 varaktır. Kâğıdı 
âharlı, ser-levha müzehheb, cetveller kırmızı; cildi miklepli ve yaldızlı şemseli 
koyu kahverengi deridir. Bu cildin müstensihi ve istinsah tarihi kayıtlı değildir. 
Başında bir fihristle beraber 1107-1133/1695-1721 seneleri vekāyi‘ini ihtivâ 
eden Üçüncü cild, 300x170 mm. ebâdında, 31 satır nesih hattı ile 390 varak-
tan oluşmaktadır. Kâğıdı âharlı, ser-levha müzehheb, cedveller kırmızı mikleb 
ve şemseli siyah deri cilddir. Müstensihi Mehmed Hayyâtî olup, istinsah tarihi 
1169/M.1755-56'dır.64

5. Viyana National Bibliothek nr. 1095

Viyana'daki nüsha dört cild ve 1365 varaktır. Bu nüsha da Zeyl-i Fezleke ile 
Nusretnâme ayrı eserler olarak düşünülmeden istinsah edilmiştir. Zîrâ Nusretnâme 
üçüncü cildin son bölümünde başlayıp, dördüncü cildin sonunda diğer nüsha-
larda olduğu gibi 1133/M.1721 Niş Vakası ile bitmektedir. Dîvânî hattı ile 31 
satırdan oluşan sayfalarda bend başları ve kenar yazıları kırmızı mürekkeple 
yazılmıştır. Nusretnâme'nin büyük bir bölümünü ihtivâ eden dördüncü cild 13 
Safer 1243/M.5 Eylül 1827 tarihinde Defterhâne kâtibi Mehmed Hulûsî tara-
fından tamamlanmıştır. 65

63 İsmet Parmaksızoğlu, Manisa Genel Kütüphanesi Tarih-Coğrafya Yazmaları Kataloğu, İstanbul 1952, s. 3.
64 Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, I, İstanbul 1961, 

s. 282-283.
65 Gustav Flügel, Die arabischen, perschen und türkischen Handscriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek 

zu, Wien 1865, II, 284 v.d.; Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çvr. Coşkun Üçok, 
Ankara 1982, s. 278; Hanif-zâde Ahmed, Âsâr-ı nev (Keşfü'z-zünûn zeyli), Flügel neşri, VI, Londra 
1852, nr. 14709.
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6. İstanbul Üniversitesi Ktb. T.Y. nr. 9739

Nusretnâme'nin müstakil olarak istinsâh edilmiş olan tek nüshasıdır. Rika hattı ile 
özen gösterilmeden yazılan bu nüshanın, istinsah tarihi ve müstensihi belli ol-
mamakla beraber diğer nüshalardan çok sonra kaleme alındığı anlaşılmaktadır.

Nüshaların mukayesesi ve kıymeti

Nusretnâme'nin yukarıda kısaca fiziksel özelliklerini verdiğimiz nüshaları arasın-
da satır atlamaları ve küçük farklar dışında eksik olan nüsha yoktur. Bunlardan 
Veliyyüddin Efendi nüshasının aşağıda izah edeceğimiz özelliklerinden dolayı 
müellif  müsveddesi olması kuvvetle muhtemeldir. Ahmed Refik eserin başında 
sonradan yazıldığı belli olan “Enderun-ı humâyûnda evvelen sır kâtibi, son-
ra silâhdâr olan Fındıklılı Mehmed Efendi'nin kendi hattı ile olan târîhdir” 
ibâresinin dikkate alınmaması gerektiğini söylüyor. Zîrâ müellifin sır kâtibi 
olmadığını, “efendi” ibâresinin yanlışlığını ve Ankara Türk Tarih Kurumu 
Kütüphânesi nr. 521'de kayıtlı Zeyl-i Fezleke nüshasındaki mukaddimenin bu 
nüshada bulunmayışını dikkate alarak müellif  nüshası olmadığını zikrediyor.66 
Ancak satır atlamaları ve noksanlar dikkate alındığında Yıldız nüshasının bu 
nüshadan istinsah olunduğu, diğer nüshaların da yine atlamalar ve eksiklikler 
göz önüne alındığında Yıldız nüshasından istinsah edildiği anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla mevcut nüshalar arasında en eski ve tam olanı Veliyyüddin Efendi 
nüshasıdır. 

Kitabın ebâdı nüshaların tavsifinde de gösterildiği gibi dîvân defterlerinin 
ebâdına ve yazı türü dönemin özelliklerine uygundur. Bazı varaklarda daha 
sonra doldurulmak üzere boşluklar bırakılmıştır. Mesela 1131/M.1718-1719 
yılı vekayi‘i içinde varak 321b'de “Sûret-i ahid-nâme-i çasar-ı Nemçe” diye 
başlık atılmış ama sayfa boş bırakılarak diğer sayfaya geçilmiş. Muhtemelen 
ahidnâme daha sonra yazılmak düşüncesi ile bu boşluk bırakılmıştır.67 Varak 
268a'da aynı şekilde boş bırakılan bir bölüm daha vardır. Yine varak 316b'deki 
vefeyât bahsi boş bırakılmıştır. Aynı sayfanın sonunda ters yazılmış ve üzeri 
karalanmış bir bölüm göze çarpmaktadır. Varak 297a'da “ve yeniçeri mü-
tekāʻidinden Koca İskender Ağa'ya sekbân” ifâdesinin üzeri karalanmıştır. 

66 Silâhdâr, Silâhdâr Tarihi, s. XI.
67 Metin, vr. 321b.
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1111/M.1699 yılı Rebiülâhir ayının 19. ve 23. günleri hadiselerinin mükerrer 
yazıldığını görüyoruz. Bu nüshadan istinsah olunan diğer nüshalarda bu boş-
luklar, karalamalar ve mükerrer yazılmalar yoktur. 

Veliyyüddin Efendi nüshasında hâtime kaydı da bulunmamaktadır. Ayrıca 
çerçevesiz olarak tanzim edilen nüshada kenarlara çıkmalar yapılarak ters ve 
düz yazılar yazılmıştır. Satır karalamalarının dışında reddâdelerde de karala-
malar göze çarpmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi satırlar muhtelif  ve 
yazı büyüklüğü zaman zaman değişmekte hatta her tarafına aynı özenin göste-
rilmediği anlaşılmaktadır. Bu özellikler Veliyyüddin Efendi nüshasının müellif 
müsveddesi olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ahmed Refik'in müellifin 
mukaddimesinin olmadığını belirterek bu nüshanın müellif  hattı olmadığını 
ileri sürmesi hakikati yansıtmıyor görünmektedir. Zirâ müellif  müsveddele-
rinde umûmiyyetle mukaddime olmadığı bilinmektedir. Ayrıca istinsah olan 
nüshalarda bu derece tasarrufa rastlanılmamaktadır. Bu düşüncelerle metin 
tesisinde Veliyyüddin Efendi nüshası esas alınarak varak numaraları verilmiştir.

Nüshalar arasındaki yakınlık incelendiğinde Veliyyüddin Efendi nüshasına en 
yakın olan ve bu sebeple karşılaştırmada kullandığımız Yıldız nüshası en seçkin 
nüshalardandır. İki nüsha arasında muhtevâ farkı yok denecek kadar azdır. Fa-
kat Yıldız nüshasında, isimlere sıfatlar getirerek ya da müteradif  kelimeler kul-
lanarak eseri süsleme gayreti göze çarpmaktadır. Meselâ Veliyyüddin Efendi’de 
“pâdişâh hazretleri” şeklindeki ifâdelerin hemen hemen tamâmı Yıldız nüsha-
sında “pâdişâh-ı gāzî hazretleri”, “pâdişâh-ı cihân-mutâ‘ hazretleri”, “pâdişâh-ı 
kişver-güşâ” ifadeleriyle süslenmiştir. Yine Veliyyüddin Efendi nüshasında aylar 
yalın halde iken Yıldız nüshasında sıfatları ile beraber kullanılmışlardır. 

Yıldız nüshasında dikkatsizlik sebebi ile pek çok yerde satır atlamaları göze 
çarpmaktadır. Yukarıda zikredilen sıfatlar ve müteradif  kelimeler gibi bunlar 
da dipnotlarda gösterilmiştir. Veliyyüddin Efendi’de sayfa kenarına yazılan 
veya sayfa içinde olan okunması müşkil ifâde ve kelimeler Yıldız nüshasında 
yok sayılmıştır. Meselâ “gıbbezâ mâ-beynimizde bu vechile ta‘ahhüd ve iltizâm 
olunmuşdur ki”68 cümlesindeki “gıbbezâ” ve “sâhte bir hastalık peydâ eyledi 
yani ki, hummâ gibi”69 cümlesindeki “hummâ gibi” kelimeler Yıldız nüsha-
sında yoktur. Veliyyüddin Efendi'de “Kul da padişah içün, kulsuz padişahı 

68 Metin, vr. 264a.
69 Metin, vr. 306a.
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neylemeli”70 cümlesinde sayfa kenarına yazılı olan “kulsuz pâdişahı neylemeli” 
ifâdesi Yıldız nüshasında yazılmamıştır. Birkaç yerde sehven olsa gerek tarih 
farklılığı da mevcuttur. Veliyyüddin Efendi'de 1121/M.1709 senesi vekayii 
içinde “mâh-ı Safer'in yirminci salı günü sene-i mâziyenin reşen ulûfesi çıkup 
vüzerâ arza girdi”71 cümlesindeki “yirminci” Yıldız nüshasında “yirmi birinci” 
olarak zikredilmiştir. Yine Veliyyüddin Efendi'de “bin yüz yirmi dört senesi 
Rebî‘ü'l-evveli'nin”72, ifâdesi Yıldız nüshasında “bin yüz yirmi dört senesi Re-
bî‘ü'l-âhiri'nin” şeklindekaydedilmiştir.

İki nüsha arasında çok az da olsa bilgi farklılıkları görülmektedir. Mesela 
Veliyyüddin Efendi'de “Sene-i mâziyenin Lezez mevâcibi çıkup”73, Yıldız 
nüshasında “Sene-i mâziyenin Lezez ve Reşen mevâcibi çıkup” şeklindedir. 
Veliyyüddin Efendi'de geçen ifâdeleri güçlendirmekiçin Yıldız nüshasında “ça-
puk hırsız ev sahibini bastırır”74 gibi deyimlere de yer verildiği görülmektedir. 
1128/M.1715-1716 yılı vefeyât başlığında da Vezîriazam Ali Paşa'nın yaşı 
Veliyyüddin Efendi'de boş bırakılırken Yıldız nüshasında “otuz beş”75 olarak 
kayıtlıdır. Veliyyüddin Efendi nüshasında yanlış yazılan bazı kelimelerin Yıl-
dız nüshasında da aynen yazıldığını görüyoruz. Meselâ “istishâb”76 kelimesi 
sehven olsa gerek Veliyyüddin Efendi'de “istihsâb” şeklinde yazılmış ve aynı 
hata Yıldız nüshasında da tekrarlanmıştır. Yine Veliyyüddin Efendi’de yanlış 
yazılan Nahl Sûresi 91. âyetinin, düzeltilmeden Yıldız ve Çaşnigir nüshalarına 
aktarıldığını görüyoruz.77

Manisa Genel Kütüphânesi'ndeki Çaşnigir nüshası ise istinsah tarihi Topkapı 
Sarayı nüshasından geç olmasına rağmen diğer nüshalarda boş bırakılan isim-
leri tamamladığı için metin tesisinde kullanılmıştır. Veliyyüddin Efendi'deki 
dikkatsizlik sonucu atlanılan satırların burada da olmadığı ve yine Yıldız nüs-
hasında da ilave edilen sıfatların aynen muhafaza edildiği göze çarpmaktadır. 
Ayrıca Çaşnigir nüshasınının müstensihinin kendisine ait satır atlamaları da 

70 Metin, vr. 293a.
71 Metin, vr. 304a.
72 Metin, vr. 309a.
73 Metin, vr. 304b.
74 Metin, vr. 308a.
75 Metin, vr. 316b.
76 Metin, vr. 271a.
77 Metin, vr. 246b.
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mevcuttur. Birkaç yerde rastlanılan küçük farklılıklar dışında muhteva farklılığı 
görülmemektedir. Bazı farklılıkları göstermek gerekirse; 1115/M.1703 yılında 
yapılan tayinlerde Veliyyüddin Efendi ve Yıldız nüshalarında Vezir Çerkes 
Mehmed Paşa'ya Haleb Eyâleti, Trablusşam'dan ma‘zûl Boşnak Sarı Mustafa 
Paşa'ya Adana Eyâleti verildiği yazılı iken Çaşnigir nüshasında Vezir Çerkes 
Mehmed Paşa'ya Adana Eyâleti Trablusşam'dan ma‘zûl Boşnak Sarı Mustafa 
Paşa'ya Haleb Eyâleti verildiği kaydedilmiştir.78 1120/M.1709 yılı hadiseleri 
içinde, Dergâh-ı âlî kapucubaşılarından Benli Mustafa Ağa'nın sipâhîler ağası 
olup selefi Şehrî Ali Ağa'nın emekliye ayrıldığı tarih Veliyyüddin Efendi ve 
Yıldız nüshalarında “on altıncı şenbih” günü gösterilirken Çaşnigir’de “on 
ikinci şenbih” olarak yazılmıştır. Aynı yıl pâdişahın devlet ricâli ile bayram-
laşması Veliyyüddin Efendi ve Yıldız’da Zilhicce ayının “onuncu” günü iken 
Çaşnigir’de “üçüncü” günüdür.79 Yıldız ve Veliyyüddin Efendi nüshalarındaki 
“Zaroşad”, Çaşnigir’de “Sinop” olarak kayıtlıdır. Halbu ki, Kamûsü'l-a‘lâm'da 
Kars'ın 40 km. kuzey-batısında bir yer ve İ. Hami Danişmend'in İzahlı Osmanlı 
Tarihi Kronolojisi adlı eserinde Kars vilâyetinde Arpaçay Kazası'nın merkezi 
olan müstahkem bir mevkidir diye zikredilmektedir.80 

Çaşnigir nüshasına kıymet kazandıran esas özelliği, Veliyyüddin Efendi ve 
Yıldız nüshalarında boş bırakılan yer ve şahıs isimlerinin bu nüshada ta-
mamlanmış olmasıdır. Bunların çokluğu ve metin kısmında nüsha farklarının 
dipnotlarda gösterilmesi münasebetiyle bu kısımda tekrardan kaçınılmıştır. 
Üç cild halinde tanzim edilen Çaşnigir nüshasında Zeyl-i Fezleke ile Nusretnâme 
birbirinden müstakil eserler olarak düşülmediği için olsa gerek Nusretnâme daha 
önce de değinildiği gibi II. cildin 370. varakından itibâren başlamıştır.

Nüshaların tanıtımı başlığında ana hatlarıyla verilen diğer nüshalar gerek geç 
tarihli oldukları gerek ise metin tesisinde sonucu etkileyecek hususiyetlere sahip 
olmadıkları için kullanılmadılar. 

78 Metin, vr. 295a.
79 Metin, vr. 301a.
80 Metin, vr. 243a; Şemseddin Sami, Kāmûsü'l-a‘lâm, IV, İstanbul 1306, s. 2405; İ. Hami Danişmend, 

Îzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, III, İstanbul 1972, s. 621.
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Kaynakları

a) Târîh-i Seferü'l-Basra

Daltaban Mustafa Paşa'nın 1112/M.1702 yılı başlarında Basra ve Kurna 
üzerine düzenlediği sefer esnâsında yanında ruznâmçeci olarak görev yapan 
Bağdadlı Nazmi-zâde Murtazâ, sefer sürecini bütün ayrıntıları ile tutmuştur. 
Tarih-i Seferü'l-Basra adı verilen bu vekayinâmenin bir nüshası Süleymaniye Kü-
tüphanesi Esad Efendi Ktp., nr. 2062/3'te, diğer bir nüshası ise Bayezid Devlet 
Kütüphanesi, nr. 3935' te kayıtlı bulunmaktadır.81

Nazmi-zâde Murtazâ Efendi, Bağdadlı Seyyid Ali adında birinin oğlu olup, 
Bağdad'da dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda hakkında yeterli bilgi bulunma-
maktadır. Safayî ve Sâlim tezkireleri ile İsmail Beliğ'in Nühbetü'l-âsâr li-Zeyl-i 
Zübdetü'l-eş‘ar'ında çok az ve kifayetsiz bilgi yer almaktadır. Tahsilini Bağdad'da 
tamamlayan Nazmi-zâde, çeşitli devlet memurluklarında bulunmuş, Bağdad 
Maliyesi'nde ruznâmçe halifeliğine kadar yükselmiştir. 1134/M.1721/1722 
yılında da Bağdad'da vefat etmiştir.82

Nazmi-zâde Murtazâ'nın Gülşen-i Hulefâ adlı eseri özellikle Bağdad ve civarın-
da geçen olaylar için mühim bir eserdir. Pek çok yazma nüshası bulunan ve iki 
defa basılan eserde Tarih-i Seferü'l-Basra özet olarak yer almaktadır. Tarih-i Se-
ferü'l-Basra merhûm Vahid Çabuk tarafından Nusretnâme ile mukayese edilerek 
neşredilmiştir. Fakat Nusretnâme'nin Manisa Çaşnigir nüshası kullanıldığı için 
dipnotlarda fark olarak gösterilenlerin pek çoğu aslında Manisa Çaşnigir ve 
Yıldız nüshalarının müstensihlerinin tasarruflarıdır. Nusretnâme'nin elimizdeki 
nüshalarından en eskisi olan Veliyyüddin Efendi nüshası ile Târih-i Seferü'l-Bas-
ra arasında çok fazla fark bulunmamaktadır. 

Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, sefer bitiminde İstanbul'a gönderilen ve 
rapor mahiyetinde olan bu vekayinâmeyi Nusretnâme'sine küçük farklarla ak-
tarırken “Bu sefer vekāyi‘in tahrîr ve tafsîl iden Bağdadlı Nazmî-zâde Efendi 
dir ki” ifâdesiyle kaynağına işaret etmiştir.83 Târih-i Seferü'l-Basra 1110 ve 1111/
M.1698-1700 seneleri özetlenerek başlıyor. Silâhdâr 1112/M.1701 yılından 
itibaren Nazmi-zâde'nin kendisinden bahsettiği veya olayların içinde bizzat 

81 Vahid Çabuk, “Nusretnâme'nin Kaynaklarından Tarih-i Seferü'l-Basra”, İÜEF Tarih Enstitüsü 
Dergisi (Prof. Dr. M. Münir Aktepe’ye Armağan), sayı 15, İstanbul 1997, s. 322. 

82 Çabuk, a.g.m., s. 322-323.
83 Metin, vr. 274a.
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bulunduğunu hissettirdiği kısımları ve şiirleri çıkararak Nusretnâme'ye aktarmış-
tır. Mehmed Ağa bazı kelimelere sıfatlar ilave etmek veya Nazmi-zâde ile her 
zaman aynı kelimeleri kullanmamak gibi küçük tasarruflarda bulunmuş, met-
nin muhtevasına zarar vermemiştir. Benzerlik kıyaslaması yapabilmek adına 
aşağıda karşılaştırmalı olarak örnek anlatımlar verilmiştir. 

Fasl

Vezîr-i sütûde-tedbîr sa‘âdetlü Mustafa 
Paşa hazretlerine sezâvâr buyurulmağın 
mütesellimleri sene-i mezkûre Zi'l-ka‘de-
si gurresinde vârid, kendüler dahi der-a-
kab evâsıt-ı Zi'l-hicce'de şeref-efzâ-yi 
dârü'l-hükûmeleri olup, hıfz-ı vilâyet 
ve nizâm-ı memlekete bezl-i makderet 
etmek üzre iken bin yüz on iki Mu-
harremi'nin evâsıtında Devlet-i aliyye 
hayr-hâhlarından olup, sâbıkā Rikâb-ı 
humâyûn-ı şevket-makrûnda Çavuşbaşı 
hıdmeti ile müstahdem mîr-i muhterem 
Çatra-zâde ile müştehir Ahmed Bey 
vesâtatıyla vezîr-i müşârün-ileyh hazret-
lerine hatt-ı humâyûn-ı sa‘âdet-meşhûn 
vârid olup, mefhûm-ı meymenet-makrû-
nunda on seneden berü eyâdî-i nâ-müsta-
hak-ı mütegallibeye giriftâr olan Basra ve 
Kurna kal‘alarının istihlâs ve girü kemâ-
fi'l-evvel kabza-i tasarruf-ı İslâm-penâhî-
ye istirdâdı zimmet-i himmetlerine ta‘lîk 
ve Basra Eyâleti Halebü'ş-şehbâ inzimâ-
mıyla Vezîr-i celîlü'l-âsâr sâbıkā Bağdad 
vâlîsi Ali Paşa hazretlerine inâyet olunup 
vilâyet-i mezkûrede istikrârı ve vezîr-i 
müşârün-ileyh hazretlerinin hüsn-i ted-
bîr ve re’y-i rezînlerine havâle ve mîr-i 
mûmâ-ileyh dahi ma‘an me’mûr… 
(Târîh-i Seferü'l-Basra, Süleymaniye Kü-
tüphânesi, Esad Efendi Ktp., nr. 2062/3, 
vr. 56b-57a). 

icmâl-i Sefer-i Feth-i Kal‘a-i Kurna 
ve Basra an-Yed-i Mustafa Paşa

Çün Bağdâd-ı âbâd Beylerbeyisi Vezîr 
Daltaban Mustafa Paşa sene-i mâziye 
evâsıt-ı mâh-ı Zi'l-hicce'de dârü'l-hükû-
mesine vusûl ve hıfz ü hırâset-i vilâyet 
ve nizâm-ı intizâm-ı memlekete bezl-i 
makderet üzre iken işbu binyüz oniki 
Muharrem evâsıtında Der-i devlet-me-
dârda sâbıkā Çavuşbaşı Çatrapatra 
oğlu Ahmed Bey yediyle vezîr-i müşâ-
run-ileyhe serdârlık hatt-ı hümâyûn-ı 
şevket-makrûnu vârid ve mefhûm-ı mey-
menet-makrûnunda on seneden berü 
eyâdî-i nâ-müstahak-ı mütegallibeye 
giriftâr olan Basra ve Kurna kal‘alarının 
istihlâs ve girü kemâ-fi'l-evvel kabza-i 
tasarruf-ı İslâm-penâhîye istirdâdı 
zimmet-i himmetlerine ta‘lîk ve Basra 
Eyâleti Halebü'ş-şehbâ inzimâmıyla 
Vezîr Bey-zâde Ali Paşa'ya inâyet olunup 
vilâyet-i mezkûrede istikrârı serdâr-ı 
müşârün-ileyhin hüsn-i tedbîr ve re’y-i 
rezînlerine havâle ve mîr-i mûmâ-ileyh 
dahi ma‘an sefere me’mûr…(N, vr. 272a).
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Sıfat-ı şatt-ı Merkūm Der-în-câ

Mahall-i mezkûrda Dicle-i uzmâ iki şıkk 
olup biri taraf-ı şark-ı şimâle mâ’il ve 
biri taraf-ı cenûb-i şarka karîb cârî olur 
Ammâ taraf-ı şark-ı şimâle mâ’il cârî olan 
şattın sadrında kadîmü'l-eyyâmdan bin 
yüz iki senesine gelince bir kal‘a-i metîn 
ve hazîne-i âmireden râtıbe-i mu‘ayyene 
ile dizdâr ve müstahfız olup kal‘a-i Sadr-ı 
Amâre nâmıyla be-nâm ve şatt-ı mezkûr, 
Şatt-ı Amâre ile meşhûr-ı enâmdır. Ancak 
sene-i mezkûreden beru istîlâ-yı Urbân 
ile kal‘a-i mezkûre harâb ve müstahfızları 
perîşân olmuşdur. Şatt-ı mezkûr vararak 
Basra'ya tâbi‘ Lerzekiyye Kal‘ası'na mürûr 
itmekle Şatt-ı Lerzekiyye ile dahi tesmiye 
olunur. Ol dahi nice sular ilhâkıyla nehr-i 
vâhid olup Kurna Kal‘ası'nda cezâyir-i 
şatt ile karışup bir oldukdan sonra Basra 
tarafına nüzûl ve Şattü'l-Arab ile tesmiye 
olunur. (TSB, vr. 60b)

Sıfat-ı şatt-ı Merkūm Der-in-câ

Mahall-i mezkûrda Dicle-i uzmâ iki şıkk 
olup biri taraf-ı şarka-i şimâle mâ’il ve 
biri taraf-ı cenûbe-i şarka karîb cârî olur. 
Ammâ taraf-ı şarka-i şimâle mâ’il-i cârî 
olan şattın sadrında kadîmü'l-eyyâmdan 
bin yüz iki senesine gelince bir kal‘a-i metîn 
ve hazîne-i âmireden râtıbe-i mu‘ayyene 
ile dizdâr ve müstahfız olup kal‘a-i Sadr-ı 
Amâre nâmıyla be-nâm ve şatt-ı mezkûr, 
Şatt-ı Amâre ile meşhûr-ı enâmdır. Ancak 
sene-i mezkûreden beru istîlâ-yi Urbân 
ile kal‘a-i mezkûre harâb ve müstahfızları 
perîşân olmuşdur. Şatt-ı mezkûr giderek 
Basra'ya tâbi‘ Lerzekiyye Kal‘ası'na mürûr 
itmekle Şatt-ı Lerzekiyye ile dahi tesmiye 
olunur. Ol dahi nice sular ilhâkıyla nehr-i 
vâhid olup Kurna Kal‘ası'nda Cezâyir 
şattı ile karışup bir oldukdan sonra Basra 
tarafına nüzûl ve Şattü'l-Arab ile tesmiye 
olunur. (N, vr. 272b)

b) İcmâl-i Sefer-i Nehr-i Ziyab

Bağdâdlı Nazmi-zâde Murtazâ Efendi'nin 1113/M.1702 yılında Bağdad 
yakınında olan Ziyab Nehri önüne set yapmak ve o civarda eşkıyalık yapan 
Arap kabilelerinin yola getirilmesi için düzenlenen sefere dair kaleme aldığı 
rapor mahiyetinde bir eserdir. Süleymaniye Kütüphânesi Esad Efendi Ktp. 
nr. 2062/4' ile kayıtlı olup Nazmi-zâde Murtazâ'nın Gülşen-i Hulefâ'sında da 
yer almaktadır. Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa Tarih-i Seferü'l-Basra'da olduğu 
gibi bu raporu da küçük farklarla Nusretnâme’sine aktarmıştır. Özellikle Naz-
mi-zâde'nin kendisinden bahsettiği kısımlar, şiirler ve bazı Arapça metinler 
çıkartılmıştır. Mehmed Ağa Tarih-i Seferü'l-Basra'dan istifâde ederken kaynağını 
vermesine rağmen, bu eseri kullanırken aynı hassasiyeti göstermemiştir.
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icmâl-i Sefer-i Nehr-i Ziyâb

Sefer-i mezkûra bâ‘is ü bâdî bu oldu ki 
mânend-i Ceyhun enhâr-ı meşhûre-i 
rub‘-ı meskûndan şatt-ı Fırat'ın evvel 
mahreci Erzurum dağlarından olup ka-
vis-vâr kat‘-ı etvâd ü bilâd ve tayy-i kılâ‘ ü 
bıkā‘ iderek kalem-rev-i Bağdad'a mürûr 
ile Hılle kasabasından cenûba mâ’il taraf-ı 
şarka nüzûl ve Bağdad'a tâbi‘ Remmâhiye 
ve Halid ve Kebşe ve Semavât ve Benî 
Malik ve Haske ve Arca nâhiye ve kasa-
balarına uğrayup Basra cezâyirine mürûr 
ve şatt-ı Dicle'ye karuşup Kurna ve Bas-
ra'ya uğrayup bahr-i Hind'e vusûl bulur. 
Kadîmü'l-eyyâmdan bu üslûb üzre cârî 
iken otuz seneden mütecâviz zamândan 
beru bin yüz on üç târîhine gelince çen-
dân takayyüd olunmamağla sâbıku'z-zikr 
Remmâhiye kasabasının dört sâ‘at mesâfe 
taraf-ı garbîsinde şatt-ı merkūmdan müte-
şa‘ib nehr-i Ziyab ta‘bîr olunur Haske nâ-
hiyesinin harkı üzerine hiddet ve şiddet-i 
cereyân-ı şatt vâki‘ olup târîh-i mezkûr-
dan mukaddem nehr-i merkūm henüz 
bu mertebe vüs‘at peydâ itmeyüp, kadîmî 
mecrâ-yi şatt dahi bu mertebe memlû ve 
münsedd olmamış-iken Bağdâd vâlîleri 
zararı olmaz mülâhazasıyla sedd ü bendi 
tedârükün mühim idinmeyüp (İcmâl-i se-
fer-i Nehr-i Ziyab, Süleymâniye Kütüphâne-
si, Esad Efendi Ktp. nr. 2062/4, vr. 75b).

icmâl-i Sefer der-Nehr-i 
Ziyâb ve Eyâlet-i Bağdâd

Sefer-i mezkûra bâ‘is ü bâdî bu oldu ki 
mânend-i Ceyhun enhâr ve bilâd-ı meş-
hûre-i rub‘-ı meskûndan şatt-ı Fırat'ın 
evvel mahreci Erzurum dağlarından 
olup kavis-vâr kat‘-ı etvâd-ı vatan, kılâ‘ ü 
bıkā‘ iderek kalem-rev-i Bağdâd'a mürûr 
ile Hılle kasabasından cenûba mâ’il ta-
raf-ı şarka nüzûl ve Bağdad'a tâbi‘ Rem-
mâhiye ve Halid ve Kebşe ve Semavât ve 
Benî Malik ve Haske ve Arca nâhiye ve 
kasabalarına uğrayup Basra cezâyirine 
mürûr ve şatt-ı Dicle'ye karuşup Kurna 
ve Basra'ya uğrayup bahr-i Hind'e vusûl 
bulur. Kadîmü'l-eyyâmdan bu üslûb 
üzre cârî iken otuz seneden mütecâviz 
zamândan beru bin yüz on üç târîhine 
gelince çendân takayyüd olunmamağla 
sâbıku'z-zikr Remmâhiye kasabasının 
dört sâ‘at mesâfe taraf-ı garbîsinde şatt-ı 
merkūmdan müteşa‘ib nehr-i Ziyab 
ta‘bîr olunur Haske nâhiyesinin harkı 
üzerine hiddet ve şiddet-i cereyân-ı şatt 
vâki‘ olup târîh-i mezkûrdan mukaddem 
nehr-i merkūm henüz bu mertebe vüs‘at 
peydâ itmeyüp, kadîmî mecrâ-yi şatt 
dahi memlû ve münsedd olmamış-iken 
Bağdâd vâlîleri zararı olmaz mülâha-
zasıyla sedd ü bendi tedârükün mühim 
idinmeyüp (N vr. 277b).

c) Diğer kaynakları

Mehmed Ağa, 1129/M.1717 Engürüs seferi sırasında Niş'de meydana gelen 
olayları anlattıktan sonra Sadrazam Halil Paşa'nın bu gelişmeleri olduğu gibi 
yazıp Sofya'da padişaha arz ettiğini söylüyor. Emekli olması münasebetiyle 
sefere katılması mümkün olmayan müellif  bu hadiseleri muhtemelen Halil 
Paşa'nın raporundan yazmış olmalıdır.84 Akdes Nimet Kurat tarafından neş-

84 Metin, vr. 318a-b.
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redilen Ahmed bin Mahmud'un Prut seferine ait tuttuğu defterde85 bazen 
tarihler Nusretnâme ile günü gününe tutmakta ve bilgilerde kısmî bir paralellik 
olmasına rağmen olayları ayrıntılandırma şekilleri benzememektedir. Müelli-
fin faydalandığı kaynakları çok küçük farklarla eserine aktardığı göz önünde 
bulundurulursa bu defterden istifade etmediği düşünülebilir. Yazılı kaynak-
ların haricinde, eserinin pek çok yerinde duyduklarına da atıf  yapmaktadır. 
Mesela Şeyhulislam Paşmakçı-zâde Ali Efendi'nin azlini anlatırken “bir gün 
Vezîriazam Ali Paşa lisânından işitdim” ifadesini kullanmıştır.86 Yine 6 Receb 
1131/M.26 Mayıs 1719 depreminin İzmit'de meydana getirdiği hasarı ya-
zarken “gören kimesnelerden işittim”87 bir başka yerde “fakīr haber aldım”,88 
referanslarını yapmıştır. 

Nusretnâme'nin asıl mühim kısımları müellifin müşahedelerinden oluşmaktadır. 
Bu durumu da her fırsatta “muharrir-i hakīr bile idim”,89 “müheyyâ idim”,90 
“Alimallâh fakīr gözümle gördüm”,91 “kendü müşâhede ve akl-ı kāsırımız”92 
gibi ifadelerle yansıtmıştır. 1109/M.1697 yılında cereyan eden Zenta hezîme-
tini baştan sona görüp aktaran93 müellif  muharebelerin ortasında kalmış ve 
başına gelenleri ilgili yerde yazmıştır. Yine Edirne Vakası Mehmed Ağa'nın 
bizzat içinde yer aldığı mühim hadiselerdendir.94

Tesirleri

Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa kıymetli bir eser meydana getirmesine rağ-
men, aslî görevinin vakanüvislik olmaması, örnek aldığı Kâtib Çelebi kadar 
ilim adamlığı yolunda iyi bir eğitim alamaması ve eserinin çoğaltılmamış olma-

85 Akdes Nimet Kurat, “Hazîne-i Bîrun Kâtibi Ahmed Bin Mahmud’un (1123-1711- Prut) Seferine 
Ait Defteri”, AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, IV, sayı 6-7, Ankara 1966, s. 261-425.

86 Metin, vr. 298b.
87 Metin, vr. 321a.
88 Metin, vr. 294a.
89 Metin, vr. 223a, 225b.
90 Metin, vr. 270b.
91 …Nakībü'l-eşrâf  Deli Fethullah benim şeyhulislâmlık pâyem vardır zu‘muyla Hasan Paşa'yı omu-

zuyla kakup üzerine geçdi. Alimallâh fakīr gözümle gördüm dülbend ağası idim. Metin, vr. 284b.
92 …müşâhade ve akl-ı kāsırımız ihâta itdüğü kadar yazılup kusûrumuz afv buyurula. Metin, vr. 

225a.
93 Metin, vr. 250a vd.
94 Metin, vr. 293b.
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sı gibi sebeplerden dolayı tarihçilerin pek fazla ilgisini çekmemiştir. Kendisini 
tarih yazmakla görevlendiren II. Mustafa devrinde eserini bitirerek sultana 
takdim edemeyişinin de bunda rolü olması gerekir. Zira himâyesini gördüğü 
Sultan Mustafa'nın Edirne Vakası'ından sonra azliyle Mehmed Ağa da nis-
beten gözden düşmüş ve emekliliği tercih etmek durumunda kalmıştır. Edirne 
Vakası'ndan itibaren Nusretnâme'yi önemli ölçüde kullanan Râşid de sanki çok 
da önemsemediğini gösterircesine eserinin hiçbir yerinde Mehmed Ağa'ya ve 
eserine atıf  yapmamıştır. 

Râşid Tarihi

Râşid 13 Safer 1127/M.18 Şubat 1715'de vakanüvislik vazifesine tayin 
olunmuştur. Kendisine III. Ahmed'in cülûsundan itibaren olayları yazma 
görevi verilmiştir. Fakat daha sonra 1130/M.1718 yılında Nevşehirli Damad 
İbrahim Paşa'nın emriyle Naîmâ'nın bıraktığı yerden, yani 1071/M.1660'den 
1115/M.1703 yılına kadar olan hadiseleri tamamlayıp 1071-1134/M.1660-
1721 seneleri arasını kapsayan bir eser yazmıştır.95 Vakanüvis tarihleri, fayda-
landıkları kaynaklar hakkında genellikle sarih malumat vermemekle beraber, 
hiç olmazsa bir kısmını ismen zikrederler. Mesela Naîmâ'nın “Müverrih der 
ki, Vecîhî der ki”, Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa'nın “Bağdadlı Nazmi-zâde 
Efendi der ki” gibi kayıtlarından kaynaklarını ismen de olsa verdiklerini görü-
rüz. Râşid kullandığı kaynakların hiçbirisine atıf  yapmamaktadır.

Daha önce de belirtildiği gibi Nusretnâme'yi kısmen neşreden Akdes Nimet Ku-
rat 1115/M.1703 yılından itibaren Râşid'in Nusretnâme'yi kullandığını ve iki 
eserin birbirini tamamlar mahiyyette olduklarını yazmıştır.96 Orhan F. Köprü-
lü Râşid Tarihi ile Nusretnâme'yi kısmî bir karşılaştırma yaparak Râşid'in Edirne 
Vakası'nı Mehmed Ağa'nın eserinden aldığını ispatlamıştır.97 Fakat Râşid'in 
nakilleri Edirne Vakası ile sınırlı değildir. Nusretnâme'nin ikinci kısmı olarak de-
ğerlendirdiğimiz 1116-1133/M.1704-1721 yılları arası olaylarının da kısmen 
Râşid tarafından kullanıldığı verilecek olan misallerden anlaşılacaktır. Râşid'in 
1115/M.1703 tarihine kadar da Defterdar Sarı Mehmed Paşa'nın Zübde-i 

95 Defterdar, a.g.e., s. LXII.
96 Kurat, a.g.e., s. VII.
97 Orhan F. Köprülü, "Raşid Tarihi'nin Kaynaklarından Biri: Silâhdar'ın Nusretnâmesi". Belleten, XI 

(Ankara 1947), sayı 43, s. 473-487.
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Vekāyi‘ât'ını önemli ölçüde kullandığını Abdülkadir Özcan detaylı bir inceleme 
yaparak tesbit etmiştir.98 Zübde-i Vekāyi‘ât ile Nusretnâme arasında Abdülkadir 
Özcan'ın belirttiği gibi hadiseleri farklı şekilde ele almaları münasebetiyle bir 
paralellik kurulamamaktadır. Zaten 1714-1716 yılları arasında eserini ikmal 
eden Mehmed Paşa'nın, telifi 1133/M.1721 yılına kadar uzanan Nusretnâme'yi 
kullanması mümkün görünmemektedir. 

Râşid Tarihi ile Nusretnâme arasındaki münasebet aşağıda verilen örneklerle daha 
iyi anlaşılacaktır:

a) Nusretnâme ile Râşid arasındaki farklar bazen yok denilecek kadar azdır.

Zuhûr-ı Zorba Karakaş Mustafa ve 
Emîr imâm ve Durcân Ahmed

Bu fitne-i uzmânın tertîb-i esbâb-ı intizâ-
mında kār-fermâ-yı dâr, bi-hükm-i ال يسئل 
 ibtidâ-yi hudûsünden berü sûret-i عّما يفعل
müsâ‘ade ve suhûlet göstermeğin tîmâr 
sipâhî- lerinden Karakaş Mustafa nâm bir 
şahs-ı meçhûl-i nâ-kâm şeyhülislâm efen-
dinin telhîscisi Belen'li Mehmed Ağa irâ-
desiyle dest-i tasar- rufundan nez‘ olunan 
tîmârını almak sevdâsıyla kabîl-i fetretde 
Edirne’ye varup telhîsciye tazallüm ve is-
tirhâm itdikde gadaba gelüp meclisinden 
tard ü ba‘îd ve kapuya haber gönderüp 
dîvâna çıkdıkça dahi zecr ü tehdîd itdirip 
nâ-çâr hâ’ib ü hâsir hüzn [ü] inkisâr ile 
vilâyetine eyb olmağın (N, vr. 286b). 

Zuhûr-ı Karakaş

Bu fitne-i uzmânın tertîb-i esbâb-ı intizâ-
mında kār-fermâ-yı dârü'l-hükm-i يسئل  ال 
 ibtidâ-yi hudûsünden berü sûret-i عّما يفعل
müsâ‘ade-i suhûlet göstermeğin tîmâr 
sipâhî-lerinden Karakaş Mustafa nâm 
şahs-ı nâ-kâm şeyhülislâm es-Seyyid Fey-
zullah Efendi'nin telhîscisi Bilânî Meh-
med Ağa irâdesiyle dest-i tasarrufundan 
nez‘ olunan tîmârını tahsîl sevdâsıyla 
kabîl-i fetretde Edirne’ye varup telhîsciye 
tazallüm ve istirhâm itdikde gadaba gelüp 
meclisinden tard ü teb‘îd ve kapuya ha-
ber gönderüp dîvâna çıkdıkça dahi zecr ü 
tehdîd itdirip nâ-çâr hâsir ü hâ’ib hüzn ü 
inkisâr ile vilâyetine eyb olmağın... (Râşid 
Tarihi, III, İstanbul 1282 s.18). 

b) Râşid Nusretnâme'yi kopye ederken küçümsenemeyecek eksiltmelerde bulun-
muştur. Mesela Nusretnâme'de Mehmed Ağa, II. Mustafa'nın kızlarını Feyzullah 
Efendi ve Amca-zâde Hüseyin Paşa'nın teşvikiyle evlendirdiğini ve hangi sul-
tanın hangi paşayla evlendiğini açık bir şekilde kaydederken, Râşid aynı olayı 
bazı kelimeleri çıkarmak suretiyle nakletmektedir. İzdivaçların hangi tesirle 
olduğunu ve evlenen sultanların isimlerini zikretmemektedir. Yine Genç Ali 
Paşa'nın lakabını ve Numan Paşa'nın da babasının ismini kaldırmaktadır. 

98 Defterdar, a.g.e., s. LXII vd.
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...tab‘-ı humâyûnları min-ba‘d İstanbul ta-
rafına meyl ü rağbeti olmaduğundan nâşî 
şeyhulislâm efendi, vezîriazam Ammî-zâ-
de amelleriyle benâtü'n-na‘aş-ı âsmân-is-
met olan duhterân-ı bülend-ahterlerinden 
Ayşe Sultân Hazretlerini Köprülü-zâde 
Fazıl Mustafa Paşa-oğlu Numan Paşa'ya 
ve Safiyye Sultân Hazretlerini sadr-ı sâbık 
Maktûl Kara Mustafa Paşa-zâde Genç Ali 
Paşa'ya Emine Sultân Hazretlerini Silâh-
dâr Çorlulu Ali Ağa'ya namzed ve akd-i 
nikâh kılınmak bâbında tertîb-i velîmeye 
azîmet buyurulup... (N, vr. 284b).

...tab‘-ı humâyûnlarında aslâ İstanbul 
tarafına meyl olmaduğundan nâşî 
işbu hamse aşere ve mi’e ve elf  senesi 
hılâlinde benâtü'n-na‘aş-ı âsmân-ismet 
olan duhterân-ı bülend-ahterlerinin biri 
vezîr-i mükerrem Köprülü-zâde Numan 
Paşa ve biri Maktûl-zâde vezîr-i muhte-
rem Ali Paşa ve biri dahi Silâhdâr-ı mü-
kerremleri Çorlulu Ali Paşa hazerâtına 
namzed ve akd-i nikâh kılınmak bâbında 
tertîb-i velîmeye azîmet buyurulup... 
(RT, III, s. 11).

c) Nusretnâme'nin, mühim bir bölümünün müellifin gözlemlerine dayandığı ve 
bunu eserinde konuşmaları aksettirerek ihsas ettirdiği daha önce zikredildi. 
Râşid muhtemelen yaptığı iktibasları farkettirmemek için bu kısımları atlamış-
tır. Mesela Edirne Vakası'nın nihayetinde Sultan Mustafa tahttan indirileceğini 
anlayınca müteessir olup Mehmed Ağa ile dertleşmektedir. Müellifin sultanı 
teselliye matuf  sözleri ve aralarında geçen konuşmalar Nusretnâme'de tafsilatıyla 
anlatılmasına rağmen, Râşid'de yer almamaktadır.99 

d) Râşid, 1115/M.1703 yılı sonrasında da gerek küçük ilaveler yapmak, gerek-
se Mehmed Ağa'nın kullandığı kelimeleri değiştirerek nakillere devam etmiş, 
bazı kısımlarda da Nusretnâme'de tek başlık altında incelenen konuları bölmek 
ve başlıklar vermek sûretiyle eserine aktarmıştır. Yine bu bölümlerde de bazı 
isimlerin, lakabların ve tarihlerin çıkarıldığı dikkati çekmektedir. 

99 Metin, vr. 292a vd.
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Velâdet-i şehzâde

Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin onuncu Salı gün 
pâdişâh-ı âlî-cenâb hazretlerinin Îsâ nâm 
bir şehzâdesi vücûda gelüp bilâd-ı selâse-
de beş gün beş gice şehir donanması fer-
mân buyuruldı. Âhir güni Tersane'den 
Aynalıkavak'dan karşu Fener Kapusı 
hisârına ip bağlanup mâ-beynine tertîb 
olunan yedi kıt‘a kalyon direklerinin 
çanakları üzerinden aşırılup üstünden 
Şâhin nâm cânbâz geçüp hezâr dürlü 
dürlü sanâyi‘in izhâr itmekle hıl‘at giydi-
rilüp in‘âm [ü] ihsân ile mesrûr kılındı. 
(N, vr. 298a).

Velâdet-i şehzâde Sultân Îsâ

Mâh-ı Zilkadenin onuncı günü sulb-i 
humâyûn-ı şehriyârîden bir şehzâde-i 
cüvân-baht-ı zînet-bahş serîr-i vücûd olup 
Sultan Îsâ ismiyle mevsûm ve ancak bilâd-ı 
selâsede beş gün beş gice donanma olmak 
üzre cümleye ta‘mîm-i beşaret-kudûm kı-
lındı. Donanmanın son gününde Tersane 
bâğçesi kenârında vâki‘ Âyinelikavak İs-
kelesiyle Fenar kapusı mâ-beyninde tertîb 
olunan yedi kıt‘a kalyon direkleri üzerine 
Şâhin nâm cânbâz ip kurup üzerinde 
ol-kadar gûnâ-gûn san‘atlar gösterdi ki; 
temâşâ iden halk fenninde olan mahâre-
tine hayrân kaldılar. (RT, III, s. 185-186)

Vefât-ı şehzâde-i Sultân isa

Mâh-ı mezbûrun onuncı bâzâr gün pâ-
dişâh hazretlerinin şehzâdesi Sultân Îsâ 
fevt olup cenâzesi Tersâne Bâğçesi'nde 
hünkâr imâmı mübâşeretiyle gasl ve 
techîz ü tekfîn olup, hünkâr sandalıyla 
Yalı Köşkü'ne getürülüp a‘yân-ı dîvân 
anda hâzır idiler. Namâzın kılup önüne 
düşdüler. Götürüp Vâlide Câmi‘i Tür-
besi'nde dedesi yanına defn eylediler. 
Ve on üçüncü Çehâr-şenbih gün Safiye 
Sultân oğlu Mehmed Bey silâhdâr ağası 
nasb olup selefi İzmirli Ahmed Ağa'ya 
gümrük emâneti verildi. Ve ondördüncü 
Penç-şenbih gün Kudüs-i şerîf  muhâfa-
zası-çün iki bin yeniçeri ve üçyüz cebeci 
ve yüz topcı ta‘yîn ve huzûr-ı humâyûn-
dan âlây ile geçüp üç kıt‘a mîrî kalyon 
ile Remle İskelesi'ne irsâl olundı. (N, s. vr. 
298a).

irtihâl-i şehzâde Sultan Îsâ

Pâdişâh-ı vâlâ-haseb hazretlerinin 
şehzâde-i âlî-nejâdları Sultân Îsa mâh-ı 
mezbûrun onuncu günü Tersane Bağçe-
si'nde azm-i gülşen-i saray-ı beka itmekle 
sandal ile Yalı Köşkü'ne çıkarılup a‘yân-ı 
devlet mübâşeretiyle Vâlide Sultan 
Türbesinde defn olundu. Nasb-ı ağa-
yi silâhdârân ve Emîn-i gümrük-i 
Âsitâne. Mâh-ı mezbûrun on üçüncü 
günü Safiye Sultan-zâde Mehmed Bey 
Silâhdâr Ağalığıyla tevkīr ve selefi izmirli 
Ahmed Ağa birkaç defa olduğu Gümrük 
Emânetinde tekrîr olundu. Ta‘yîn-i 
neferât berâ-yi muhâfaza-i Kudüs-i 
şerif. Kudüs-i şerîfde nakībü'l-eşrâf 
kā’im-makāmı olan Mehmed, hâkim ve 
vâlîye tagallübden hâlî olmayup fitne 
ve fesâd ile ol havâlîyi ifsâd etmeğin 
muhâfazası içün mâh-ı mezbûrun on 
dördüncü günü ikibin yeniçeri ve üçyüz 
cebeci ve yüz mıkdârı topcu tayin ve irsâl 
olundu. (RT, III, s. 201-202).
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Râşid'in yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi Nusretnâme'yi Edirne Vaka-
sı'nda tamamıyla ve daha sonraki yıllarda da kısmen kullanmasına rağmen 
kaynağının ismini özel bir dikkatle saklaması kendisini tenkit adına açık nokta-
lar bırakmaktadır. Özellikle 1115/M.1703 yılı Edirne Vakası bahsinde başka 
hiçbir kaynaktan faydalanma gereğini duymaması tedkik ve kritik endişesinden 
uzak olarak eserini yazdığını göstermektedir. Nakiller sırasında önemli bazı 
noktaları atlaması ve bir takım konularda yanlışlıklar yapması da ayrıca eserine 
bazı noktalarda dikkatli bakılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Râşid Tarihi'nin Nusretnâme ile kıyaslanmasından çıkan bu sonuçlar göstermek-
tedir ki özellikle 1695-1703 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar için Râşid 
Tarihi'nin ihtiyatlı kullanılması gerekmektedir. Zira 1703 yılı öncesi için de 
Zübde-i Vekāyi‘ât'ı kullandığı fakat kaynak olarak adını vermediği daha önce zik-
redilmişti. Adı geçen yıllar arası olaylarında Mehmed Ağa'nın kendi gördükleri 
ve yaşadıklarını aksettirmesi, kendi yorumlarına yer vermesi, hadiseleri anlatış 
biçimi dikkate alındığında Nusretnâme'nin vazgeçilmez bir eser olduğu açıktır. 
Yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda da Nusretnâme'den istifade edildiği gö-
rülmektedir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Cengiz Orhonlu, Orhan F. Köprülü, 
Akdes Nimet Kurat çalışmalarında Nusretnâme'yi kullananlara örnek olarak 
gösterilebilir.100 

II. Mustafa’nın biyografisine dair, aynı dönemin eserlerinden Anonim Osmanlı 
Tarihi’nde de kıymetli bilgiler mevcuttur. Meselâ Sultan Mustafa’nın yazdığı 
şiir ve ilâhîlerin bestelendiğini bu eserden öğreniyoruz. Silâhdâr gibi Anonim 
Osmanlı Tarihi’nin müellifi de II. Mustafa devrindeki pek çok olaya şahit olmuş 
ve özellikle Edirne Vakası’nı kitabın ikinci cildinin üçte birini oluşturacak kadar 
geniş anlatmıştır. Bu eserin düzenleniş biçimi Nusretnâme’ye benzememektedir. 
Nitekim 1109-1114/M.1697-1702 yılları arası hadiseleri kronolojik sıraya pek 
de riayet edilmeden vezîriazamlara göre tanzim edilmiştir. Telif  edilmeye ve 
son şeklinin verilmeye başlanıldığı tarih, 7 Ramazan 1114/M.25 Ocak 1703 
olan eserin, telifi 1133/M.1721 yılına kadar uzayan Nusretnâme’den istifade 
etmeden hazırlandığı açıktır.101

100 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/2 - IV/1-2, Ankara 1982-1983; Cengiz Orhonlu, "Musta-
fa II.", İA, VIII, İstanbul 1979, s. 695-700; Orhan F. Köprülü, “Feyzullah Efendi”, İA, IV, İstanbul 
1977, s. 593-600; Akdes Nimet Kurat, “Baltacı Mehmed Paşa”, İA, II, İstanbul 1986, s. 287-291.

101 Anonim Osmanlı Tarihi, Nşr. Abdülkadir Özcan, Ankara 2000, s. XVII-XIX.
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Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa'nın Tarihçiliği ve Üslûbu

Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, biyografisini verdiğimiz kısımda da belir-
tildiği gibi, sarayda mühim hizmetlerde bulunmuş, doğruluğu ve kabiliyeti 
ile kısa zamanda nüfuz sahibi olmuştur. Memuriyet hayatı boyunca pek çok 
hadisenin içinde yer alan müellif  gördüklerini ve duyduklarını tafsilatıyla ve 
ustaca eserine aktarmıştır. Eserindeki “Muharrir-i vekāyi‘ hakīr müverrih 
Mehmed kemterleri”102 sözleriyle tarihçiliğini vurgulayan Mehmed Ağa, Zeyl-i 
Fezleke'sinin mukaddimesinde daha önceleri yazılan tarih kitaplarını ve mec-
muaları okuyarak tarih bilgisini geliştirdiğini söylüyor. Kâtib Çelebi'ye büyük 
bir hayranlık duyan Mehmed Ağa, O'nun Fezleke'sini bitirdiği yerden, yani 
1065/M.1654 tarihinden itibaren kendi eserini yazmaya başladığını ve Zeyl-i 
Fezleke adını verdiğini zikrediyor.103

Müellifin II. Mustafa tarafından tarih yazmakla vazifelendirildiği, zaman za-
man yazdıklarının sultan tarafından dikkatle takip edildiği104 daha önce belir-
tilmişti. Asıl görevi saray hizmeti olması münasebetiyle, bazı vak‘anüvisler gibi 
eserini padişahın veya devlet ricalinin etkilerine açık olarak yazmış olabileceği 
akla gelebilirse de, dikkatli bakıldığında kendi düşünce ve tesbitlerinin esere 
hakim olduğu görülür.105

Mehmed Süreyya, Mehmed Ağa'nın tarihçiliği için “Ahvâl-i âlemden habîr, 
hayr-hâh idi, mükemmel bir târih kaleme aldı”106 değerlendirmesini yapıyor. 
Yine biyografi yazarlarından Bursalı Mehmed Tahir Mehmed Ağa'dan, “sağ-
lam görüşlü, doğruları yazan bir tarihçi, Fezleke’ye yaptığı zeyl akranlarına 
nazaran öne çıkan bir eserdir” şeklinde övgüyle bahsediyor107. Râşid Tarihi ile 
Nusretnâme arasındaki münasebeti ilk defa tesbit ederek, Nusretnâme'yi kısmen 
neşreden Akdes Nimet Kurat, Râşid Tarihi'ne nazaran Nusretnâme'nin daha ta-
rafsız ve îtimada lâyık olduğunu söylüyor.108 

102 Metin, vr. 237a.
103 Silâhdâr, Silâhdâr Tarih, I, s. 2.
104 Metin, vr. 218b, 219b.
105 Köprülü, a.g.m., s. 475.
106 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, IV, İstanbul 1315, s. 221.
107 “Bu zât iyi görür, doğru yazar bir müverrih olup takdîr itdiği Kâtib Çelebi'nin Fezleke ismindeki 

Osmanlı târihine yazdığı zeyli, vücûh-ı adîde ile kıymetdârdır.” Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı 
Müellifleri, III, İstanbul, 1342, s. 69

108 Kurat, a.g.m., s. VII. 
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Mehmed Ağa'yı diğer müverrihlerden ayıran en önemli husus, hadiseleri 
ayrıntılı ve farklı açılardan verebilmesidir. Mücadele edilen cephelerde yer 
isimlerine küçük coğrafi oluşumların isimlerini bile eklemesi, kale, palanka, 
nehir, küçük akarsular, karşı tarafın komutanlarının bazen küçük rütbelilerinin 
ve yer isimlerinin yazılması eserinden faydalanacaklar için çok önemli katkılar-
dır. Kendisi cephede iken farklı bölgelerdeki askeri hareketleri de takip etmesi 
oralardan takrirler geldikçe bunları da eserine yerleştirmesi bütüncül bir tarih-
çilik yolunda doğru çabalardır. Bu açılardan bakıldığında muhteva zenginliği 
hemen dikkat çeken özelliklerindendir. Müellif  sadece sultanı ve çevresinde 
olup bitenleri, siyâsî ve askerî gelişmeleri takip etmemiştir. İktisadî gelişmeler, 
yangınlar, afetler, salgın hastalıklar, eğlenceler, merasimler vesâir konular se-
bebleri ve sonuçları ile incelenmiştir. Devlet meseleleri ile yakından ilgilenen 
müellifin olayları anlatırken evvelki dönemlere atıflar yapması, aynı zamanda 
kendi görüşlerini de söylemesi, geniş tarih bilgisine ve nisbeten tenkidci bir 
tarih görüşüne sahib olduğuna işaret eder.

Zeyl-i Fezleke ve Nusretnâme ile aynı devrin hadiselerini anlatan Defterdar Sarı 
Mehmed Paşa'nın Zübde-i Vekayiat adlı eseri, nâşirinin de ifâdesiyle farklı karak-
terlerde olmalarına rağmen birbirlerini tamamlar mahiyettedirler. Zira Meh-
med Paşa'nın tafsilen verme gereğini hissettiği bir konuyu Fındıklılı eserine 
özet olarak alırken, Fındıklılı'nın bütün teferruatıyla aktardığı başka bir konu 
da Mehmed Paşa tarafından kısaca değinilerek geçiştirilebilmektedir.109

Müellif  Zeyl-i Fezleke'sinin Köprülü-zâde Fazıl Ahmed Paşa'nın son zamanlarına 
kadar olan kısmını, Nâima ile Râşid'in kaynaklarına müracaat ederek yazmış, 
kısmen de diğer kaynaklara yönelmiştir.110 Hadiseleri yazarken kullandığı kay-
nakları veya işittiği kimseleri de ismen anarak tarihinin kıymetini arttırmıştır. 
Hadiselerin gerçek nedenlerini misaller vererek ortaya çıkarmada ve sebeb-sonuç 
ilişkisini kurmakta döneminin tarih yazıcılığı anlayışına göre büyük bir ustalık 
gösteren Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa'nın Zeyl-i Fezleke'sinin Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa'nın sadrazamlığından II. Mustafa'nın cülûsuna kadar olan kısmı ile 
Nusretnâme'sinin 1106-1115/M.1695-1703 yılları arasını anlatan bölümleri yuka-
rıda söylenenler doğrultusunda ayrı bir değer taşır. Bu kısımların haricinde kalan 
yerler, saray hizmetinden uzak olduğu yıllara aittir ve muhtasaran ele alınmıştır. 

109 Defterdar, a.g.m., s. XCI.
110 Silâhdâr, a.g.e., I, s. X-XI.
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Müellif  her iki eserinde de hadiseleri kronolojik bir sıra ile günlerini de be-
lirtmek sûretiyle yıl yıl yazmıştır. Gerek gördüğü bazı olayları ve antlaşma 
metinlerini aktarırken milâdî tarihleri vermesi, tarihlerin tesbitine ihtimam 
gösterdiğine ve karşı tarafın terminolojisine önem verdiğine işaret eder. Konu 
başlıklarını Farsça yazan müellif, her yıl yapılan mansıb değişikliklerini, gö-
revden alınma ve sürgünleri gerekçeleriyle yazarak, kıymetli biyografi bilgileri 
vermiştir. Yazılmalarının devlet görüşü bakımından veya ilgili şahıslar veya 
yakınları tarafından mahzurlu görüleceği mütalaasıyla vakanüvis tarihlerinde 
çoğu kez zikredilmeyen lakablar Nusretnâme'de zikrediliyor. Hatta biyografiler 
bakımından mühim olup bilinmeyen bazı lakabların, mesela Râşid'in Hasan 
Paşa diye kaydettiği ve yalnız Firârî lakabıyla bilinen, Firârî Hasan Paşa'nın 
asıl lakabının Nalbandoğlu olduğu Nusretnâme'de kayıtlıdır.111 Nitekim tesirleri 
bahsinde de değinileceği gibi biyografi yazarları eserinden istifade etmişlerdir. 
Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa'nın hadiseleri aktarış biçimini, gözlemlerini 
ve düşüncelerini yansıtan bazı örnekleri burada zikretmek faydalı olacaktır. 
1106/M.1695 senesinde II. Mustafa'nın sefere gitmesinin büyük bir mali kül-
fet getireceğini söyleyen Sadrazam Ali Paşa'ya II. Mustafa'nın; “Bana ağırlık 
ve hazine lazım değil. Gerekirse kuru ekmek yer canımı din-i mübîn uğruna 
feda ederim” dediği veciz konuşmanın ve diğer erkanın görüşlerinin tamamını 
zikretmiştir.112 Aynı yıl Sakız'a düzenlenen seferin seyrini, tarafların sahip ol-
dukları mühimmat ve askerin mikdarını bütün detaylarıyla kaydederek lojistik 
açıdan mühim bilgiler veren müellif, Serdar İbrahim Paşa nezaretinde sefer 
vuku‘atının kaydının tutularak padişaha gönderildiğine de işaret ederek bir 
manada bu konudaki kaynağını belirtmiştir.113 

II. Mustafa'nın cülûsu münasebetiyle verilen bahşişlerin kendilerine aktarılma-
dığını öne sürerek isyân eden yeniçeriler ile devlet erkanı arasında geçen konuş-
malar ve meselenin nasıl halledildiği tafsilatıyla anlatılmıştır.114 1106/M.1695 
yılında Sadrazam Ali Paşa'nın azl edilerek mührün Elmas Mehmed Paşa'ya 
verilmesi hadisesinde, bu değişikliğin sebebleri ve diğer tayinler, aziller, verilen 
tahsisatlar zikredilmiştir.115 Aynı yıl Macaristan canibine düzenlenecek sefer 

111 Köprülü, a.g.m., s. 479.
112 Metin, vr. 214a.
113 Metin, vr. 214b vd.
114 Metin, vr. 216b vd.
115 Metin, vr. 217a vd.
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için Edirne'de tertib edilen alay merasiminde ve hareket esnasında sultanın ve 
diğer erkanın kıyafetleri, askerin dizilişi, protokol sıraları en ince ayrıntısına 
kadar verilmiştir.116 Eserde buna benzer tarihî coğrafya bakımından mühim 
olan sefer güzergâhlarının, menzillerin, çekilen meşakkatlerin kaydedildiği 
yine sultanın sefer sırasında askerin yemeğini teftişi, tebliğ ettiği emirler ve 
bunları takibi, elçi teatileri sırasında alınan ve verilen hediyelerin özellikleri, 
düzenlenen merasimler, gösteriler eğlenceli yarışmalar gibi, müellifin dikkatini 
ve teferruata düşkünlüğünü ortaya koyan pek çok renkli ve ayrıntılı anlatım 
yer almaktadır.117

Eserinin yazılış sürecinde II. Mustafa'nın yakından ilgilendiğine işaret eden 
bölümleri de görmekteyiz. II. Mustafa'nın müellifle aralarında geçen konuş-
malardan, hadiselerin yazımı noktasında baskı yapmadığını, merak saikiyle 
neleri yazıp neleri yazmadığını görmek istediğini anlıyoruz. 1106/M.1695 
senesinde baş çadırda kara dut yerken müellife “aceb müverrih bizim dut 
yediğimizi dahi târîhe yazar mı” dediğinde, Mehmed Ağa bunu latîfe olarak 
kabul etmesine rağmen yazarak, hem sultanın tarihine olan ilgisini aksettir-
miş hem de hoş bir mülakatı eserine aktarmıştır.118 Yine bir gün II. Mustafa 
Mehmed Ağa'ya hitâben “bu gün ne yazdın” diye sorunca “zabta sâlih henüz 
daha bir şey yazılmadı” diye cevap veriyor. O sırada veziriazamdan sefer ah-
vali ile ilgili telhis gelince padişahın “işte sana yazacak vekāyi‘“ sözü hem II. 
Mustafa'nın bir tarih eserine nelerin yazılabileceğinin farkında olduğunu hem 
de yazarın resmi belgelere bir vakanüvis gibi rahatça ulaşabildiğini gösteriyor.119 
1112/M.1700-1701 senesinde Saray-ı atîk baltacılarından birisinin altı açık 
ve tekerlekleri olan bir kayıkla yaptığı gösteriden etkilenen Sultan Mustafa, 
bunu ceddi Fatih'in İstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütmesi-
ne benzeterek “Allah'ı seversen şunu bir hoş yaz” deyince hadiseyi yazdığını 
zikrediyor.120 Misallerde de görüldüğü gibi II. Mustafa'nın bu müdahaleleri 
müellifin tarihçiliğine halel getirecek müdahaleler değildir. 

1109/M.1697 yılında cereyan eden Zenta hezîmeti, Viyana muhâsarasını ta-
kip eden yıllarda Osmanlı Devleti'ne karşı kurulmuş olan “mukaddes ittifâk”'ın 

116 Metin, vr. 217b-218a. 
117 Metin, vr. 219b, 222a, 245a, 269a, 270b, 322b vd.
118 Metin, vr. 218b.
119 Metin, vr. 219b.
120 Metin, vr. 272a.
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başarısı kabul edilmiş ve bu sene Osmanlı vekayinâmecileri tarafından “Sente 
senesi” olarak anılmıştır.121 Savaşı baştan sona görüp aktaran122 müellif  çatış-
maların ortasında kalmış ve bir sandık eşyasının da telef  olduğunu bu bağlam-
da kaleme almıştır. Hezimet için tarihçiler sadrazamı ve Şeyhülislâm Feyzullah 
Efendi'yi kusurlu görürler. Mehmed Ağa da aynı görüşe sahip olmakla beraber, 
dolaylı da olsa II. Mustafa'nın harp meclislerinde etkili olamaması ve kandı-
rılmasına işaret ederek hezimette pay sahibi olduğuna temas eder.123 Doğal 
olarak bu tesbitini eserin müsvedde döneminde mi yoksa yazma dönemin de 
mi yani II. Mustafa ölmeden önce mi sonra mı yaptı onu tesbit etmek biraz 
zor görünüyor.

Müellif  bazı hadiseleri eserine alış gerekçesini ve niçin tafsilatıyla verdiğini 
de açıklamıştır. Mesela 1112/M.1700-1701 yılında Tunca Nehri kenarında 
padişahın şerbet dağıttığı hadiseyi naklederken, daha önce görülmemiş övgüye 
layık bir hadise olduğu için yazdığını zikrediyor.124 Yine Edirne Vakası'nda Şey-
hülislam Feyzullah Efendi'nin öldürülmesini naklettikten sonra, “Bu tafsîlden 
murâd, ibret alınacak şey idi. Kerbelâ günlerinden bu da bir gün idi” diyor.125 

Mehmed Ağa bir dönemin en güçlü adamı olan Feyzullah Efendi'yi bazı ko-
nularda eleştirmektedir. 1112/M.1700-1701 yılında onun teşviki ile padişahın 
Edirne'ye hareketi hakkında Feyzullah Efendi'yi suçlayarak, “bu hareket-i 
humâyûnun aslâ lüzûmu yoğidi. Devlet-i aliyye'nin temâm-ı râhatı ve halk-ı 
âlemin istirâhati zamânı idi.” şeklinde değerlendirmiştir.126 Edirne Vakası'nı 
anlatırken de Feyzullah Efendi'nin padişahı ne şekilde iğfal ettiğini, sonuçta hem 
kendisinin hem de padişahın sonunun nasıl vahim olduğunu anlatarak kanaat-
lerini belirtmiştir.127 Tabii ki eserini sonradan temize çektiğini söylediğimizi göz 
önünde bulunduracak olursak müellifin bu değerlendirmelerinin muhtemelen 
her şey olup bittikten sonra yazabildiği düşünceler olduğu ihtimalini göz önünde 
bulundurmamız doğru olacaktır. Çünkü bu tesbitleri bile döneminde Feyzullah 
Efendi ve ekibine yapılan ağır tenkitlerin uzağında kalmaktadır. 

121 Mücteba İlgürel, "Zenta", İA, XIII, İstanbul 1986, s. 537b-538a.
122 Metin, vr. 253a vd.
123 Metin, vr. 253b vd.; İlgürel, a.g.m., s. 537b.
124 Metin, vr. 276a.
125 Metin, vr. 293b.
126 Metin, vr. 271a-b.
127 Metin, vr. 284b vd.
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Mehmed Ağa bazı olayları anlatırken duygularından sıyrılmayı becerememiş 
görünmektedir. 1117/M.1705 yılında Baltacı Mehmed Paşa'nın Kandilci 
Hüseyin Paşa'yı tasfiye için düzenlediği oyunu “vak‘a-i sahte” başlığıyla veren 
müellif, bu hadisede Hüseyin Paşa yanında yok yere bir sürü insanın kanına 
girilerek padişahın vebal altında bırakılmasını büyük bir üzüntü ve nefretle, 
“Dilerim Allah'tan ki, yatacak meskenler bulmasın, Allâhü te‘âlânın gadabına 
uğrasın” bedduasıyla kaleme almıştır.128 Bazen de devlet protokolünün işle-
yişi hakkındaki bilgilerini bir tashih aracı olarak kullanmıştır. 1120/M.1708 
senesinde Üsküdar'da Gülnûş Sultan adına yaptırılan caminin temel atma 
merasiminde açılışın padişah yerine Üsküdar Kadısı Müneccimbaşı Mehmed 
Efendi tarafından yapılmasının yanlışlığını zikreden müellif, bu uygulamanın 
devlet adamlarının usulleri bilmemesinden ve tarih bilgisine sahip olmama-
larından kaynaklandığını yazmıştır.129 Bu misallerden hareketle Mehmed 
Ağa'nın olayları sadece oluş biçimiyle aktarmayarak, şahsi bir takım katkılarda 
bulunduğunu, zaman zaman da tenkit süzgecinden geçirerek tarihçiliğini icrâ 
ettiğini söylemek mümkündür. 

1108/M.1696 yılında Tittel Kalesi'nin fethinden önce II. Mustafa'yı oldukça 
düşünceli görünce, sultana yakın olmanın verdiği cesarete güvenerek, atası Ka-
nuni'nin Mohaç Zaferi'nden önce yüksek bir tepeye çıkıp dua ettiğini ve sonuçta 
muzaffer olduğunu, aynı şekilde kendisinin de dua ederse zafere ulaşacağını 
söylemiş ve sultana moral vermiştir. Zaferden sonra da tahmininin çıktığını sul-
tana söyleyen130 Mehmed Ağa'nın bu hadisede tarih bilgisini yerinde kullandı-
ğına ve II. Mustafa nezdinde itibarını bir kat daha yükselttiğine şahit oluyoruz. 

Müellif  müşahedelerini naklederken kaynakları bahsinde de belirtildiği gibi, 
“muharrir-i hakīr bile idim”,131 “müheyyâ idim”,132 “Alimallâh fakīr gözümle 
gördüm”,133 “kendü müşâhede ve akl-ı kāsırımız”134, bizzat görmeyip duydu-
ğu hadiselerde de, “fakīr haber aldım”,135 “lisânından işitdim”,136 “Bağdadlı 

128 Metin, vr. 297b vd.
129 Metin, vr. 300b vd.
130 Metin, s. 175-176.
131 Metin, vr. 223a, 225b.
132 Metin, vr. 270b.
133 Metin, vr. 284b.
134 Metin, vr. 225a.
135 Metin, vr. 282b, 294a.
136 Metin, vr. 298b.
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Nazmî-zâde Efendi dir ki;”137 ve 6 Receb 1131/25 Mayıs 1719 depreminin 
İzmit'de meydana getirdiği hasarı yazarken zikrettiği gibi “gören kimesneler-
den işittim”138 şeklinde ifadeler kullanmıştır. 

Fındıklılı Mehmed Ağa’nın eserinde genel olarak dönemin dil özelliklerine uy-
gun ve sade ifadeler kullanması dikkat çeker. Fakat eserinin bazı bölümlerinde 
tamamen Arapça ve Farsça kelimelerden oluşan uzun cümleler kurma yoluna 
da gitmiştir.139 Hatta kullandığı bazı Arapça, Farsça ve arkaik kelimeler müs-
tensihler tarafından muhtemelen anlaşılamadığından veya düzgün okuyamama 
endişesinden dolayı metinden çıkarılmışlardır. Nüshaların tanıtımında bu ko-
nuya işaret edildiği için burada üzerinde tekrar ayrıntılı şekilde durmayacağız. 

Müellifin, gerek Zeyl-i Fezleke’sinde gerekse Nusretnâme'sinde pek çok terkip ve 
imlâ hatalarına rastlanmaktadır. Manayı kuvvetlendirmek için kullandığı mü-
teradif  kelimelerin arasına zaman zaman “ve” bağlacını koymayı ihmal etmiş; 
“techîz-i tekfîn”, “meks-i ikāmet”, “seyr-i temâşâ”, “ceng-i cidâl”, “arz-ı i‘lâm” 
vb. kelimeler terkib şeklinde birbirine bağlanmıştır. Yine eserde bazı kelimele-
rin yanlış yazıldığı göze çarpmaktadır. Örnek vermek gerekirse, “ 140”مصاف keli-
mesi “ى

ّ
ى“; ” مظاهرت“ kelimesi ”مساف“; ” ترق

ّ
 kelimesi ”مضاهرت“; ” تراش“ kelimesi ”طرق

 ”مشق“ kelimesi 141”غيض“; ” مشك“ kelimesi ”قباعل“; ”غيظ“ kelimesi ”طراش“; ” قبائل“
şeklinde yazılmıştır. Bazen de kelimeler, sehven olsa gerek “istimâlet-iltimâlet”, 
“küsûr-kesrûr”, “istishâb-istihsâb”, “nân-nâm” “makūle-ma‘kūle” kelimele-
rinde olduğu gibi yanlış yazılmışlardır. Nahl Sûresi'nin 91. âyeti “ا

َ
ِ ِاذ

ّٰ
وا ِبَعْهِد الل ُ

ْوف
َ
 َوا

ْم
ُ
ت

ْ
ْم“ bütün nüshalarda ”َعاَهد

ُ
ت

ْ
ا َعاَهد

َ
وا ِبا لَعْهِد ِاذ

ُ
ْوف

َ
 şeklinde yer almış. Harflerin eksik ”ا

kaldığı durumlar da söz konusu olup, bunlar metin tesisi sırasında köşeli paran-
tezle tamamlanmıştır. Müstensihlerin nüshalarında da aynı yazım hatalarının 
umûmiyetle tekrarlandığı görülmektedir. 

Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, hadiseleri aktarış biçimi, kıyâfetleri ve kişileri 
tasvîri142 ile okuyucularına canlı bir manzara çizmeye çalışmış ve bu sûretle 

137 Metin, vr. 274a.
138 Metin, vr. 321a.
139 Gerçekte bu kısımları Bağdadlı Nazmî-zâde Efendi’nin eserinden aktardığı kaynakları kısmında 

söylenmişti. Müellif  ya Nazmi-zâde’nin etkisinde kaldığı veya kendi imlasının gücünü de göster-
mek istediği için yazımını biraz daha süslü hale getirmiş olmalıdır. Metin, vr. 279b vd. 

140 Savaş, harb.
141 Tulumdan yapılmış su kabı, saka kırbası. Metinde saka meşkleri şeklinde kullanılmıştır.
142 Metin, vr. 295a vd.
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Osmanlı tarihçilerinin klasik üslûbundan ayrılmıştır. Müellif  metni düz bir 
anlatımdan kurtarmak ve olayların daha iyi anlaşılmasını temin için âyetlere, 
hadislere, Türkçe,143 Arapça144 ve Farsça145 deyimlere müracaat etmiştir. 

Müellifin üslûbu ile alakalı dikkat çeken bir diğer konu, duygularını yani kız-
gınlığını, nefretini, sevgisini ve üzüntülerini metne bazen argo bir üslûb ile olsa 
da aksettirmesidir. Mesela 1122/M.1710 yılında Boğdan Voyvodası Kantemur 
Oğlu Dimitri'nin rüşvetle Boğdan Bey'i nasb olunmasının ardından, bayram 
günlerinde sarayda dîvân toplanması adet değilken, mezkûr şahıs için dîvân 
toplanmasına kızarak şu ifâdeleri kullanmıştır: “şöyle bir götü pohlu kâfire 
ikrâmen mahsûs dîvân tertîb olup, kānûn üzre kuka ve süpürge ve kırmızı ka-
difeye kaplu semmûr kapaniçe kürk giydirilüp, vüzerâ akabince Arz Odası'nda 
bisât-bûs-ı padişâhî şerefine nâ’il ve makarr-ı hükûmetine âzim oldu. Hâssa 
köşklerin birinde buluşdurmaklık kifâyet iderken vezîriazamın kānûn bilmeyüp 
sû’-i tedbîrinden bu da bir iş oldu”146. Vazifesini kötüye kullanıp, mansıpları 
usulsüz bir şekilde dağıtan Veziriazam Söhraplı Ahmed Paşa için de ağır sözler 
söylemiştir.147 Yine Cemaziyelahir 1133/M.1721 yılında Sivas Vâlîsi Nalband 
Mehmed'in katli hadisesini aktarırken kızgınlığını saklamıyor ve, “Sivas'da bir 
nalbandın şâkirdi bir rezîl puşt oğlan iken Rumili pâyesiyle Sivas vâlîsi...”148 
ifâdelerini kullanıyor. 

Müellif  II. Mustafa'ya olan sevgisini, fukaraya, hastalara, özürlülere düşkünlü-
ğünü ve merhametini de her fırsatta zikretmiştir. Sultan Mustafa'nın şehzadesi 
Mahmud'un dünyaya gelişini anlattığı bendde, Sebkatî mahlasında bir şiirle 
tarih düşürerek metne ayrı bir güzellik katmıştır. 

Târîh-i hazret-i şehzâde:
Gāzî Sultân Mustafâ-yı dâd-ger Şâh-ı âlem dâver-i devrândır

143 "Zarâr-ı âmdan zarâr-ı hâs yeğdir", Metin, vr. 293a; "sakalbaşı dağıtmak", Metin, vr. 296b; "boğaz 
boşluğu", Metin, vr. 310a; "boynuna al", Metin, vr. 308b.

144 Metinde Arapça zikredilen deyimlerden bazıları: باوقاتها ً
 ,Her işin bir sırası vardır.", Metin" االمور مرهونة

vr. 273a; الكم الملوك ملوك الالكم "Padişahların sözü, sözlerin pâdişâhıdır.", Metin, vr. 273a; االنسان عبيداالحسان 
"İnsan, iyiliğin kölesidir." Metin, vr. 273b; اتقوا مواضع التهم "Töhmet altında kalacağınız konulardan 
kaçınınız.", Metin, vr. 275a.

145 Metinde Farsça zikredilen deyim: دهن سكى بلقمه دوخته به "En iyisi köpeğin ağzını lokma ile kapamak-
tır."; Metin, vr. 287b.

146 Metin, vr. 303b.
147 Metin, vr. 295a.
148 Metin, vr. 324b.
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Olduğı-çün dâ’imâ kârı gazâ Ehl-i küfrün başları galtândır
Geldi bir şehzâdesi dünyaya kim Rûşenâ-yi dîde-i a‘yândır
Hak te‘âlâ ömrin efzûn ide kim Zât-ı pâki rahmet-i Rahmân'dır
Didi târîhin nedîm-i çâkeri Evvelî Şehzâde Mahmûd Hândır149 

Zamanının iyi yetiştirilmiş bir saray memuru olan Fındıklılı Mehmed Ağa, yu-
karıda da belirttiğimiz gibi, tarihçiliği ve üslûbu ile de dikkat çeken bir şahıstır. 
Özenle ve tecessüs içinde kaleme aldığı Nusretnâme'si dili, konusu ve anlatım 
tarzı ile orijinal ve kıymetli bir kaynak olma vasfını muhafaza etmektedir.

Metin Tesisinde Takip Edilen Yol

Nusretnâme'nin müellif  müsveddesi olabileceğine işaret ettiğimiz ve eser 
üzerinde çalışanların ittifakla en kıymetli nüsha olarak kabul ettikleri Veliy-
yüddin Efendi (V) nüshası metne esas alındı. İstinsah tarihi ana nüshaya en 
yakın Yıldız (Y) nüshası ile yer isimleri ve şahıs isimlerinde boş bırakılan yerleri 
tamamlaması münasebetiyle Çaşnigir (Ç) nüshası metin tesisinde kullanıldı. 
Diğer nüshalara, gerek muahhar olmaları, gerekse mühim farklılıklar ortaya 
koymadıkları için metin tesisinde yer verilmedi. 

Yıldız ve Çaşnigir nüshalarındaki değişiklikler ve fazlalıklar, tamamlayıcı veya 
metnin üslûbunu güzelleştirecek mahiyette ise metne alındı ve dipnot numarası 
verilerek tamamlanan kısım burada gösterildi. Metne alınmayan fazlalıklar ise 
yine dipnot numarası verilerek gösterildi. Nüsha farklılıklarının manayı de-
ğiştirip değiştirmediğine bakılmadan tamamının gösterilmesine çalışıldı. Var-
yant, cümlelerden veya uzun ibarelerden oluşuyorsa, başındaki ve sonundaki 
kelimeler alınarak, araları (...) ile doldurularak gereksiz tekrarlardan kaçınıldı. 
Farklar (:)' dan sonra tam olarak verilip, birden fazla nüshada farklılık var ise 
öteki nüsha farkları yine (:) işareti kullanılarak tefrik edildi. Kelime ve ibare 
fazlalıkları için (+), eksikleri için (-) işaretleri kullanıldı. 

Metinde başlık mahiyetindeki yıllar daha iri ve koyu harflerle yazılıp, yılların 
bitiminden sonra bölüm sonu konularak yeni sayfaya geçildi. Yine dipnotların 
numaralandırılmasında yıllar esas alınarak, her yılın başlangıcı yeni bölüm 
başlangıcı kabul edilerek numaralar yeniden başlatıldı. Konu başlıkları ise 
koyu harfler ile yazıldı. Veliyyüddin Efendi nüshasının varak numaraları ( ) 
içinde ve yine koyu harfler ile gösterildi.

149 Metin, vr. 234a.
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Bazı satırlarda tarafımızdan yapılan düzeltme veya eklemeler [ ] işareti içe-
risinde gösterildi. Metinde geçen âyet, hadis, kelâm-ı kibâr, duâ cümlecikleri 
ile Arapça ve Farsça şiirler, Arapça fontlar kullanılarak aynen gösterilmeye 
çalışıldı. Bunlardan âyetlerin Kur‘ân-ı Kerîm'deki yerleri ve me‘âlleri dipnotlarda 
verilip, hadis ve kelâm-ı kibâr nev‘inden olanların kaynakları ve anlamları, 
bulabildiğimiz ölçüde yine sayfa altında gösterildi. Okunamayan kelimeler ise 
karşılaştırdığımız üç nüshaya da bakılmak suretiyle harfleri tespit edilerek Arap 
harfleri ile verildi. Ana nüshada silik veya okunamaz durumda olup diğer nüs-
halarda yer almayan ifadeler (...) biçiminde gösterildi. Yer isimlerinin tespitin-
de önsözde de ifade edildiği gibi bu konuda önemli bir mesai sarf  eden İsmet 
Parmaksızoğlu neşri yanında çeşitli kaynaklara müracaat edildi.150 Metinde 
geçen konuşmalar tırnak içinde verildi. Kitap isimleri ise italik yazı ile dizildi. 
Metnin daha anlaşılır hâle gelebilmesi için uygun görülen yerlere noktalama 
işaretleri ilâve edildi.

Metin tesisinde mutedil bir transkripsiyon şekli tercih edilerek, sadece aynlar 
(‘), hemzeler (’) işaretleri ile gösterilip, gayn ve kaf  harflerinden sonra gelen 
uzun sesliler “ā”, “ī” ve “ū” şeklinde yazıldı. Özel isimlerden sonra gelen ek-
lerin ayırımında da hemze ile karışmaması için apostrof  (') işareti kullanıldı. 

XVII. asrın sonu ile XVIII. asrın ilk çeyreğinde kaleme alınan Nusretnâme'nin dil 
ve üslûp özellikleri muhafaza edilerek metne sadık kalınmaya çalışıldı. Arapça 
ve Farsça karakterli terkiplerde transkripsiyon usüllerine riayet edildi. Türkçe 
kelimelerin sonundaki “b” ler diğer çeviri-yazı metinlerinde de benimsendiği 
şekliyle “p” olarak (kalup, idüp, gelüp, gidüp, işidüp gibi) yazıldı.

150 P.L. İnciciyan - H.D. Andreasyan, "Osmanlı Rumelisi Tarih ve Coğrafyası", Güney-Doğu Avrupa 
Araştırmaları Dergisi, sayı 2-3, İstanbul 1974, s. 11-88; M. Kemal Özergin, “Rumeli Kadılıkları’nda 
1078 Düzenlemesi”, Ord. Prof. Dr. İ. H. Uzunçarşılı’ya Armağan, TTK, Ankara 1976, s. 251-309; C. 
MOSTRAS, Dictionnaire Géographique De L’Empire Ottoman, İstanbul 1995.
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[213b]

Hudâ'ya hamd ü minnet ola her ân  O'dur lütfı iden insâna ihsân 
Hem O'dur hâlık ve bî-misl ü hem-tâ  Zemîn ü âsmân ve pest [ve] bâlâ 
Yed-i sun‘undadır ma‘dûm [u] mevcûd Anın mahlûkıdır manzûr u meşhûd 
İlâhiyâ lütfuna yokdur nihâyet İbâda ni‘metin bî-hadd ü gāyet
Dil ü cânlar cihâd emrine münkād  İderler câhidû mazmûnunı yâd 
Sanadır hep niyâz ü ilticâmız  Senin emrinledir hacc u gazâmız 
Cinânı va‘d iden sensin ibâda  Iyândır şer‘-i pâk-i Mustafâ'da 
Hudâvend ü kerîm ü lem-yezelsin  Şehen-şâh-ı kadîm ü bî-bedelsin 
Senin destindedir zerrât-ı âlem  Hikemdir mebde’-i Havvâ ve Âdem 
Hudâ-yâ bendene eyle inâyet  Sırât-ı mustakīme kıl hidâyet 
Beni zulmet içinde koma yâ Rabb  Rızâ-yı zât-ı pâkin bana matlab 
Bana tevfîkı sen eyle ihsân Ki sensin kullara gaffâr u Rahmân

Der-Na‘t-ı Hazret-i Fahr-i Cihân
Cenâb-ı mazhar-ı esrâr-ı levlâk  Habîb ü bâ‘is-i kevneyn ü eflâk
Muhammed-i sâhibü'l-mi‘râc ve't-tâc Şefâ‘at-kân-ı âlem ana muhtâc
Yüzi suyuna halk olundı âlem  Şefâ‘at-hâhıdır Havvâ ve Âdem
Penâh-ı âsi-yân u memdûh-ı mevlâ  Makām-ı berter-i ez-arş-ı mu‘allâ
Resûl-i hazret-i Feyyâz-ı mutlak  Şefî‘-i her dü-âlemdir muhakkak
Selâtîn-i cihân fermân-ber ana  Nebiyyü's-seyf  idüği zâhir ammâ
Ana ümmet olan buldı hidâyet  Tarîkın tutmayan görür felâket
Nitekim rûz u şeb itmekde deverân  Selâm olsun ana tâ yevm-i mîzân
Dahi eshâb ü âline tahiyyet  Ki bunlardır kafâ-dârân-ı ümmet
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Der-Evsâf-ı Hazret-i Pâdişâh-ı Gāzî
Pes ez-hamd-i Hudâ-yı ins ü hem-cân Senâ vâcib imiş ber-ehl-i îmân 
Hılâfet mesnedinde pâdişâha  Berâberdir felekde mihr ü mâha
Husûsan Hânedân-ı Âl-i Osmân  Ola tâ haşre dek mahfûz-ı Yezdân
Hılâfet tahtının mu‘ciz-beyânı Gazâ meydânının sâhib-kırânı 
Selâtîn-i cihânın ser-firâzı  Cenâb-ı Mustafâ Hân nâm gāzî 
Ebu'l-feth olsa lâyık nâm-ı pâki  İder bir nazara ile sîm hâki 
Adâletle gazâ efkârı kârı  Hemîşe yâd idüp Perverd-gârı
Vücudun hıfz ide mevlâ hatardan  Emîn ola cihânda bed-nazardan
Du‘âmız rûz [u] şeb budur İlâhî  Hatâlardan emîn it pâdişâhı 
Nitekim devr ider bu çarh dâ’im  Serîr-i saltanatda ola kā’im 
Fütûhât ile olsun tab‘ı memnûn  Tevârîh ile dolsun çarh-ı gerdûn
Budur dâ’im du‘â-yı bende-gânî  Anılsun haşre dek nâm ü nişânı

Şevketlü ve azametlü ve mehâbetlü ve kudretlü1 şehriyâr-ı a‘zam ve şe-
hen-şâh-ı mu‘azzam es-sultân ibnü's-sultân es-Sultân Mustafâ Hân efendimiz 
hazretleri ibtidâ-i cülûs-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûnlarından berü vukū‘a 
gelecek fütûhât-ı celîle ve gazavât-ı cemîlelerin rûz-merre yazup Nusretnâme 
tesmiye olunmasın bu abd-i ahkarları2 Hâsodasında müverrih Fındıklılı Me-
hemmed kemterlerine tenbîh-i hümâyûn buyurmağın zerre-i nâ-tüvânları 
dahi müstaʻînen bi'llâhi teʻâlâ mübâşeret eyleyüp binyüz altı senesi mâh-ı 
Cemâziye'l-âhiresi'nin yirmiikinci bâzâr güni ki Kânûn-ı sânî'nin dahi yir-
miyedisi idi, tulû‘-ı şemsden üçünci sâ‘atde bi-emri'llâhi teʻâlâ ammîsi Sultân 
Ahmed Hân hazretleri3 damladan fevt olduğun Dârü's-sa‘âde Ağası İshak Ağa 
Vezîr-i aʻzam Ali Paşa'ya i‘lâm idüp cümle vüzerâ ve ulemâ ve ocak ağaların 
ve ihtiyârların ve erbâb-ı dîvânı sarâyına da‘vet ve bu emrde ba‘de'l-istişâre 
umûm re’yiyle merhûm u mağfûr cennet-mekân4 Sultân Mehemmed Hân 
Gāzî hazretlerinin ekber şehzâdesi Sultân Mustafâ Hân hazretlerinin taht-ı 
saltanat-ı aliyye-i Osmâniyye'ye iclâsı ma‘kūl ü evceh görüldüğün cümlenin5 
tarafından dârü's-sa‘âde ağasına haber gönderildikden sonra bâb-ı hümâyuna 
gelüp cemâl ü bâ-kemâl-i pâdişâhîye intizâr üzreler iken ağa-yı mûmâ-ileyh 

1 ve kudretlü ÇY: -V
2 âcizleri ÇY
3 hazretleri ÇY: -V
4 cennet-mekân ÇY: -V
5 cümle ÇY

66 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



dahi şehen-şâh-ı mu‘azzam efendimiz hazretlerine müjde ve6 der-akab mahfûz 
olduğı hâneden kemâl-i ta‘zîm ü tekrîm ü tebcîl ile çıkarup Hâsoda cânibine 
iclâs ve7 demirkapuda arz ağaları istikbâl ve doğrı taht-ı şerîf  odasına teşrîf 
buyurup civâr-ı hırka-i mübâreke-i8 Resûlullâh'da9 iki rek‘at şükrâne edâ’-i 
salât ve du‘âdan sonra ser-i nusret-eserlerine küçük destâr üzre bir kıt‘a mu-
rassa‘ otâğa-ı hümâyûn takınup içerüden giyüp geldiği10 sarı11 yeşil şâla kap-
lu semmûr erkân kürk ile hareket idüp bey‘at içün taşra giderken arz odası 
önünden giderken12 imâmları Ali Efendi ve Hekîmbaşı Mehemmed Efendi 
ve Cerrâhbaşı Nûh Çelebi istikbâl [ve] takbîl-i yed idüp andan hâric-i bâb-ı 
hümâyûnda vaz‘ olunan taht-ı hümâyûn-baht-ı zerrîne öyle vakti henûz sâ‘at 
tamâm yedide idi devlet-i ikbâl ve sa‘âdet-i iclâl ile cülûs-ı sa‘âdet-me’nûs13 
eyleyüp mukaddem Nakībü'l-eşrâf  Fenârî-zâde Mehemmed Efendi der-akab 
vüzerâ ve ulemâ ve rü’esâ-yı asker ve erbâb-ı dîvân ve14 tâ mataracı-başıya 
varınca dâmen-bûs-ı pâdişâhîyle müsta‘idd olup bu üslûb-ı mergūb ile emr-i 
bey‘at itmâmından sonra a‘yân-ı15 dîvânı selâmlayup Hâsoda köşküne teşrî-
finde Hâsodalı ve kapu oğlanı ve içoğlanı kulları dahi bey‘at eylediklerinden 
sonra alay köşküne şeref-nüzûl ve emr-i hümâyûnları üzre pâdişâh-ı mağfûrun 
cenâzesin dâhil-i dârü's-sa‘âdede16 İmâm-ı sultânî Ali Efendi gasl ve techîz ü 
tekfîn itmâmında vüzerâ ve ulemâ kaldırup köşk önünde musallâya indirüp 
müftî efendi imâmetiyle namâzı kılınup arabaya tahmîli vaktinde bi’z-zât 
şevketlü mehâbetlü kudretlü17 pâdişâhımız hazretleri merhûm u mağfûrun18 
rûh-ı nûr-ı19 pür-nûrların du‘â-i eser-i20 hayr ile yâd buyurdukdan sonra mer-

6 ve -ÇY
7 ve ÇY: -V
8 mübâreke -ÇY
9 salla'llâhu aleyhi ve sellem Ç
10 geldikleri ÇY
11 sarı -ÇY
12 giderken -ÇY
13 sa‘âdet-me’nûs ÇY: -V
14 ve -ÇY
15 a‘yân -ÇY
16 sa‘âdeti’ş-şerîfede ÇY: şerîfe -V
17 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
18 ve mağfûr ÇY: -V
19 nûr ÇY: -V
20 eser ÇY: -V
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hûm u mağfûr cennet-mekân21 Sultan Süleymân Hân-ı kadîm22 aleyhi'r-rahmeti 
ve'l-gufrân hazretlerinin23 türbesine24 defni-çün emr-i hümâyûnları sâdır olup 
Küçük Mîrâhûr Dilâver Ağa ile İstanbul'a irsâl cümle vüzerâ ve ulemâ ve 
a‘yân-ı asker Solak Çeşmesi'ne değin teşyî‘ eylediler. Şevketlü ve25 azametlü ve 
mehâbetlü kudretlü26 pâdişâhımızın İstanbul'da vâki‘ Sarây-ı atîk'de devletlü 
vâlide-i azîze-i müşfikalarına müjdeciler gidüp bi'z-zât kendüler dahi taht-ı ev-
reng-i şâhî oldukların müş‘ir sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnların 
mahfûz oldukları yerde hıdmet-i aliyyelerinde olan baş huddâmları İmâm Ali 
Ağa kullarıyla irsâl buyurdılar. 

Tebdîl-i Darb-ı Sikke ve Kırâ’at-i Hutbe

Ve cülûs-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûnları i‘lâmı-çün bi’l-cümle memâlik-i 
İslâmiyye’ye ahkâm-ı şerîfeler gönderildüğünden gayrı27 dergâh-ı âlî kapu-
cı-başılarından28 Ser-kâtib29 Osmân Ağa Kırım Hânı el-Hâc30 Selîm Girây 
Hân hazretlerine irsâl olundı. İrtesi mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci dü-şenbih 
gün alay köşkünde mansıbları mukarreri içün vezîr-i aʻzam kullarına kürkli ve 
sâde iki kat hıl‘at-i fâhire ve müftî efendi dâ‘îlerine beyâz sofa kaplu semmûr 
erkân kürk ilbâs ve ke’l-evvel dört dîvân olmak üzre31 tenbîh [ü] te‘kîd32 buyu-
ruldı. Yirmidördünci salı gün arz odasında vezîr-i aʻzam kullarına cedîd mühr-i 
hümâyûnların yed-i mübârekleri ile teslîm ve mühr-i atîk alınup hazîneye kondı. 
Ve Hâsoda-başı ağada olan mühr dahi tebdîl olundı. Ol gün şefkatlü pâdişâ-
hımız hazretleri dîvân-hâneye nâzır âdil köşkünü teşrîf  idüp fukarânın arz-ı 
hâllerin istimâ‘ buyururken büyük odadan çıkma Hasan nâm esâmîsi çalık bir 
derd-mend sipâhînin arz-ı hâlin getürdüp birkaç altun ile müceddeden ihsân 

21 ve mağfûr cennet-mekân ÇY: -V
22 kadîm -ÇY
23 Narf+üaÅÊmqrüaÃyüÐ hazretlerinin ÇY: -V
24 türbe-i şerîfinde ÇY
25 şevketlü ve ÇY: -V
26 kudretlü ÇY: -V
27 irsâl olundukdan sonra ÇY
28 kapucıbaşılarından VY: kapucılar kethudâsı Ç
29 sır kâtibi YÇ
30 hâcı ÇY
31 üzre ÇY: -V
32 ü te’kîd ÇY: -V
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ü ihyâ buyurmağın ehl-i dîvân şevketlü pâdişâhın mağdûrlara merhamet ve 
zu‘afâya şefakatin görüp tûl-i ömr ile mu‘ammer olup nice fütûhât-ı celîleye 
mazhar ü33 muvaffak olmasına delâlet ideceğin kāl itdiler. Ve yevm-i mezbûrda 
sâbıkā Hâsodadan çıkma Müteferrika Çalık Ahmed Ağa'ya büyük mîrâhûrluk, 
selefi Baltacı İbrâhîm Ağa'ya kapucı-başılık, Vezîr-i aʻzam Kapucılar Kethudâsı 
Osmân Ağa'ya küçük mîrâhûrluk ve34 selefi Dilâver Ağa'ya ze‘âmetiyle tekā‘üd 
inâyet ü ihsân35 buyuruldı. Yirmibeşinci çehâr-şenbih gün şikâr kapusuna nâzır 
kasra teşrîf  buyurup hâsahûrda olan atları eyerledüp tab‘-ı hümâyûnlarına lâyık 
olanlarından birkaçın ifrâz idüp [214a] fîl getürdüp seyr [ü] temâşâ36 itdiler. 

Yirmialtıncı penç-şenbih gün alay köşkünde surre çıkup aşr-hânlara atiyyeler 
ihsân, surre emîni ta‘yîn olunan İlçi Zülfikâr Efendi'ye hıl‘at-ı fâhire37 ilbâs 
olundı. Ol gün Cerrâhbaşı Nûh Çelebi'ye hekîm-başılık virilüp, selefi Me-
hemmed Efendi yine müneccim-başılık ile kalup, hâssa cerrâhlarından Paşa 
Ahmed Çelebi'ye cerrâh-başılık verildi. Ol günün ahşamısı azametlü, kudretlü, 
mehâbetlü38 pâdişâhımız hazretleri sünnet-i39 seniyye-i lihye-i mübâreklerin 
icrâ buyurdılar. 

Bend-i şemşîr-i Sultân-ı A‘zam der-Câmi‘-i Atîk

Yirmiyedinci cumʻa güni ki ibtidâ’-i Mart'dır, azametlü, kudretlü, âmmeye 
hayırlu,40 mehâbetlü41 pâdişâhımız hazretleri taht-ı şerîf  odasında ser-i nus-
ret-eserlerine bir kıt‘a murassa‘ sorguç takınup ve serâserli kapanitse kürk giyüp 
bâb-ı hümâyûnda rahş-ı42 sabâ-reftâra süvâr ve müterakkıb-ı intizâr-ı pâdişâhî 
olan vüzerâ ve ulemâ ve rü’esâ-yı askeri selâmlayup azîm alay ile Eski Câmi‘'e 
teşrîf, edâ’-i salât, va‘zdan sonra bi-emr-i hümâyûn cümle vüzerâ ve ulemâ ve 
meşâyih içerü da‘vet ve şeyhü’l-islâm ve nakībü'l-eşrâf  ve üç nefer meşâyih baş-

33 mazhar ve ÇY: -V
34 ve ÇY: -V
35 u ihsân ÇY: -V
36 ü temâşâ ÇY: -V
37 fâhire ÇY: -V
38 kudretlü, mehâbetlü ÇY: -V
39 sünnet -ÇY
40 azametlü, kudretlü, âmmeye hayırlu ÇY: -V
41 mehâbetlü -ÇY
42 ve –ÇY: +V
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ka başka du‘â vü senâ43 eylediklerinden sonra irs ile ecdâd-ı izâmlarına intikāl 
idüp taht-ı şerîf  odasında mahfûz duran Sultân-ı enbiyâ Resûl-i kibriyâ Mu-
hammedü'l-Mustafâ salla'llâhu teʻâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin mübârek kılıcın 
vezîr-i azam ve44 şeyhü’l-islâm ve nakībü'l-eşrâf  i‘zâz ü ikrâm ile mübârek bel-
lerine kuşadup tekrâr nakībü'l-eşrâf  efendi du‘â itdüği vakitde kendülere gelen 
rikkat-i kalbden, cem‘ olan halka bir mertebe bükâ ârız oldı ki ta‘bîr olunmaz. 
Yine alay ile bâb-ı hümâyûndan duhûl, doğrı harem-i şerîfe nüzûl buyurdılar. 
Şevketlü, kudretlü45 pâdişâhımız hazretlerine gelince, seleflerinden birisi bu 
kılıcı kuşanmak müyesser olmayup, bi-hamdi'llâhi teʻâlâ46 kendülere nasîb oldı. 

Yirmisekizinci şenbih47 gün devletlü vâlide sultân hazretlerin Edirne'ye getür-
meğe dârü's-sa‘âde ağası İstanbul'a48 gönderilüp, hıdmet-i muhâfazaları-çün 
Nişâncı Vezîr Elmâs Mehemmed Paşa ta‘yîn [ü] irsâl49 buyuruldı. Yirmido-
kuzuncı bâzâr gün dîvân-hâneye nâzır âdil köşkünde da‘vâ-yı fukarâ istimâ‘ 
buyururken pederleri merhûm u mağfûr, cennet-mekân50 pâdişâh-ı gāzî haz-
retlerinin kasr-ı mezbûr binâsına Şâ‘ir Tevkī‘î Vezîr Abdî Paşa söyledüği târîh 
tahtasının üzerine mübârek yed-i hümâyûnları ile yazdıkları beyt:

Yâ Rab reh-i aşkında beni şeydâ kıl
Ezkâr-ı ibâdâtınla dilim gûyâ kıl

Beytini kırâ’at ve rûh-ı pür-nûrların du‘â-i hayr ile yâd buyurdukdan 
sonra bi'z-zât kendüler dahi yed-i hümâyûnlarıyla yazdıkları hüsn-i hatt-ı 
ٖميَن 51

َ
َعال

ْ
ً ِلل

َّ َرْحَمة
َ ِاال

َناك
ْ
ْرَسل

َ
 âyet-i kerîmesin ol tahta yanına âvîze buyurup ba‘zı َوَما ا

selâtîn cevâmi‘lere ve kasrlara dahi iri sülüs ile nice eserler vaz‘ idüp bilmek 
isteyen “ketebehû el-hakīr Dervîş Mustafâ, Âl-i Osmân” lafzıyla işâret buyur-
muşlardır ki zamâne hattâtları taklîdine âciz kalup gören resm kıyâs ider hâlâ ki 
keşîde-i kalemleridir. Ol gün Hâsoda köşkünde Silâhdâr Osmân Ağa'ya çukaya 
kaplu erkân kürk ve kapu ağasıyla Hâsoda-başı ağaya serâser nîm-tene kaplu 

43 vü senâ ÇY: -V
44 ve ÇY: -V
45 kudretlü ÇY: -V
46 Te‘âlâ +ÇY
47 Penç-şenbih ÇY
48 Âsitâne'ye ÇY
49 ve irsâl ÇY: -V
50 cennet-mekân ÇY: -V
51 Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Sûresi, 107. âyet, “Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik”. 
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semmûr kürk ve hazînedâr-başı ağaya ve hazîne kethudâsı ağaya çukaya kaplu 
erkân kürk52 ve kilârcı-başı ağaya ve kilâr kethudâsı ağaya ve sarây kethudâsı 
ağaya53 ser-â-pâ sâde hıl‘at54 ilbâs buyuruldı. Şevketlü, mehâbetlü55 pâdişâ-
hımız hazretleri sefere niyyet56 ü azîmet-i hümâyûnları mukarrer olduğu[n] 
müş‘ir hatt-ı hümâyûn-ı celâdet-makrûnları57 sâdır olup58, ana göre asker, 
cebehâne ve mühimmât ve levâzımât bî-kusûr ihzârı-çün vezîr-i aʻzama tenbîh 
buyurulmağın, “pâdişâhların hareketine nükūd beş-onbin kîse akçe59 mevcûd 
bulunmalıdır. Her vechile îrâd masrafı korutmayup ulûfe virmeğe kudretimiz 
yok. Memleket harâb, re‘âyâ berbâd olmuşdur. Mîrî mâl tedârüküne tahsildâr-
lar bile âcizdir. Bu yıllık Âsitâne'de60 râhat olup ben kulun serdârlık ile gideyim 
sene-i âtiyede gereği gibi mühimmât-ı edevât61 görilüp hareket buyurmanız62 
ma‘kūldür” deyü her geldikçe envâ‘-ı dürlü özr [ü] bahânesine müsâ‘ade-i 
hümâyûn olmayup, “bana ağırlık ve hazîne lâzım değil mahallinde kurı etmek63 
yirim64, vücûdum65 dîn-i mübîn66 uğrına bezl iderim. Her ne denlü meşakk67 
dahi olur ise sabr ü tahammül {ü} irtikâb68 iderim. Hıdmet-i ibâdu'llâh itmâ-
ma irmeyince kuşak çözmeyüp bi-eyyi vechin-kân seferden69 dönmezin” deyü 
kat‘î cevâbın70 virmekle a‘yân-ı askeri sarâyına da‘vet, vârid olan hatt-ı şerîfi 
feth [ve] kırâ’at eyledikde, Kul Kethudâsı Deli Balta-zâde Mahmûd Ağa “eğer-
çi pâdişâhımızın emrine fermân-beriz, nihâyet düşmen bir olaydı, pâdişâhın 

52 çukaya kaplu erkân kürk ÇY: -V
53 saray kethudâsı ağaya -ÇY
54 hıl‘at VY:hıl‘atler Ç 
55 mehâbetlü ÇY: -V
56 niyyet-ÇY
57 celâdet-makrûnları ÇY: -V
58 olup ÇY: -V
59 akçe ÇY: -V
60 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
61 edevât ÇY: -V
62 buyurmalarınız ÇY
63 ile dahi ölürüm +ÇY: -V
64 yirim -ÇY
65 vücûd-ı nâzenînimi ÇY: nâzenîn-V
66 mübîn ÇY: -V
67 zahmet ÇY
68 ve irtikâb -ÇY
69 sefer ve cemâ’irden Y: sefer-i rehber-eserden Ç
70 cevâb ÇY
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sefere gitmesinden hazz iderdik. Mora düşmen eline girmiş iken Sakız'a dahi 
müstevlî oldı. Eğerçi pâdişâh hazretleri71 sefere hareket buyurur72 ise Âsitâ-
ne-i sa‘âdet73 boş kalmak [mahzûrlı] görinür. Venedik kâfiri yine fürce bulup 
bir tarafa dahi gelüp sarılur. Bu husûsda pâdişâhın74 sefere gitmesi ma‘kūl ü 
münâsib75 değildir” didüği rikâb-ı hümâyûnlarına76 arz [u] i‘lâm77 olundukda 
magdûben azl ve Çirmen beyliğiyle serhadde nefy olunmasına hatt-ı hümâyûn 
sâdır olmuş iken vezîr-i aʻzam şefâ‘atiyle ocağından müstevfâ ta‘yînât ile ikiyü-
zelli akçe tekā‘üd virilüp Seksoncı Arnavud Mehemmed Ağa'ya kul kethudâlığı 
ve Muhzır İbrâhîm Ağa'ya seksoncılık inâyet buyurılup, sefer78 mukarrer oldı. 

Otuzuncı dü-şenbih gün hemşîresi Ümmî Sultân ziyâretine teşrîf  buyurup, 
irtesi rûz-ı salı gurre-i mâh-ı Receb'dir, devletlü vâlide sultân hazretlerinden 
mübârek-i tâc ü taht[ı] mutazammın mahabbet-nâmesiyle İmâm Ali Ağa 
kulları gelüp âdil köşkünde rikâb-ı hümâyûna yüz sürüp teslîm itdi. İkinci 
çehâr-şenbih gün Buçukdepe mesîre-gâhına teşrîf  buyurup iç halkına kurşun 
atdırup, vezîr-i aʻzam kulları rikâb-ı kâm-yâba yüz sürüp bir murassa‘ sâ‘at 
pîşkeş virdi. Vezîr-i sânî Rûm Ahmed Paşa kā’im-makāmlığı hâlinde nâ-hakk 
yire nice kan dökdüğünden muğber-i hâtır-ı pâdişâhî olmuşidi. İrtesi penç-şen-
bih gün kapu arasına habs olunup cümle eşyâsı taraf-ı mîrîye kabz olundı. 
Altıncı bâzâr gün Edirne'den munfasıl Ebe-zâde Abdullâh Efendi'ye Anadolı 
Kādî-askerliği virilüp selefi Fenârî-zâde Mehemmed Efendi nakābet ile kal-
dı. Dokuzuncı çehâr-şenbih gün şevketlü pâdişâhımız hazretleri Gülbaba79 
mesîre-gâhından Sarây-ı âmire’lerine nüzûlünde, Musâhib İmâm80 Ali Ağa 
kullarına iç hazînedârlık inâyet-i aliyye buyurup selefi Türkmen Beşir Ağa'ya 
Mısır'dan ulûfe verildi. Onuncı penç-şenbih gün taraf-ı mîrîden yazılan Tah-
talu81 ve Güğercinlik ve Semendre nâm palankalar muhâfazasına ta‘yîn olu-

71 hazretleri ÇY: -V
72 buyururlar ÇY
73 sa‘âdet ÇY: -V
74 pâdişâh-ı cihân hazretlerinin ÇY: cihân hazretlerin -V
75 ü münâsib ÇY: -V
76 hümâyûn-ı husrevânelerine ÇY: husrevâne -V
77 i‘lâm Ç: -YV
78 sefer-i zafer-rehber Ç: sefer-i rehber Y
79 nâm ÇY: -V
80 imâm -ÇY
81 Tahta ÇY
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nan piyâde ve süvâr dörtyüz ellialtı nefer sekbân huzûr-ı hümâyûndan geçüp 
gitdiler. Onikinci şenbih gün sâbıkā çakırcı-başılıkdan ma‘zûl Eyyûblı Hasan 
Ağa'ya kapucılar kethudâlığı inâyet82 buyurılup83 irtesi bâzâr gün arz odasında 
vezîr-i aʻzam şefâ‘atiyle kapu arasında mahbûs Vezîr Rûm Ahmed Paşa cerâyi-
mine afv-ı kalem çekilüp ıtlâk ve Midillü muhâfazasına ta‘yîn84 olundı.

Hezîmet-i Donanma-yı Küffâr-ı Hâk-sâr85 ve Feth-i Cezîre-i Sakız

Mukaddemâ sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı celâdet-makrûn86 üzre mâh-ı Re-
bî‘ü'l-evvel’in yirmidördünci cumʻa gün Boğazhisâr'ından mîrî kalyonlar irtesi 
gün donanma-yı hümâyûn ile Kapudan Vezîr Yûsuf  Paşa kalkup İzmir Boğa-
zı'na girüp şedîd lodosdan kalyonlar Midilli'ye karîb Yund87 adalarında yatup, 
birkaç günden sonra anlar dahi muvâfık-ı eyyâm ile Denizli nâm mahalle varup 
lenger-endâz oldılar. Sûretâ kapudan paşa cem‘ olunacak askeri ve ta‘yîn olu-
nan cebe-hâneyi gemilere aldıkdan sonra Sakız fethi tasmîminde iken Sakız'a 
ser-asker olan Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa mu‘accelen 
İzmir'de donanma-yı hümâyûna vâsıl olup akabince kapudan-ı cedîd Vezîr Hü-
seyin Paşa dahi gelüp, bi-emr-i hümâyûn selefi Vezîr Yûsuf  Paşa ancak bir88 kurı 
başıyla kapucı Ahmed Ağa'ya teslîm ve89 Midillü Kal‘ası'na habs olup, cümle eş-
yâsı taraf-ı mîrîye kabz olundukdan sonra ümerâ’-i bahriyyeden Dervîş Ağa-oğlı 
Mehemmed Paşa ile sâbıkā Kapudan Köse Ali Paşa kethudâsı Hâcı90 Sarı 
Ahmed Paşa her kim kapudan olur ise düşmene varmamak üzre envâ‘-ı dürlü 
hîleler ile ıdlâl itdüği ma‘lûm-ı pâdişâhî91 olmağın92 haklarında vârid olan emr-i 
âlî üzre anlar dahi mâh-ı Cumâde'l-âhir'in altıncı cumʻa gicesi93 ahz olunup94, 

82 inâyet -ÇY
83 virilüp ÇY
84 irsâl +ÇY: -V
85 hâk-sâr ÇY: -V
86 celâdet-makrûn Y: -ÇV
87 Yunda ÇY
88 bir -ÇY
89 ve -ÇY
90 el-hâcı ÇY
91 şehriyâr-ı kişver-güşâ ÇY
92 olmağın VY: olmağla Ç 
93 güni ÇY
94 olup ÇY
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ol hînde asker sürmek hıdmetiyle donanma-yı hümâyûnda mevcûd bulunan 
Kapucı-başı Kara Bayram Ağa'ya teslîm, Boğazhisârı'nda Sultâniye Kal‘ası'na 
habs olup birer kıt‘a çekdirileri mîrîye ahz [u]95 kabz ve bî-garaz ehl-i vukūf 
tahmîliyle Mehemmed Paşa çekdirisi [214b] cümle takımıyla kırkaltı bin beş-
yüz doksan guruş ve Ahmed Paşa çekdirisi otuzdokuz bin dokuzyüz doksanbeş 
guruş bahâ takdîm olunup, tevcîhine bir96 sâlih âdem bulunmamağla sâbıkā 
Tersâne Kethudâsı Ali Kapudan, Mehemmed Paşa çekdirisine mukaddemâ 
Kalyon Kapudanı Frenk Abdurrahmân Kapudan, Ahmed Paşa çekdirisine 
vekâleten vaz‘ olundı. Bundan esbak yeniçeri ağası vekîli Doğramacı Mehem-
med Ağa ma‘rifetiyle müceddeden İzmir ve Saruhan ve Aydın ve Kazdağı ve 
Karaburun ve sâ’ir ol havâlîden yazup kalyonlara vaz‘ itdüği bin üçyüz onbeş 
nefer ve çekdirilere vaz‘ itdüği bin ikiyüz doksan nefer güzîde serdengeçdi 
yeniçeriden gayrı Ser-asker Vezîr İbrâhîm Paşa kalyonlar kapudanı Mezemor-
ta Hâcı Hüseyin Paşa'ya “her bir kalyona97 dahi ne mıkdâr âdem lâzımdır” 
deyü su’âl itdikde matlûbı üzre Turnacı-başı Osmân Ağa yazup İzmir'de cem‘ 
itdüği serdengeçdi yeniçeriden98 bin dörtyüz nefer çekdirilere ve ikibin yüz 
nefer kalyonlara ki cem‘an altıbin yüzbeş nefer kapukulı tahmîl, mehmâ-em-
ken99 cümle mühimmât-ı cebe-hâne dahi tekmîl olundukdan sonra Ser-asker 
İbrâhîm Paşa, Derviş Ağa-oğlı Mehemmed Paşa çekdirisine ve tevâbi‘i Osmân 
Paşa çekdirisine ve Doğramacı Mehemmed Ağa Sâlih Paşa çekdirisine ve do-
nanma-yı hümâyûn cengine mübâşir ta‘yîn olunan Silahşôr Deli Mehemmed 
Ağa Maryol-oğlı Mehemmed Paşa çekdirisine binüp Turnacı-başı Osmân Ağa 
dahi donanma-yı hümâyûn ile gitmeğe me’mûr iken “girü kalan askerin zabt 
[u] rabtına ve gelmeyenlerin cem‘ine be-her-hâl karada kalmak lâzımdır” deyü 
bi'l-ittifâk ma‘kūl görülmekle donanma-yı hümâyûnda Defterdâr Vekîli Ab-
dülbâki Paşa ile kusûr kalan yeniçeri ve Anadolı Eyâleti'nin zu‘amâ vü erbâb-ı 
tîmârı, alaybeyileriyle Sakız Kal‘ası karşusunda vâki‘ Çeşme nâm mahalle 
gönderilüp bi-avni'llâhi teʻâlâ “donanma-yı küffâra hezîmeti müyesser oldukda 
Sakız'a geçilmek ol mahalden karîb ve münâsibdir” deyü re’y olunup hemân 
donanma-yı hümâyûna nigerân üzre olmaların tenbîh ü te’kîd100 olundukdan 

95 ahz u ÇY: -V
96 bir ÇY: -V
97 kalyonda ÇY
98 yeniçeri yedi ÇY 
99 mehmâ iken VY:müheyyâ iken Ç; Metinde مهما ايكن şeklinde yazılmıştır.
100 ü te’kîd Y: -VÇ
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sonra cümle ümerâ’-i bahriyye ve kalyon101 kapudanları ve rü’esâ-yı asker ile 
müşâvere olup “mâdâm ki düşmen donanması ara yerden kalkmaya Cezîre-i 
Sakız'a asker dökmek bir vechile mümkin değildir, eğerçi102 düşmen kalyonu-
na kalyon, çekdirisine çekdiri havâle ideriz. Ya mavnasına karşuluk ne ta‘yîn 
idelim” didiklerinde bi'l-ittifâk küffârın103 altı kıt‘a mavnasına dört kıt‘a kalyon 
havâle olunup başbuğları olmak üzre Hâcı Abdullâh Kapudan ve Aşcı-oğlı 
Mehemmed Kapudan ve Aşcı Hâcı Mehemmed104 Kapudan ve Osmân Ka-
pudan süvâr oldukları kalyonları ifrâz, bâkī onaltı kalyon düşmen-i bed-girdâr105 
kalyonlarına ve baştarde ile çekdiriler düşmen-i dîn106 çekdirilerine mukābil 
olmak üzre kavl [ü] karâr107 idüp şehr-i mezbûrun dokuzuncı dü-şenbih gün 
kalyonlar olduğı Denizli nâm mahalle varılup muvâfık-ı eyyâma muntazır 
ikenbi-emri'llâhi teʻâlâ108 şiddet-i furtuna zuhûruyla müsâ‘ade-i eyyâm-ı rûz-
gâr109 müyesser110 olmaduğundan bir vechile harekete iktidâr olmayup, rûzgâr 
üstünde bulunmak içün münâsib görilen Kara Foça havâlîsine azîmet üzre 
iken111 şehr-i merkūmun onüçünci cumʻa gün Sakız'a varmak üzre mü’ekked 
hatt-ı hümâyûn ile Arnavud Küçük Caʻfer Paşa donanma-yı hümâyûna gelüp 
cümlenin muvâcehesinde feth [ü] kırâ’at olundukdan sonra Çeşme nâm ma-
halde zâbitlerinin haber virdikleri üzre bâkī kalan askerden112 üçbin mıkdârı 
serdengeçdi yeniçeri ile Turnacı-başı Osmân Ağa ve113 Abdülbâki Paşa yanına 
âlât-ı cebe-hâneden biraz barut ve kurşun, fetil, kazma ve kürek gönderilüp, 
anda olan fırkate ve kayıklara süvâr, cümlesi hâzır [u] âmâde olup bi-lutfi'llâhi 
teʻâlâ a‘dâ-yı dîn donanmasına îsâl-i hasâret ve inşâ’a'llahü te‘âlâ114 Cezîre-i 

101 kalyonlar ÇY: -V
102 eğer ÇY
103 küffâr-ı hâk-sârın ÇY: hâk-sâr -V
104 Mehemmed -Ç
105 bed-girdâr ÇY: -V
106 dîn ÇY: -V
107 ü karâr ÇY: -V
108 Te‘âlâ ÇY: -V
109 rûzgâr ÇY: -V
110 müyesser -ÇY
111 olup ÇY
112 asker-i İslâmdan ÇY: İslâm -V
113 ve -ÇY
114 te‘âlâ -ÇY
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Sakız'a ifrağ-ı asker-i İslâm115 müyesser oldukda anlar116 dahi karşudan iktizâ-
sına göre hareketleri tenbîh olundukdan sonra serdâr-ı müşârün-ileyh dahi 
mütevekkilen ala'llâhu teʻâlâ Denizli'den117 kalkup Kara Foça limanı kurbünde 
Orak Limanı’na geldiklerinde Venedik melâ‘îninin dahi donanma-yı men-
hûsaları dahi118 Sakız altında olmağla yirmi kalyon, yirmidört119 çekdiri altı 
mavna ile ol dahi kalkup Koyun Adaları limanlarında lenger-endâz-ı nuhûset 
oldılar. Bi-emri'llâhi teʻâlâ müsâ‘ade-i eyyâm olmaduğundan onsekiz gün tara-
feyn meks idüp kat‘â harekete mecâl olmadı. 

Muvâfık-ı eyyâm-ı rûzgâr120 zuhûr-ı121 vezân olmağla mâh-ı mezbûrun yir-
miüçünci salı gicesi yirmi kalyon, yirmidört çekdiri ile cüyûş-i müslimîn Orak 
Limanı’ndan hareket, a‘dâ-yı dînin122 donanma-yı menhûsı olduğı Koyun Ada-
ları karşusunda vâki‘ Karaburun kurbünde Küçükbâğçe ta‘bîr olunur mahalle 
varıldıkda su123 ılımanlık124 olmağla ol gice anda meks [ü] ikāmet125 olunup 
irtesi rûz-ı çehâr-şenbih ale's-sabâh mahall-i merkūmdan dahi hareket, düş-
men-i dîn donanma-yı menhûsa-i münhezimesi üzerine doğrı bâd-bân-güşâ-yı 
müteveccih [ü] azîmet idüp kûh-mânend onaltı kalyon ilerü yürüyüp akabince 
düşmen-i dîn126 mavnalarına mukābeleye ta‘yîn olunan dört kalyon ile cümle127 
çekdiriler ma‘an bu tertîb üzre gidüp küffâr-ı dûzah-mekîn dahi yirmi kalyon 
ve yirmidört çekdiri ve altı mavnasını tertîb idüp ol dahi donanma-yı hümâyûn 
üzerine hücûm idüp Koyun Adalarının aşağı burnunda mukābil top, tüfeng ve 
humbara128 ile ikindi geçerek ceng ü129 cidâl ve harb130 esnâsında bi-lutfi'llâhi 

115 İslâm ÇY: -V
116 anlardan ÇY
117 Denizli nâm mahalden ÇY: nâm mahal -V
118 dahi ÇY: -V
119 dört -ÇY
120 rûzgâr ÇY: -V
121 zuhûr -ÇY
122 dîn-i bed-girdârın ÇY: bed-girdâr -V
123 su VY: hevâ Ç
124 ılımanlık VÇ: limanlık Y 
125 ü ikāmet ÇY: -V
126 dîn Y: -ÇV
127 cümle -ÇY
128 ve humbara ÇY: -V
129 ü -ÇY
130 harb ÇY: -V
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teʻâlâ melâ‘în-i hâsirînin131 altıyüz elli soltatları yetmiş kıt‘a tuç toplı132 kapu-
dane kalyonı bir tarîk ile darb-ı top-ı âteş-i heycâdan tutuşup133 ve batronası ki 
ana mânend134 altıyüz soltatlı yetmiş kıt‘a tuç toplı135 bir kalyon-ı azîm idi, âte-
şin söyündürmek içün136 imdâdına137 gelmişidi. Bi-inâyeti'llâhi teʻâlâ anın dahi 
yelkenlerin âteş alup bir uğurdan ikisi dahi yanup138 içlerinde olan melâ‘în-i 
{ü} hâsirîn139 kimi ihrâk ve ekseri garka-i140 âb olup mukaddem kendülerin 
suya atan otuzar kırkar kâfirleri141 guzât-ı İslâm142, fülikalar ile devşürüp esîr 
etdiler. Sâbıkā kapudanesi olup altıyüz soltatlı yetmiş kıt‘a tuç toplı143 bir bü-
yük kalyonuna dahi taraf-ı ehl-i144 İslâm’dan bir top dânesi145 dokunmağın 
bi-avni'llâhi teʻâlâ ol-dahi derûnunda olan146 bi'l-cümle melâ‘în-i hâsirîn147 ile 
gark-ı âb oldılar. Ve iki kıt‘a mavnasını dahi iki kalyon müstevlî olup alayını da 
topları ile direk ve küreklerin düşürüp teknesin rahne-dâr idüp aslâ tutar yeri 
kalmayup derûnunda olan biner nefer kâfirden148 nısfından ziyâdesi kahr-ı 
heycâdan mürd ü helâk149 olup hezâr {u} zahmet150 [ü] mihnet ile semt-i halâsa 
irişdi. Ve Ser-asker İbrâhîm Paşa dahi küffârın151 baştardasına çatup, guzât-ı 
ehl-i İslâm152 yürüyüşe âmâde ve fethe müterakkıb iken bi-hikmeti'llâhi teʻâlâ153 

131 hâsirîn-i dûzah-karînin ÇY: dûzah-karîn -V
132 topu ile ÇY
133 tutuşup -ÇY
134 menend ÇY
135 topu ile ÇY
136 içün ÇY: -V
137 imdâd-ı i‘ânete ÇY: i‘ânet -V
138 ihrâk-ı bi'n-nâr olup ÇY
139 melâ‘în-i bed-ahterlerin ÇY
140 gark ÇY
141 kâfir-i bî-dînleri ÇY: bî-dîn -V
142 İslâm ÇY: -V
143 topu ile ÇY
144 ehl ÇY: -V
145 dânesi ÇY: dâne V
146 bulunan ÇY
147 hâsirîn ÇY: -V
148 kâfir-i bî-dînden ÇY: bî-dîn -V
149 ü helâk ÇY: -V
150 hezâr u zahmet ÇY: -V
151 küffâr-ı hâk-sârın ÇY: hâk-sâr -V
152 ehl-i İslâm ÇY: -V
153 Te‘âlâ ÇY: -V
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koğuş topı pârelenüp kırk kadar154 guzâtı155 helâk ve mecrûh idüp ol telâşda156 
melâ‘în fürce bulup kurtuldı. Ve Maryol-oğlı Mehemmed Paşa dahi düşmen-i 
dînin157 bir humbara çekdirisin koğuş topı ile urup feth idüp içinde olan küffârı158 
ahz ve müslimân esîrlerin tahlîs itdikden sonra amele yaramaduğundan ceng 
ü cidâl159 üzerinde bırakıldı. Ve Freng Abdurrahmân Kapudan dahi kâfirin160 
pravador çekdirisine ya‘ni ki kethûdâ gemisine çatup feth ü teshîr161 idüp lâkin 
kâfirin162 imdâdına kızıl mavna irişmeğin Abdurrahmân Kapudan163 kafadârı 
Köse Hasan Paşa'ya, “paşa164 karındaş sen şu meftûh çekdiriyi yedekleyüp siyâ 
iderek donanmamıza ulaşdırın, kızıl mavnaya karşu giderin” deyü kabz olan 
çekdiri üstünden alarga olurken kızıl mavna irişüp arkurudan gelüp başdan üç 
koğuş topı urmağın suyı beklemeyüp ve yamanup kābil-i ta‘mîr mümkin olmadı-
ğından bi-kazâi'llâh deryâya gark [ve] içinden165 ancak Abdurrahmân Kapudan 
ile yirmi otuz kadar müslimân yedi nefer esîr yüzerek [215a] yanlarına ta‘yîn 
olan Hâcı Abdullâh Kapudan kalyonuna çıkup halâs, sâ’iri boğulup Köse Hasan 
Paşa çekdirisi dahi mavna topı ile mecrûh olup gark mertebesine varmış iken 
sefâyin-i düşmen-i dîn166 arasında kalup ahşam karanlığında nâ-bedîd oldı. Ve 
Hâcı Beytullâh Kapudan kalyonı dahi cenginden alarga bir rûzgârsız mahalde 
bulunmağın melâ‘în-i hâsirîn167 “aceb şikârdır” deyü on çekdiri, dört mavna ile 
gelüp dört tarafından kuşadup zehirli topların atdıklarından sonra Hâcı Bey-
tullâh dahi aşağı lonbarın sâfî gülle, yukarı sırasın envâ‘-i dürlü âlât-ı ceng ile 
ihzâr itdüği topların168 pey-der-pey atdıkda sütun ve resen ve kürek ve tekne 
ve kayalık şikest ve ekser cengcileri kahr u helâk olup neye uğradığın bilmekle 
alarga topların atup firâr itmekle Ali Paşa-oğlı Abdülkādir Paşa varup yedekle-

154 aded ÇY
155 guzât-ı İslâmı ÇY: İslâm -V
156 telâşdan ÇY
157 düşmen-i dînin Y: -ÇV
158 küffâr-ı hâk-sârı ÇY: hâk-sâr -V
159 ü cidâl ÇY: -V
160 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
161 ü teshîr ÇY: -V
162 kâfir-i bî-dînin Y: bî-dîn -ÇV
163 kapudan -ÇY
164 paşa -ÇY
165 içinde ÇY
166 dîn ÇY: -V
167 hâsirîn ÇY: -V
168 top-ı kal‘a-gûyların ÇY: kal‘a gûy -V
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yüp donanmaya169 getürdi. Bu minvâl-i muharrer170 üzre ahşama değin ceng-i 
azîm olup sâ’ir kalyon ve çekdiri ve mavnaların dahi kiminin nısf  ve kiminin 
sülüs askeri hezîmet-eser-i kahr [u] helâk olup171 ahşam karanlığından sonra iki 
taraf  ayrılup küffâr-ı dûzah-mekîn bâkī kalan sefâyin-i nekbet-menhûsa-i karâ-
yini münhezimen Koyun Adaları limanında varup lenger-endâz-ı nuhûset olup, 
donanma-yı hümâyûn dahi Karaburun kurbünde vâki‘ Eğri limanda172 gelüp 
lenger-endâz-ı selâmet oldılar173. Donanma-yı hümâyûn çekdirileri ve gerek 
kalyonlarına hayli sakatlık vâki‘ olmağın ta‘mîr [ü] termîm olunup şehîdler defn 
ve174 mecrûhlar sarıldı. Bu nusret vukū‘ıyla yazılup cenge mübâşir ta‘yîn olunan 
Silahşôr Deli Mehemmed Ağa ile rikâb-ı hümâyûna gönderildi. Mâh-ı Receb'in 
dördünci cumʻa gün gelüp175 Hâsoda köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp 
lisânen dahi takrîr idüp hıl‘at giydirildikden sonra mazhar-ı iltifâtı mutazammın 
hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile Ser-asker İbrâhîm Paşa'ya176 ve Kapudan 
Hüseyin Paşa'ya serâserli kürk ve ümerâ’-i bahriyye ve kalyon kapudanlarına ve 
rü’esâ-yı askere hıla‘-ı fâhire177 ile yine Mehemmed Ağa gönderilmişidi. 

Varmazdan mukaddem Ser-asker İbrâhîm Paşa dahi mahall-i mezbûrda onbir 
gün meks idüp muvâfık-ı eyyâm vezân olmağla şehr-i mezbûrun beşinci şenbih 
gün cümle donanma-yı hümâyûn ile hareket ve yelken açup tertîb-i sâbık üzre 
kalyonlar ilerü ve178 çekdiriler akabince küffâr-ı dûzah-karârın Koyun Adaları 
limanında donanma-yı münhezimesi üzerine azîmet eyledi. Ol gün rûy-i der-
yâda gidilirken meğer Küçük179 Caʻfer Paşa Edremid'de Sultân Ahmed Hân 
hazretlerinin fevti ve azametlü ve mehâbetlü180 pâdişâhımız Sultân Mustafâ 
Hân hazretleri efendimizin cülûs-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûnların haber 
almış ve bir fırkateye binüp mu‘accelen gelüp irişdi. Serdâra ve âmme-i181 asâ-

169 donanma-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
170 muharrer ÇY: -V
171 olup ÇY: -V
172 limanına ÇY
173 buldular ÇY
174 ve ÇY: -V
175 gelüp -ÇY
176 paşa ÇY
177 fâhireler ÇY
178 ve -ÇY
179 Küçük VÇ: Çocuk Y
180 mehâbetlü -Y
181 âmme -ÇY
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kir-i ehl-i182 İslâm’a tebşîr ü müjde itmeğin mesrûren gülbâng-ı Muhammedî183 
çeküp azîm top ve tüfeng şenlikleri eylediklerinden sonra kadem-i hümâyûn-ı 
nusret-makrûnların fâl tutup gitdiler. 

Hikmet: Rûz-ı mezbûrda şiddet-i hevâ olup, kalyon havâsı olduğundan 
a‘dâ’-i bed-li’âm184 dahi yelken üzerinde bulunup Koyun Adaları önündeki 
Sakız Kal‘ası'ndan onaltı mil ba‘îd yerdir, ol mahalde donanma-yı hümâyûn 
kalyonları kâfiri185 karşulayup birbirine186 âheng-i ceng-i187 hücûm idüp vakt-i 
duhâdan ahşâma değin bir mertebe ceng ü cidâl [ve] harb188 ü savaş189-ı 
neberd-i perhâş-ı azîm190 eylediler ki misli müşâhede olunmamışdır. Sadâ-yı 
cengden ve ra‘d-ı âsâr-ı top ve191 tüfengden âleme velvele düşüp vakt-i gurûba 
karîb 192 يٌب ٖر

َ
ْتٌح ق

َ
ِ َوف

ّٰ
ْصٌر ِمَن الل

َ
 nidâ-yı pür-beşâret-i Sübhânî gûş-ı mü’minîne193 ve ن

ُبَر 194
ُّ

َ الد
ون

ُّ
َجْمُع َوُيَول

ْ
 sadâ-yı kahr-ı Samedânî gûş-ı müşrikîne ilkā olunmağla َسُيْهَزُم ال

bi-lutfi'llâhi teʻâlâ küffâr-ı dûzah-mekînin bi'l-cümle donanma-yı menhûsı bo-
calayup kalyonları Sakız'ın alt tarafında vâki‘ Çömlekci Burnu’na doğrı revân195 
[ve] yıkılup firâr ve çekdiri ve mavnaları dahi havânın şiddetinden Koyun 
Adaları’nda vâki‘ Darboğaz ta‘bîr olunur limanda kalup gice karanlığında 
andan dahi hezâr heyc196 [ü] meşakkat ve dehşet197 ile firâr idüp Sakız Lima-
nı’na girdiler. Ol gün donanma-yı hümâyûn çekdirileri dahi şiddet-i hevâdan 
kalyonların savaş etdikleri Koyun Adası'nın alt tarafındaki burunda ahşama 
değin meks idüp ol gice gemilere tente çekilmeyüp cümle cüyûş-ı muvahhidîn 
pür-silâh hâzır [u] âmâde oldılar. 

182 ehl ÇY: -V
183 Muhammedî ÇY: -V
184 li’âm VÇ: li-nâm Y 
185 kâfiri YÇ: -V
186 birbirine VY: birbirleriyle Ç 
187 ceng Ç: -VY
188 cidâl [ü] harb ÇY: -V
189 kıtâl ÇY
190 azîm ÇY: -V
191 ve Ç: -YV
192 Kur’ân-ı Kerîm, Saf  sûresi, 13. âyet, “... Allah'dan yardım ve yakın bir fetih.”
193 mü’minîne -ÇY
194 Kur’ân-ı Kerîm, Kamer sûresi, 45. âyet, “Herhalde o cemiyet bozulacak ve arkalarına dönüp gidecekler.”
195 revân Ç: -YV
196 mihnet ÇY
197 ve dehşet ÇY: -V
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Ve irtesi yevm-i ehadde ada-i mezbûrede küffâr-ı dûzah-karârdan eser kal-
mayup kalyonlar Koyun Adaları’nın açığında ve çekdiriler Koyun Adası 
limanında lenger-endâz-ı selâmet olup gemileri ta‘mîr itdiler. Ve Sakız üze-
rine yüriyüp kalyonlar Sakız Kal‘ası önünde lenger-endâz ve çekdiriler Sakız 
Kal‘ası'nın sağ tarafında vâki‘ Balıkçeken nâm mahalden adaya asker döküp 
mukaddem Sakız Kal‘ası'nın varoşunı kabz, ba‘dehû meteris esbâbını tedârük 
itmeğe müşâvere vü mükâleme olundı. Meğer cenâb-ı Allâh'ın avn [ü] inâye-
tiyle def‘ateyn ile198 dü-cânibden üzerine olan hücûm [u] iktihâmdan kulûb-ı 
müşrikîne azîm sît-i199 İslâm te’sîr [ve] vehm galebe itmekle müşâvere idüp, 
“iki def‘a Türk donanmasıyla mukābil olup hezîmet bulduk üç kıt‘a âb-rûy 
kalyonlarımız ve ekser cengcimiz çekdiri ve mavna ve kalyon kapudanlarımız 
kahr [u] helâk ve memleketimiz ba‘îd olup artık imdâd [ü] i‘ânet200 gelmek 
emr-i muhâldir. Türk donanmasında ise İslâm askeri mâl-â-mâl olduğundan 
gayrı Anadolı kıyılarında cem‘ idüp Çeşme nâm mahalde fırkate ve kayıklara 
girüp Sakız Cezîresi'ne mürûra ve ubûra201 fermân-ı serdâra intizâr üzre duran 
onbin kadar202 serdengeçdi vesâ’ir İslâm askeri dahi cezîreye ubûr iderlerse 
kal‘a elimizden gitdüğünden mâ‘adâ cümle203 donanmaları dahi önümüz alup 
cümle204 donanmamızı zabt u rabt205 kendümüzi bütün206 esîr idüp tâ kıyâmete 
değin rüsvâylığımız söylenmeden207 ise cezîreden kasr-ı yed ve firârımız her ve-
chile ma‘kūldur” deyü kemâl-i mertebe derûnlarına208 ru‘b [ü] hırâs ile istînâs 
itmeğin209 bir gün dahi sebât [u] karâra210 mecâl211 olmayup mâh-ı mezbûrun 
sekizinci salı gicesi mümkin mertebe asker-i hezîmet-eserin gemilerine koyup 

198 ile Y: -ÇV
199 heybet Ç: sît VY
200 i‘ânet ÇY: -V
201 ve ubûra ÇY: -V
202 kadar -ÇY
203 cümle ÇY: -V
204 cümle -ÇY
205 u rabt ÇY: -V
206 bütün ÇY: -V
207 söylenür böyle olmadan ÇY
208 derûn-ı bîrûnlarına ÇY: bîrûn -V
209 müstevlî olmağın ÇY: ile istînâs itmeğin V
210 karâr itmeğe ÇY: itmek -V
211 mecalleri ÇY
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gice karanlığında sabâhlara212 karîb Sakız limanından çıkup kemâl-i idbâr ile 
Mora'ya ve kimi Venedik'e firâr eyledi. Minvâl-i meşrûh üzre Sakız Kal‘ası'nın 
muhâsarası niyyetiyle ale's-sabâh rûz-ı salı213 Ser-asker İbrâhîm Paşa dahi 
cümle donanma-yı hümâyûn kalyon ve çekdiri ile tertîb-i sâbık üzre Sakız 
Kal‘ası'na doğrı bâd-bân214-güşâ-yı azîmet idüp sekiz mil mıkdârı varıldıkda 
varoş içinde sâkin olan kefereden yirmi kadar kefere vire bayrağıyla bir kayığa 
binüp cüyûş-ı muvahhidîn215 karşulayup düşmen-i dîn216 ahvâlin takrîr idüp217 
kal‘a miftâhların getürüp teslîm etdiler. 

Ol mahalde taraf  taraf  haber topları atılup yevm-i mezbûrun beşinci sâ‘atinde 
bi'l-cümle donanma-yı hümâyûn Sakız Kal‘ası limanına girüp ân-ı vâhidde as-
ker çıkarup kal‘a-i pâdişâhî burc u bârû ve derûnunda olan top ve cebe-hânesiyle 
kabza-i teshîre getürüldi. Ve düşmen-i dîn firâr üzre iken altmış demür toplı bir 
kıt‘a büyük kalyon dahi liman taşrasında bir taş üzerine oturdup her ne kadar ki 
cehd eylediler ise bir tarîk ile tesyîr idememekle üzerine218 irişilüp kapudanı ve 
üçyüz mıkdâr soltatları ve cümle takımı ile alınup zabt [u] rabt219 olundı. İçinde 
memlû olan neçe esbâb-ı cebe-hâne ve edevât-ı220 tophâne mühimmâtından 
gayrı Venedik'den Midilli Kal‘ası içün getürdüği sekiz kıt‘a hâvân topı ile on-
yedişer vukıyye onaltı221 kıt‘a balyemez top ve altıyüz humbara bulunup ahz 
olunduğundan mâ‘adâ bi-hamdi'llâhi teʻâlâ222 a‘dâ-yı dînin223 kulûbuna ârız 
olan haşyet [ü] dehşetden224 kal‘anın asıl toplarından birer vukıyyeden onaltı 
vukıyyeye varınca onbeşer, onsekizer, yirmişer karış kırkyedi kıt‘a225 tuç226 top, 

212 sabaha ÇY
213 Salıdır ÇY
214 bân ÇY: -V
215 müslimîni ÇY
216 dîn ÇY: -V
217 idüp ÇY: -V
218 üzerlerine ÇY
219 u rabt ÇY: -V 
220 edevât ÇY: -V
221 altı -ÇY
222 el-hamdülillâhi ÇY
223 bed-girdârın ÇY
224 dehşet ÇY
225 kıt‘a -ÇY
226 balyemez ÇY
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birden beş vukıyyeye varınca ellisekiz kıt‘a demür İngiliz topı ve küffârın227 Ve-
nedik'den getürdüği onaltışar vukıyye onaltışar karış yedi kıt‘a balyemez top, 
biri altmış, biri yirmibeş vukıyye iki kıt‘a hâvân topı, yetmişer ve doksanar 
vukıyye yedibin kebîr kazan228 humbarası ve üçbin kadar229 el humbarası, bir-
den onaltı vukıyyeye varınca envâ‘î dürlü230 yirmibeş bin yuvarlak bin ikiyüz 
kantâr Engürüs perdâhı barut, ikibin beşyüz kantâr kurşun ve üçyüz kantâr 
fetîl ve altıbin keyl buğday ve beşbin keyl darı vesâ’ir bî-kıyâs ve bî-hesâb bu-
lunan mühimmâtdan bir habbe almağa kādir olamayup bi'l-cümle yedinde 
kalup kabz olundı. Donanma-yı hümâyûnda dahi birer vukıyye yirmibeş kıt‘a 
şâhî ve üç kıt‘ası seksener, üç kıt‘ası altmışar, üç kıt‘ası kırkar vukıyye dokuz 
hâvân topı ve bin otuzbir aded humbara çıkarılup [215b] kal‘aya vaz‘ olun-
dı. Ve melâ‘în-i dûzah-mekîn231 kal‘anın232 derûnunda233 olan hâneleri yıkup 
bir mıkdârın soltat odaları yapup ve burc u234 bedenleri ve kulleleri doldurup 
ve burununda deryâdan deryâya gelince azîm şaranpolar binâ ve handakın 
tathîr idüp hâricinde olan varoşı dahi yıkup bir kurşun menzili ceng yeri açup 
ve üzerimize nevbetce işletdüği biner nefer cezîre re‘âyâsı kuvvetiyle üç azîm 
tâbya binâ idüp limanın dahi ayırtladup etrâfına müceddeden dîvâr çeküp 
az zamânda bir kal‘a-i metîn etmiş ki mânendi nâdirü'l-vukū‘ idi. El-hamdü 
li'llâh235 bî-ceng [ü] cedel236 kabza-i teshîr-i ehl-i237 İslâm'a girdi238. Ve mukad-
demâ limanda kalup düşmen eline giren üç kıt‘a bey gemilerin bozup ancak 
kurı tekneleri sâhiblerine verildi239. Ve onüç ufak fırkate dahi bulunup zabt [u] 
rabt240 olundı. Ve varoşda olan kilisanın birin pâdişâh hazretleri241 ve birin 

227 küffâr-ı hâk-sârın ÇY: hâk-sâr -V 
228 kazan VY: kazgan Ç 
229 kadar ÇY: -V
230 dürlü ÇY: -V 
231 dûzah-mekîn ÇY: -V 
232 kal‘anın V: kal‘a-i seniyyenin Y: kal‘a-i metînenin Ç 
233 derûn-ı bîrûnunda ÇY: bîrûn -V
234 ve -ÇY
235 bi-avnillâhi'l-meliki'l-müte‘âl ÇY
236 cidâl ÇY
237 ehl ÇY: -V
238 müyesser oldu ÇY
239 teslîm olundu ÇY
240 u rabt ÇY: -V
241 hazretlerin ÇY: -V
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vâlide sultân hazretleri242 ve birin Ser-asker İbrâhîm Paşa içün pâk [u]243 tathîr 
olunup câmi‘-i şerîf  kılındı. Ve çekdirilerden karaya dökülen kapukulı ve le-
vendât, harbî düşmenden244 cezîrede buldukları bin ikiyüz küffârı245 giriftâr-ı246 
bend-i247 esîr idüp azîm248 ganâyim-i vâfire ellerine girdüğün kalyonlarda olan 
levendât işitmeğin anlar dahi Sakız Cezîresi’ne çıkmak isteyüp ruhsat virildüği 
sûretde istîmân iden249 cezîre re‘âyâsını gāret [ü] hasâret250 itmeleri havfın-
dan Kalyonlar Kapudanı Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa rızâ virmeyüp ol 
esnâda li-maslahatin ve hem kalyonlar sademât-ı top ve tüfengden rahnedâr 
olmağla bir gün evvel tersâne-i âmireye gitmek üzre ser-asker ve kapudan paşa 
taraflarından me’zûn oldukları hâlde mukaddem izn virmediklerinden mün-
kesirü'l-hâtır olup Mezemorta Hâcı Hüseyin251 Paşa kalyonunda olan levendât 
“elbette bizim işleyen ulûfemizi bunda isteriz virdikden252 sonra gideriz” deyü 
münâkaşa ve mükâbere itdiklerinde Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa nâ-çâr fü-
likasına girüp kalyonlar defterdârıyla253 mevâcib tedârüki bahânesiyle Sakız'a 
gitdüği gün kalyonlar Koyun Adaları önünde bir dökündüli254 yerde bulun-
mağla azîm lodos furtunası çıkup yatmak bir vechile mümkin olmayup ba‘zısı255 
demürün256 kesüp kurı direk kapudan kalyonuyla onyedi kalyon rûzgâr önüne 
düşüp mâh-ı Receb'in onyedinci cumʻa gün vakt-i asrda güç-ile gelüp boğaza 
girüp demürlediler. İkisi Sakız önünde bulunup biri Molova karşusunda de-
mürleyüp ve Sakız limanı önünde küffârdan257 ahz olunan cebe-hâne yükli 
kalyon dahi furtunaya uğrayup ol dahi Edremid Körfezi’ne girüp halâs oldı. 

242 hazretleri ÇY: -V
243 pâk ve ÇY: -V
244 düşman-ı bed-girdârdan ÇY: bed-girdâr -V
245 küffâr-ı hâk-sârı ÇY: hâk-sâr -V
246 giriftâr -ÇY
247 der-zencîr ÇY
248 azîm ÇY: -V
249 idüp ÇY
250 ü hasâret ÇY: -V
251 Hüseyin -ÇY
252 virmedikden ÇY
253 defterdârı ÇY
254 fırtınalı ÇY
255 ba‘zıları ÇY
256 demurların ÇY
257 küffâr-ı hâk-sârdan Y: -V
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Furtuna kesildikden sonra Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa dahi Sakız önündeki 
kalyonlara süvâr ve hareket ve Molova ve Edremid'deki258 yatan259 kalyonları 
cem‘ idüp boğaza andan selâmet ile mansûr [u] muzaffer İstanbul'a260 dâhil 
oldı. 

Bu hînde Silahşor Deli Mehemmed Ağa dahi261 Sakız'a varup hatt-ı hümâyûnı 
serdâra teslîm idüp262 cümlenin muvâcehesinde263 feth [ü] kırâ’at olundukda 
göz yaşların seyl-i revân gibi akıdup pâdişâh-ı rûy-i zemîn hallede'llâhu hılâfe-
tehu ilâ yevmi'd-dîn hazretlerinin taraf-ı mülûkânelerinden ihsân olunan hıla‘-ı 
fâhireleri giyüp devâm-ı ömr [ü] devlet-i şehen-şâhî264 ed‘ıyesinden sonra 
cümle ahvâl265 vukū‘ı üzre yazılup yine Mehemmed Ağa yedi266 ile rikâb-ı 
hümâyûna irsâl olunup geldikde mukābele-i hıdmet sipâhîler ağalığı inâyet 
[ü] ihsân267 buyuruldı. Vükelâ-yı devlet ba‘de'l-istişâre müceddeden Sakız 
fethi-çün yazılan yedibin nefer yeniçeri serdengeçdisinden bin nefer yeniçeri 
bir hâseki üç çorbacı Sakız muhâfazasına alıkonup sâ’ir yeniçeri ile Doğramacı 
Mehemmed Ağa, Mora Ser-askeri Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa yanına ta‘yîn 
olundı. Ve sâbıkā Midillü Muhâfızı Vezîr Şâhin Mehemmed Paşa dahi Sakız 
muhâfazasına me’mûr olup müceddeden268 nefer yerlü kulı yazılup kal‘anın 
tamâm mertebe metânetine istihkâm ve re‘âyâsına istimâlet verildikden son-
ra Ser-asker İbrâhîm Paşa eyâletiyle yine Engürüs seferine ve kapudan paşa 
İstanbul'a269 gitmek üzre emr olunup Boğazhisârı’na habs olunan beyler ıtlâk 
ve çekdirisi virilüp Ahmed Paşa'ya tersâne-i âmireden müceddeden bir çekdiri 
yapılmak buyuruldı. Zîrde mastûr hüccet-i şer‘iyye üzre başdan başa cezîre-i 
merkūmenin tahrîrine hatt-ı hümâyûn sâdır oldı. 

258 Edremid'de ÇY
259 yatan ÇY: -V
260 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
261 dahi ÇY: -V
262 idüp ÇY: -V
263 muvâcehelerinde ÇY
264 pâdişâhî ÇY
265 ahvâl VY: ahvâli Ç 
266 yedi ÇY: -V
267 ü ihsân ÇY: -V
268 ortalardan mükemmel +Ç: boş bırakılmış YV
269 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
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Cezîre-i Sakız Nizâmına rumili Kādî-askeri imâm 
Mehemmed Efendi imzâ itdüği Vezîr-i a‘zam Telhîsidir.

Avn [ü] inâyet-i hazret-i270 Hakk zü'l-celâl271 ile anveten fethi272 müyesser olan 
Sakız Cezîresi’nin keferesi ve anda olan emlâk ve arâzîde taraf-ı hümâyûnla-
rından “ne vechile amel olunmak gerekdir” deyü istiftâ olundukda; “ittifâk-ı 
e’imme-i selâse-i Hanefiyye üzre şevketlü pâdişâhım273 vücûh-ı selâse ile mü-
meyyiz274 olup kefere-i mezbûre İslâm'a da‘vet olunurlar. Gelmezler ise cüm-
lesi istirkāk olunur ve275 beyne'l-gānimîn kısmet olunurlar. Veyâhûd ricâli katl 
ve nisâ ve zürriyye ve mâllarını beyne'l-gānimîn kısmet iderler veyâhûd ricâl 
ve zürriyye ve emvâlini in‘âm ve ru’ûslarına vaz‘-ı cizye ve arâzîlerine vaz‘-ı 
harâc iderler. Ve ricâl ve276 emvâlleri in‘âm277 olundukda menzil ve akārları 
her sene ücret-i ma‘lûme ile kefere-i belde-i mezbûreye îcâr olunmak dahi 
meşrû‘dur deyü fetvâ-yı şerîfe virilüp ancak şevketlü kerâmetlü âmme-i ehl-i 
İslâm’a merhametlü278 pâdişâhımın zamân-ı hılâfet-i bâ-sa‘âdetlerinde ibtidâ 
zuhûra gelen mukaddemetü'l-fütûhât-ı celîle279 olmağla isti‘mâr-ı memleket 
içün ricâl ve nisâ ve280 zürriyye281 ve emvâlleri in‘âm ve ru’ûslarına vaz‘-ı cizye 
olunup ve mesâlih-i müslimîn-i âmme ve282 erzâk-ı ceyş ve i‘dâd-ı kürâ‘ ve 
silâh ve binâ’-i husûn içün menzil ve akārları icâre-i şer‘iyye ile îcâr ve harâc ve 
arâzîleri dahi vech-i şer‘î üzre283 ve284 sünnet-i seniyye-i Nebevî üzre iki kısm 
olup kısm-ı evvel zirâ‘at eyledikleri arâzî mesâha olunup ve eşcâr-ı muttasıla 
olmayup mâ-beyne'l-eşcâr zirâ‘at mümkin olan yerleri ve eşcâr-ı müsmireleri 
hâsılından harâc-ı mukāseme mine'l-hums vaz‘ olunup yerlerinde mukarrer 

270 inâyet-i hazret ÇY: -V
271 zü'l-celâl ÇY: -V
272 fethi -ÇY
273 pâdişâhımız hazretleri ÇY: ız hazretleri -V
274 mümeyyiz VY: muhayyer Ç 
275 ve ÇY: -V
276 ve -Y
277 ve ru’ûslarına... in‘âm -Ç
278 âmme-i ehl-i İslâma merhametlü ÇY: -V
279 celîle ÇY: -V
280 ve -Ç
281 eşyâ ÇY
282 ve -ÇY
283 üzre ÇY: -V
284 ve -ÇY
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kılınan arâzîye her ne zer‘ iderler ise mahsûlünden beş keylden bir keyl ve285 
eşcâr-ı müsmire-i munfasılaları hâsılından kezâlik beş vukıyyede bir vukıyye 
hâsıl-ı mine'l-hums vaz‘ olunup ve bu makūle harâc-ı arzdan hâric olana 
ta‘alluk itmekle sâhibi ta‘tîl itdüği sûretde tasarrufunda olan arâzînin harâcı 
taleb olunmayup ve bir senede iki def‘a mahsûl olursa harâcın dahi iki def‘a 
edâ idüp ve kısm-ı sânî ki bâğlar ve eşcâr-ı müsmire-i muttasılayı müştemil 
bâğçeleri mesâha olunup harâc-ı mukāta‘a olmak üzre altmış zirâ‘ tûlen ve 
altmış zirâ‘ arzan bir cerîb ta‘bîr286 olunup her bir cerîb bâğ veyâhûd bâğçeden 
on dirhem-i şer‘î vaz‘ olunup ziyâde ve noksân taleb olunmayup ve harâc-ı 
arâzînin bu nev‘i ki harâc-ı mukāta‘adır, ol287 arâzîyle intifâ‘ın imkânına ta‘al-
luk itmekle intifâ‘ mümkin iken sâhibi ta‘tîl ider ise yine harâcını edâ idüp 
ve bir senede mahsûli mütekerrer olursa harâcı dahi tekrâr taleb olunmayup 
ve sâhiblerinin mülk-i sarîhleri olup bey‘ ü şirâ vesâ’ir tasarrufâta murahhas 
ve kādir olup ve288 fevt olduklarında emlâk-i289 sâ’ireleri gibi cümle vârisleri 
beyninde ale'l-farîzati'ş-şer‘iyye taksîm olunup ve arâzî-i harâc290 sâhibi firâr 
idüp veyâhûd yedinde olan arâzîyi zirâ‘ate iktidârı olmadığı sûretde ta‘tîl eylese 
ol makūle arâzî müzâra‘a veyâhûd îcâre tarîkıyle âhar kimesneye virilüp hâsıl 
olan galleden ol arâzînin harâcı alınup rüsûm-ı dîvâniyyeden olan ispenç ve 
resm-i tapu ve rüsûm-ı ağnâm ve küvâre ve deştibânî ve resm-i otlak ve kışlak 
ve yaylak ve bâd-ı hevâ ve resm-i arûsâne ve tarh-ı milh vesâ’ir bunun emsâli291 
rüsûmât-ı dîvâniyye husûsunda afv-ı hümâyûnları olup bu vech-i münâsib292 
üzre tahrîr-i şer‘î olunmak üzre sâbıkā Sipâhîler Kâtibi Abdurrahmân Efendi 
kulları bu hıdmetin uhdesinden gelmeğe293 kādir olmağla294 inşâ’a'llâhu te‘âlâ 
varup tafsîl olunan vech-i şer‘î üzre ru’ûs cizyelerin vaz‘ ve emlâk ve arâzîlerin 
îcâr ve vech-i şer‘î üzre vaz‘-ı harâc ve defter idüp tamâm nizâm virmek üzre 
fermân-ı hümâyûnları olur ise ol bâbda fermân pâdişâhımındır”.295 

285 ve ÇY: -V
286 ta‘mîr Ç: ta‘bîr YV
287 ol Ç: -YV
288 ve -ÇY
289 ihlâk Ç: emlâk YV
290 harâc VY harâcı Ç 
291 misâli ÇY
292 münâsib ÇY: -V
293 gelmeğle ÇY
294 kādir olmağla -ÇY
295 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinindir ÇY: kişver-güşâ hazretlerinin -V
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Meclis-i ilm-i şerîf ve Âmeden-i Vâlide Sultân

Şevketlü ve azametlü ve kudretlü296 pâdişâhımız hazretleri kemâl-i mertebe 
ilm-i dîne rağbet [ü] izzet buyurmağın ilm ile cehli tefrîk idüp herkes ilme297 
meşgūl olmak üzre bi'z-zât ecdâd-ı izâmları tarîkına sâlik olup mâh-ı Receb’in 
onbeşinci salı gün şeyhü’l-islâm efendi dâ‘îleriyle sadreyn-i kuzât ve Edirne 
müderrislerinden içerü da‘vet [216a] ve Hâsoda köşkünde huzûr-ı hümâyûn-
larında sû[re]-i Feth'den müzâkere-i derse bed’ olunup haftada bir gün böyle 
meclis olmak buyuruldı. Ve bi-emr-i hümâyûn devletlü vâlide sultân hazretleri 
dahi Eski Sarây'dan Yeni Sarây'a alay ile298 nakl buyurdukdan sonra yine azîm 
alay ile sîm ü zeri bezl iderek İstanbul'dan çıkup dokuzuncı menzildeki şehr-i 
mezbûrun onyedinci penç-şenbih güni ki299 evâhir-i cemredir, Edirne'ye vusûli 
mukarrer olmağın taraf-ı pâdişâhîden sâfî gümüşden yapılmış bir araba karşu 
Hafsa'ya irsâl buyurduklarından sonra bi'z-zât kendüler dahi istikbâllerine azî-
met buyurup300 Oğulpaşa Korusu’ndan berü bir mürtefi‘ mahalle teşrîflerinde 
sultân hazretlerinin arabaları göründüği yerde rahş-ı sabâ-reftârından inüp 
küçük destâr üzre bir otağa-i hümâyûn takınup kemâl-i âdâb ve izzet-birle 
piyâdece arabaya karîb vardıklarında sultân hazretleri dahi arabayı durgurup 
ol nûr-ı dîde-i civân-bahtları dahi arabaya yanaşup selâm virdiklerinde çavuş-
lar alkışlayup hayır du‘âların aldıkdan sonra yine at üzre araba berâberiyle 
yürüyüp nevâle-gâh olan İskender Köyü’nde mîrî çiftliğe inüp, mukaddem 
ise erbâb-ı dîvân ile301 vüzerâ Hafsa'da istikbâl ve sultan hazretleri tarafından 
ancak vezîr-i aʻzama302 bir erkân semmûr kürk ilbâs buyurulmuş idi. Ulemâ 
efendiler dahi İskender Köyü’nde istikbâl ve mahall-i selâmda şeyhü’l-islâm 
efendi ile tekrâr vezîr-i aʻzama303 birer sevb erkân304 kürk ihsân ve ilbâs bu-
yuruldı. Andan alay tertîb305 olunup306 yine pâdişâhımız hazretleri307 sultân 

296 ve kudretlü Y: -ÇV
297 ilm-i şerîfe ÇY: şerîf  -V
298 alay ile -ÇY
299 ki -ÇY
300 idüp ÇY
301 ile -ÇY
302 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
303 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
304 semmûr ÇY
305 tertîb -Ç
306 olundı ÇY
307 ımız hazretleri -Y
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hazretlerinin arabaları berâberiyle Karabayır'a değin geldiklerinden sonra 
ilerü eşdirüp sarây-ı hümâyûnlarına nüzûl buyurup yeniçeri ocağı sultân 
hazretlerin şehre karîb mahalde istikbâl idüp ahşama bir sâ‘at kalarak Sarây-ı 
âmire'yi iclâl ve Sırık Meydânı’na vaz‘ olunan şâhî darbuzenlere âteş virilüp 
şenlikler ve şâzlıklar308 oldı. Yollarda hıdmet-i muhâfazalarıyla şeref-yâb olan 
Nişâncı Vezîr Elmâs Mehemmed Paşa'ya mukābele-i hıdmet vezâret-i sânî 
hâsları inâyet buyurılup nişâncılık mansıbı vezâret ile vezîr-i aʻzam kethudâsı 
Kârâsteci Mehemmed Ağa'ya ve kethudâlık Cebeci-başı Hazînedâr İbrâhîm 
Ağa'ya ve cebeci-başılık ocaklarında Baş Kethudâ Ali Ağa'ya tevcîh [ü] inâyet309 
buyuruldı. 

Ondokuzuncı şenbih gün sâbıkā Sarây-ı atîk teberdârlarından çıkma Kürd 
Mehemmed Ağa'ya devletlü vâlide sultân hazretleri kethudâlığı inâyet [ü] 
ihsân310 ve merhûm Sultân Ahmed Hân'ın311 hâseki sultân312 kethudâsı olan 
Çerkes Yûsuf  Ağa'ya vezâret ile yeniçeri ağalığı tevcîh, selefi Koca Murad Pa-
şa'ya ber-vech-i arpalık İznikmid Sancağı tekā‘üd ihsân313 olundı.314 Yirminci 
bâzâr gün vezîr-i a’zam vesâtatı ile vezîrlerin üçü de hıl‘atlanup arz odasında 
pâye-i serîr-i a‘lâya315 yüz sürdiler. Yirmibirinci dü-şenbih gün merhûm ve 
mağfûr cennet-mekân316 Sultân Ahmed Hân hazretlerinin317 şehzâdesi318 Sul-
tan İbrâhîm devletlü vâlide sultân hazretlerine teslîm olunup kızı Asiye Sultân 
ile hâsekisi Rebîʻa Sultân mü’ebbed Sarây-ı atîk’de oturmak üzre İstanbul'a 
gönderilüp vâlide sultân hazretleriyle gelen bostâncılar bile koşuldı. Ve Midillü 
Kal‘ası'nda habs olan kapudan-ı sâbık Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa mukaddem 
hazîne kethudâlığından azl olunduğı vakit, zîr-i destinde olan hazîne-i pâdişâhî 
yerine kethudâ nasb olunan Ömer Ağa'ya murâd-ı hümâyûn üzre teslîm et-

308 şâzlıklar VY: şâdlıklar Ç 
309 ü inâyet ÇY: -V
310 ü ihsân ÇY: -V
311 Hân hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
312 Hâseki Sultân -ÇY
313 -ı âm ÇY: -V
314 buyuruldı ÇY
315 a‘lâ-yi masîre Y: a‘lâ-yi devlet-masîre Ç: a‘lâya V
316 ve mağfûr cennet-mekân ÇY: -V
317 hazretlerinin ÇY: -V
318 şehzâde-i civan-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
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medüği şevketlü pâdişâhımız319 hazretlerinin320 ma‘lûmları olmağın kendülere 
itmînân-ı kalb içün müceddeden muhâsebesi görülmek ve hîlesi var ise hak-
kından gelinmek üzre ihzârına emr-i hümâyûn ile dergâh-ı âlî kapucı-başıla-
rından Şâtır Ali Ağa gönderilmiş idi. Yirmisekizinci dü-şenbih gün Edirne'ye 
getürüp her kalemin baş halîfeleri ile defterdâr efendi hazîne kethudâsı yerine 
cem‘ olup cümlenin üzerine taraf-ı pâdişâhîden321 İçhazînedâr İmâm Ali Ağa 
nâzır ta‘yîn olunup322 ve paşa-yı müşârün-ileyhin kethudâlığından berü îrâd 
ve323 masraf  ve mevcûd yoklanup enderûn ve bîrûn defâtiri tamâmen324 tatbîk 
olunup325 her şeyi yerlü yerinde hîlesi zâhir olmaduğun rikâb-ı hümâyûna326 
arz [u] i‘lâm327 olundukda ıtlâk buyuruldı.

Azl-i şeyhü’l-islâm Sadık Mehemmed Efendi ve  

Nasb-ı Meşîhat-i islâmiyye imâm Mehemmed Efendi

Şehr-i328 Şa‘bân'ın üçünci cumʻa güni ki Mart'ın sekizidir, merâhim-i aliyye-i 
husrevânîden Rumili Kādî-askeri İmâm Mehemmed Efendi'ye mansıb-ı fetvâ 
ihsân olunup beyne's-salâteynde vezîr-i aʻzam329 vesâtatı ile alay köşkünde 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrde330 takbîl-i yed idüp beyâz sofa kaplu semmûr-ı 
fâ’izü's-sürûr331 ferâce vezîr-i aʻzama dahi kürkli ve sâde iki kat hıla‘-ı fâhire il-
bâs selefi Sâdık Mehemmed Efendi'ye ber-vech-i arpalık Gümülcine332 Kazâsı 
tefvîz ve Beşiktaş'da kendü hânesinde ikāmet buyuruldı. Sadr-ı Rûm sâbıkā 
İstanbul'dan munfasıl Mîrzâ Mustafâ Efendi'ye virilüp henûz imâm-ı sultânî-i 

319 pâdişâhımızın ÇY
320 hazretlerinin -ÇY
321 pâdişâh-ı cihân hazretlerinden ÇY: cihân hazretlerin -V
322 olunup ÇY: -V
323 ve -ÇY
324 tamâmen ÇY: -V
325 idüp ÇY
326 hümâyûn-ı mülûkâneye ÇY: mülûkâne -V
327 i‘lâm ÇY: -V
328 mâh-ı ÇY
329 hazretlerinin ÇY: -V
330 pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrde ÇY: -V
331 fâ’izi's-sürûr ÇY: -V
332 Gümürcine ÇY
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sânî olan Sâlih Efendi Medîne-i münevvere pâyesiyle iclâ[l] olunup333 Bilecik334 
ve Beybâzâr kazâları arpalığıyla behre-mend kılındı. Ve Gazze Sancağı'na mu-
tasarrıf  Öküz Öldüren Vezîr Ahmed Paşa'nın fevti haberi gelmeğin mansıb-ı 
mahlûle Rakka'dan ma‘zûl henûz teftîşci olan Ser-tabbâbîn335 Mustafâ Paşa'ya 
tevcîh [ü] inâyet336 olundı. 

Sefer-i Humâyûn

Dördünci şenbih gün şevketlü mehâbetlü337 pâdişâhımız hazretleri Nemçe 
çasarından ahz-ı intikām niyyetiyle Engürüs cânibine sefer-i hümâyûnları mu-
karrer olmağın emr-i âlîleri üzre tûğ-ı hümâyûn-ı pür-fürûğ-ı sultânîleri çıkup 
kānûn üzre vüzerâ ve ulemâ mübâşeretiyle bâbü's-sa‘âdeye dikilüp338 kurbân-
lar kesildi. Bi'z-zât kendüler dahi arz odasına teşrîf  buyurup kebîr pencere 
içre iskemle üzre iclâs ve da‘vet olunan dört nefer meşâyıhın du‘âsında hâzır 
bulundılar. Bi'l-cümle Rumili ve Anadolı'da olan vüzerâ vü mîr-i mîrân eyâlet-
lerinin ümerâ vü zü‘amâ ve erbâb-ı tîmârıyla âmâde olup Belgrad sahrâsında 
ordu-yı hümâyûnda mevcûd bulunmalarına ahkâm-ı şerîfeler gönderilüp 
kapukuluna dahi ocaklarından şedîd çavuşlar irsâl olundı. Yedinci salı gün 
dîvân-ı hümâyûnda cümle kul tâ’ifesine cülûs-ı hümâyûn339 bahşişi çıkup iki-
yüz elli kîse yeniçeri ocağına onbeş kîse sipâh [ve] silâhdâra onbeş kîse cebeciye 
beş kîse topcıya340 virilüp defterde mevcûd nefere tevzî‘ olunmak üzre her bir 
ocağa istimâleti mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn341 gönderildi. 
Cebeci ve topcı yarımşar ve silâhdâr birer guruş ve sipâh yüzbeşer akçe üleşüp 
yeniçeriye dörder guruş düşmüş iken “ortalarımız342 za‘îfdir” deyü zâbitleri 
ma‘rifetiyle nefere343 bir akçe virilmeyüp cümlesin ortalarına344 vaz‘ itdiler. Ve 

333 olunup Ç: -YV
334 Bilecik -Ç
335 tabâbîn VY: tabbâhîn Ç 
336 ü inâyet ÇY: -V
337 mehâbetlü ÇY: -V
338 dönülüp ÇY
339 hümâyûn ÇY: -V
340 topcıya beş kîse ÇY
341 inâyet-makrûn ÇY: -V
342 odalarımız ÇY
343 neferâta ÇY
344 odalarına Ç: ortalarına YV
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kul kethudâsı her odabaşıdan birer temessük alup ağaya virüp böyle bir dâm-ı 
tezvîr idüp beynlerinde bu bahâne ile ekserin yiyüp sonra burunlarından fetîl 
fetîl geldi. 

Gāret-şoden-i Leşker-i Tatar be-Diyâr-ı Lih

Eğerçi fetihden berü Kamaniçe Kal‘ası'nın zahîre ve mevâcibi Boğdan hazî-
nesinden bağlanup sâlimen îsâl olunur ise muhâsebeye kayd olunur, mâdâm 
ki olunmayup bir yılda kaç def‘a düşmen-i dîn345 eline gire veyâ zarar irgü-
rüle yine müceddeden tazmîn ve tedârük idüp teslîm itmedikçe ruznâmçesi 
virilmemek şart kılınmış idi. Ve mukaddemâ Kırım Hânı346 Hâcı Selîm Girây 
Hân347 hazretleri istîzân içün rikâb-ı hümâyûn-ı (Ahmed Hânî'ye)348 yüz sür-
dükde bu hıdmeti edâ idüp andan îsâl-i hasâret içün Lih diyârına akın emr 
olunup ihzâr olunan zahîre ve mevâcibi Boğdan'dan kaldırıp oğlı Şahbaz 
Girây'a teslîm idüp349 kendü350 Kırım'a ric‘at eyledi. Ol dahi avn [ü] inâyet-i 
hazret-i351 Hakk ve352 Feyyâz-ı mutlak353 ile varup murâd üzre îsâl ve teslîm 
itdikden sonra yanında olan asker-i cerrâr-ı Tatar ile Lih memleketi içine tah-
rîb ü istîsâl niyyetiyle azîmet-i karâr ve ahâlîsin354 ihrâk bi'n-nâr355 ve nehb ü 
gāret iderek İlbav havâlîsine değin vardıklarında kal‘a hatmanı hâzır bulunan 
atlu ve piyâde oniki bin kadar leşker-i hezimet-eseri ve bir kaç pâre top ile 
karşu çıkup müdâfa‘a niyyetiyle mukāteleye kıyâm gösterdikde guzât-ı İslâm 
etrâf-ı erba‘asından alup merdâne vü dilîrâne hücûm idüp bi-fadli'llâhi teʻâlâ 
murâd üzre356 melâ‘în [ü]357 hâsirîn münhezim ve hatmanları olan bed-gümân 

345 dîn ÇY: -V
346 hânı -Y: hân Ç
347 hân -Ç
348 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
349 olup ÇY
350 kendüsü ÇY
351 inâyet-i hazret-i ÇY: -V
352 ve Ç: -YV
353 feyyâz-ı mutlak ÇY: -V
354 îsâl... ve ahâlîsin -ÇY
355 bi'n-nâr ÇY: -V
356 murâd üzre ÇY: -V
357 ve -ÇY
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hezâr zahmet [ü] meşakkat358 ile ma‘rekeden derûn-ı kal‘aya cân atup esnâ-yı 
muhârebede leşker-i hezîmet-eserinin ekseri tu‘me-i şemşîr ve359 nicesi bend 
ü360 esîr-i gāziyân olup altı kıt‘a bî-nazîr kolonborna topların dahi kabz olun-
duğundan mâʻadâ İlbav Şehri'nde derûn-ı kal‘adan gayrı süknâ ve binâdan 
eser kalmayup cümlesi ihrâk bi'n-nâr olundukdan sonra İlbav'ın cânib-i yesâ-
rından İstirya nâm Nehr-i Turla kenârıyla avdet ve memleket-i a‘dâyı361 nehb 
[ü] gāret ve tahrîb-i hasâret iderek yirmiiki gün düşmen memleketi içinde 
ganâyim-i mevfûreye muvaffak olup Kırım tarafına ric‘at itdiklerin ve kesret-i 
balçıkdan topun dördün bir suya atdıkların ve bu fevz-i nusret-i İlâhiyye'yi 
mutazammın sultân-ı müşârün-ileyhin der-i devlete362 yazduğı mektûbı gümüş 
toplı haç-peyker363 bir kebîr bayrak ve364 iki kıt‘a [216b] top bir yarar dil ile 
sekizinci çehâr-şenbih gün rikâb-ı hümâyûna365 arz [u] i‘lâm366 olunup alay 
köşkünde dil, tercemân vâsıtasıyla söyledildi. “Müslimân olur ise ne hoş ve illâ 
katl olunsun” buyurdukda ol sâ‘at şeref-i İslâm ile müşerref  olup ismi Şâhin 
Mehemmed tesmiye ve Sarây-ı atîk teberdârları zümresine ilhâkı emr olundı. 

Onbirinci şenbih gün Fenârî-zâde Mehemmed Efendi azlinden mansıb-ı nakā-
bet sâbıkā Anadolı sadrından munfasıl Hâce-zâde Osmân Efendi'ye Rumili 
pâyesiyle virilüp ders meclisinden sonra huzûr-ı hümâyûnda367 erkân kürk ilbâs 
olundı. Onüçünci dü-şenbih gün vezîr-i aʻzam hazretlerinin368 vesâtatı ile alay 
köşkünde Silâhdâr-ı hâssa Kanijeli Osmân Ağa'ya vezâret ile Şâm hükûmeti 
virilüp serâsere kaplu semmûr kürk giydirildi. Vezîr-i aʻzam ile bile gidüp yeni-
çeri ağasına mihmân kılındı. Selefi Vezîr Çelebi İsmaʻîl Paşa'ya Mısır hükûmeti 
ve üzerinde olan arpalık, Kudüs-i şerîf  Sancağı Arab Mûsâ Paşa'ya ve Nab-
lus369 Sancağı Şâtır Mustafâ Bey'e tevcîh olunup Gazze Sancağı'na mutasarrıf 

358 ve meşakkat ÇY: -V
359 ve ÇY: -V
360 ve Y: -ÇV
361 a‘dâ-yi dîni ÇY: dîn -V
362 devlet-medâra ÇY: medâr -V
363 haç peyker -ÇY
364 ve ÇY: -V
365 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
366 i‘lâm ÇY: -V
367 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
368 hazretlerinin ÇY: -V
369 Trablus ÇY
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Ser-tabbâkīn370 Mustafâ Paşa'ya mîr-i hâclık in‘âm [u]371 ihsân ve Rikâbdâr 
Çerkes Hasan Ağa'ya silâhdârlık inâyet buyurılup ana dahi semmûr erkân 
kürk giydirildi. Onbeşinci çehâr-şenbih gün ikinci def‘a başdefterdârlık Cânib 
Ahmed Efendi'ye virilüp selefi Köse Halîl Efendi372 büyük rûznâmeci373 oldı374. 

Ondokuzuncı bâzâr gün Kırım Hânı Hâcı Selîm Girây'ı375 sefer-i hümâyûna376 
da‘veti mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı şevket377-makrûn, bir kabza murassa‘ şemşîr 
ve serâserli kürk ve çizme-bahâ kırkbin altun ve ümerâ-yı Tatar içün seksen mıkdâr 
hıl‘at ile Mîr-i alem Frenk Mustafâ Ağa gönderildi.378 Ve Gümülcine379 Kazâsı'na 
tâbi‘ Küçükköy papası gizlü dîn tutub bir cumʻa gicesi Resûl-i ekrem ve380 Nebiyy-i 
muhterem salla'llâhu teʻâlâ aleyhi ve sellem381 hazretleriyle merhûm Gāzî382 Sultân Me-
hemmed Hân383 hazretlerin rü’yâsında görüp server-i kâ’inât hazretleri384 buyurur 
ki “bizim dînimiz âşikâre ve hakdır, İslâm'a gel”. Ve merhûm sultân Mehemmed 
Hân-ı gāzî385 hazretleri dahi buyurur ki “du‘âm kabûl oldı. Oğlum sultân Mustafâ 
Hân hazretleri tahta geçdi, önüne var müslimân ol, seni başdan başa dek386 giyü-
rüp taşra bırakmasun yanında dur, her ne görüp işitdin ise söyle, inşâa'llâhu te‘âlâ387 
çok zamân saltanat sürer hak dâ’im eyleye. Zamân-ı saltanatlarında388 düşmen-i 
bed-girdâr389 ser-nigûn, nice memleketler feth olup âlem şâd olsa gerek bun-

370 ser-tabâkīn VY: ser-tabâhîn Ç
371 in‘âm ü ÇY: -V
372 efendiye ÇY
373 rûz-nâmecilik ÇY
374 verildi ÇY
375 hân hazretleri ÇY: -V
376 hümâyûna V: hümâyûn-rehbere Y: hümâyûn-ı zafer-rehbere Ç 
377 celâdet ÇY
378 irsâl olundı ÇY
379 Gümürcine ÇY
380 ve Y: -ÇV
381 te‘âlâ ÇY: -V
382 gāzî -ÇY
383 gāzî +ÇY: -V
384 hazretleri ÇY: -V
385 gāzî ÇY: -V
386 dek ÇY: -V
387 te‘âlâ ÇY: -V
388 sa‘âdetlerinde ÇY
389 bed-girdâr ÇY: -V
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ları bi'z-zât pâdişâha söyle”. Mezbûr papasın dahi ol devletlülerin hey’et390 ve 
İslâm'ın mahabbeti derûnun yakup, pür-hûn olup391 Edirne'ye gelür, minvâl-i 
meşrû[h] üzre rü’yâsın arz-ı hâl idüp yirmibirinci salı gün dîvanda vezîr-i aʻza-
ma392 sunup şeref-i İslâm ile müşerref  oldukda şevketlü pâdişâhımız hazretleri 
verâ-yı kafesden seyr idüp levâzımâtı görilüp matlûbı üzre şey’ ile kayırılup 
ismi Mehemmed vaz‘ olunmak buyuruldı. Ve mukaddemâ firâr iden Şerîf 
Sa‘d, Yemen eşkıyâsından ve hevâsına tâbi‘ şürefâ ve erâzil-i Urbân'dan cem‘ 
itdüği haşerât ile gelüp Mekke-i mükerreme'ye müstevlî olup “benim isyânım 
yok iken küllî bana393 gadr itdiler. Ba‘de'l-yevm sadâkat üzre hıdmet ideceğin 
ve şerîf-i sâbık Abdullâh bin Hâşim['in] Mısır'a firârın şeyhü'l-harem ve vâlî-i 
Mısır der-i devlete arz [u] i‘lâm394 itmeğin def‘-i fitne içün tekrâr şerâfet ih-
sân ve istimâleti mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn irsâl olundı. 
Yirmisekizinci salı gün vezîr-i aʻzam hazretleri395 kendü sarâyında şevketlü 
pâdişâh hazretlerine azîm396 ziyâfet idüp bin altun, bir murassa‘ kemer, bir 
erkân semmûr-ı fâ’izü's-sürûr397 kürk ve dört boğça dîbâ, donanmış bir kısrak, 
bir yorga pîşkeş virüp taraf-ı şehen-şâhîlerinden398 dahi kürkli ve sâde iki kat 
hıla‘-ı fâhire ilbâs buyuruldı. 

Otuzuncı penç-şenbih gün sarây-ı hümâyûnları kurbünde vâki‘ Yığmade-
pe civârına nihâde kılınan399 sâyebâna400 şeref-nüzûl buyurup mukābele-i 
hümâyûnda sagīr püşteye vaz‘ olunan nişâna, Dergâh-ı âlî Topcılar Kethudâsı 
Mustafâ Ağa ihzâr itdüği şâhî darbuzenler atılup iki def‘a isâbet itmekle ihsân 
verildi. Akabince yeniçeriden humbaracı ocağı gelüp neberd-gâhda tabur 
ve meterislere yürüyüş mahallinde düşmen-i dîne atdıkları gibi yürüyüp el 
humbaraları atup hünerlerin gösterdiler. Ol gün Çakırcı-başı-i Levend Yû-
suf  Ağa'ya kapucı-başılık virilüp yerine Şâhinci-başı Veli Ağa ve anın yerine 

390 hînet VY: heybet Ç 
391 pür-hûn olup ÇY: -V
392 vezîrazam hazretlerine Y: hazretlerin -ÇV
393 bana ÇY: -V
394 i‘lâm ÇY: -V
395 hazretleri ÇY: -V
396 azîm ÇY: -V
397 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
398 şehenşâh-ı tab‘-ı hümâyûnlarından ÇY: tab‘-ı hümâyûn -V
399 kılınan ÇY: -V
400 sâyebânlarına ÇY
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Atmacacı-başı İvaz Ağa ve anın yerine Av Ağası Rüstem Ağa ve anın yerine 
Şâhinciler Kethudâsı Hüseyin Ağa nasb olundı. 

Şehr-i Ramazân-ı mübârek'in401 üçünci bâzâr gün dîvân-ı hümâyûnda masar 
ve recec ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdikden sonra henûz Özbek Hânı Me-
hemmed Hân'ın ubûdiyyet-nâmesiyle gönderdiği müftîsi arz odasında pâye-i 
serîr-i a‘lâya yüz sürüp nâmesin virüp pîşkeş402 nâmına getürdiği403 bir at, bir 
yorga, iki hörgüçli bir404 deve, on kuzı postı, bir mıkdâr alaca ve destâr arz405 
idüp menziline gitdi. Beşinci salı gün Kul Kethudâsı Arnavud Mehemmed 
Ağa'ya Misistre beyliği virilüp yerine henûz Belgrad'dan gelen Zağarcı Kavuk-
cı İbrâhîm Ağa ve anın yerine Seksoncı İbrâhîm Ağa ve anın yerine Turnacı 
Osmân Ağa ve anın yerine Başçavuş Osmân Ağa nasb olundı. 

Hareket-i Yeniçeriyân

Yedinci penç-şenbih gün Belgrad muhâfazasına Hâseki Kara Havyar Süley-
mân Ağa ile ta‘yîn olunan bin altıyüz onüç406 nefer yeniçeri alay ile huzûr-ı 
hümâyûndan geçüp Mustafâ Paşa Köprüsü’ne vardıklarında cem‘iyyet idüp 
aşcılarına varınca zâbitlerin aralarından ayırup, “pâdişâhımız bize ikiyüz elli 
kîse cülûs-ı hümâyûn407 bahşişi virdi, kimin izniyle ortaya kodunuz az çok her 
birimize ne düşerse isteriz, almayınca şuradan bir adım ilerüye408 gitmeziz” di-
diler.409 Çorbacının biri “bu sevdâdan geçün ol akçeden dişinize taş” deyince, 
bi-yek-bâr üzerlerine hamle vü hücûm idüp yarım sâ‘at kadar bunları kovup, 
çorbacının birin kalçağından kurşun ile urup ölmedi. Ve410 dönüp kasabaya 
tahassun idüp “kimseye rencîde etmeziz herkes dükkânın açup alım-satım 
olsun lâzım olanı akçe ile yiriz411 ve illâ kendünüz bilürsüz” deyü dellâl ça-

401 şerîfin ÇY
402 in dahi idüp ÇY: -V
403 nâmına getürdüği -ÇY
404 bir -Ç
405 teslîm ÇY
406 on üç -ÇY
407 hümâyûn ÇY: -V
408 şuradan bir adım ilerüye ÇY: -V
409 deyû cevâb virdiler ÇY
410 ve -Ç
411 alırız ÇY
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ğırtdılar.412 Zabitler bu ahvâli413 yeniçeri ağasına ol dahi vezîr-i aʻzama414 ol 
dahi pâdişâha415 arz [u] i‘lâm416 idüp def‘ine çâre görülmek üzre dokuzuncı 
şenbih gün vüzerâ ve ulemâ ve yeniçeri ağası, kul kethudâsı huzûr-ı hümâyûna 
da‘vet, Hâsoda köşkünde meşveret idüp cümlenin ittifâkıyla “cem‘iyyetinizi 
dağıtup me’mûr olduğunuz Belgrad muhâfazasına gidesiz” mazmûnunda 
nasîhati mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı celâdet-makrûn417 ile Hâssa Hâseki 
Mustafâ Ağa ve Fetvâ Emîni Mansûr-zâde Ahmed Efendi gönderilüp ah-
şam üzeri zâbitler yanına418 varup yine419 geldiklerin bildirdiklerinde, hatt-ı 
hümâyûn geldüğün cem‘iyyete varup bildirmeğe herkes havf  itmeğin, hâseki 
ağa çukadârı cem‘iyyete varup hatt-ı hümâyûn ile hâseki ağa ve fetvâ emîni 
geldüğün söyledikde, “yarın görelim” sözüyle girü gönderüp,420 sabâh hâseki 
ağa ve fetvâ emîni kasabadan hâric mezarlık kenârına vardıklarında, eşkıyâ 
dahi kasaba kādîsın getürüp hatt-ı hümâyûnı alup okutdılar. “Bu çalı dibinde 
yazılmış, hatt-ı hümâyûn değildir” deyü i‘timâd itmeyüp virmediler. Hâseki 
ağa ve fetvâ emîni “cem‘iyyetden murâdınız nedir” didikde, bu kez evvelki 
da‘vâyı bırakup “kānûn-ı kadîm421 üzre ikişer akçe terakkī üçer bin akçe cülûs 
bahşişi isteriz” yekûn cevâbıyla yazdıkları mahzarı hâseki ağa getürüp rikâb-ı 
hümâyûna422 teslîm idüp,423 mütenebbih olmadıkların lisânen dahi424 takrîr 
itdikde yine alay köşkünde müşâvere olup, mü’ekked hatt-ı hümâyûn-ı celâ-
det-makrûn425 ile ancak hâseki ağa gönderilüp karşularında feth ü kırâ’at olun-
dukda, “sem‘an ve tâ‘aten nihâyet biz pâdişâhımızdan bahşiş da‘vâsında değil 
idik, “kullarım hazîneye muzâyakam var cülûs bahşişin bağışlan” deyüp ocağa 

412 nidâ etdirdiler ÇY
413 ahvâl-i pür-melâli ÇY: pür-melâl -V
414 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
415 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerine ÇY: kişver-güşâ hazretlerin -V
416 i‘lâm ÇY: -V
417 celâdet-makrûn ÇY: -V
418 yine ÇY
419 niye Ç
420 gönderüp VY: döndürüp Ç 
421 kadîm ÇY: -V
422 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
423 idüp ÇY: -V
424 dahi -Y
425 celâdet-makrûn Y: -ÇV
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hatt-ı hümâyûn gönderse Sultân Ahmed'e426 bağışladık hünkârımızdan dahi 
bir şey427 istemezdik. Çün ki bir alay zu‘afâya merhameten acıyup karîhaların-
dan ihsân buyurmuşlar “ortaya koduk” deyü zâbitlerimiz beynlerinde taksîm 
idüp bize bir şey değmedi. Bizim içün virilen mîrî malı yemek neden iktizâ 
ider, her ne düşer ise elbette isteriz dimiş iken bu kez dönüp pâdişâhımıza428 
ısyânımız yok, her vechile itâ‘atimiz var, ancak bahşiş nâmına birer gül bâri 
olsun ihsân buyurup, kokup, gülüp, oynayarak gidelim” [217a] deyü virdikleri 
yekûn cevâb ile dü-şenbih gün gelüp rikâb-ı hümâyûna matlûbların arz [u] 
i‘lâm429 eyledikde vezîr-i aʻzama “bi-eyyi vechin-kân bunun430 ilâcın görüp 
def‘ idegör ve illâ sen bilürsün” hıtâbıyla hatt-ı hümâyûn-ı celâdet-makrûn431 
sâdır olmağın ba‘de'l-istişâre ortalarından her nefere dörder guruş bahşiş ifrâz 
olunup, Kul Kethudâsı İbrâhîm Ağa ile gönderilüp tevzî‘ ve tatyîb-i hâtır kılı-
nup mesrûren gitdiler. Âsitâne'de mevcûd ve etrâfdan gelenlere dahi virdiler. 
Derd-mend Havyar Süleymân Ağa'yı Belgrad'a432 vardıkda433 diyâr-ı ademe 
gönderdiler. 

Onüçünci çehâr-şenbih gün Dârü's-sa‘âde Ağası Uzun İshak Ağa azl olunup 
Mısır'dan ulûfe ta‘yîn olup434 yerine sâbıkā haremde oda lalalığından çıkma 
Mısır'da mütemekkin olan435 Yapraksız Ali Ağa nasb olunup bir gün evvel iriş-
mek üzre hatt-ı hümâyûn ile Salâhor436 Divitdâr Mehemmed Ağa gönderildi. 
Ondördünci penç-şenbih gün Kefe'den ma‘zûl Vezîr Moralı Hasan Paşa gelüp 
hâss437 ile beşinci vezîr makāmına iclâs eyledi. Eyâlet-i mahlûle Tatar Murtazâ 
Paşa'ya verildi.438 Onaltıncı şenbih gün mîrîden bahşiş ile yazılup Belgrad 
muhâfazasına ta‘yîn olunan üçyüz elli nefer piyâde altıyüz nefer süvârî segbân 

426 Ahmed Hân hazretlerine ÇY: hân hazretlerin -V
427 bir şey Y: bir dürlü Ç: -V
428 bizden +ÇY: -V
429 i‘lâm ÇY: -V
430 bunun Ç: -YV
431 celâdet-makrûn ÇY: -V
432 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
433 vardıklarında ÇY
434 olup Ç: -YV
435 olan ÇY: -V
436 Metinde silâhşôr yerine صالحور şeklinde yazılmıştır.
437 hâslar ÇY
438 tevcîh olundı ÇY
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huzûr-ı hümâyûndan geçdiler.439 Burusa'ya menfâ Sadr-ı sâbık Hâcı Ali Paşa 
Bozcaada muhâfazasına ta‘yîn ve irsâl440 olup, selefi Vezîr Söhrablı Ahmed 
Paşa'ya Diyârbekir eyâleti virilüp, anın selefi Vezîr Şeyhoğlı Ahmed Paşa 
ma‘zûlen sefere me’mûr olmuş iken mukaddem yerlü ile mâ-beyn düşüp birkaç 
âdemlerin telef-i nefs441 idüp der-i devlete442 şikâyetcileri gelmiş idi. “Varırsam 
beni katl iderler” havfından iğvâ-yı şeytân ile göbeğine kurşun sıkup kendü 
kendin helâk itdüği haberi geldi. 

Azl-i Vezîr-i a‘zam Ali Paşa ve Tevcîh-i Mühr-i 
Vezâret be-Elmâs Mehemmed Paşa

Mustafâ Paşa Köprüsü'nde yeniçerilerin bî-edebâne hareketi şevketlü pâdişâ-
hımız hazretleri mahfî tecessüs idüp Vezîr-i aʻzam Ali Paşa'nın tahrîk-i fitnesine 
haml olunduğundan gayrı zî-kudret nâmına Anadolı diyârının mahalline göre 
kiminden âdem, kiminden akçe salup zulm ile tahrîb-i memleket itdüği dahi 
sem‘-i hümâyûnlarına ilkā olmağın, onyedinci bâzâr gün Hâsoda köşküne 
getürdüp mühr-i hümâyûnların alup magdûben çavuşbaşı ağaya teslîm kapu 
arasına habs olundukdan sonra şeyhü'l-islâm efendi,443 nakībü'l-eşrâf, sadreyn-i 
kuzât efendiler, Vezîr-i sânî Elmâs Mehemmed Paşa, yeniçeri ağası, sipâh [ve] 
silâhdâr ağaları, ocak ihtiyârları, huzûr-ı hümâyûna da‘vet ve meşveret idüp 
cümlenin ittifâkıyla Elmâs Mehemmed Paşa'ya mühr-i vezâret-i uzmâ tefvîz 
ü inâyet kü[r]kli ve sâde iki kat hıla‘-ı fâhire ilbâs buyurılup, akabince Nişâncı 
Vezîr Kerâsteci Mehemmed Paşa dahi kapu arasına habs olup ikisinin dahi 
cümle eşyâsı taraf-ı mîrîye kabz olundı. Hıdmet-i nişâncılık üç yük akçe hâss ile 
Mevkūfâtî Karanfil-zâde Ali Efendi'ye verildi. Ve zî-kudret nâmına olan bid‘at 
dahi def‘ olundı. Kalyonlar Kapudanı Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa'ya444 
vezâret ile kapudanlık, selefi Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa Sakız muhâfazasına, 
anın selefi Vezîr Şâhin Mehemmed Paşa ile Hanya Muhâfızı Vezîr Çerkes 
Osmân Paşa der-i devlete gelmek buyurılup ber-vech-i arpalık İznikmid445 

439 geçüp gitdiler ÇY
440 ve irsâl ÇY: -V
441 nefs ÇY: -V
442 devlet-medâra ÇY: medâr -V
443 efendi ÇY: -V
444 ya -ÇY
445 İzmid ÇY
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Sancağı, mütekā‘id Koca Murâd Paşa Bozcaada muhâfazasına, selefi Çalık Ali 
Paşa Hanya muhâfazasına ta‘yîn, kalyon kapudanlarından Abdülfettâh Re’îs'e 
kalyon kapudanlığı tevcîh ü inâyet446 olundı. Ve kul kethudâlığından mütekā‘id 
Deli Balta-oğlı Mahmûd Ağa segbân-başı ve sâbıkā kapucılar kethudâsı Abdi 
Ağa çavuşbaşı, selefi Hâcı Mustafâ Ağa vezîr-i aʻzam kethudâsı, anın selefi 
İbrâhîm Ağa başbâki-kulı, anın selefi Hâcı Yûsuf  Ağa tersâne kethudâsı oldı. 
Şevketlü pâdişâhımız hazretlerinin Rumili pâyesiyle hâcesi ba‘dehû ma‘zûlen 
şeyhü'l-islâm olup, Sancak Vak‘ası'nda zorbalar tarafında bulunduk deyü gadr 
idüp arpalık nâmıyla sılası olan Erzurûm kazâsına nefy olunan Seyyid Feyzul-
lâh Efendi'ye447 taht-ı evreng-i şâhî olduğı sâ‘at, lutfen keremen da‘vetnâme-i 
hümâyûn göndermişidi. Yirminci salı gün gelüp harem-i hâsda buluşup yine 
ol hıdmet-i celîle ile şeref-yâb eyledi. İrtesi çehâr-şenbih gün Hâsoda köşkünde 
hırka-i şerîf  açılup vüzerâ ve ulemâ huzûr-ı hümâyûna448 da‘vet ve iltifâten 
cümleye tasaddur buyurdup, üç nefer meşâyih du‘â vü senâ449 itdiler. Yirmi-
ikinci penç-şenbih gün otağ-ı hümâyûn çıkup sarây meydânına nasb olundı. 
Mekke-i mükerreme'den ma‘zûl Rıfkı Mehemmed Efendi'ye İstanbul Kazâsı 
verilmiş-iken üç aydan sonra azl olup yerine Edirne'den munfasıl Ataullâh 
Efendi ve Kudüs'den ma‘zûl Tavukcı Paşa İmâmı Ali Efendi'ye Edirne Kazâsı 
verildi. 

Mâh-ı Şevval'in450 gurresi şenbih gün kānûn üzre azametlü pâdişâhımız haz-
retleriyle vükelâ-yı devlet bâbü's-sa‘âdede tehniyye-i îdden451 sonra alay ile 
Sultan Selîm Cami‘i'ne teşrîf  buyurup edâ-yı salât-ı îd itdiler. İkinci bâzâr gün 
Yeniçeri Ağası Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa eşkıyâ zabtına kādir olmamak töhme-
tiyle azl olunup, Burusa ve Karesi sancaklarıyla Babadağı muhâfazasına ta‘yîn, 
yerine Sekbân-başı Mahmûd Ağa ve anın yerine yine segbâbaşılıkdan ma‘zûl 
Muslı Ağa nasb olundı. Ol gün ahşamısı kapu arasında mahbûs Sadr-ı sâbık 
Ali Paşa'ya üçyüz akçe tekā‘üd nâmıyla bir arabaya konup muhâfaza şartıyla 
dört nefer çavuşa teslîm olup,452 Çeşme nâm mahalle sürüldi. 

446 ü inâyet ÇY: -V
447 ye -Ç
448 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne-V
449 vü senâ ÇY: -V
450 Şevvâli'l-mükerremin ÇY: mükerrem -V
451 îd-i şerîfden ÇY: şerîf  -V
452 olup ÇY: -V
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Üçünci dü-şenbih gün evlâddan Hâcı453 Bektaş şeyhi bir at bir parça tuz ile 
gelüp alay köşkünde hünkâra454 buluşup me’zûn olduğı üzre celse-i hafîfeden 
sonra du‘â idüp gitdi. Ol gün bir kātilin nazar-gâh-ı pâdişâhîde boynı uruldı. Ve 
onar akçe ibtidâ ile ortada yazılan dörtyüz nefer serdengeçdi sipâh Babadağı 
muhâfazasına ta‘yîn olup455 altıncı penç-şenbih gün huzûr-ı hümâyûndan alay 
ile geçüp vezîr-i aʻzam ağalarından Kürd Ahmed Ağa'ya silâhdâr ağalığı, selefi 
Osmân Ağa'ya müteferrika-başılık verildi. Ve kapudan-ı sâbık Vezîr Helvâcı 
Yûsuf  Paşa Boğazhisâr muhâfazasına selefi Bahri Mehemmed Paşa Midillü 
muhâfazasına, anın selefi Vezîr Rûm Ahmed Paşa katline hatt-ı hümâyûn ile 
kapucı-başı Kadri Ağa gönderildi. Yedinci cumʻa gün Hâsodada uzunyenli 
ağalarından Abaza Mehemmed Ağa'ya alay köşkünde hazîne kethudâlığına 
ilbâs-ı hıl‘at buyurılup, selefi Cündî Ömer Ağa'ya kapucı-başılık verildi.456 Se-
kizinci şenbih gün ordu-yı hümâyûn457 çıkdı. 

Onuncı dü-şenbih gün Yeniçeri Ağası Mahmûd Ağa alay ile şehirden otağa 
çıkup huzûr-ı hümâyûnda hıl‘at giydi. Akabince Cebeci-başı Ali Ağa geçüp 
orduya458 dâhil oldı. Ol gün Mısır'dan gelen altı nefer harem ağalarından 
Yapraksız Ali Ağa'ya kızlar ağalığı ve Solak Nezîr Ağa'ya iç hazînedârlığı inâ-
yet buyurılup, selefi İmâm Ali Ağa'ya Mısır'dan ulûfe ihsân ve dördi musâhib 
ta‘yîn olundı. Ol gün kapu arasında mahbûs nişâncı-yı sâbık Vezîr Mehemmed 
Paşa ıtlâk buyurılup vezâreti ref‘ olundı. 

Azl-i şeyhü’l-islâm imâm Mehemmed Efendi ve  
Nasb-ı Meşîhat-i islâmiyye ikinci Def‘a Seyyid Feyzullâh Efendi

Onikinci çehâr-şenbih gün hâce-i pâdişâh Seyyid Feyzullâh Efendi'ye man-
sıb-ı fetvâ ihsân olunup, vezîr-i aʻzam vesâtatı ile alay köşkünde beyâz sofa 
kaplu semmûr kürk giydirildi. Selefi Mehemmed Efendi İstanbul’da olmak 
üzre Konya Kazâsı arpalık verildi. Ve Mısır'a nefy olunan müftî-i sâbık Ebû 
Saʻîd-zâde Feyzullâh Efendi ile nakīb-i sâbık Başmakçı-zâde Ali Efendi ve Ha-

453 el-Hâcı ÇY
454 pâdişâh hazretlerine ÇY
455 ve onar akçe ... ta‘yîn olup -ÇY
456 ve kapudân-ı sâbık ... kapucıbaşılık verildi -ÇY
457 hümâyûn ÇY: -V
458 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
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leb'e nefy olunan Hekîmbaşı-zâde Yahyâ Efendi ve Erz[in]gân'a nefy olunan 
Seyyid Topal Ali Efendi cerâyimlerine kalem-i afv çekilüp İstanbul'a459 gelmek 
buyuruldı. 

Katl-i Ali Paşa

Azametlü pâdişâhımız460 hazretlerinin sadr-ı sâbık Ali Paşa'ya olan gayz [u] 
gadabları teskîn olmayup “sağ oldukça âteşim söyünmez” buyurup, ihzârına 
hatt-ı hümâyûn göndermişidi. İzmir'e karîb mahalden çevrilüp ondördünci 
cumʻa gicesi kapu arasına habs olup sabâh gün doğarak boğulup461 taşra bıra-
kıldı. İrtesi şenbih gün bi-emr-i hümâyûn acîb ve garîb alaylar tertîb olunup462 
sunûf-ı asker-i İslâm463 bâb-ı hümâyûndan otağ kapusuna dek kat ender-kat 
dizildikden sonra Hâsoda köşkünde mübârek kadem-i hümâyûnlarına filâr 
murassa‘ bodluk464 ve zahr-ı mübâreklerine mücevher zırh üzre incilü göke465 
ve ser-i nusret-eserlerine mücellâ ser-penâh giyüp üstüne levendâne taylasân-
lı466 şâhâne yeşil şal sarınup, bir kıt‘a zümrüd gāzî sorgucı takınup, miyân-ı 
hümâyûn-ı heybet-nümûnlarına murassa‘ şemşîr-i adüvv-tedmîr-i husrevâne ve 
incilü tîrkeş-keş-i a‘dâ467 kuşanup tamâm mertebe mübârek vücûd-ı hümâyûn-
ların [217b] zîb [ü] zîvere müsteğrak itdikden sonra gazâ-yı Engürüs niyyetiyle 
bâbü's-sa‘âdede hâzır-ı deverân, mücevher raht ve incilü abâyî üzre kaplan 
postlı “mecnûn kırı” nâm rahş-ı sebük-bâra süvâr olup, hazînedâr ağa erkân 
kürk, kallâvî destâr ve ondört nefer musâhib ağalar sancaklar önünde ve Hâ-
sodalı ile içoğlanı ser-â-pâ zırh ve ser-penâh ile girüsünden yürüyüp debdebe-i 
husrevânî ve kevkebe-i sâhib-kırânî azîm kerr468 [ü] ferr ve469 alay ile bâr-gâh-ı 
mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurduğı sâ‘at vezîr-i aʻzam ile şeyhü'l-islâm efendi 
ve Vezîr Moralı Hasan Paşa içerü da‘vet olup vüzerâya birer serâser post ve 

459 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY 
460 pâdişâh-ı âlî-cenâb ÇY: âlî-cenâb -V
461 mahnûk kılınup ÇY
462 olup ÇY
463 İslâm ÇY: -V
464 bodluk -ÇY
465 mücevher zırh üzre incülü göke V: kerrâke ÇY
466 Metinde طاليسانلى şeklinde yazılmıştır.
467 keş-a‘dâ -ÇY
468 kerr -Ç
469 ve ÇY: -V
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müftî efendiye erkân kürk ile ikrâm olunup akabince mahnûk Ali Paşa kaldı-
rılup Tunca kenârında vâki‘ Evliyâ Kāsım Paşa Câmi‘i sâhasında defn olundı. 
Ve “sefere kimse araba ve genç huddâm götürmeyüp ekine girmeyüp zulm [ü] 
te‘addî470 itmeye, her kim fermâna muhâlif  iderse bilâ-âmân katl olunur” deyü 
dellâl nidâ itdirildi. Ve cümle iç halkına siyâb-ı471 sefer giymek buyuruldı.472 

Onaltıncı bâzâr gün Midillü'den Vezîr Rûm Ahmed Paşa'nın başı gelüp otağ 
önüne bırakıldı. Onyedinci dü-şenbih gün İstanbul'dan topcı ve top arabacı 
ocakları yirmibeş kıt‘a şâhî darbuzen ile gelüp473 huzûr-ı hümâyûndan alay ile 
geçüp orduya474 dâhil oldılar. Yirmialtıncı çehâr-şenbih gün Anadolı475 Müfet-
tişi Vezîr Genç Mehemmed Paşa gönderdiği bir476 eşkıyânın ikindi dîvânında 
nazar-gâh-ı pâdişâhîde boynı urılup otuzbeş baş otağ önüne bırakıldı. Şevketlü 
pâdişâhımız hazretlerinin her cumʻa gicesi hırka-i şerîf  ziyâreti de’bleri olmağın 
yirmisekizinci cumʻa gicesi harem-i hâsda otağ-ı hümâyûnlarına şeref-nüzûl 
buyurduğı sâ‘at kemâl-i şefakatlerinden ol gice otağ bekleyen dörtyüz mıkdâr 
mevcûd sipâh ve yeniçeriye birer guruş ihsân-ı hümâyûnları olup hazînedâr 
ağa477 kulları yediyle tevzî‘ olundı. Devrisi cumʻa gicesi yediyüz kadar silâhdâr 
zümresiyle yeniçeriye dahi birer guruş verildi. Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin gurresi 
dü-şenbih gün yeniçeri ağası ilerü kalkup üçünci çehâr-şenbih gün Anadolı 
Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa mükemmel kapusı ve eyâleti as-
keri ile azîm478 alay gösterüp selâm mahallinde içerü da‘vet olup pâye-i serîr-i 
a‘lâya yüz479 sürdükde “Cezîre-i Sakız'a bir hoş istihkâm virdin mi” buyur-
dukda “virdim” deyüp,480 “yollarda zulmden askerini zabt it481 Allâh te‘âlâ482 
mu‘înin483 ola” buyurup serâserli kürk ilbâs olundı. Beşinci cumʻa gün Haleb 

470 ü te‘addî ÇY: -V
471 esyâb ÇY
472 emr olundı ÇY
473 gelüp -ÇY
474 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
475 Anadolı VÇ: Ana Y 
476 bir -ÇY
477 ağa -ÇY
478 azîm ÇY: -V
479 yüzün gözün ÇY: ün gözün -V
480 deyüp ÇY: -V
481 zulm-i te‘addî iderseniz bilâ-amân askerinle katl olunursuz ÇY: yollarda zulmden askerini zabt it V
482 te‘âlâ Y: -ÇV
483 mu‘în-i zahîrin Y: zahîr -ÇV
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Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehemmed Paşa dahi mükemmel kapusı ve eyâleti 
askeri ile alay gösterüp ol dahi selâm mahallinde içerü da‘vet ve bisât-bûs-ı 
pâdişâhîyle müşerref  olup “askerini bir hoş zabt idüp zulm itdirme” buyurup 
serâserli semmûr hıla‘-ı fâhire ilbâs ve ikisi de ilerü gitmek buyuruldı.484 Mu-
kaddemâ Anadolı eyâletlerinden tahrîri fermân buyurılan sekizbin nefer sipâh 
[ve] silâhdâr serdengeçdileri bölük bölük gelüp ordu-yı hümâyûna dâhil ol-
dı.485 Altıyüz elli nefer sipâh serdengeçdisi ifrâz, Mora Ser-askeri Vezîr Çelebi 
İbrâhîm Paşa yanına ta‘yîn olunduğundan gayrı Cezîre-i Rodos muhâfazasına 
me’mûr olan bin nefer Mısır askeri dahi serdâr-ı müşârün-ileyh yanına îsâl 
itmek üzre tersâne-i âmirede hâzır [u] müheyyâ486 olan yedi kıt‘a mîrî kalyon 
cezîre-i merkūma gönderildi.487 Hanya'dan gelen Vezîr Çerkes Osmân Paşa'ya 
İstanbul488 Kā’im-makāmlığı in‘âm olup489 selefi Vezîr Esîr Mustafâ Paşa'ya 
Erzurûm Eyâleti, anın selefi Vezîr Gürci Mehemmed Paşa'ya Van Eyâleti, 
anın selefi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa'ya Bağdâd Eyâleti tevcîh olundı. Rumili 
Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa babası Hasan Paşa'ya Arnavud İskende-
riye Sancağı, selefi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa'ya İlbasan Sancağı tevcîh, 
anın selefi re’îs-i sâbık Bekir Paşa'nın paşalığı ref‘ olup der-i devlete gelmek 
buyuruldı. 

reften-i Pâdişâh-ı islâm be-Gazve-i Engürüs

Bi-emr-i hümâyûn mühimmât-ı seferiyye gereği gibi görüldükden sonra se-
kizinci dü-şenbih güni ki Hazîran'ın onudur, şevketlü mehâbetlü, kudretlü490 
ve azametlü491 şehen-şâh-ı mu‘azzam efendimiz hazretleri cümle ordu-yı 
hümâyûn ve asâkir-i İslâm ile Edirne sahrâsından hareket ve rikâba vaz‘-ı 
kadem buyurup cânib-i adüvvîye492 azîmet eyleyüp bâğlar kenârında sipâh 
[ve] silâhdâr zümresi, dahi öte şehrin mevâlî’-i müderrisîn sâdât ve a‘yânı, 

484 emr olundı ÇY
485 oldılar ÇY
486 ve müheyyâ ÇY: -V
487 merkūma gönderildi V: merkūmeye irsâl olundı ÇY 
488 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
489 in‘âm olup ÇY: -V
490 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
491 ve azametlü -ÇY
492 adüvv-i dîne ÇY: dîn -V
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dahi öte Edirne'de devletlü vâlide sultân hazretleri muhâfazasına me’mûren 
vezâret-i sânî makāmı ihsân olunan Moralı Hasan Paşa ve nevâle-gâhdan öte 
vezîr-i aʻzamın mükemmel kapusuyla kethudâsı Hâcı Mustafâ Ağa selâmlayup 
Kemal Çayırı’nda nihâde kılınan otağ-ı hümâyûnlarına şeref-nüzûl buyurdı. 
Ol gün devletlü vâlide sultân hazretleriyle vezîr-i aʻzam ve dârü's-sa‘âde ağası 
tarafından birer donanmış at pîşkeş gelüp, ikindi dîvânında bir kat‘-ı tarîk katl 
olundukdan sonra mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri tebdîl-i câme ordu-yı 
hümâyûn493 etrâfın gezerken gālibâ bir serdengeçdi sipâh atın ekin içine koyu-
virüp yedürdüğün göricek, “at üzre durduğı yerde yanaşup bî-haber boynun 
ur” deyü cellâda emr eyledi. Urup lâkin bir hoş kesdiremeyüp firâr itmekle 
hünkârımız ve yanında olan bendeler ile bir hayli yer kovup rikâb çukadâr-
larından Kara Veli nâm bir yiğit yetişüp mızrak ile urup yıkdı ve katl itdirdi. 
İbret-i âlem494 içün yol üzerine bırakdırduğundan halk-ı âlem495 şemşîr-i 
sultândan bir mertebe korkup zabt [u] rabt496 olundı ki497 cevr-i fukarâ şöyle 
dursun yolca gidenler ekin kenârına varmağa zehresi yoğidi. İnşâa'llâhu te‘âlâ 
sefer avdetine değin huzûr-ı hümâyûnlarında livâ’-i Resûl aleyhi's-selâm dibinde 
her ahşamdan sonra otuz nefer içoğlanı imâm efendi ile feth-i şerîf  okuyup 
du‘â etmek buyuruldı. 

Dokuzuncı salı gün Menzil-i Cisr-i Mustafâ Paşa. Ol gün Tımışvar muhâfızı 
Vezîr Topal Hüseyin Paşa'dan gelen mektûb hulâsasında bundan akdem Kal‘a-i 
Tımışvar muhâfazasına ta‘yîn olunan498 Özi Beylerbeyisi Çetrefil-zâde Yûsuf 
Paşa ve Niğbolı Sancağı mutasarrıfı Vezîr499 Şarkan İbrâhîm Paşa Belgrad'a 
vusûlleri esnâsında sular bir mıkdâr tuğyân üzre olup ve Tımışvar'a zahîre 
nakline me’mûr olan Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa kendüsüyle 
ma‘an me’mûr olan asâkir-i ehl-i500 İslâm ile henûz irişmemekle Tımışvar'a 
gidecek zehâ’ir ile Yûsuf  Paşa ve İbrâhîm Paşa piyâde askerlerini Belgrad'da501 
alıkoyup kendüleri bi'l-cümle atlu askerleri ile salt sebük-bâr Tımışvar'a dâhil 

493 hümâyûn ÇY: -V
494 âlem ÇY: -V
495 âlem ÇY: -V
496 u rabt ÇY: -V
497 olundı ki VY: oldu ki Ç 
498 olunan -Ç
499 vezîr ÇY: -V
500 ehl ÇY: -V
501 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
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olup Belgrad'da kalan piyâde askeriyle zehâ’iri dahi inşâa'llâhu te‘âlâ Arnavud 
Mahmûd Paşa Belgrad'a vâsıl oldukda eğlendirmeyüp, Belgrad Muhâfızı Vezîr 
Caʻfer Paşa mu‘accelen göndermek üzre olduğun ve Özi Beylerbeyisi ve Niğbo-
lı paşası Belgrad'dan hareket itmezden mukaddem Tımışvar’a gideceklerinden 
düşmen-i dîn502 haberdâr olmağla birbirleriyle haberleşüp Tenine Menzili'nde 
yolların kat‘ idüp Tımışvar'a geçürmemek kasdıyla Erdel'den altıyüz mıkdârı 
Nemçe atlusı Pofça Palankası kurbünde vâki‘ şansda tahassun iden Anton nâm 
mel‘ûn yanına gelüp ve Şebeş ve Pofça ve Yanova ve Lipva ve Çanad kal‘a ve 
palankalarının haydûd piyâdeleri Logoş Kal‘ası altında cem‘iyyet ve Segedin 
ve ol havâlîde olan kılâ‘ ve palankaların atlusuyla bir yere gelmek üzre ha-
berleşüp intizârda iken Segedin ve Martinoş ve Sopoşka ve Baye ve Yankofça 
kılâ‘ ve palankalarının atlusı mezkûr melâ‘îne kavuşmak sevdâsıyla Tımışvar 
kırlarından geçerken karavulcıları görüp haber virmeleriyle melâ‘înin üzerleri-
ne varılup bi-inâyeti'llâhi teʻâlâ kâfir-i bî-dîn503 bozılup dört sâ‘at kadar ta‘kīb 
olunup fazl-ı Hakk ile güzel gazâ müyesser olmağla mesfûr504 altı aded palanka 
atlusı kılıç yiyüp ve dağılup perîşân505 oldukların Logoş altında cem‘iyyet iden 
küffâr-ı bed-ahterler506 haber aldıkları507 gibi anlara dahi perîşânlık el virüp, 
Yûsuf  Paşa ve İbrâhîm Paşa yollarına çıkamayup bi-hamdi'llâhi teʻâlâ508 sâli-
men Tımışvar'a vusûllerin i‘lâm etmiş. Ve onuncı çehâr-şenbih gün Menzil-i 
Harmânlı. Onbirinci penç-şenbih gün Uzunca Ova kurbünde Karye-i Gö-
vendeli. Ol gün bi-emr-i hümâyûn zümre-i sipâh [u]509 silâhdâr nîze-zenleri 
meydâna girüp müsta‘idleri ihsân ile mesrûr kılındı. 

Onikinci cumʻa gün Menzil-i Kayalı. Ol gün şevketlü pâdişâhımız hazretleri 
yemeklüğe dek şikâr içün yolun sağ tarafına sapup andan menzile gelince yine 
nîze-zenler meydâna girdiler. İzhâr-ı mahâret idenler atiyyeler aldılar ve510 ol 
gün kapucılar kethudâsı Eyyûbli Hasan Ağa'ya [218a] Rumili pâyesi verildi. 
Onüçünci şenbih gün Menzil-i Papaslı. Ol gün dahi sabâhdan sol tarafa sa-

502 dîn ÇY: -V
503 bî-dîn ÇY: -V
504 mesfûr -ÇY
505 darmadağın ÇY
506 bed ahterler ÇY: -V
507 haberdâr oldukları ÇY
508 te‘âlâ ÇY: -V
509 ve ÇY: -V
510 ve -ÇY
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pılup sürgün şikârı şeklinde Karye-i Konuş civârında geçilüp menzile gelince 
bütün korı sürüldi, bir şey çıkmadı. Ondördünci bâzâr gün Şehr-i Filibe'ye 
vusûl mukarrer olmağın bi'l cümle sunûf-ı askere511 alay emr olunmuş-idi. 
Nevâle-gâhda ancak yed-i hümâyûnlarına murassa‘ kolçak giyüp miyân-ı sa‘â-
detlerine mücevher altun kılıç ve incüli tîrkeş kuşanup zahr-ı mübâreklerine 
incüli çapraslı serâser göke512 göke513 ilbâs ve ser-i nusret-eserlerine küçük 
destâr üzre bir zî-kıymet Hind sorgucı sokunup tamâm vücûd-ı hümâyûn-ı 
meymenet-lüzûmun pür-zîb [ü] zînet buyurdukdan sonra mücevher bisât ve 
abâyî üzre kaplan postuyla eyerlenmiş mecnûn kırına süvâr buyurduğı mahal-
de sipâh [u]514 silâhdâr zümresi, dahi öte vezîr-i aʻzam hazretleri515 kapusuyla 
kethudâsı, dahi öte şehrin mevâlî-i müderrisîn meşâyih-i e’imme-i hutabâ ve 
sâdât ve esnâfı dahi öte şehir kenârına değin top arabacı, topcı, cebeci dahi öte 
Nehr-i Meriç aşurı köprü başından yarım sâ‘at ilerü sahrâ-yı bâ-safâda nihâde 
kılınan otağ-ı hümâyûnlarına varınca mevcûd onüçbin nefer516 yeniçeri selâma 
durup her birine izhâr-ı iltifât iderek azîm alay ile bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şe-
ref-nüzûl ve âdil köşküne iclâs buyurup yeniçeri517 topdan huzûr-ı hümâyûnla-
rından518 geçüp du‘â-yı hayrlarına mazhar oldılar.519 Onbeşinci dü-şenbih gün 
celâdetlü520 Kırım Hânı Hâcı Selîm Girây Hân521 kullarından522 gelen mek-
tûbda523 leşker-i Tatar-ı sabâ-reftâr524 ile Kırım'dan çıkup ordu-yı hümâyûnları 
cânibine sür‘at ü isti‘câl-birle azîmetin bildirmiş, taraf-ı pâdişâhîden525 dahi bir 
gün evvel irişmek üzre mü’ekked hatt-ı hümâyûn-ı şevket526-makrûn ile Çakır-

511 asker-i İslâma ÇY: -V
512 kürk ÇY: -V
513 göke -Ç
514 ve ÇY: -V
515 hazretleri Ç: -VY
516 nefer -ÇY
517 selâma ... yeniçeri -ÇY
518 hümâyûn-ı husrevânelerinden ÇY: husrevâne -V
519 düşdüler ÇY
520 celâdetlü ÇY: -V 
521 Hân 
522 hazretlerinden ÇY
523 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
524 sabâ-reftâr ÇY: -V 
525 pâdişâhîden V: pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden Ç: pâdişâh-ı kişver-güşâdan Y 
526 celâdet ÇY
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cı-başı Veli Ağa gönderildi.527 Onaltıncı salı gün Hamîd Sancağı Mutasarrıfı 
Tatar Sâlih Paşa alay ile ordu-yı hümâyûna dâhil olup huzûr-ı hümâyûnda528 
hıl‘at giydi. Ol gün şecâ‘atlü pâdişâhımız529 hazretleri şehrin ensesine nâzır 
Çiğdem nâm püşte-i refî‘anın zirve-i a‘lâsına kurılan sâyebân-ı şâhânelerin 
teşrîf-i sâz530 idüp aşağı ovaya vaz‘ olunan nişan-gâha iç halkına kurşun atdırdı. 

Firârî-i Asker-i islâm der-Cezîre-i Mora

Mora Ser-askeri Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa me’mûr olduğı üzre İstefe sahrâ-
sında dernek ve cem‘iyyetden sonra göçüp tayy-i merâhil ve kat‘-ı menâzil531 
iderek mâh-ı Şevval'in ikinci bâzâr gün Gördös Boğazı’ndan geçüp Karye-i 
Derbend nâm mahalde iki gün ve Gördös Kal‘ası mukābelesinde Kula Çiftliği 
ta‘bîr olunur mürtefi‘ mahalde iki gün meksden532 sonra kalkup Çağıl nâm 
mahalle konup andan Arhos Boğazı’n geçüp Kaymeni nâm karyeye nüzû-
lünde dil aldırup, Mora ve Venedik melâ‘înlerinin cünbiş-i hareketinden su’âl 
itdikde cümle piyâde ve süvârın533 donanmasına534 koyup Yoros ve535 İnebahtı 
câniblerine gönderdiklerin ve Trapoliçe tarafında536 Venedik ve Mayna vesâ’ir 
Mora re‘âyâsından beşbin kadar537 kâfir tecemmu‘ üzre oldukların haber virdi. 
Onikinci çehâr-şenbih gün andan dahi göçüp Arhos Kal‘ası'yla Anaboli Kal‘ası 
beyninde vâki‘ Şirmera nâm çiftlik hizâsına nüzûl ve ahşam penç-şenbih gicesi 
mecma‘-ı538 küffâr-ı hâk-sâr539 üzerine Yürük askeriyle Hasan Paşa ve kapu-
suyla Mayna540 Beyi Lambaraki'yi541 ta‘yîn542 beşinci sâ‘atde şeb-hûn itmekle 

527 irsâl olundı ÇY
528 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
529 pâdişâh-ı kişver-güşâ ÇY: kişver-güşâ -V
530 sâz ÇY: -V
531 ve kat‘-ı menâzil ÇY: -V
532 meks ü ikāmetden ÇY: ü ikāmet -V
533 süvârîsin ÇY
534 donanma-yı menhûsasına Ç: donanma-yı menhûsuna Y: menhûs -V
535 Yoros ve -ÇY
536 taraflarında Y: tarafında ÇV
537 mıkdârı ÇY
538 cem‘ ÇY
539 hâk-sâr ÇY: -V
540 Manya ÇY
541 Lambaraki ÇY
542 olup +ÇY: -V
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melâ‘în-i hâsirîn543 Feriste ve Kartine ve Lotraz câniblerine firâr idüp,544 bunlar 
dahi ardlarından545 ta‘kīb idüp nicesi546 esîr bir mıkdârı tu‘me-i şemşîr olup 
Trapoliçe ve Lotraz etrâfında olan kurâ ve kasabât nehb [ü] gāret harbî re‘âyâ-
dan vâfiri esîr547 koyun ve sığırdan hayli ganîmetleri ele girüp mâh-ı mezbûrun 
onbeşinci şenbih gün orduya548 dâhil oldılar. Bu hînde Venedik kâfirinin sagīr ve 
kebîr onaltı kıt‘a kalyonlarıyla imdâdı gelüp, Anaboli Kal‘ası'ndan taşra döküp 
Anaboli ve Ejrenç nahiyelerinin keferesinden dahi cem‘ eyledüği kâfir-i bî-dîn549 
ile bir yere gelüp taburlanup asâkir-i ehl-i550 İslâm üzerine hücûmları haber 
alındıkda ordu etrâfına551 handak kesilüp cenge hâzır [u]552 âmâde iken şehr-i 
mezbûrun yirmibirinci553 cumʻa gün düşmen-i dîn554 taburundan bir mıkdâr 
atlu kâfir nümâyân olmağla Vezîr Moralı Ali Paşa sekiz yüz kadar süvâriyle 
ta‘yîn [ü] irsâl,555 mukābele ve mukāteleye der-kâr olundukda melâ‘în-i hâsirîn556 
dönüp taburuna girdi. Guzât-ı ehl-i557 İslâm bir kaç dil ve kelle ile orduya558 
gelüp bir iki559 sâ‘atden sonra düşmen-i dîn560 cümle piyâde ve süvâr alayla-
rın tertîb, şâhî top ve çarh-ı feleklerin önüne dizüp taburdan561 çıkup guzât-ı 
ehl-i562 İslâm üzerine yürüdüği nümâyân olmağla tekrâr Ali Paşa ol asker ile 
karavul mahalline vardıkda akabince cümle asâkir-i ehl-i563 İslâm ile Ser-asker 

543 hâsirîn ÇY: -V
544 idüp ÇY: -V
545 ardlarından ÇY: -V
546 esîr ÇY: -V
547 bir mıkdârı... vâfiri esîr -ÇY
548 Edirne'ye ÇY
549 bî-dîn ÇY: -V
550 ehl ÇY: -V
551 tarafına ÇY
552 hâzır ve ÇY: -V
553 yirmibeşinci ÇY
554 bed-girdâr ÇY
555 ve irsâl ÇY: -V
556 hâsirîn ÇY: -V
557 ehl Y: -ÇV
558 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
559 iki ÇY: -V
560 bed-ahter ÇY
561 tabur-ı makhûrdan Ç: makhûr -YV
562 ehl ÇY: -V
563 ehl ÇY: -V
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İbrâhîm Paşa dahi handakdan taşra çıkup piyâde ve süvâr alayların bağlayup 
durdı. Beşyüz mıkdâr564 piyâde asker565 dahi ayırup Ali Paşa yanına gönderdi. 
Çarh-ı feleklerden düşmen-i dîn566 alaylarına hücûm mümkin olmamağla sol 
cânibden yürüyüp elleşdiler. Biraz kelle alınup ceng iderek handak hizâsına 
geldiklerinde Yürük Hâkimi Hasan Paşa yediyüz kadar Yürük ayırup düş-
men-i bed-girdârın567 ardından irişüp birer yaylım kurşundan sonra bir bölük 
kâfiri ortadan bölüp, ekserin tu‘me-i şemşîr idüp bir kapudan iki top ve bir 
kebîr sırmalı bayrak dokuz çarh-ı felekleri alınup Ser-asker İbrâhîm Paşa dahi 
piyâde ve süvâr bir mıkdâr levend bir kaç bayrak serdengeçdi yeniçeri568 ile 
handakdan taşra çıkup göründükde küffâr-ı hâk-sâr569 dönüp muhârebe iderek 
ahşam üzeri Arhos varoşuna girüp tahassun ve etrâfına handak kesüp irtesi 
ceng [ü] peygâr570 mülâhaza olunurken gice nısfü'l-leylde zî-kudret nâmına 
olan nekbetler firâra yüz tutmakla sâ’ire571 dahi sirâyet idüp düşmen-i dîn572 
koğmaksızın cümle piyâde ve süvâr ordu-yı hümâyûn573 halkı eşyâların bırakup 
kaçup574 derd-mend Ser-asker İbrâhîm Paşa her ne denlü575 men‘e cehd itdi ise 
müfîd ve576 çâre olmayup bi'z-zarûrî mevcûd on şâhî top mümkin mertebe ce-
be-hâne ve mühimmât ve levâzımât ve hıyâmdan bir mıkdârın kaldırup dokuz 
kıt‘a kolonborna üç hâvân ve577 ekser578 bâr-hâne yerinde kalup579 irtesi şenbih 
gün Gördös Boğazı'na konulup bâzâr gün göçüp taşra çıkıldı. “Düşmen-i dîn 
bî-ceng [ü] cidâl bu kadar eşyâyı gelüp zabt [u] rabt580 itdi” haberi Filibe'de 
ordu-yı hümâyûna gelüp Çiğdem depesinde rikâb-ı hümâyûna arz olundı. 

564 mıkdâr -ÇY
565 asâkir ÇY
566 dîn ÇY: -V
567 bed-girdârın ÇY: -V
568 yeniçerileri ÇY
569 hâk-sâr ÇY: -V
570 peygâr ÇY: -V
571 sâirine ÇY
572 dîn ÇY: -V
573 hümâyûn Ç: -YV
574 kaçdılar ÇY
575 dürlü ÇY
576 müfîd ve Ç: müfîd Y: -V
577 ve ÇY: -V
578 ekserîsi ÇY
579 kalkup ÇY
580 ü rabt ÇY: -V
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Onyedinci çehâr-şenbih gün Anadolı diyârının ba‘zı eyâletlerinden yazılup 
serdârlarıyla gelen kusûr piyâde ve süvâr bin beş yüz581 nefer yeniçeri alay582 ile 
huzûr-ı hümâyûndan geçüp orduya583 dâhil oldılar. Onsekizinci penç-şenbih 
gün Hamîd ve Teke sancaklarından yazılup gelen dörtyüz yirmidokuz nefer 
kusûr silâhdâr serdengeçdisiyle yüz dört neferiyle584 Şâm alaybeyisi, alay ile 
huzûr-ı hümâyûndan geçüp orduya585 mülhak oldı.586 Ondokuzuncı cumʻa 
gün şehirde vâki‘ Sultân Murâd-ı evvel Câmi‘-i şerîfi'nde salât-ı Cum‘a kılup 
Nehr-i Meriç'e nâzır Voynuk Beyi Ömer Bey Sarâyı'n kudûm-i hümâyûnla-
rıyla mücellâ idüp, mîr-i mezbûrı hıla‘-ı husrevânîleriyle mesrûr, su içine ko-
nulan nişâna yine iç halkına kurşun atdırdı. Yirminci şenbih gün mehâbetlü 
pâdişâhımız587 hazretleri tebdîl-i câme şehirde bir meşâyih ziyâretine varup 
hayr du‘âsın aldı. Yirmibirinci bâzâr gün Cezîre-i Sakız'dan gelen Vezîr Şâhin 
Mehemmed Paşa ordu-yı hümâyûna vâsıl [ve] alay ile huzûr-ı şehriyârîlerin-
den geçerken mahall-i selâmda içerü da‘vet ve serâserli semmûr kürk ilbâsıyla 
küllî ri‘âyet buyurılup iltifâten çullu üç at ihsân olup Büyük Mîrâhûr Ahmed 
Ağa ile gönderilüp ordu-yı hümâyûn ile ma‘an konup göçmek buyuruldı. 
Akabince Kastamonı Sancağı Mutasarrıfı Deli İbrâhîm Paşa geçüp kaftân 
giydi. Lâkin mansıbında zulm [ü] te‘addî588 idüp şâkîleri vilâyetli tarafından 
gelen mahzarları rikâb-ı hümâyûna arz olundukda çadırına varduğı gibi ahz 
ve çavuşbaşı habsine virilüp cümle eşyâsı satılup celb itdüği fukarâya verildi. 
Katli murâd-ı hümâyûn olmuş-iken vezîr-i aʻzam şefâ‘atiyle cürmi afv olup pa-
şalık defterinden silindi. Edirne'ye nefy olup kapusun vezîr-i aʻzam hazretleri589 
alup mansıbı Tımışvar Muhâfızı Vezîr Topal Hüseyin Paşa'ya tevcîh olundı. 
Ol gün bundan akdem Filibe sükkânından Hâcı Alioğlı Mehemmed bir kıza 
nâmzed olduğı esnâda bir âdem öldürmeğin kayın atası “ben sen gibi kātile kız 
virmem” deyü âhara tezvîc itdüğünden, mezbûr dahi bir kaç erâzil ile gelüp 
bir gice ale'l-gafle evin basup kız ile vâlidesi bir âhar mahallede müsâfiretde 

581 beş Ç: bin beş yüz VY
582 alayları ÇY
583 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
584 neferli ÇY
585 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
586 oldılar ÇY
587 pâdişâh-ı zıllullâhi fi'l-âlem ÇY: zıllullâhi fi'l-âlem -V
588 te‘addî ÇY: -V
589 hazretleri ÇY: -V
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bulunup kayın atasıyla iki sagīr evlâdın bir câriyesin590 katl idüp, kızın [218b] 
cihâz makūlesinden evânî-i sîm vesâ’ir eşyâsın pâre pâre eyleyüp591 nukūddan 
buldukların alup gitdiklerinde, “öldü” deyü bırakdıkları mecrûh bir gayrı câri-
ye haber virmekle maktūllerin akrabâsı adâletlü ve âmme-i nâsa merhametlü592 
pâdişâhımız hazretleri Filibe'ye nüzûli gün arz-ı hâl ile bildirüp593 kısâs olun-
maların niyâz itmekle mezbûr Mehemmed iki refîkıyle giriftâr ve kādî-asker 
efendiler huzûr, isbât ve ikrârlarına hüccetleri alındıkdan sonra Mehemmed 
şehir içinde ve bir refîki ikindi dîvânında otağ-ı hümâyûn önünde katl olunup 
bir refîkı dahi küreğe verildi. 

Yirmiikinci dü-şenbih gün huzûr-ı hümâyûna594 bir zımmî avret altı aylık bir 
acîbü'l-heykel ma‘sûm getürüp âdetâ tenâsüb-i a‘zâsı bî-kusûr tamâm, nihâyet-i 
mak‘ad mevzi‘inde dizleri berâberine dek iki mükemmel ayak, iki dübür ve 
kasıkları mahallinde hayâlarıyla birer zeker bitmiş kudretu'llâhı gösterüp Filibe 
nezâretinden yevmî595 sekiz akçe ulûfe ihsân buyurdı. Ol gün şevketlü pâdişâ-
hımız hazretleri tebdîl-i câme bir mahalle inüp yeniçeri ağasıyla kul kethudâsın 
nihânî birbirlerinden habersiz huzûruna getürdüp düşmen ahvâlin su’âl idüp 
“Belgrad'da üç günden ziyâde oturmamağa sa‘y idin ki küffâr-ı hâk-sâr596 saka-
lımızı saymasun” deyüvirdikleri ma‘kūl cevâb birbirlerine mutâbık geldi. 

Yirmiüçünci salı gün yeniçeri ağası ilerü kalkup ol gün Karaman Eyâleti'nden 
gelen dörtyüz kırk nefer süvârî kusûr yeniçeri serdengeçdisiyle Bolı Sancağı'ndan 
yazılan ikiyüz seksen nefer serdengeçdi sipâh597 alay ile huzûr-ı hümâyûndan 
geçüp orduya598 dâhil oldı. Yirmidördünci çehâr-şenbih gün şefakatlü pâdişâhı-
mız hazretleri baş çadırda kara dut tenâvül buyururken, “aceb müverrih bizim 
dut yediğimizi dahi târîhe yazar mı?” deyü599 buyurdukda, bu abd-i ahkarları 
kemâl-i âdâb [ve] şerm-i hicâb ile “mutlak hünkârımın bu lâtîfeden murâd-ı 
hümâyûnları ancak yazsın dimekdir” deyü cevâb virüp kayd olundı. Filibe sah-

590 bir câriyesin -ÇY
591 idüp ÇY
592 ve âmme-i nâsa merhametlü ÇY: -V
593 hâli ifâde ve i‘lâm eyledikde ÇY
594 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
595 yevmiye ÇY
596 hâk-sâr ÇY: -V
597 sipâhîlerin ÇY
598 Ordu-yı hümâyûna ÇY: -V
599 deyü ÇY: -V
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râsında on gün ikāmetden sonra yirmibeşinci penç-şenbih gün göçilüp Menzil-i 
Tatarbâzârı. Ol gün konakdan menzile gelince yolun kesret-i600 gerd [ü] gubâ-
rından halk-ı âlem601 birbirin teşhîsden kaldı. Şevketlü pâdişâhımız hazretleri bu 
zahmeti rahmet bilüp şükr-i Yezdân eyledi. Yirmialtıncı cumʻa gün Yeniköy bir 
buçuk sâ‘at ilerü geçilüp Menzil-i Müsellem Çayırı. Ol gün dahi tozdan602 hayli 
zahmet [ü]603 meşakkat çekildi. Ve mehâbetlü pâdişâhımız604 hazretleri sıyânet-i 
fukarâ içün tebdîl-i câme ordu-yı hümâyûnları etrâfın gezerek Hisârcık nâm 
karyeye varup dönüşde bir zîk mahalde bir bed-baht nâ-sezâ kelimâta cür’et 
itmeğin605 bilâ-âmân katl itdirüp606 âlem-i ibret içün607 yol üzre bırakdırdı.608 

Yirmiyedinci şenbih gün Kapulı Derbend'den ubûr [u] mürûr609 olunup Men-
zil-i İhtiman. Mukaddemâ arabaya yasağ olmuş-idi. Derbend-i mezbûrun 
ba‘zı zîk mahallerinde bir kaç arabaya râst gelüp hîn-i ubûrda müşâya‘at-ı 
hümâyûnlarına ziyâde usret virüp fermâna610 muhâlefet itdikleri-çün sâhib-
lerinin salb [ü] siyâseti emr-i mukarrer iken yine merhamet buyurup otuz 
re’s mıkdârı611 bârgîrleri mîrîye alınup612 arabaları ihrâk bi'n-nâr613 olundı.614 
Ancak şeyhü'l-islâm ve nakībü'l-eşrâf  ve kādî-asker efendilere birer arabaya615 
izn buyuruldı.616 Ol gün dahi Silâhdâr Ağası Kürd Ahmed Ağa ile nîze-zenler 
meydâna girdi. Yirmisekizinci bâzâr gün Menzil-i Karye-i Ormanlı. Ol gün 
nevâle-gâh olan Kādî-asker Derbendi'nde a‘yân-ı vilâyet ile Sofya mollası 
ve müsellemi selâmladı. Ve mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri âdil köşkünde 

600 kesret ÇY: -V
601 âlem ÇY: -V
602 dahi +ÇY: -V
603 zahmet ve ÇY: -V
604 pâdişâh-ı kişver-güşâ ÇY: kişver-güşâ -V
605 idüp ÇY
606 itdirdi ÇY
607 âlem-i ibret içün ÇY: -V
608 üzerine bırakdılar ÇY
609 ve mürûr ÇY: -V
610 fermân-ı hümâyûnaÇY: hümâyûn -V
611 mıkdârı ÇY: -V
612 ahz olunup ÇY
613 bi'n-nâr ÇY: -V
614 oldu Ç: olundı YV
615 birer arabaya -Ç
616 verildi ÇY
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etrâfa617 nazar buyururken Ormanlı Karyesi’nden babadan öksüz bir seyyid 
ma‘sûm elinde bir tutam gül ile otağ-ı hümâyûnları kapusuna karşu durduğı 
manzûr-ı husrevânîleri618 olıcak huzûr-ı âlîlerine getürdüp kemâl-i şefakatle-
rinden in‘âm [ü] ihsân ile mesrûr kıldıkdan sonra vâlidesinin rızâsıyla kilâr-ı 
hâssa odasında iç oğlan zümresine ilhâk buyurup, inşâa'llâhu te‘âlâ619 sefer 
avdetinde içerü alınmak üzre vâlidesine teslîm olunup huzûr-ı hümâyûnda 
olan huddâm-ı hâss-ı bi-emri'l620-ihtisâsın her biri karîhasından bir şey virdi. 

Yirmidokuzuncı dü-şenbih güni ki ibtidâ’-i Temmuz'dur, Sofya Menzili'ne 
vusûl muhakkak olmağın, nevâle-gâh olan Nehr-i İskara köprüsünden sahrâ-yı 
Sofya'da nasb olunan otağ-ı hümâyûnları kapusuna dek621 ale't-tertîb sunûf-ı as-
kere622 izhâr-ı mahabbet iderek azîm alay ile bârgâh-ı mu‘allâlarına nüzûl idüp623 
ancak rûz-merre isti‘mâl buyurdukları libâs-ı hâss ve ser-i nusret-eserlerine küçük 
destâr üzre bir gāzî sorgucı sokunup yine mecnûn kırına süvâr buyurmuşlar624 
idi. Hâlen İlbasan Sancağı Mutasarrıfı Vezîr Arnavud Süleymân Paşa mukad-
demâ İskenderiye vâlîsi iken zulm [ü] te‘addî625 ile memleketi yıkup nâ-şer‘î 
nice kan dökdi. Hakkımız hakk626 ve memleketden def‘627 [ü] izâlesi niyâzıyla 
der-i devlete628 gelen şikâyetcileriyle mahzarları rikâb-ı hümâyûna629 arz [u] 
i‘lâm630 olundukda ihzârına hatt-ı hümâyûn gönderilmiş-idi. Lâkin duyup baş 
korkusundan çoban üslûbunda firâren Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd 
Paşa yanına varup631 “katline fermân-ı hümâyûn632 yok ancak633 hasımların ile 

617 etrâf-ı eknâfa ÇY
618 pâdişâhâneleri ÇY
619 te‘âlâ ÇY: -V
620 bâhidü Ç: bi-emri YV
621 değin ÇY
622 asker-i İslâma ÇY: İslâma -V
623 buyurup ÇY
624 olunmuşlar ÇY
625 ü te‘addî ÇY: -V
626 hakkımız hak -ÇY
627 ref‘ Ç: def‘ YV
628 devlet-medâra Ç: medâr -YV
629 hümâyûn-ı husrevâneye Ç: husrevâne -YV
630 i‘lâm Ç: -YV
631 varup Ç: gelüp YV
632 hümâyûn Ç: -YV
633 heman Ç: ancak YV
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mürâfa‘a olmak buyurulmuşdur” dimekle tesellî bulup634 ayağıyla gelüp iki def‘a 
vezîr-i aʻzam hazretlerinin635 huzûrunda mürâfa‘a-i şer‘ olup üzerine bir şey sü-
bût bulmayup636 sancağı tebdîl ve ordu-yı hümâyûn ile bile gelmişidi. 

İskara Köprüsü’nde bir alay çıplak Arnavud dahi cem‘ olup paşa-yı müşâ-
rün-ileyhden başlarına hasır yakup arz-ı hâl ile zulmünden şikâyet ve feryâd 
itmeleriyle merhametlü pâdişâhımız hazretleri gadaba gelüp “bunların da‘vâ-
ları bi'z-zat huzûr-ı hümâyûnumda görilüp icrâ-yı hakk olsun” buyurmağın 
otuzuncı salı gün şeyhü'l-islâm efendi hazretleri637 ile vezîr-i aʻzam ve kādî-as-
ker efendiler huzûr-ı hümâyûna638 da‘vet ve 639 baş çadırda dîvân kurılup şey-
hü'l-islâm efendi taht-ı şerîf  önünde ihrâm üzre, vezîr-i aʻzam ile640 kādî-asker 
efendiler sâyebân altında iskemleler üzre iclâs eylediklerinden sonra Süleymân 
Paşa getürilüp mukābele-i pâdişâhîde el kavuşup durdı. Akabince da‘vâcıların 
dahi çavuşbaşı ve kapucılar kethudâsı önlerine düşüp641 birer birer642 şâhidle-
riyle getürüp her da‘vâcı sözi şâhidlerine mutâbık gelmeyüp ve su’âl olundukca 
Süleymân Paşa dahi cebb-i inkâr idüp sözünde sâdık ve iddi‘â idenler kâzib 
çıkmağın643 cümlesi kovuldı.644 Andan sonra mezbûrların vilâyetli tarafından 
müceddeden getürdükleri arz-ı645 mahzarlar okunup evlâd [u] etbâ‘ından ve 
kendüden ızhâr-ı tazallüm ve küffâr-ı hâk-sâr646 ile yek-dil ü yek-cihet647 olup 
Nova Kal‘ası içün onsekiz bin altun ve Gabele648 Kal‘ası içün oniki bin altun 
alup teslîm itdüğün tasrîh etmişler, “hâşâ pâdişâhım649 hılâf-ı inhâdır, su’âl it650 

634 tesellî bulup Ç: -YV
635 hazretlerinin Ç: -YV
636 sâbit olmayup Ç: sübût bulmayup YV
637 hazretleri Ç: -YV
638 hümâyûn-ı husrevâneye Ç: -YV
639 ihrâm üzerine +Ç: -YV
640 baş çadırda... vezîr-i aʻzam ile -Ç
641 düşüp -Ç
642 bir bir Ç: birer birer YV
643 çıkmağla Ç: çıkmağın YV
644 kovulup Ç: kovuldu YV
645 arz ÇY: -V
646 hâk-sâr ÇY: -V
647 ve yek-cihet ÇY: -V
648 Galebe Ç: Gabele YV
649 pâdişâhımız Ç: pâdişâhım YV
650 buyurun ÇY

M E T i N 115

www.tuba.gov.tr



gerçek ise hakkımdan gel, kuluna küllî gadrdır. Baban Sultân Mehemmed Hân 
hazretleri651 bana tûğ [ve] sancak ihsân idüp İskenderiye Kal‘ası'yla sekiz pâre 
kal‘a teslîm itdi. Oniki yıl vâlî olup652 mâl ve cân ve evlâdımla sadâkat üzre hıd-
met idüp bir hardal tanesi kadar653 baş virdim, taş virmedim. Şimdi hünkârıma 
oniki kal‘a teslîm eyledim, fermân pâdişâhımın“ cevâbın virüp654 cürmi afv ve 
def‘-i meclis kılındı. İkiyüz yirmi yıldan berü pâdişâhlar huzûrunda dîvân terk 
olmuş iken bi-hamdi'llâh655 şecâ‘atlü, kerâmetlü,656 hünkârımız657 huzûrunda 
vukū‘ buldı. 658ها

ّ
 Ol gün huzûr-ı hümâyûna altı yaşında اللهم احسن عاقبتنا فى االمور كل

bî-lisân ve meflûc, başı altı vukıyye mıkdârı su-âlûd kabak kadar, araba içinde 
bir müslimân ma‘sûm getürdiler. Evvel başı üç çatal idi, büyüyüp yekpâre olup 
iki yaşında yürümüş iken bu derde giriftâr olalı iki yıldır oturmağa kudreti yok, 
dâ’im yatduğun bile gelen büyük vâlidesi takrîr idüp, kudretu'llâh müşâhede 
olunup659 ve660 ihsân virildi. 

Mâh-ı Zi'l-hicce'nin gurresi çehâr-şenbih gün Hân-zâde Gāzî Girây Sultân'dan 
bir mîrzâsıyla mektûb iki şâhî top ile661 bir dil geldi. Mazmûn-ı mektûbda 
me’mûr olduğı üzre Kamaniçe Kal‘ası'na kusûr zahîreyi teslîm itdikden sonra 
Pavloça semtinde bir kaç bin atlu Kazak'a râst gelüp, kırup andan Lih memle-
ketinin “karagay” ta‘bîr olunur nâhiye ve varoş ve karyeleri üzerine çapul ko-
yu-virüp vâfir esîr ve ganâyim aldıklarında ahz olunan diller takrîrlerinde, Lih 
hatmanları cümle asker-i menhûsuyla bir tarafdan ve Pani kapudan-ı la‘în-i 
bî-dîn662 dahi Barabaş'ın663 otuzbin askeriyle bir tarafdan birbirleriyle haber-
leşüp tarafeynden Bucak'a664 yürüyeceklerin haber virmeleriyle Gāzî Girây 
Sultân dahi ümerâ-i Tatar ve mîrzâyân ile bi'l-ittifâk alınan esîrleri kılıçdan ge-

651 hazretleri Ç: -YV
652 on iki yıl vâlî olup -ÇY
653 ve-lâ... kadar ÇY: -V
654 virdi ÇY
655 te‘âlâ ÇY: -V
656 kerâmetlü Ç: -YV
657 pâdişâhımız Y
658 “Allahım bütün işlerimizin akıbetini güzel eyle”.
659 olunup Ç: olup Y: -V
660 ve -ÇY
661 ile ÇY: -V
662 bî-dîn ÇY: -V
663 barabaşın -ÇY
664 Bucak tarafına ÇY: tarafına-V
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çirüp salt sebük-bâr kalup, Pani didikleri [219a] la‘înin sâkin olduğı Kopaslu 
nâm kal‘asına azîmet idüp la‘în-i mesfûr665 sekizbin kadar kefere-i bed-ahter666 
ile varoşı kenârına çıkup bir iki top atdıkda sultân dahi üzerlerine hücûm ve 
hayli ceng [ü] perhâş667 olup beş-altı bin kefere-i bed-ahlâk668 tu‘me-i şemşîr 
[ile] bir mıkdârı ve669 üç kıt‘a topları ahz olundukdan sonra Pani la‘în kendüsi 
bakıyyetü's-süyûf  olan670 melâ‘în-i hâsirîn671 ile kal‘asına firâr ve kapandıkdan 
sonra kal‘a-i mezbûrun etrâfında olan karyeleri dahi urılup ikibin kadar esîr 
ve ganâyim ele girüp ve Barabaş'ın otuzbin kadar askeri ne mahalde olduğı 
tecessüs ve haber alınmak içün sultân-ı mezbûr Demür Hân Hâcı'nın oğlunı 
ta‘yîn idüp varup melâ‘în-i672 mezkûrı Özi Suyu'nı mürûr iderler iken görüp 
haber getürdi. Topun en büyüğün götürmek mümkin olmamağla barut ile 
pâreleyüp bu nusreti vukū‘ı ile673 yazup iki top bir dil ile mîrzâsın der-i devlete674 
gönderdikden sonra kendüsi leşker-i Tatar ile Kırım cânibine azîmetin bildir-
miş. Gelen Tatarlara otağ-ı hümâyûn kapusı önünde hıl‘at giydirilüp yalnız 
mîrzâ içerü da‘vet bir kîse akçe kendüye,675 bir kîse akçe etbâ‘ına virilüp toplar 
topcıbaşıya teslîm ve dil dahi söyledildi. “Ben yaya cengci idim Barabaş Ka-
zağı'nın baş676 hatmanı olan Mazebaş altıbin mıkdârı piyâde ve süvâr Kazak 
ayırup Pani nâm mezbûr Kazak kapudanı ile Bucak semtine gönderdi.677 Ve 
cümle678 bir yere gelmedin Pani kapudan bir kaç pâre şâhî top ve beşyüz güzî-
de Kazak ile Kiyevye semtinde olup Lih'e tâbi‘ Kopaslu Kal‘ası'na geldikde 
“Tatar geldi basdı” deyü işidildikde Kazağın yanına alup toplarıyla karşu çıkdı. 
Vâfir döğüşüp yanında olan Kazak kırıldı ve topları kaldı. Kendü679 kal‘aya 

665 mezbûr ÇY
666 bed-ahter ÇY: -V
667 perhâş ÇY: -V
668 bed-ahlâk ÇY: -V
669 ve ÇY: -V
670 olan Ç: -YV
671 hâsirîn ÇY: -V
672 melâ‘în -ÇY
673 vukū‘u ile ÇY: -V
674 devlet-medâra ÇY: medâr -V
675 bir kîse akçe kendüye -ÇY
676 baş -ÇY
677 gönderdi VY: gönderdiği Ç 
678 cümlesi Y
679 kendü VY: kendüsü Ç 
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kaçup kapandıkdan sonra Tatar yayılup etrâfı çapup680 vâfir vilâyet yakdılar, 
mübâlağa esîr aldılar, bu iş olalı bir ay oldı. Ve bu cenglerde kırılup esîr olan 
kefere onbin kadara bâliğ oldı. Ve Moskov çarı Kazak ve Moskov askeriyle 
Azak semtine gidüp bilmem kendüsi mi varır yoksa bir yerde kalup asker mi 
gönderir? Ancak murâdı681 Azak'ı döğmekdir. Ve Barabaş hatmanı Kazak 
askeriyle berü tarafdan Özi Suyı ile Kırım cânibine gitmek üzre şâyi‘ idi.682 Ve 
ben Kopaslu Kal‘ası'nda iken Lih ve Litve askerleri kral ile ma‘an hazırlanup 
Bucak tarafına inmek üzre oldukları işidildi. Ve Moskov çarı tarafından Lih 
kralına mektûblar ile giden ulaklar Kopaslu Kal‘ası'na uğrayup Lih kralına 
mektûblar getürürüz ki işte Moskov çarı Azak'a doğrı gitdi. Siz dahi kalkup 
Bucak'a gidesiz” didiklerin683 takrîr idüp katl olundı. 

İkinci penç-şenbih gün şevketlü mehâbetlü684 hünkârımız hazretleri Şehr-i 
Sofya kurbünde merhûm Seyyid Bâli Efendi Ilıcasın kudûm-i hümâyûnlarıyla 
müşerref  eyledi. Üçünci cumʻa gün Engüri Sancağı Mutasarrıfı Ebûbekir Paşa, 
dördünci şenbih gün Silifke Sancağı Mutasarrıfı Serhadlü İbrâhîm Paşa alay 
ile ordu-yı hümâyûna mülhak olup huzûr-ı pâdişâhîde hıl‘at giydiler. Akabince 
Sivas Beylerbeyisi Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa geçüp mahall-i selâmda içerü 
da‘vet, âdil köşki altında pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp serâserli semmûr kürk 
giydirilüp “askerini zulmden685 pek zabt it” buyuruldı. Diyârbekir Beylerbeyisi 
Söhrablı Vezîr Ahmed Paşa fakrından şikâyet, İstanbul'dan686 sefere kalkmağa 
bî-kudret olduğun rikâb-ı hümâyûna arz itmeğin beşinci bâzâr gün mansıbı, 
ordu-yı hümâyûnda mükemmel kapusuyla mevcûd Vezîr Şâhin Mehemmed 
Paşa'ya tevcîh olunup, selefi yanında olan eyâlet askerin ordu-yı hümâyûna 
göndermek tenbih687 buyuruldı. Altıncı dü-şenbih gün ümerâ-yı Mısır'dan 
ma‘zûl ordu-yı hümâyûnda mevcûd Deli Abaza Mustafâ Bey Habeş Eyâleti'ne 
hıl‘at giyüp İstanbul'a vardıkda fevt oldı. 

Yedinci salı gün kerâmetlü pâdişâhımız hazretleri tebdîl-i câme Sofya Şehri'n 

680 gāret idüp ÇY
681 murâdları ÇY
682 oldu ÇY
683 deyü tenbîh ettikleri ÇY
684 mehâbetlü ÇY: -V
685 zulm-i te‘addîden ÇY: te‘addîden -V
686 Âsitâne'den ÇY
687 tenbîh ÇY: -V
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gezerek şehirde vâki‘ Hazret-i Îsâ aleyhi's-selâm zamânında binâ olunan kili-
se, binyüz yıl mıkdârı küfr [ü] şirk ve esnâm ile memlû iken Sultân Bâyezîd 
Hân-ı Velî câmi‘ kılup ikiyüz yirmi yıl kadar salât-ı hamse edâ olunurken, 
mukaddemâ istîlâ-yı küffârdan etrâfı halel-pezîr olduğundan kapusı kapanup 
mu‘attal kalup ve688 etrâfın mahallât-ı kefere ihâta eyleyüp mahzen misâl içine 
mîrî peksimât konulan Gül Câmi‘i nâm ma‘bed-i kadîme manzûr-ı nazar-ı 
ayn-ı husrevânîleri olıcak, kemâl-i diyânetlerinden ecdâd-ı izâmının ol hayrât 
ü hasenâtı böyle mu‘attal durmak gayret-i nâmûs-ı dîn ü devlet görmediklerin-
den otağ-ı âlîlerine nüzûl buyurdukları sâ‘at vezîr-i aʻzam kullarına enderûn, 
bîrûnı tahliye vü tathîr ve kendü nâm-ı hümâyûnlarına müceddeden ta‘mîr 
[ü] termîm ve mahallât-ı kefere âhar yere nakl olunup ke'l-evvel Sofya Güm-
rüği mâlından masârıfı ve huddâmına kifâyet mıkdâr vezâyifi ta‘yîn olunmak 
üzre hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn689 yazup az zamânda ihyâ olup bir 
ma‘bed-hâne-i latîf  oldı ki devr-i kıyâmete dek nâm-ı nâmîleri du‘â-i hayr ile 
yâd olunmakda bî-iştibâhdır. Ve bundan akdem Şehr-i Filibe'de Çukacı Sinan 
Çelebi Câmi‘i dahi elli seneden berü kapanup kefere arasında mu‘attal kalma-
ğın a‘yân-ı vilâyet ihyâsı-çün rikâb-ı hümâyûna ref‘-i ruk‘a690 itmeğin anın dahi 
etrâfından kefere kaldırılup Filibe nezâreti mâlından huddâm ve masârıfına 
kifâyet mıkdâr vazîfe ta‘yîn buyurmuş-idi. Hakk celle ve alâ hazretleri şevketlü 
mehâbetlü âmme-i nâsa hayırlu ve merhametlü691 pâdişâhımız hazretlerin 
dâ’im böyle hayrât ü hasenâta muvaffak eyleye, âmîn.692 

Onuncı cumʻa gün kānûn üzre vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı dîvân otağ-ı hümâyûn-
da tehniye-i îd-i şerîf693 içün hâzırlanup vüzerâdan Şâhin Mehemmed Paşa ve 
Arnavud Süleymân Paşa ve Kandilci Hüseyin Paşa dahi da‘vet ve dâmen-bûs-ı 
pâdişâhîyle müşerref  oldukdan sonra zahr-ı mübâreklerine mücevher çapraslı 
beyâz serâsere kaplu vaşak kapanitse giyüp ve ser-i nusret-eserlerine bir kebîr 
sorguç sokunup ve mecnûn kırına süvâr, vüzerâ vü a‘yân694 selâmlayup önüne 
düşüp azîm alay ile şehrin namâz-gâhına teşrîf  ve salât-ı îd-i adhâyı edâ eyledik-

688 ve ÇY: -V
689 inâyet-makrûn ÇY: -V
690 arz-ı hâl ÇY
691 mehâbetlü... merhametlü ÇY: -V
692 âmîn ÇY: -V
693 şerîf  ÇY: -V
694 ve a‘yân ÇY: -V
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den sonra serâserli kapanitse ilbâs ve Hind sorguclı695 otağ-ı âlîlerine nüzûlünde 
miyân-ı sa‘âdetlerine ibrişim peştemâl kuşanup, hazırlanan onbeş re’s kurbanlık 
ganemin üç re’sin kendüler zebh, vesâ’irin hazînedâr ağa kulları boğazladuğun-
dan mezîd-i inâyet-i aliyye-i696 husrevânîlerinden kırmızı sofa kaplu bir sevb 
semmûr erkân kürk ilbâs ve iltifât-ı bî-kıyâs buyurdı. Ve otağ-ı hümâyûnları 
önünde kurılan dîvan-hâne çergesinde vüzerâ-yı izâm taraf-ı şehriyârîlerinden 
ihsân olunan ziyâfet yemeğin yiyüp697 yeniçeri dahi hayme-i leylek meydânına 
döşenen şôrbâyı kapup gülbâng-ı Muhammedî698 çekdiler. Ve bayram topları 
atılup devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâhî699 du‘âsın iderek gitdiler. 

Onbirinci şenbih gün Adana Beylerbeyisi Çerkes İbrâhîm Paşa kapusı ve eyâ-
leti askeri ile alay gösterüp huzûr-ı hümâyûnda hıl‘at giydi. Akabince Erzurûm 
Eyâleti'nin onbin ve onbinden yazusı yukarı olan ikiyüz elli nefer zü‘amâsı 
gelüp geçdi. Ve ilerü giden konakcı tûğ-ı hümâyûn muhâfazasına ta‘yîn olup 
Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa girüden gelmek buyuruldı. “Herkes semtli sem-
tine konup sancağı ve bayrağı altında yürüye ve illâ hîn-i iktizâda dirliği âhara 
tevcîh olunur” deyü dellâl nidâ itdirildi. Ol gün adâletlü pâdişâhımız hazretleri 
tebdîl-i câme ordu-yı hümâyûnları etrâfın geşt [ü] güzâr iderken bâğlar içinde 
bir cebeci vişne ağacın kırup meyvesin yedüğün göricek tutdurdup katl itdirdi. 

Onikinci bâzâr gün yeniçeri ağası ilerü kalkup Sofya sahrâsında onüç gün 
meks [ü] ikāmetden700 sonra onüçünci dü-şenbih gün umûm asâkir-i İslâm ile 
göçilüp Menzil-i Halkalıpınar. Ol gün Sofya Mollası Boşnak Mustafâ Efendi 
şehirden bir sâ‘at ba‘îd mahalde selâmlayup bi-emr-i hümâyûn gediklü mü-
teferrika ve çavuş nîze-zenleri yemeklüğe gelince izhâr-ı hüner itdiler. Ve bir 
hasta yeniçeri yol üzre kalup harekete bî-mecâl olduğı mehâbetlü pâdişâhı-
mız hazretlerinin manzûr-ı hümâyûnları olmağın kemâl-i şefakatlerinden ol 
derd-mende hekîm ta‘yîn ve sıhhat bulunca kapu ağası konağında yatup ihsân 
ile tatyîb-i hâtır eyledi. Ba‘de'l-yevm hastalık ile yollarda kalan askeri ve gerek 
gayrıya hekîmler ta‘yîn ve atiyyeler ile mesrûr idüp yayasın atlandırmak üzre 
vezîr-i aʻzam kullarına tenbîh [ü] te’kîd-i701 hümâyûn702 buyuruldı. Bu lütfı 

695 sorgucuyla ÇY
696 aliyye -ÇY
697 yiyüp -ÇY
698 Muhammedî ÇY: -V
699 pâdişâhî ÇY: -V
700 ve ikāmet Y: -ÇV
701 ü te’kîd ÇY: -V
702 hümâyûn -ÇY

120 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



gören hastalar şifâ bulup sağlar gıbta ider oldılar. Ve mukaddemâ Niş'den Belg-
rad'a703 varınca yollar [219b] emniyyetine ta‘yîn olunan Yanya Sancağı’na 
mutasarrıf  Arnavud Küçük Caʻfer Paşa tarafından menzil-i mezbûra gelen 
iki nefer Sırp704 haydûd huzûr-ı hümâyûnda söyledilüp “Batıçine Palankasıyla 
Hasan Paşa Palankası beyninde Caʻfer Paşa’ya râst geldik. Altı bayrakta üçyüz 
haydûd idik. Hayli cengden sonra vâfirimiz kırıldı, biz dil tutulduk. Onbeş gün-
dür Ösek’den berü İlok nâm kal‘a karşusunda meks ü ârâm705 üzre olan Nemçe 
taburundan ayrıldık. Bize birer kat esvab virüp ve kapudanımıza iltifât eyleyüp 
Nemçe taburının cenerali tenbîh eyledi ki “Âl-i Osmân Devleti’nin ağır askeri 
bu yıl üzerimize706 gelecektir. Hattâ pâdişâh da biledir. Budin Kal‘ası’na gelmek 
üzre niyyetleri şâyi‘ olmuşdur. Varınız evvelâ ki bir eyüce dil alasuz. Sıhhati üzre 
haberdar olalım”. Dil almadan dil olduk ve taburlarda sizin tarafınızdan firâr 
etmiş üçbin kadar haydûd re‘âyâ vardır ve İlok’taki taburdan üçyüzümüz de 
birden ayrıldık. Aramızda Nemçe ve Macar yokdur. “Yolları ve Türkçe bilirsüz” 
deyü bizi gönderdiler. Varadin Kal‘ası’na uğramayup Belgrad Kal‘ası’ndan 
hayli yukarı mahalden Sava Suyu'nı geçdik ve İlok’daki tabur bi’l-cümle atlu 
ve yaya ne kadar olduğı ma‘lûmumuz olmayup tefehhurlandıkları halde “yir-
mibin mıkdârı707 oluruz” dirler ve Ösek’den öte Baye nâm mahalde bir tabur 
dahi olup anın da içinde ol mıkdârdır ve şöyle ki taburun ikisi de Tuna’nın öte 
yakasındadır ve ufak topları biledir ve ekserinin sözi tabur kesüp içinden708 ceng 
[ü] cidâl709 eylemek üzre söylenür. Bu sûretde Varadin Kal‘ası’na geldiklerinde 
yine anda karâr idecekleri efvâhdan işitdik. Ve Budin Kal‘ası’nda dahi onbeşbin 
kadar710 asker vardır dirler. Ve hâlen şimdiki hâlde taburda atlu Nemçe askeri 
üzerine Hayzer ceneral ve yaya Nemçe askeri üzerine Kaprara ceneral baş 
kapudandır. Gayrı ceneralin geleceğin711 işitmedik. Ve hâlen Fransız ile Nemçe 
arasında ceng [ü] cidâl712 olup Erdel'deki Nemçe askerinin bir mıkdârını Fran-
sız semtine ta‘yîn etmişler iken sonra döndürüp yine713 bu cânibe göndermek 

703 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
704 Sırf  Ç: Sırp YV
705 ü ârâm ÇY: -V
706 üzerimize VY: üzerlerimize Ç 
707 mıkdârı ÇY: -V
708 içinden YV: içinde Ç 
709 cidâl ÇY: -V
710 kadar ÇY: -V
711 geleceğin ÇY
712 cidâl ÇY: -V
713 yine döndürüp ÇY
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sözün itdiklerin” takrîr idüp katl olundılar. Ve “ordu-yı hümâyûn askeri dağınık 
konmayup top top714 konalar ve gicelerde gâfil yatmayıp kendilerin muhâfaza 
idüp dil alınmakdan ziyâde hazer ü715 ihtirâz üzre olalar” deyü her ocağa ve 
kullara muhkem tenbîh buyuruldı. 

Ondördünci salı gün Dıragoman Derbendi’nden geçilüp Menzil-i Sarıyurt. 
Onbeşinci çehâr-şenbih gün Menzil-i Şehirköyü. Ol gün şehir göründüği ma-
halde kādîsıyla a‘yân-ı vilâyet selâmladı ve mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri 
tebdîl-i câme şehri ve kal‘ayı seyr idüp mustahfızlarına ihsân virdi. Onaltıncı 
penç-şenbih gün Menzil-i Palanka-i Mûsâ Paşa. İki sâ‘at ilerü geçilüp Kızılder-
bend Boğazı'nda vâkı‘ Eşpay Ovası'na konuldı. Ol gün mehâbetlü hünkârımız716 
hazretleri âdil köşkünde717 bu abd-i ahkarlarına “bugün ne yazdın?” buyurup 
“henûz dahi bir şey yazılmadı” deyü718 cevâb itdüğümüz vakit, yolun harâre-
tinden suya giren bir kaç âdem boğulduğı şâyi‘ olmağla tecessüsleri-çün emr-i 
hümâyûnları sâdır olup, “silâhdâr ağa kullarının bir sakasıyla bir muhzır ağa 
yoldaşı boğuldı” haberi vezîr-i aʻzam kulları tarafından geldi. 

Onyedinci cumʻa güni ki ibtidâ-yı eyyâm-ı bâhûrdur, şâfi‘de binilüp Kızıl-
bayır derbendinden aşılup Ilıca'da yemeklik olup öyleye karîb mahalde Niş 
Köprüsü'nden geçilüp karşu yakasında vâkı‘ Arab Receb Paşa kestüği handak 
hâricinde sahrâya konuldı. Kādîsıyla vilâyet a‘yânı şehir kurbünde selâmlayıp 
kal‘a ortasından mürûr olunurken vâfir top ve tüfeng719 şenliği720 itdiler. Ol 
gün kerâmetlü pâdişâhımız hazretleri ikindiden sonra âdil köşkünde yine bu 
kullarına “bugün ne yazdın” buyurup, “zabta sâlih henûz dahi bir şey yazılma-
dı” cevâbında iken vezîr-i aʻzam kulları tarafından gelen telhîsi hazînedâr ağa 
kulları getürüp feth [ü] kırâ’at eyledikde “işte sana yazacak vekāyi” buyurdı. 
Meğer Vidin Kal‘ası'yla Rajne Palankası721 beyninde vâkı‘ Yane Palankası'nın722 
garîbler723 ağası Mustafâ Ağa getürdüği bir nefer Sırp haydûd söyledilüp 

714 top ÇY: -V
715 hazer ve ÇY: -V
716 pâdişâhımız ÇY
717 Âdil Köşkü'nde -ÇY
718 deyü ÇY: -V
719 ve tüfeng Y: -V
720 şenlikleri ÇY
721 palankasının ÇY
722 beyninde vâki‘ Yane palankasının -ÇY
723 azablar ÇY
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“Tuna yalısında Timuk nâm karye re‘âyâsı idim. Haydûd başı Karapançe Ti-
muk'a geldikde kendüye varup haydûd oldum. Üç ay bile gezdim ve yedinden 
Rajne'ye gidecek zahîre arabaların haber aldık. Karapançe yirmi kadar âdem 
ile Timuk yolunda beklerken Mustafâ Ağa otuz kadar âdem ile gelüp ikindi 
vaktinde bizi basıp döğüştük.724 Beni tutdılar ikimizi kesdiler bir kaçın yarala-
yup sâ’iri725 firâr ideli bugün onbeş gündür. Ve ibtidâ Karapançe bu tarafa yüz 
yetmiş kadar Sırp ve Macar haydûdı ile geçüp yirmişer otuzar bölündiler. Ol 
zamândan berü dahi bir yere gelmediler. Ve nerede oldukların dahi bilmem 
yaz evvelinden berü çok yağmurlar yağmağla bir yere726 gidemedik. Ve ben 
tutulmazdan beş gün evvel Şehirköyi nâhiyesinden Totdurosice karyesinden 
bir gâvurun fakat iki öküzüni aldık gayrı birşey aldığımız yokdur. Ve Karapan-
çe karşu tarafdan geçelü aslâ bir âdem gelmeyüp Nemçe ve gayrı taraflarda 
bir haberim yokdur” takrîrin idüp katl olundı. Ve Niş Muhâfızı Cin Ali Paşa, 
“mukaddemâ Hersek vâlîsi iken kâfire esîr olan Cin Ali Paşa dedikleri benim, 
bahâ ile kurtuldum” dimekle merhameten Selânik Sancağı virilüp ba‘dehû 
Niş'e ta‘yîn olunmuş-idi. Lâkin ol Cin Ali Paşa düşmân elinden nâ-bedîd ol-
duğı tahkīka irüp bu Ali Paşa sâhte tezvîr ile sancağa nâ’il olduğı şâyi‘ olmağın 
paşalık defterinden silinüp yerine Moralı Ebu's-Su‘ûd-oğlı Mehemmed Paşa 
ta‘yîn buyuruldı. 

Onsekizinci şenbih gün mehâbetlü hünkârımız hazretleri tebdîl-i câme kal‘a-
yı seyredüp dizdâr ve topcılarına bahşiş727 virdi. Câ-be-câ handakları dolup 
tâbya ve şaranpo ve dîvârları tahrîb olduğundan mümkin mertebe ta‘mîr [ü] 
termîmine emr-i hümâyûnları sâdır olmağla vezîr-i aʻzam varup iktizâ iden 
mahalleri görüp keşf  itdiler. Sahrâ-yı Niş'de iki gün meks [ü]728 ikāmetden 
sonra yirminci dü-şenbih gün göçilüp Menzil-i Aleksinçe. Yirmibirinci salı 
gün Menzil-i Kınalıoğlı Çiftliği. Ol gün hünkârımız hazretleri sabâhdan ye-
meklüğe gelünce şikâr içün sa‘âdetle729 yolun sağ tarafına saptılar. Yirmiikinci 
çehâr-şenbih gün Menzil-i Perakin. Ol gün dahi sabâhdan menzile gelince sağ 
tarafa sapılup vâfir şikâr görünmüş iken sarp dağlar zîk mahaller olduğundan 

724 düşdük ÇY
725 sâirleri ÇY
726 tarafa ÇY
727 ihsân ÇY
728 meks ÇY: -V
729 sa‘âdetle -ÇY
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ancak bir karaca alındı. Ve Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm 
Paşa ağası Nemçe taburundan ve Katana Mustafâ Paşa İlok Kal‘ası’ndan ahz 
idüp Belgrad Muhâfızı Vezîr Caʻfer Paşa vâsıtasıyla menzil-i mezbûra gelen üç 
nefer dil âdil köşki önünde huzûr-ı hümâyûnda söyledilüp, “biz Nemçe yaya-
sından olup İlok Kal‘ası karşısında meks [ü] ikāmet730 üzre olan Nemçe tabu-
rundan beş nefer bir kayık ile berü yakaya meyve almağa geçmiş idik. Birimiz 
firâr ve birimiz katl ve üçümüz ahz olunalı bugün haftasıdır731. Ve taburdaki 
Nemçe askeri iki bölükdür bir mıkdârı Varadin'e beş sâ‘at ba‘îd Futok nâm 
mahalde olup ekseri İlok karşısında yaturlar. Yayası onbeşbin, atlusı ondörtbin 
kadar732 tahmîn iderler ve şimdi üzerlerinde olan ceneralin birine Palgi ve bi-
rine İstremberg dirler. Ve Saksonya Vilâyeti kralı olan Friderikos Hersek aske-
riyle gelüp cümle tabur üzerine baş olacaktır ve bir mıkdâr Brandeburg askeri 
dahi tabura gelecekdir dirler lâkin ne mıkdâr asker olduğun bilmem. Ve tabur 
bir yere geldikde Varadin Kal‘ası'na geçeceklerdir. Zîrâ “büyük pâdişâh bu yıl 
ağır asker ile üzerimize geliyor” deyü Varadin’e geçdikde, tabur içinde oturup 
Friderikos Hersek dahi geldikde meşveret idüp ana göre hareket ideceklerdir. 
Ve şimdiki hâlde kahtları733 olmayıp ile'l-ân Nemçe, Fransız ile husûmet üzre 
olup ve Nemçe taburı ne zamân kalkup geleceği alındığımız güne dek bellü 
değil idi. Ve Varadin'de Tuna üzerinde duracak kalyonların ikisi evvelden hâzır 
olup üçi de yeniden geldüğün” takrîr idüp ikindi dîvânında katl olundılar.734 

Yirmiüçünci penç-şenbih gün Menzil-i Yagodine. Ol gün yemeklik olan Nehr-i 
Morava Köprüsü’nde muhâfız Alaca[220a]hisâr Beyi Bektaş Bey ve Arnavud 
Küçük Caʻfer Paşa mükemmel kapusı ve Şehr-i Manastır'dan yazup kendüsüy-
le ma‘an konup göçen dörtyüz otuz nefer silâhdâr serdengeçdisiyle selâmlayup 
ve önce gidüp ordu-yı hümâyûn-ı zafer-makrûn735 kenârına vardıkda vücûda 
getürdüği nice hıdmetler mukābelesinde mazhar-ı iltifât, hıla‘-ı fâhire ilbâs 
ve asker-i İslâm’ın736 ardı kesilince cisr-i mezbûrı ve ol etrâfları eşkıyâ-yı hay-
dûddan hıfz737 idüp dümdâr şekilli girüden gelmek buyuruldı. Ve Tuna fırkate 

730 ve ikāmet Y: -ÇV
731 haftasıdır VY: bir haftadır Ç 
732 mıkdârı ÇY
733 kahtları VÇ: kaht-ı gılâları Y 
734 boyunları uruldı ÇY
735 zafer-makrûn ÇY: -V
736 İslâm-ı zafer-encâmın ÇY: zafer-encâm -V
737 hıfz-ı hırâset ÇY: hırâset -V
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kapudanlarından Süleymân Bey ahz idüp menzil-i mezbûra getürdüği iki nefer 
Nemçe keferesi738 huzûr-ı hümâyûnda söyledilüp, “Totlu bir739 atlu kapudan 
hıdmetkârı idik, İlok ile Varadin arasında vâki‘ Kubile nâm mahalde ikibin 
yaya ve bin atlu oturup suya girmiş idik. Kayık ile üzerimize müslimân gelüp 
tutdılar. Ve Nemçe askeri otluğa müzâyaka çekmesünler deyü cümlesi bir yerde 
olmayup bölük bölük Futok'da ve İlok'da ve Kubile'de ve Sonbor'da ve Baye'de 
meks [ü] ikāmet740 üzreler741. Ve kapudanımız742 müsâfirleriyle söyleşürken 
ba‘zı kerre işiddik.743 İbtidâ-i Eylül'de cümle Varadin'de bir yere gelüp bu def‘a 
sözleri meydân cengin idüp eğer meydân kendülere kalursa ya Belgrad'a veyâ 
Tımışvar Kal‘ası'na sarılmak fikrleri olduğun söylediler. Serdâr-ı tabur olan 
Friderikos Hersek askeri ile Baye Kasabası’na gelüp kondukda tecâvüz etdi di-
diler ve taburun744 baş cenerali Kaprara gelüp Varadin Kal‘ası'nı yokladuğun 
işitdim. Ve cümle askeri ben görmedim ancak bu yıl asker çokdur dirler. Zîrâ 
büyük pâdişâh ikiyüzbin asker ile üzerlerine geleceğin haber virdiler. Çasar-oğ-
lı ile Peç745 Kal‘ası’nda oturup Fransız ile bu yıl Nemçe askeri ceng idüp hayli 
sıkıldıkların” takrîr idüp gencin746 getürene virilüp, kartı747 küreğe emr olundı. 

Yirmidördünci Cum‘a gün Menzil-i Batıçine. Ol gün Devebağırdan derbend 
muhâfızı Hâce-zâde Arnavud Eyyûb Paşa piyâde ve süvâr dört yüz kadar Ar-
navud segbânıyla Boğaziçi'nde selâmlayup ve Titel Beyi Mustafâ Bey ahz idüp 
ve menzil-i mezbûra gönderdiği bir Nemçe ve bir Macar huzûr-ı hümâyûnda 
söyledildi. “Tise Suyu'nun ortasında Varadin kurbünde vâki‘ Kubile'de bin 
atlu ve bin yaya Nemçe Salar nâm kapudan ile bekleyüp geçen bâzârirtesi 
iki araba zahîre ile Varadin'e giderken tutuldum. Varadin karşusunda beşbin 
yaya748 ve bin atlu749 ve kal‘a içinde bin yaya Nemçe olduğun tahkīk bilürüm. 

738 keferesi ÇY: -V
739 Totlu bir VY: Totlup Ç 
740 ü ikāmet ÇY: -V
741 üzredir ÇY
742 kapudanlarımız ÇY
743 işidirdik ÇY
744 tabur-ı makhûrun ÇY: makhûr -V
745 Beç Y: Peç ÇV
746 gencin VY: geçen Ç 
747 kartı -Ç
748 atlu ÇY
749 ve bin atlu -ÇY
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Ammâ İlok karşusunda olan Nemçe askeri ne keyfiyyet ve ne mıkdâr oldu-
ğun bilmem. İşitdiğim üzre büyücek asker andaki askerdir. Ve geçen sene baş 
ceneral olan Kaprara andadır. Ve Hayzer ceneral750 de biledir. Ve Saz askeri 
dahi yaklaşmışdır didiler. Varat Kal‘ası'ndan çıkup Kubile'ye geleli bir yere 
varmadım. Ve Macar kal‘alarından ekser Nemçe soltatların çıkarup berüye 
getürdiler. Kal‘alar içinde az âdem alıkodılar. Ve Feterani nâm Erdel kralı as-
keri ile Erdel içindedir. Meğer pek sıkıltıları ola ki anda olan askeri Erdel'den 
çıkaralar ve Lipva ve Varat semtinde gayri Nemçe askeri yoktur. Cümlesi İlok'a 
gelmek üzredir ve dernekleri anda olacaktır, niyyetleri ne idüğün bilmem” 
takrîrin idüp küreğe verildi. Ve ikindiden sonra bir azîm kasırga kopdı kim 
ekser haymeyi yıkdı. 

Yirmibeşinci şenbih gün Menzil-i Palanka-i Hasanpaşa. Ol gün adâletlü 
hünkârımız hazretleri tebdîl-i câme palanka etrâfın gezerken köprü aşurı bir 
sipâh re‘âyâdan, bahâsından aşağı cebr ile arpa alup ol münâkaşada iken üze-
rine751 varup ol sâ‘at tutdurup sâ’ire752 ibret içün katl etdirdi. Menzil-i mezbû-
ra Bosnalı Fazlı Bölükbaşı'dan gelen Zaharye nâm haydûd-başı ile iki haydûd 
huzûr-ı hümâyûnda söyledilüp, “haydûd olalı beş yıldır, üç ay mukaddem beş 
yüz kadar haydûd Sava Suyı kenârında olup hâlen Nemçe elinde olan Moravik 
Palankası kurbünden berü yakaya geçüp perâkende olup haydûdluk iderdik. 
Otuz mıkdâr haydûd ile Rodnik nâm mahalde basılup tutulduk. Ve Moravik 
Palankası'nda ikiyüz kâfir bir mıkdâr zahîre ve cebe-hâne-i mühimmât753 ve 
top mevcûddur. Ve berü yakaya geçen haydûd anda cem‘ olup zahîrelenüp 
avdetde yine oradan geçüp gitdiklerin” takrîr idüp Zaharye katl olunup754 
öbürleri ilerü yol kenârında karşu karşuya755 kazığa uruldı. 

Yirmialtıncı bâzâr gün, Menzil-i Kolar. Yirmiyedinci dü-şenbih gün Menzil-i 
Çeşme. Ol gün Hisârcık kurbünde vâki‘ merhûm Sultân Süleymân Hân-ı 
kadîm mahsûs sâyebân içün yapdırdığı Nehr-i Tuna'ya nâzır püşte-i refî‘ada 
kurılan sâyebânda yemeklik olup iki sâ‘at ilerü Çeşme nâm mahalde nasb olu-
nan otağ-ı âlî-nıtâklarına nüzûl buyurduğı vakt, Rumili Beylerbeyisi Arnavud 

750 ceneral ÇY: -V
751 üzerine VÇ: üzerlerine Y 
752 sâire VÇ: sâ’irlerine Y 
753 mühimmât ÇY: -V
754 olunup ÇY: -V
755 yakaya ÇY
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Mahmûd Paşa piyâde ve süvâr üçbin nefer müsellah kapusı ve eyâletinden 
muhâfaza-i Tımışvar ve Belgrad ve Mora'da olan zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârdan 
gayrı ikibin nefer zü‘amâ vü erbâb-ı tîmâr alaybeyileri ile ve mîrî tarafından 
bahşiş ile yazduğı dörtbin beşyüz nefer müntehab piyâde Arnavud levendâtıy-
la alay gösterüp kendü kırmızı çukaya vaşak kaplu kapanitse ile gelüp mahall-i 
selâmda inüp mazhar-ı iltifât sâ’ir ikişer tuğlı paşaların yer öpdüği mahalden 
dahi berü getürilüp hâk-bûs-i756 pâdişâhî şerefine nâ’il olup kānûn-ı kadîm757 
üzre hıla‘-ı fâhire ilbâs, vezîr-i aʻzamdan dahi yeşil çukaya kaplu semmûr erkân 
kürk giydirildi. Akabince Avlonya ve Delvine sancaklarına mutasarrıf  Arna-
vud Kaplan Paşa piyâde ve süvâr beşyüz nefer ve Ohri Sancağı’na mutasarrıf 
Arnavud Âdem Paşa piyâde ve süvâr ikiyüz elli nefer ve Köstendil Sancağı’na 
mutasarrıf  mezbûr Mahmûd Paşa karındaşı Hudâvirdi Bey piyâde ve süvâr 
beşyüz nefer Arnavud levendâtıyla geçüp kaftân giydiler. Cem‘an yüz altmış 
bayrak olup birden onbin yediyüz elli nefer güzîde asker ordu-yı hümâyûna 
vâsıl, âmme-i guzât-ı ehl-i758 İslâm sürûr hâsıl itdiler. 

Yirmisekizinci salı gün Menzil-i Belgrad-ı dârü'l-cihâd759. Ol gün Belgrad'a760 
vusûl muhakkak olmağın bi-emr-i hümâyûn bi'l-cümle sunûf-ı askere alay 
fermân olup evvelâ ma‘hûd çeşme kurbünde onbir bin sipâh [u]761 silâhdâr 
zümresi dahi öte sağ kolda vezîr-i aʻzam kapusuyla kethudâsı dahi öte Anadolı 
Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa kapusı ve eyâleti askeri ve eyâle-
tinden Engüri ve Aksaray sancaklarına mutasarrıf  Ebubekir Paşa ve Menteşe 
Sancağı’na mutasarrıf  Mustafâ Paşa ve Hamîd Sancağı’na mutasarrıf  Tatar 
Sâlih Paşa ve Çankırı Sancağı’na mutasarrıf  Küçük İsmaʻîl Paşa ve ardlarında 
bir mıkdâr Macar askeriyle Kurs Kralı Tökeli İmre, dahi öte Belgrad muhâ-
fızı Vezîr Caʻfer Paşa'nın kapusı halkıyla kethudâsı kendü yalnız ilerü gelüp 
vezîr-i aʻzam hazretlerinin762 önünde alaya763 binmiş idi. Dahi öte Karaman 
Eyâleti'nden Kırşehri ve Ayıntab sancaklarına mutasarrıf  Abdülkādir Paşa 
dahi öte Sivas Beylerbeyisi Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa kapusı halkı ve eyâ-

756 bûs VY: pûs Ç 
757 kadîm ÇY: -V
758 ehl ÇY: -V
759 dârü'l-cihâd ÇY: -V
760 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
761 ve Ç: -YV
762 hazretlerinin ÇY: -V 
763 alaya V: ata Ç: -Y
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letinden Divriği Sancağı Beyi Katana Mustafâ Paşa ve Bozok Sancağı Beyi 
Kurd Mehemmed Paşa ve Arapgir Sancağı Beyi Mehemmed Bey dahi öte 
Diyârbekir Beylerbeyisi Vezîr Şâhin Mehemmed Paşa kapusı halkıyla dahi 
öte Haleb Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehemmed Paşa kapusı ve eyâleti askeri 
dahi öte Şâm-ı dârü's-selâm764 Beylerbeyisi Vezîr Kanijeli Osmân Paşa kapusı 
ve eyâleti askeri dahi öte Adana Beylerbeyisi Çerkes İbrâhîm Paşa kapusı ve 
eyâleti askeri ile765 ve eyâletinden Silifke Sancağı’na mutasarrıf  Serhadlü Esîr 
İbrâhîm Paşa ve Ala’iye Sancağı'na mutasarrıf  Ahmed Paşa dahi öte Erzurûm 
Eyâleti'nin zü‘amâsı ve sol tarafda Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa 
kapusı ve eyâleti askeri ve mîrî levendât ve hâne askeri ve eyâletinden İlbasan 
Sancağı’na mutasarrıf  Vezîr Arnavud Süleymân Paşa bin kadar kapusı halkıy-
la ve Kaplan Paşa766 ve Âdem Paşa ve Hudâvirdi Bey ve767 Yürük Beyi İbrâhîm 
Bey ve yüz ellişer âdemleriyle Sirem Sancağı Beyi Feyzullâh Bey ve Titel San-
cağı Beyi Mustafâ Bey ve Bosna'dan yazılan mîrî üçbin nefer piyâde Boşnak 
levendâtıyla Bosnalı Fazlı Bölükbaşı bu mezkûrûn asker önünde sağlı ve sollı 
beşyüz top arabacı, bin beşyüz topcı, üçbin cebeci yirmiiki bin yeniçeri tâ otağ-ı 
hümâyûnları kapusuna dek tertîb olundukdan sonra şecâ‘atlü ve mehâbetlü 
pâdişâhımız hazretleri dahi mübârek yed-i hümâyûnlarına murassa‘ kolçak 
giyüp miyân-ı sa‘âdetlerine mücevher şemşîr-i adüvv-tedmîr ve incü ile ârâste 
vü pîrâste tîrkeş-keş768-i a‘dâ kuşanup zahr-ı mübâreklerine mücevher çapraslı 
yeşil İstanbul serâserinden dikilmiş göke769 ilbâs ve ser-i nusret-eserlerine küçük 
destâr üzre [220b] bir kıt‘a küçük hind sorgucı sokunup770 mücevher raht ve 
abâyî ile eyerlenmiş mecnûn kırına süvâr olup çavuşlar, aleyke avni'llâh sadâ-
sın ayyûka irgürdükden sonra azîm debdebe-i771 alay ile mevcûd yemîn [ü] 
yesâr guzât-ı ehl-i772 İslâm773 selâm virüp izhâr-ı mahabbet ve du‘â idüp göz-
leri yaşın seyl-i revân-misâl dökerek Belgrad-ı dârü'l-cihâd774 sahrâsında vâki‘ 

764 dârü's-selâm ÇY: -V
765 ile ÇY: -V
766 paşa -ÇY
767 ve ÇY: -V
768 keş -ÇY
769 göke VY: gerge Ç 
770 sokunup VY: sokup Ç 
771 debdebe ÇY: -V
772 ehl ÇY: -V
773 İslâm ÇV: İslâma Y 
774 dârü'l-cihâd ÇY: -V
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Abaza Mehemmed Paşa Köşki kurbünde nasb olunan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına 
şeref-nüzûl buyurup kal‘adan ve tâbyalardan hayli top şenliği oldı. Bu gün 
cem‘ olan güzîde askerin kesreti bir târîhde olmayup kal‘anın üçbinden ziyâde 
yerlü kulundan gayrı kırkiki bin piyâde kapukulı ve775 Arnavud tâ’ifesiyle onbir 
bin sipâh ve eyâlet paşaları kapularının ve eyâletleri ve eyâletlerinde olan mîr-i 
mîrân [ve] ümerâ kapularıyla ber-vech-i tahmîn yüzbinden ziyâde kılıç olduğı 
tahkīka irdi. Hakk celle vü alâ hazretleri fursat ve nusret ile avdet-i hümâyûn 
müyesser idüp, âmme -i ibâdu'llâhı şâd u handân eyleye âmîn. 

Yirmidokuzuncı çehâr-şenbih gün utûfetlü776 pâdişâhımız hazretleri tebdîl-i 
câme Belgrad-ı dârü'l-cihâd777 Kal‘asın ve tâbyaların ve topların ve humbara778 
hâvânların ve sefere gidecek topların seyr [ü] temâşâ779 idüp dizdâr ve azebler 
ağası ve tâbya ağası ve ma‘zûl topcılar kethudâsına ihsân virüp kal‘a tab‘-ı 
hümâyûnlarına muvâfık ve780 me’mûlünden ziyâde metânet [ü]781 istihkâm 
üzre binâ olunduğundan mübâşirlerine du‘â itdi. Ve Fazlı Bölükbaşı'nın üç 
bayrak levendi Sava kurbünde giriftâr itdikleri dört nefer haydûdı ahşam vakti 
huzûr-ı hümâyûna getürüp bir bir782 söyledilüp, “oniki nefer dil almak783 içün 
Sonbor'da olan taburdan çıkalı yedi gündür, etmek almağa bir köye inüp bizi 
basdılar. Sekizimiz firâr idüp784 ve dördümüz tutulduk” takrîrin idüp katl olun-
dılar. Getüren üç bölükbaşı785 kaftân786 giyüp787 bayrakları neferâtına788 onar 
altun ihsân789 verildi. Ve havâle palankası kurbünde otluğa varan asker üzerine 
iki bayrak haydûd eşkıyâsı790 inüp iki âdem şehîd ve birin giriftâr etdikleri 

775 ve -Ç
776 mehâbetlü ÇY
777 dârü'l-cihâd ÇY: -V
778 humbaraların ve ÇY
779 temâşâ ÇY: -V
780 ve Ç: -YV
781 ve -Ç
782 bir bir ÇY: -V
783 almak VY: almal Ç 
784 idüp ÇY: -V
785 bölükbaşı VY: bölükbaşılara Ç 
786 kaftânlar ÇY
787 giydirüp ÇY
788 neferâtlarına ÇY
789 ihsân ÇY: -V
790 eşkıyâsı ÇY: -V
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şâyi‘ olmağla bi-eyyi vechin-kân ele getürülmesi içün vezîr-i aʻzama tenbîh [ü] 
te’kîd-i791 hümâyûn buyurılup792 yine Fazlı Bölükbaşı'nın bir kaç bayrağı ta‘yîn 
olunup rûz-merre otlukçı793 üzerine bir paşa muhâfazaya emr794 olundı. Sene 
bunda encâma irdi.795

791 ü te’kîd ÇY: -V
792 buyuruldı ÇY
793 otlukçı VY: otluğı Ç 
794 ta‘yîn ÇY
795 Zeyl-i Fezleke ile beraber üç cilt olarak tanzim edilen, Manisa Çaşnigir Kitaplığı'ndaki nüshanın 

ikinci cildi burada sona eriyor. İkinci cildin sonunda müstensihin isim, mahlas ve vakıf  kaydı zikre-
dildikden sonra üçüncü cilde başlanılıyor. “ Ketebehü'l-fakīrü'l-hakīr ilâ rahmeti Rabbihi'l-kadîr, 
Ömer el-ma‘rûf  bi-Hisârî” “Hâzâ kitâbü şerîfi ızze vakafe ell-Hâc Eyyûb”. Bu ifâdelerden sonra 
üçüncü cildin mukaddimesi ve fihristi verilerek bin yüz yedi senesi hâdiselerine başlanılıyor. 
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BiN YÜZ YEDi SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR1

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi penç-şenbih güni ki ibtidâ’-i Ağus-
tos'dur, şecâ‘atlü pâdişâhımız hazretleri iç halkı ve2 vezîr-i aʻzam kulları ile 
kal‘a seyrine varup iç kal‘ada vâki‘ Vezîr Caʻfer Paşa Sarâyı'na nüzûli vaktinde 
cümle toplara bir fetîlden3 âteş4 virilüp dûd u kebûd kal‘ayı kaplayup aka-
bince varup5 Tuna Kapudanı Bıyıklı Ali Paşa kalita ve fırkate ve Tuna şayka-
ları cem‘an6 yüzbir kıt‘a donanmâ-yı hümâyûn sefîneleriyle Belgrad'a7 vâsıl, 
mukābele-i pâdişâhîye geldikde bir mertebe top ve tüfeng şenliği itdi8 ki keştîler 
görünmez oldı. Der-akab kal‘anın9 dahi cümle topları10 bir fetîlden11 atılup 
zemîn lerzâna geldi. Ve karşu Zemûn'a kal‘anın kebîr kazanı12 humbaraları ve 

1 Manisa Umûmî Kütübhânesi Çaşnigir Kitaplığı'ndaki nüshanın üçüncü cildi on iki varaktan olu-
şan bir fihrist ve mukaddimeden sonra 1107/M.1695 senesi vekāyi‘i ile başlıyor. Bende Hüseyin. 
“İşbu kitâb-ı letâfet-me‘âb ki Tevârîh-i Âl-i Osmân ebeden an mülkihim ilâ inkırâzi'z-zamân meyânında kemâl-i 
sıhhat-i takrîr ile memdûh ve mu‘teber ve vücûdı nâdir bir nüsha-i bî-bedel olduğı müsellem olmağla, bu abd-i 
hakīr ya‘ni, ser-çukadârân-ı kâb-ı kâm-yâb Sultân Selîm ibn-i Mustafâ Hân müceddeden ketb ü imlâsına sarf  ve 
tashîh-i ibârâtına bezl-i makderet eyleyüp el-hamdü lillâhi te‘âlâ işbu bin iki yüz beş senesi hılâlinde derece-i hüsn-i 
hıtâm olduğunı îmâ ve vesîle-i hayr-du‘â olmak içün bu vechile işbu mahalle işâret olunmuşdur. İlâ inşâ’allâhü 
te‘âlâ mutâla‘asıyla karîrü'l-ayn olan ihvân-ı bâ-safâdan bu eser-i celîlin ibkāsını îfâ reftârında zikr-i bi'l-hayr ile 
yâd buyurmaları mes’ûl ü mütevakkı‘dır.” Mukaddimenin üstünde vakıf  kaydı yer almaktadır.

2 ve -Ç
3 bir fetîlden ÇY: -V
4 âteş VY: âteşler Ç
5 varup ÇY: -V
6 cümle ÇY
7 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
8 itdiler ÇY
9 kal‘a-i metînin Y: kal‘a-i metînenin Ç: metîn -V
10 top-ı kal‘a-gûyları ÇY: kal‘a-gûy -V
11 bir fetîlden ÇY: -V
12 kazgan ÇY
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yaluda olan Ösek'den gelme kırkdört vukıyye yuvarlak atar Sultân Süleymân'ın 
gümüş halkalı balyemez topuyla on kıt‘a balyemezlere yuvarlak konup Tuna 
üzre sekdirme atdırdı. Andan kal‘anın beden üzre13 olan köşke teşrîf  buyurup 
vezîr-i aʻzam hazretlerinin14 vesâtatı ile Vezîr15 Caʻfer Paşa, pâye-i serîr-i a‘lâya 
yüz sürüp, “güzel hıdmet16 itdin, ber-hûrdâr ol, etmeğim sana halâl-hoş17 olsun 
kal‘anın dahi kusûrı var mıdır?” deyü18 buyurdukda Sava kenârı iki tâbyaya 
muhtâc olduğun arz eyledi. “Makbûl ve fermân-ı hümâyunum olmuşdur, gö-
reyin seni metânet üzre binâ etmek gereksin” buyurup serâserli semmûr kürk 
ilbâs ve19 beşyüz altun ihsân ve kal‘anın cümle yerli20 kul ağalarına hıl‘at21 ve 
mi‘mâr-ı kal‘a olan kefereye dahi ikiyüz altun ile bir kaftân giydirildiği vakit 
taburdan22 çıkup giriftâr-ı dest ü23 beste henûz gelen iki haydûdun24 handak 
başında boynı25 urılup getüren iki bölük-başıya kaftân ve neferâtına26 altun27 
verildi. Ve ahşâm üzeri binilüp otağ-ı hümâyûnlarına şeref-nüzûl buyurdı.28 

Berây-ı meşveret ikinci cumʻa gün bi-emr-i hümâyûn vüzerâ vü mîr-i mîrân ve29 
ümerâ ve ulemâ ve ocak ağaları ve ihtiyârları ve serhadd pîrleri ve umûr-dîde ve30 
tecrübe-kârların otağ-ı hümâyûnlarına da‘vet ve düşmen-i dîn üzerine varılma 
husûsunda meşveret içün azametlü pâdişâhımız hazretleri cümleye “Varadin 
Kal‘asın muhâsara itsek ma‘kūl müdür?”31 tevcîh-i hıtâb buyurdukda, Vezîr-i dilîr32 

13 üzre VY: üzerinde Ç
14 hazretlerinin ÇY: -V
15 vezîr -Ç: YV
16 hıdmetler ÇY
17 hoş ÇY: -V
18 deyü ÇY: -V
19 ile ÇY
20 yerli Ç: -YV
21 hıl‘atler ÇY
22 tabur-ı makhûrdan ÇY: makhûr -V
23 ü -Ç
24 haydûd eşkıyâsının ÇY: eşkıyâsı -V
25 boynu VY: boyunları Ç
26 neferâtlarına ÇY
27 altun VY: ihsân Ç
28 buyurdılar ÇY
29 ve -ÇY
30 umûr-dîde ve ÇY: -V
31 ma‘kūl-i münâsib midir deyü ÇY: münâsib deyü -V
32 dilîr ÇY: -V
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Caʻfer Paşa ve Arnavud Mahmûd Paşa ve yeniçeri ağası; “gerçi geçen sene 
Varadin Kal‘ası muhâsara oldı. Bu yıl dahi ol niyyet ile varılur ise mukaddemâ 
meteris alduğumuz yerleri küffâr-ı hâk-sâr33 ser-â-pâ tâbya ve handak ve şa-
ranpo ile zabt u rabt34 idüp bir vechile yanaşmak mümkin olmayup muhâsara 
itdüğümüz sûretde bu kadar bin asker ve cebe-hâne telef  olup ancak tazyî‘-i35 
evkātdan gayrı bir şey mutasavver değildir. Ve donanma-yı hümâyûn hod 
kat‘an evvelki mahalle varamaz36. Ma‘kūl olan budur ki Belgrad-ı dârü'l-cihâd37 
Kal‘ası’na yirmibin âdem ve38 köprüye onbin âdem muhâfazaya alıkoyup biz 
cümle asker-i İslâm39 ile Pançova'ya geçüp Tımışvar Kal‘ası harâbdır metâ-
net [ü] istihkâm40 üzre binâ idüp kifâyet mıkdârı tecdîd-i asker ve zehâ’ir ve 
cebe-hâne vü mühimmât-ı lâzımeleri konup etrâfında fesâdlık iden Pofça ve 
Şebeş ve Logoş ve Lipva ve Yanova gibi harbî kal‘alar ve nice palankaları alup 
yıkalım41. Belgrad Tımışvar'sız, Tımışvar Belgrad'sız olmaz. Eğer düşmen üze-
rimize gelürse ceng [ü] cidâl42 ideriz veyâ biz Tımışvar semtinde iken düşmen 
gelüp Belgrad'ı muhâsara iderse muhkemdir, inşâa’llah fürce bulamaz ve iktizâ 
iderse imdâd olunur” didiler. Cümlesi bu re’yi beğenüp bu niyyet üzre Fâtihâ 
okunup meclis dağıldı. Ol gün Serhadli Mehemmed Paşa getürdiği dil söyle-
dilüp, “Tımışvar kurbünde Pofça Palankası’n yüz Sırf  yaya cengci bekler idik, 
Yeni Palanka’lı altına seğirdüp beni tutdılar ve ol etrâfın hâkimi olan Ceneral 
Anton, Şebeş Kal‘ası'nda oturup gayrı bir şey bilmem” takrîrin idüp Paşa-yı 
mûmâ-ileyhin bir zâ’im âdemiyle mübâdele olundı. 

Üçünci şenbih gün mukaddemâ sâdır olan hatt-ı hümâyûn mûcebince ikibin 
nefer müntehab Mısır askeri ile İsmaʻîl Bey Selanik'den çıkup alay ile ordu-yı 
hümâyûna dâhil bir donanmış, iki çullı at bir mıkdâr hediye ile pâye-i serîr -i a‘lâ-
ya yüz sürüp hıl‘at giydi. Ol gün Kırım Hânı Hâcı Selîm Girây Hân hazretleri 
bir gün evvel ordu-yı hümâyûna irişmek üzre hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn 

33 hâk-sâr ÇY: -V
34 u rabt ÇY: -V
35 tazyîk VY: tazyî‘ Ç
36 mahalle varamaz V: mahallemiz ÇY
37 dârü'l-cihâd ÇY: -V
38 ve -Ç
39 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
40 ve istihkâm ÇY: -V
41 yıkalım VY: yıkayım Ç
42 cidâl ÇY: -V
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ile hâssa salâhorlarından Frenk Abdullâh Ağa gönderildi. Ve43 dördünci bâzâr 
gün vezîr-i aʻzam a‘yân-ı asker ile varup Belgrad İskelesi'nde hâzır [u] mü-
heyyâ44 olan tonbaz ve mühimmât-ı sâ’ireyi kaldırup münâsib görüldüği üzre 
yarım sâ‘at aşağı Karye-i Vişiniçe kurbünde karşu Pançova'ya Tuna üzre köprü 
binâsına mübâşeret olundı. Ve öte yakasın düşmenden45 hıfz [ü] hırâset46 içün 
Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa ve Anadolı Beylerbeyisi Mısır-
lı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa ve Adana Beylerbeyisi Çerkes İbrâhîm Paşa kapu-
ları ve cümle eyâletlerinde olan mîr-i mîrân [ve] ümerâ ve ehl-i tîmâr u zü‘amâ 
ve47 üsti açık ta‘bîr olunur Tuna kayıkları ile iki günde48 Pançova'ya geçildü. Ol 
gün Tımışvar Muhâfızı Vezîr Topal Hüseyin Paşa ve ahâlî-i kal‘a tarafından 
istikbâl-i hümâyûn içün gönderdikleri beş nefer âdem huzûr-ı hümâyûna gelüp 
serhadd ahvâli su’âl buyuruldı. “Cümle Erdellü kudûm-ı49 hümâyûnlarınıza 
muntazırdır ki hemân pâdişâhımız hazretleri bu tarafa teşrîf  buyursun birkaç 
seneden berü Erdel memleketine musallat olan Nemçe hazelesiyle Feterani 
didikleri ceneral-i la‘îni inşâa'llahu te‘âlâ50 kendü elimiz ile katl idüp cümle 
vilâyeti bî-müzâhama teslîm ideriz. Ve ahâlî-i Tımışvar kullarınız dahi teşrîfi-
nizi işitdiklerinde yeniden dünyâya gelüp hem kal‘anın istihkâm üzre ta‘mîr ü 
meremmâtına ve bi-lutfi'llâhi teʻâlâ etrâfında olan Şebeş ve Logoş ve Lipva ve 
Yanova kal‘alarının ve sâ’ir nice kurâ vü büldânın feth u teshîrine sebeb olup 
guzât-ı İslâm dahi nice menâfi‘-i kesîreye muvaffak olmaların” takrîr ve ta‘rîk51 
u tergīb idüp beşer altun verildi. Ve Arnavud Mahmûd Paşa âdemleri Böğür-
delen'den giriftâr itdikleri İlok Kal‘alı bir haydûd katl olundı. Ve Kurs Kralı 
Tökeli İmre'ye kifâyet mıkdârı ulûfe ve me’kûlât u meşrûbâtı virilüp istedüği 
yerde oturmak [221a] üzre ehl ü iyâli ile gemiye konup İstanbul'a gönderildi. 

Altıncı salı gün Karaman Beylerbeyisi Vezîr Hısım Mehemmed Paşa mükem-
mel kapusı ve eyâleti askeri ile ordu-yı hümâyûna mülhak ve alay ile mukābe-
le-i pâdişâhîye gelüp içerü da‘vete muntazır iken geç gelmek töhmetiyle hâric-i 

43 ve -Ç
44 ve müheyyâ ÇY: -V
45 düşmen-i dînden ÇY: dîn -V
46 ü hırâset ÇY: -V
47 ve ÇY: -V 
48 günde YV: gün Ç
49 kadem ÇY
50 te‘âlâ ÇY: -V
51 ta‘rîk VY: tefrîk Ç
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otağda tahkīran ikişer tuğlı kaftân giydüği mahalde serâser52 kürk giydirilüp 
cisr-i mezbûrun berü yakasın muhâfazaya ta‘yîn olundı. Ol gün şevketlü, 
mehâbetlü53 pâdişâhımız hazretleri vezîr-i aʻzam kullarıyla cisr-i mezbûr seyri-
ne teşrîf  ve “bizzat üstüne varup, hergün gelüp nezâret ile birgün evvel yetiş-
dirmek gereksin” deyü54 tenbîh-i hümâyûn buyurup köprüye nâzır bir püşteye 
kurılan sâyebân-ı şâhânelerine nüzûl ve ikindiye dek eğlenüp Tuna'nın Ruscuk 
fırkatelerine sekdirme ve iç halkı kullarına ve vezîr-i aʻzam tüfengci yeniçerile-
rine ve Hudâvirdi Bey piyâdelerine Tuna üzre55 bir kayık içinde nişâna kurşun 
atdırup, dönüşde Tuna Kapudanı Bıyıklı Ali Paşa fırkatesine süvâr ve kendü 
dümen tutup düşmen-i dîn56 tarafından hayli vekāyi‘ su’âl buyurup Belgrad-ı 
dârü'l-cihâd57 İskelesi'nde kendüye kaftân ve kürekcilerine ihsân buyuruldı. Ve 
Katana Mustafâ Paşa âdemi tutup getürdüği bir Nemçe kapudanı katl olunup 
getüren kaftân giydi. 

Yedinci çehâr-şenbih gün celâdetlü58 Kırım Hânı Hâcı Selîm Girây Hân hazret-
lerinden gelen mektûbda59 bundan akdem Moskov Kralı küllî tedârük ve hadden 
bîrûn asker-i kesîr60 ile gelüp Azak Kal‘asın muhâsara itdüği serhadd-i mezbûre 
tarafından gelen feryâd-nâmeleri der-i devlete61 i‘lâm olunmuş idi. Hıdemât-ı 
aliyyelerinde bulunmak üzre ordu-yı hümâyûnları cânibine sür‘at u isti‘câlen 
Nehr-i Prut'a iki mesâfe kalur mahalle vusûlümüzde tekrâr Azak'dan mahzarlar 
gelüp üzerlerine müstevlî olan küffâr-ı hâk-sâr kal‘anın handakına karîb azîm 
toprak tâbyalar ihdâs eyleyüp onikişer kıyye62 top güllesi ve birer kantâr hum-
bara ile döğüp hattâ bir gün bir gicede öyle bir küçük kal‘aya dörtyüz ondört 
humbara atup ziyâde tuğyân ve ol serhadd-i mansûre-i şehriyârîde olan ümmet-i 
Muhammed pençe-i tasallut-ı a‘dâda muztaribü'l-hâl oldukların yazup bi-nefsihî 
imdâdlarına irişmemizi niyâz itmişler ve Kırım tarafından dahi mahzarlar ve 

52 serâser VY: serâserli Ç
53 mehâbetlü Ç: -YV
54 deyü ÇY: -V
55 üzerinde ÇY
56 dîn ÇY: -V
57 dârü'l-cihâd ÇY: -V
58 celâdetlü ÇY: -V
59 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
60 kesîr ÇY: -V
61 devlet-medâra Y: medâr -V
62 vukıyye ÇY
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âdemler gelüp Togan Kal‘ası üzerine gelecek düşmen-i dîn63 askeri dahi sudan 
kayıklarıyla ve karadan atlu ve yayası Togan Kal‘ası altına geldüği haberin bildi-
rüp anlar dahi “imdâdımıza yetişesiz” deyü64 feryâd itmişler ve lisânen takrîrleri 
üzre düşmen-i dîn vakt-i muhâsarada merâkib-i bâr-gîrleri ma‘ûnet kaydını çek-
memek içün cümle hayvânâtların Azak'ın sekiz sâ‘at üst tarafında vâki‘ Çerkes 
Kirmân nâm kendü kal‘asında alıkoyup cümle mühimmâtın sudan getürdüp bir 
mertebe ikdâm ve ümîd-i fâsidiyle müstevlî olmuş ki ta‘bîr olunmaz ve bu a‘dâ-i 
dînin geleceği kış ibtidâsından berü kâh mahzarlar ve kâh mektûblar ve nice def‘a 
delîller ile bildirüp ziyâde kuvvet ve kudret sâhibi olmağla karadan Azak imdâ-
dına varacak beş onbin mıkdârı65 Tatar askeri ile ve içine olur olmaz tüfengci 
konulmağla iktifâ olunmak câ’iz olmayup küllî ihtimâm-ı tâmma muhtâc olduğı 
ve bu tarafda olan serhadlerin muhâfaza ve ta‘mîrâtına müte‘allik ve66 iktizâ iden 
umûr67 kirâren 68 i‘lâm ve emr-i Hakk69 ile ri‘âyet-i kā’ide-i ihtiyât ile haberin sıd-
kı tarafı tercîh olunup düşmen-i dînin kuvvet ve kesretine nazaran müdâfa‘asına 
kudret bulunur tedârük görülmedi şimden sonra Azak ve70 ahvâli cenâb-ı Bârî-i 
te‘âlâ71 dergâhına yüz urup avn [ü] inâyeti tazarru‘undan gayrıya çâre kalmadı. 
Yalnız bu düşmenin72 sû’-i kasdı Azak Kal‘ası73 olmayup ellişer nefer tüfengci 
âlûd bin kıt‘a gemi yaptırup74 deryâ tarafından dahi yürümek üzre tedârük gö-
rüp Hakk celle vü alâ hazretleri kendü lutf  u kerem ü75 inâyetinden Azak'ı76 mekr-i 
a‘dâdan77 me’mûn iderse fîhâ ve illâ ma‘aza'llah bir zarar78 [u] gezend isâbet 
iderse deryâ tarafına gördüği79 tedârükün iktizâsı üzre sevâhil-i Bahr-i siyâh'a 

63 dîn ÇY: -V
64 deyü ÇY: -V
65 mıkdârı ÇY: -V
66 ve Ç: -YV
67 umûr VY: umûru Ç
68 ve –ÇY: +V
69 hüdâ-yi müte‘âl ÇY
70 ve -ÇY
71 Te‘âlâ ÇY: -V
72 düşmen-i dînin ÇY: dîn -V
73 kal‘ası ÇY: -V
74 yaptırdı ÇY
75 kerem ü ÇY: -V
76 Azak Kal‘asını ÇY: kal‘asın -V
77 a‘dâ-yi dîn-i menhûsdan ÇY: dîn-i menhûs -V
78 zarar ÇY: -V
79 getürdüği ÇY
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alem-efrâz olup Anadolı ve Rumili sevâhilinde ve İstanbul80 Boğazı'ndan emîn ü 
râhat gidüp ale'l-husûs Kırım Adası ma‘raz-ı zevâlde kalması havfından nâşî ol 
serhadd ahâlîsi muztaribü'l-hâl olup refâkatimizde olan askerden dahi kimi kapu-
muz dibinde Azak ve Togan kal‘aları gibi miftâh-ı memâlik-i İslâmiyye, Moskov 
ve Barabaş gibi hasm-ı kavî muhâsarasında iken düşmenimizi bırakup nereye 
gideriz ve kimi bu kadar müddetden berü dîn-i mübîn-i pâdişâh-ı İslâm hazretle-
rinin81 uğurunda cân u baş ile hıdmet idüp böyle vaktimizde ilticâ eyledüğümüz 
Devlet-i aliyye'den imdâd ve merhamet ümîd iderken kendü hıdmetlerinde bu-
lunmağa kolay olsun içün mahzarlar ile niyâz u recâ82 eyledüğümüz şeylere bile 
müsâ‘ade olunmayup kal‘alarımız harâb ve gediklerimiz sekbândan hâlî, düş-
menin böyle hücûmu83 vaktinde ehl ü ıyâlimizi düşmen ağzında açıkda bırakup 
gitmek dînimize lâyık mıdır” deyüp hâsılı84 bu iki serhaddin üzerine zuhûr iden 
gavâ’il-i [kaht] ü galâ’dan ve emr-i müdâfa‘ada iktizâ iden levâzımâtda müsâma-
hadan nâşî sekbânımıza varınca askerimiz derûnuna85 ihtilâl düşüp girümüzden 
Azak ve Togan taraflarından feryâd ü figān86 geldikce elemleri terakkīde olup 
nicesi dahi firârdan hâlî olmayup cenâb-ı Bârî’ye87 ma‘lûmdur ki sıdk-ı derûn 
bir sâ‘at mukaddem rikâb-ı hümâyûn-ı husrevâneye yüz sürmeğe harîs ve leyl ü 
nehâr te’lîf-i kulûb-ı asâkir-i İslâm88 ile tergīb-i umûrda taksîr89 itmeyüp yalnız 
kalursam dahi fermân-ı pâdişâhîye imtisâlen rikâb-ı hümâyûn-ı sâhib-kırânîye 
rûy-mâle müsâra‘at üzre olduğum Azak ve Togan kal‘aları mahsûr-ı müsellem90 
olduğı ve askerimize dahi bu ga’ileler sebebi ile ihtilâl ü fütûr gelüp şimdi dahi 
kalîl iken el-iyâzen bi'llâhi teʻâlâ91 mezbûr kal‘aların birine zarar [u] gezend92 
isâbet etdüği haberi zuhûr iderse külliyet ile perâkende olmaları havfıyla kemâl-i 
hayretde olduğun bildirmiş. 

80 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
81 hazretlerinin ÇY: -V 
82 ve recâ ÇY: -V
83 hücûm ve iktihâmı ÇY: ve iktihâm -V
84 hâsıl-ı kelâm ÇY: kelâm -V
85 zuhûr...derûnuna -ÇY
86 ü figān ÇY: -V
87 bârî-yi te‘alaya ÇY: te‘âlâ -V
88 İslâm ÇY: -V
89 taksîrât ÇY
90 müsellem ÇY: -V
91 te‘âlâ ÇY: -V
92 gezend ÇY: -V
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Sekizinci penç-şenbih gün mukaddemâ fermân olunan Diyârbekir Eyâleti'n-
den mükemmel kapusuyla Palu Hâkimi Naysar Bey ve Eğil93 Hâkimi Mustafâ 
Bey ve Çirmen Sancağı Beyi Abdülganî Bey ve Tercil Sancağı Beyi Haydar 
Bey ve Mihrani Sancağı Beyi Hasan Bey ile Mardin Alaybeyi Çerkes ve Bi-
recik Alaybeyi Azîz ve Harput Alaybeyi Ömer ve Ergani Alaybeyi Seyyid 
Ahmed ve Siverek Alaybeyi Abdülfettâh ve Çemişgezek Alaybeyi Abdülhayr 
ve Hasankeyf  Alaybeyi Seyyid Yûsuf  müsellah bin kadar zü‘amâ vü erbâb-ı 
tîmâr ile ordu-yı hümâyûna94 dahil ve alay ile mukābele-i şehriyârîye geldikde 
ancak Naysar Bey kaftân giyüp akabince Semendire'nin zü‘amâ vü erbâb-ı 
tîmârı geçdi. Dokuzuncı cumʻa gün mehâbetlü hünkârımız hazretleri Belg-
rad-ı dârü'l-cihad95 İskelesi'nde Kapudan Ali Paşa fırkatesine binüp top atarak 
cisr-i mezbûr üstüne varup iki başların seyr itdikten sonra mahall-i mesfûrda 
sâyebân-ı şâhânelerine nüzûl, Mısır askerinin piyâde ve süvârına vezîr-i aʻ-
zam tüfengcilerine nişâna kurşun atdırup isâbet idenler atiyye-i behiyyelere 
nâ’il oldılar. Ve dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Çerkes Mehemmed Ağa'ya 
küçük mîrâhûrluk inâyet ü ihsân,96 huzûr-ı hümâyûnlarında ilbâs-ı hıl‘at bu-
yurılup yine fırkate ile şenlik iderek ordu-yı hümâyûnları cânibine97 azîmet 
eyledi. Onuncı şenbih gün yetmiş kıt‘a tonbaz üzre cisr-i mezbûr tamâm olup 
kurbânlar kesilüp toplar atıldı. Hakkā ki yedi günde Tuna'ya köprü kuruldığı 
kütüb-i târîhlerde mesmû‘ ve müşâhede olunmayup el-hamdüli'llâh98 kudretlü 
pâdişâhımız hazretlerinin yümn-i99 himmetleri vezîr-i aʻzam kullarının100 sa‘y 
ü dikkatleri ile vücûda geldi. O gün Maraş Beylerbeyisi Arap Sâlih Paşa-oğlı 
Ahmed Paşa kapusı ve eyâleti askeri ve Şebinkarahisâr Sancağı'na mutasarrıf 
olan101 Kürd Mehemmed Paşa Trabzon zü‘amâ ve ehl-i tîmârıyla ordu-yı 
hümâyûna vâsıl102 ve alay ile huzûr-ı hümâyûndan geçüp hıl‘at giydiler. Ve 
Mîr-i alem Frenk Mustafâ Ağa gelüp Kırım Hân'ı Hâcı Selîm Girây Hân haz-

93 Eğil -ÇY
94 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
95 dârü'l-cihad ÇY: -V
96 ü ihsân ÇY: -V
97 tarafına ÇY
98 te‘âlâ ÇY: -V
99 yümn -ÇY
100 hazretlerinin ÇY
101 olan -ÇY
102 dâhil ÇY
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retlerinden Kalas nâm mahalden ayrılup Tatar askeriyle iki konağı bir iderek 
sür‘aten rikâb-ı hümâyûna103 arz [u] i‘lâm104 eyledi. 

Onbirinci bâzâr gün kapusı ve eyâleti askeri ile Karaman Beylerbeyisi Vezîr 
Hısım Mehemmed Paşa ve105 Diyârbekir Beylerbeyisi Vezîr Şâhin Mehemmed 
Paşa ve Sivas Beylerbeyisi Vezîr106 Kandilci Hüseyin Paşa ve Kürd Mehem-
med Paşa ve onikinci dü-şenbih gün yeniçeri ocağı ve birer kıyye yüz kıt‘a şâhî 
darbuzen ve beş kıt‘ası beşer ve beş kıt‘ası üçer kıyye on kolonborna top ve 
ikisi yetmişer, biri altmış, üçi otuzbeş kıyye altı kıt‘a hâvân topı ve bunlara göre 
onaltı bin aded humbara ve elliüç bin beşyüz yuvarlak ile topcı ve top arabacı 
ve onbin kantâr barut ve mühimmât-ı cebe-hâne ile cebeci ocakları ve Mısır 
askeri köprüden karşu Pançova yakasına geçüp [221b] Karaman Eyâleti top-
lar ve Kürd Mehemmed Paşa cebe-hâne üzerine ta‘yîn olundı. Onüçünci salı 
gün Fazlı Bölükbaşı'nın başçavuşa getürdüği haydûd söyledilüp, “Moriş Palan-
gası'ndan elli nefer çıkup Sava Suyu'n berü geçdikde bir kasaba basup onbeş 
avret esir ve bir mahalle habs idüp Niş yoluna dağıldılar. Karadağ yanında 
sengistân bir107 mahalde beni tutdılar. Birimizi katl itdiler, beni öldürmezseniz 
avretlerin olduğı yeri ve yoldaşlarımızın geçid mahallerin108 göstereyim” didi. 
Çavuşa kaftân neferâtına ihsân virilüp dil teslîm oldı. Ondördünci çehâr-şen-
bih gün gelen bir haydûd-ı Macar “bin nefer haydûd Tunai109 berü geçüp da-
ğılmış idik, Hasan Paşa Palangası kurbünde dağda uyumuşum,110 yoldaşlarım 
beni bırakmışlar üstüme âdem gelüp tutdukların” söyleyüp katl olundı. Ol gün 
Titel Beyi Mustafâ Bey'in altmış nefer âdemi kayıklar ile Titel altına varup 
ve Titel'den dahi dil içün çıkan küffâr kayıkları ile111 mukābele ve mukātele112 
idüp bir guzât-ı İslâm113 şehîd ve114 yedisi mecrûh olup giriftâr itdikleri iki kâfi-

103 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
104 i‘lâm ÇY: -V
105 ve ÇY: -V
106 vezîr ÇY: -V
107 sengistân bir -Y
108 mahallini size ÇY
109 Tuna'yı ÇY
110 uyumuş idim ÇY
111 Tittel altına...kayıkları ile -ÇY
112 ve mukātele -Ç
113 İslâm ÇY: -V
114 ve ÇY: -V
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rin başın kesüp huzûr-ı hümâyûna115 getüren âdeme kaftân yoldaşlarına ihsân 
verildi. Yine ol gün askere116 umûm zahîresi virilüp sinni yüzona bâliğ olmuş 
Hâssa Arabacı-başı Muslı Ağa fevt olup yerine ocağı emekdârlarından Uzun 
Hüseyin nasb olundı. Ve Belgrad-ı dârü'l-cihâd117 Kal‘ası'nın asıl dört bin 
nefer yerlü kulundan gayrı nevbetci kapukulundan bin beşyüz cebeci, beşyüz 
topcı, yüz top arabacıdan mâ‘adâ cümle yeniçeri çıkarılup müceddeden yirmi 
oda yeniçeri ve eyâletleri ile Halep Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehemmed 
Paşa ve Şâm Beylerbeyisi Vezîr Kanijeli Osmân Paşa ve ber-vech  -i arpalık 
Niğde ve Kayseriyye sancaklarına mutasarrıf  Daltaban Vezîr Mustafâ Paşa ve 
Çankırı Sancağı'na mutasarrıf118 Küçük İsmaʻîl Paşa ve derbendler muhâfa-
zasına me’mûr olan Arnavud askeriyle Hâce-zâde Eyyûb Paşa ve kapusı hal-
kı119 ve Manastır serdengeçdisiyle Arnavud Küçük Caʻfer Paşa ve mîrî Bosna 
levendiyle Fazlı Bölükbaşı Belgrad muhâfazasına ta‘yîn ve cümlenin üzerine 
yine Vezîr Caʻfer Paşa ser-asker nasb olup mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri 
“cümle asker-i İslâm120 ile Pançova tarafına mürûrundan sonra eğer düşmen-i 
dîn Varadin taburundan çıkup Belgrad üzerine yürürse Nehr-i Sava'nın berü 
yakasında hâzır u âmâde olup geçürmiyeler ve illâ hareket itmeyüp yerinde 
kamanup kalursa veyâ çıkup Tımışvar câniblerinde ordu-yı hümâyûn tarafına 
yürürse Ser-asker Vezîr Caʻfer Paşa guzât-ı İslâm’ın güzîdesinden tahammülü-
ne göre donanmâ-yı hümâyûna asker vaz‘ ve varup Titel Kal‘asın feth ü teshîr121 
idüp hâke berâber yıkalar” deyü emr-i hümâyûn sâdır olup câsûslar ile haber 
alınmak tenbîh buyuruldı. 

Şevketlü pâdişâhımız hazretleri mehter-hâne-i âmire çadırlarının bir nevbetin 
kal‘aya koyup harem-i şerîfleriyle cümle ağırlık ve hazîne kethudâsıyla bir mık-
dâr hazîne ve odalardan yirmi kadar122 içoğlanı Nehr-i123 Tuna şaykalarına 
tahmîl ve sefer-i hümâyûn124 avdetine dek Niğbolı'da beklemek üzere gönde-

115 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
116 asker-i İslâma ÇY: İslâm -V
117 dârü'l-cihâd ÇY: -V
118 mutasarrıf  ÇY: -V
119 halkı ÇY: -V
120 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
121 ü teshîr ÇY: -V
122 mıkdârı ÇY
123 nehr ÇY: -V
124 hümâyûn ÇY: -V
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rüp kendü Belgrad sahrâsında onbeş gün mıkdârı125 ikāmetden126 sonra salt se-
bük-bâr umûm ordu-yı hümâyûn ve asâkir-i ehl-i127 İslâm kullarıyla onbeşinci 
penç-şenbih128 gün hareket ve mütevekkilen ala'llâhi teʻâlâ129 cânib-i a‘dâya130 
revâne vü131 azîmet ve cisr-i mezbûrdan mürûr132[u] ubûr iderken orta ye-
rinde Kapudan Ali Paşa'ya133 kaftân ve öte başında Belgrad-ı dârü'l-cihâd134 
muhâfızı Vezîr Caʻfer Paşa'ya serâserli semmûr135 kürk giydirüp “göreyin seni 
düşmen-i dîn136 tarafından basîret üzre ol” buyurup Menzil-i Karye-i Orça ol 
gün nevâle-gâh olan Pozça Köyü’nde taburdan137 dil içün çıkan yirmi nefer 
haydûdun Böğürdelen kurbünde Fazlı Bölükbaşı âdemleri giriftâr idüp getür-
dikleri dört nefer kâfirin138 boyunları urılup kendü ile yedi nefer etbâ‘ı hıl‘at 
giydi. Ve gicelere kānun üzre karagolcılar ta‘yîn olup sefer avdetine dek ikindi 
dîvânı ref‘ ba‘de'l-‘ışâ ve nısfü'l-leylde birer fasıl çalındıkdan sonra der-akab 
cümle vüzerâ vü mîr-i mîrân ve ümerâ birer fasıl çalmak buyuruldı. 

Onaltıncı cumʻa gün Menzil-i Pançova. Ol gün şevketlü ve mehâbetlü139 
menârımız140 hazretleri otağ-ı hümâyûnları kurulunca nevâle-gâh olan Sepitse 
nâm cisr kenârında tevakkuf  buyurduğundan izdihâm-ı ağırlığın suhûlet ile 
geçmesine sebeb oldılar. Onyedinci şenbih gün Vezîr Arnavud Süleymân Paşa 
mükemmel kapusı halkı141 ile alay gösterüp mahall-i selâmda içerü da‘vet bir 
sevb serâserli semmûr kürk ilbâsıyla küllî ri‘âyet buyuruldı. Ve Tuna Kapudanı 
Ali Paşa ibtidâ’-i kapudanlığından berü be-her sene yüzer bin guruş ziyâde 

125 mıkdârı ÇY: -V
126 ikāmet-i ârâmdan ÇY: ârâm -V
127 ehl ÇY: -V
128 penç-şenbih -ÇY
129 Te‘âlâ Ç: -YV
130 a‘dâ-yi bed-nihâda ÇY: bed-nihâd -V
131 revâne ve ÇY: -V
132 mürûr ÇY: -V
133 Paşa kullarına ÇY: kulların -V
134 dârü'l-cihâd ÇY: -V
135 semmûr ÇY: -V
136 dîn ÇY: -V
137 tabur-ı makhûrdan ÇY: makhûr -V
138 kâfir-i bî-dînlerin ÇY: bî-dînler -V
139 ve mehâbetlü ÇY: -V
140 pâdişâhımız ÇY
141 halkı ÇY: -V
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bî-ma‘nâ mâl-ı mîrî izâ‘at ve142 itdüği hıyânet töhmetiyle azl ve Belgrad Kal‘a-
sı'na hapsi fermân buyurulmuş iken yine cerâyimine kalem-i afv143 çekilüp 
Pançova Sancağı tevcîh, yerine galite re’îslerinden Keçi Mehemmed Kapudan 
nasb olundı. Onsekizinci bâzâr günün ahşamısı ba‘de'l-ışâ cümle asker-i İslâm144 
ile topdan kalkılup Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa çarhacı ve Si-
vas Beylerbeyisi Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa dümdâr ve sâ’ir vüzerâ vü mîr-i 
mîrân ve ümerâ eyâletleri askeri145 ile yerlü yerinde yemîn ü yesârı muhâfaza 
iderek tertîb-i alay ile cümle kapukulı toplar ile çarhacı ardından giderek irtesi 
ondokuzuncı dü-şenbih gün kaba kuşlukda Alipınarı nâm bir susuz yere nüzûl, 
ekser-i halk suyı kırba ve meşkler ile girüki menzilden getürdi. Eğerçi ordu-yı 
hümâyûn içinde sazlı ve sülükli iki gölden asker-i İslâm146 davarların sulayup 
niceleri çadırları önünde birer ikişer kulaç kazdıkları kuyulardan lezîz su çıkup 
râhat oldılar. 

Yirminci salı gün Menzil-i Tente nâm bir nehr-i sagīr kenârına konılup dünki 
çekilen meşakkat unutuldı. Ol gün Tımışvar muhâfazasında olan Silistire Bey-
lerbeyisi Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa'nın gönülli ağası Çelik147 Mustafâ148 tutup 
getürdiği149 bir Erdel re‘âyâsı huzûr-ı hümâyûnda150 söyledilüp, “Erdel kralı 
olan Feterani Ceneral kal‘alarında olan Nemçe'den mâ‘adâ cümle hayvânât 
ve eşyâ ve Erdel'deki piyâde ve süvâr yedi bin kadar askeri ile çıkup Lipva'ya 
sekiz sâ‘at Vradye Palangası kurbünde Kapunas nâm karye yanında oturup 
bir tarafı Nehr-i Moriş, bir tarafı Vradye Dağı, bir tarafı su biri[ki]ndisi olup 
ve Erdel'in yerlü Macar askeri kendü ile çıkmayup Erdel'de kalup taburı ile 
nereye gideceğin bilmem” takrîrin idüp hapse verildi. Ve menzil-i mezbûra beş 
sâ‘at karîb sağ tarafda vâkı‘ Pofça nâm taş palankaya Liyori nâm Nemçe ka-
pudanı ikiyüz Nemçe ve Macar ve beşyüz haydûd kâfir ile kapanup Tımışvar 
yollarından kuş uçurmaz olduğı sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâhîye ilkā olunmağın 
bi-emr-i hümâyûn Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa ser-asker nasb 

142 ve -ÇY
143 afv-ı kalem ÇY
144 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
145 askerleri ÇY
146 İslâm ÇY: -V
147 Çelik VY: Çelil Ç
148 nâm +ÇY: -V
149 getürdüği VY: getürdükleri Ç
150 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
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olup Vezîr Arnavud Süleymân Paşa'dan gayrı151 kendü ve kapusı ve eyâlet 
askeri ve kifâyet mıkdârı cebe-hâne ile iki oda cebeci bir oda topcı beş kıt‘a 
şâhî darbuzen ve otuzbeş kıyye bir kıt‘a humbara hâvânı ve bir oda yeniçeri 
ile152 feth ü teshîrine ta‘yîn ve Tatar Sâlih Paşa bile koşılup onbin kadar guzât-ı 
İslâm kulların sabâha karîb irsâl buyurup Diyârbekir Beylerbeyisi Vezîr Şâhin 
Mehemmed Paşa eyâleti ve Mısır askeriyle çarhaya me’mûr kılındı. 

Yirmibirinci çehâr-şenbih gün Menzil-i Ordu Köprüsi. Lâkin köprüye muh-
tâc olmağın Vezîr Şâhin Mehemmed Paşa'ya mühimmâtı virilüp Nehr-i 
Tımış'a kazık üzre bir köprü binâsı emr olundı. Ol gün yolun susuzluğı ve 
şemsin harâretinden hayli zahmet çekilüp top ve cebe-hâne ve zahîre araba-
ların çeken câmûsların birkaçı kırılup nice tabaka153 piyâde dökilüp kaldı. Bi-
emr-i hümâyûn altmış re’s bâr-gîr damgalanup meşkleri cebe-hâneden virilüp 
sakaları ağır ulûfe154 ile cebecilerden155 ta‘yîn ve yolca giden asker-i İslâm'ı156 
suvarmak buyuruldı. Ve Palanga-i Pofça fethine me’mûr olan askere157 fenâ 
vü kıllet üzre cebe-hâne virmek töhmetiyle Cebeci-başı Ali Ağa magdûben azl 
ve Tımışvar Kal‘ası'na hapsi fermân olup yerine Başkethudâ Abdurrahmân 
Ağa nasb, bir mıkdâr cebe-hâne ile üç yüz nefer sipâh serdengeçdisi imdâ-
da [222a] gönderildi. Ve Katana Mustafâ Paşa getürdüği bir Macar cengî 
söyledilüp “Lipva Kal‘ası'na re‘âyâ gelüp İslâm pâdişâhı Belgrad Kal‘ası'na 
gelüp askeri ile Pançova'ya geçüp Tımışvar tarafına azîmet itmeleriyle ormanı 
kesüp Tente yolun açmak üzre158 re‘âyâya tenbîh olduğun” söyledi. Lâkin 
askerin mıkdârın dimeyüp Tatar tâ’ifesinden dahi haber virmedi. Ve Nemçe 
taburundan haber gelüp yayası Varadin Kal‘ası'nın berü yakasında meks ü 
ikāmet159 üzre olup atlusı Tise kenârında vâki‘ Küçük Kanije palankası altın-
da üç yerden köprü kurup beklerler ve Lipva Kal‘ası'nda Tirol şehirli160 Tole-
do nâm Nemçe cenerali ile piyâde ve süvâr altıyüz Nemçe bir ol kadar dahi 

151 gayrı -ÇY
152 ile -ÇY
153 tabaka -ÇY
154 ulûfe VY: ulûfeler Ç
155 cebecilerden VY: cebe-hâneden Ç
156 asâkir-i ehl-i İslâmı ÇY
157 askere VY: asâkir-i ehl-i İslâma Ç
158 üzre VY: ile Ç
159 ü ikāmet ÇY: -V
160 şehirli VY: şehri Ç
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piyâde ve süvâr161 Macar ve haydûd katanası mevcûd olup kal‘ası handak ve 
şaranpo ve tâbya ile müstahkemdir. Ve İslâm askerinin hareketi haberi gel-
dikde dahi derin handak kazmaya başlayup zahîreleri anbarlarda hep undur. 
Ve onbeş furun üçer yüz dirhem “porofond” ta‘bîr olunur soltat etmeği her 
birinde pişmek üzre hazırlanup anbârları varoşunda furûnları Nehr-i Moriş 
kenarında varoş kurbündedir. Erdel'den Lipva'ya zahîre kalafatlu koçular ile 
gelür. Ve Macar askeri bir yerde olmayup bir mıkdâr katanası Nemçe tabu-
runda başları Paldiyak'dır. Ve Nemçe taburının hareketi İslâm askeri162 hare-
ketine göre olduğı söylenür. Ve iki bölük163 serhadlü çetesi semtimize yürüdüği 
haberi gelmekle meyve devşürüp Lipva'ya getürmeğe havfımızdan bir sâ‘atlik 
yere onbeş cengci ve beş re‘âyâ cem‘iyyet ile çıkup Mehr-i Moriş kenârında 
üzerimize serhadlü gelüp ikimiz tutulduk164 mâ‘adâsı165 kimi suya düşüp ve 
kimi kal‘aya firârların takrîr idüp hapse verildi. 

Yirmiikinci penç-şenbih gün oturak olup bizzat gayretlü pâdişâhımız hazretle-
ri iç halkı ve vezîr-i aʻzam kulları ile varup mübâşeret olunan köprü kurbünde 
yeniçeri ağası sâyebânına inüp tertîb itdüği ziyâfetden sonra rikâb-ı hümâyûn-
larına bir donanmış bir çullu at pîşkeş virüp taraf-ı mülûkânelerinden dahi 
mazhar-ı iltifât yeşil çukaya kaplu bir sevb semmûr erkân kürk ve kethudâsıyla 
altı nefer etbâ‘ına sâde hıl‘at ilbâs buyuruldı. Hattâ ta‘âma mübâşeret vakti 
emr-i hümâyûnları üzre yeniçeri neferât kullarının fodulasıyla çorbasın getür-
düp biraz tenâvül idüp “her vakit böyle pişirilse ne güzel” buyurdılar. Ve ağa 
tevâbi‘inden Hüseyin Efendi nâm kimesne suya girüp akl u fikre gelmez envâ‘ 
dürlü şinâverlik itmekle tahsîn-i hümâyûnları olup ihsâna mazhar düşdi. Ve 
cisr-i mezbûra dahi kemâl-i mertebe dikkat buyurduklarından itmâmı müyes-
ser olmağın ocakları ile cümle cebe-hâne ve toplar ve yeniçeri ve ağırlık karşu 
yakaya geçirilüp yirmiüçünci cumʻa gün umûm guzât-ı ehl-i166 İslâm kulları ile 
kendüler geçüp nevâle-gâhda ser-i nusret-eserlerine küçük destâr üzre bir gāzî 
sorgucı sokunup zahr-ı mübâreklerine kākūm-ı serhaddî giyüp miyân-ı sa‘âdet-
lerine altun kılıç ve Çerkesî tirkeş kuşanup rahş-ı mecnûna süvâr ve azîm alay 

161 altı yüz ... ve süvâr -ÇY
162 askerinin ÇY
163 büyük ÇY
164 ikimizi tutdular ÇY
165 mâ‘adâmızın ÇY
166 ehl ÇY: -V
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ile Tımışvar Kal‘ası berâberine geldikde muhâfız-ı kal‘a Vezîr Topal Hüseyin 
Paşa ve Vâlî-i kal‘a Deli Ömer Paşa ve ma‘an me’mûr olan Silistire Beylerbeyi-
si Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa ve167 Niğbolı Sancağı Mutasarrıfı Şarkan İbrâhîm 
Paşa ve Bostâncı Mahmûd Paşa ve Bağdâdlı Kara Mehemmed Paşa ve Göleli 
Mehemmed Paşa168 ve kādî [ve] müderrisîn ve e’imme-i hutabâ ve meşâyih 
ve a‘yân-ı vilâyet ve cümle kul ağaları ve yerlü kulı ve nevbetci yeniçeri cebeci 
topcı ve serdengeçdi sipâh ve sâ’ir fukarâ-i sükkân-ı kal‘a ile istikbâl ve selâma 
durup her birine izhâr-ı mahabbet idüp gözleri yaşın dökerek kal‘a kurbünde 
nasb olunan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurduğı sâ‘at Vezîr Hüseyin 
Paşa kullarını huzûr-ı hümâyûnlarına da‘vet ve alîllik hasebiyle meşâyi‘ata 
bî-kudret olduğundan otak kapusı açılup muvâcehelerinde serâserli semmûr 
kürk ilbâsıyla ikrâm olundı. Sabâvetinden berü seferlerde169 gezüp ekser öm-
rüni cenglerde ve serhadlerde geçirüp üç seneden berü Tımışvar bekledüği 
ma‘lûm-ı hümâyunları olmağın tedbîr-i umûrda nice menâfi‘i müşâhede olu-
nur mülâhazasıyla pîrliğine merhameten rikâb-ı hümâyûnları ile ma‘an sefere 
gitmek üzre kal‘adan çıkarup yerine Sivas Beylerbeyisi Vezîr Kandilci Hüseyin 
Paşa vaz‘ olundı. Ve Silistire Beylerbeyisi ve Niğbolı Vâlîsi dahi çıkup seferli ol-
mak buyuruldı. Der-akab vezîr-i aʻzam iç kal‘aya varup yerlü ve kapukulunun 
mevcûdun yoklayup geçmiş dörder kıst ulûfelerin170 virüp cümle cevâmi‘ ve 
mesâcidlerin evkāfları mu‘attal olduğundan fukarâ’ ve mürtezikanın mu‘ayyen 
ulûfelerin mîrîden virüp171 ol gün Lipva'dan dört sâ‘at berü birbirine muttasıl 
üç pâre köyler re‘âyâsı gelüp “Erdel'den Lipva'ya otuz sefîne zahîre gelüp ve 
Lipva'dan dahi Segedin Kal‘ası'na elli sefîne etmek pişürüp gönderdiler. Lâkin 
Osmânlu gelür önümüz alu[r] havfıyla dönüp Lipva'ya etmeklerin boşaltdık-
ların” takrîr itdiler. 

Yirmidördünci şenbih gün mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri kal‘ayı seyr ü 
temâşâ172 idüp iç kal‘aya muttasıl topcı kullesine nüzûl, nice sükkân-ı bî-kesi 
ihsân-ı husrevâneleriyle mesrûr kıldı. Bu vakte dek ecdâd-ı izâmlarından bi-
risi bu memlekete ayak basmak müyesser olmamış iken bi-hamdi'llâhi teʻâlâ173 

167 ma‘an ... Paşa ve -ÇY
168 Göleli Mehemmed Paşa -Ç
169 sefer-i rehberlerde ÇY: rehber -V
170 mevâciblerin ÇY
171 virüp VY: virdi Ç
172 ü temâşâ ÇY: -V
173 Te‘âlâ Ç: -VY
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kendülere nasîb olup ahâlî-i vilâyetin ağniyâ vü fukarâsı174 ancak ism-i sultân 
işidirken mehâbetlü, adâletlü ve azametlü hünkârımız hazretlerinin kudûm-ı 
hümâyûn-ı meymenet-lüzûm ve cemâl-i bâ-kemâlleri müşâhedesiyle tâze 
hayât bulup dûr [ü] dırâz çekdikleri kaht ve muhâsarayı175 unudup şükr-i 
Yezdân176 iderek bir mertebe zâr u zâr ağlaşdılar177 ki vasf  olunmaz.178 Hat-
tâ Tarîk-i Halvetîden Selîm Dede nâm bir pîr-i mazanne-i kerâmeyi huzûr-ı 
hümâyûnlarına da‘vet ve azîm ikrâm birle ri‘âyet idüp mukābele-i şâhânelerin-
de iclâs ve iltimâs-ı du‘â vü senâ179 itmeleriyle inşâ’a'llâhu teʻâlâ180 “padişâhım 
mansûrsun181 bir gün evvel182 gidegör” nefesin eyledi. Ve183 muhâfız-ı kal‘a 
Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa getürilüp “me’mûr olduğun hıdmetde basîret 
üzre ol du‘âm seninledir, inşâ’a'llahu te‘âlâ184 zâyi‘ olmaz kal‘anın ta‘mîr ü 
termîmi ve mühimmât-ı sâ’iri gereği gibi görilür. Cümlenizi cenâb-ı İzzet tebâ-
reke ve te‘âlâ hazretlerinin vahdâniyyetine185 emânet eyledim” buyurup serâsere 
kaplı semmûr kürk ve altı nefer yerlü kulı ağalarına sâde hıl‘at ilbâs, topcı ve 
humbaracı-başılara altun verildi. 

Feth-i Kal‘a-i Pofça

Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa fethine me’mûr olduğı Palanka-i 
Pofça kurbüne geçen çehâr-şenbih gün ahşam üzeri varup yüzelli mıkdâr 
atlu kâfir karşu gelüp ceng186 idem sandı, berü tarafdan hücûm iden guzât-ı 
ehl-i187 İslâm hamlesine tâkat getüremeyüp palankaya firâr itmekle188 paşa-yı 
mûmâ-ileyh evvel emirde ahalî-i palankaya mâl u cânınız ve ehl ü ıyâliniz 

174 fukarâları ÇY
175 muhâsaraları ÇY
176 Yezdân ÇY: -V
177 ağladılar ÇY
178 vasfı kābil değildir ÇY
179 vü senâ ÇY: -V
180 Te‘âlâ Ç: -YV
181 mansûr u muzaffersin ÇY: u muzaffer -V
182 evvelce ÇY
183 ve Ç: -YV
184 Te‘âlâ ÇY: -V
185 birliğine, varlığına ÇY
186 cidâl +ÇY: -V
187 ehl ÇY: -V
188 idüp ÇY
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ile çıkup sâlimen istediğiniz mahalle îsâl olunmak şartıyla palankayı vire ile 
istediler. “Mâdâm cân tendedir gözümüz bakarken Çasar palankasın iyilik 
ile virmeziz” deyü189 cevâbın190 göndermeleriyle irtesi penç-şenbih gün dört 
tarafdan piyâde vü süvâr guzât-ı İslâm bir humbara hâvânı ve beş şâhî top ve 
tüfeng ile muhâsara ve meterise girüp ahşama dek döğdüler, lâkin bir yüksek 
yerde vâki‘ ve etrâfı çukur olduğundan atılan top ve tüfeng ve humbara ve 
seng kâr itmemekle paşa-yı mûmâ-ileyh yanında olan mîr-i mîrân ve ümerâ 
ve bölük-başılarıyla ba‘de'l-istişâre irtesi cumʻa gün cümle guzât-ı mücâhidîn 
açıkdan yürüyüp palanka kapusun ihrâk itmekle kurbünde olan kulle tutuşup 
küffâr-ı dûzah-mekîn iç kulleye firâr anın dahi etrâfına âteş urılup içinden 
biraz kâfir191 kendülerin aşağı atup pâre pâre ve kimi kılıçdan geçüp bakıy-
yetü's-süyûf  melâ‘în ü hâsirîn, nisvân ve sıbyân ve hayvânât ve eşyâ ve zahîre 
ve cebe-hâneleri ile bi'l-külliyye192 ihrâk bi'n-nâr olup ancak bir kâfir dolâb 
içinde bir tarafı yanmış bulunup giriftâr ve guzât-ı İslâm'dan dahi mahall-i 
yürüyüşde düşmen-i dînin193 beden başlarından atduğı el humbarası ve kur-
şundan otuzsekiz mıkdârı194 âdem şehîd195 yüz doksanüç âdem mecrûh ve 
küffâr-ı hâk-sâr196 yedinde mahbûs onbir nefer müslimân esîrinin sekizi yanup 
üçi halâs, içinde bulunan iki kıt‘a sagīr top âteşde çatlamağın yerinde kalup, 
palanka dört yerden lagam ile atılup hâke berâber kılınduğı müjdesiyle Varatlı 
Arnavud-oğlı nâm bir âdemin rikâb-ı hümâyûna gönderüp henûz kal‘adan 
otağ-ı âlîlerine nüzûl buyurmuş-idi, Âdil köşkünde huzûr-ı şerîflerine getürdüp 
lisânen dahi takrîr itdirüp197 onbeş altun ihsân ile bir hıl‘at giydirdi. Ve paşa-yı 
mûmâ-ileyhin matlûbı üzre [222b] üç aydan berü Tımışvar muhâfazasında 
olan Rûmili'nin sağ ve sol kol ve Dukakin alaybeyileri ve yediyüz silâhdâr ser-
dengeçdisi ve yedi oda yeniçeri ve dört oda cebeci ve iki oda topcı mecmû‘an 
üçbinden mütecâviz müntehab asker ordu-yı hümâyûndan ifrâz biri beş ve 
biri üç kıyye iki kıt‘a kolonborna top ve müstevfâ cebe-hâne ile imdâda ta‘yîn, 

189 deyü Ç: -YV
190 cevâbın VY: cevâb Ç
191 kâfirler ÇY
192 bi'l-külliyye ÇY: -V
193 bed-girdârın ÇY
194 mıkdârı ÇY: -V
195 şühedâ defterine ilhâk ÇY
196 hâk-sâr ÇY: -V
197 itdirüp ÇY: -V
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Logoş ve Şebeş kal‘aları fethine nâmzed kılınup yirmibeşinci bâzâr gün topdan 
huzûr-ı hümâyûndan alay198 ile geçdiler. 

Ol gün vükelâ-yı devlet vezîr-i aʻzam otağında meşveret idüp cümlenin it-
tifâkıyla mukaddem Kal‘a-i Lipva fethi ma‘kūl ü evceh199 görüldüği rikâb-ı 
hümâyûna200 arz [u] i‘lâm201 olup Tımışvar sahrâsında iki gün meksden202 son-
ra yirmialtıncı dü-şenbih gün göçilüp Karaman Beylerbeyisi Vezîr Hısım Me-
hemmed Paşa'ya beşyüz nefer silâhdâr serdengeçdisiyle Erzurûm ve Trabzon 
eyâletleri koşılup dümdâr ta‘yin olunup iki sâ‘at ilerü Şarad nâm ismi mevcûd 
palanka kurbüne nüzûl buyuruldı. Ol gün Niğbolı Vâlîsi Şarkan İbrâhîm Paşa 
uğrına çıkup giriftâr olan çatal bâr-gîrli pür-silâh bir Macar katanası huzûr-ı 
hümâyûnda203 söyledilüp “Eğre kurbünde vâki‘ Mişkoc Palankası'ndan olup 
Varadin taburunda cengci idim. İslâm mahabbeti derûnuma doğup hem 
tabur-ı menhûs204 ahvâlin pâdişâha205 haber virüp ve hem huzûrunda206 müs-
limân olmak niyyetiyle orduya207 geldim. Varadin taburunda cümle Nemçe 
askeri otuzbin olup dörtbini yayadır. Ve ser-askerleri Friderikos Kral olup, ikin-
cisi Kaprara, üçüncüsi Hayzer Ceneraldir. Bundan mâ‘adâ Varadin Kal‘ası'na 
bin beşyüz mıkdâr208 cengci alıkoyup umûmen kalkup köprüsi olduğı Sente 
nâm mahalle geldi. Varadin'deki ağırlığını ve cümle zahîresini kaldırmayup 
ancak askerine üçer günlük zahîre virüp bir mıkdârını dahi arabalar ile taşıyup 
bir mıkdârı dahi etrâf  köylerden gelmek üzre tenbih [ü] te’kîd209 eyledi. Henûz 
berü yakaya geçmeyüp ancak beşyüz katana ile Paldiyak nâm Macar kapudanı 
Nehr-i Tise'den berü geçüp gezeyor ve taburda olan Macar katanası bin kadar 
olur, gayrı Macar tâ'ifesi akçeye kesişüp İslâm askeri üzerine silahlanmak iste-
mediklerin” takrîr idüp Tımışvar Kal‘ası'na gönderilüp dönüşde şeref-i İslâm 

198 alaylar ÇY
199 ve evceh ÇY: -V
200 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
201 i‘lâm ÇY: -V
202 meks ü ikāmet olundukdan ÇY: ü ikāmet olunduk -V
203 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
204 menhûs ÇY: -V
205 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
206 huzûr-ı âlîlerinde ÇY: âlîleri -V
207 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
208 kadar ÇY
209 ü te’kîd ÇY: -V
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ile müşerref  olup vezîr-i aʻzam kendü içerüsine alup raht-vân yamağı eyledi. 
Yirmiyedinci salı gün menzil-i leb-i Nehr-i Moriş. 

Feth-i Kal‘a-i210 Lipva

Yirmisekizinci çehâr-şenbih gün menzil-i mezbûrdan dahi göçilüp yeniçeri 
ağasına kılavuz olan serhadlü yolı yanılup sol tarafa Nehr-i Moriş kenârıyla bir 
sarp yarlı batağa çeküp kolonborna toplar ve cebe-hâne arabaları batup ardın-
dan varan halk-ı âlem211 yığılup bir vechile ilerü hareket mümkin olmamağla 
azametlü pâdişâhımız hazretleri yolun ağzına kurılan sâyebâna inüp vezîr-i 
aʻzam kullarına bi-eyyi vechin-kân ilâcı görülmesine emr-i hümâyûnları sâdır 
oldukda, tecessüs olunup asıl doğrı yol dahi sağ tarafda kalduğun arz [u] i‘lâm212 
eyledikden sonra, Vezîr Arnavud Süleymân Paşa ve cümle gediklü müteferrika 
ve çavuş ile varup nice mihnet ile topları ve cebe-hâne arabaların girü çeküp 
yola dizildikden sonra binüp umûm üzre213 guzât-ı ehl-i214 İslâm kulları ile215 
cirid atlu sağlı ve sollı kartal kanad yürüyüp Lipva Kal‘ası göründükde vezîr-i 
aʻzam ve sâ’ir a‘yân-ı asker kulları şecâ‘atlü pâdişâh-ı Sikenderimiz216 hazretle-
rinin ihtiyâten alargadan geçmesi-çün her ne kadar ki ikdâm [u] niyâz itdilerse 
dinlemeyüp tertîb-i alay ile kal‘anın pey der-pey atılan balyemez topları ovayı 
çalkarken bî-pervâ top menzili mahallinde mürûr [u] ubûr217 kıble cânibinde 
kal‘anın mukābili olan bir yüksek mahalle218 vaz‘ olunan sâyebân-ı şâhâneleri-
ne nüzûlünde Salâhor İbşir Ağa ile Eskisarây baltacılar sakası atılan toplardan 
huzûr-ı hümâyûna219 onbirer kıyye birer yuvarlak getürüp ihsân aldılar.220 Si-
pah, silâhdâr, müteferrika ve çavuş221 cümle paşalar pâdişâhı222 at üzre ihâta 

210 palanka ÇY
211 âlem ÇY: -V
212 i‘lâm ÇY: -V
213 üzre ÇY: -V
214 ehl ÇY: -V
215 ile ÇY: -V
216 sikender-i himmet Ç
217 ve ubûr ÇY: -V
218 menzil mahallinden Ç: mahalle YV
219 huzûr-ı hümâyûna -ÇY
220 ihsâna müstağrak oldılar ÇY
221 ve çavuş -ÇY
222 pâdişâh-ı rûy-i zemîn hazretlerini ÇY: rûy-i zemîn hazretlerin -V
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idüp taraf  taraf  sadâ-yı kûs ve sûr-nâ ve nefîr âlemi kapladı. Eğerçi kudûm-ı 
hümâyûndan beş sâ‘at mukaddem çarhacı asker kal‘a altına seğirdüp varoş 
önünde ceng [ü] cidâl223 üzreler idi. Kudretlü pâdişâhımız hazretleri vezîr-i aʻ-
zam kullarına “her ne olmalu ise olsun hemân şimdi senden kal‘a fethin224 iste-
rim” buyurmağın a‘yân-ı asker ile kal‘anın gün doğusı tarafından içerü havâle 
olan yüksek bayırda yeniçeri ocağı konduğı mahalle varup henûz yetişen şâhî 
darbuzenleri derûn-ı kal‘aya pey der-pey atdırırken taraf-ı pâdişâhîden225 Ka-
pucılar Kethudâsı Eyyûblı Hasan gelüp “dahi ne dururlar hemân yürüsünler226 
ve illâ kendüleri bilür” fermânın getürüp yeniçeri ağası dahi ocak ihtiyârları 
ile meteris alınacak mahalleri görüp “bir kol varoş önünden, bir kol Battâl-
kapu semtinden ma‘kūldur”227 derken dokuzuncı sâ‘atde Paşalu'dan ve Mısır 
askerinden bir gürûh guzât-ı ehl-i İslâm228 Battâlkapu'nun sağ tarafından taş 
dîvârın Nehr-i Moriş'e nihâyet bulduğı mahalden ve229 der-akab vezîr-i aʻza-
mın bir bayrak piyâde Arnavud sekbânıyla beş bayrak serdengeçdi yeniçeri ve 
gönlünde cevher olan nice mümtâz çeri, Battâlkapu'nun sol tarafında taş dîvâ-
rın Nehr-i Moriş'e nihâyet bulup şaranpova mülhak olduğı köşe tâbyasından 
yürüyüp beden başlarına bayrak dikdiklerin ağa göricek, “duracak gün değil230 
koçaklarım231 yürün” sadâsın zâhir232 itdikde kendünün ve kul kethudâsının ve 
vezîr-i aʻzamın tüfenkci piyâde yeniçerileri peyk-bâr gülbâ[n]g-ı Muhammedî233 
çeküp açıkdan yürüdiler. Düşmen-i dînin234 zehirli top ve tüfeng ve humbara 
ve235 sengine bakmayup bir mıkdârı Battâlkapu'yı kırup içerü duhûl ekseri 
ankebûd-vâr taş dîvâra sarılup dört tarafdan taşra kal‘anın beden başlarına 
çıkup, yer yer yeniçeri bayrakları dikilüp içerü doldılar. Akabince kapuları ve 
eyâletleri askerleri ile Anadolı Beylerbeyisi Vezîr Mısırlı-zâde İbrâhîm Paşa ve 

223 cidâl ÇY: -V
224 kal‘anın feth ü teshîrin ÇY
225 pâdişâh-ı cihân-muta‘ hazretlerinden ÇY: cihân-muta‘ hazretlerin -V
226 yürüyüş etsinler ÇY
227 ma‘kūl ve münâsibdir ÇY: ve münâsib -V
228 ehl-i İslâm ÇY: -V
229 ve -ÇY
230 değildir ÇY
231 yiğitlerim ÇY
232 nümâyân ÇY
233 Muhammedî ÇY: -V
234 bed-girdârın ÇY
235 humbara ve ÇY: -V
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Adana Beylerbeyisi Çerkes İbrâhîm Paşa yürüyüp karşu gelen kâfir236 hücûm-ı 
gâziyân-ı ehl-i237 İslâm'a tâkat getüremeyüp kimi tu‘me-i şemşîr ve kimi bend-i 
zencîr ve taşra kal‘ayı feth ü teshîr idüp, kalanı iç kal‘aya cân atup ve atlusunun 
bir mıkdârı su kapusundan çıkup Nehr-i Moriş'i geçüp238 Erdel dağlarına firâra 
yüz tutmuş iken mukaddem ta‘yîn olunan yedi bayrakda bin kadar239 silâhdâr 
serdengeçdisiyle vezîr-i aʻzamın240 beş bayrak süvârî levendi ve sâ’ir gönlünde 
[cevher] olan biraz guzât-ı İslâm Nehr-i Moriş‘i karşu geçmiş idi. Önlerin alup 
birden hamle241 vü hücûm itmekle mukāvemete kudretleri olmayup242 dönüp 
tekrâr kal‘aya girdiler. Guzât-ı ehl-i243 İslâm dahi akablerince kal‘a dibinden 
suyı berü geçüp ve ordu-yı hümâyûndan244 bunları gören sunûf-ı askerden ve 
gāret-girândan imdâda245 varan guzât-ı ehl-i İslâm246 ile iç kal‘anın ardında 
olan tâbyalara üç def‘a yürüyüp üstüne bayraklar dikilmiş iken ma‘an piyâde 
asker bulunmaduğundan zaptı mümkin olmayup düşmenin247 top tüfeng hum-
bara ve seng ve hücûmundan tâkat getürülmeyüp girü dönüp248 piyâde asker249 
imdâdına âdem gönderdikleri vakit taşra kal‘adan tarafa olan iç kal‘a tâbya-
larına yürüdüklerin görmekle bunlar dahi gayretlenüp ekseri, atların şaranpo 
parmaklıklarına bağlayup piyâde ve süvâr birden yürüyüp düşmen-i dîni küş-
te-i şemşîr iderek handakları lâşe-i küffâr-ı hâk-sâr250 ile doldurarak geçüp her251 
tarafdan tâbyalara çıkup feth ü teshîr252 idüp mülâsık asker iç kal‘aya dolup 
bir buçuk sâ‘at içinde bi'l-külliyye feth ü teshîr idüp enderûn u bîrûn-ı kal‘ada 

236 kâfirler ÇY
237 ehl ÇY: -V
238 mürûr idüp ÇY
239 mıkdârı ÇY
240 Vezîr-i aʻzam hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
241 cümle Ç: hamle YV
242 kalmayup ÇY
243 ehl ÇY: -V
244 hümâyûn-ı nusret-makrûndan ÇY: nusret-makrûn -V
245 imdâd-ı i‘ânete ÇY: i‘ânet -V
246 ehl-i İslâm ÇY: -V
247 düşman-i bed-girdârın ÇY: bed-girdâr -V
248 avdet idüp ÇY
249 asâkir-i İslâm ÇY
250 hâk-sâr ÇY: -V
251 iki Ç: her V: -Y
252 ü teshîr ÇY: -V
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buldukları nisvân ve sıbyânı bakıyyetü's-süyûf  harbî küffâr-ı hâk-sârı253 esîr ve 
mâl u ganâ’imleri ile muğtenem olup nice gedâ bây oldı. İbtidâ cenge254 mü-
bâşeret vaktinde mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri dûrbîn ile seyr ü temâşâ255 
idüp tamâm kılıç faslına girdiklerinde büyük ve küçük imâm efendi dâ‘îlerin 
yanlarına getürüp Feth-i şerîfe başladup bi’z-zât kendüler dahi gözleri yaşın256 
döküp du‘âya meşgūl olup etrâfına nâzır sagīr ve kebîr bir mertebe ağlaşdılar 
ki ta‘rîf  olunmaz. Hakk celle vü alâ hazretleri [223a] bir alay mücrim ve âsî kul-
larının gözi yaşına merhamet idüp her biri bahr-i hayrete dalmış iken vehle-i 
ûlâda huzûr-ı hümâyûnlarına varoş fethinin müjdesiyle kapucılar kethudâsının 
şâtırı der-akab kendü ve sonra vezîr-i aʻzam hazretleri257 tarafından telhîsci 
gelüp müjdelerin alup çarh-ı felek, gönder, kazma, kürek, balta, külünk, tüfeng 
getürenler dahi mesrûr kılındı. Mukaddem bir yiğit bir kelle, akabince258 bir 
yiğit dahi259 bir dil getürüp katl olunup ahşama değin dil ve kellenin arası ke-
silmeyüp ihsânların aldıklarından sonra sâyebân önünde kendülere boyunların 
urdurup rûz-ı Haşr’dan bir nişân idi. Mecrûhlar içün mahsûs çadır kurılup 
cerrâhlar ta‘yîn ve yaraları sarılup hadlerine göre merhem-bahâları verildi. Bu 
esnâda vezîr-i aʻzam dahi bükâ iderek kal‘a fethi müjdesi ile gelüp260 “gazân 
mübârek ola pâdişâhım” deyüp âdil köşkünde ayağın öpdi. “Ber-hûrdar ol 
güzel hıdmet ve erlik etdin” buyuruldı. Bi-emr-i hümâyûn ol mahalde otağ-ı 
hümâyûn dahi kurılup herkes yerlü yerinde kollu kolunda konmak buyurılup261 
yeniçeri ağası kal‘ayı cebeci-başı cebe-hâneyi topcıbaşı topları zapt [u] rabt262 
idüp üçbin kantâr barut ile263 yediyüz kebîr humbara altmışdört bin264 yuvar-
lak bir kıt‘ası ondört, beş kıt‘ası onbirer kıyye altı balyemez ve dört kıt‘ası beşer 
ve beş kıt‘ası onar kolonborna265 ve dört kıt‘ası birer buçuk ve onüç kıt‘ası birer 

253 hâk-sâr ÇY: -V
254 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
255 ü temâşâ ÇY: -V
256 yaşların ÇY
257 hazretleri ÇY: -V
258 dahi +ÇY: -V
259 dahi -Y
260 gelüp -Ç
261 buyurulup ÇY: silik V
262 u rabt ÇY: -V
263 ile Y: -V
264 humbara altmış dört bin Ç: humbara on bin Y: silik V
265 onar kolonborna ÇY: silik V
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ve bir kıt‘ası yarım kıyye onsekiz şâhî darbuzen ve yirmiüç266 kıt‘a misket ve 
bir kıt‘a saçma ve otuzbeşer267 kıyye dört kıt‘a268 hâvân topı ile cem‘an kırküç 
pâre top269 enderûn u bîrûndan der-270mahzen elli bin keyl dakīk ve onaltı bin 
keyl çavdar taraf-ı mîrîye kabz olundı. Bir ol mıkdârı dahi271 hesâba katılmadı.

Yirmidokuzuncı penç-şenbih gün erken şeyhü'l-islâm efendi272 mübârek-bâd-ı 
gazâya gelüp takbîl-i yed-i pâdişâhîyle mesrûr kılındı.273 “Ordu-yı hümâyûnda274 
kimse esîr tutmasun sonra kimde bulunursa salb [u] siyâset olunur”, dellâl nidâ 
itdirilmeğin herkes tutsağın aylak çadırı önüne getürüp kal‘anın kumandan 
ta‘bîr itdikleri, ya‘ni kal‘a hâkimi Toledo nâm Nemçe cenerali ile mareşal ta‘bîr 
olunur ya‘ni yüzelli kâfir sâhib-i kal‘a dizdârı Martines nâm Nemçe kapudanı 
ve kal‘a mi‘mârı muhzır ağa hapsine verildikden sonra nazar-gâh-ı pâdişâhî-
de herkes esîrlerinin başın kesüp iç hazînedâr Nezîr Ağa otağ kapusı önünde 
iskemle kurup bir tarafdan kendü ve bir tarafdan defterdâr efendi ma‘rifetiyle 
veznedâr-başı ale's-seviye yirmibeşer guruş ve kelle getürenlere onbeşer guruş 
bahşiş virilüp yekûnünde kırkbir buçuk kîse akçeye bâliğ oldı. Bu iki gün içinde 
kal‘ada kalan lâşe-i habîse-i mundârdan mâ‘adâ otağ-ı hümâyûn önünde kesi-
len bin kadar kelle-i küffârdan275 bir depe yapılup cüsseleri276 ormana277 atıldı. 
Guzât-ı ehl-i278 İslâm'dan dahi yüz kadar şehîd ve dört yüz kadar mecrûhı 
tahkīka irdi ve279 bu fütûhât-ı celîle taraf-ı pâdişâhîden280 vukū‘ı üzre yazılup 
yaya çukadarlarından tebdîl-i câme Uzun Veli Ağa281 ile devletlü vâlide sultân 
hazretlerine gönderildi.

266 ve yirmiüç Ç: silik YV
267 otuzbeşer VÇ: otuz beş Y
268 kıt‘a VY: aded Ç
269 top -Ç
270 bîrûndan der ÇY: silik V
271 dahi ÇY: silik V
272 efendi -Ç
273 takbîl-i yed-i pâdişâhîye mesrûr kılındı Ç: takbîl-i pâdişâhî Y: silik V
274 hümâyûn-ı zafer-makrûnda ÇY: zafer-makrûn -V
275 küffâr-ı bed-ahterden ÇY: bed-ahter -V
276 cüsse-i murdârları ÇY: murdâr -V
277 ormanlara ÇY
278 ehl ÇY: -V
279 ve ÇY: -V
280 pâdişâh-ı cihân-muta‘ hazretlerinden ÇY: cihân-muta‘ hazretlerin -V
281 Ağa ÇY: -V
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Vasf-ı Kal‘a-i Lipva

Otuzuncı cumʻa gün şevketlü,282 mehâbetlü hünkârımız283 hazretleri huddâm-ı 
hâss bendeleri ile kal‘a seyrine varup zîr u bâlâsın temâşâ eyledi. Topları ve ce-
be-hâne ve zahîreyi görüp ol Hâlık-ı bî-çûna hamd ü senâ idüp bu284 muharrir-i 
hakīr bile idim. Meselâ kal‘a-i mezbûr bir yüksek bayır altında Nehr-i Moriş 
kenârında bir vâsi‘ ovada vâki‘ olmuş iç kal‘ası taşdan çâr-kûşe ve iki kûşelerinde 
birer kâr-gîr kulle, etrâfı dâiren-mâ-dâr amîk susuz handak ve handakdan hâric 
birbirine muttasıl dört azîm toprak tâbya ve hârici sulı handak ve handakdan hâ-
ric dâiren-mâ-dâr şaranpo olup taşra kal‘asın dahi orta yerinden yıkup ceng mey-
dânı açup, ol meydânı ve ovayı ve ensesinde birbirine müştemil bayırları gözedir. 
Kal‘anın asma köprüsünün sağ tarafında ihdâs itdüği bir mehîb tâbyanın dahi 
etrâfı sulı handak ve hârici şaranpo285 ve taşra kal‘adan yıkup bulduğı taş dîvârı 
Battâlkapu tarafından kapu tâbyasına gelince açık yeri şaranpo ile zabt, anın dahi 
hârici286 Battâlkapu'nun Nehr-i Moriş'e nihâyet bulduğı mahalden kapu tâbyası 
handakına varınca handak kesüp su yüridüp düşmen-i dîn287 eline gireli dört 
seneden berü bir mertebe istihkâm virmiş ki tavsîfden müberrâdır. Lâkin zabta288 
sâlih olmamağla cebe-hâne ve zahîre ve topları orduya çekildikden sonra mukad-
dem taşra kal‘ası dört tarafdan âteşe urılup bi'l-külliyye ihrâk bi'n-nâr olup cümle 
tâbyaları beylerbeyiler eyâletleri ile bir uğurdan289 üşündi ile yıkup handaklara 
berâber düz itdiler.290 İç kal‘ayı dahi iki günde yedi yerden lagam ile atup hâke 
berâber itdiler. Ve karşu Nehr-i Moriş aşurı dağ başında vâki‘291 Şolmoş nâm bir 
sarp292 taş palankaya dahi âdem gönderilüp âteş virildi. Andan kal‘aya nâzır püş-
teye nasb olunan sâyebân-ı şâhânelerine nüzûl, vakt-i zahra dek eğlenüp muhzır 
ağa habsinde olan kumandan ile Martines'i huzûr-ı hümâyûnlarına293 getürdüp 

282 şevketlü ÇY: -V
283 pâdişâhımız ÇY
284 bu Y: -ÇV
285 şaranpo ÇY
286 hâricine ÇY
287 dîn ÇY: -V
288 zabt u rabta ÇY: u rabt -V
289 bir uğurdan ÇY: -V
290 düzitdiler V: dümdüz eylediler Ç: dümdüz itdiler Y 
291 vâki‘ -Ç
292 sarp -Ç
293 hümâyûn-ı husrevânelerine ÇY: husrevâne -V
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“niçün dayanup döğüşmedin” buyurdukda “henûz imdâdım yetişmedi altıyüz 
Nemçe bir294 ol kadar dahi Macar haydûd cengcim olup kal‘am metîn, zahîre 
ve cebe-hânem vâfir, nihâyet koruyacak mıkdâr askerim olmayup dört topcıya 
münhasır idim.295 Yohsa bir buçuk sâ‘at değil belki bir buçuk ay dayanır idim. 
Bâ-husûs Varadin tarafından kopan büyük tabur bir iki güne dek imdâda iriş-
meleri haberin göndermiş iken siz mukaddem gelüp darb-ı destiniz ile kal‘a 
elinize girdi habse kā’iliz öldürme” deyü yüzin yire sürmekle Yedikulle'ye îsâl 
olunmak üzre merâhim-i aliyye-i husrevânîden bir bâr-gîre bindirilüp Mar-
tines piyâde yine habse gönderildi. Ol hînde dest ü beste huzûr-ı hümâyûn-ı 
mehâbet-makrûna gelen yirmibeş nefer Nemçe kâfirinin ikisin mukābelele-
rinde kâfirden296 kalma dârağacına salb der-akab katl, sâ’irlerin huzûrunda297 
ve kimini ordu-yı hümâyûn298 içinde geçerken yol kenârlarında getürenlere 
boyunların urdırup bahşişlerin virdi. Ol gün ahz olunan Nemçe ulağı söyle-
dilüp, “Küçük Kanije'de meks [ü] ikāmet299 üzre olan Nemçe taburundan 
Hayzer Ceneral-i bed-fi‘âl300 beni çağırup vâfir kâğıd ile Lipva Cenerali ku-
mandanı gönderdi ve ağızdan ısmarladı ki Erdel Kralı Ceneral Feterani'ye 
olan kâğıdları bir sâ‘at evvel yollasun ve kâğıdlar mefhûmun bilmem, ancak 
lisânen söylenilen cevâb dünki gün büyük tabur Arat nâm mahalle konmak 
üzre idi. Feterani kral-ı bed-fi‘âl301 ile olan asker dahi kalkup bir yire geldikden 
sonra ehl-i302 İslâm askeri ile meydânda görüşmekdir ve Lipva'nın alınmasına 
bakmayup işitdiğim elbetde tokuşmakdır ve Nemçe askerinin mıkdârın kimse 
bilmez. Başta olanlarımız söylemez. Halk ise elli bin dahi eksik tahmîn iderler 
ve taburda sagīr ve kebîr doksan kıt‘a top olup ne kadarını bile götüreceklerini 
bilmem. Beş günlük zahîre alup sonra gayrısı Segedin'den gelsün” didiklerin 
takrîr idüp habs olundı. 

294 bir -Ç
295 münhasır idim VY: münhasırım Ç
296 kâfir-i bî-dînden ÇY: bî-dîn -V
297 huzûr-ı şerîflerinde ÇY: şerîf  -V
298 hümâyûn ÇY: -V
299 meks [ü] ikāmet ÇY: ikāmet -V
300 bed-fa‘âl ÇY: -V
301 bed-fa‘âl ÇY: -V
302 ehl ÇY: -V
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Âmeden-i Tatar Hân

Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa'nın gelen mektûbda; “Feterani 
Kral sekiz bin atlu ve303 dört bin yaya Nemçe askeri ile Logoş imdâdına gelüp 
gerçi üstüne varmağa yaya askerimiz vâfir, lâkin atlu askere muhtâc olduğı 
ekall-i mertebe üçbin atlu imdâd irsâline himmet buyurasın” dimiş. Vezîr-i 
aʻzam hazretlerinin304 otağında müşâvere olup “üzerimize tabur-ı makhûr305 
gelürken âhar yire asker ayırup306 göndermek küllî hatâdır. Kırım Hânı 
celâdetlü307 Hâcı Selîm Girây Hân hazretleri Tatar-ı sabâ-reftâr308 askeri 
ile Tımışvar'a karîbdir. Anın imdâdına irmesi her vechile ma‘kūldür” deyü 
ittifâk u ittihâd309 idüp rikâb-ı hümâyûna310 arz [u] i‘lâm311 olundı. Mûcibince 
sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile Mîr-i alem Frenk Mustafâ Ağa 
gönderilüp Tımışvar altında312 varup teslîm itdi. Hân-zâdeler ve Kırım ve 
Şirin Mîrzâları yanında feth [u] kırâ’at olundukda “sem‘an ve tâ‘aten nihâyet 
bu kadar memleket söküp geldim kendümüzde ve davarlarımızda [223b] 
tâb [u] tâkat kalmamış iken “yine dönüp ılgar ile girü imdâda gide” dimek 
ne denlü gadrdir ve313 taraf-ı pâdişâhânelerinden da‘vet olunduk ordu-yı 
hümâyunlarına varup bir kerre mübârek yüzin görelim. Andan ne emr ider-
se yoluna cân [u] bâş fedâdır.”314 Bugün cevâb virüp bugün sabâh namâzın 
Tımışvar'da kılup ağa-yı mûmâ-ileyh ile Tatar askerin kaldırup doğrı yoldan 
ordu-yı hümâyûna315 karîb geldüği müjdesiyle gelen bir tatar ikindi mahalli 
huzûr-ı hümâyûna316 haber virmekle vezîr-i aʻzam mukaddem kethudâsın 
kapusı ve mehter-hânesiyle karşu gönderüp kendü Şâhin Mehemmed Paşa 
ve Mısırlı-zâde İbrâhîm Paşa ve kul ağaların ve ocak ihtiyarların alup ordu-yı 

303 ve Ç: -YV
304 hazretlerinin ÇY: -V
305 makhûr ÇY: -V
306 ayırup -ÇY
307 celâdetlü ÇY: -V
308 sabâ-reftâr ÇY: -V
309 u ittihâd Ç: -YV
310 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
311 i‘lâm ÇY: -V
312 altına ÇY
313 ve Ç: -YV
314 fedâ idelim ÇY: idelim -V
315 hümâyûn-ı zafer-makrûna Y: zafer-makrûn -V
316 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
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hümâyûn-ı nusret-makrûn317 kenârında istikbâl, azîm alay ile getürüp çadı-
rına indirüp tertîb-i ziyâfet ol gice anda beytûtet idüp irtesi mah-ı Safer'in318 
gurresi şenbih gün vezîr-i aʻzam319 vesâtatı ile [o]tağda320 pâye-i serîr-i a‘lâya 
yüz sürüp “hoş geldin yol zahmetlerin ile nicesin” deyü321 taltîf  buyurdukda, 
“efendimin hıdmeti bu kullarına rahmetdir” deyüp322 izn-i hümâyûnları üzre 
zîr-i pâ-yı tahtında ihrâm üzre iclâs, ahvâl-i düşmenden323 ba‘zı mükâleme,324 
taraf-ı325 mülûkânelerinden kırmızı kadîfeye dûhte semmûr kapanitse ilbâs ve 
kalpak üzre iki murassa‘ top sorguç murassa‘326 ve327 şemşîr ihsân ve tamâm-ı 
vücûdın328 ni‘am-ı hudâvendigâra müstağrak eyleyüp me’zûn oldukda329 inüp 
birkaç adım teşyî‘ buyurdı. Ve ma‘an gelen sâbıkā merhûm olan oğlı330 Azamet 
Girây Sultân331 ve Hâcı Girây-zâde İslâm Girây Sultân ve Canıbek Girây-zâde 
Baht Girây sultânlara dahi332 kontoşlar ile333 azîm334 ikrâm olundı. Ol gün nice 
yıldan berü335 Tımışvar etrâfından âdem kapup hîle-kâr bir ayağı düşük Topal 
nâm katana kâfiri kal‘ada giriftâr bir yeniçeri elinde nihân, meblâğ-ı vâfire ile 
ıtlâk üzre olan336 beşli ağası kılağuz Pîrî Ağa haber virüp katlin niyâz itmeğin, 
buldurup huzûr-ı hümâyûnlarında söyledüp mezbûra boynun urdurdı. Ve ah-
şamdan337 sonra Arnavud Mahmûd Paşa'dan imdâd talebiyle gelen âdemin-

317 hümâyûn-ı nusret-makrûn ÇY: -V
318 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V 
319 vezîr-i aʻzam ÇY: -V
320 otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
321 deyü ÇY: -V
322 deyüp ÇY: silik V
323 düşmen-i bed-ahterden ÇY: bed-ahter -V
324 su’âl buyurup ÇY
325 taraf  Ç: derûn Y: silik V
326 murassa‘ ÇY: silik V
327 ve -Y
328 vücûdun ÇY
329 oldukda ÇY: silik V
330 -oğlı -Ç
331 Sultân Y: -Ç: silik V
332 dahi ÇY: silik V
333 kontoşlar ile -Y
334 azîm ÇY: -V
335 beru -ÇY
336 olan ÇY: silik V
337 Ahşam namâzı’ndan ÇY: namazın -V
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den huzûr-ı hümâyûnlarında keyfiyyet-i düşmeni su’âl buyurdı. “Feterani Kral 
cümle ağırlık ve zahîresin girü bırağup sekizbin atlu338 dörtbin yaya Nemçe as-
keri ile Logoş imdâdına gelüp sagr-ı Lipva alunduğun işitdikde yayasın taburda 
bırakup339 atlusıyla varup zahîre ve ağırlığın getürdüp tabura340 girdi. Etrâfına 
handak kesüp kal‘aya arka virdüğün bir mıkdâr atlu341 guzât-ı İslâm342 imdâd 
olunur ise tokuşılacağın” söyledi. A‘yân-ı asker vezîr-i aʻzam otağında meşveret 
idüp “hâlen ordu-yı hümâyûnda343 mevcûd top ve mühimmât-ı cebe-hâne ve 
zahîremiz kâfîdir ve Tımışvar levâzımâtı cümleden ehemm ü elzemdir. Muk-
tazî olan eşyâ bu tarafdan görilüp îsâl olundukdan sonra cumhûren Feterani 
Kral üzerine varılmak her vechile ma‘kūldur” deyü ittifâk u ittihâd344 olunup 
rikâb-ı hümâyûna arz olundukdan sonra ondört bin keyl dakīk ve Lipva'dan 
çıkan cümle toplar yetmiş bir aded fuçı humbarası ve kırk dört aded memlû 
sepet humbarası dört bin beşyüz el humbarası yedi kantâr fetîl beş varul zift 
ve çam sakızı ve her birinden mühimmât-ı sâ’ire ifrâz idüp mâh-ı mezbûrun345 
ikinci bâzâr gün Vezîr-i aʻzam Kethudâsı Hâcı Mustafâ Ağa beşyüz sekbân 
beşyüz yeniçeri beşyüz serdengeçdi sipâh beşyüz Mısır askeri kapusı halkı346 ile 
Vezîr Arnavud Süleymân Paşa kapusı ve eyâleti askeri ile Adana Beylerbeyisi 
Çerkes İbrâhîm Paşa ile irsâl olundı. Lâşe-i küffâr-ı hâk-sâr347 kokusundan 
halk orduda348 ve pâdişâh-ı âdil349 hazretleri otağ-ı hümâyûnlarında bir dürlü350 
duramayup tebdîl-i mekân iktizâ itmeğin ol gün yine kal‘a etrâfından dolaşup 
ma‘hûd püştede öyleye dek351 sâyebân-ı hümâyûnlarında352 eğlenüp vezîr-i 
aʻzam kulları otağ-ı hümâyûnların kaldırup âdetâ sipâh [u] silâhdâr, a‘yân-ı as-

338 atlusuyla varup ÇY: ...suyla varup -V
339 dört bin... bırakup -ÇY
340 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
341 atlu -ÇY
342 İslâm ÇY: -V
343 hümâyûn-ı nusret-makrûnda ÇY: nusret-makrûn -V
344 u ittihâd ÇY: -V
345 idüp mâh-ı mezbûrun ÇY: -V
346 halkı Ç: -YV
347 hâk-sâr ÇY: -V
348 ordu-yı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
349 âdil ÇY: -V
350 bir dürlü ÇY: -V
351 değin ÇY
352 hümâyûnlarında ÇY: -V
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ker alay ile bir çayrek girü353 gidüp354 bir mürtefi‘ mahalle nasb, asker-i İslâm355 
dahi yirlü yerine kondılar. 

Ahşam üçünci dü-şenbih gicesi imdâd [u] i‘ânet356 talebiyle yine Arnavud 
Mahmûd Paşa'dan gelen âdemi huzûr-ı hümâyûnlarında söyledüp357 evvelkine 
mutâbık gelmeğin sabâh oldukda358 ba‘de'l-istişâre üç bin Tatar-ı sabâ-reftâr359 
askeriyle Baht Girây Sultân imdâda ta‘yîn olup ba‘de edâ-i hıdmet kapusı hal-
kı360 ve eyâleti askeri ile Çerkes İbrâhîm Paşa dahi varmak buyuruldı. Dördün-
ci salı gün büyük taburdan câsûs gelüp küffâr-ı hâk-sâr361 Nehr-i Moriş'i Çanad 
nâm mahalden berü geçüp Arat'a konduğı ve guzât-ı İslâm Lipva'da meks [ü] 
ikāmet362 üzre iken enseden gelüp boğazları alup mukābil olmak zu‘munda 
olduğun bildürüp müşâvere olundı. “Düşmen-i dîn ve kefere-i bed-âyîn363 üs-
tümüze gelmezden mukaddem biz Lipva'dan kalkup doğrı yoldan Tımışvar'a 
varup asker364 mühimmât u cebe-hâne ve zahîresin koyup andan Mahmûd 
Paşa imdâdına gidelim. Eger düşmen pîş [ü] pesden gelür ise döğüşürüz birkaç 
gün dahi meks olunur ise biz alçakdayız düşmen ardımızdan gelüp boğazları 
zabt idüp cümle ordumuzı yüksekden topa yedirir. Bi-eyyi vechin-kân kalk-
mamızın lüzûmı vardır” deyü ittifâkları rikâb-ı hümâyûna365 arz olundukda 
hemân harekete kat‘î hatt-ı hümâyûn sâdır olup hân hazretleri Tatar askeri ile 
düşmenin366 gelecek boğaza konduruldı. Ve Tımışvar'a giden asker ve zahîre 
develeri dahi ahşam üzeri yetişüp Lipva sahrâsında altı gün ikāmetden sonra 
beşinci çehâr-şenbih gün umûm guzât-ı ehl-i367 İslâm kulları ile sâlimen göçüp 
yine gelindüği minvâl üzre herkes yirlü yerinde kollu kolunda tertîb-i alay ile 

353 girüsünde ÇY
354 gidüp -ÇY
355 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
356 i‘ânet ÇY: -V
357 söyledüp VÇ: söyledilüp Y
358 oldukda ÇY: -V
359 sabâ-reftâr ÇY: -V
360 halkı Ç: -YV
361 hâk-sâr ÇY: -V
362 ü ikāmet ÇY: -V
363 dîn ve kefere-i bed-âyin ÇY: -V
364 asâkir-i İslâm ÇY: -V
365 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
366 düşmen-i dinin Ç: dîn -YV
367 ehl ÇY: -V
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doğrı yoldan ric‘at ve azîmet olunup eyâleti ile Karaman Beylerbeyisi Vezîr 
Hısım Mehemmed Paşa ilerü toplar üzerine Vezîr Arnavud Süleymân Paşa 
dahi Menteşe Sancağı Mutasarrıfı Fındık Mustafâ Paşa ve Erzurûm ve Trab-
zon eyâletleri ile dümdâr ta‘yîn olup ağırlık ilerü ve Tatar Hân cümleden girü 
gelmek buyuruldı. Ol gün bi-emri'llâhi teʻâlâ368 konakdan hareket vakti lâ-yen-
katı‘ te‘âkub iden yağmurdan azîm balçık zahmeti çekilüp ekser-i cebe-hâne 
ve zahîre arabaları kırılup yolda döküldüğün ve niceleri batup kalduğun bizzat 
gayretlü pâdişâhımız hazretlerinin manzûr-ı hümâyûnları olmağın gedüklü 
müteferrika ve çavuş ağaları defterdâr efendi ile girü çevirüp ta‘mîri mümkin 
olanları yapdırup, olmayanların yüklerin boş develere yükledüp hezâr mihnet 
ile ahşam geçerek yine Şarad Palangası yurdına nüzûl buyuruldı. 

İrtesi penç-şenbih gün sabâh namâzı yağmur kesilüp lâkin arabaların bir mıkdârı 
gice gelüp ekseri dökilüp kalmağla ol gün oturak olup öyleye dek güç-ile gelüp 
dâhil oldılar. Fındık Mustafâ Paşa me’mûr olduğı hıdmetde taksîrât itmeğin369 
mansıbı Tımışvar muhâfazasında kalan Bostâncı Mahmûd Paşa'ya tevcîh olundı. 
Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa'ya tevcîh [ü] inâyet370 olundı. Rumili 
Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa eyâleti ve yanında olan sâ’ir371 guzât-ı İslâm 
ile372 Tımışvar'a gelmiş idi. Emr olunduğu üzre kendü salt ordu-yı hümâyûna 
gelüp otağ-ı âlîlerinde pâye -i serîr-i a‘lâya yüz sürüp “fethine me’mûr olduğumuz 
Logoş Kal‘ası'ndan bir buçuk sâ‘at berü Karye-i Boldor nâm mahalle konup 
etrâfımıza meteris ve handak kesüp meks üzre iken Erdel Kralı Feterani la‘în 
sekiz bin atlu ve373 dört bin yaya kâfir374 ile kal‘adan bir sâ‘at yukaru Nehr-i Tımış 
kenârında orman içinde tahassun itdüği taburda375 üstüne geldüğümizi işidüp 
“etrâfımız handak ve ardımızda bir mıkdâr yir açıkdır” deyü pazârlık iden re‘âyâ 
varup haber virmeleriyle iki bin atlu ayırup bizi şeb-hûna gönderdi. Kulları dahi 
ol mahalli berkidüp top ve piyâde tüfengci ile zabt [u] rabt376 ve gāfil durmayup 

368 te‘âlâ ÇY: -V
369 itmeğle ÇY
370 ve inâyet ÇY: -V
371 sâir -Ç
372 ile -Ç
373 ve Ç: -YV
374 kâfirler ÇY
375 tabur-ı makhûrda ÇY: makhûr -V
376 u rabt Ç: -YV
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mel‘ûn dahi tonuz377 topı olup ol mahalden yürüdükde top ve tüfeng ile uğratma-
yup girü döndürüp iki yüz kadar378 kâfir-i bî-dînler379 vâfir bâr-gîrleri ile helâk380 
ve ta‘kīb iderek tabur-ı makhûra381 [224a] dıktık. Umûmen kalkup üzerimize 
geleceği haber alunup onbin mıkdâr382 güzîde atlu askere muhtâcdır ki kulun 
yanında olan piyâde ile üzerine varıla mukāvemet mümkin olmayup efendimin383 
emriyle sâlimîn384 Tımışvar altına geldüğün” arz [u] i‘lâm385 eyledi. Ve getürdiği 
Kırka nâm Nemçe kapralı ya‘ni onbaşı dimekdir,386 söyledilüp “Varadin'deki bü-
yük tabur Feterani Kral ile Lipva altında bir yire gelüp İslâm askerine tokuşmak 
üzre haberleşüp lâkin Lipva alınmağın büyük tabur Küçük Kanije'ye gidüp Fete-
rani Kral tabura387 girüp ben Mahmûd Paşa ordusuna firâr etmiş iken tutub esîr 
itdiklerin” takrîr idüp hapse verildi. Der-akab Kurd Mehemmed Paşa388 gelüp 
“Çanad etrâfların tecessüs eyledim düşmenden bir dürlü389 nişân yok uzakdan 
biraz âteş göründi tabur mı değil mi bilmem âdemim az olmağın dahi ilerü varup 
cevâb-ı şâfîʻ390 getüremedim. “Kuluna bin kadar güzîde asker koşulsa inşâa'llahu 
te‘âlâ391 murâd üzre hem dil ve hem sahîh haber getürileceğin” söyleyüp matlûbı 
üzre âdem koşılup gönderildi. Vezîr-i aʻzam Kethudâsı Hâcı Mustafâ Ağa'ya 
Tımışvar'a kapanmak şartıyla vezâret hâsları virilüp yerine Harâc Muhâsebe-
ci[si] Şehrî Mehemmed Efendi kethudâ nasb olundı. Yedinci cumʻa gün göçilüp 
Tımışvar sahrâsına konuldı. Ol gün Hâsodada peşkîr gulâmı Gürci Süleymân 
Efendi'ye kapucı-başılık, mastacı şâkirdi Batlamyus İbrâhîm Efendi'ye kapu orta-
sından yevmî yüzelli akçe tekā‘üd in‘âm [ü]392 ihsân buyuruldı. 

377 hınzır ÇY
378 mıkdârı ÇY
379 bî-dînler ÇY: -V
380 nâr-ı cahîme revân ÇY
381 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
382 kadar ÇY
383 efendimizin ÇY
384 sâlimîn -ÇY
385 i‘lâm ÇY: -V
386 dimekdir ÇY: -V
387 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
388 Kurd Mehemmed Paşa der-akab ÇY
389 bir dürlü ÇY: -V 
390 şâfî cevâb ÇY
391 te‘âlâ ÇY: -V
392 in‘âm ü ÇY: -V
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Fethi Kal‘a-i Titel

Belgrad Muhâfızı Vezîr Caʻfer Paşa, Haleb Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehem-
med Paşa'yı eyâleti askeri ile Belgrad muhâfazasına alıkoyup kendüsi me’mûr 
olduğı üzre ber-vech-i arpalık Niğde ve Kayseriyye sancaklarına mutasarrıf 
Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa ve Şâm Beylerbeyisi Vezîr Kanijeli Osmân Paşa 
ve Yanya Sancağı’na mutasarrıf393 Arnavud Küçük Caʻfer Paşa ve mîrî Bosna 
levendâtıyla Fazlı Bölükbaşı yeniçeri, cebeci, topcıdan bir mıkdâr kapukulı ile 
donanma-yı hümâyûna girüp ve serhadlü Mehemmed Paşa ile Manastır'dan 
yazılan dörtyüz elli nefer silâhdâr serdengeçdisin Zemun tarafına geçirüp ka-
radan yolladıkdan sonra kendüsi mütevekkilen ala'llâhi teʻâlâ394 Titel Kal‘ası 
fethine azîmet idüp İslankamen nâm mahalle vardukda mukaddemâ Kal‘a-i 
Titel muhâfazasına me’mûr olan Macar ve Sırf'dan mâ‘adâ yaz eyyâmından 
berü ikibin Nemçe ve etrâfın cerâhorları ile kal‘aya muttasıl Nehr-i Tise 
kenârında azîm tâbyalar ve şaranpolar yapup donanma-yı hümâyûn ile nehr-i 
mezbûrdan geçüp kal‘a altına yanaşmak mümkin olduğı esahh haber alın-
mağla zarûrî fırkate ve şayka ve üsti açık kayıklar ile Tuna göllerinden gidüp 
Küçük Caʻfer Paşa ve Fazlı Bölükbaşı bir mıkdâr guzât-ı ehl-i İslâm395 ile ilerü 
ta‘yîn ve kal‘a-i mezbûrun sol tarafına yarım sâ‘at mıkdârı ba‘îd yire yana-
şup taşra çıkdıklarında Kubile tarafında vâki‘ Filve Cisri ve kal‘a-i mezbûre 
muhâfazasında piyâde ve süvâr ikibin mıkdârı Nemçe396 kâfiri397 üzerlerine 
yürüyüp bunlar dahi berüden karşu düşmen-i dîne398 mukābil olup merdâne 
vü dilîrâne hareket iki sâ‘at kadar399 ceng-i azîm400 olup altmış mıkdârı kâfir-i 
bî-dîn401 tu‘me-i şemşîr ve yüzelli mıkdârı zahm-nâk ve girüden dahi gemiler 
ile silâhdâr serdengeçdisi ve sâ’ir guzât-ı ehl-i402 İslâm’ın ceste ceste geldiklerin 
müşâhede ve girüye firâr idüp Ser-asker Caʻfer Paşa dahi yanında olan vüzerâ 
vü mîr-i mîrân ve cüyûş-ı muvahhidîn ile der-akab yetişüp ol gice ol mahalde 

393 Vezîr Daltaban... mutasarrıf  -ÇY
394 te‘âlâ ÇY: -V
395 ehl-i İslâm ÇY: -V
396 dedikleri +ÇY: -V
397 kâfirlerin ÇY
398 bed-ahterlere ÇY
399 mıkdârı ÇY
400 cidâl-i harb ve kıtâl ÇY
401 bî-dîn ÇY: -V
402 ehl ÇY: -V
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giceleyüp irtesi mâh-ı Safer'in403 dördünci salı404 gün bi'l-cümle gemileri girü 
İslankamen'e yollayup müstaʻînen bi'llâhi teʻâlâ405alayların tertîb ve kal‘a-i 
mezbûre altına nüzûlünde bilâ-ârâm guzât-ı ehl-i406 İslâm kol kol açıkdan 
meterislere girüp ol gün ol gice azîm harb ü kıtâl ve yarındasıkuşluk vaktin-
de Kubile cisri muhâfazasında olan umûm Nemçe kâfiri meterisden asker-i 
İslâm407 üstüne yürüyüp yakīn gelmekle zarûrî meterisde olan guzât-ı ehl-i408 
İslâm'dan iki bin mıkdârı piyâde ve süvâr imdâd ve ser-asker ardına409 ta‘yîn410 
ve meteris411 kazduğun düşmen-i dîn görmekle yine ceng [ü] cidâl412 itmedin 
girüye firâr itdiler. Ol gice guzât-ı ehl-i413 İslâm yürüyüşe hazırlanup şehr-i 
mezbûrun altıncı penç-şenbih gün açıkdan kal‘anın cevânib-i erbaʻasından yü-
rüyüş idüp bi-avni'llâhi teʻâlâ handakdan hâric bi'l-cümle tâbya ve şaranpoları 
zabt olunup içinde bulunan melâ‘în-i dûzah-mekîn umûmen kılıçdan geçüp 
bakıyyetü's-süyûf  olan414 küffâr-ı hâk-sâr415 kal‘aya kapanup ceng [ü] harbe 
mübâşeret eylediklerinde guzât-ı müslimîn gayret [ü] hamiyyet-birle handak-
larına hücûm [u] iktihâm,416 yer yer kenârlarında meterislenüp dilîrâne ceng 
[ü] cidâl [ve] harb [u] kıtâl417 itmeğin kulûb-ı müşrikîne vehm-i azîm müstevlî 
olmağla kal‘aya vire bayrağın diküp istîmân ve serdâr-ı müşârün-ileyh dahi 
a‘yân-ı asker ittifâkıyla418 virelerine rızâ ve taşra çıkmak üzre419 iken Varadin 
tarafından imdâdlarına gelecek düşmen alayların müşâhede itmeleriyle ol 
sâ‘at vireyi bozup bir mıkdâr cebe-hânesine âteş virdiklerin guzât-ı müslimîn420 

403 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
404 Salı -Y
405 te‘âlâ ÇY: -V
406 ehl ÇY: -V
407 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
408 ehl ÇY: -V
409 üzerine ÇY
410 ta‘yîn -Ç
411 meterisler ÇY
412 cidâl ÇY: -V
413 ehl ÇY: -V
414 olan ÇY: -V 
415 hâk-sâr ÇY: -V 
416 ve iktihâm ÇY: -V
417 cidâl-i harb ve kıtâl ÇY: -V
418 ittifâk ve ittihâdıyla ÇY: ve ittihâd -V
419 üzreler Y: üzre ÇV
420 ehl-i İslâm ÇY
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görüp taraf  taraf  kal‘aya hücûm [u ]iktihâm421 ve yürüyüş idüp bi-avni'llâhi 
teʻâlâ derûnunda olan bi’l-cümle Nemçe ve Macar ve Sırf  kâfirleri ân-ı vahid-
de kılıçdan geçüp kal‘a-i mezbûre top ve cebe-hânesiyle feth [ü] teshîr olup 
guzât-ı ehl-i422 İslâm'dan dahi sekiz yüz kadarı423 şehîd424 bin kadarı yaralanup 
bi-emr-i hümâyûn kal‘anın top ve cebe-hânesi donanma-yı hümâyûna alındık-
dan sonra dört tarafından âteşe uruldı.425 Henûz ceng ü harb ber-taraf  olduğı 
vakit, Varadin tarafından üç bin mıkdârı süvâr, bin mıkdârı piyâde melâ‘în-i 
dûzah-mekîn,426 kal‘a imdâdına gelüp fethin427 müşâhede itmekle tersine dö-
nüp firâr itdiler. Birkaç seneden berü kal‘a kapudanı olan İştate nâm la‘în bu 
etrâf-ı serhadlerde envâ‘ dürlü itdüği şekāvetin nihâyeti olmaduğundan gayrı, 
geçen yıl428 Varadin altında ordu-yı hümâyûna nakli fermân olunan zahîre ve 
cebe-hâne ve nice bâzergân gemilerin alup içinde olan ümmet-i Muhammed'i 
kırup ve kimin esîr-i der-zencîr429 itmişidi. Bi-hamdi'llâhi teʻâlâ430 son yürüyüş-
de katl olunup ve Nemçe tarafından binbaşı olan kapudan tutuldı. Bi-avni'llâhi 
teʻâlâ şevketlü ve kerâmetlü ve kudretlü, âmme-i ibâdu'llâha merhametlü431 pâ-
dişâhımız hazretlerinin432 yümn-i433 himmetleri berekâtiyle bu ga’ile-i hâ’ile434 
dahi mündefi‘ olup ol gün ahşam vakti taraf-ı pâdişâhîden435 irsâl buyurılan iki 
kıt‘a fermân vürûd bulup irtesi cumʻa gün erken göçilüp Belgrad'a436 ric‘at ve 
hîn-i vusûlde Ser-asker Caʻfer Paşa kendü yine Belgrad muhâfazasında kalup437 
emr olunduğı üzre ordu-yı hümâyûna gidecek asker-i ehl-i438 İslâm'ı ifrâz idüp, 

421 ve iktihâm ÇY: -V
422 ehl ÇY: -V
423 mıkdârı ÇY
424 şühedâ defterine ilhâk ÇY
425 virilüp yer ile yeksân oldu ÇY
426 dûzah-mekîn ÇY: -V
427 feth ü teshîrin ÇY: ü teshîr -V
428 yıl VY: sene Ç
429 der-zencîr Y: -ÇV
430 te‘âlâ ÇY: -VÂ
431 âmme-i ibâdullâha merhametlü ÇY: -V 
432 pâdişâh-ı rûy-i zemîn efendimizin ÇY
433 yümn -YÂ
434 hâ’ile ÇY: -V 
435 pâdişâh-ı İslâm hazretlerinden ÇY: İslâm hazretlerin -V
436 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
437 kalkup ÇY
438 ehl ÇY: -V
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feth-i Kal‘a-i Titel müjdesiyle gönderdiği mektûb439 sekizinci şenbih gün gelüp 
rikâb-ı hümâyûna arz olundı. 

Ol gün celâdetlü440 Tatar441 Hân-ı âlî-şân442 hazretlerin nihânî otağ-ı humâyûn-
larına getürdüp serhadde443 müte‘allik nice mükâleme eyledi. Ve ikindi mahalli 
bir Tatar mîrzâsı tutup getürdüği bir Nemçe kapralı huzûr-ı hümâyûnda söy-
ledilüp, “bugün ale's-seher Çanad'a geçdim, alef  alurken Tatar'a tutuldum. 
Nemçenin büyük taburunda atlu ve yaya ellibeş bin mıkdâr asker olup katanası 
ile altmış bin olduğun söylenür, yayası atlusundan ziyâdedir. Altmış kıt‘a şâhî 
topı vardır zahîreleri kifâyet mıkdârı Segedin'den gemi444 ile gelür. Ağustos'un 
onyedinci güni tabur ser-askeri Friderikos Kral Varadin Kal‘ası'na atlu ve yaya 
beşbin cengci alıkoyup kendüsi taburı askeri ile kalkup yedi günde Küçük Ka-
nije'ye gelüp bir günde Tise Suyu'ndan Çanad'a geçüp bir gün oturup İslâm 
askeri Lipva'ya gitdüği haberi gelmekle imdâd etmek üzre iken alınduğı ha-
berin işidüp, sıhhatine vâkıf  olmak içün dil aldırup söyletdi. Kal‘ayı alup ve 
yıkup ve cengcisini kırup büyük taburı dahi aradan kaldırdıkdan sonra Varat'a 
doğrı hareketlerin bildirmekle cenerallerimiz arasına ihtilâl düşüp Friderikos 
Kral ile Hayzer Ceneral döğüşelim didi. Kaprara Ceneral rızâ virmeyüp İslâm 
askeri çokdur kendü askerimizi telef  itmeyelim üzerimize gelürler ise [224b] 
bi'z-zarûrî döğüşürüz deyüp havfından taburı445 kaldırdıp Nehr-i Moriş'i karşu 
geçirdi. Tatar askerinin geldüğün işitmedik. Titel ve Varadin taraflarına İslâm 
askeri yürümekle büyük tabur dahi Varadin cânibine dönüp gitmek üzredir. Zîrâ 
İslâm askerinin Lipva'dan kalkup Tımışvar'a gitdüği haberin aldılar, der-akab 
Çanad karşusundan dahi kalkup Segedin'e doğrı gitdiler. Üçbin atlu ikibin yaya 
ayırup Feterani Kral imdâdına göndermek tahmîn idüp ve İslâm askeri girü 
dönmeyip Belgrad taraflarına giderlerse büyük tabur dahi Feterani Kral olduğı 
mahalle gitmeyi ma’kūl446 gördiler. Be-her-hâl Friderikos Kralı sözi İslâm askeri 
ile tokuşmaktır ve taburumuzda hummâ ve ishâlden hastalık olduğun” takrîr 
idüp habse verildi. Getüren Tatarlar kaftân giyüp dört yüz guruş ihsân olundı. 

439 mektûb -Ç
440 celâdetlü ÇY: -V
441 Tatar -ÇY
442 âlî-şân ÇY: -V
443 serhad umûruna Ç: serhadde YV
444 sefîneler ÇY
445 tabur-ı makhûru ÇY: makhûr -V
446 münâsib ÇY: -V
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Dokuzuncı bâzâr gün şevketlü hünkârımız hazretleri Tımışvar Kal'ası seyrine 
teşrîf  yine topcı kullesine nüzûl-i hümâyûn447 buyurup, mukaddemâ Tımışvar 
muhâfazasına ta‘yîn olunan Sivas Beylerbeyisi Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa 
ve sâbıkā Yanova Beylerbeyisi Deli Ömer Paşa ve sâbıkā Çankırı Sancağı 
Mutasarrıfı Bağdâdlı Kara Mehemmed Paşa ve sâbıkā Göle Sancağı Muta-
sarrıfı Göleli Mehemmed Paşa ve ondört oda yeniçerinin dört oda yeniçerisi 
cebeci ve topcı odaları ve bin sekizyüz nefer sipâh [ve] silâhdâr serdengeçdisi 
çıkarılup yirlerine Hamîd Sancağı Mutasarrıfı Tatar Sâlih Paşa ve Menteşe 
Sancağı Mutasarrıfı Bostâncı Mahmûd Paşa ve Yanova Eyâleti virilen Ka-
tana Mustafâ Paşa ve Amasya Sancağı ilhâkıyla Alacahisâr Beyi Bektaş Bey 
ve Adana ve Maraş eyâletlerinin zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârı ve Belgrad'dan 
gelecek Rumili'nin hâss ağaları ve üçyüz elli nefer yamak ile beş oda yeniçe-
ri, beş oda cebeci, dört oda topcı birer kıst ulûfelerin virilmek üzre sipâh ve 
silâhdârdan beşyüz nefer serdengeçdi mücedded[en] ve Kasım'dan yirmi gün 
sonra çıkmak şartıyla Sivas Eyâleti'nin zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârı ve Rumili'nin 
sağ ve sol kol448 alay beyleri ile zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârı ve Belgrad'dan449 
gelecek Küçük Caʻfer Paşa ve mîrî ikibin nefer Bosna piyâdesiyle Fazlı Bölük-
başı ve müceddeden sipâh ve silâhdârdan dokuzar450 yüz nefer serdengeçdi 
ta‘yîn ve cümlenin üzerine Vezîr Hâcı Mustafâ Paşa başbuğ olup rikâb-ı 
hümâyûna451 da‘vet, mahall-i mezbûrda pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp, “göre-
yin seni me’mûr olduğun hıdmetde taksîrât itme du‘âm seninledir” buyurup, 
serâserli kürk ve Yeniçeri Ağası vekîli Mehemmed Ağa'ya sâde hıl‘at ilbâs, 
ordu-yı hümâyûnla olan toplardan biri beş biri üç kıyye452 iki kolonborna ve 
kırk şâhî top ve hayli cebe-hâne dahi teslîm, gereği gibi hıfz,453 müstahfızân-ı 
askeri454 ve mühimmât-ı sâ’ireyi tekmîl ve kal‘a ta‘mîr içün etrâf  kurâlardan 
onbeş bin kebîr kazık gelmek ve Lipva'dan çıkan mi‘mâr bildüği gibi kal‘ayı 
yapmak üzre tenbîh [ü] te’kîd,455 Rumili ve Anadolı Beylerbeyileri imeci ile 

447 hümâyûn -ÇY
448 kol -ÇY
449 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V
450 dokuz ÇY
451 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
452 vukıyye ÇY
453 hıfz ÇY: -V
454 asâkir-i ehl-i İslâmı ÇY
455 ü te’kîd ÇY: -V
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varoş handakın tathîr ve serhadd-i mansûreyi Allâh'a456 emânet idüp otağ-ı 
hümâyûnlarına nüzûl buyurdı.457 

Onuncı dü-şenbih gün umûm guzât-ı ehl-i458 İslâm kulları ile Tımışvar sahrâsın-
dan hareket Kal‘a-i Logoş'a doğrı azîmet olunup, ordu köprüsünün izdihâmın-
dan gayrı ubûrı459 müte‘assir olmağın adâletlü pâdişâhımız hazretleri köprüye 
nâzır bir münâsib mahalde Nehr-i Tımış kenârında sâyebân kurdurup iki sâ‘at 
mıkdârı meks ü ikāmet460 itmekle asker-i461 İslâm'ın kimi köprüden ekseri iki 
tarafından geçitlerden der-akab kendüler dahi sa‘âdet-i ikbâl462 ile köprüden ge-
çüp Nehr-i Tımış kenârıyla üç sâ‘at ilerü Menzil-i Pogoniç nâm bir köy yurdına 
konuldı. Ol gün Tatar yediyle gelen bir Macar katanası söyledilüp, “dün öyleden 
sonra elli kadar haydûd eşkıyâsı463 ile Segedin'e giderken tutuldum, yoldaşlarım 
kaçdı. İslâm askeri Titel ve Varadin semtlerine gelüp ve büyük İslâm askeri dahi 
dönüp Baçka'ya gidecekdir deyü haber alınmağla dünki gün büyük tabur Çanad 
karşusundan kalkup üç sâ‘at öte Serinor mukābelesinde vâki‘ Makova nâm ma-
halle konup atlusı bu ahşam Segedin'e varup yayası ardunca gidüp mu‘accelen 
Segedin altından köprüyi geçüp Varadin'e gideceklerdir, lâkin anda otururlar mı 
yoksa464 gayrı yire giderler mi bilmem, ancak İslâm askeri Varadin'e giderse biz 
de oraya varırız” didiklerin takrîr idüp habse verildi. 

Onbirinci salı gün andan dahi geçilüp cümle ağırlık dümdâr Vezîr Arnavud 
Süleymân Paşa ile girü kalkup umûm salt atlu kollu kolunca gidüp nısf-ı râhda 
hân hazretleri huzûr-ı hümâyûna da‘vet, karîb geldikde atından inüp kudûm-ı 
hümâyûnların öpüp me’zûn olduğı hâlde atıyla rikâb-ı hümâyûnlarına yana-
şup yarım sâ‘at mıkdârı465 düşmen-i dîn466 ahvâlinden ba‘zı mükâleme ve hîn-i 
vedâ‘da mazhar-ı iltifât hâss yedeklerinden bir donanmış at ihsân olundı. Ve 
Pofça Palankası'nda mecrûh olan Arnavud askeri arabalarına râst gelinmeğin 

456 Hak te‘alaya ÇY
457 buyurdılar ÇY
458 ehl ÇY: -V
459 mürûru +ÇY: -V
460 ü ikāmet ÇY: -V
461 asâkir-i ehl-i İslâmın ÇY
462 ikbâl ÇY: -V
463 eşkıyâsı ÇY: -V
464 yoksa ÇY: -V
465 mıkdârı VY: kadar Ç
466 dîn ÇY: -V
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cümlesin birer altun ile mesrûr idüp Logoş Kal‘ası'ndan bir buçuk sâ‘at ba‘îd 
mahalde vâki‘ Menzil-i467 Boldor nâm karye yurdunda Rumili Beylerbeyisi 
Arnavud Mahmûd Paşa kesüp konduğı tabur handakı içine nüzûl buyurduğı 
esnâda otağ-ı hümâyûnları kurulunca sâyebânda oturup sipâh [ve] silâhdâr 
zümresi etrâfın ihâta eyledi. Hân-ı âlî-şân468 hazretleri mu‘accelen kal‘aya 
karîb mahalle konup taburda olan düşmen-i dînin hareketi nümâyân469 şâyed 
bir tarafdan batağı berü geçüp orduya470 şaşkunluk virmek ihtimâlin def‘ içün 
Rumili ve Anadolı Beylerbeyilerin eyâletleri ile isteyüp henûz konağa gelin-
mezden evvel gönderilmişidi. Mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri ikindi sünneti 
kılup farza kāmet olunurken celâdetlü471 hân-ı âlî-şân472 hazretlerinin kılavuzı 
Topal Serhadlü tabur-ı makhûr473 kenârında ceng itdüği bir Macar katanasının 
başından büyük çelengin, belinden çakmaklusın alup Büyük Mîrâhûr Ahmed 
Ağa vâsıtasıyla huzûr-ı hümâyûna getürüp çeleng ile bir kabza altun ihsân 
olundı. Ahşamdan sonra taraf-ı pâdişâhîden474 hân475 hazretlerine istimâleti 
mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile Salâhor Mısırlı Osmân Ağa 
irsâl [ü] îsâl476 dördünci sâ‘atde gelüp tabur-ı düşmeni etrâfından kuşatdığın 
arz [u] i‘lâm477 eyledi. Üç hıdmetkârı olan birisin ağırlığı yanında alıkoyup iki-
siyle cenge478 âmâde herkes sancağı ve kolunda bulunup ağırlıkdan girü kalana 
dümdâr Süleymân Paşa hakkından gelmek üzre dellâl nidâ itdirildi. 

Hezîmet-i Tabur-ı Küffâr ve şehâdet-i Mehemmed Paşa ve 
Mahmûd Paşa ve Hüseyin Bey ve Feth-i Kal‘a-i Logoş

İrtesi mâh-ı mezbûrun onikinci çehâr-şenbih gün mehâbetlü pâdişâhımız haz-
retleri hareketden mukaddem Küçük Mîrâhûr Çerkes Mehemmed Ağa kulları 

467 menzil -ÇY
468 âlî-şân ÇY: -V
469 nümâyândır ÇY
470 ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
471 celâdetlü ÇY: -V
472 âlî-şân ÇY: -V
473 makhûr ÇY: -V
474 pâdişâh-ı kişver-güşâdan ÇY: kişver-güşâ -V
475 Hân -Ç
476 ve îsâl ÇY: -V
477 i‘lâm ÇY: -V
478 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
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ile celâdetlü479 hân-ı âlî-şân480 hazretlerine ve cümle paşalara ve beylere, alay 
beylerine ve ocak ağalarına, ağniyâ ve pîr umûr-dîdelerine481 ve neferât kulları-
na başka başka selâm gönderüp, “gün bu günki gündür, me’mûr oldukları hıd-
metde taksîrât itmeyüp efendisinin rızâsın gözedüp gayret [ü] hamiyyet ve kul-
luk idecek zamândır, erlik idenler hakkında inâyetim mebzûldür” buyurdı. Ve 
câsûslukda tutulan bir haydûd ile dünki Macar katanası katl olunup tamâm-ı 
mertebe alaylar tertîbinden sonra kalkulup482 Logoş Kal‘ası göründüği mahal-
de celâdetlü483 hân-ı âlî-şân484 hazretleri at üzre485 hünkâra486 buluşup, “siz 
doğrı tabur-ı makhûr487 üzerine ben kulun Tatar askeri ile kal‘anın alt tarafın-
dan Tımış Suyu'n karşu geçüp düşmenin488 uğrına gideceğin” arz idüp vedâ‘ 
eyledi. Ve kal‘a berâberinde ordu-yı hümâyûn489 kurılup izdiyâd atlu alaya ve 
piyâde ilerü gidüp karakullukcudan gayrı kimse kalmasun buyuruldı. Ve tabur-ı 
makhûr ise kal‘adan bir sâ‘at yukaru Şebeş yolı üzerine vâki‘ olup sağ tarafında 
olan iki azîm batakların uçların sol tarafında Nehr-i Tımış'dan ayrılmış bir mâ’-i 
cârî [225a] Yarlı azmağa ulaşdırup batakların ardın handak ve meteris ve ara-
ba ve toplar ile zabt u rabt490 idüp serdâr-ı küffâr-ı murdâr491 olan Erdel kralı 
Feterani la‘în işci ve hıdmetkâr ve Sırf  ve Macar'dan gayrı yirmişer otuzar kâ-
firden müntehab dörtbin piyâde ve sekizbin atlu askerin beşbini sâfî katlavî de-
müre gark olmuş onikibin cengci Nemçe kâfiri492 ile tahassun idüp kemâl-i 
gurûrundan, “bu asker her yıl bozduğumuz askerdir, gelüp kal‘aya sarılurlar biz 
ardından su tarafın alup kırarız, cümle orduların zabt u rabt493 ideriz, hâzır 

479 celâdetlü ÇY: -V
480 âlî-şân Ç: -YV
481 ağniyâ ve pîr umûr-dîdelerine Y: ihtiyâr ve pîr ve umûr-dîdelerine Ç: -V
482 kalkulup ÇY: -V
483 celâdetlü ÇY: -V
484 âlî-şân ÇY: -V
485 üzerinde ÇY
486 şevketlü pâdişâha ÇY
487 makhûr ÇY: -V
488 düşman-ı dînin ÇY: dîn -V
489 hümâyûn ÇY: -V
490 u rabt ÇY: -V
491 murdâr ÇY: -V
492 kâfir-i bî-dînleri ÇY: bî-dînler -V
493 u rabt ÇY: -V
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şikâr ayağımıza geldi” zu‘muyla cenge494 âmâde olduğı sem‘-i hümâyûn-ı pâ-
dişâhîye495 ilkā olunmağla cümle vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâ ve ocak 
ağalarına basîret üzre olup gönül birliği ile tabur-ı makhûra varmak emr olun-
dı. Ve Logoş Kal‘ası solda Nehr-i Tımış aşurı olduğundan aslâ iltifât olunma-
yup bî-pervâ topı altından geçilüp altıncı sâ‘atde guzât-ı ehl-i496 İslâm'ın çarha-
cısı der-akab yeniçeri ocağı ve şâhî toplar batak tarafından tabur-ı makhûra 
yanaşup pey-der-pey atılurken sağ tarafından eyâletleri ile cümle paşalar ve 
Mısır askeri ve sol tarafından azmak su aşurı kapusı ve eyâleti ve mîrî piyâde 
Arnavud tâ'ifesiyle497 Rumili Beylerbeyisi Arnavud Mahmûd Paşa gülbâng-ı 
Muhammedî498 çeküp peyk-bâr yürüyüp bataklardan ve yarlardan geçüp han-
dak ve meteris ve arabaların söküp tabur-ı makhûra girdiler düşmen-i dîni 
kovup kırarak vehle-i ûlâda topların zabt u rabt499 idüp tabur-ı makhûr ortası-
na varılmış iken Arnavud Mahmûd Paşa sağ böğründen500 kurşun ile urılup 
şehîd olmağın, Arnavud askerinin bir mıkdâr dizdârından gayrısı yüz döndü-
rüp Yarlı Suyı geçmek ardınca olduğun düşmen-i dîn501 görmekle502 piyâde ve 
süvâr bu kadar bin kâfir-i bed-ahterler503 birden top ve tüfengin atarak tonuz504 
sürüsi gibi gelüp hamle vü hücûm itmekle yeniçeri ağası ehl-i ırz gayret-i dîniy-
ye sâhibi vâfir neferâtından gayrı sâ’ir505 asker-i İslâm'ı506 sürüp taburdan507 
taşra çıkarduğun nihânî rikāb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm508 ve imdâd u i‘ânet509 
taleb olunmağın ol sâ‘at vezîr-i aʻzam cümle kapusı ve zümre-i sipâhdan beş-
yüz âdem ile ılgayup510 mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri gediklü müteferrika 

494 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
495 kişver-güşâ hazretlerine ÇY: -V
496 ehl ÇY: -V
497 askeri ile ÇY
498 Muhammedî ÇY: -V
499 u rabt ÇY: -V
500 yanından ÇY
501 bed-ahter ÇY
502 müşâhede itmekle ÇY
503 bed-ahterler ÇY: -V
504 hınzır ÇY
505 vâfir ÇY
506 asâkir-i ehl-i İslâmı ÇY
507 tabur-ı makhûrdan ÇY: makhûr -V
508 u i‘lâm ÇY: -V
509 i‘ânet ÇY: -V
510 ılgar idüp ÇY
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ve çavuş ve sipâh ve511 silâhdâr zümresiyle tabur-ı makhûra bir çayrek mıkdâr 
ba‘îd yirde dip alayın kurup dizgin çeküp bünyân-ı mersûs misâl durup sancak-
lar önünde cümle içoğlanı kulların Feth-i şerîfe başladup hırka-i mübâreke 
arabası yanına şeyhü'l-islâm, nakībü’l-eşrâf, kādî-asker efendiler cem‘ ve du‘â 
idüp dümdâr Vezîr Arnavud Süleymân Paşa gönlünde [cevher] olan nice bin 
guzât-ı ehl-i512 İslâm ile ta‘yîn olundukdan513 sonra cümle paşalara, “hemân 
yürüyüp düşmeni514 aradan kaldıra515-görün ve illâ siyâset olunursuz” ‘itâbıyla 
sâdır olan müte‘addid hatt-ı hümâyûn-ı mehâbet-makrûnların bostâncı hâse-
kileri ve dîvân çavuşları ile gönderüp henûz şehâdeti meşkûk idi. Arnavud 
Mahmûd Paşa'ya olan hatt-ı hümâyûnı kapucılar kethudâsı Eyyûblı Hasan 
Ağa getürüp ahvâle vâkıf  olmağla, “Mahmûd Paşa düşdi ise Rumili Eyâletin 
pâdişah bana ihsân itdi işte516 hatt-ı hümâyûn“ deyü gösterüp böyle bir gökçek 
tezvîr ile ormana dağılmış bu kadar bin Arnavudı ta‘yîn olan dîvân çavuşları 
ile hezâr mihnet ile sürüp birkaç bayrakdârı neferiyle çalup yürütdi. Sağ taraf-
dan dahi vezîr-i aʻzam hazretleri517 yeniçeri ocağına ve paşalara ikdâm-ı tâmm518 
iderken taraf-ı pâdişâhîden519 İç Hazînedâr Nezîr Ağa ve musâhib ağalardan 
çavuşbaşıyla Ahmed Ağa ve Ali Ağa ve Büyük Mîrâhûr Ahmed Ağa ile gelüp 
cümle paşalara ve ocak ağalarına, “koynumuzda cümleniz hakkına hatt-ı 
hümâyun-ı şevket-makrûn520 vardır ve illâ yürüyün” dimekle herkes kapusı ve 
kolunda olan askeri yalın kılıç ile iki def‘a dahi tabura521 yürüdüp bir alay mu-
hannes habîsler hücûm-ı düşmene522 tâkat getüremeyüp ve yirlerinde sabit 
kadem olamayup girü geldikleri vakit kerâmetlü pâdişâhımız hazretleri kuv-
vet-i kalbi guzât-ı ehl-i İslâm523 içün mahall-i mezbûrdan bir kurşun menzili 

511 ve ÇY: -V
512 ehl ÇY: -V
513 olup andan ÇY
514 düşmen-i bed-ahlâkı ÇY: -V
515 kaldıra -ÇY
516 Rumili... işte -ÇY
517 hazretleri ÇY: -V
518 tâm ÇY: -V
519 pâdişâh-ı adâlet-nümûn hazretlerinden ÇY: adâlet-nümûn hazretlerin -V
520 şevket-makrûn ÇY: -V
521 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
522 düşmen-i bed-ahlâka ÇY: bed-ahlâk -V
523 ehl-i İslâm ÇY: -V
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dahi ilerü varduğundan askere524 korku düşüp525 “ne durursuz padişah hazret-
leri526 ensemizden bizi kırmağa geliyor artık necât yok ilü bağlu mundâr ölme-
den ise527 şehâdete vâsıl olalım” deyü birbirlerine gayret [ü] hamiyyet528 ve 
cenge529 tergīb idüp, vezîr-i aʻzam ve paşalar ve rü’esâ-yı asker nice yüz çeviren 
bed-bahtların ve bayrakdârların katl idüp hezâr [u] meşakkat ile girü530 dön-
dürüp dördünci def‘a gönül birliği ile taraf  taraf  yürüyüş idüp düşmene531 ka-
rıştılar. Sağ tarafdan Diyârbekir Beylerbeyisi Vezîr Şâhin Mehemmed Paşa sol 
kaşı üstünden ve Arnavud kolundan dahi Üsküp Beyi Siroto Hüseyin Bey sol 
avurdundan kurşun ile urılup şehid olmağın532 gitdikce ceng[ü] cidâl533 iştigāl 
bulduğı esnâda hân-ı âlî-şân534 hazretleri dahi berk-i hâtıf  gibi tozı tozına535 
irüşüp Tımış Suyun ve Azmak Nehrin geçüp tabur-ı makhûrın böğründen gi-
rüp cenge536 koyulmağla guzât-ı ehl-i537 İslâm takviyyet bulup dokuzuncı sâ‘at-
de düşmen-i dîn külliyyet ile bozılup bir anda beşbin kadar kâfir-i bî-dîn538 ile 
Şebeş Cenerali dedikleri hınzîr-ı murdâr539 Anton ve beş nefer binbaşı kılıçdan 
geçüp kandan Nehr-i Tımış boyandı. Artık pâ-yı sebâtlarına mütezelzil ü 
perîşân her biri bir tarafa gürîzân beşyüz kadarı topdan Nehr-i Tımış'ı geçmiş 
iken kemin-gâhda olan Yaman Sadak Tatarı uğrına540 gelmeğin cümle541 kılıç-
dan geçüp Feterani Kral dahi başına kılıç zahmı yiyüp cândan542 nâ-ümîd ve 

524 asker-i İslâma ÇY: İslâm -V
525 gelüp ÇY
526 hazretleri ÇY: -V
527 ise ÇY: -V
528 ve hamiyyet ÇY: -V
529 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
530 girü ÇY: -V
531 düşmen-i bed-ahterlere ÇY: bed-ahterler -V
532 olmağın ÇY: -V
533 cidâl ÇY: -V
534 âlî-şân ÇY: -V
535 tozu tozuna ÇY: -V
536 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
537 ehl ÇY: -V
538 bî-dîn ÇY: -V
539 dedikleri hınzır-ı murdâr ÇY: -V
540 uğurlarına ÇY
541 cümlesi ÇY
542 hayâttan ÇY
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neye uğraduğun bilüp kilâb gibi “av av”ın543 kesüp kuyruğun kendüye sıkup544 
“tahlîs-i girîbân-ı pençe-i İslâmdan özge iş olmaz” deyüp mecrûh hintovine 
binüp bin mıkdâr küffârı545 yanına alup cümle eşyâların tabur-ı makhûrda bı-
rakup ancak birer kurı başları çıkacak gözlerinden akan kanlu yaşları ile at 
boynuna düşüp cânların546 dişine alup Şebeş Kal‘asına doğrı firâr nice yürük 
atlu guzât-ı ehl-i İslâm ardlarından547 ta‘kīb idüp ve548 yetişdiklerin kırup, dö-
nüşde yolun sağ tarafında bir yüksek bayırda vâki‘ Jidvar nâm taş palankaya 
yürüyüp içinde olan ikiyüz kadar549 kâfir-i bî-dîn550 firâr itmiş bulunmağla eş-
yâsı551 gāret palankası552 âteşe uruldı553. Bi-avni'llâhi teʻâlâ tabur-ı makhûrda 
gürûh-ı mekrûh üç sâ‘at içinde ber-tarâf  olup ancak cebe-hânesiyle bir buçuk 
kıyye oniki kıt‘a musanna‘ şâhî darbuzen taraf-ı mîrîye alunup bakiyyetü's-sü-
yûf  beşbin mıkdârı melâ‘îni554 ve binden mütecâviz nisvân ve sıbyânı ile esîr ve 
nükūddan bin kîselik altun ve lipor ve555 bakır ve kalaydan mâ‘adâ envâ‘î dür-
lü556 evânî-i sîm ve sürâhî ve kadeh ve kupa ve sandıklardan memlû dîbâ ve 
akmişe ve harîr ve pasda ve çukalar ve incüler ve müte‘addid lâ-nazîr hintolar 
ve koçiler ve eczâ’-i hârre ile terbiye olunmuş me’kûlât ve meşrûbât ve şeker 
işleri ve envâ-ı halviyyât ve revgan ve asel ve üçyüz araba zahîre ve dörtbinden 
mütecâviz öküz bir ol kadar dahi bâr-gîr bî-hadd557 kas ve tavuk ördek ve kat-
lavî demür göğüslük ve kılıç ve tüfeng ve şiş ve meç ve altıyüz kadar çadır ve 
akla gelmez ganâ’im ve fikre gelmez mütenevvi‘a-i tefârîk bulunup guzât-ı 
ehl-i558 İslâm gāret ü yağma idüp bir mertebe ganîmete nâ’il oldılar ki bir 

543 hav havın ÇY
544 salup ÇY
545 küffâr-ı hâk-sârı ÇY: hâk-sâr -V
546 cancağızların ÇY
547 ehl-i İslâm ardlarından ÇY: -V
548 ve -ÇY
549 mıkdâr ÇY
550 bî-dîn Y: -ÇV
551 eşyâları ÇY
552 palankaları ÇY
553 urulup ihrâk bi'n-nâr ÇY
554 melâ‘în-i kâfir-i bî-dîni ÇY: kâfir-i bî-dîn -V
555 lipor ve -ÇY
556 dürlü ÇY: -V
557 dahi ÇY
558 ehl ÇY: -V
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târîhde olmuş değil. Bu ni‘met-i uzmânın edâ’-i şükri bir vechile mümkin olma-
yup bi-avni'llâhi teʻâlâ559 azametlü ve kudretlü pâdişâhımız hazretleri yerinde 
sâbit-kadem olup du‘â-i hayırları ve yümn-i himmetleri berekâtiyle vücûda ge-
lüp bu fütûhât-ı celîle ve gazâvât-ı cemîle ancak kendü560 müşâhede ve akl-ı 
kāsırımız ihâta itdüği kadar yazılup kusûrumuz afv buyurula. Hattâ mahall-i 
ma‘rekede cümle paşalar ve beyler ve dip alayda azametlü pâdişâhımız hazret-
lerinin ceng [ü] harbîsi çalunurken mehter-başı kullarına, “sabâ makāmında 
çalsun” deyü561 buyurmuş idi. Düşmen-i dînin vıglacısı ya‘ni ki karagolcusunun562 
ağaç başında bu mühîb sadâ gûş-ı bî-hûşuna girüp Feterani Kral'a varır, “kula-
ğıma bir ezgi geldi ki bu kadar cenglerde563 gezerim, hergis bu mehâbeti işitme-
dim” didüği gibi “hây ben de bildim ki İslâm pâdişâhı üzerimize gelmiş” deyü 
yakasın yırtup şapkasın yire çalduğun mukarrebi564 esîrler tahkīkan haber virdi-
ler. Çün mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri mahall-i mezbûrda dip alay ile durup 
“acep guzât-ı ehl-i565 İslâm kullarım ahvâli neye müncer oldı” [deyu] hayrân 
[225b] ü ser-gerdân üzre iken tabur-ı makhûrun fethi müjdesiyle bir dervîş 
akabince Bodur Mûsâ Çavuş gelüp kelle ve diller yürüyüp bahşişleri virilüp 
boyunları urılup bir anda gelen beşyüz kadar dil ve lâşe meydânı bürüdi566 son-
ra getürenlere, “yarın aylak çadırına gelsün” buyuruldı. Der-akab vezîr-i aʻzam 
kulları gelüp “müjde olsun pâdişâhım tabur-ı makhûr567 bozuldı kâfir568 kırıldı, 
birazı firâr itdi” deyüp gözi yaşın dökerek inüp rikâbın569 öpdi, her yararlık iden 
guzâtı570 bir bir ta‘rîf  idüp mazhar-ı iltifât, has yedeklerinden altına bir donan-
mış at çekdi. Bi-emr-i hümâyûn Silâhdâr Ağası Kürd Ahmed Ağa cümle nefe-
riyle Logoş Kal‘ası fethine ta‘yîn buyuruldı. Mahall-i mezbûrdan dahi ilerü 
varılup tabur-ı makhûra karîb mahalde sâyebân kurılup hân-ı âlî-şân571 hazret-

559 te‘âlâ ÇY: -V
560 kendü -ÇY
561 deyü ÇY: -V
562 karagolcunun ÇY
563 ceng-i harblerde ÇY: harb -V
564 mukarrebleri ÇY
565 ehl ÇY: -V
566 bürüyüp ÇY
567 makhûr ÇY: -V
568 kâfirler ÇY
569 rikâb-ı hümâyûnun ÇY: hümâyûn -V
570 guzât-ı ehl-i İslâmı ÇY: ehl-i İslâm -V
571 âlî-şân ÇY: -V

174 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



leri mübârek-bâda geldi. Şevketlü mehâbetlü572 pâdişâhımız hazretleri iskemle 
üzre hân hazretleri mukābelesinde ihrâm üzre iclâs bir mıkdâr musâhabetden 
sonra ordusuna gitdüği esnâda Silâhdâr Ağası Ahmed Ağa at boynuna düşüp 
Logoş Kal‘ası'nın feth [ü] teshîri haberin getürdi. “Nasıl feth ü teshîr573 oldı” 
deyü su’âl574 buyurdukda, “du‘ân berekâtiyle bî-pervâ Tımış Suyu'n geçdik 
varoş handakını aşup içine dolduk, dörtyüz kadar Nemçe kâfirin575 kal‘aya 
kapanmış bulduk. Yürük bayrağın kapusı önüne dikdik firâz-ı hisârdan 
melâ‘în-i dûzah-karîn576 guzât-ı ehl-i577 İslâm'ı kurşuna tutup bî-havf  [u] haş-
yet onar onbeşer âdem atların bir âdeme tutdurup kimi kal‘a kapusı üzerinde 
olan delikden ve kimi dahi578 yıkıklarından tırmaşup ve kimi dahi kapuyı kırup 
içerü girdiler. Birkaç kâfiri katl idüp579 sâ’irin580 esîr itdiler.581 Buldukları zahîre 
ile muğtenem oldukların” arz u i‘lâm582 idüp iki avuç altun, bir kaftân ihsân 
olundukdan sonra fevz-i nusret ile ol mahalden avdet idüp otağ-ı hümâyûnla-
rına nüzûl ve583 mahall-i ma‘rekede yediyüzden mütecâviz guzât-ı ehl-i İslâm584 
şehîd ve585 binden mütecâviz yaralı tahkīka irdi. Mahsûs çadır kurılup mecrûh-
ları sarıldı, hadlerine göre her birine merhem bahâ586 verildi. Şarkan İbrâhîm 
Paşa kolundan ve Hudâvirdi Bey dahi587 burnundan yaralanup şefkatlü mer-
hametlü588 pâdişâhımız hazretleri guzât-ı ehl-i589 İslâm kullarına takviyyet ve 
cenge590 tergīb içün Vezîr Şâhin Mehemmed Paşa ve Arnavud Mahmûd Paşa 

572 mehâbetlü ÇY: -V
573 ü teshîr ÇY: -V
574 deyü su‘âl ÇY: -V
575 kâfirleri ÇY
576 dûzah-karîn ÇY: -V
577 ehl ÇY: -V
578 dahi ÇY: -V
579 itdiler ÇY
580 sâirlerin ÇY
581 idüp ÇY
582 i‘lâm ÇY: -V
583 ve ÇY: -V
584 ehl-i İslâm ÇY: -V
585 ve ÇY: -V
586 bahâsı ÇY
587 dahi ÇY: -V
588 merhametlü ÇY: -V
589 ehl ÇY: -V
590 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
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ve Siroto Hüseyin Bey cenâzelerin otağ-ı hümâyûnları içine getürdüp yüzlerin 
açdırup du‘â-i hayırlarıyla ruh-ı pür-nûrların mücellâ ve iç halkı bendeleri ile 
âdil köşki önünde namâzların kılup dâhil-i otakda mezârların kazdırup kütüb-i 
fıkhıyyede musarrah olduğı üzre Şâhin Mehemmed Paşa ve Hüseyin Beğ hûn-ı 
pîrâhenleri ile ve Mahmûd Paşa kelâm-ı dünyâ itmeğin gasl ü kefen ile üçi 
yanyana defn olup591 üzerleri592 toprak ve alef  ile düzelüp belürsüz düz593 oldı. 
Bi-hamdi'llâhi teʻâlâ594 “tabur-ı makhûr595 fethine muvaffak oldum lâkin Şâ-
hin'imle Mahmûd'umdan ayrıldım” buyurdı. Diyârbekir Eyâleti Vezîr Topal 
Hüseyin Paşa'ya, Rumili Eyâleti İlbasan Sancağı ilhâkıyla Vezîr Arnavud Sü-
leymân Paşa'ya ve Arnavud İskenderiye Sancağı oğlı Ömer Paşa'ya ve Kösten-
dil Sancağı Arnavud Zeynel Paşa'ya ve Dukakin ve Pirizrin sancakları iki tuğ 
ve cümle bâr-hânesiyle Arnavud Mahmûd Paşa birâderi Hudâvirdi Bey'e ve 
Üsküb Sancağı vezîr-i aʻzamın596 gönüllü ağası Haydûd Hâce Mehemmed'e 
tevcîh buyurılup597 vezîr-i aʻzam kullarına iltifâten hatt-ı hümâyûn-ı şev-
ket-makrûn ile bir kabza mücevher hançer İç Hazînedâr Nezîr Ağa kulları ile 
irsâl ve Büyük Mîrâhûr Ahmed Ağa kulları yediyle iki at vezîr-i aʻzama, iki at 
Mısırlı-zâde İbrâhîm Paşa'ya, ve birer at sâ’ir vüzerâya ihsân olundı. Mukābe-
le-i hıdmet Yeniçeri Ağası Mahmûd Ağa'ya pâye-i vezâret verildi. Bu gice sâ’ir 
gicelerden ziyâde karagola asker598 ta‘yîn ve pek ihtiyât üzre ordu-yı hümâyûnı 
muhâfaza itmek buyuruldı. 

Onüçünci penç-şenbih gün azametlü pâdişâhımız hazretleri hâss bendeleri 
ile Logoş Kal‘ası'n Suyu'n berü tarafından seyr [ü] temâşâ599 idüp muharrir-i 
hakīr bile idim. Nehr-i Tımış kenârında taşdan çâr-kûşe tonuz damına benzer 
bir vîrâne idi. Zabta sâlih olmamağla içinde bulunan birer kıyye iki kıt‘a demür 
top ve bir mıkdâr cebe-hâne alındıkdan sonra cümle varoşı âteşe urılup kal‘ası 
dört yirden lagam ile atılup hâke berâber yıkıldı.600 Andan tabur-ı makhûrı ve 

591 olundı Ç: olup V: -Y
592 üzerleri -Ç
593 düz -ÇY
594 Te‘âlâ ÇY: -V
595 makhûr ÇY: -V
596 Vezîr-i aʻzam hazretlerinin ÇY: hazretleri -V
597 olundı ÇY
598 asâkir-i İslâm Ç: asker YV
599 ü temâşâ ÇY: -V
600 yer ile yeksân oldu ÇY
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yürüyüş olan mahalleri ve ceng601 itdikleri yirleri seyr idüp her şühedâyı yatduğı 
yire Müteferrika-başı Osmân Ağa mübâşeretiyle defn itdirüp otağ-ı âlîlerine602 
nüzûlünde emr-i hümâyûnları üzre atı düşenler kılıcı ve tüfengi zâyi‘ olanlar 
defterdâr efendi önünde yazılup kimine at ve tüfeng ve ekserine bahâları veril-
di. Vezîr-i aʻzam otağında müşâvere olup “hâlen elde olan bu kadar bin esîri 
kırmak revâ değildir lâyık olan budur ki cümlesin getürdelim, küreğe el virenin 
sâhiblerine onbeşer guruş virilüp mîrîye ahz [u]603 kabz, el virmeyen sâhibleri-
nin olsun” deyü ittifâk olunmağın dellâl nidâ itdirildi.604 Defterdâr efendi çadı-
rında bin kadar tüvânâsı ifrâz ve Âsitâne'ye605 götürmek606 üzre ocaklara tevzî‘ 
ve kellesi olana ikişer altun in‘âm [ü]607 ihsân olundı.608 Ol gün ikindi mahalli 
vezîr-i aʻzam hazretlerinin vesâtatı ile otağ-ı hümâyûnda celâdetlü609 hân-ı âlî-
şân610 hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp ke'l-evvel611 olageldiği kā’ide 
icrâ, “ber-hûrdâr olun612 güzel hıdmet itdiniz nân u nemeğim halâl olsun” 
buyurup mazhar-ı iltifât celâdetlü613 hân hazretlerine çukaya kaplu semmûr-ı 
fâ’izü's-sürûr614 erkân kürk ve üç nefer sultânlara elvânî çuka kontoşlara kaplu 
semmûr erkân615 kürkler ile ikrâm616 ve617 ordusuna618 gönderildikden sonra, 
vezîr-i aʻzam kullarına kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire ilbâs olundı. Vüzerâ 
vü mîr-i mîrân ve ocak ağaları ve ihtiyârları619 da‘vet buyurulmuş620 idi. Der-a-

601 ceng-i harb ÇY: harb -V
602 hümâyûnlarına ÇY
603 ahz u ÇY: -V
604 itdirilüp ÇY
605 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
606 göndermek ÇY
607 in‘âm ü ÇY: -V
608 verildi ÇY
609 celâdetlü ÇY: -V
610 âlî-şân ÇY: -V
611 ke'l-evvel -ÇY
612 olun VÇ: olunuz Y
613 celâdetlü ÇY: -V
614 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
615 erkân ÇY: -V
616 tatyîb-i hâtır olup ÇY
617 ve -ÇY
618 ordularına ÇY
619 ve ihtiyârları ÇY: -V
620 olunmuş ÇY
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kab Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa ve621 Diyârbekir 
Beylerbeyisi Vezîr Topal Hüseyin Paşa ve Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud 
Süleymân Paşa ve Sivas Beylerbeyisi Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa ve Karaman 
Beylerbeyisi Vezîr Hısım Mehemmed Paşa ve Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd 
Paşa serâserli kürk giyüp, kul kethudâsından baş bölük-başıya varınca ve an-
dan sipâh [ve] silâhdâr ağaları622 ve ocak kethudâları ve baş kâtibleri ve baş 
halîfeleri andan cebeci-başı ve üç nefer kethudâ ve çavuş andan topcıbaşı ve 
kethudâ ve çavuş andan Mısır Bey'i ve Mısır'ın yedi ocak ağaları andan Silistre 
Beylerbeyisi Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa ve Adana Beylerbeyisi Çerkes İbrâhîm 
Paşa ser-â-pâ kaftân giyüp hıdmetde bulunan sâ’ir mîr-i mîrân ve ümerâya 
vezîr-i aʻzam hazretleri623 kendü otağında giydirmek tenbîhi buyuruldıkdan 
sonra her birine “me’mûlümden ziyâde kulluk ve yoldaşlık itdiniz ber-hûrdâr 
olun yüzünüz ak, kılıcınız berrâk, etmeğim halâl olsun bu günden sonra yine 
sizden624 hıdmet isterim625 göreyin sizi taksîrât itmeyesiz” deyü tatyîb-i hâtır ve 
istimâlet virüp, “hıdmet buyurun efendimin626 uğrına cân bâş627 fedâdır Hakk 
te‘âlâ628 vücûdun hatâsız ide” du‘âsın iderek selâmlayup çadırlarına gitdiler. 
Vezîr-i aʻzam otağında müşâvere olup güçlüğümüz629 tabur-ı makhûr idi, lutf-ı 
Hakk630 ile cezâsın bulup gā’ilemiz ber-tarâf  oldı. Lâyık olan budur ki Şebeş 
Kal‘asın dahi bi-avni'llâhi teʻâlâ631 kaldırmağa himmet idelim. Andan Niğbolı 
üzerinden mi veyâ Belgrad'a dönilüp andan mı Âsitâne'ye632 azîmet müvec-
cehdir, ana göre hareket olunması ittifâk u ittihâd633 olunup Fâtihâ okundı ve 
rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm634 olundı. 

621 ve Y: -ÇV
622 ağalarına ÇY
623 hazretleri ÇY: -V
624 sizlerden ÇY
625 me’mûl iderim ÇY
626 efendimizin ÇY
627 cân ü baş ÇY
628 Te‘âlâ ÇY: -V
629 gücümüz ÇY
630 Hakk Te‘âlâ hazretlerinin avn-i inâyeti ÇY
631 ara yerden ÇY
632 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
633 u ittihâd ÇY: -V
634 i‘lâm ÇY: -V
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Feth-i Kal‘a-i şebeş ve  
Azîmet-i Hazret-i Pâdişâh-ı Gāzî be-Dârü's-Saltana

Ondördünci cumʻa gün umûm guzât-ı ehl-i635 İslâm kulları ile göçilüp henûz 
dahi yurd yerinden mufârakat vaktinde bir müslimân esîri Şebeş Kal‘ası'ndan 
firâren piyâde gelüp, vezîr-i aʻzama636 andan rikâb-ı hümâyûna637 yanaşup, 
“Feterani Kral sekizyüz elli süvârî kâfir ile Şebeş Kal‘ası'na dâhil, yedüği 
[226a] zahm-ı kılıçdan iki sâ‘atden sonra mürd olmağın kal‘a-i mezbûre 
muhâfazasında olan dörtbin mıkdârı638 yaya Nemçe kâfirinin derûnuna havf  u 
haşyet müstevlî olup bir ân tevakkuf  idememekle kal‘ayı cümle top ve cebe-hâ-
ne vü mühimmât-ı edevât ve639 zahîresiyle640 bırakup götürebildikleri kadar 
eşyâların ve seksen mıkdâr müslimân esîrleri ile Erdel dağlarına firârların” 
takrîr idüp in‘âm-ı vâfire ile bir at bir kat esvâb ihsân olup641 ve kılavuz ta‘yîn 
buyuruldı.642 Der-akab bir serhadlü dahi gelüp bu müjdeyi tasdîk ve numû-
ne bakır643 bir kebîr şeme‘dân getürdi. Guzât-ı müslimîn644 şâd [u] handân645 
olup vezîr-i aʻzam kulları dahi at üzre rikâb-ı hümâyûna646 yanaşup kal‘a fethin 
arz u i‘lâm647 itmekle iltifâten hâss yedeklerinden bir donanmış at inâyet bu-
yuruldı. Ve ilerü çarhaya ta‘yîn olunan celâdetlü648 hân-ı âlî-şân649 hazretle-
riyle Mısırlı-zâde Vezîr650 İbrâhîm Paşa ve Topal Vezîr Hüseyin Paşa ılgayup 
kal‘ayı zapt u rabt651 itmek üzre fermân gönderildi. Ve Eflak Beyi'nin Sebin'de 
olan câsûsı takrîrinde, “Feterani Kral firâr iderken kesret-i balçıkdan belki bir 

635 ehl ÇY: -V
636 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: -V
637 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
638 mıkdârı ÇY: -V
639 mühimmât-ı edevât ve ÇY: -V
640 zahîresiyle VY: zahîreler ile Ç
641 olup ÇY: -V
642 olundı ÇY
643 bakırdan ÇY
644 ehl-i İslâm ÇY
645 handân ÇY: -V
646 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
647 u i‘lâm ÇY: -V
648 celâdetlü ÇY: -V
649 âlî-şân ÇY: -V
650 vezîr -ÇY
651 u rabt ÇY: -V
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mahalde hinto saplanup Türk eline girmek görinür havfından tebdîl-i câme 
soltat esvâbıyla atına binüp giderken yedüği zahm-ı kılıçdan bî-tâb yıkılup652 
yol kenârında kalur. Yanında olan askeri653 perâkende olur. Guzâtdan654 bir 
serhadli ilişüp bilmeksizin kılıç havâle ider. Ol dahi yatduğı yerden meç salduğı 
elinin dört parmağın biçüp andan sonra655 başını keser ve yanında bulunan 
ancak bir genç hıdmetkârı firâren gelüp Şebeşlü'ye haber virdi.656 Ve657 kal‘ayı 
bırakup firârlarına bâ’is658 bu olur. Andan sonra659 Sebin'e varup bu ahvâli660 
ıyâline söyler. Mezbûr esîrin zindânda habs iken öldüğin işitdim” dimekle 
muharrir-i hakīr sonraki kavli ihtiyâr itdim. Ve asker-i661 İslâm’ın yolı tabur-ı 
makhûra uğrayup lâşe-i küffâr-ı hâk-sâr662 arasından geçüp dört sâ‘at663 ilerü 
Nehr-i Tımış kenârında Palanka-i Jidvar mukābili olan Menzil-i Karaşebeş 
nâm bir yaban yire nüzûl oldı.664 

Onbeşinci şenbih gün Kal‘a-i Şebeş civârına konılup mukaddem gelen guzât-ı 
ehl-i İslâm665 buldukları eşyâyı yağmalayup666 ancak kal‘anın iki kıt‘ası ondör-
der ve dört kıt‘ası onbirer kıyye altı balyemez ve münakkaş beş kıt‘ası yedişer ve 
müsaykal beş kıt‘ası beşer667 ve dokuz kıt‘ası üçer kıyyeden dokuz kolonborna 
ve dört kıt‘ası birer buçuk ve altı kıt‘ası birer kıyye on şâhî darbuzen ve yedi 
kıt‘ası ikişer yüz ve bir kıt‘ası üçyüz dirhem sekiz misket ve bir kıt‘a demür 
kebîr saçma ve otuzbeşer kıyye iki kıt‘a hâvân topı ile cem‘an kırkaltı pâre top 
bulunup topcıbaşı ve üçyüz kantâr barut ve seksen sandık dökülmüş kurşun 
envâ‘ından onbin yuvarlak ve el humbarası ve seksen aded kebîr humbara 

652 olup ÇY
653 asker-i menhûsu ÇY: -V
654 guzât-ı ehl-i İslâmdan ÇY: ehl-i İslâm -V
655 sonra ÇY: -V
656 takrîr ider ÇY
657 ve ÇY: -V
658 bâ’is [ü] bâdî ÇY: bâdî -V
659 sonra Ç: YV
660 ahvâl-i pür-melâli ÇY: pür-melâl -V
661 asâkir-i ehl-i ÇY: -V
662 hâk-sâr Y: -ÇV
663 sâ‘at -Y
664 oldu ÇY: -V
665 ehl-i İslâm ÇY: -V
666 yağma vü gāret idüp ÇY
667 beşer -Y
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ve bir mıkdâr sepet humbarası ve halat ve top arabaları bulunup cebeci-başı 
zabt idüp ve menâresinin şerefesin yıkup, kapusı önüne çan asduğı câmi‘-i şerîf 
içinde bulunan binyüz keyl mıkdârı dakīk taraf-ı mîrîye ahz u668 kabz olundı.

Vasf-ı Kal‘a-i şebeş

Onaltıncı bâzâr gün mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri kal‘ayı ve cümle top 
ve cebe-hâne ve tâbyaları seyr ü temâşâ669 idüp hakīr bile idim. Meselâ Erdel 
Demurkapusı Boğazında bir düz ovada Nehr-i Tımış kenârında vâki‘ olmuş 
çâr-kûşe bir taş kal‘a her kûşesinde birbirin gözedir beşer bin cengciye vüs‘atli 
taşrası çit örme toprak dolma birer tâbya ve kal‘a dîvarların hıfz ü hırâset670 içün 
her bir tâbya araları birbirine muttasıl toprak dolma çit siper ve üsti meteris ardı 
taş kal‘a divarı arası dâiren-mâ-dâr cengci yolı hârici dâiren-mâ-dâr kırk zirâ‘ 
vasî‘, onar zirâ‘ amîk handak ve kapusı üstünde bir bülend taş kulle ve önünde 
bunların misilli bir mühîb tâbya ile kal‘aya bir mertebe metânet virmiş ki binâ-
sını akl ü fikr-i671 kāsır ihâta itmez. Yedi yıldan berü sarf-ı makdûr idüp beşbin 
kîse akçeye olmaz ve handak suyunun nısfın yürüdüp nısfı dahi henûz ayırtlan-
mamış kapu tâbyasının dahi handakı kesilmeyüp nâ-tamâm böyle bir kal‘a-i 
müstahkeme bî-ceng ü cedel672 kabza-i teshîr-i husrevâneye dâhil olup âmme-i 
ibâdu'llâh hamd ü senâ673 idüp pâdişâh-ı gāzî hazretlerine du‘â674 itdiler. Lâkin 
zabtı mümkin olmamağla bi-emr-i hümâyûn cümle topları ve cebe-hâne ve zahî-
resi orduya675 çekilüp kapu tâbyasın sipâh ve sâ’ir tâbyaları Rumili ve Anadolı 
ve Karaman eyâletleri askeri üşündi ile yıkup handaka berâber düz676 itdiler. 
Mümkin olmayanları ve kal‘aya otuz yirden lagam yüridüp beşyüz kantâr barut 
ile atup içinde olan cümle hâne ve binâsın âteşe urdılar, yerinde nâm u nişân 
komadılar. Cümle memâlik-i İslâmiyye'ye fetih-nâmeler gönderilüp çavuşbaşıy-
la Musâhib Ahmed677 Ağa devletlü vâlide sultân hazretlerine irsâl buyuruldı ve 

668 ahz u ÇY
669 ü temâşâ ÇY: -V
670 ü hırâset ÇY: -V
671 ü fikr ÇY: -V
672 cidâl ÇY
673 senâlar ÇY
674 du’â [vü] senâlar ÇY: senâlar -V
675 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
676 düz -ÇY
677 Ahmed -Ç

M E T i N 181

www.tuba.gov.tr



teberrüken Şebeş'den çıkan münakkaş toplar ile sâ’ir balyemez ve kolonborna 
toplar İstanbul'a götürilüp Sarâyburnu'na tertîbi-çün hatt-ı hümâyûn sâdır oldı. 
Ol gün vezîr-i aʻzam otağında müşâvere olup, “bi-hamdi'llâh asker ve zahîre vü 
cebe-hânemiz çok, lutf-ı Hakk ile her ne murâd itdik ise vâsıl olduk. Nihâyet top 
ve cebe-hâne çeken câmûslar kırılup kalanı ve binek davarlarımız zebûn oldı. 
Bu yıl bu mıkdâr nusret ile iktifâ idüp asker-i İslâm'ın678 ve679 alınan680 topların 
selâmete çıkarup vaktiyle askere izn virelim düşmen-i dînin karşuluğuna lüzûmı 
olan güzîde askere ve mühimmât-ı cebe-hâneye vukūf-ı tahsîl itdik. İnşâ‘a'llâhu 
te‘âlâ681 gelecek sene gereği gibi mühimmât-ı seferi görüp sâ’ir yıllardan mukad-
dem hareket idelim. Ve girü Belgrad yolundan gidülürse insân ve hayvânâtdan 
tâb u tüvân kalmayup bir vechile çamurdan çıkılmaz bu kadar top ve cebe-hâne 
dökülüp kalur. Asker-i İslâm'ın ekseri helâk olmak görinür. Ve büyük tabur dahi 
Tise etrâflarında gezüp ne ihtimâl ancak belki bir tarafdan askere682 şîr-gîr olur. 
Re’y-i savâb budur ki hemân uğrımıza gidüp, Mihâdiye yolundan İrşova'ya va-
rup sâdır olan emr-i hümâyûn üzre İstanbul'a gidecek altı balyemez ve ondokuz 
kıt‘a kolonborna ve bir badoloşka topları ayırup Niğbolı'da veyâ dahi aşağıda 
bulunan yirlerde Karadeniz şaykalarına tahmîl vesâ’ir sagīr ve kebîr cümle 
topları ve cebe-hâne vü mühimmâtı Belgrad'a683 îsâl itmek üzre üsti açıklara 
konup yollandıkdan sonra biz salt atlu Eflâk yakasıyla gidüp Niğbolı karşusun-
dan Tuna'yı öte geçmelerin” ma‘kūl görüp ittifâkların rikâb-ı hümâyûna684 arz 
[u] i‘lâm685 eylediler. Belgrad'dan686 yüz mıkdârı üsti açık kayık ve alıkonılan 
mehter-hâne çadırları ve ağırlığı mu‘accelen ordu-yı hümâyûna irişdirmek üzre 
defterdâr efendi kethudâsı Belgrad'a687 gönderilüp ve cümle balyemez top ve 
cebe-hâne ve ağırlık ilerü gidüp muhâfazasına Vezîr Topal Hüseyin Paşa ve 
Vezîr Hısım Mehemmed Paşa ve Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa ta‘yîn olundı. Ve 
Kurs Kralı'ndan ayrılup Şebeş'e kapanan iki kapudan dağda tutılup katl olundı. 

678 İslâm ÇY
679 ve -ÇY
680 olunan ÇY
681 Te‘âlâ Ç: -YV
682 asker-i İslâma ÇY: İslâm -V
683 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
684 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
685 i‘lâm ÇY: -V
686 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V 
687 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V 
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İki gün meksden688 sonra onsekizinci salı gün umûm guzât-ı ehl-i689 İslâm 
kulları ile Şebeş sahrâsından kalkılup İrşova Boğazı’na girilüp İslatine nâm bir 
köy yerine nüzûl buyuruldı. Ol gün birkaç balyemez top ba‘zı zîk mahallerde 
girü kalmağın bi-emr-i hümâyûn orduya irişdirmek üzre vezîr-i aʻzam müte-
ferrika ve çavuş ile yoldan dönüp getürdi. Ve Belgrad'dan690 Vezîr Dursun Me-
hemmed Paşa'ya koşılan Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa Vezîr Kanijeli Osmân 
Paşa ve Arnavud Kaplan Paşa fermân olunan zahîre ile menzil-i mezbûrda 
ordu-yı hümâyûna mülhak olup emr olunduğı üzre yüz elli araba zahîre ile 
hâss ağalar ve kapuları ile691 Arnavud Küçük Caʻfer Paşa ve Eyyûb Paşa ve 
ikibin nefer mîrî Bosna piyâdesiyle Tımışvar'a îsâl olundukların arz [u] i‘lâm692 
eyledi. Ondokuzuncı çehâr-şenbih gün Menzil-i Toragova nâm yine bir köy 
yerine konılup şeb-ân-rûz dünden berü yağan yağmurdan bir mertebe balçık 
oldı ki yoldan çıkılmaduğundan gayrı ol hadden inişli ve693 yokuşlı muhâlif 
dereler sarp yollar iki tarafı buluda ser çekmiş azîm dağlar mahûf  beller olup 
top ve cebe-hâne arabaları şöyle dursun piyâde vü süvâr yürümeden âciz kalup 
cânından bezdi. Bir târîhde pâdişâhân-ı selef  gerek vüzerâ vü mîr-i mîrân ve 
ümerâsı geçdüği ma‘lûm olmayup [226b] üç gün mukaddem giden cümle 
toplar yolda dökilüp kalduğı sem‘-i hümâyûn-ı pâdişah-ı gāzîye694 ilkā olunma-
ğın ol gün kendüler öyleye dek yurd yerinde sâyeban-ı şâhâneleri695 ile meks ü 
ârâm696 idüp fermân-ı hümâyunları üzre sabâh erken vezîr-i aʻzam hazretle-
ri697 topları geçürmeğe ilerü gidüp enseden şevketlü pâdişâhımız698 hazretleri 
irişüp henûz dahi toplar evvelki bayırdan çıkmayup iki kıt‘a kolonborna top 
kundağından düşdüği manzûr-ı hümâyûnları olıcak bayırın üstünde vezîr-i 
aʻzam sâyebânına inüp emr-i âlîleri üzre ol sâ‘at birin silâhdâr zümresi ve birin 
Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa bindirüp iki sâ‘at meks ü ikāmet699 esnâsında kemâl-i 

688 meks ü ikāmetden ÇY: ü ikāmet -V
689 ehl ÇY: -V
690 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V
691 halkıyla ÇY: halkı -V
692 i‘lâm ÇY: -V
693 ve ÇY: -V
694 gāzî hazretlerine ÇY: hazretleri -V
695 şâhâneleri ÇY: -V
696 ü ârâm ÇY: -V
697 hazretleri ÇY: -V
698 pâdişâh-ı gāzî ÇY: gāzî -V
699 ü ikāmet ÇY: -V

M E T i N 183

www.tuba.gov.tr



ikdâm-ı hümâyûnlarından vezîr-i aʻzam hazretleri700 müteferrika ve çavuş ve 
Rumili Eyâleti ile Vezîr Arnavud Süleymân Paşa üşündi idüp hezâr-ı mihnet 
ile beş kıt‘a balyemez topları sâyebân önüne çıkarup, “hemân cehd itsünler 
bölüği cümlesi orduya irişdirile” buyurup ahşam üzeri bâr-gâh-ı mu‘allâlarına 
nüzûl itmişler idi. Vezîr-i aʻzam ahşama dek701 sâ’irlerin dahi ol bayıra çıkarup 
vakt-i ışâda orduya702 geldi. Câmûslarda tâb ü tüvân kalmayup birkaç gün 
meks ü ârâm703 olur ise ancak irişeceğin arz u i‘lâm704 itdikde, “hiç böyle yaban, 
muvahhiş yirde oturak mı olur” deyü rıza virmeyüp gelüp yetişince İrşova'da 
Tuna kenârında ikāmet itmek üzre çarhacı Vezîr Topal Hüseyin Paşa'dan gayrı 
cümle paşaları toplar üzerine ta‘yîn buyurup irtesi penç-şenbih gün göçilüp 
Mihadiye palankasına bir sâ‘at karîb705 vâdîye konuldı. Ol gün Şans706 Adası 
neferâtı yurt yerinde istikbâl idüp lüzûmı olan mahallere cisrler yapup batak-
ların doldurdukların söylediler. Yirmibirinci cumʻa gün üç sâ‘at ilerü Çapla 
Ovası nâm bir dar boğaza konulup çapla balıkçın kuşundan ibâretdir. Boğaz 
ağzında suya nâzır kudretden bir sivri kayalık balıkçına teşbîh itmişler dâ’im 
suya bakduğundan “balıkçın” dimişler. Şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü707 pâ-
dişâhımız hazretleri nısf-ı râhda Mihadiye palankasın seyr idüp bir uçurum 
bayır başında üç kulleli tûl ve arzı yirmişer adım bir taş palanka idi. Enderûn 
ve bîrûnda hâne ve âdemden eser yok hâlî üzre bırakıldı. Altında Çirne Suyı 
akup kapusı önünde bir çeşmesi var idi. 

Yirmiikinci şenbih gün andan dahi göçilüp İrşova kurbünde Tuna'ya karuşdu-
ğı yirde Nehr-i Çirne ayakda geçilüp Şans Adası mukābelesinde Tuna708 kenâ-
rına nüzûl kal‘asından sekdirme atılup ve karşu yatan menzil şaykalarından 
top şenliği oldı. Der-akab vezîr-i aʻzama hatt-ı hümâyûn-ı celâdet-makrûn709 
yazup; “Bi-avni’llâh710 bu nusretden sonra Edirne'de kışlamanın hüsni nedir? 

700 hazretleri ÇY: -V
701 değin ÇY
702 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
703 ü ârâm ÇY: -V
704 ü i‘lâm ÇY: -V
705 bir ÇY
706 Metinde Sanş سانش şeklinde yazılmıştır.
707 kerâmetlü, mehâbetlü ÇY: -V
708 ...ya karuşduğu... Tuna -Ç
709 celâdet-makrûn Y: -V
710 Te‘âlâ ÇY: -V
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İstanbul'a711 gidilmek hem re‘âyâya enfa‘ ve hem mühimmât-ı seferiyye ihzârı 
her vechile âsân olup ihrâkdan harâb olan yirlerin dahi ma‘mûriyyetine sebeb 
olmasın” tasrîh buyurmağın, vükelâ-yı devlet dahi ma‘kūl görüp mukaddem 
cümle ağırlık ve izdiyâd-ı harem İstanbul'a712 gönderilüp ancak devletlü vâlide 
sultân hazretleri salt Edirne'de kalup, mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri selâ-
met-birle Edirne'ye nüzûlünde ma‘an hareket etmek üzre yirmiüçünci bâzâr 
gün hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile Küçük Mîrâhûr Çerkes Mehemmed 
Ağa Edirne'de713 devletlü vâlide sultân hazretlerine irsâl buyuruldı. Ol gün 
topların ilerüsi ordu-yı hümâyûna vâsıl olup lâkin üsti açıklar irişmemekle her 
nerede irişür ise ol mahalden gemilere konmak üzre fermân-ı hümâyûn sâdır 
oldı. Yirmidördünci dü-şenbih gün andan dahi göçilüp Tuna Demirkapusı 
kenârıyla geçilüp Feth-i İslâm mukābelesinden bir sâ‘at aşağı Severin nâm bir 
vîrân palanka kurbünde Tuna kenârına konuldı. Ol günki meşakkat Mihadiye 
boğazında beş günde çekilen mihneti unutdurdı. Sağ tarafı Nehr-i Tuna sol 
tarafı yalçın kaya zîk derbendler olup yükli davar714 ancak geçer sabâhdan 
binilüp yol üç sâ‘at iken güç ile ahşam namâzı gelindi. Aslâ ağırlık yetişmeyüp 
âtıfetlü715 pâdişâhımız716 hazretleri çerge ve âdil köşkün giceden göndermeğin 
ancak ol kurulmuş bulundı. İki gün meks ü ikāmet717 olup718 cümle ağırlık ve 
toplar ve cebe-hâne ve üsti açıklar dahi Belgrad'dan irişüp tahmîl, İstanbul'a 
gidecek toplar ifrâz ve Belgrad'a gidecek toplar ve cebe-hâne üzerine Rumili 
Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa cümle eyâleti askeri ile muhâfız 
ta‘yîn ve karadan kollayarak götürüp andan Tımışvar'a nakli fermân olunan 
zahîreyi Belgrad'dan719 kaldırup îsâl eyledikden sonra rûz-ı Kāsım'a değin ol 
tarafda muhâfazada olup andan sonra mansıbına gitmek buyuruldı. Menzil-i 
mezbûrda Çukadâr720 Veli Edirne'den gelüp devletlü vâlide sultân hazretleri-
nin selâmet haberin getürdi. 

711 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
712 Âsitâne'ye ÇY
713 Edirne'de -ÇY
714 davarlar ÇY
715 mehâbetlü ÇY
716 pâdişâh-ı gāzî ÇY: gāzî -V
717 ü ikāmet ÇY: -V
718 olup ÇV: idüp Y
719 Belgrad'dan -ÇY
720 Çuhadar ÇY
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Yirmialtıncı çehâr-şenbih gün gice nevbeti ref‘ olup kānûn üzre ikindi dîvânı 
çalınmak üzre emr-i hümâyûn sâdır ve du‘âcı çavuş du‘âsında Gāzî Sultân 
Mustafâ Hân edâsıyla hatm-i kelâm itdikde, edâ’-i şükürden sonra kendüye 
gelen rikkat-i kalbden huddâm-ı haâs kulları zâr u zâr ağlaşdılar. Ve du‘âcıya 
bir kabza altun ihsân buyuruldı. Moralı Vezîr Ali Paşa Eğriboz muhâfazasına 
ta‘yîn [ve] selefi Vezîr Arnavud Koca Halîl721 Paşa'ya tekā‘üd virilmiş iken dört 
aydan sonra fevt722 oldı. Ve Daltaban Vezîr Mustafâ Paşa'ya Anadolı Eyâleti, 
selefi Vezîr Mısırlı-zâde İbrâhîm Paşa'ya723 Mora ser-askerliği, anın selefi Vezîr 
Çelebi İbrâhîm Paşa'ya Engürüs serdârlığıyla Belgrad-ı dârü'l-cihâd724 muhâ-
fazasına ta‘yîn olup, anın selefi Vezîr Caʻfer Paşa'ya Halep Eyâleti anın selefi 
Vezîr Dursun Mehemmed Paşa'ya Sivas Eyâleti tevcîh ve Bozok Sancağı Beyi 
Kurd Mehemmed Paşa'ya Kayseriyye Sancağı ilhâk buyuruldı. Yirmiyedinci 
penç-şenbih gün andan dahi göçilüp Menzil-i Oraviçe, yirmisekizinci cumʻa 
gün Menzil-i Koşmir. Bugün kılavuz yolı yanılup orduyı725 iki sâ‘at girü sağ 
tarafda Tuna'ya bir sâ‘at ba‘îd mahalde Firordin nâm palanka mukābiline 
kondurmağın ancak şevketlü hünkârımız726 hazretleriyle vezîr-i aʻzam hazret-
leri727 dâ’iresi kaldırılup menzil-i mezbûra getürilüp geç vakit olmağla hemân 
bir oba728 kurılup iç halkı kulları etrâfın ihâta idüp açıkda yatdılar ve kılavuz 
Eflak boyarına kötek çaldılar. Yirmidokuzuncı şenbih gün Menzil-i Moglavite. 
Bugün konakdan hareket vakti Eflak Beyi Kostantin istikbâl idüp önce git-
mek buyuruldı. Otuzuncı bâzâr gün Menzil-i Rastov. Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in 
gurresi dü-şenbih gün Menzil-i Pestereç. Ol gün nevâle-gâh olan Pestereç 
korusunda şevketlü mehâbetlü729 pâdişâhımız hazretlerinin taraf-ı mülûkâne-
lerinden vezîr-i aʻzam kullarına730 ikrâmen bu abd-i ahkarları bir tepsi baklava 
götürüp şeyhü'l-islâm efendi ile nakībü'l-eşrâf  ve sadreyn-i kudât ve nişancı 
efendi sofra başında buldum. Mesrûren tenâvül idüp her biri devâm-ı ömr-i 

721 Koca Arnavud Halîl ÇY
722 dâr-ı fenâdan saray-ı bekāya revân ÇY
723 Paşa ÇY: -V
724 dârü'l-cihâd Y: -ÇV
725 Ordu-yı hümâyûnu ÇY: -V
726 pâdişâhımız ÇY
727 hazretleri ÇY: -V
728 ovaya ÇY
729 mehâbetlü ÇY: -V
730 kullarına -Ç
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devlet-i pâdişâh-ı cem-câh-ı gāzî hazretlerine du‘â vü senâ731 itdiler. İkinci salı 
gün Menzil-i Sadva'dır; mukābele-i Rahova. 

Üçünci çehâr-şenbih gün Menzil-i Urlo. Ol günün ahşamısı, vakt-i ışâda 
Çavuşbaşılı Musâhib Ahmed Ağa Edirne'den gelüp oba-i hâsda pâye-i serîr-i 
a‘lâya yüz sürüp devletlü vâlide sultân hazretlerinin sıhhat ü selâmet haberin 
arz idüp, bî-hadd sürûr ve hamd ü senâ kıl[ın]dı. Ve Özi muhâfızı Vezîr Çerkes 
Yûsuf  Paşa'dan gelen mektûbda ahz itdüğümüz Lih dillerinin cevâbı Kal‘a-i 
Surika cânibinde Liyo Herseki nâm bî-dîn kendüye tâbi‘ Lihlü kâfiriyle732 
hatmanları taburuna mülhak olmak ârzûsuyla gitdüğün ve iki hatman dahi 
taburlarıyla cem‘ olup Menastrac ve Bucac nâm mahalden üç konak berü gel-
mişler iken yine dönüp girü gitdiklerin ve Pani mel‘ûn dahi Surika'dan dönüp 
memleketine gidüp ancak Surika'da Abazin didikleri kâfir, bir mıkdâr hınzîr 
ile kalduğun haber virdi. Ve Han-zâde Kalgay Devlet Girây Sultân ile karın-
daşı Şahbâz Girây Sultân Azak'ı muhâsara iden Moskov kâfiri hezîmetinden 
sonra, Kırım askeriyle kalkup bilâd-ı İslâm muhâfazası içün Özi Kal‘ası'na 
dâhil ve733 bi-hamdi'llâhi teʻâlâ734 kal‘a-i pâdişâhîyi emniyyetde735 [227a] 
görüp Kırım tarafına azîmet-birle Kılburun Kal‘ası'ndan geçerken Kızılağaç 
kurbünde Çorka Tuzlası ta‘bîr olunan mahalde yollarına bir mıkdâr Kazak-ı 
bed-ahlâk keferesi dûş olup, dört tarafından kuşadup muhârebe vü mukātele-i 
azîm736 ve bi-avni'llâhi teʻâlâ737 ân -ı vâhidde düşmen-i dîn ve kefere-i bed-âyîn738 
bozılup, kimin kılıçdan geçirüp ve ekserin esîr idüp Kırım'a vâsıl oldukların 
arz [u]739 i‘lâm itmiş. Ve740 dördünci penç-şenbih gün kudretlü741 azametlü 
pâdişâhımız hazretleri Niğbolı mukābili olan Kulle nâm mahalde Tuna kenâ-
rında sâyebâna nüzûl, şehrin kādî ve a‘yân-ı sükkânı istikbâl idüp Eflak Beyi 
Kostantin kaftân giydi. İhzār olunan Tuna şaykalarının birine sancak-ı şerîfle 

731 vü senâ ÇY: -V
732 kâfir-i bî-dînleri ile ÇY: bî-dinleri -V
733 ve ÇY: -V
734 Te‘âlâ ÇY: -V
735 bî-emniyyet -ÇY
736 azîm ÇY: -V
737 Te‘âlâ ÇY: -V
738 ve kefere-i bed-âyin ÇY: -V
739 arz ÇY: -V
740 ve -ÇY
741 kudretlü ÇY: -V
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vezîr-i aʻzam ve şeyhü'l-islâm ve nakībü'l-eşrâf  ve sadreyn-i kuzāt efendiler 
binüp bi’z-zât kendüler dahi hırka-i şerîf  ile Silâhdâr Mehemmed Bey şay-
kasına teşrîf  buyurup sâlimîn ü gānimîn Nehr-i Tuna'yı742 mürûr u743 ubûr 
ve Niğbolı İskelesi'nden çıkup harem-i şerîfleri olduğı menzile nüzûl, kal‘adan 
ve şaykalardan hayli toplar atılup hayli sürûr ile744 şenlikler ve şâdîlikler olup 
hazînedâr ağa, musâhib ağalar ile harem-i şerîfde ve arz ağaları kal‘a kurbün-
de bir hânede giceleyüp sancak-ı şerîf  ve hırka-i mübâreke, dülbend ağası ve 
Hâsodalı ve içoğlanı vezîr-i aʻzam kulları âdetâ alay ile gidüp şehrin ensesinde 
vakı‘ bâğların nihâyet bulduğı bir buçuk sâ‘at ilerü Müsellem Ovası'nda nasb 
olunan ordu-yı hümâyûnda bâr-gâh-ı mu‘allâya vâsıl oldılar. Çerkes İbrâhîm 
Paşa asker-i İslâm745 geçürmeye me’mûr olup sunûf-ı askere üsti açıklar ta‘yîn 
buyuruldı. 

Beşinci cumʻa gün şevketlü746 mehâbetlü hünkârımız747 hazretleri Niğbolı 
Kal‘asın seyr idüp zü‘amâdan Abdullâh Ağa Sarâyı'n kudûm-ı hümâyûnla-
rıyla müşerref  kılup altıncı şenbih gün külliyet ile748 harem-i şerîf  ve hazîne 
ve ağırlık ile otağ-ı hümâyûnlarına nakl eylediler. Ol gün Başdefterdâr Cânib 
Ahmed Efendi hazîne tahsîlinde taksîrât ve hıdmet-i ibâdu'llâhda hıyânet töh-
metiyle azl ve mükemmel bir forsa çekdirme yapup sefere âmâde olmak üzre 
deryâ beyliği verilüp yerine İlbasan Sancağı'ndan münfasıl Ebu Bekir Paşa 
nasb ve İstanbul'dan gelince Baş Ruznâmeci Köse Halîl Efendi vekâlet etmek 
buyuruldı. Elinden iş gelmez hemec-i vüzerâdan Karaman Beylerbeyisi Hısım 
Mehemmed Paşa ve Diyârbekir'den ma‘zûl Söhrablı Ahmed Paşa ve Boğaz-
hisâr Muhâfızı Helvâcı Yûsuf  Paşa ve İstanköy Muhâfızı Mü’ezzin Hasan Paşa 
ve Rodos Muhâfızı Baltacı Hasan Paşa ve Eğriboz Muhâfızı Moralı Ali Paşa ve 
Kandilci Hüseyin Paşa'nın tuğları ve sancakları alınup749 ser-â-pâ yevmî üçer 
yüz akçe tekā‘üd verildi. Kilis Sancağı'ndan ma‘zûl Kirli İsmaʻîl Paşa İstanköy 
muhâfazasına ta‘yîn ü irsâl750 oldı. 

742 Tuna'yı ÇY
743 mürûr ve ÇY: -V
744 hayli sürûr ile Ç: -YV
745 İslâm ÇY: -V
746 şevketlü ÇY: -V
747 pâdişâh-ı gāzî ÇY
748 ile ÇY: -V
749 alınup -ÇY
750 ve irsâl ÇY: -V
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reften-i Tatar Hân

Yedinci bâzâr gün Kırım Hânı celâdetlü751 Hâcı752 Selîm Girây Hân hazret-
leri vilâyetine gitmeğe istîzân içün Eflak yakasından berü geçüp doğrı vezîr-i 
aʻzam hazretlerinin753 çadırına inüp andan vâsıtasıyla gelüp otağ-ı hümâyûnda 
pâye-i serîr-i a‘lâya754 yüz sürüp şevketlü755 azametlü kudretlü756 pâdişâhımız 
hazretleri dahi sâ’ir vakitlerden ziyâde Hân-ı âlî-şân757 kullarına ikrâmen 
beş adım dahi ilerü varup, ol dahi eğilüp mübârek kadem-i şerîflerin öpüp 
izn-i âlîleri ile mukābele-i şâhânelerinde ihrâm üzre iclâs, “cümle hıdmetlerin 
makbûl-i hümâyûnum olup inşâallahu Te‘âlâ758 gelecek sene güzîde ve ziyâde 
askerin ile sefer-i zafer-rehberime hazırlanmak gereksin” buyurup, mazhar-ı 
iltifât gûlgûlî çukaya kaplu semmûr erkân kürk kendüye ve al çukalara kaplu 
semmûr kontoşlar üç nefer sultânlara ilbâs ve me’zûn olduğı hâlde sâyebân 
nihâyetine dek teşyî‘ buyurup, tekrâr kudûm-ı hümâyûnların bûs, vedâ‘ idüp 
ol gice vezîr-i aʻzam hazretlerinin759 çadırında beytûtet ve760 irtesi dü-şenbih 
gün Tuna kenârına değin vezîr-i aʻzam kethudâsı alay761 ve mehter-hâne762 ile 
gidüp şayka ile karşuda ordusuna, andan cânib-i Kırım'a azîmet eyledi. Ol 
gün şevketlü763 mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri hâss bendeleri ile öyleye dek 
Niğbolı etrâfın geşt ü güzâr idüp ordu-yı hümâyûnları kurbünde vâki‘ Osma 
Suyı kenârında Mahmûd Paşa-oğlı Çiftliği köşkünde eğlendiler. Bağdâdlı Kara 
Mehemmed Paşa'ya Trabzon Eyâleti ve Çöteli Ahmed Paşa'ya Maraş Eyâleti, 
selefi Arap Sâlih Paşa--oğlı Ahmed Paşa'ya Hamîd Sancağı ve Anadolı Mü-
fettişi Vezîr Genç Mehemmed Paşa'ya Karaman Eyâleti, Bağdad'dan ma‘zûl 
Kalaylıkoz Vezîr Ahmed Paşa'ya Adana Eyâleti, selefi Çerkes İbrâhîm Paşa'ya 
vezâret ile Silistre Eyâleti, selefi Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa'ya Van Eyâleti, selefi 

751 celâdetlü ÇY: -V
752 el-hâcı ÇY
753 hazretlerinin ÇY: -V
754 a‘lâ-yı masîre ÇY: masîr -V
755 şevketlü ÇY: -V
756 kudretlü ÇY: -V
757 âlî-şân ÇY: -V
758 Te‘âlâ ÇY: -V
759 hazretlerinin ÇY: -V
760 ve -Y
761 alaylar ÇY
762 mehter-hâneler ÇY
763 şevketlü ÇY: -V
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Vezîr Gürci Mehemmed Paşa'ya Canik Sancağı ilhâkıyla Kastamonı Sancağı 
ve Tatar Sâlih Paşa'ya Niğbolı Sancağı, selefi Şarkan İbrâhîm Paşa'ya Mağnisa 
Sancağı tevcîh olup, Rakka Beylerbeyisi Kadı-oğlı Hüseyin Paşa'ya vezâret 
ihsân olundı. Ve Kul kethudâsı Kavukcı İbrâhîm Ağa neferât ta‘yînâtına vaz‘-ı 
yed ve ocak ihtiyârlarıyla zindegâne ve sû-i hâli sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâh-ı 
gāzîye764 ilkā olunmağın, Sivas pâyesiyle hâss virilüp Eğriboz muhâfazasına 
ta‘yîn ve Seksoncı765 Osmân Ağa dahi mezbûra kafadârlık töhmetiyle azl ve 
Azak Kal‘ası'na nefy olup Belgrad'dan kapuya gelmek üzre Zağarcı766 Abbâs 
Ağa'ya kul kethudâlığı ve Muhzır Mehemmed Ağa'ya zağarcılık767 ve Başçavuş 
Selanikli Mehemmed Ağa'ya seksoncılık768 ve Saka-başı Mehemmed Ağa'ya 
muhzırlık inâyet, vüzerâ vü mîr-i mîrân ve ümerâya evvel-i baharda mükem-
mel kapuları ile âmâde olmak üzre izn virilüp Rumili ve Anadolı'da sekban 
[ve] saruca nâmı külliyet ile ref‘ olup paşalar beşli nâmıyla süvârî asker yaz-
mak muhkem tenbîh buyuruldı. “Zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârın yazularına göre 
cebelüsünden mâ‘adâ ze‘âmet ve tîmârı ne mıkdâr akçe tutar ise her beşyüz 
guruşdan bir âdem getürüp Rumili'nde olan piyâde ve Anadolı'da olan süvârî 
olmak şartıyla mahall-i ma‘rekede taraf-ı mîrîye teslîm idüp anlar dahi başka 
bir asker olmak üzre herkes ze‘âmetinin vüs‘atin doğrı söyleyüp hilâfı zuhûr 
ider ise mîrîye kabz olunur” deyü hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn769 sâdır 
olup müteferrika-başı ve çavuşbaşı önünde yazıldılar. 

Şevketlü,770 mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri Müsellem Ovası’nda altı gün 
meks771 [ü] ikāmet eyledikden sonra onbirinci penç-şenbih gün göçüp Menzil-i 
Rahoviçe. Onikinci cumʻa gün Menzil-i Akçayır. Onüçünci şenbih gün Menzil-i 
Radan. Ondördünci bâzâr gün Menzil-i Çayırköyi. Onbeşinci dü-şenbih gün 
Menzil-i Gelincik Mezarı. Onaltıncı salı gün Menzil-i Yeşiloğlı. Bugün müjdeci 
Hâcı772 Hasan Çelebi gelüp huzûr-ı hümâyûnda773 Şerîf  Sa‘d'ın hüsn-i hâlin 

764 gāzî hazretlerine ÇY: hazretleri -V
765 seksoncıbaşı ÇY
766 zağarcıbaşı ÇY
767 zağarcıbaşılık ÇY
768 seksoncıbaşılık ÇY
769 şevket-makrûn ÇY: -V
770 şevketlü ÇY: -V
771 meks ÇY: -V
772 hâcı -ÇY
773 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
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ve eşkıyâ-yı Urbânın katl-i âmmın ve hüccâc-ı müslimînin selâmet-birle Şâm-ı 
şerîf'e vusûlün arz [u] i‘lâm774 idüp ikincisiyle kaftân giydiler. Ve Edirne'den 
Musâhib Mustafâ Ağa gelüp devletlü vâlide sultân hazretlerinin selâmet 
haberin getürdi. Onyedinci çehâr-şenbih gün Kızanbalkan'ı aşılup Menzil-i 
Potova. Bugün rikâb-ı hümâyûn ile sefere giden Edirne Bostâncı ustalarından 
Ali Ağa'ya Edirne Bostâncı-başılık inâyet [ü] ihsân775 ve ilbâs-ı hıl‘at buyurılup 
selefi Mustafâ Ağa'ya tekā‘üd verildi. Onsekizinci penç-şenbih gün Menzil-i 
Çingâne Sarâyı. Ondokuzuncı cumʻa gün Menzil-i Haftan. Yirminci şenbih 
gün Menzil-i karye-i Dobruca. Yirmibirinci bâzâr gün Menzil-i Karye-i Çöm-
lekköyi776. Ol gün şevketlü777 mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri nevâle-gâh olan 
Büyükderbend Karyesi'nde ser-i nusret-eserlerine küçük destâr üzre bir gāzî 
sorgucı sokunup zahr-ı mübâreklerine semmûr-ı fâ’izü's-sürûr778 çuka kontoş 
giyüp miyân-ı sa‘âdetlerine şemşîr ve sâde tirkeş kuşanup rahş-ı sebük-seyre 
süvâr olup Yenice Karyesi kurbünde Dârü's-sa‘âde Ağası Ali Ağa istikbâl,779 
inüp780 rikâbın781 bûs idüp devletlü vâlide sultân hazretlerinin selâmın tebşîr ve 
gönderdüği kaplan postlı bir donanmış küheylânı arz eyledi. Ol sâ‘at-i şâh-râh-
da ta‘zîm ü tekrîm-birle bükâ iderek süvâr oldı. Ve kendü tarafından ihdâ olan 
bir donanmış ata Mîrâhûr Ahmed Ağa kulların bindirüp önünce yürütdi. Dahi 
öte Edirne Muhâfızı Vezîr-i sânî Moralı Hasan Paşa, dahi öte şehrin mevâlî ve 
müderrisîni istikbâl idüp, da‘vet-i hümâyûnlarıyla üç gün mukaddem devletlü 
vâlide sultân hazretleri Çömlekköyi Sarâyı'na teşrîf  buyurmuşlar idi. [227b] 
Hâric-i sarâydan sa‘âdet-hânelerine varınca zîr-i pâylarına dîbâ döşeyüp etrâ-
fına altun ile karışık pâre ve çil akçe saçup beyne's-salâteynde alay ile gelüp 
doğrı sarâya nüzûl [ve] bir mertebe sürûr hāsıl oldı ki vasf  olunmaz. İrtesi 
dü-şenbih gün andan dahi kalkılup azametlü pâdişâhımız hazretlerin vezîr-i 
aʻzam hazretleri782 a‘yân-ı asker783 ile sarây kapusunda selâmlayup yola girildi. 

774 i‘lâm ÇY: -V
775 ihsân ÇY: -V
776 köyü ÇY: -V
777 şevketlü ÇY: -V
778 fâ’izi's-sürûr ÇY: -V
779 istikbâl VÇ: istikbâle Y
780 inüp -Ç
781 Rikâb-ı hümâyûnun ÇY: hümâyûn -V
782 hazretleri ÇY: -V
783 asker VY: asâkir Ç
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Anabacı Köprüsü'nde şehrin esnâf  ve a‘yânı istikbâl idüp dünki misilli libâs 
ve alay ile Edirne namaz-gâh ovasında nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına 
şeref-nüzûl, âmme-i ibâdu'llâh kat ender-kat784 mesrûr oldılar. Devletlü vâlide 
sultân hazretleri Çömlekköyü'nde kalmağın bi'z-zât kendüler dahi ol mahalle 
teşrîf  buyurdı. İrtesi salı gün mukaddem kendüler doğrı otağ-ı hümâyûnlarına 
inüp akabince devletlü vâlide sultân hazretleri alay ve mehterhâne ile Sarây-ı 
âmire'ye nakl [ü] vusûl buyurdılar. Ol gün sene-i mâziyenin reşen ve recec 
ulûfesi çıkup otağ-ı hümâyûn önünde kurılan dîvân-hâne çergesinde vezîr-i 
aʻzam hazretleri785 kul ağalarına teslîm idüp âdetâ yeniçeri çorba kapup lâkin 
arza girilmedi. Yirmialtıncı cumʻa gün azîm786 alay ile Eski Câmi‘-i şerîf'de 
salât-ı cumʻa787 edâ buyurdı. İrtesi şenbih güni ki ibtidâ’-i Kāsım'dır, umûm 
ordu-yı hümâyûnları ile sahrâ-yı Edirne'den kalkup ancak vezîr-i aʻzam haz-
retleri788 kallavî destâr ve a‘yân-ı dîvân ile Dârü's-sa‘âdede selâmlayup şev-
ketlü, mehâbetlü, kerâmetlü789 pâdişâhımız hazretleri ise yine siyâb-ı sefer ile 
İstanbul'a790 azîmet ve kendüler harem-i şerîfleriyle konaklara konup, tuğculuk 
hıdmeti Mısır Beyi'ne sipâriş buyurılup Menzil-i Hafza. Yirmisekizinci bâzâr 
gün Menzil-i Baba-yı atîk. Yirmidokuzuncı dü-şenbih gün Menzil-i Burgos. 
Ol gün Nakībü'l-eşrâf  Hâce-zâde Osmân Efendi ve Rumeli Kādî-askeri Mîrzâ 
Mustafâ Efendi ve Anadolı Kādî-askeri Ebe-zâde Abdullâh Efendi otakda 
huzûr-ı hümâyûna791 da‘vet, birer sevb792 semmûr kürkler ile ikrâm u ri‘âyet 
olundılar. Ve gediklü müteferrikadan Yeğen Mustafâ Ağa yeniçeri efendiliğine, 
selefi Fazlı Efendi vezîr-i aʻzam kethudâlığına selefi Şehrî Mehemmed Ağa yine 
harâc muhâsebeciliğine ve henûz defterdârlığa gelen Ebûbekir Paşa ibâ itmekle 
büyük rûz-nâmeciliğe, selefi Köse Halîl Efendi asâleten başdefterdârlığa vezîr-i 
aʻzam hazretlerinin793 otağında kaftân giydiler. Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi 
salı gün Menzil-i Karışdıran. İkinci çehâr-şenbih gün Menzil-i Çorlı. Üçünci 

784 kat-ender-kat ÇY: -V
785 hazretleri ÇY: -V
786 azîm ÇY: -V
787 Cuma'yı ÇY
788 hazretleri ÇY: -V
789 mehâbetlü, kerâmetlü ÇY: -V
790 İstanbul'a VY: Âsitâne'ye Ç
791 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: -husrevâne -V
792 sevb -Ç
793 hazretlerinin ÇY: -V
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penç-şenbih gün oturak olup İmâm-ı sultânî-i evvel Ali Efendi'ye İstanbul ve 
sânî Sâlih Efendi'ye Edirne pâyesi verildi.

Dördünci cumʻa gün Menzil-i Yapağılı. Ol gün Edirne Bostâncı-başı Ali Ağa 
Çorlı bâğlarının nihâyetinde hıl‘at giyüp girü gitdi. İstanbul Bostâncı-başı Nak-
kāş Ali Ağa sabâh hîn-i rükûbda kasabada harem-i şerîf  kapusunda ve794 İstan-
bul'un mevâlî ve müderrisîn [ve] meşâyihi Yapağılu'ya karîb Bosna Köyü'nde 
istikbâl eylediler. Beşinci şenbih gün Menzil-i Büyükçekmece. Altıncı bâzâr gün 
Menzil-i795 Dâvudpaşa ol gün bostâncı-başının Küçükçekmece mukābelesinde 
Çobançeşmesi kurbünde tertîb itdüği ziyâfetden sonra ancak bir küçük sorguç 
sokunup a‘yân-ı asker796 kullarıyla siyâb-ı sefer-i zafer-rehber797 ile binilüp 
Siyâvuş Paşa Bâğçesi'nde İstanbul Kā'im-makāmı Vezîr Çerkes Osmân Paşa 
ile Molla Atâullâh Efendi, dahi öte Sekbân-başı Muslı Ağa istikbâl idüp, dahi 
öte taşlık etrâfında seyre gelen sükkân-ı şehre izhâr-ı mahabbet iderek otağ-ı 
âlîlerine nüzûl buyurdılar. Der-akab vezîr-i aʻzam kulları Dâvudpaşa Sarâyı 
kapusuna varup devletlü vâlide sultân hazretlerin selâmlayup üç gün meks ü 
ikāmet798 esnâsında sipâh ulûfesi devr olundı. 

Onuncı penç-şenbih güni ki Teşrîn-i sânî'nin yedisi idi, şehre girilmek üzre 
sunûf-ı askere alay emr olunup sipâh [ve] silâhdâr zümresi hâric-i hisârda top-
cı, cebeci, tersâne yeniçeri ocakları Büyük Sarâç-hâne'de bâb-ı hümâyûna va-
rınca yolun iki tarafına dizilüp önünce devletlü vâlide sultân hazretleri Sarây-ı 
cedîd'e teşrîf  ve hâsbâğçeyi halvet itdürüp alay köşküne nüzûl buyurmuşlar 
idi. Şevketlü,799 azametlü ve mehâbetlü,800 âmme-i ibâdu'llâha merhametlü,801 
şehriyâr-ı a‘zam ve şehen-şâh-ı mu‘azzam efendimiz hazretleri dahi otağ-ı 
âlîlerinde kadem-i şerîflerine filâr ve mücellâ bodluk zahr-ı mübâreklerine 
murassa‘ çapraslı kerrâke802 giyüp ser-i nusret-eserlerine ser-penâh üzre yeşil 
şâl sarınup üstüne bir gāzî sorgucı sokunup miyân-ı sa‘âdetlerine mücevher 
şemşîr ve tirkeş ile tamâm vücûd-ı hümâyûnların zîb ü zîvere müstağrak idüp 

794 ve ÇY: -V
795 menzil -Y
796 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
797 zafer-rehber ÇY: -V
798 ü ikāmet ÇY: -V
799 Şevketlü ÇY: -V
800 mehâbetlü, azametlü ÇY
801 âmme-i ibâdullâha merhametlü ÇY: -V
802 kerke ÇY
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rahş-ı sabâ-reftâra süvâr ve rikâba vaz‘-ı kadem buyurup çavuşlar aleyke avni'l-
lâh sadâsın ayyûka peyveste eyledikden sonra yine musâhib ağalar ve Hâsodalı 
ve içoğlanı ser-â-pâ zırh ve ser-penâh ile binüp tuğlar önünde on kadar Nemçe 
mu‘teberlerin ile Lipva ve Titel'den alınan üç nefer kapudanlar yürüyüp tertîb 
olunan acîb ü garîb alaylar ile mansûren ve803 muzafferen göğsün gererek 
Edirnekapusu'ndan İstanbul'a girüp selâma duran izdihâm-ı zükûr [u] inâsa 
izhâr-ı mahabbet iderek dîvân yoluyla gidüp Asmalı Mescid sokağına sapup 
alay köşki önünden geçüp bâb-ı hümâyûndan Sarây-ı âmire'lerine vusûl, içka-
puda inüp doğrı hırka-i şerîf  odasın teşrîf  idüp biraz tevakkuf,804 soyundukdan 
sonra şeyhü’l-islâm efendi, Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa, Vezîr-i sânî Hasan 
Paşa, Vezîr-i sâlis Çerkes Osmân Paşa arz odasına da‘vet ve805 şeyhü’l-islâm-ı 
allâmetü'l-enâm806 efendiye807 çukaya ve vüzerâya serâsere kaplu birer semmûr 
erkân808 kürk ilbâs buyurup andan sofa köşkü'nde kapu ağasına dahi semmûr 
erkân kürk ve sarây ağasına sâde hıl‘at giydirildi. Ve henûz gelüp Sarâybur-
nu'na vaz‘ olunan altı kıt‘a toplara bir fetîlden809 âteş virilüp velvelesi âlemi 
tutdı. “Ol gün cem‘ olan kesret-i nâs ne bir târîhde görülmüş ve ne böyle bir 
gösterişli alay olmuş” deyü müsinn ihtiyârlar takrîr idüp göz yaşların döküp 
zârîlikler eyleyüp pâdişâh-ı gāzî hazretlerine du‘â vü senâ itdiler ki ciğerler 
pâre pâre oldı. Hakk celle vü alâ hazretleri hedef-i icâbet-kabûle karîn idüp tûl-i 
ömr ile mu‘ammer nice fütûhât-ı celîleye muvaffak eyleye. Âmîn ve bi hakkın 
Tâhâ ve Yâsin810. 

Onbirinci cumʻa gün deryâdan sandal ile Hazret-i Eyyûb-i Ensârî aleyhi 
rahmeti’l-Bârî hazretleri câmi‘-i şerîfine teşrîf  idüp811 salât-ı cumʻa'dan sonra 
türbe-i şerîfi ziyâret idüp kurbânlar kesildi. Vâ‘iz Yahyâ Efendi'ye elli altun 
virüp sâ’ir mürtezikasın bezl-i sadakāt ile mesrûr, andan Yalı köşküni kudûm-ı 
hümâyûnlarıyla müşerref  eyleyüp toplar atıldı. Ol gün gılmân-ı enderûn 
kullarına ser-â-pâ sarık sarılmak üzre emr-i hümâyûnları sâdır oldı. Onseki-

803 ve ÇY: -V
804 biraz tevakkuf  ÇY: -V
805 ve ÇY: -V
806 allâmetü'l-enâm ÇY: -V
807 efendi hazretlerine ÇY: hazretleri -V
808 erkân ÇY: -V
809 bir fetîlden ÇY: -V
810 bi-hürmet-i seyyidi'l-mürselîn ÇY
811 idüp ÇY: -V
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zinci cumʻa gün Süleymâniye Câmi‘i'nden sonra Eski Sarây'a teşrîf  buyurdı. 
Ol gün Topçı-başı Ali Ağa azlinden yine selefi Abdülkerîm Ağa nasb olundı. 
Yirmiikinci salı gün şefakatlü, adâletlü812 pâdişâhımız813 hazretleri merhûm ve 
mağfûr cennet-mekân814 pederi Sultân Mehemmed Hân Gāzî815 hazretlerinin 
türbe-i şerîflerin ziyâret [ve] rûh-ı pür-nûrların816 du‘â-ı hayrlarıyla yâd buyur-
dılar. Mukaddemâ vezâreti ref‘ olan Kârâsteci Mehemmed Paşa'ya iki tuğ ile 
Selânik Sancağı ve817 selefi İpşir Hasan Paşa'ya Suğla ve Menteşe sancakları 
ve Şarkan İbrâhîm Paşa'ya Saruhan Sancağı ve Arab Sâlih Paşa--oğlı Ahmed 
Paşa'ya Hamîd Sancağı ve Şâmlı Mehemmed Paşa'ya Çorum ve Bozok san-
cakları ve Gümrükci Siyavuş Paşa'ya Habeş Eyâleti virilüp, selefi Mısırlı Vezîr 
Mehemmed Paşa mîr-i hacc nasb olundı. Mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in ikinci 
penç-şenbih gün merhûm Sultân Ahmed Hân hazretleri818 kızı819 Asiye Sultân 
fevt olup, cümle vüzerâ ve ulemâ ve erbâb-ı dîvân Eski Sarây'dan meyyitin 
kaldırup Süleymâniye'de babası820 yanına defn itdiler. Ol gün Mısır hazînesi 
gelüp Süleymân Bey yedinden içerü teslîm oldı. 

Ahvâl-i Donanma-yı Hümâyûn

Sene-i mâziye Zi'l-ka‘desi'nin onyedinci şenbih gün Kapudan Vezîr Mezemor-
ta Hâcı Hüseyin Paşa donanma-yı hümâyûn çekdirirleri ve mevcûd onüç kıt‘a 
mîrî kalyon ile İstanbul'dan Akdeniz'e salup muvâfık-ı eyyâm ile Boğazhisâ-
rı'ndan çıkup ber-mûcib-i emr-i [228a] âlî Bozcaada'da tevakkuf  üzre olan 
on kıt‘a Cezâyir ve üç kıt‘a Trablus kalyonları mülhak-ı donanma-yı hümâyûn 
olup, taraf-ı mîrîden virilen üçbin kantâr peksimâtları teslîm ve mürâfakaten 
Kara Foça Limanı’na varup baştardeyi anda alıkoyup kendü kapudâne kalyo-
nuna süvâr [ile] bâd-bân821-güşâ-yı azîmet ve Koyun Adaları'nda lenger-endâz 
ikāmet eyledi. Mukaddem Rodos'a giden yedi kıt‘a mîrî kalyonlar dahi Mısır 

812 adâletlü ÇY: -V
813 pâdişâh-ı cem-câh ÇY: cem-câh -V
814 cennet-mekân ÇY: -V
815 aleyhi'r-rahme ve'l-gufrân ÇY: -V
816 fütûhların ÇY: -V
817 ve Y: -ÇV
818 aleyhi'r-rahme ve'l-gufrân hazretleri YÇ: -V
819 kerîmesi ÇY
820 pederi ÇY
821 bân ÇY: -V
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askeriyle gelüp mülâkī-i donanma-yı hümâyûn olup her bir kalyona birer mık-
dârın tevzî‘ ve tecessüs-i donanma-yı eşrâr-ı küffâr olundukda Andre Limanı’n-
da olduğı haber alınup müşâvere olundı. Üzerine822 varılduğı hînde mahall-i 
mezbûr teng ve dökündüli sığ yerlerdir, müsâ‘ade-i rûzgâr-ı823 eyyâm ile ancak 
gemiler birer birer geçmeğe muhtâc olmağın ferâgat, şâyed melâ‘în-i hâsirîn824 
garrâlanup taşra çıkarsa ol zamân, mukābele vü mukātele vü müşâcereye der-
kâr825 olmak kavl [ü] karâr826 idüp, kâh827 Koyun Adaları'nda ve kâh İpsara 
nâm mahalde mutarassıd-ı vakt-i fursat [ve] pâ-ber-câ-yı kemîn üzre iken küf-
fâr-ı dûzah-karîn İstanköy ve Sakız cezîrelerin nehb ü gāret [ve] îsâl-i hasâret 
ve ahâlîsin katl-i âmm zu‘muyla otuzdört kıt‘a çekdirir ve altı kıt‘a mavna ve 
dört kıt‘a âteş gemisi ve otuzüç kıt‘a kalyon sâ’ir hurd, büzürg828 cem‘an yekûn829 
doksanaltı pâre yelken ile hufyeten bir gice Andre Boğazı'ndan çıkup Sisam830 
Adası altına geldüği haber alındıkda831 işbu binyüz yedi mâh-ı Safer'in832 ikinci 
bâzâr gün kapudan paşa dahi cümle donanma-yı hümâyûn-ı zafer-makrûn833 
ile İpsara'dan834 kalkup ber-vech-i müsâra[‘a]t donanma-yı835 düşmen-i dîn-i 
nuhûset-rehîn üzre836 azîmet idüp ol gün ada kurbünde Anadolı cânibinde 
vâki‘ Akyarlar önünde demürleyüp iki gün meks ü837 ârâm olup838 mâh-ı mez-
bûrun beşinci çehâr-şenbih gün andan dahi kalkup,839 ol gice yelken ile gidüp, 
irtesi penç-şenbih gün ale's-sabâh rûz u840 rûşen oldukda meğer düşmen-i 

822 üzerlerine ÇY
823 rûzgâr ÇY: -V
824 hâsirîn ÇY: -V
825 hâzır ve âmâde ÇY
826 karâr ÇY: -V
827 kâh -ÇY
828 hurd, büzürg -ÇY
829 yekûn ÇY: -V
830 Susam ÇY
831 tecessüs olundukda ÇY
832 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
833 zafer-makrûn ÇY: -V
834 İpsara Limanı'ndan ÇY: limanın -V
835 donanma ÇY: -V
836 üzerine ÇY
837 meks ü ÇY: -V
838 olup ÇY: -V
839 kalkulup ÇY
840 ve -ÇY
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bed-âyîn841 dahi evvel-emirde Cezîre-i Sakız kasdıyla Sisam842 Adası'ndan kal-
kup mesâfe-i ba‘îdeden nümâyân olmağla mütevekkilen ala'llâh ve müstaʻînen 
bi'llâh küffâr-ı hâk-sâr843 üzerine doğrılup844 melâ‘în-i dûzah-mekîn845 dahi 
mükemmel846 donanma-yı hümâyûndan bir mıkdâr inhirâf, Anadolı cânibinde 
olan ince donanması üzerine gürîzân üzre847 iken bi-fadli'llâhi teʻâlâ muvâfık-ı 
eyyâm ile ta‘kīb ve mahall-i karîbe vusûllerin müşâhede itmekle bi’l-cümle do-
nanma-yı menhûsasın mukābeleye tertîb, beyne's-salâteynde Sakız ile Çeşme 
miyânında irişüp şiddet-i rûzgârdan gabyalardan gayrı cümle yelkenleri sarup 
kapudan paşa kendü bindüği kapudâne kalyonuna üç kıt‘a kafadâr-ı hem-inân, 
gayrı848 yemîn ü yesârdan balyemez ve kolonborna ve şâhî topları849 ve guzât-ı 
ehl-i850 İslâm mevzûn dirhemli tüfengleri bilâ-ârâm pertâb idüp851 kâr ü zâra 
der-kâr ve bi avni'llâhi teʻâlâ süfün-i menhûsa-i a‘dâya852 isâbet iden dâne-i top 
ve tüfeng kâr-gîr olmağın pây-dâr olamayup kenâr-ı idbâra temeyyül itmekle 
donanma-yı hümâyûn dahi akablerince vakt-i ışâya dek ale'l-ittisâl cidâl ü kıtâl 
iderek Koyun Adaları'ndan taşra çıkarup sabâha dek853 yelken üzre geçüp irtesi 
cumʻa gün ol mahalde zahm-dâr ve şehd-i854 şühedânın levâzımâtın855 görüp 
bir dahi melâ‘în-i hâsirîn-i bed-âyîn856 ile ceng ü cidâle niyyet ve edevât-ı hurûb 
tertîb ve mâh-ı mezbûrun dokuzuncı bâzâr gün ale's-seher Koyun Adaları'ndan 
kalkup cümle sefâyin-i a‘dâ Cezîre-i Midillü sâhilinde görünmeğin ve857 donan-
ma-yı hümâyûn çekdirileri Karaburun'da vâki‘ Sayeb Adası'nda fevka'l-âde858 

841 bed-âyîn ÇY: -V
842 Susam ÇY
843 küffâr-ı hâk-sâr ÇY: -V
844 doğrı azîmet ÇY
845 karîn ÇY
846 mükemmel ÇY: -V
847 üzreler ÇY
848 gayrı ÇY: -V
849 top-ı kal‘a küp ÇY
850 ehl ÇY: -V
851 idüp ÇY: -V
852 a‘dâ-yi dîne ÇY: dîn -V
853 değin ÇY
854 şehd ÇY: -V
855 levâzım ve mühimmâtın ÇY: ve mühimm -V
856 bed-âyîn ÇY: -V
857 ve ÇY: -V
858 fevka'l-âde ÇY: -V
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tevakkuf  u ârâm859 idüp otuzüç kıt‘a kalyon ile kapudan paşa-yı dilîr860 akab-gîr 
olup düşmenin861 Zeytunburnu'nda ince donanması olan çekdirir862 ve mav-
na ve âteş gemileri kalyonlarına mu‘âvenet kasdıyla birbirlerine mülâsık iken 
donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn863 kalyonların üç bahş ile iktisâm, biri 
kapudâneye, biri patronaya, biri iryâleye864 mutâba‘at ve me’mûr olmağla düş-
men-i dîn-i865 dûzah-karâr dahi866 envâʻ-i esliha-i mekr ü nîreng ile meşhûn 
kûh-peyker sefâyin-i menhûsasın yerlü yerine vaz‘ ve alâ mâ-hüve'l-âde harb 
ü kıtâle hâzır u âmâde idüp bi-emr-i kapudan paşa donanma-yı hümâyûndan 
dört kıt‘a mîrî kalyonlar ifrâz ve kıyı tarafından kâfirin867 ince donanması üze-
rine müteveccih ve hücûm idüp,868 âteş-feşân-ı kahr-ı ihrâz oldukları gibi cümle 
çekdirir ve mavna ve sâ’ir gemileri dahi869 mukāvemete,870 ceng [ü] cidâl [ve] 
harb ü kıtâle871 kādir olamayup872 nâ-çâr yelken ve kürek ve emân-ı selâmete 
dest-res bulmak ümmîdiyle kaçup Midillü Kal‘ası kenârında Zeytunburnu'na 
geldiler. Meydânda kalan otuzüç pâre kâfir kalyonı üzerine873 ocak gemileriyle 
otuzüç pâre donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn874 kalyonları ile üç koldan 
yüriyüp Midillü sâhilinde Bere Körfezi mukābilinde tulû‘-ı şemsden yedinci 
sâ‘atde taraf  taraf  mukābele vü mukātele,875 envâ‘-ı âlât ile memlû toplara bir 
fetîlden âteş virilüp merdân-ı gāziyân kurşunların kûh-bülend gibi876 serpüp bir 
mertebe nîrân-ı harb ü kıtâl firûzân oldı ki ta‘bîri bir vechile mümkin olmayup 
Sakız tahlîsinde olan muhârebe-i zafer-nümâ bu gazve-i kübrâya nisbet tefhîm-i 

859 ve ârâm ÇY: -V
860 dilîr ÇY: -V
861 düşmen-i bed-ahterlerin ÇY: bed-ahterler -V
862 çekdirileri ÇY
863 nusret-makrûn ÇY: -V
864 Metinde ياليه .şeklinde yazılmıştır ار
865 dîn ÇY: -V
866 dahi -ÇY
867 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
868 idüp Ç: -YV
869 dahi Ç: -YV
870 mukāvemete -Ç
871 ceng-i cidâl-i harb ve kıtâle ÇY: -V
872 olmayup ÇY
873 üzerlerine ÇY
874 nusret-makrûn ÇY: -V
875 mukātele VÇ: mukābele Y
876 kûh-bülend gibi ÇY: -V
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ûlü'l-elbâb temsîl olunsa nüsha-i kesîrü'l-ebvâb-ı müte‘aşşibü'l-fünûna mukad-
dime şeklindedir. Ale'l-husûs küffâr-ı dûzah-mekîn dahi877 edevât-ı hurûbdan 
“palankete” ta‘bîr olunur âlet-i harb, sâ’ir âlât-ı mekr u nîrengin âmed ü şüde 
âgāz itdikce neʻuzübi'llâh arsa-i878 cidâl-gâh havl-i mahşerden nümâyiş-nümâ 
olup gerçi bu def‘a bezl -i makdûr ve sa‘y-i nâ-mahsûr itmeğin ser-mû taksîr 
itmedi. Lâkin sûd-mend olmayup adem-i mukāvemete tahsîl-i yakīn itmeleriyle 
miyân-ı iktidârlarından silâha879 mukāvemetleri münhali‘ olup ancak gayret-i 
câhiliyyeleri muktezâsınca guzât-ı ser-nîzekâr üzre âteş-feşân Samarko nâm bir 
kebîr kapudâne kalyonı ile ana mânend bir kalyonı birbirlerine mukārenet ile 
ceng ü cidâle meşgūl iken bi-lutfi'llâhi teʻâlâ cânib-i ehl-i880 İslâm'dan atılan bir 
top dânesi Samarko'nun cebe-hânesine isâbet idüp881 ikisi dahi gadab-ı İlâhîyle 
ihrâk u iğrâk bir kıt‘ası dahi darb-ı top ile zahm-dâr, tahlîs-i cân içün ince do-
nanmasına cân atup gürîzân oldukda rahneleri kābil-i ta‘mîr olmayup garîk-i 
garka-i hazelân oldı. 

Vakt-i ışâya dek882 ceng [ü] cidâl [ve] harb ü kıtâl883 mümtedd olup bir iki ham-
lede dahi bi-tevfîkı'llâhi teʻâlâ on kıt‘a kebîr kalyonları dahi884 garka-i girdâb-ı 
helâk olıcak rahne-gîr kahr u ızrâr oldukda bi'l-âhire reh-güzâr-ı semt-i idbâra 
firâr ve birbirlerine dest-yârî-i mu‘âvenet ü müzâheretden ibâ ve cân başları885 
havfına düşüp fevz-i inkisâr ile ince donanmaları olan mevzı‘a gelüp kemâl-i 
vahşiyyet ü dehşet üzre ser-güzeşt-i mağlûbiyyet ü hezîmetlerine te’essüf-künân, 
umûmen886 kalkup nısfü'l-leylde Midillü muhâzîsinde vâki‘ Anadolı tarafında 
İncinos nâm cezîre-i sagīreye giderken üç kıt‘a kalyonları dahi garîku’l-lücce-i 
nâ-ka‘ryâb helâk 887 يَن ٖر

َ
ُمْنذ

ْ
َساَء َصَباُح ال

َ
 âyet-i888 kerîmesine mâ-sadak sû’-i hâl889 ile ف

cezîre-i mezbûre önünde zahm-hûrde, hınzîr sürisi gibi şikeste vü beste kal-

877 dahi Ç: -YV
878 arsa VY: arza Ç 
879 silâha VÇ: serah Y 
880 ehl ÇY: -V
881 idüp ÇY: -V
882 değin ÇY
883 cidâl-i harb ü kıtâl ÇY: -V
884 dahi ÇY: -V
885 başları VY: virmeleri Ç
886 umûm üzre ÇY
887 Kur’ân-ı Kerîm, Saffât Sûresi, 177. âyet, “O uyarılmışların sabahı ne kötüdür”.
888 âyet Ç: -YV
889 hâl VY: hâlleri Ç
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yonları ve çekdirirleri yederek sabâhlayup dahve-i kübrâda Midillü önünden 
geçüp Yund890 adalarına vardılar. Vesvese-i ru‘b ü891 hırâsları mâni‘-i ârâm 
u karâr olmağla bir sâ‘at tevakkufdan sonra kalkup vakt-i asrda Bababurnı 
ve Molova önlerinden geçüp gurûb-ı şemsden dördünci sâ‘atde fenerlerin ya-
kup İşkaploz Adası'na doğrı münkesir892 yıkılup893 fî-nâr-ı894 şiddet-i lodostan 
melâ‘în-i siyeh-kârın895 cem‘iyyetlerine bâ‘is-i tefrika vü perîşânî olmağla her 
birin bir tarafa endâhte-i peygûle-i harmân iderek nâ-bûd [u] nâ-peydâ896 oldı-
lar. Venedik melâ‘îni897 bu güne değin donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrû-
nı898 aslâ saymayup bir tarîk ile zafer bulunmayup iki def‘a olan ma‘rekelerde 
kapudan ile onüç kıt‘a tâm-âver899 kalyonları beşbin mıkdâr melâ‘în-i hâsirîn-i 
dûzah-karînin900 kimi garîk ve kimi muhârebede mürd ü helâk901 olduğundan 
gayrı ibtidâ’-i cengde902 bir kıt‘a mavnasına903 altmış nefer904 elsiz ve ayaksız 
kâfir gönderdiklerin halâs olan ehl-i İslâm esîrleri takr[îr] ettiler. Guzât-ı ehl-
i905 İslâm'dan dahi Mısır askeri ve kalyon levendinden üçyüz kadar906 mecrûh 
ve şehîd olup iki günden sonra umûm donanma-yı hümâyûn-ı zafer-makrûn907 
ile sulanmağa Midillü'ye gelüp bu908 fütûhât-ı celîleyi künhüyle yazup rikâb-ı 
hümâyûna909 arz [u] i‘lâm910 eyledikten sonra ocak gemilerine ve Mısır aske-

890 Yund VY: Yunda Ç 
891 ü -Y
892 münhezimen ÇY
893 yıkılup VY: yakılup Ç
894 fî-nâr ÇY: -V
895 dûzah-karînin ÇY
896 nâ-peydâ ÇY: -V
897 melâ‘în-i hâsirîni ÇY: hasirîn -V
898 nusret-makrûn ÇY: -V
899 tâm-âver V: âver Y: kebîr Ç
900 hâsirîn-i dûzah-karînin ÇY: -V
901 ü helâk ÇY: -V
902 ceng-i cidâlde ÇY: cidâl -V
903 mavnalarına ÇY
904 altmış nefer -ÇY
905 ehl ÇY: -V
906 mıkdârı ÇY
907 zafer-makrûn ÇY: -V
908 bu ÇY: -V
909 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
910 i‘lâm ÇY: -V
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rine izn ü ruhsat911 virüp rûz-ı Kāsım hulûlüyle donanma-yı hümâyûn-ı nus-
ret-makrûn912 ile Âsitâne-i sa‘âdet'e ric‘at idüp kendü, çekdiriler ile girü kalup 
mîrî kalyonların ilerü yollayup913 onbirinci şenbih gün, sâlimîn ü gānimîn914 
(mansûren vü915 muzafferen Halîc-i Konstantiniyye'ye)916 dâhil oldılar. Hattâ 
ol gün şevketlü,917 mehâbetlü kudretlü918 hünkârımız hazretleri çayır köşküne 
inüp muvâfık-ı eyyâm ile yirmi kıtʻa mîrî kalyonlar919 kapudane ilerü sâ’iri girü 
turna katâr mukābele-i pâdişâhîye geldiklerinde iki def‘a top şenliği920 idüp 
cümlesi Tophâne önüne demürlediler. [228b] Andan şevketlü921 hünkârımız 
hazretleri Yalı köşküne teşrîf  buyurduklarında birer nevbet şenlik dahi itdiler. 

Onüçünci dü-şenbih gün Kapudan Vezîr Mezemorta Hâcı922 Hüseyin Paşa 
dahi selâmet-birle donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn923 çekdirirleri ile 
İstanbul'a dâhil ve içerü girmeye me’zûn olup taraf-ı pâdişâhîden924 ikrâm ve 
iltifâten Hâseki Ağa sandal ile varup baştardeden getürüp vezîr-i aʻzam haz-
retlerinin925 vâsıtasıyla Yalı köşkünde huzûr-ı hümâyûn-ı husrevânîde926 bisât-
bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il, “ber-hûrdâr ol, itdiğin güzel hıdmet makbûl-i 
hümâyûnum olmuşdur” buyurup serâsere kaplu semmûr kürk ilbâs, deryâ 
beylerinden Ali Paşa-oğlı Abdülkādir Paşa'ya ve Derviş Ağa-oğlı Mehemmed 
Paşa'ya ve Maryol-oğlı Mehemmed Paşa'ya ve patrona ve iryâle kapudanlarına 
sâde hil‘at927 giydirilüp, sâ’ir beyler ve kapudanlara, vezîr-i aʻzam hazretleri928 

911 ve ruhsat ÇY: -V
912 nusret-makrûn ÇY: -V
913 gönderüp ÇY
914 ve gānimîn ÇY: -V
915 ve ÇY: -V
916 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
917 şevketlü ÇY: -V
918 kudretlü ÇY: -V
919 kalyonları ÇY
920 şenlikleri ÇY 
921 şevketlü ÇY: -V
922 el-Hâcı ÇY
923 nusret-makrûn ÇY: -V
924 pâdişâh-gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretleri -V
925 hazretlerinin ÇY: -V
926 huzûr-ı hümâyûn-ı husrevânîde ÇY: -V
927 hıl‘atler ÇY
928 hazretleri ÇY: -V
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tersânede giydirmek üzre tenbîh-i hümâyûn buyurup,929 kapudan paşa ile 
baştardeye süvâr bir ânda cümle kalyon ve çekdirilerden atılan üçbinden mü-
tecâviz top ve tüfenk sadâsı âleme velvele virüp duhânı İstanbul ve Galata'yı 
kapladı. Der-akab Sarâyburnu'nda şebeş toplarına âteş verildi. Bundan sonra 
donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn930 çekdirirleri ve kalyonları tersâne-i 
âmireye vâsıl ü dâhil931 oldı. 

Muhâsara-i Kal‘a-i Azak

Sene-i mâzîye Ramazân-ı şerîfin gurresinde ahz olunan diller takrîri üzre 
bi-nefsihî Moskov çarı ikiyüz bin kâfir-i bî-dîn932 ve üçyüz kıt‘a sagīr ve kebîr 
top ve ikiyüz kıt‘a hâvân kırkbin kazan933 ve onbin el humbarası ve kırkbin 
yuvarlak ve buna göre azîm cebe-hâne ve edevât-ı mühimmât934 ile yürüyüp 
Kal‘a-yı Azak kasdında olduğun haber virmeleriyle Mîr-i Azak Mustafâ Bey 
ve yeniçeri ağası ve sâ’ir cümle sıgār ve kibâr ocak ağaları ve ihtiyârlar ve 
umûr-dîdeleri ve935 sükkân-ı kal‘a cem‘ olup müşâvereleri böyle encâm buldı 
ki “kal‘amız feth ü teshîr936 olalı tamâm elli yedi senedir dört dîvârı atîk burc 
u bârûları harâb ü yebâb937 olup bilâ-muhârebe derûnundan atılan toplar 
darbına bile tahammüli olmadığı nümâyândır. Ve a‘dâ-i dîn-i kefere-i bed-âyîn 
gelüp muhâsara ider ise böyle vîrân derûn kal‘adan bir vechile muhârebe vü 
mukātele938 mümkin değildir. Bi-eyyi vechin-kân hâric-i kal‘aya dâ'iren mâ-dâr 
şaranpo ve münâsib mahallere tâbyalar binâsı ehemm ü elzemdir”. Ve bu ittifâk 
ve bu niyyet üzre Fâtihâ okunup ahvâl-i düşmeni yazup imdâd talebiyle celâ-
detlü939 Hân-ı âlî-tebâra, andan der-i devlet-medâra müte‘addid mahzarlarile 
feryâd-nâmeler gönderdiklerinden sonra kal‘a-yı mezbûrun cânib-i şarkīsinde 

929 buyuruldı ÇY
930 nusret-makrûn ÇY: -V
931 ve dâhil ÇY: -V
932 bî-dîn ÇY: -V
933 kazan VY: kazgan Ç 
934 ve edevât-ı mühimmât ÇY: -V
935 ihtiyârlar ve umûr-dîdeleri ve ÇY: -V
936 ü teshîr ÇY: -V
937 ü yebâb ÇY: -V
938 ve mukātele ÇY: -V
939 celâdetlü ÇY: -V
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vâki‘ Bozluk ta‘bîr olunan havâle altında bîş-i940 Azak'dan cârî olan Nehr-i Ten 
sâhilinden bir şaranpo çekip kıble cânibine varınca keşi[ş]lemenin üzerine paşa 
nâmına bir azîm müstahkem tâbya binâ eylediler ve sudan dahi kıble tarafın-
da kal‘anın cirmine göre bir şaranpo dahi çeküp lodos tarafında vâkı‘ dolma 
kulle mukābelesinde bey nâmına bir tâbya ve bu iki tâbya arasına ağa nâmına 
bir tâbya binâ olunup ve kal‘a-i mezbûrun cânib-i garbîsi suya gelince değin941 
şaranpo ve handakları tamâm ve kemâl-i mertebe istihkâm ve iktizâ eden 
mahallerine toplar vaz‘ olunurken düşmen-i dîn ü kefere-i bed-âyîn942 Azak'a 
üç sâ‘at karîb Koyunsuyı nâm mahalle mukaddemetü'l-ceyş asker-i menhûs-ı 
makhûrıyla gelüp taburlanup geriden gelecek kral-ı bed-fi‘âle muntazır olduğı 
vakitde, Kefe Beylerbeyisi Vezîr943 Tatar Murtazâ Paşa kapusı ve eyâleti askeri 
der-akab hân-zâde Kaplan Girây Sultân asâkir-i Tatar-ı adüvv-şikâr ile ser-
hadd-i mansûre muhâfazasına irişüp, Gökmelik nâm mahalle konup a‘dâ-i dîn 
ile mukābele vü mukātele esbâbına müşâvere üzre944 iken mahsûr-ı kal‘a olan 
guzât-ı müslimîn945 dahi müşâverelerinde “sagīr ve kebîr beşbine karîb bir alay 
zu‘afâ, düşmen-i dîn asker-i makhûrının vefret ü kesretine göre öşrinin öşri 
olmayup yapduğumuz şaranpoları dâiren mâ-dâr ihâta itmek şöyle dursun, 
burc u bârû-yı kal‘a hıfzı mümkin değil946 ancak Hakk celle vü alâ hazretlerinin 
Kur‘ân-ı azîmü'ş-şânı'nda 947 ً

ٖثيَرة
َ
ً ك

ة
َ
َبْت ِفئ

َ
ل
َ
ٍة غ َ

ٖليل
َ
ٍة ق َ

ْم ِمْن ِفئ َ
 âyet-i şerîfinin948 ma‘nâ-yı ك

münîfi üzre âmil olup uğur-ı dîn-i mübînde vücûdumuz hâk ve949 hûn ile âlûde 
olunca sâ‘y-i ictihâd idelim” deyü metânet ve gönül birliğine ahd ü mîsâk idüp 
beynlerinde serdengeçdi ağaları nasb ve her biri bayraklarıyla me’mûr olduk-
ları mahall ve gedikbaşları zabt u rabt950 itmek üzre kavl ü karâr itdikleri günün 
altıncı güni ki mâh-ı Zilka‘de'nin yirmidokuzuncı dü-şenbih güni idi, melâ‘în-i 
dûzah-mekîn dahi Koyunsuyu'ndan hareket, cânib-i Azak'a azîmet itdikde 
Kaplan Girây Sultân ve Murtazâ Paşa ve Mîr-i Azak Mustafâ Bey cünûd-ı 

940 bîş VY: pîş Ç
941 değin ÇY: -V
942 ü kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
943 Vezîr Ç: -YV
944 üzreler ÇY
945 ehl-i İslâm ÇY
946 olmayup ÇY
947 Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 249. âyet, “Nice az bir topluluk, bir çok topluluklara galebe çalmıştır”. 
948 kerîmesinin ÇY
949 ve -ÇY
950 u rabt ÇY: -V
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muvahhidîn süvârîleriyle tabur-ı makhûrın pîşin alup, bir mahalden Murtazâ 
Paşa, bir mahalden Mustafâ Bey yek-bâr-ı sadâ-i Allah Allah heybet-âsârların 
feleke peyveste idüp, kendülerin tabura951 urup muhârebeye mübâşeret, cümlesi 
birden952 derûn-ı tabura953 girmek üzre iken hayli nâm-dâr guzât-ı ehl-i İslâm954 
zahm-dâr ve şehîd oldı. Düşmen-i dîn ise kırılmak ile tükenmez, “çok asker nısfı 
erişince azdan eser kalmaz” deyü âh u enîn ve feryâd [u] figān955 iderek ta-
bur-ı makhûr önünden ayrulup râh-ı selâmeti tutup Mustafâ Bey kal‘aya girdi. 
Melâ‘în-i hâsirîn ise cevânib-i erba‘asından topların atarak956 lâ u bâlî ayak ayak 
yürüyüp akşama karîb kıble cânibinde vâkı‘ Eskihandaklar tâbir olunan mahal-
le gelüp türâba tehassün eyledi. İrtesi ssalı gün ale's-sabâh topların serperek ileri 
meteris almağa başlayup, kal‘a-yı mezbûrun cânib-i şarkīsinde vâkı‘ mezkûr 
havâle957 üzerine Ten Kazağın ta‘yîn idüp paşa tâbyası mukābelesinde kralın958 
kendü kolı olup ağa tâbyası mukābelesinde ceng-âver soltat askerin vaz‘ eyledi. 
Bey tâbyası mukābelesinde nısfı Nemçe, nısfı Moskov askeriyle Alaforti nâm 
bir boyar kolı olup kal‘a-yı mezbûrun cânib-i garbîsi ki “çayırlık” tâbir olunur 
sâhil-i Nehr-i Ten'dir, ol cânib-i pûş cenge âheng ü âgāz idüp taraf  taraf  mete-
risler ile hâric-i959 kal‘ayı ihâta ve muhâsara ve topların kurup dögmeğe başladı. 
Şeb-ân-rûz bilâ-ârâm altı gün humbara ve top ve tüfengi bârân-âsâ yağdırup 
bir mertebe960 göz açdırmadı.961 Eyyâm-ı muhâsaranın yedinci dü-şenbih 
gün Alaforti meterisinden bir mıkdâr atlu kâfir962 dil almak içün gelüp ceng 
[ü] cidâl963 iderken mahsûr-ı müslimînden964 bir gürûh guzât-ı mansûre kal‘a 
ve tâbyalardan çıkup üzerlerine merdâne vü dilîrâne965 hamle vü hücûm idüp 

951 tabur-ı makhûra Ç: makhûr -YV
952 bir uğurdan Ç: birden YV
953 makhûr –VY: tabur-ı makhûra Ç
954 ehl-i İslâm ÇY: -V
955 figān ÇY: -V
956 önünden ayrılup... atarak -ÇY
957 dağ +Ç: -YV
958 kral-ı bed-fa‘âlin ÇY: bed-fa‘âl -V
959 hâric Ç: -YV
960 bir mertebe ÇY: -V
961 açdırmayup ârâm virmedi ÇY
962 kâfirleri ÇY
963 cidâl ÇY: -V
964 ehl-i İslâmdan ÇY
965 merdâne vü dilîrâne ÇY: -V
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sadâ-yı Allah Allah ile bir mertebe koyuldular ki966 bi-avni'llâh967 dervâze-i feth 
ü zafer taraf-ı Hakk'dan968 küşâde olmağın onaltışar kıyye969 iki kıt‘a balyemez 
topların çivileyüp beşyüz mıkdâr970 küffâr-ı hâk-sâr971 darb-ı top ve tüfenk ve 
tîr ü şemşîrden âgûşte-i hâk [ü] hûn972 olup şaranpoları kelle-i küffâr-ı hâk-sâr973 
ile tezyîn itdiler. Bu meserret vakti taraf-ı pâdişâhîden974 imdâda ta‘yîn olunan 
müsellah cengciyle memlû on kıt‘a fırkate ile Trabzon Beylerbeyisi Ali Paşa ve 
hınta sefâyinleri ile mübâya‘a ağası olan dergâh-ı âlî kapucı-başı vekîl-i harcı 
Mehemmed Ağa alay ile kal‘aya dâhil olmağın, mürde cisimler nev-hayât bul-
dı. Gelen askere975 müceddeden ceng bayrakları kesdirilüp muktazî mahallere 
vaz‘ u ta‘yîn üzre976 iken melâ‘în-i hâsirîn977 humbara-i âteş-feşânların atma-
ğa başlayup be-her dânesi birer buçuk kantâr idi. Yirmidört sâ‘atde dörtyüz 
seksendört aded humbara atup niçeler hânmân-ı dest u pâlarından ekseri 
lezîz cânlarından ayrılup câm-ı şehâdet nûş itdiler. Bu minvâl üzre yek-nefes 
ârâm virmeyüp gün be-gün meterislerin978 ilerü yürüdüp yakīn geldi. Eyyâm-ı 
muhâsaranın onüçünci gün Bozluk tarafından Kirmân Kazağı sadâ idüp, mu-
kaddemâ Kirmân'a ilçilik tarîkiyle varanların isimleriyle çağırup, “kralımızın 
size kâğıdı var, alup nazar idin” didi. Alınup979 üç sâ‘at kadar980 cenge981 ârâm 
virilüp feth ü kırâ’at olundukda “niçe zamândan berü Memâlik-i mahrûse'me 
çete ve akın ve re‘âya ve berâyâmı982 gâret ü hasâret983 itdüğünüzden984 üzeri-

966 idüp... koyuldular ki ÇY: -V
967 Te‘âlâ ÇY: -V
968 Hazret-i Rabbü'l-âlemînden ÇY
969 vukıyye ÇY
970 kadar ÇY
971 hâk-sâr ÇY: -V
972 hûn ÇY: -V
973 hâk-sâr ÇY: -V
974 pâdişâh-gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretlerin -V
975 asker-i cedîde Ç: cedîd -YV
976 üzre VY: üzreler Ç
977 hâsirîn ÇY: -V
978 meteris-i menhûsların ÇY: menhûs -V
979 alınup VY: alup Ç
980 mıkdârı ÇY
981 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
982 berâyâyı Ç: berâyâmı YV
983 ü hasâret Ç: -YV
984 itdüğünüzden VY: itdiklerinizden Ç
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nize yarar ve nâmdar ceng-âver askerim ile gelüp kal‘anızı tahrîb ve cümlenizi 
dendân-ı tîğ-ı âteş-tâbımdan geçirmek üzre gelmiş idim. Ancak Ten Kazağı 
sizin her biriniz yarar mücâhid ve dilâverlerdir deyü medh ü tavsîf  itdüğünden 
esirgeyüp bir avuç kanınızı bağışlayup re‘âyâlığıma müstehak gördüm. Kal‘ayı 
teslîm idüp her biriniz mazhar-ı eltâfım olur mısız, yoksa muhâlefet iderseniz 
[229a] cümlenizi dünyâya gelmemişe mi döndüreyim” deyüp985 “cevâb-ı 
şâfi‘i gönderesiz” dimiş. “Bu serhadd-i mansûrede olanları azametlü986 ve 
kudretlü pâdişâh-ı İslâm efendimiz hazretleri bi-fazli'llâhi teʻâlâ senin kal‘a ve 
hânmânlarını harâb u yebâb etmek987 içün ta‘yîn idüp kal‘a virmeğe gönder-
memişdir. Şöyle bilesin ki derûn-ı şaranpo ve kal‘ada olan mahsûr-ı müslimîn988 
bi'l-cümle şehîd olmayınca göz göre kal‘a sana virilmez ve askerin kesret [ü] 
vefretinden top ve tüfeng ve989 humbarandan havf  ü haşyet990 olunmaz, elin-
den geleni girü991 koymayasın, inşâ’a'llâhü’l-mevlâ992 nasîbini görürsün” deyü 
redd ü cevâbıyla cenge993 mübâşeret olundı. 

Ve eyyâm-ı muhâsaranın onaltıncı gün kâfirin994 ilerü gelen meterisin995 bas-
mağa bir mıkdâr guzât-ı ehl-i İslâm996 taşra çıkup hücûm u iktihâm997 itmekle 
savlet-i İslâm'a998 tâkat getüremeyüp ürküp firâr ettiklerin şaranpo muhâfa-
zasında olan gāziyân999 görünce taraf  taraf  taşra uğrayup birkaç meterislerin 
söyündürdükden sonra rûy-ı sahîfe-i zemînde bir mertebe ceng [ü] cidâl ve 
harb [ü] kıtâl1000 ü perhâş1001 itdiler ki kalem-i rûz-bân tahrîrinde ve lisân-ı 

985 deyüp Ç: -YV
986 şevketlü, mehâbetlü ÇY
987 etmek ÇY: -V
988 ehl-i İslâm ÇY
989 ve ÇY: -V
990 ü haşyet ÇY: -V
991 ardına ÇY
992 Te‘âlâ ÇY
993 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
994 kâfir-i bed-ahterlerin Y: kâfir-i bed ahterin Ç: bed-ahter -V
995 meterislerin ÇY
996 ehl-i İslâm ÇY: -V
997 u iktihâm ÇY: -V
998 guzât-ı ehl-i İslâma ÇY
999 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
1000 cidâl ü harb ü kıtâl ÇY: -V
1001 ve perhâş -ÇY
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beşer takrîrinde lâldir.1002 Neçe guzât-ı muvahhidîn1003 bezl-i nakd-i cân ile 
metâ‘-ı girân-mâye-i celle celâlühûya1004 harîdân olup bi-avni'llâhi teʻâlâ nesîm-i 
feth ü nusret cânib-i İslâm'a vezân,1005 kesr-i hezîmet, müşrikîn-i bî-dîne vezân 
idüp1006 nice bin kefere dendân-ı tîğ-ı âteş-tâbdan geçüp on aded topları ahz 
ve beş kıt‘a balyemez topların çivileyüp birkaç mahalden cebe-hânesi ihrâk1007 
ve fevka'l-gāye1008 yüz aklığı olup mansûren kal‘aya ric‘at eylediler. Kral-ı dâll 
ziyâde elem-nâk olup gayrete düşmeğin bir dâm-ı tezvîr [ü]1009 hîle kurup 
ol gice kal‘aya âdem gönderdi. Birkaç kıt‘a top ve humbara derûn-ı kulleye 
havâle eyledi ve lisân-ı fasîh ile derûn-ı kullede olan halka, “işbu muhârebede 
Azak'ı zabt u rabt1010 itdik.1011 Sizin bizim ile muhârebeye iktidârınız olmadığı 
gün gibi ayândır. Vire idin yoksa cümlenizi humbara ile helâk1012 ideriz” deyü 
dehşet-âmiz cevâb virdiklerinde ol hâ’in-i bî-idrâkler dahi havflarından ol gice 
kulleyi bırakup Azak'a firâr, düşmen-i dîn-i kefere-i bed-âyîn1013 dahi girüp 
zapt u rabt 1014eyledi. Sürûrundan şâd-merg mertebesine vardı. Zîrâ kulle yed-i 
İslâm’da iken zahîre ve mühimmât ve cebe-hânesi Koyunsuyu'ndan karadan 
arabalar ile nakl itdüğünden hayli zahmet çeküp asâkir-i Tatar-ı yağma-girân1015 
hod râhat vermezdi. Bu def‘a Nehr-i Ten ile mühimmât memlû transe gemi-
lerin getürüp kulle dibinde ordusun1016 kurup karşu adaya köprü ihdâs eyledi. 
Ve Azak mukābelesinde bir gice meteris alup iki balyemez birkaç kıt‘a şâhî 
darbuzen ve hâvân topların dahi dizüp ol tarafdan dahi kal‘ayı döğmeye baş-
layup bir içim su içün nice cânlar fedâ oldı. 

1002 âciz kaldı ÇY
1003 ehl-i İslâm ÇY
1004 celâlühû hazretlerine ÇY: hazretleri -V
1005 vezân Ç: -YV
1006 olup ÇY
1007 ihrâk V: ihrâk-ı bi'n-nâr Ç: ihrâku'n-nâr Y
1008 âde ÇY
1009 tezvîr ÇY: -V
1010 u rabt ÇY: -V
1011 itdik -Ç
1012 helâk -ÇY
1013 kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
1014 u rabt ÇY: -V
1015 yağma-girân ÇY: -V
1016 ordu-yı menhûsun ÇY: menhûs -V
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Bu hâl üzre eyyâm-ı muhâsaranın otuzbeşinci güni ki1017 işbu binyüz yedi 
Muharrem'inin dördünci rûz-ı dü-şenbihin ale's-sabâhında küffâr-ı hâk-sâr 
taraf  taraf  kal‘aya hûm ü hücûm idüp kara tarafından dâ’iren mâ-dâr şa-
ranpolara ve kulle tarafından dahi Nehr-i Ten ile gelen otuz kıt‘a kayık memlû 
kâfirler1018 yalıya dökilüp kal‘aya sarıldılar. Gerek şaranpo, gerek tâbyalarda 
olan mahsûr-ı guzât-ı müslimîn rızâ-yı kevn ü mekâna ve ârzû-yı heşt ü bi-
hişt-i hûrân u gılmân ile üç buçuk sâ‘at bir mertebe ceng ü cidâl [ve] harb [ü] 
kıtâl oldı ki ta‘bîr olunmaz. Bâd-ı hazân-berg ü dırahşân safha-i zemîne nice 
nakş idilse bi-lutfi'llâhi teʻâlâ1019 küffâr-ı dûzah-karârın lâşe-i murdârları1020 ile 
cevânib-i erba‘a [ve ] pîş-i şaranpolar nakş olup Nehr-i Ten ile gelen kayıklar-
dan dahi su kullesinden atılan toplar ile dört kıt‘ası gark-ı âb oldı.1021 Esnâ’-i 
muhârebede Mîr-i Azak Mustafâ Bey ve Yeniçeri Ağası Ali Ağa ceng [ü] ci-
dâl1022 iderek hazîne-i hâne-i İlâhî'den pâyende-i nakd-i merâm olup tâbyanın 
birin küffâr-ı hâk-sâr1023 zabt u rabt1024 itmiş-iken Mîr-i mîrân-ı Trabzon Ali 
Paşa'nın sa‘y ü ictihâdıyla bi-avni'llâh1025 halâs olup ancak sadrının sağ cânibi 
mecrûh oldı. Bi-hamdi'llâh1026 bu yürüyüşde dahi mahsûr-ı guzât-ı müslimîn 
mansûr ü muzaffer, a‘dâ’-i dîn makhûr-ı müdemmer yüzi karasıyla mahzûl-i 
menkûb yıkılup meterislerine girdiler. Ahz olunan dillerin takrîri üzre kral-ı 
bed-fi‘âl yirmibeşer guruş bahşiş ile ondörtbin serdengeçdi yazup yürütmü-
şidi. Onbini helâk-ı nâr-ı câhîm1027 sâ’iri mecrûh olduğun1028 haber virdiler. 
Kral-ı dâll1029 bu cengden sonra leşkerinin1030 hezîmetin ve guzât-ı muvahhi-
dînin1031 metânet-i kalb ile sa‘y ü ictihâdın müşâhede ve kal‘adan me’yûsen 

1017 ki -ÇY
1018 kâfir-i bî-dînler ÇY: bî-dîn -V
1019 lütfillâhi VY: tevfîkıllâhi Ç
1020 Metinde مندار şeklinde yazılmıştır.
1021 olup ÇY
1022 cidâl ÇY: -V
1023 hâk-sâr ÇY: -V
1024 u rabt ÇY: -V
1025 Te‘âlâ ÇY: -V
1026 Te‘âlâ ÇY: -V
1027 nâr-ı cahîm ÇY: -V
1028 mecrûh-ı amel-mândedir deyû ÇY
1029 dâll-i kral ÇY
1030 leşker-i menhûsunun ÇY: menhûs -V
1031 ehl-i İslâm-ı mansûre-i şahbâzânın ÇY
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kasr-ı yed avdet üzre1032 iken Özi tarafına ta‘yîn itdüği otuzbin kadar cünûd-ı 
şeyâtîn ile Şeremet-oğlı nâm ser-askeri, Togan ve Gāzî Kirmân ve Nusret 
Kirmân ve Şâhin Kirmân nâm dört aded kal‘alara müstevlî olup içinde olan 
ümmet-i Muhammed'in sagīr ve kebîr ve nisvân1033 ve sıbyânın bi'l-külliyye 
kılıçdan geçürdüği haberi gelmeğin gayret-i bâtıla-i câhiliyyesi üzre kal‘aya 
muhkem yapışup günden güne meterislerin yürüdüp handak başına karîb 
oldı.1034 Derûn-ı kal‘ada ise küffâr-ı hâk-sâr1035 ahvâline vâkıf  ve kemâl-i ıttılâ‘ 
tahsîl itmiş bey ve ağa kalmaduğundan mahsûr-ı guzât-ı müslimîne1036 hayret 
ve infi‘âl gelüp hâlleri dîger-gûn oldı. Ali Paşa ve kapucı-başı ve sâ’ir ahâlî-i 
memleket ittifâkan1037 yetmiş dokuzun çorbacısı Abdülkerim Ağa'yı yeniçeri 
ağası nasb idüp cümlenin ağzından taşrada Kaplan Girây Sultân'a kâğıd 
gönderdiler. Serhadd-i mansûre ve a‘dâ’-i bî-1038dîn ahvâline vâkıf  bir âdemi 
bey nasb eyleyüp göndermelerine taleb ü niyâz eylediler. A‘yân-ı Tatar'dan 
her kime1039 teklîf  ittiler ise kabûl eylemediklerinden Süvâriyân-ı sânî Ağası 
Hasan Ağa'ya, “bu kal‘a-i mezbûreyi bir def‘a1040 dahi düşmen-i dîn muhâsara 
etmiş iken merhûm ve mağfûr1041 baban Arslan Ağa tahlîsine sebep olmuş-
dur. Elbette bu def‘a dahi sen beylik ile derûn-ı âteş ki serhadd-i mansûredir 
girmek gereksin” deyü ikdâm-ı tâmm1042 ve taraf  taraf  ibrâm olunmağla, 
“hâh u nâ-hâh büsr-i çeşm-i cân u bâşım dîn-i mübîn [ve] uğur-ı hümâyûnda 
fedâdır” deyüp bir mübârek seherde yüz otuzbir âdem ile kendüyi düşmen-i 
dîn1043 ortasına urup meterisleri üzerinden ceng ü cidâl1044 iderek kal‘aya gir-
düği gün dil alınup düşmen-i dîn1045 ahvâli su’âl olundukda dört mahalden 
lagama mübâşeret eylediklerin haber virüp yerlerin gösterdi. Lagam havfından 

1032 üzreler ÇY
1033 nisvânın ÇY
1034 geldi ÇY
1035 hâk-sâr ÇY: -V
1036 ehl-i İslâma ÇY
1037 ittifâk u ittihâd üzre ÇY
1038 bî ÇY: -V
1039 kime ki ÇY
1040 def‘a -ÇY
1041 ve mağfûr ÇY: -V
1042 tâm ÇY: -V
1043 dîn ÇY: -V
1044 cidâl ÇY: -V
1045 dîn ÇY: -V
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ol mahallerin şaranpo handakların su tabanına varınca kazup şaranpoların iç 
yüzünden dahi düşmen karşuluğuna beş mahalden hafr-ı lagama mübâşeret 
olunmuş idi. Düşmenin garb cânibinden bey tâbyası altına yürütdüği lagam 
handak başına gelüp bi-emrii'llâhi teʻâlâ nümâyân olmağın bir mıkdâr dilâver1046 
hücûm idüp derûn-ı lagamda küffâr-ı hâk-sâr1047 ile vâfir ceng ü cidâl1048 eyle-
yüp âkıbet lagamı ibtâl eylediler. Kıble cânibinden paşa tâbyası altına ve bey 
tâbyası kurbünde şaranpo altına yürütdüği lagamlara mâh-ı Safer'in1049 üçünci 
güni vakt-i duhâda âteş virdi. Guzât-ı ehl-i1050 İslâm bî-haber iken bir zelzele 
olup; “Ayâ bu ne turfe hayâldir, hafr olunan lagam mekrine giriftâr olduk an-
cak” dirken bi-lutfi'llâh1051 lagamları kendü taraflarına depüp vâfir kâfiri ihrâk 
ve telef  eyledi1052. 

Ve kral kolı ki Ali Paşa Tâbyası mukābelesinde idi, bir azîm lagam yüridüp 
mâh-ı mezbûrun onbeşinci gün âteş virmek ve kendü kolundan yürüyüş itdir-
mek zu‘munda iken Kādir-i kahhâr ol gice lagamcı-başısı isâbet iden kurşundan 
mürd [ü]1053 helâk olduğundan kral-ı dâll1054 tehevvüre gelüp “elbette bugün 
lagam atılsun” deyü leşker-i hezîmet-eserin1055 hâzır [u]1056 âmâde kendü dahi 
halk ve kalb-i askerde durup lagama âteş virmişler, nâ-gâh akşama karîb bir 
zelzele-i mühîb zuhûr itdüği gûyâ püşt-i hâmîden kürre-i zemîn müteharrik 
oldı. Zulmet-i barut ve türâb def‘ olup nazar olundukda lagam tâbyanın altı-
na varmayup siperden taşra kazılmış derinliği sekiz kulaç derûnunda seksen 
kantâr barut olduğı haber alındı. A‘dâ’-i bî-1057dînin bu re’yi1058 dahi bâtıl 
olduğundan var kuvvetin bâzûya getürüp bir mertebe top tüfenk humbarasın 
atmağa başladı ki yek-sâ‘at hâb ü râhat cümleye1059 harâm oldı. Kral-ı dâll 

1046 dilâverân ÇY
1047 hâk-sâr ÇY: -V
1048 cidâl ÇY: -V
1049 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
1050 ehl ÇY: -V
1051 te‘âlâ ÇY: -V
1052 kâfir-i bî-dînleri hâk-i helâk düşürdi ÇY
1053 mürd ÇY: -V
1054 bed-fa‘âl ÇY
1055 eserlerin ÇY
1056 hâzır ÇY: -V
1057 bî ÇY: -V
1058 re’y-i menhûsu ÇY: menhûs -V
1059 cümle ehl-i İslâma ÇY: ehl-i İslâm -V
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a‘yân-ı askerin müşâvereye cem‘ idüp ittifâkları1060 buna müncer1061 oldı ki 
yalıda vâkı‘ Bozluk nâm mahalden paşa tâbyası kurbünde ve Parmaklık Ka-
pu'dan ve dolma kulle mukābelesinden işbu üç mahallerden toprak sürüp bu 
takrîb ile kal‘ayı yüksekden zebûn idüp zabt u rabt1062 itmeği münâsib görüp 
mübâşeret eylediler. Birkaç gün içinde Bozluk ile Parmak Kapu'da handakları 
doldurup şaranpolardan birkaç zirâ‘ toprağı yüksek kaldırup kal‘a içün havâ-
leye1063 almağla yukarıdan aşağı bir mertebe [229b] kurşun ve humbara yağ-
dırup ceng [ü] cidâl1064 itdi ki vasf  olunmaz ve ihdâs itdüği1065 yağlı paçavralar 
ile şaranpoları ihrâk bi'n-nâr1066 eyledi. Ali Paşa ve Hasan Bey ve sâ’ir ocak 
ağalarının her biri sâhib-i dîn [ü] diyânet ve mâlik-i fehm ü firâset oldukların-
dan metânet idüp “adüvv-i bed-likā bu şaranpolar derûnuna girmek muhâl ve 
girdikleri takdirce cümlemiz dal-kılıç-ı âteş-tâb kellelerin galtân ideriz” deyü 
mahsûr-ı müslimîn1067 tesliyet-i hâtır iderlerdi. Bu hâl ile eyyâm-ı muhâsaranın 
seksensekizinci günüyle1068 mâh-ı mezbûrun yirmialtıncı rûz-ı çehâr-şenbihin 
vakt-i duhâsında düşmen-i dîn [ve] kefere-i bed-âyîn1069 bey tâbyası mukābe-
lesinden bir azîm lagam atup ondört aded bayrakların açılan gedüke diküp 
halkı1070 ürkütdi. Ve bey tâbyasın zabt u rabt1071 etmiş-iken Mîr-i Azak Hasan 
Bey merdâne,1072[vü] dilîrâne gayret ü hamiyyet1073 ve âkılâne hareket idüp1074 
“vücûd ve cânın rızâ-yı Rahmân'da bezl ve nûş-ı şerbet-i şehâdet ile nâ’il-i 
merâm-ı âhiret olurum diyen gelsün” deyü nidâ ve kendü bayrağın alup bir 
mıkdâr tevâbi‘i ile gedik başına hücûm idüp,1075 küffâr-ı hâk-sâr1076 ile mukāte-

1060 ittihâd u ittifâkları Ç: ittifâk u ittihâdları Y
1061 bunun üzerine ÇY
1062 u rabt ÇY: -V
1063 havâleye VY: havâle Ç
1064 cidâl ÇY: -V
1065 itdüği VY: olunan Ç
1066 bi'n-nâr ÇY: -V
1067 ehl-i İslâmı ÇY
1068 güni ki ÇY
1069 kefere-i bed âyîn ÇY: -V
1070 halk-ı âlemi ÇY: âlem -V
1071 u rabt ÇY: -V
1072 merdâne ÇY: -V
1073 ve hamiyyet ÇY: -V
1074 idüp -ÇY
1075 idüp ÇY: -V
1076 dûzah-mekîn ÇY
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le vü muhârebe1077 eyledi.1078 İki sâ‘at mürûrunda düşmen-i dîni1079 gedikden1080 
ayırdığı vakitde altmışiki bölüğün şaranpoyuna sarılan küffâr1081 ile müşâcere1082 
idenler dahi kemâl-i1083 gayret idüp1084 hâh u nâ-hâh darb-ı şemşîr ile adû-yı 
dîn ve kefere-i1085 bed-âyîn1086 ol tarafdan dahi ayırup melâ‘în-i hâsirîn1087 bir 
dürlü1088 zafer-yâb olamamağla var kuvvetin bâzûya getürüp âkıbet Bozluk'a 
hücûm u iktihâm1089 eyledi. Ol mahalden bir mıkdâr fürce bulup ba‘zıları1090 
derûn-ı1091 şaranpova girdi. Ba‘zıları dahi sâhil-i Nehr-i Ten ile su kullesi di-
bine gelüp ıyâzen bi'llâhi teʻâlâ şaranpoları zabt u rabt1092 etmiş-iken kal‘a-i 
mezbûrun cânib-i garbîsinde olan mahsûr-ı müslimîn gayret ü hamiyyet idüp1093 
Bozluk'a segirtdiler.1094 Ali Paşa ve Abdülkerim Ağa ve sa‘îd ü şehîd Müftî 
İsmaʻîl Efendi ve ol mahalde bulunan guzât-ı sâ’ire1095 dahi gayret ü hamiy-
yet-birle tîğleri üryân, derûn-ı şaranpoda olan küffâr-ı hâk-sâr üzre1096 şitâbân 
hamle vü hücûm eylediler. Hayli zamân1097 muhârebe olup âkıbet1098 akşama 
nısf  sâ‘at kalarak Bozluk meterisi dahi kabza-i tasarruf-ı ehl-i1099 İslâm'a girdi.1100 

1077 muhârebe vü mukātele ÇY
1078 eylediler ÇY
1079 bed-girdârı ÇY
1080 gedik başından ÇY
1081 hınzırlar ÇY
1082 muhârebe vü mukātele ÇY
1083 kemâl -ÇY
1084 gayret ü hamiyyet-birle ÇY
1085 ve kefere ÇY: -V
1086 âyîni ÇY
1087 bed-âyîn ÇY
1088 bir dürlü ÇY: -V
1089 u iktihâm ÇY: -V
1090 ba‘zı kâfir-i bî-dînler ÇY
1091 derûn -ÇY
1092 u rabt ÇY: -V
1093 hamiyyet-birle var kuvvetlerin bazuya getürüp ÇY
1094 Bozluk mahalline icâleten pertâb itdiler ÇY
1095 ehl-i İslâm ÇY
1096 üzerlerine ÇY
1097 zaman ÇY: -V
1098 âkıbetü'l-emr ÇY: emr -V
1099 ehl ÇY: -V
1100 müyesser oldu ÇY
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Vakt-i mağribde kâfir-i bî-dînler1101 haybet ü hüsrân ve1102 rû-gerdân avdet 
idüp meterislerinde firâr lâşe-i mındârların ahz üzreyken1103 Hasan Bey gedik 
başında döş-i yemîninden mecrûh olmuş-idi. Yedi buçuk sâ‘at tamâmına değin 
ol hâl üzre ceng [ü] cidâl1104 eyleyüp vakt-i mağribde cerhin sarub der-akab 
lagam gedüğün kapayup sâ’ir1105 şaranpolar ile yeksân eyledi. Ol gice mah-
sûr-ı müslimîn hâb ü râhatı terk ve şehîdler defn ve mecrûhlar sarılup sabâh 
oldukda cevânib-i erba‘aya nazar olundı. Düşmen-i dînin1106 evzâ‘ u etvâr1107 
ve harekât u revîşi sâ’ir günlere kıyâs olunmayup “eyâ bir dahi üzerimize hü-
cûm iderise”1108 tahkīk-i emr ber-akis olmak mukarreriyle1109 zârîlikler iderken 
meger düşmen-i dîn Kağılgay Devlet Giray Sultânı nice bin1110 leşker-i Ta-
tar-ı sabâ-reftâr1111 ile üzerine1112 geleceğin haber alup kal‘adan dahi me’yûs 
olmağın irtesi penç-şenbih gün mukaddem mühimmât1113 ağırlığın arabalar 
ile girü yollayup tamâm sekiz günde taşınup dokuzuncı penç-şenbih güni ki 
mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in dördi ve1114 eyyâm-ı muhâsaranın doksanaltıncı güni 
idi, ale's-sabâh cümle meterisleri boşaldup menkûb [ü] mahzûl [ve] üftân u 
hîzân ve perîşân iki bölünüp bir bölüği karadan Koyunsuyu'na bir bölüği kul-
leye doğrı yüzi karasıyla yıkılup firâr, akabince Kaplan Girây Sultân ve Mîr-i 
mîrân-ı Kefe Murtazâ Paşa asker-i zafer-me’âsirleri ile ta‘kīb her biri dal-tîğ-i 
âteş-tâb tabur-ı makhûrun içine girip binden mütecâviz kâfiri1115 dendân-ı tîğ-
dan geçirdiler. Bir balyemez top ve birkaç peyker müzeyyen bayrağın Kaplan 
Girây Sultân ve bir topun dahi Murtazâ Paşa1116 çıkarup girü avdet eylediler. 

1101 bî-dînler ÇY: -V
1102 ile ÇY
1103 üzreler iken ÇY
1104 cidâl ÇY: -V
1105 sâ’ir -ÇY
1106 bed-ahlâkın ÇY
1107 ve etvâr ÇY: -V
1108 iderler ise ÇY
1109 mukarreriyle VY: mukarrerdir deyü Ç 
1110 bin -ÇY
1111 sabâ-reftâr ÇY: -V
1112 üzerlerine ÇY 
1113 mühimmât -ÇY
1114 ve ÇY: -V
1115 kâfir-i bî-dînleri ÇY: bî-dînler -V
1116 paşa -ÇY
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Melâ‘în-i dûzah-karîn dahi vâj-gûne siper-endâhte ve gürîzân kulleye dâhil 
olup karadan giden taburı1117 ile dahi vâfir muhârebe olundı. Bu muhâsara-
dan necât bulan guzât-ı müslimîn1118 tâze1119 nev-hayât bulup secde-i şükürler 
ile devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâhî1120 du‘âsında1121 oldılar. Ve mücâhidlerin 
ale'l-infirâd tahrîrleri mûceb-i tasdî‘ ve bu kal‘anın keyd-i küffârdan tahlîsi 
mümkinâtdan değil ve bu kadar müddet çekilen alâyim ü şedâyid ve1122 dûr 
u dırâz muhâsara vü muhârebe ve yürüyüşlerde bir def‘a üçbuçuk ve bir def‘a 
yedibuçuk1123 sâ‘at cengde1124 ekall-i {ü} kalîl askerden eser kalmak muhâlât-
dan iken du‘â’-i hayr-ı şehriyârîyle Hakk celle vü alâ hazretlerinin mahzâ lutf-ı 
kerem ü1125 merhametleri müşâhede olundı. A‘yân-ı asker tarafından bu havâ-
dis-i uzmâ ve fütûhât-ı kübrâ künhüyle yazılup der-i devlete1126 arz u inhâ1127 
olunup kal‘anın müceddeden ta‘mîrât ve mühimmâtı ve irsâl-i asker1128 ve 
zahîre vü cebe-hâne husûsunda mücidd ü sâ‘î olunmasın bildirdiler. Vükelâ-yı 
devlet vezîr-i aʻzam sarâyına da‘vet ve ba‘de'l-istişâre bu umûr-ı mühimme-i 
azîmenin ya‘ni ki Kala-i Azak'ın meremmât ve metânet ü istihkâmına sa‘y-ı 
belîğ itmesine Adana'dan ma‘zûl Vezîr Kalaylıkoz Ahmed Paşa ma‘kūl [ü] 
münâsib1129 görülmeğin Trabzon Eyâleti' tevcîh ü inâyet1130 olunup eyâlet-i 
mezbûreden üçbin yeniçeri serdengeçdisi1131 yazup mükemmel kapusuyla1132 
Karadeniz gemilerine girüp karşu geçmek üzre Salâhor Murad Ağa ile fer-
mân-ı hümâyûn1133 gönderildi. 

1117 tabur-ı makhûru ÇY: makhûr -V
1118 ehl-i İslâm ÇY
1119 tâze ÇY: -V
1120 pâdişâh-ı gāzî ÇY: gāzî -V
1121 du‘â vü senâsında ÇY
1122 ve ÇY: -V
1123 ve bir def‘a yedi buçuk -Ç
1124 ceng[ü] cidâlde ÇY: cidâl -V
1125 kerem ve ÇY: -V
1126 devlet-medâra ÇY: medâr -V
1127 u inhâ ÇY: -V
1128 asâkir-i İslâm ÇY
1129 münâsib ÇY: -V
1130 ü inâyet ÇY: -V
1131 serdengeçdileri ÇY
1132 kapusu halkı ile ÇY
1133 hümâyûn ÇY: -V
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Ve mühimmât-ı kal‘a ve şaranpolar içün Canik dağlarında otuzbin kazık ke-
silüp îsâl olunmak üzre mübâşirler ta‘yîn ü irsâl1134 olundı. Kefe ve Temrik 
muhâfazasında olan kapukulundan bin sekizyüz yeniçeri intihâb ve Âsitâne-i 
sa‘âdet'den1135 dahi üçyüz yeniçeri ile turnacı-başılıkdan ma‘zûl Muharrem 
Ağa gönderilüp1136 Kapucı-başı Ser-kâtib1137 Ahmed Ağa1138 nâzır-ı binâ ta‘yîn 
olundı. Ve zümre-i silâhdâr a‘yânından Kaya1139-oğlı1140 Ali Ağa serdengeçdi 
ağası nasb olup onar akçe ulûfe ile beşyüz nefer serdengeçdi Sivas Eyâleti'nden 
yazup Engürüs seferine ihzâr itmek üzre emr olundı ve zümre-i mezbûr a‘yâ-
nından diğer serdengeçdi ağası nasb olunan Çomar Hâcı Ali Ağa onar akçe 
ulûfe ile Âsitâne'de1141 yazduğı bin ikiyüz onbeş nefer serdengeçdinin ikiyüz 
elli neferi Babadağı Muhâfızı Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa yanına ikiyüz elli neferi 
Kamaniçe Kal‘ası'na, yüz neferi Özi Kal‘ası'na ta‘yîn olup bâkī altıyüz onbeş 
neferi ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn1142 ile gitmek buyuruldı.1143 

istîlâ-yı Urbân be-Vilâyet-i Basra

Dört seneden berü Basra etrâfına müstevlî olan kabâ’il-i Urbân'dan Şeyh Mânî 
vire ile Basra'yı sene-i mâzîye mâh-ı1144 Zi'l-hiccesi'nde alup zabt u rabt1145 idüp 
vâlî-i memleket Bâzergân Vezîr Halîl Paşa'yı yediyüz mıkdâr tevâbi‘iyle1146 ge-
milere koyup Nehr-i Şât aşurı karşu Acem yakasında Ebûşehir nâm mahalle 
döküp1147 beşyüz mıkdâr kapukulun hîle vü hud‘a1148 ile şehirde alıkoyup kılıç-

1134 ve irsâl ÇY: -V
1135 sa‘âdetden ÇY: -V
1136 îsâl olunup ÇY
1137 ser-kâtib -ÇY
1138 ağa -ÇY
1139 Kaya -Ç
1140 -oğlı Y: -ÇV
1141 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
1142 nusret-makrûn ÇY: -V
1143 emr olundı ÇY
1144 mâh -Ç
1145 u rabt ÇY: -V
1146 tevâbi‘leri ile ÇY
1147 varup ÇY
1148 ve hud‘a ÇY: -V
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dan geçürdüğün Bağdâd Beylerbeyisi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa-yı dilîr1149 rikâb-ı 
hümâyûna arz eyledikde ba‘de'l-istişâre ol bed-nihâdın yed-i menhûsundan eyâ-
let-i mezbûrenin nez‘-i istihlâsı içün paşa-yı mûmâ-ileyh kendü kapusı ve eyâle-
tinde vâkı‘ hükûmet ve elviye beyleri ve kabâ’il ve aşâ’ir ashâbıyla ser-asker nasb 
olup kapuları ve eyâletleri ile Rakka Beylerbeyisi Kürd Ahmed Paşa'nın1150 ket-
hudâsı ve Musul Beylerbeyisi Erkenetli Süleymân Paşa ve Şeh[r]izor Beylerbeyi-
si Hayra Ali Paşa ve dörtyüz nefer Diyârbekir kullarıyla Diyârbekir Beylerbeyisi 
Vezîr Topal Hüseyin Paşa ma‘an ta‘yîn ve eyâletlerinde vâkı‘ ocaklık mutasarrıf-ı 
ümerâdan Bebe Sancağı Beyi Süleymân Hân ve1151 Hazo Hâkimi Murad Hân 
ve Cezîre Hâkimi Şeref  Hân ve Kil Hâkimi Mustafâ Hân ve Tercil Hâkimi Hay-
dar Bey ve Palu Hâkimi Naysar Bey ve Genç Hâkimi Ali Bey ve Çermik Hâkimi 
Abdülganî Bey ve Kulp Hâkimi Hasan Bey ve Atak Hâkimi Seyyid Mustafâ Bey 
ve Mihrâni Hâkimi Hasan Bey ve Mînâfârıkīn Hâkimi Yûsuf  Bey ve te’bîden 
sancağa mutasarrıf  ümerâdan Mancuk ve Hasankeyf  ve As‘arad ve Görgil ve 
Bostan ve Habur ve Ağça1152 Kale, Aşti ve Dasti1153 ve Tayy Aşîreti ve Nebât1154 
Aşîreti ve Karadağ ve Kızılca Kal‘a ve Erbil ve İmâdiye ve Kasr-ı Şîrîn Sancağı 
beyleri kapuları halklarıyla1155 ve zîr-i destlerinde olan Türkmân ve Ekrâd ve 
Urbân ve kabâ’il ve aşâ’irleri ile me’mûr olup ber-vech-i tahmîn kırkbin âdem 
cümlesi Bağdâd-ı sa‘d-âbâd1156 altında cem‘iyyet ve andan Basra'ya gitmek üzre 
mü’ekked fermânlar gönderildi. Sefer vakti irişdikde bunlardan kimse1157 gel-
meyüp ancak Diyârbekir ve Musul Beylerbeyileri ve Rakka Eyâleti'yle vâlîsinin 
kethudâsı1158 gelüp cem‘an onbin mıkdârı asker cem‘1159 olup müşâverelerinde 
Ser-asker Ali Paşa'nın gitmesi ma‘kūl ü münâsib1160 görülmeyüp kendü Bağ-
dâd muhâfazasına kalup kethudâsı Ahmed Ağa kapusuyla1161 ta‘yîn ü irsâl ve1162 

1149 dilîr ÇY: -V
1150 paşa-yı dilîrin ÇY: dilîr -V
1151 ve -ÇY
1152 Ağça -ÇY
1153 Daşti Y
1154 Nebât VY: Bezat Ç
1155 halklarıyla ÇY: -V
1156 sa‘d-âbâd Y: behişt-âbâd Ç: -V
1157 kimseler Y
1158 kethüdâsı VY: kethüdâları Ç
1159 cem‘ -ÇY
1160 ve münâsib ÇY: -V
1161 kapusu halkı ile ÇY: halkı -V
1162 irsâl ve ÇY: -V
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Necm Hûri1163 nâm geçidleri mahfî ve meçhûl bataklık ile ihâta olunmuş bir 
sa‘b mahalde kesret [230a] [ü] vefret üzre cem‘iyyet iden Kuzeyte ve Şammâr 
ve sâ’ir eşkıyâ-yı Arab'ın1164 üzerine1165 varılup ber-taraf  olunmasına ittifâk u it-
tihâd1166 eylediler. Ve itâ‘at üzre olan bir mıkdâr Arab ile cümle cirid atlu asker-i 
İslâm1167 hareket idüp Bağdad'dan1168 yirmi sâ‘at ba‘îd Hille Kal‘ası'na vardılar. 
İçde1169 olan Arab, Basra Urbânı tarafından zabt-ı vaz‘ olunmuş-idi. İstimâlet 
virilmekle vire ile taşra çıkup kal‘a feth ü teshîr1170 olundı. Andan İmâm Ali ve 
İmâm Hüseyin türbeleri mahallerini mürûr eyledikden sonra Şât Beyi Abbâs bin 
Ömer dahi selefde Bağdâd vâlîlerine dil-gîr olup mîrîden kendüye ihsân olunan 
bir mıkdâr nukūd, birkaç seneden berü virilmemekle nefret üzre idi. Nevâziş ile 
itâ‘at ü inkıyâda da‘vet olundukda bâlâda mezkûr Urbân ile husûmet ü adâveti 
olmak sebebiyle yanındaki beş-altı bin Arab ile gelüp asker-i İslâm'a1171 mülâkāt 
eyledi. Andan Hille'ye oniki sâ‘at karîb Necm Hûri'ne1172 varılup ol mahalde 
dernek iden Urbân'ın karaltısı uzakdan göründüği hînde asker-i İslâm1173 Abbâs 
bin Ömer'in sözün dinlemeyüp ve ittifâk [u] ittihâd1174 ile pây-dâr olmayup baş u 
buğlarından ayrılup herkes semtine1175 dağıldılar.1176 Abbâs bin Ömer'in Urbânı 
ve ba‘zı dîni ve itâ‘ati kavî olan paşa kethudâları ve tevâbi‘leri âsî Urbân ile hayli 
ceng [ü] cidâl1177 eyleyüp âkıbet anlar dahi girü firâra yüz tutdılar. Hattâ Urbân 
hâtunları bile olmağla Abbâs bin Ömer'in zevci giriftâr olup1178 ve beynlerinde 
kan döküldüğünden Kuzeyte ve Şammâr Urbânı arasında evvelkiden ziyâde 
husûmet-i küllî1179 vâki‘ olup bu seferin netîce-i âkıbeti bu hâl üzre oldı. 

1163 Cûri ÇY
1164 Arab'ın VY: Urbânın Ç
1165 üzerlerine ÇY
1166 ve ittihâd ÇY: -V
1167 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
1168 Bağdad-ı sa‘d-âbâddan Y: sa‘d-âbâd -V
1169 içde V: içlerinde Ç: içinde Y
1170 ü teshîr ÇY: -V
1171 asâkir-i ehl-i İslâma ÇY
1172 cûrine Ç: hûrine YV
1173 asâkir-i İslâm ÇY
1174 ittihâd ÇY: -V
1175 semtine VY: bir semte Ç
1176 perîşân oldılar ÇY
1177 cidâl ÇY: -V
1178 olup ÇY: -V
1179 küllî ÇY: -V
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Ondördünci salı gün vüzerâdan sonra Dobra Venedik ilçisi arz odasında 
bisât-bûs-ı şehriyârî1180 şerefine nâ’il olup kralı tarafından getürdiği ubûdiy-
yet-nâmesin teslîm idüp1181 ve harâcın arz eyledi. Yirmiüçünci penç-şenbih 
gün mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri hâss câriyelerinden birin vezîr-i aʻzam 
kullarına tezvîc idüp a‘yân-ı dîvân ve ağayân-ı rikâb Sarây-ı âmire’den kaldırup 
mahalline îsâl eylediler. Yirmidördünci cumʻa gün dergâh-ı âlî kapucı-başıla-
rından sadr-ı sâbık Maktûl Süleymân Paşa-oğlı Yûsuf  Bey'e mîr-alemlik, selefi 
Frenk Mustafâ Ağa'ya kapucı-başılık ve Ahıskalı Baki Ağa'ya sipâhîler ağalığı, 
selefi Deli Mehemmed Ağa yine hâssa salâhorı nasb olundı. Yirmibeşinci şen-
bih gün Kapudan Vezîr Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa Pâdişâh-ı gāzî hazret-
lerin tersâneye1182 da‘vet ve ziyâfet idüp mukābelesinde çukaya kaplu semmûr 
erkân kürk ilbâs buyurdı.1183 Bi-emr-i hümâyûn altmış zir[â]‘ bir kebîr kalyon 
tersâne-i âmirede kurılup üçer ve yedişer ve onikişer kıyye yüz kıt‘a kalyon 
topı müceddeden dökülmek üzre tenbîh buyuruldı. Sakız'da vesâ’ir cezîre ve 
yalılarda kırık top ve humbara hâvânların ve1184 Sakız'da der-mahzen, zevâ’id 
onbin kadar demür top yuvarlağın mu‘accelen Tophâne'ye yetişdirmek üzre 
mîrî bir kalyon Akdeniz'e gönderildi. Ve kalyona elviren şebeş toplarından 
onbeş kıt‘a balyemez ve kolonborna Sarâyburnu'ndan ifrâz ve tersâneye teslîm 
olundı. Bu sene-i mübârekede donanma-yı hümâyûn ve kara seferine me’mûr 
olan Mısır askerine izn ü ruhsat1185 virilüp sene-i âtiye içün iki1186bin nefer Mı-
sır askeri gelmek üzre hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile kapucılar kethudâsı 
Eyyûblı Hasan Ağa karadan gönderilüp, asker getürmeğe mîrî beş kıt‘a kalyon 
İskenderiye'ye irsâl olundı. 

Ve Boğdan'dan hazîne tahsîline mübâşir ta‘yîn olunan Kapucı-başı Hazînedâr 
Osmân Ağa Şehr-i Yaş'da meks ü ikāmet1187 üzre iken bir gice ale'l-gafle de-
rinti Boğdan eşkıyâsı konağın basup cümle hıdmetkârıyla1188 kendün1189 katl 

1180 pâdişâhî ÇY
1181 idüp ÇY: -V
1182 âmire VY: tersâne-i âmireye Ç
1183 buyurdı V: olundı Ç: buyuruldı Y
1184 ve -ÇY
1185 ruhsat ÇY: -V
1186 iki -ÇY
1187 ü ikāmet ÇY: -V
1188 hidmetkârlarıyla ÇY
1189 kendün VY: kendüyü Ç
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etdiklerinden mâ‘adâ ne denlü müslimân bâzergânları var ise hânlarda basup 
kılıçdan geçirüp malların1190 gāret ü hasâret eyledikleri der-i devlete1191 mün‘a-
kis olıcak, Boğdan Beyi Kostantin azl olup yerine sâbıkā selefinin oğlı Antiyoh1192 
nasb olunup,1193 yirmisekizinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda kaftân ve kuka ve 
süpürge giydirilüp hâne-i arzda hâk-bûs-ı pâdişâhî1194 lütfuna mazhar oldı. 
Ve henûz Tımışvar'dan gelen Bostâncı Mahmûd Paşa Sakız muhâfazasına 
Selefi Vezîr Serhoş Hüseyin Paşa Adana Eyâleti'ne ve Trabzon'dan ma‘zûl 
Kara Mehemmed Paşa Kars Eyâleti'ne nakl olunup Rakka Beylerbeyisi Vezîr 
Kadı-oğlı Hüseyin Paşa'nın fevti haberi gelüp eyâlet-i mahlûle, Silâhdâr Ağası 
Kürd Ahmed Ağa'ya ve silâhdâr ağalığı gediklü müteferrikadan İlçi Zülfikār 
Efendi-zâde Osmân Ağa'ya tevcîh olundı. 

Zuhûr-ı şemşîr-i Hazret-i Dâvud

Hazret-i Dâvud 1195صلواة هللا على نبَينا و عليه hazretleri emr-i İlâhîyle yapup Câlût'ı katl 
etdüği kılıç kendüden sonra karnen ba‘de-karnin gerek enbiyâ vü resûl ve gerek 
mülûkdan her kimin eline girer ise nusret bulacağın ism ü resmiyle beyân u ayân 
ve hazret-i Mehdî'ye, andan Hazret-i Îsa aleyhi's-selâm eline girüp Deccâl'i katl ide-
ceğin bakırdan levh üzerine Süryânî ve İbrânî lisân üzre yazup Hazret-i Ali ker-
rema'llâhu vechehu hazretleri ol levhi, Mısır Sâhibi Melik Mukavkar1196 hazînesinde 
bulup cifr kuvvetiyle taraf-ı âharına Arabî lisân üzre terceme idüp, ol kılıç ile levh 
bir takrîb ile hazîne-i âmireye girüp nice yüz yıldan berü mahfî iken Hakk celle vü 
alâ hazretleri mehâbetlü pâdişâhımız hazretlerinin zamân-ı sa‘âdet-iktirânlarında 
zuhûra getürdüğünden küllî memnûn ve âlem mesrûr olup sefer-i zafer-rehberde 
kuşanmak ve hazarlarda sürûr-ı kâ’inât, efdal-i mahlûkāt aleyhi's-selâm hazretleri 
kılıcı yanında durmak üzre tenbîh-i hümâyûnları sâdır oldı. 

Mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in altıncı çehâr-şenbih gün şevketlü mehâbetlü1197 hünkâ-
rımız hazretlerin, vezîr-i aʻzam kulları Tophâne kâr-hânesine da‘vet ve ziyâfet 

1190 mal ve eşyâların ÇY
1191 der-i devlet-medâr hazretlerine ÇY: medâr hazretleri -V
1192 Antiyoh VY: Minolaki Ç 
1193 olundı ÇY
1194 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin ÇY: gāzî hazretlerinin -V
1195 Allâh’ın selâmı Efendimizin ve onun üzerine olsun.
1196 Mukosin ÇY 
1197 Mehâbetlü ÇY: -V
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idüp hâzır kālıba oniki kıt‘a top döküldi. İltifâten kendüye kürkli ve sâde iki sevb 
hıla‘-ı fâhire ilbâs, ocaklarının kānunları üzre topcıbaşı ve dökücibaşı ve kethudâ-
ları ve iş erleri kaftân giyüp birer çıkın ile çuka ve kumaş ve destâr ihsân olundı. 

Yedinci penç1198-şenbih gün İstanbul Kādîsı Atau'llâh Efendi azlinden yerine 
yine İstanbul'dan munfasıl Dâmâd Abdullâh Efendi nasbolundı.1199 İnâyetlü1200 
şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1201 pâdişâhımız hazretleri Silistire Beylerbeyisi 
Vezîr Çerkes İbrâhîm Paşa'yı İstanbul'a getürdüp hemşîresi Fâtıma Sultân haz-
retlerin azîm cihâz ile tezvîc idüp, ondördünci penç-şenbih gün cümle vüzerâ ve 
ulemâ ve ocak ağaları sultân-ı müşârün-ileyhâyı darü's-sa‘âdeden alup alay ile 
getürüp Eskisarây kurbünde vezîr-i aʻzam tarafından sultân hazretlerine ihdâ 
olunan sarâya nakl eylediler. Şevketlü mehâbetlü1202 padişâhımız hazretleriyle 
devletlü vâlide sultân hazretleri mukaddemce sarâya teşrîf  buyurmuşlar idi. 
Devletlü vâlide sultân hazretleri ol gice anda beytûtet idüp, hünkârımız haz-
retleri ahşam vakti Sarây-ı cedîd'e ric‘at eyledi. İrtesi gün Sultân Bâyezîd Câ-
mi‘i'nde salât-ı cumʻa edâsından sonra Eskisarây'da cirid oynatdılar. Onaltıncı 
şenbih gün tersânede1203 cird köşküne teşrîf  buyurup kapudan paşa vesâtatı ile 
kalyon levendi kurşun atup isâbet idenlere altun verildi. Ondokuzuncı salı gün 
sâbıkā kapu ağalığından çıkma Abdurrahmân Ağa fevtinden ta‘yînât ve ikiyüz 
elli akçe kapu ortası ulûfesiyle hâlen kapu ağası Hâcı Mustafâ Ağa taşra çıkup 
yerine Hazînedarbaşı Gürci Caʻfer Ağa ve anın yerine sarây ağalığından çıkma 
Gürci Mahmûd Ağa nasb olup sofa köşkünde huzûr-ı hümâyûnda1204 Hâcı1205 
Mustafâ Ağa'ya çukaya kaplu erkân1206 ve Caʻfer Ağa'ya serâsere kaplu sem-
mûr kürk1207 ve Mahmûd Ağa'ya sâde hıl‘at giydirildi. 

Yirminci çehâr-şenbih gün1208 hâsbâğçe halvet olup harem-i şerîf  halkı tefer-
rüc etdiler. İrtesi penç-şenbih gün Ayasofya Câmi‘i dahi halvet olup dört tara-

1198 penç -ÇY
1199 olunup ÇY
1200 inâyetlü -ÇY
1201 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1202 mehâbetlü ÇY: -V
1203 Tersâne-i âmire'de Ç: âmire -YV
1204 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
1205 el-hâcı ÇY
1206 semmûr kürk ÇY
1207 ve Caʻfer... kürk -ÇY
1208 gün -ÇY
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fından sokaklar ile çarşu halkı hıfz u zabt ve içoğlan hâstalar kapusuna muttasıl 
hâsbâğçe kapusundan Ayasofya Cami‘i'nin hünkâr yeri kapusuna dek sokak1209 
çekildikden sonra devletlü vâlide sultân hazretleri harem-i şerîf  halkıyla varup 
câmi‘-i şerîfi ve türbeleri ziyâret idüp öyleye dek eğlendiler. Cümle mürtezikası 
ale'l-infirâd atiyyeler ile mesrûr olunduğundan mâ‘adâ, câmi‘-i şerîf  ve türbe-i 
latîf  ve mushaf-ı şerîfler içi altun ve pâre ve çil akçeler ile mâl-â-mâl kılındı. 
Ve Tırhala Kazâsı'ndan ma‘zûl Ankaravî Mahmûd Efendi Üsküdar'da Vâlide 
Câmi‘i Medresesi'nden bir hucurâtda meks üzre iken bir mel‘ûn kölesi delâ-
letiyle sükkân-ı medrese ve şehirliden dört âdem ve iki dîvân cellâdı [230b] 
ittifâkan bir gice gelüp1210 hücresinde basup, boğup mâlı taksîm iderken sonra 
duyulmak havfından köleyi dahi katl idüp perâkende oldukları, sabâh sem‘-i 
hümâyûn-ı pâdişâh-ı gāziye1211 ilkā ve1212 ol sâ‘at emr-i hümâyûnları üzre 
bostâncı-başı teftîş ve tefahhus iderek bir mahalde1213 cümlesin giriftâr-ı bend,1214 
yirmialtıncı salı gün dîvanda1215 cellâdlar katl olup1216 öbürleri küreğe verildi. 

Bi-emr-i hümâyûn sene-i âtiye sefer-i zafer-rehberde rikâb-ı hümâyûnda yüri-
mek ve1217 me’kûlât ve1218 siyâb ve silâhları taraf-ı mîrîden virilmek üzre ikiyüz 
nefer Sarây-ı atîk baltacılarından ve bin nefer İstanbul ve beşyüz nefer Edirne 
bostâncılarından tüfengci yazılup henûz ihzâr olunan beşyüz mıkdârîsi mâh-ı 
Receb'in üçünci dü-şenbih gün çayır köşküne getürilüp, tergīb-i müsâdeme 
içün iç hazîneden yapılmış gümüş tepsilerden vaz’ olunan nişâna kurşun atdı-
rup isâbet idenlere altun ile ihsân buyurdı. Hareket gününe değin kâh bostâncı 
ve kâh bir gürûh yeniçeri münâvebe ile gelüp mahall-i mezbûrda hünerlerin 
ızhâr iderler ve tepsiler ile mesrûr giderler idi. Vezîr-i aʻzam kulları1219 dahi 
kendü yanına yeniçeriden sekizyüz ve cebeciden ikiyüz nefer tüfengci ifrâz 
idüp bir sene hıdmetden sonra yedlerine ibtidâları verilmek şartıyla bu yıl se-

1209 sokaklar ÇY
1210 bir Y: gelüp V: -Ç
1211 gāzî hazretlerine ÇY: hazretleri -V
1212 olmağla ÇY
1213 bir mahalde ÇY: -V
1214 bend ÇY: -V
1215 Dîvân-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
1216 olup VY: olunup Ç
1217 üzre ÇY
1218 ve -ÇY
1219 kulları ÇY: -V
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ferde1220 Mısır askerinin zabt olunan mahlûlünden beşer akçe ile ikiyüz nefer 
Mısır serdengeçdisi yazıldı. 

Onuncı dü-şenbih gün harem kapusı önünde surre çıkup şevketlü pâdişâhımız 
hazretleri dârü's-sa‘âde ağası misâfirhânesine teşrîf, surre emîni ta‘yîn olunan 
İbrâhîm Ağa'ya kaftân giydirdi.1221 Ondördünci cumʻa gün külliyet-i harem-i 
şerîf  ve gılmân-ı enderûn kullarıyla tersâne bâğçesine göç idüp yeni tersâne 
gözlerinden sarâya muttasıl ancak altı göz vîrân kalmış-idi. Emr-i hümâyûnları 
üzre ikisin vezîr-i aʻzam kulları1222 ikisin defterdâr efendi birisin kapudan paşa, 
birisin tersâne emîni yapup ma‘mûr itdiler. Ve gediklü müteferrikadan Hâcı 
Mustafâ Ağa'ya sipâhîler ağalığı, selefi Bâki Ağa'ya vezâret ile Erzurûm Eyâleti, 
anın selefi Vezîr Esîr Mustafâ Paşa'ya yevmî üçyüz akçe tekā‘üd verildi.1223 Ve 
Karaman Beylerbeyisi Vezîr1224 Genç Mehemmed Paşa'nın zulmi ve Celâlî-veş 
ba‘zı ahvâli sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâh-ı gāzîye1225 ilkā olunmağın katline hatt-ı 
hümâyûn ile Çakırcı-başı Veli Ağa1226 gönderilmişidi. Konya'da nısfü'l-leylde 
sarâyında basup, başın kesüp kethudâsının başıyla ma‘an yirmiikinci şenbih 
gün huzûr-ı hümayûna1227 ihzâr1228 ve bâb-ı hümâyûna bırakıldı. Ve Boğaz-
hisâr muhâfazasına me’mûr Kastamonı Sancağı'na mutasarrıf  Ma‘zûl-zâde 
Vezîr Gürci Mehemmed Paşa ile Hamîd Sancağı'na mutasarrıf1229 Arab 
Sâlih Paşa-oğlı Ahmed Paşa'nın sû’-i hâlleri Müftî Efendi tarafından sem‘-i 
hümâyûn-ı pâdişâhî olup katlleriçün Mehemmed Paşa'ya Kapucı-başı Frenk 
Mustafâ Ağa ve1230 Ahmed Paşa'ya Salâhor Abaza Osmân Ağa hatt-ı hümâyûn 
ile gönderildiğinden ikisi de habîr u âgâh olmağın eşyaların bırakup birer kurı 
başlarıyla firâr ve1231 nâ-bedîd oldukları ma‘rûz-ı der-i1232 devlet-i pâdişâh-ı1233 

1220 sefer-i rehberde ÇY: rehber -V
1221 giydirildi ÇY
1222 kulları ÇY: -V
1223 ihsân olundı ÇY
1224 Vezîr -Ç
1225 gāzî hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
1226 Ağa Ç: -YV
1227 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1228 olup ÇY: -V
1229 Ma‘zûl-zâde... mutasarrıf  -ÇY
1230 ve -ÇY
1231 ve -ÇY
1232 der -ÇY
1233 pâdişâh Ç: -YV
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gāzî1234 oldukda gaflet ü tekâsülleri töhmetiyle mezbûrların dirlikleri çalınup 
Engürüli Ali Paşa'ya Kastamonı Sancağı ve1235 ma‘zûl Mîr-i hacc Aşcı Mustafâ 
Paşa'ya Hamîd Sancağı tevcîh [ü] inâyet1236 olundı. 

Otuzuncı bâzâr gün Bender beyinden gelen mektûbda1237 Kağılgay Devlet 
Girây Sultân Kırım ve Bucak askeriyle Barabaş ülkesine girüp bir nâhiye-
sin urup Tentek Kirmân nâm kal‘ası kurbünde üç Kazak hatmanı sekizbin 
Kazak leşkeriyle karşu gelüp mukābele-i azîm1238 ve1239 mukātele idüp1240 üç 
sâ‘at cengden1241 sonra kâfir bozılup hatmanlarıyla bi'l-külliyye kılıçdan geçüp 
andan dahi içerü girüp tahrîb-i memleket iderek altı nâhiyesin nice kurâ ve 
palanka ve sekiz aded1242 nâmdâr kal‘alarıyla alınup âteşe uruldı. Ve bu altı 
nâhiye, altı azîm suların aralarında vâki‘ olup kenârlarında olan bî-hesâb kurâ-
ların racül ve nisvân ve sıbyânı1243 kılıçdan geçdi. Ancak üç aded kal‘anın pon-
kolitikleri1244 Kağılgay Sultân'a âmân ile karşu gelüp zahîre getürmekle halâs 
bulup tamâm yirmibir gün vilâyet-i Barabaş'a îsâl-i hasâretden sonra avdet, 
mâh-ı mezbûrun onsekizinci salı gün Bender'den geçüp Kırım'a dâhil olduğun 
ve atları1245 elviren1246 onbin Nogay askeri Özi Suyu'ndan tekrâr ayrılup Lih 
diyârına akına gitdüğün ve geçen sene Togan Kal‘ası'na müstevlî olan Moskov 
Serdârı Şeremet-oğlı, Togan Kal‘ası ta‘mîrine gelmek üzre üçbin mıkdârı1247 
Moskov keferesiyle Barabaş ülkesine girüp Sola nâm nehr üzre Kömşek nâm 
kal‘ada tedârük gördüğün bildirmiş.

1234 gāzî ÇY: -V
1235 ve -ÇY
1236 inâyet ÇY: -V
1237 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
1238 azîm ÇY: -V
1239 ve -ÇY
1240 idüp ÇY: -V
1241 ceng-i cidâlden ÇY: cidâl -V
1242 palanka ve +ÇY: palanka ve -V
1243 sıbyânı VY: sıbyânları Ç
1244 ponkolitikleri VY: polkolitikleri Ç
1245 atlarına ÇY
1246 güvenen ÇY
1247 mıkdârı ÇY: -V
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Sefer-i Hümâyûn be-Engürüs

Sefer vakti hulûliyle bi-emr-i hümâyûn mâh-ı Şa‘bân'ın gurresi dü-şenbih güni 
ki Şubat'ın yirmidördi idi, Nemçe çasarından murâd üzre1248 ahz-ı intikām niy-
yetiyle tûğ-ı hümâyûn-ı pür-fürûğ-ı sultânî çıkup vüzerâ ve ulemâ mübâşeretiyle1249 
bâbü's-sa‘âdeye dikilüp kurbanlar kesildi. Bi'z-zât kendüler dahi arz odasına teş-
rîf1250 ve du‘âda hâzır bulundılar. Bi'l-cümle Rumili ve Anadolı beylerbeyilerine 
mükemmel kapuları ve eyâletleri ve eyâletlerinde olan ümerâya ahkâm-ı şerîfeler 
gönderilüp her biri Belgrad-ı dârü'l-cihâd1251 sahrasında ordu-yı hümâyûna 
mülhak olmak üzre tenbîh buyurılup1252 ve1253 kapukuluna dahi ocaklarından 
çavuşlar irsâl olundı. Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa müsel-
lah kapusı halkından gayrı eyâletinde vâki‘ Ohri ve Delvine sancaklarının avârız 
ve nüzûl ve hâne akçesi bedeli üçbin nefer Arnavud ve Bosnalı Fazlı Bölükbaşı 
dahi ikibin nefer Bosna piyâdesi yazup, Belgrad'a1254 hâzır u âmâde bulunmak 
üzre fermânlar gönderilüp, ve Yürük Hâkimi Hasan Paşa dahi yanında olan 
üçbin Yürük askeriyle Engürüs seferine me’mûr oldı. Ve Kādî-zâde tarîkı şeyh-
lerinden Tophâneli Hâfız Mehemmed Efendi ve Bosnavî Mustafâ Efendi pâ-
dişâh-ı gāzî hazretleri1255 ile sefere1256 me‘mûr olup,1257 nevbetce1258 penç-şenbih 
ve1259 dü-şenbih günlerinde otağ-ı hümâyûn önünde ve sâ’ir vakitlerde yeniçeri 
ve cebeci ve topcı ve bostâncı ocaklarında va‘az u nasîhat etmek üzre levâzımât-
ları mîrîden görilüp Mehemmed Efendi kapucılar kethudâsı yanında ve Mustafâ 
Efendi mîrâhûr-ı evvel yanında konup göçmek buyuruldı. 

Onbirinci penç-şenbih gün şevketlü mehâbetlü1260 pâdişâhımız hazretleri ter-
sâne dîvân-hânesine teşrîf  buyurup henûz itmâma iren Hâcı Sarı Ahmed Paşa 

1248 murâd üzre ÇY: -V
1249 mübâşeretleri ile ÇY
1250 buyurup ÇY: -V
1251 dârü'l-cihâd ÇY: -V
1252 buyurulup VY: buyuruldı Ç
1253 ve ÇY: -V
1254 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY
1255 gāzî hazretleri ÇY: -V
1256 sefere -ÇY
1257 oldu ÇY
1258 nevbetce VY: nevbetle Ç
1259 ve -ÇY
1260 mehâbetlü ÇY: -V
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çekdirisi suya indirilüp toplar atıldı. Merâhim-i husrevânelerinden1261 kapudan 
paşaya çukaya kaplu semmûr erkân kürk ve Ahmed Paşa ile beş nefer nâzır-ı 
binâya kaftân giydirildi. Onaltıncı salı gün devletlü vâlide sultân hazretleri 
Hazret-i Eyyûb-i Ensârî aleyhi’r-rahmeti’l-Bârî1262 türbe-i latîfin ziyâret etdiler.1263 
Yirminci şenbih gün mehâbetlü hünkârımız hazretlerin kapudan paşa kulları 
kapudane kalyonuna da‘vet ve ziyâfet idüp, taraf-ı mîrîden Trablus Ocağı'na 
yapılup hâzır olan kalyon suya indirilüp azîm şenlik oldı. Ve yirmidört fırkate 
ile Azak muhâfazasına me’mûr olan İlyas Kapudan ve dokuz fırkate ile Özi 
muhâfazasına me’mûr olan Semmûrkaş Kapudan mühimmâtları tekmîl göri-
lüp hâzır1264 u âmâde idi. Ve1265 mukābele-i pâdişâhîde top ve tüfenglerin atup 
azîmet etdiler. Kapudan paşaya serâserli kürk altı nefer kapudane a‘yânına 
kaftân1266 ilbâs neferâta bir1267 kîse akçe ihsân olup mayestire sereninden der-
yâya atılan üç levende in‘âm1268 virildi. Ve müceddeden ellişer zir[â]‘ iki kal-
yon tersânede, iki kalyon dahi Karadeniz'de yapılmak üzre fermân buyuruldı. 
Ol gün Kırım Hân'ı Celâdetlü1269 Hâcı Selîm Girây Hân hazretlerin sefere1270 
da‘vet-nâme-i hümâyûn, kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire, bir kabza murassa‘ 
şemşîr ve çizme-bahâ onbeşbin altun ve ücret-i sekbânân içün altmış bin guruş 
ile Kapucı-başı Küçük Hasan Ağa Kırım'a gönderildi. 

Yirmiikinci dü-şenbih gün tersâne bâğçesinden külliyyet ile Sarây-ı cedîd'e 
nakl-i hümâyûn buyurılup Bostâncı-başı Nakkāş Ali Ağa'ya tekā‘üd inâyet 
ü ihsân1271 yerine Kethudâ Silivrili Mustafâ Ağa ve anın yerine sağ hamleci 
Değirmenci Hâcı Mustafâ nasb olundı. Ve sadr-ı sâbık Maktûl Kara İbrâhîm 
Paşa ma‘zûlen Üsküdar'da Kuzguncuk Yalısu'nda meks ü ikāmet1272 üzre iken 
bir küpe kırkbin altun koyup harem dîvârının temeli altına gömmüş hâlen 

1261 merâhim-i husrevânelerinden ÇY: -V
1262 aleyhi rahmeti'l-Bârî ÇY: -V
1263 eylediler Ç: etdiler YV
1264 görilüp hâzır Y: görüp hâzır Ç: -V
1265 ve ÇY: -V
1266 kaftânlar ÇY
1267 birer ÇY
1268 ihsânlar ÇY
1269 celâdetlü ÇY: -V
1270 sefer-i zafer-rehbere ÇY: zafer-rehber -V
1271 ü ihsân ÇY: -V
1272 ü ikāmet ÇY: -V
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ümerâ’-i bahriyyeden olan Hazînedârı İbrâhîm Ağa, Hâssa Hâseki Istırancalı 
Mustafâ Ağa ittifâkan müsâfiret tarîkıyla bâğçeye varup bir hâl ile dîvârı kazup 
altunı [231a] çıkardıkları bostâncı bekçilerin ma‘lûmları olmağla gelüp vezîr-i 
aʻzama1273 söylediler.1274 Ol dahi rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm1275 eyledikden 
sonra Hâseki Ağa hâsbâğçeye ve İbrâhîm Ağa zindâna habs olup meblağ-ı 
mezbûr ellerinden alunduğundan gayrı cümle eşyâları dahi mîrîye ahz u1276 
kabz ve andan ıtlâk olundılar. Ba‘zı nedîm-i hâss şefâ‘atiyle hâseki ağaya İzmir 
Gümrüğü'nden seksen akçe tekā‘üd ve ba‘dehû kapucı-başılık verilüp yerine 
vezîr-i aʻzam odabaşısı Üsküdarlı Mustafâ Ağa nasb olundı. 

Yirmibeşinci penç-şenbih gün müntehab bin beşyüz nefer yeniçerinin ulûfe 
ve çukaları verilüp Belgrad'a1277 irsâl olundı. Yirmiyedinci şenbih gün otağ-ı 
hümâyûn çıkup Dâvudpaşa kurbüne kurılup orducı halkı dahi yerlü yerine 
kondılar. Mâh-ı Ramazân-ı şerîf'in üçünci penç-şenbih gün Yeniçeri Ağası 
Vezîr Mahmûd Paşa zümre-i Bektâşiyân ile şehirden alay ile otağa1278 çıkup 
alay köşki mukābelesine geldikde içerü da‘vet ve bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine 
nâ’il-i merâm1279 olup bir sevb semmûr serâserli1280 kürk giydirüp, “kulı1281 bir 
hoş1282 zabt u rabt1283 it” buyurdı. Ol gün vüzerâ ve ulemâ cümle İstanbul 
meşâyıhı sofa köşküne da‘vet ve hırka-i şerîf  açılup her biri başka başka du‘â 
vü senâ1284 idüp bir mertebe zârîlik etdiler ki vasf  olunmaz. Dördünci cumʻa 
gün cebeci ocağı çıkdı. Ol gün şevketlü1285 mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri 
salât-ı1286 cumʻayı Ayasofya'da kılup1287 Yalı köşküne teşrîf  buyurdılar. Kapu-
dan Vezîr Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa dahi Akdeniz'e me’mûr olduğı üzre 

1273 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretleri -V
1274 haber virdiler ÇY
1275 i‘lâm ÇY: -V
1276 ahz u ÇY: -V
1277 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
1278 otağ-ı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
1279 merâm ÇY: -V
1280 erkân ÇY
1281 kulları ÇY
1282 eyü hoşça ÇY
1283 u rabt ÇY: -V
1284 vü senâ ÇY: -V
1285 şevketlü ÇY: -V
1286 salât ÇY: -V
1287 edâ idüp ÇY
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beyne's-salâteynde kapudane kalyonuyla tersâneden nehzat yalnız kendü Yalı 
köşküne da‘vet ve her ahvâl ferâde ferâde tenbîh-i hümâyûn buyuruldukdan 
sonra bir serâserli kürk ile küllî ri‘âyet buyurup matlûbı üzre yine kapudane 
kalyonuna süvâr ve baştardenin çendân lüzûmı olmamağla donanmayup ter-
sânede kalup ihtiyâten üç neferi henûz inen yedeğe vaz‘ etmek buyuruldı. 

Azîmet-i Pâdişâh-ı Gāzî bâ-Sefer-i Engürüs

Beşinci şenbih gün şeref-i şems idi, bi-emr-i hümâyûn bi'l-cümle sunûf-ı as-
kere1288 alay emr olup tâ’ife-i piyâdegân hâric-i hisârdan otağ-ı hümâyûn1289 
kapusuna dek sipâh [ve] silâhdâr dört aşağı bölükler Sarây-ı âmire'de tertîb-i 
sufûfdan sonra şevketlü ve1290 azametlü, kudretlü, âmme-i ibâdu'llâha mer-
hametlü1291 pâdişâhımız1292 hazretleri arz odasında kadem-i şerîflerine filâr 
ve mücellâ bodluk zahr-ı mübâreklerine mücevher zırh üzre beyâz serâser 
gerge, ser-i nusret-eserlerine ser-penâh üzre yeşil şâl sarınup üstüne bir gāzî 
sorgucı sokunup miyân-ı sa‘âdetlerine murassa‘ şemşîr ve tîrkeş kuşanup mü-
tevekkilen alâ'llâhi teʻâlâ1293 feth-i gazâ-yı Engürüs ve ahz-ı intikām-ı a‘dâ-yı 
dîn-i bed-âyîn-i müşrikîn olan Nemçe keferesi niyyetiyle gün doğarak bâb-ı 
hümâyûndan rahş-ı sebük-seyre süvâr enselerinde musâhib ağalar ve Hâsodalı 
ve içoğlanı ser-â-pâ zırh ve ser-penâh dahi girü bin yediyüz nefer bostâncı ve 
baltacı yürüyüp bu tarz-ı acîb ü garîb alaylar ve mukaddem gelündüği tarîk ile 
Edirne Kapusu'ndan çıkup bârgâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurduğı sâ‘at 
vezîr-i aʻzam, Vezîr-i sâlis Çerkes Osmân Paşa'yı huzûr-ı hümâyûna getürüp 
İstanbul muhâfazasına me’mûren1294 serâserli kürk giydirüp kendünün kürki 
iltifâten Silâhdâr-ı Hâssa Çerkes Hasan Ağa kullarıyla otağına gönderildi. 
Devletlü vâlide sultân hazretleri alay köşkünden seyr [ü] temâşâ1295 etdikden 
sonra Dâvudpaşa sarâyına nakl buyurup hareket gününe değin kendüler dahi 
anda meks [ü] tevakkuf1296 eylediler. 

1288 asker-i mansûreye ÇY: mansûre -V
1289 hümâyûn ÇY: -V
1290 ve -ÇY
1291 kudretlü, âmme-i ibâdullâha merhametlü ÇY: -V
1292 pâdişâh-ı gāzî ÇY
1293 te‘âlâ ÇY: -V
1294 me’mûren -ÇY
1295 temâşâ ÇY: -V
1296 tevakkuf  ÇY: -V
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Onbir gün ikāmetden sonra onyedinci penç-şenbih gün umûm ordu-yı 
hümâyûn-ı nusret-makrûn1297 ile göçüp Siyâvuş Paşa Bâğçesi kurbünde İstan-
bul Kā'im-makāmı Vezîr Çerkes Osmân Paşa selâmlayup bir serâserli semmûr 
kürk dahi ilbâs idüp kat‘-ı menâzil ve tayy-i merâhil1298 iderek dokuzuncı men-
zilde ki yirmibeşinci cumʻa güni ki Edirne'ye vusûl mukarrer olmağın, mukad-
dem devletlü vâlide sultân hazretleri sarâya duhûl ve1299 alay köşküne nüzûl 
idüp, kendüler Karabayır'da yemeklik çadırında ancak kolçak ve miyân-ı sa‘â-
detlerine murassa‘ şemşîr, zahr-ı mübâreklerine sarı serâsere kaplu mücevher 
çaprazlı semmûr kapanitse giyüp ser-i nusret-eserlerine küçük destâr üzre kebîr 
Hind sorgucı sokunup mücevher raht ve kaplan postuyla eyerlenmiş mecnûn 
kırına süvâr, yemîn ü yesârında bostâncı ardında yine zırh ve ser-penâh ile iç 
halkı yürüyüp Solak Çeşmesi kurbünde sipâh ve silâhdâr dört aşağı bölükleri 
şehrin mevâlî-i müderrisîn, sâdât ve esnâfı istikbâle çıkup selâmladılar. Zîr-i 
pâylarına akmişe döşeyüp dahi öte otağ kapusuna değin yeniçeri ocağı dizilüp 
müretteb alay ile sarây meydânına nasb olunan bârgâh-ı mu‘allâya şeref-nüzûl 
buyurdı. Ol gün Edirne Kazâsı Üveys1300 Efendi'ye verildi. 

Yirmiyedinci bâzâr gicesi alay ile Eski Câmi‘ teşrîf  buyurup1301 ve salât-ı Kadr'i 
edâ eyledi. Ol leyle-i mübârek beşinci sâ‘atinde Ayşe Sultân nâm bir duhter-i 
pâkize-ahteri vücûda gelüp âmmeye1302 i‘lâm içün kuşluğa değin hâric-i dâ-
rü's-sa‘âdede tabl-hâne çalındı. Mâh-ı Şevvâl'in gurresi penç-şenbih gün otağ-ı 
hümâyûnda vükelâ-yı devlet tehniye-i îd içün dâmen-bûs-ı pâdişâhîyle müşerref 
olup ard kapuda vâki‘ Nusret Çeşmesi namaz-gâhında edâ-yı salât-ı îd etdiler. 
Ol gün Amasya Sancağı'na mutasarrıf  Yûsuf  Paşa'dan gelen mektûbda eşkıyâ 
def‘ine me’mûr olduğı üzre ol etrâfı tecessüs iderken otuzüç nefer süvârîy-
le Kâfir Murâd nâm bir şakīyi haber alup Amasya kurbünde bed’an bir yol 
kenârında zâhir olmağla üzerine varılup mukābele vü mukātele esnâsında bâgī 
bozulıp kendü ile yirmiüç neferi katl olup, üçi ma‘sûm olmağla ıtlâk vesâ’iri 
firâr itdüğin yazup ser-i bürîdeleriyle rikâb-ı hümâyûna1303 arz [u] i‘lâm1304 ve 

1297 nusret-makrûn ÇY: -V
1298 ve tayy-i merâhil ÇY: -V
1299 ve ÇY: -V
1300 İdris ÇY
1301 buyurup ÇY: -V
1302 âmme-i nâsa ÇY: nâs -V
1303 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1304 i‘lâm ÇY: -V
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otağ önüne bırakılup Bosna'dan gelen bir haydûd-başı katl olundı. Ve gediklü 
müteferrikadan Çolak Ahmed Ağa'ya Kefe1305 Sancağı tevcîh ve beşyüz piyâde 
ile icâleten1306 Azak muhâfazasına ta‘yîn buyuruldı. Üçünci şenbih gicesi bi-em-
ri'llâhi teʻâlâ altıncı sâ‘atde Tophâne Kapusı hâricinde vâki‘ Kādî Furûnı nâm 
bir börekci furûnundan zuhûr iden âteş yalunı1307 nâgehânî1308 Galata Hisârı 
dîvârı üzerinden içerü1309 girüp1310 sağlu ve sollı gidüp Arab Câmi‘i'ne va[r]
ınca bi'l-külliyye enderûn-ı hisâr ihrâk {u} bi'n-nâr olup ve hâric-i hisâr dahi 
Tophâne kurbünde Debbâğhâne'den alup dîvâr sırasıyla gidüp Galata Güm-
rüğü'nden gayrı Kalafat Yeri’nde Sebîlhâne'de nihâyet bulunca leb-i deryâda 
binâ ve süknâ ve dekâkînden eser kalmayup cümle yandı.1311 Bir târîhde Galata 
böyle1312 başdan başa değin1313 yanduğı1314 mesmû‘ ve müşâhede olunmadı. 
Bi-hasebi'l-iktizâ yanan kilisalar ta‘mîrine icâzet virilüp ancak Venedik Kilisası 
temelden yıkılup yerine devletlü vâlide sultân hazretleri bir mükellef  câmi‘-i 
şerîf  binâ idüp azîm sular getürtmekle Galata'yı pâk ve yeniden ihyâ eyledi. 

Dördünci bâzâr gün otağ-ı hümâyûnda masar ve recec ulûfesi çıkup arzdan son-
ra taraf-ı pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden vezîr-i aʻzam kullarına mazhar-ı iltifât, 
hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ve1315 çuka1316 kaplu semmûr kürk, bir donan-
mış kısrak ile Büyük Mîrâhûr Ahmed Ağa gönderildi.1317 Altıncı salı gün Kapu-
cı-başı Baltacı İbrâhîm Ağa'ya emr-i şerîf  virilüp Yalı Ağası Osmân Ağa ile bir 
mıkdâr Bucak Tatar'ın sefere1318 getürmek üzre Bucak'a gönderildi.1319 Yedinci 
cehâr-şenbih gün şevketlü, mehâbetlü1320 pâdişâhımız1321 hazretlerini vezîr-i 

1305 Kefe Ç: -VY
1306 icâleten ÇY: -V
1307 yaluğu -ÇY
1308 nâ-gehânî ÇY: -V
1309 içeruye ÇY
1310 isâbet idüp ÇY
1311 ihrâk-ı bi'n-nâr oldu ÇY
1312 böyle Galata ÇY
1313 değin ÇY: -V
1314 ihrâk-ı bi'n-nâr olduğı ÇY
1315 ve -ÇY
1316 çukaya ÇY
1317 irsâl olundı ÇY
1318 sefer-i zafer-rehbere ÇY: zafer-rehber -V 
1319 irsâl olundı ÇY
1320 mehâbetlü ÇY: -V
1321 pâdişâhımız VY: pâdişâh-ı gāzî Ç
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aʻzam kulları1322 Akpınar Bâğçesi'ne da‘vet ve ziyâfet idüp üç kîse çil akçe ve bir 
donanmış at pîşkeş virüp kendüye serâserli semmûr erkân1323 kürk giydirildi. 
Onikinci dü-şenbih gün bundan akdem Mısır askerine giden Kapucılar Ket-
hûdâsı Eyyûblı Hasan Ağa gelüp otağda1324 pâye-i serîr-i sa‘âdet-1325masîre yüz 
sürüp cünd-i mezbûrun selâmet ile Sakız'a gelüp İstanbul'a vusûlleri muvâfık-ı 
eyyâma muntazır idüğün arz [u] i‘lâm1326 eyledikde1327 iltifâten semmûr kaplu 
erkân kürk ilbâs olundı. Ol günden üç güne değin şevketlü1328 pâdişâhımız1329 
hazretleri vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı devlet cümle ordu-yı hümâyûn1330 ve1331 
şehir halkıyla Çeşme namâz-gâhına cem‘ olup istiskā du‘âsın itdiler ve ordu-yı 
hümâyûn1332 askerinde “her kimde genç ve oğlan bulunup ve bî-namâz olanlar 
ba‘de’t-teftîş katl olunur” deyü emr-i hümâyûn sâdır olup muhkem tenbîhler 
olmağın mahbûb-ı dost olanlar azîm vehme düşüp gerçe dağıttılar. Ammâ ki 
ağızlarına sinek üşüp bî-rûh kaldılar. Onbeşinci penç-şenbih gicesi nısfü’l-leyl-
de [231b] hüsûf-ı küllî vâki‘1333 oldı. 

Yirmibirinci çehâr-şenbih gün adâletlü1334 pâdişâhımız hazretleri tebdîl-i câme 
Solak Çeşmesi kurbünde piyâde iki herif  girü giderken tutdurup su’âl1335 it-
dikde yeniçeri olup ulûfelerin alduğın bildirüp; “çûn ki ulûfenizi aldınız sefere 
gitmeyüp firâra bâ‘is nedir?” buyurdukda cevâba kādir olmayıcak ibret içün 
ikisini de katl etdirüp, ikindi dîvânında bir haydûdun boynı uruldı. Geçen sene1336 
Togan ve Nusret Kirmân ve Şâhin Kirmân kal‘alarına Moskov keferesi müs-
tevlî olduğundan Nehr-i Özi ellerine girüp Kazak eşkıyâsı fürce bulmağla 
tedârük etdikleri kayıklar ile Karadeniz'e yürüyeceklerin Babadağı Muhâfızı 

1322 kulları -Ç
1323 semmûr erkân ÇY: -V
1324 otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
1325 sa‘âdet ÇY: -V
1326 i‘lâm ÇY: -V
1327 eyledi ÇY
1328 mehâbetlü ÇY
1329 hünkârımız ÇY
1330 hümâyûn ÇY: -V
1331 ve -ÇY
1332 hümâyûn -ÇY
1333 vâki‘ ÇY: -V
1334 şevketlü ÇY
1335 istifsâr ÇY
1336 sene -ÇY
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Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa tarafından sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâh-ı gāzîye1337 ilkā 
olunmağın kapudan paşa yanında ancak beş kıt‘a çekdirirden gayrisi cümle 
deryâ beyleri ihtiyâten Karadeniz muhâfazasına ta‘yîn olundı. 

Yirmidokuzuncı penç-şenbih gün İstanbul'dan topcı ocağı gelüp alay ile 
huzûr-ı hümâyûndan geçüp orduya1338 dâhil oldı. Ol gün Mısır Beylerbeyisi 
Vezîr Çelebi İsmaʻîl Paşa'nın rikâb-ı hümâyûna gönderdiği sûzenî mütellâ üç 
direkli bir çerge bir baş çadır bir sâyebân bir çetr-i hümâyûn Hâsoda köşki 
meydânına kurılup kudûm-ı hümâyûnlarıyla müşerref  eyledi. Ve her birin-
den zî-kudret olmak üzre piyâde ve süvâr askeriyle sefere me’mûr olanlardan 
İbrâhîm Hân-oğlı beşyüz ve Civân Kapucı-başı-oğlı ikiyüz elli ve Köprü-
lü-zâde Numân Bey yüzelli ve Yenişehir a‘yânından Mihal Bey-oğlı elli ve 
Turhân Bey-oğlı yüz ve Mü’min-zâde otuz ve sâbıkā büyük tezkireci elli ve 
merhûm Mahmûd Bey-oğlı hâtunı ve oğlı yüzelli ve Çetre-zâde Mustafâ Bey 
yirmibeş ve Menteşe ve Suğla a‘yânından ikiyüz seksen ve Birecikli Şeyh-oğlı 
otuz ve Maraşlı Osmân Ağa yirmi ve Kars a‘yânından Abdülkerim-oğlı yirmi 
ve Gedik Veli-oğlı otuz ve Rakka'da sâkin Ahmed Paşa otuz ve Rişvan-oğlı 
Halîl otuz ve Can Arslan Paşa-zâde yirmibeş ve Şah Gāzî Paşaoğlı yirmibeş 
ve İçel a‘yânından dörtyüz ve İstanbul a‘yânından üçyüz yirmibeş ve erbâb-ı 
dîvândan altıyüz seksen nefer ile alâ-vechi'l-intihâb defter olundı. Ve serhadd 
ağzında olmayan Rumili ve Anadolı kılâ‘ı tîmârlusundan bin beşyüz mıkdâr ve 
Şâm yerlü kulundan ikiyüz nefer ve eyâlet ve sancak vâlîlerinden mîrî süvârî, 
müteferrika bin nefer ve ze‘âmetleri yazularından eyâletlerden cebelü altıbin 
ve gediklüyân-ı dîvân-ı hümâyûn cebelüleri yediyüz altmış ve sinn ü sâlinin 
vüs‘at-i hâlinin tahammüli olanlardan gayri sipah [ve] silâhdâr mütekā‘id le-
vendlerinden ikibin dörtyüz elli nefer ve gümrük mütekā‘idlerinden1339 beşyüz 
nefer mıkdâr ifrâz ve sefere me’mûr oldılar.

Mâh-ı Zilka‘de'nin gurresi cumʻa gün Yeğen Mustafâ Efendi azlinden yeni-
çeri kitâbeti, İlçi Zülfikār Efendi'ye tevcîh oldı. Üçünci bâzâr gün1340 Sivas 
Eyâleti'nden Kaya Ali Ağa yazup getürdüği yediyüz altmışdört nefer silâhdâr 

1337 pâdişâh-ı gāzîye -ÇY
1338 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
1339 iki bin... mütekā‘idlerinden -ÇY
1340 gün -ÇY
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serdengeçdisi huzûr-ı hümâyûndan geçüp orduya1341 dâhil1342 oldı. Altıncı 
çehâr-şenbih gün Saruhân Sancağı’na mutasarrıf  Şarkan İbrâhîm Paşa ve se-
kizinci cumʻa gün Köprüli-zâde Numân Bey ve onbirinci dü-şenbih gün Civân 
Kapucı-başı-oğlı alay gösterüp kaftân giydiler. 

Onüçünci çehâr-şenbih gün Mısır askeri geçüp serdârları Murâd Bey hıl‘at 
giyüp, mukābele-i hıdmet Kapucılar Kethudâsı Hasan Ağa'ya dahi kaftân ilbâs 
olundı. Ve Anadolı Müfettişi Yûsuf  Paşa'dan yüzon eşkıya kellesiyle mektûbı 
gelüp altmış nefer zindesin dahi uğradığı şehir ve kasabalarda kazığa urdu-
ğun bildirmiş. Ondördünci penç-şenbih gün İbrâhîm Hân-oğlı ve onbeşinci 
cumʻa gün Afyonkarahisâr Sancağı’na mutasarrıf  Mevlid Mehemmed Paşa 
alay gösterüp kaftân giydiler. Ve akabince Anadolı Beylerbeyisi Daltaban Vezîr 
Mustafâ Paşa piyâde ve süvâr bin mıkdâr müsellah kapusı ve eyâleti askeriyle 
geçüp mukābele-i pâdişâhîye geldikde içerü da‘vet ve bisât-bûs-ı şehriyârî şere-
fine nâ’il oldukda, “askerini bir hoş zabt it yollarda zulm ü te‘addî1343 itdirme 
ve1344 me’mûr olduğun hıdmete mukayyed ol ve illâ sen bilürsün” buyurılup,1345 
serâserli kürk ilbâs buyuruldı. Ve Engüri Sancağı’ndan Bektaş Ağa yazup ge-
türdüği sekizyüz yedi nefer sipâh serdengeçdisi gelüp orduya1346 mülhak oldı. 

Onaltıncı şenbih gün Kayseriyye Sancağı’na mutasarrıf  Kurd Mehemmed 
Paşa kırmızı kanevize kaplu semmûr kapanitse ve kalpak ile alay gösterüp hıl‘at 
giydi. Ol gün yeniçeri ağası Vezîr Mahmûd Paşa, onyedinci bâzâr gün tuğ-ı 
hümâyûn gidüp, onsekizinci dü-şenbih gün mehâbetlü,1347 şevketlü pâdişâ-
hımız hazretleri asker-i İslâm-ı nusret-encâm kullarıyla Edirne Sahrâsı’ndan 
hareket, cânib-i Engürüs'e azîmet eyleyüp Edirne Muhâfızı Vezîr-i sânî Moralı 
Hasan Paşa'ya Yonca Çeşmesi kurbünde serâserli kürk ilbâs idüp tayy-i menâ-
zil iderek sekizinci menzilde ki mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci dü-şenbih gün 
şehre karîb nevâle-gâh olan mahalde ser-i nusret-eserlerine bir gāzî sorgucı 
sokunup siyâb-ı sefer-i zafer-rehber1348 mücevher raht1349 ile eyerlenmiş me-

1341 ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
1342 mülhak ÇY
1343 ü te‘addî ÇY: -V
1344 ve -ÇY
1345 buyurulup ÇY: -V
1346 ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
1347 mehâbetlü Ç: -YV
1348 zafer-rehber Ç: -YV
1349 ve bisât ÇY: V

232 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



cnûn kırına süvâr olup alay ile Filibe'ye vusûl, Meriç aşurı sahrâ-yı bâ-safâda 
nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurup cebeci, topcı, top 
arabacı ocakları ilerü gitmiş bulunmağın ancak yeniçeri ocağı köprübaşında 
otağ kapusuna değin iki keçeli selâma durdılar. 

Azak Kal‘asın ta‘mîr idüp, muhâfazasına me’mûr olan Trabzon Beylerbeyisi 
Kalaylıkoz Vezîr Ahmed Paşa'nın firârı haberi şâyi‘ olmağın eyâlet-i mezbûre, 
mukaddemâ vezâreti ref‘ olup Özi Kal‘ası muhâfazasında olan Moralı Ali Pa-
şa'ya yine vezâret ile tevcîh olup Azak muhâfazasına ve sâbıkā sipâhîler ağalı-
ğından ma‘zûl gediklü çavuş Arapgirli Ahmed Ağa'ya iki tuğ ile Menteşe San-
cağı virilüp Özi muhâfazasına ta‘yîn ve peşîn birer kıst ulûfe altışar aylık zahîre 
ve onar akçe esâmî ile ibtidâları yedlerine virilüp birer sene muhâfaza şartıyla 
sipâh [ve] silâhdârdan ikişer yüzellişer nefer serdengeçdi İstanbul'da yazup Ka-
radeniz gemileriyle Özi'ye gitmek emr olunup gediklü müteferrikadan Rodoslı 
Ali Ağa dahi Balıkesrî Sancağı’yla Azak muhâfazasına ta‘yîn olundı. Ol gün 
bundan esbak İstanbul'dan hareket olunalıdan berü, berr [ü] bahrden kirâren 
[ve] mirâren Kırım Hânı Hâcı Selîm Girây Hân hazretlerinin gönderdiği 
mektûblarda ve ahâlî-i Azak cânibinden gelen feryâd mahzarlarında1350 Mos-
kov çarı geçen seneki askerinden ziyâde cem‘ itdüği asker top ve mühimmât-ı 
cebe-hâne ve edevât-ı âlât1351 ile Azak kasdıyla geliyor, ol taraflardan imdâd ü 
i‘ânet1352 olunmaz ise memleket-i pâdişâhî elden gideceğin bildirmişler idi. Ve 
celâdetlü1353 hân-ı âlî-şân1354 hazretlerine hod da‘vet-nâme-i hümâyûn vardık-
da, Kırım askeriyle hareketi vakti a‘yân-ı Tatar ve memleketin cümle ulemâ 
vü sulehâ ve a‘lâ ve ednâsı cem‘iyyet ile sarâyına dolup, “bizim pâdişâha1355 ve 
sana inkıyâdımız küllîdir. Moskov çarı Azak üstüne ve Şeremet-oğlı ve Barabaş 
hatmanı askerleriyle kalkup Kırım üzerine yürümek nâmıyla berü kenârlara 
gelüp bu düşmenin hücûmı ve Potkalı ve kapumuz dibinde Togan ve Nusret 
Kirmân ve Şâhin Kirmân'dan bu kadar Kazak cem‘iyyeti olup ve gediklerimiz 
harâb ü yebâb1356 iken ehl ü ıyâlimizi düşmen-i dîn1357 ağzına bırakup Engü-

1350 mahzarlarından ÇY
1351 ve edevât-ı âlât ÇY: -V
1352 ü i‘ânet ÇY: -V
1353 celâdetlü ÇY: -V
1354 âlî-şân ÇY: -V
1355 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretleri -V
1356 ü yebâb ÇY: -V
1357 dîn ÇY: -V
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rüs'e1358 gitmek şer‘-i şerîfe düşer mi ve bizlerde ise ol kadar kuvvet yokdur ki iki 
tarafa ifrâz olunavüz” deyü feryâd ü figān1359 eylediler. Nice kīl ü kāl ile mu‘âdât 
mertebelerine varılup, âhir nâ-çâr fermâna muhâlefet idemeyüp bir mıkdâr Ta-
tar askeriyle ordu-yı hümâyûn cânibine azîmetin bildirdüği mektûb-ı mergūb1360 
menzil-i mezbûra geldikde vezîr-i aʻzam otağında müşâvere olup ıyâzen bi'llâhi 
teʻâlâ1361 düşmen-i dîn Azak Kal‘ası'na müstevlî olur ise Karadeniz yalıların-
dan mâ‘adâ İstanbul'dan bile râhat-ı huzûr1362 gider. Gerçe celâdetlü1363 hân 
hazretleri sefer-i hümâyûna me’mûrdur lâkin Moskov çarı Azak maksadıyla1364 
geldüği mübeyyen iken bu tarafa gelmesi mûceb değil, bu cânibe bir sultân 
gönderüp kendü1365 cümle Tatar askeriyle Azak imdâdına irişmek üzre rikâb-ı 
hümâyûna1366 telhîs [232a] olundukda, “oğlun Şahbâz Girây veya Kaplan 
Girây Sultânı techîz-i asker ile ordu-yı hümâyûn-ı zafer-makrûnum cânibine 
gönderüp kendin bir gün evvel Azak tahlîsine yetişesin” mazmûnuyla sâdır 
olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile hâssa salâhorı Frenk Abdullâh Ağa 
irsâl olundı. Ve Aydın semtlerinde eşkıyâ müfettişi Kapucı-başı Seyyid Ahmed 
Ağa kesüp gönderdüği dokuz aded ser-i bâgī otağ önüne bırakıldı. Menzil-i 
mezbûrda bir gün meks olup taraf-ı pâdişâh-ı gāzîden yeniçeri ocağına üçbin 
keyl, ccebeci ocağına ikibin keyl, topcı ve top arabacı ocaklarına yüzelli keyl 
pirinç ihsân-ı hümâyûn buyuruldukdan sonra yirmiyedinci çehâr-şenbih gün 
göçilüp Tatarbâzârı Menzili'ne nüzûlünde Kapucı-başı Niğdeli Ali Ağa celâ-
detlü1367 hân-ı âlî-şân1368 hazretlerini Azak üzerine kaldırmağa mü’ekked hatt-ı 
şerîf  ile Kırım'a gönderildi. 

Yirmisekizinci penç-şenbih gün andan dahi sa‘âdet[ü] ikbâl ile1369 göçilüp Ka-
pulı Derbend yoluyla kat‘-ı menâzil ve tayy-i1370 merâhil iderek altıncı menzilde 

1358 Engürüs seferine ÇY: seferin -V
1359 ü figān ÇY: -V
1360 mergūb ÇY: -V
1361 te‘âlâ ÇY: -V
1362 huzûr ÇY: -V
1363 celâdetlü ÇY: -V
1364 kasdıyla ÇY
1365 kendüsü ÇY
1366 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1367 celâdetlü ÇY: -V
1368 âlî-şân ÇY: -V
1369 sa‘âdet-i ikbâl ile ÇY: -V
1370 menâzil ve tayy-i ÇY: -V
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ki mâh-ı Zilhicce'nin ikinci dü-şenbih gün Sofya'ya varılup ol gün nevâle-gâh 
olan İskara Köprüsü'nde ancak ser-i nusret-eserlerine bir gāzî sorgucı soku-
nup yeşil sof  kākum-ı serhaddî üzre murassa‘ tirkeş ve şemşîr kuşanup rahş-ı 
mecnûna süvâr, müretteb alay ile yemeklikden otağ-ı hümâyûn1371 kapusuna 
değin iki keçeli selâma duran mevcûd zümre-i sipah [u] silâhdâr, top arabacı, 
topcı, cebeci yeniçeri kullarına izhâr-ı mahabbet iderek şehrin sol tarafında 
vâki’ sahrâ-yı bâ-safâda nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl 
ve doğrı âdil köşkün mücellâ buyurdukdan sonra, mukaddem vezîr-i aʻzam 
kapusuyla kethudâsı Fazlı Ağa ve akabince1372 her zümre, ocaklarıyla topdan 
geçüp girü kalan kapukulı ve mîr-i mîrân ve ümerâya bir gün evvel ordu-yı 
hümâyûna erişmek üzre emr-i hümâyûn sâdır olup mü’ekked fermânlar ile 
çavuşlar gönderildi.1373 

Ve yolca gelünürken ele giren kuttâ‘-ı tarîk ve haydûd eşkıyâsından on kadar 
bed-baht memerre-i nâs olan mahallerde salb u siyâset olundı. Ve Cebeci-başı 
Abdurrahmân Ağa'ya iltifâten Rumili pâyesi verildi. Mukaddemâ kış eyyâ-
mından berü Vovodmend ve Bolend nâm Nemçe Ceneralleri yedibin Nemçe 
kâfiriyle1374 Erdel muhâfazasına ta‘yîn, Deveboğazı'yla Devre mâ-beynlerinde 
taburlanup büyük tabur ile Erdel'e gûş-dâr1375 olup imdâd [ü] i‘ânet1376 husû-
sunda iktizâsına göre hareketleri çasar tarafından tenbîh1377 ve Hayzer ceneral 
dahi hâkim-i memleket nasb olunmuş-iken tekrar Hayzer ceneral büyük tabura 
defterdâr ve atlu askere baş olmağın Rabatin nâm bir Nemçe cenerali hükû-
met-i Erdel'e başlıkla, Sebin'e gelüp yanında olan sekizbin Nemçe askeriyle 
Praşo Kal‘ası boğazın muhâfaza üzre olduğun Seksonya Herseği Friderikos 
kral yine Nemçe'nin büyük taburuna ser-asker olup, onbin atlu yirmibin yaya 
Nemçe kâfiriyle cem‘iyyet itdüği Peşte nâm mahalden kalkup “memleket-i 
İslâm hâlîdir” deyü Tımışvar kasdıyla sür‘at ü şitâb birle cidd ü cehd idüp, 
Segedin'e ve andan Sente'ye ve andan Beçey Palankası mukābelesine gelüp, 
ol mahalden Nehr-i Tise üzre Tımışvar cânibine cisr binâsına mübâşeretlerin 
Titel tarafından gelen esîrler takrîri ve Jel Karyesi'nin yasağcı ve knezleri ve 

1371 hümâyûn ÇY: -V
1372 akablerince ÇY
1373 irsâl olundı ÇY
1374 keferesiyle ÇY
1375 gûş-dâr VÇ: gûş-vâr Y
1376 i‘ânet ÇY: -V
1377 tenbîh -ÇY
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Eflak beyi gönderdiği mektûblar ve1378 Belgrad-ı dârü'l-cihâd1379 muhâfızı 
Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa'ya geldikde, Tımışvar Kal‘ası'na onbin keyl zahîre 
îsâline me’mûr olan Avlonya Sancağı Beyi Arnavud Kaplan Paşa ve Yanya 
Sancağı Beyi Arnavud Küçük Caʻfer Paşa ve Köstendil Sancağı Beyi Arnavud 
Zeynel Paşa kapuları ve Avlonya ve Delvine ve Dukakin sancaklarının zü‘amâ 
ve erbâb-ı tîmârı askeri ve alay beyleri ve mîrî bin nefer Arnavud piyâdesiyle 
mukaddem Pançova'ya geçmiş bulunup, akabince âdem ta‘yîn, ağırlıkların bı-
rakdırup salt terkileriyle Tımışvar imdâdına gönderdüğin rikâb-ı hümâyûna1380 
arz [u] i‘lâm1381 itmeğin piyâde ve süvâr üçbin nefer Yürük askeriyle Hasan 
Paşa ve ikibin nefer mîrî Bosna piyâdesiyle Fazlı Bölükbaşı ve beşyüz nefer 
vezîr-i aʻzam yaya sekbânı dahi ta‘yîn ve girüden imdâda irişmek ve ordu-yı 
hümâyûn-ı nusret-makrûn1382 Belgrad'a1383 varmazdan mukaddem ke’l-evvel 
Vişiniçe Karyesi'nden karşu Pançova'ya bir köprü ve Nehr-i Sava üzre karşu 
Zemun'a bir köprü ihzâr etmek üzre paşa-yı mûmâ-ileyhe emr ü1384 fermân 
gönderilüp, Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa dahi kapusı 
ve eyâleti ve mîrî piyâde Arnavud tâ’ifesiyle Pançova sahrasında cem‘iyyet ve 
âmâde bulunmak üzre tenbîh ü te’kîd1385 buyuruldı. 

Üçünci salı gün geçen yıl huzûr-ı hümâyûnlarına gelen büyük başlu küçük 
ma‘sûmı buldurup babası kucağıyla baş çadıra getürüp1386 kemâl-i keremlerin-
den1387 Sofya Gümrüğü'nden yevmî on akçe ulûfe ihsân buyurdı. Mukaddemâ 
tahliye ve tathîr ve ta‘mîr ve1388 ke'l-evvel ihyâsı1389 içün emr-i hümâyûnları 
sâdır olan Gül Câmi‘i itmâma ermeğin, altıncı cumʻa gün vezîr-i aʻzam kulla-
rıyla teşrîf-i salât-ı cumʻa'dan sonra cümle1390 mürtezikasın atıyye-i behiyyele-
riyle mesrûr buyurdı. Ol gün defterdâr efendinin zî-kudret askeri geçüp, otağ-ı 

1378 ve -ÇY
1379 dârü'l-cihâd ÇY: -V
1380 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1381 i‘lâm ÇY: -V
1382 nusret-makrûn ÇY: -V
1383 Belgrad-ı dârü'l-cihâda Ç: dârü'l-cihâd -YV
1384 emr u ÇY: -V
1385 ü te’kîd ÇY: -V
1386 getürdüp ÇY
1387 kereminden ÇY; Metinde كرمكرندن şeklinde yazılmıştır.
1388 ve ÇY: -V
1389 rızâsı ÇY
1390 cümle -ÇY
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hümâyûn önünde iki haydûd katl ve şehirde bir kātil salb olundı. Yedinci şenbih 
gün Tımışvar Muhâfızı Vezîr Hâcı Mustafâ Paşa'dan Mestân Mehemmed Ağa 
yediyle dokuz günde gelen mektûbunda1391 Kanlukapu ile Horoskapusı önünde 
olan varoşı yıkup top meydânı açup inâyet-i Bâriî'yle1392 kal‘a-i mezbûre gereği 
gibi ta‘mîr, hisârın büyük handakından taşra, iktizâ iden mahallerine yedi yirde 
tâbyalar yapup haricine müceddeden şaranpoları dizilüp ve handakları tamâm 
mertebe1393 kazılup, eski handak dahi ayırtlanup umûr-ı sâ’iresi görüldi. Belg-
rad'dan1394 taleb olunan mühimmât-ı cebe-hâne, humbaracı, lagamcı ve topcı 
ve mevcûd olan askeri1395 bir gün evvel1396 îsâl etmek üzre Vezîr Çelebi İbrâhîm 
Paşa'ya tenbîh buyurulmasın recâ idüp gönderilen imdâd-ı asker1397 ve zahîre1398 
vusûlün, düşmen-i dîn Tımışvar kasdıyla Moriş Suyu'n berü geçmiş iken ordu-yı 
hümâyûn ile asâkir-i İslâm'ın gelmek üzre olduğun işidüp yine tabur-ı makhûr 
ile ol mahalden kalkup nehr-i mezbûrı karşu geçüp Çanad ile Makova arasında 
Nadlak nâm bir bataklı mahalle konup ahz olunan diller ve firâr idüp gelen 
esîrler takrîri üzre top ve cebe-hânesi mükemmel ve mevcûd olup Budin ve Göle 
ve Segedin ve Erdel taraflarından gelecek balyemez toplarına bakup eğer İslâm 
askeri1399 gelmez ise Futak'dan Arad'a ve Tımışvar'a varınca dört yerden köprü 
kurup andan Tımışvar'ı muhâsaraya tasmîm eyleyüp ve Arad'da üçbin Nemçe 
alıkoyup profond ta‘bîr etdikleri üçyüz dirhem soltat etmeklerin anda pişirüp 
Tımışvar'a getüreler, eğer1400 İslâm askeri üzerimize gelür ise muhâsarayı ferâ-
gat idüp Arad'a çekilürüz1401 ve anda şans yapup İslâm askerin bekleriz. Eğer 
karşu duramazsak Moriş Suyu'n öte geçeriz. Eğer geleceklerinin aslı çıkmayup 
veyâ tezeye gelüp yetişmezlerse on gün içinde Tımışvar'ı aluruz, veyâ cümlemiz 
bütün1402 kırılıruz. Ve eğer İslâm askeri Ösek'e doğrı gider ise biz de Tımışvar 
altından kalkup Küçük Kanije köprüsünden Nehr-i Tise'yi, Varadin köprüsün-

1391 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergûb -V
1392 hakk-ı feyyâz-ı mutlak ile ÇY
1393 tamâm mertebe ÇY: -V
1394 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V
1395 asâkir-i ehl-i İslâmı ÇY
1396 evvel VY: mukaddem Ç
1397 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
1398 ve zahîre -ÇY
1399 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
1400 eğer ÇY: -V
1401 gideriz ÇY
1402 bütün ÇY: -V
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den Nehr-i Tuna'yı geçüp Varadin sahrâsında karşulayup döğüşürüz didiklerin 
ferâde ferâde1403 bildirmiş, ol sâ‘at Tımışvar'ın yerlü kulı ve kapukulı mevâcibi 
Kapucı-başı Yûsuf  Ağa'ya teslîm, kusûr kalan beşbin keyl zahîre-kârî davar ile 
Belgrad'dan Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa kaldırup salt 
atlu kapusı ve eyâleti askeri ile Tımışvar'a ulaşdırmak emr olundı. 

Sekizinci bâzâr gün şehre gelen suyun başında vâki‘ Boyana nâm karyeyi 
kudûm-ı hümâyûnlarıyla müşerref  kılup kurbünde sâyebân ile ikindiye değin 
eğlenüp bostâncı kullarına kurşun atdırdı. Mısır'dan ma‘zûl Vezîr Türk Ali 
Paşa Hanya muhâfazasına selefi Sadr-ı sâbık Çalık Hâcı1404 Ali Paşa Kandiye 
muhâfazasına, anın selefi Vezîr İspanakcı İsmaʻîl Paşa Boğazhisâr muhâfaza-
sına ta‘yîn, selefi Bıyıklı Ali Paşa çekdirirler ile Azak Kal‘ası'na kereste nakline 
me’mûr olup, sâbıkā kul kethudâlığından Pançova beyi olan Şehrî Mehemmed 
Ağa'ya sekbân-başılık verildi.1405 Onuncı salı gün vükelâ-yı devlet otağ-ı âlîleri-
ne tehniyye-i îd-i sa‘îd içün dâmen-bûs-ı şehriyâriyle müşerref  oldukdan sonra 
önlerine düşüp alay ile şehrin namâz-gâhına varup bayram namâzın edâ idüp 
otağ-ı hümâyûnlarına nüzûlünde sünnet-i seniyye üzre kurbânların kesüp Hazî-
nedâr Nezîr Ağa kullarına çukaya kaplu semmûr erkân kürk ve kilârcı-başıya 
sâde hıl‘at ilbâs ve âdil köşküne teşrîf  buyurup dîvân-hâne çergesinde a‘yân-ı as-
ker ziyâfet yemeğin yiyüp yeniçeri dahi meydâna döşenen çorbayı içüp bayram 
topları atıldı. İkindiye değin tabl-hâne ile pehlivânlar güreşüp ihsânlar verildi. 
El öpülürken sarı serâsere kaplu semmûr kapanitse, ser-i nusret-eserlerine küçük 
destâr üzre [232b] otağa-i Hind-i kebîr ve namâza giderken yeşil serâsere sem-
mûr1406 kaplu kapanitse ve otağa-i Hind-i sagīr ve avdetde turuncı şâla semmûr 
kaplu1407 erkân kürk ilbâs, bir gāzî sorgucı sokunmuşlar idi. 

Onüçünci cumʻa gün Kurd Mehemmed Paşa'dan gelen mektûbda1408 Niş'e 
varup iki gün meks [ü] ikāmet1409 esnâsında Alacahisâr kurbünde bir karyeyi 
ikiyüz kadar haydûd eşkıyâsı1410 gāret itdüğün haber alup bir mıkdâr süvârî 

1403 ferâde ferâde ÇY: -V
1404 hâcı -ÇY
1405 inâyet oldu ÇY
1406 semmûr -ÇY
1407 kaplu semmûr -ÇY
1408 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
1409 ikāmet ÇY: -V
1410 eşkıyâsı ÇY: -V
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asker1411 gönderüp, Alacahisâr'a karîb Çakır yaylasında irişüp iki sâ‘at kadar1412 
zamân ceng1413 idüp, haydûd1414 bozılup otuzdan ziyâdesinin başı1415 kesilüp, 
üçi dil alınup başları olan Macar Voyvoda mecrûhan sâ’irleriyle sarp dağlara 
firâr ve piyâde asker olmadığından ta‘kīb1416 mümkin olmayup berüden dahi üç 
âdem şehîd ve ikisi yaralanup on re’s atları düşüp, onbeş at bir mıkdâr bârgîrleri 
mecrûh olduğun bildirmiş, yaraluya ve atı düşenlere taraf-ı pâdişâh-ı gāzî haz-
retlerinden merhem-bahâ gönderilüp, gönderdiği dil söyledilüp; “Budin semti 
Hırvatlarından olup Varadin kumandanı ikiyüz piyâde ile bu Macar voyvodayı 
bir mu‘teber kapudanı Sava Suyu'nun berü yakasından dil almağa göndereli 
yirmi gündür, Sava kenârında Moravik Palankası'nın içinde ancak yirmi kadar 
cengci olup alt tarafından kayıklar ile berü yakaya geçdik ve yolca gitmeyüp 
dağlardan gelmekle dil alamadık Allâh'ın emri olmayup ceng [ü] cidâl1417 ider-
ken bozılup dil olduk. Varadin Kal‘ası'nda beşbin yaya ve taşrasında ikibin 
atlu Nemçe ve Titel Kal‘ası'nda bir mıkdâr Sırf  cengci beyler Varadin altında 
dört kalyon durup altısı Dırava Suyı ağzında bir limanlı mahalde donanmış 
müheyyâdır. Ve1418 Varadin kurbünde olan adada Nemçe'nin müceddeden 
yaptıkları şansda cengcileri olup ve Nehr-i Tise ağzına dahi karşu karşuya iki 
şans yapup top ve1419 tüfengci1420 ile boğazı zabt u rabt1421 eyledi. Ayrıldığımız 
vakitde büyük tabur Segedin'de idi. Piyâde ve süvâr cümlesi otuzbin cengci 
olup başları Saksonya Herseki Friderikos Kral'dır. İkincisi Kaprara ceneral, 
üçüncüsi Hayzer ceneraldir. Bu vakte değin İslâm askerinden dil alınmayup 
keyfiyyet ve kesretlerine vukūfları1422 olmayup dil isterler ki ana göre hareket 
ideler. Ne tarafa teveccüh iderlerse anlar dahi ol tarafa meyl ve imdâd ideler. 
Varadin üzerine gelürler ise Varadin kumandanı kudreti mertebe müdâfa‘aya 
takayyüd itmeğe tenbîh olunduğun” takrîr idüp katl olundı. 

1411 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY 
1412 mıkdârı ÇY
1413 cünd-i cidâl ÇY
1414 haydûdlar ÇY
1415 başları ÇY
1416 ardından gidilmek ÇY
1417 cidâl ÇY: -V
1418 ve ÇY: -V
1419 ve ÇY: -V
1420 tüfengciler ÇY
1421 u rabt ÇY: -V
1422 vukūf  ÇY
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Menzil-i mezbûrda onbir gün ikāmetden sonra ondördünci şenbih gün sa‘â-
detle1423 göçilüp, Halkalıpınar Menzili'ne konuldı. Asâkir-i İslâm'dan haydûd 
eşkıyâsı1424 dil almak havfından rûz-merre yemîn [ü] yesâr ve pîş [ü] pesi 
Belgrad'a varınca dîvân çavuşları ihâta ve muhâfaza iderek ve ormana dağılan 
askeri1425 orduya1426 sürmek ve muhâlefet idenlerin muhkem1427 hakkından1428 
gelmek üzre emr-i hümâyûn sâdır oldı. Ol gün Belgrad-ı dârü'l-cihâd1429 Muhâ-
fızı Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa'dan gelen mektûbda düşmen-i dîn1430 taburla-
rına1431 gönderdiği câsûsunun takrîri üzre Hayzer ceneral tabur-ı makhûrdan 
sekizbin mıkdârı atlu kâfir ayırup dil almak ve Tımışvar Kal‘ası'na zahîre ve 
imdâd ü i‘ânet1432 geçirmemek ve haftasında gelüp kal‘ayı muhâsara etmek 
kasdıyla gurre-i mâh-ı Zilhicce'de kal‘a altına gelüp meteris yerlerin gördi. Lâ-
kin kal‘anın metânet ü istihkâm üzre ta‘mîr olunduğun ve asâkir-i mansûrenin 
vefret [ü] kesretini âyine ile müşâhede ve kalblerine havf1433 düşdüğünden1434 
mâ‘adâ mahsûr-ı müslimîn1435 kal‘a toplarına bir fetîlden1436 âteş virüp isâbet 
iden bir mıkdâr küffâr-ı1437 müşrikîn mürd [ü] helâk ve akabince gönlünde 
[cevher] olan beşyüz kadar1438 guzât-ı asâkir-i1439 mansûre taşra çıkup sabâh-
dan beyne's-salâteyne değin elleşüp avn-i inâyet-i Bârî'yle1440 otuz kadar kelle 
alınup la‘în-i mezkûr1441 haybet ü husrân ve me’yûsen yıkılup gitdi.1442 Ve 

1423 sa‘âdetle ÇY: -V
1424 eşkıyâsı ÇY: -V
1425 asâkir-i İslâmı ÇY
1426 ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
1427 takviyyet ile ÇY
1428 haklarından ÇY
1429 dârü'l-cihâd Ç: -YV
1430 dîn ÇY: -V
1431 taburuna ÇY
1432 ü i‘ânet ÇY: -V
1433 ru‘b ü hırâs ÇY
1434 müstevlî olduğundan ÇY
1435 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
1436 bir fetîlden ÇY: -V
1437 küffâr ÇY: -V
1438 mıkdârı ÇY
1439 asâkir ÇY: -V
1440 hazret-i kibriyâ ile ÇY
1441 bî-dîn ÇY
1442 fî-nâr-ı cehennem oldu ÇY
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muhâsaraya karâr verdikleri günde gelemeyüp Varadin ve Segedin ve Budin 
ve Erdel taraflarından gelecek iri topları yağmurdan nakle mâni‘ olduğun arz 
u i‘lâm1443 itmiş ve Azak Muhâfızı Vezîr Moralı Ali Paşa gönderdiği mektûbda1444 
me’mûr olduğı üzre Özi'de bir bey çekdirmesi ve beş kıt‘a fırkateyne süvâr ve 
Çuluk Ahmed Paşa dahi ikiyüz nefer kapusı halkıyla Gözlevi'den alup savb-ı 
merâma müteveccih olduğun ve Azak kasdıyla kal‘a altına gelen Moskov ça-
rının top ve tüfeng atduğı olmayup toprak sürmek tedârükünde oldukların ve 
Şeremet-oğlı ile Barabaş hatmanı ellibin kadar1445 cünûd-ı şeyâtîn ile yürüyüp 
Togan Kal‘ası'na onbeş sâ‘at karîb mahalle gelüp Kal‘a-i Özi üzerine gelmek 
fikrinde iken “siz dahi Azak altına gelesiz” deyü Moskov çarından haber var-
mağla anlar dahi ol mahalden kalkup Azak tarafına gitdiklerin ahz olunan 
diller takrîrinden yazmış. 

Onbeşinci bâzâr gün andan dahi göçilüp beşinci menzilde ki ondokuzuncı 
penç-şenbih gün Sahrâ-yı Niş'i kudûm-ı hümâyûnlarıyla mücellâ idüp berü 
tarafında nasb olunan otağ-ı âlî-tâklarına şeref-nüzûl buyurup kal‘adan vâfir 
top şenliği1446 olup cebeci, topcı ocakları selâma durup vezîr-i aʻzam kapusuyla 
kethudâsı huzûr-ı hümâyûndan geçdi. Belgrad'dan1447 Vezîr Çelebi İbrâhîm 
Paşa1448 Tatarı gelüp düşmen-i dînin Varadin Kal‘ası'na üçbin kadar1449 imdâd 
askeri dahi gelüp dört kıt‘a kalyonuyla1450 dokuz kıt‘a şaykası Tise ağzında yap-
duğı şansda olduğun donanma-yı hümâyûn Belgrad altına vâsıl, cebe-hâne ve 
ba‘zı mühimmât vaz‘ olunup humbara hâvânları tahmîli-çün çam direklerin-
den sal yapılup Vişniçe'de kurılan köprünün iki başlarına onar tonbaz konup 
Sava üzerindeki köprüye dahi mübâşeret olunduğun söyledi. 

İrtesi cumʻa gün meks ü ikāmet1451 olup şevketlü mehâbetlü1452 hünkârımız 
hazretleri tebdîl-i câme kal‘a seyrine varup nice müstahfızânı ihsân ile beh-
re-mend eyledi. Fetihden berü Sofya'da bıragıntı iki büyük demür topların 

1443 u i‘lâm ÇY: -V
1444 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
1445 mıkdârı ÇY
1446 şenlikleri ÇY
1447 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V
1448 paşanın ÇY
1449 kadar VY: mıkdâr Ç
1450 kalyonlarıyla ÇY
1451 ü ikāmet ÇY: -V
1452 mehâbetlü ÇY: -V
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lüzûmı olmayup li-maslahatin “mu‘attal durmak neden iktizâ ider” deyü or-
du-yı hümâyûn ile getürilüp Niş Kal‘ası'na konulmuş1453idi. Anda olan yedi 
kıyye bir kolonborna tuç top kaldırılup Belgrad'a1454 gönderildi.1455 

Yirmibirinci şenbih gün andan dahi göçilüp iki sâ‘at ilerü Toponitse nâm taş 
cisr kurbüne nüzûlünde ma‘zûlen sefere me’mûr Cân Arslan Paşa-oğlı Hüse-
yin Paşa ve Şehsuvâr-oğlı Mehemmed Paşa geçüp kaftân giydiler. Akabince 
Sivas Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehemmed Paşa mükemmel kapusı ve eyâleti 
askeri ile alay gösterüp mukābele-i şehriyârîye geldikde içerü da‘vet; “bu kadar 
zamân niye eğlenüp geç geldin” buyurdukda “uğurumda olan askeri1456 sür-
mekle te’hîre bâ‘is oldı” cevâbında iken “bu yıl gereği gibi hıdmet edersen 
cürmün afv olunur” buyurup serâsere kaplu semmûr kürk ilbâs, eyâletinin 
ehl-i tîmâr piyâdelerin at-bahâ ile mesrûr kıldı. Yirmiikinci bâzâr gün Menzil-i 
Aleksinice. Ol gün Şarkan İbrâhîm Paşa'dan gelen mektûbda1457 hayli zamân-
dan berü Vidin Sancağı’nda ve ol etrâf  havâlîsinde gezüp îsâl-i mazarratdan 
hâlî olmayan Karapança ve İki Karacalar nâm mel‘ûnlar bayrakları altında 
olan altmış kadar haydûd eşkıyâsıyla Maden semtinde cem‘iyyet-gâhları olan 
Malanik Dağı'nda oldukların haber alup def‘lerine me’mûr olduğı üzre ken-
dünün piyâde ve süvâr askeri ve Esferlek banasından alduğı üç bayrak beşlü 
ve azeb ile bu geçen cumʻa gün ol yaylağa çıkup öğle mahallinde bedîhî üzer-
lerine varup cenge1458 mübâşeret, yarım sâ‘at kadar1459 muhârebeden sonra 
paşa olduğun bilmekle ancak birer başlarıyla sarp yerlere firâr, bir dil bir kelle 
ve elliüç bârgîr ve üçbin guruş nakd, vâfir eşyâları mahall-i ma‘rekede kalup 
guzât-ı mansûre1460 yağma eyledi. Gönülli ağası kurşun ile başından yaralanup 
üç âdem gidüp1461 şehîd ve ta‘kībi bir vechile mümkin olmamağla avdet idüp 
Ma‘den ve Pojorofça ve İpek ve Koçanya havâlîlerin tecessüs iderek Tuna yalı-
suyla Belgrad'a1462 gideceğin bildirmiş. 

1453 konmuşlar ÇY
1454 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
1455 gönderildi VY: îsâl olundı Ç
1456 asâkir-i İslâmı ÇY
1457 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
1458 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
1459 mıkdâr-ı zamân ÇY
1460 ehl-i İslâm ÇY
1461 gidüp Ç: -YV
1462 Belgrad-ı dârü'l-cihâd'a ÇY: dârül-cihâd -V
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Yirmiüçünci dü-şenbih gün Menzil-i Kınalıoğlı. Ol gün Salâhor Frenk Abdul-
lâh Ağa Kırım'dan gelüp celâdetlü1463 hân-ı âlî-şân1464 hazretlerinden getürdü-
ği mektûbda1465 ordu-yı hümâyûn tarafına azîmet niyyetiyle Or Boğazı’ndan 
taşra çıkup Azak vesâ’ir ol taraf  serhadlerinin askerine nizâm virüp Sedd-i 
İslâm Kal‘ası müstahfızları, “bir mıkdâr zahîre yetişdirilmez ise kal‘ayı bırakup 
çıkmakdan gayriye [233a] çâremiz yokdur” deyü feryâd [u] figān1466 itme-
leriyle tezeye bir mıkdâr zahîre tedârük ve oğlı Şahbâz Girây Sultân ile irsâl 
ve selâmet-birle îsâl idüp, hîn-i avdetde Azak kurbünde olan adada düşmen-i 
dînin1467 beşyüz kadar1468 askeriyle sekizyüz kadar bârgîrleri olduğun haber 
almağın gaflen1469 basup cümle bârgîrlerin ve seksen kelle ile seksen dil alup 
kusûr kalan1470 melâ‘în-i hâsirîn1471 suya gark olduğun ve üç kıt‘a kayıkların 
yakup ve Moskov çarı la‘în cumhûr-ı asker-i hezîmet-eserleriyle tekrâr Azak 
Kal‘asın dâ’iren mâ-dâr muhâsara ve imdâdı kesilmek zu‘muyla kara ve deryâ 
yolunı sedd ve etrâfını1472 şaranpo ve meterisler ile bend idüp çekdirir ve fır-
kate ve Trabzon askeri ve sâbıkā Turnacı-başı Muharrem Ağa yanında olan 
asker ve zahîre mukaddem yetişemeyüp Nureddin Sultân yanında dahi asker 
me’mûl mertebe olmaduğı haber ve Azak'dan mahsûr-ı müslimînin âdemle-
riyle feryâd-nâmeleri gelmeğin oğlı Kağılgay Devlet Girây Sultân refâkatine 
iki sultân dahi ta‘yîn mümkin mertebe asker ile bir sâ‘at mukaddem imdâ-
da1473 irişmek üzre irsâl ve kendü ordu-yı hümâyûn cânibine teveccühe kat‘î 
fermân-ı hümâyûn ümmîdinde iken Abdullâh Ağa yediyle vârid olan nâme-i1474 
hümâyûn-ı şevket-makrûnda oğlı Şahbâz Girây Sultân techîz-i asker ile ordu-yı 
hümâyûn-ı zafer1475-makrûna gönderilüp, “siz ol taraflarda hudûd ve sügūr-ı 
İslâmiyye muhâfazasında olmak” tasrîh buyurulmağın yedi günde Azak imdâ-

1463 celâdetlü ÇY: -V
1464 âlî-şân ÇY: -V
1465 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
1466 figān ÇY: -V
1467 bed-ahterin ÇY
1468 mıkdârı ÇY
1469 an-gafle ÇY
1470 kalan ÇY: -V
1471 hâsirîn ÇY: -V
1472 etrâflarını ÇY
1473 imdâd ü i‘ânete ÇY: ü i‘ânet -V
1474 hatt-ı ÇY
1475 nusret ÇY
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dına1476 irişmek üzre, îd-i adhânın dördünci gün yetmişbin kadar1477 Tatar-ı 
gāret-kerân1478 askeriyle Or Boğazı’ndan kalkup sefer-i rehber-i1479 hümâyûna 
me’mûr olan Bucak askerine kā’idü'l-ceyş olmak üzre Şahbâz Girây Sultân'ı 
ta‘yîn itdüğün arz [u] i‘lâm1480 itmiş. Lisânen dahi “Kağılgay ve Nureddin 
sultânlardan gayrı beş sultân dahi Azak imdâdına gönderüp ve Azak Muhâfızı 
Vezîr Moralı Ali Paşa ve Çuluk1481 Ahmed Paşa ve şimdiye değin varup gire-
meyen yeniçeri ve çekdirir ve fırkateler ve sâ’ir me’mûr olan askerin cümlesi bir 
yere gelüp, beşbin mıkdârı asker1482 olup Azak'a dört sâ‘at karîb Sarıkumluk 
nâm mahalde olup hân-ı âlî-şân1483 hazretlerinin Azak cânibine azîmetine 
bakarlar. Teveccüh eyledikleri gibi anlar dahi girmek üzredir. Kağılgay Sultân 
anlara karîb bir mahaldedir. Asker deryâ tarafından girmek mümkin olmaduğı 
hâlde kara tarafından bi-eyyi hâlin komak tedârükindedir. Düşmen-i bî1484-dî-
nin şimdiye kadar1485 top tüfeng cengine1486 mübâşereti olmayup ancak ba‘de'l-
asr beşer onar humbara atar bi-avni'llâhi teʻâlâ kal‘a-i mezbûrun müceddeden 
ta‘mîr olunan şaranpoları metânet üzre yapılup içerüden ardına vâfir toprak 
yığılup istihkâm virilmiş top atılsa da almaduğı söylenür. Bucaklu dahi hâzır 
u müheyyâdır.1487 Ve hemân Şahbâz Girây Sultân gelmesine nâzırlardır. Ve 
hân-ı âlî-şân1488 hazretlerinden işitdim, dil içün Azak'a gönderdiğim sultân 
dahi geldikde bir mıkdâr Kırım askeri dahi ifrâz ve Şîrîn beylerin ta‘yîn idüp 
gönderdim. Ve sefer-i hümâyûna varacak Tatar ve Bucak askeri ümîddir ki 
sâ’ir senelerden ziyâde ola” buyurdukların takrîr eyledi. 

Yirmidördünci salı gün Menzil-i Perakin. Ol gün Limni muhâfazasından 
gelen Ankara Sancağı’na mutasarrıf  Uzun Ali Paşa ve Teke Sancağı’na 
mutasarrıf  Tatar Sâlih Paşa ve Çorum ve Bozok sancaklarına mutasarrıf 

1476 imdâdına ÇY: imdâd -V
1477 mıkdârı ÇY
1478 gāret-girân ÇY: -V
1479 rehber ÇY: -V
1480 i‘lâm ÇY: -V
1481 Çolak ÇY
1482 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
1483 âlî-şân ÇY: -V
1484 bî ÇY: -V
1485 değin ÇY
1486 cengine -ÇY
1487 müheyyâdır ÇY: -V
1488 âlî-şân ÇY: -V
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Abdî-oğlı Şâmlı Mehemmed Paşa ordu-yı hümâyûna1489 dâhil olup alay 
ile huzûr-ı hümâyûndan geçüp kaftân giydiler. Akabince Şâm Beylerbeyisi 
Vezîr Kanijeli Osmân Paşa, müsellah kapusı ikiyüz nefer yerlü Şâm kulı ile 
geçüp mukābele-i pâdişâhîye geldikde içerü da‘vet; “Geç gelmek töhme-
tiyle itâba müstehak oldun idi. Me’mûlüm üzre hıdmet idersen cerâyimine 
kalem-i afv çekilür” buyurup serâserli semmûr kürk ilbâs olundı. Belki 
mahallinde işe kullanılmak fikriyle Orta Macar Kralı Tökeli İmre İstan-
bul'dan gelmek emr olunmuş-idi. Paşa-yı mûmâ-ileyh ile1490 gelüp ordu-yı 
hümâyûna vâsıl oldı. 

Yirmibeşinci çehâr-şenbih gün Menzil-i Yagodine. Kasaba-i mezbûrun vîrân 
câmi‘-i şerîfiyle hanı ta‘mîr olunmasına geçen sene emr-i hümâyûn sudûr it-
miş-idi. Hân-ı mezbûr1491 henûz1492 tamâm olup, câmi‘-i şerîfin dahi bir gün 
evvel itmâmına sa‘y ü gûşiş olunması tenbîh buyuruldı. Ol gün Belgrad-ı dâ-
rü'l-cihâd1493 Muhâfızı Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa'dan gelen mektûbda fermân 
olunan Tuna ve Sava köprüleri tamâm olup muhâfazası1494 içün Tımışvar'dan 
gelen Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa piyâde ve süvâr 
kapusı ve eyâleti askeriyle Pançova tarafından me’mûr ve iki başlarına beşer 
kıt‘a şayka ta‘yîn ve Sava Cisri muhâfazasına dahi henûz gelüp irişen donan-
ma-yı hümâyûn ve Kurd Mehemmed Paşa Zemun tarafına mürûr ve cümle 
levâzımât-ı seferiyye âmâde1495 olduğun yazmış. Yirmialtıncı penç-şenbih 
gün Menzil-i Batıçine. Yirmiyedinci cumʻa gün Menzil-i Hasan Paşa. Ol gün 
yemeklikde serhadlüler iki haydûd getürüp söyledildi; “Harâmî başı Macar 
voyvoda ikiyüz nefer ile Moravik Palankası'ndan geçüp kendüsi altmış kadar1496 
atlu ve yaya ile ayrılup Morava'da ve Alacahisâr semtlerine gitmişidi. Sâ’irleri 
dahi şikâr içün yirmişer, otuzar bölündi. Biz Yanko nâm harâmî başı ile onbeş 
âdem ayrılup Öjiçe taraflarına vardık ve öteye gün Macar voyvoda ile yüz ka-
dar haydûd cem‘ olup Batıçine yolunda üç gice yatdık. Bizi zahîre içün Rodnik 

1489 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
1490 ile -Y
1491 mezbûr ÇY: -V
1492 henûz -ÇY
1493 dârü'l-cihâd ÇY: -V
1494 muhâfazaları ÇY
1495 hâzır ve müheyyâ ÇY: -V
1496 mıkdârı ÇY
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semtine gönderdi. Kendü1497 Batıçine yanında” kalduğun berâber1498 takrîr 
idüp katl olundılar. 

Yirmisekizinci şenbih gün Menzil-i Semendire Kal‘ası'nın sağ tarafında vâki‘ 
Tuna kulağı kenârında ovaya nüzûl-i hümâyûn buyurılup kal‘adan hayli top 
atılup, yerlü kulı hâric-i hisârda selâmladı. Yirmidokuzuncı bâzâr gün kal‘aya 
nâzır bâğlık tepesinde nihâde kılınan sâyebân-ı şâhânelerine şeref-nüzûl, kal‘a-
dan ve fırkatelerden sekdirmeler atılup avdetde şaykaya süvâr, hisârın1499 burc 
[u] bârûların seyr iderek gelüp otağ-ı hümâyûnları kenârına yanaşdılar. Ol gün 
kendü rızâsıyla gelen bir Nemçe söyledildi; “İslâm askeri Titel Kal‘asın sarsa 
gerek deyü şâyi‘ olmağın büyük taburdan ikibin piyâde ayırup imdâda gön-
derdiler. Ben dahi bile idim ve büyük tabura onbin âdem dahi gelüp kırkbin 
oldılar. Ve Kubile ile Titel arasında bir batak kurbünde Tonsuz ceneral ile 
piyâde ve süvâr yedibin Nemçe muhâfaza içün çadırlar ile oturup oniki kıt‘a 
kalyon ve kırk ufak kayıkların İslankamen ile Titel arasına dizüp ve bunların1500 
muhâfızları Sırf  olduğun” takrîr idüp habs olundı. Ve sene bunda encâma irdi.

1497 kendüsü ÇY
1498 berâber Ç: -YV
1499 hisâr-ı mezbûrun ÇY: mezbûr -V
1500 ve bunların Ç: -YV
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BiN YÜZ SEKiZ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi salı güni ki Temmuz'un yirmibiridir. 
Umûm ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn1 ile Semendire'den dahi göçilüp2 
Tuna kenârıyla geçilüp Hisârcık'dan iki sâ‘at ilerü Çeşme nâm mahalle nüzû-
lünde dağdan bir mühîb canavar kendin orduya urup, vezîr-i aʻzam dâ’iresi 
semtinde uğrına gelen hayme ve sütreleri pâre pâre iderek gelüp önüne bir şey 
hâ’il olmayup otağ-ı hümâyûn kurbünde bir yeniçeri, der-akab bir bostâncı 
sinirleyüp alıkodılar. Sâ’ir yetişenler dahi kılıç üşürüp helâk, cüssesi huzûr-ı 
hümâyûna3 ihzâr olup mukaddem uranlara ihsân virilüp lahm-ı mundârın 
voynuk kefereleri yağma itdiler. İrtesi penç-şenbih gün menzil-i mezbûrda 
meks [ü} ikāmet4 olup Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa üç-
bin nefer piyâde ve yediyüz yirmi nefer atlu kapusı askeri ve ikibin yediyüz se-
kiz nefer piyâde mîrî Arnavud leşkeri cem‘an altıbin dörtyüz yirmisekiz âdem 
ve eyâletinden sağ kol ve sol kol ve İskenderiye ve Ohri ve Üsküb ve İlbasan 
ve Vuçıtrın ve Selânik alay beyleri ile alay gösterüp mahall-i selâmda içerü 
da‘vet, “dîn-i mübîn hıdmetine sa‘y idegör yoksa taksîrât idersen cezânı tertîb 
iderim” deyü tenbîh-i hümâyûn buyurup serâserli semmûr5 kürk ilbâs yine 
köprü muhâfazasına me’mûr olup Ohri Sancağı Beyi Âdem Paşa geçüp kaftân 
giydiler.6 Üçünci penç-şenbih gün Belgrad'a7 girmek8 üzre bi'l-cümle sunûf-ı 

1 nusret-makrûn ÇY: -V
2 kalkup ÇY
3 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
4 ü ikāmet ÇY: -V
5 semmûr -Ç
6 giydirildi ÇY
7 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
8 girilmek ÇY
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askere9 alay emr olunmağın evvelen yurd yerinden bostâncı, sipâh, silâhdâr, top 
arabacı, topcı, cebeci, yeniçeri sağlu ve10 sollı otağ-ı hümâyûn kapusuna değin di-
zilüp enselerinde Mısırlı ve Rumili ve Anadolı beylerbeyileri mükemmel kapuları 
ve eyâletleri askeri ve eyâletlerinde olan ümerâ ile topu11 ve12 tamâm mertebe13 
acîb ve garîb [233b] alaylar tertîbinden sonra yed-i hümâyûnlarına mücellâ 
kolçak, miyân-ı sa‘âdetlerine murassa‘ şemşîr ve tîrkeş kuşanup zahr-ı mübârek-
lerine sarı serâsere kaplu semmûr14 kapanitse ilbâs ve ser-i15 nusret-eserlerine bir 
gāzî sorgucı sokunup mücevher raht ve abâyî üzre kaplan postuyla eyerlenmiş 
mecnûn kırına kuşluk vakti süvâr ve azîm alay ile gelüp sahrâ-yı Belgrad'da16 
nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl, yeniçeri ocağı topdan huzûr-ı 
hümâyûnlarından geçdiler. İbrâhîm Hân-oğlı ve Civân Kapucı-başı-oğlının 
zî-kudret askeri Kurd Mehemmed Paşa'ya koşılup kendüler etbâ‘ıyla17 ma‘an18 
sefer avdetine değin Belgrad'da19 meks ü ikāmet20 etmek buyurılup sipâh [u] 
silâhdârdan beşer akçe terakkīyle biner nefer serdengeçdi yazıldı. 

Ve21 dördünci cumʻa gün iç halkı bendeleri vezîr-i aʻzam kullarıyla iç kal‘a22 
câmi‘inde cum‘a namâzın kılup paşa sarâyına andan yenitâbya kasrına teşrîf 
buyurup kal‘a ve galiteler şenlik idüp yalıda olan balyemezlerden Zemun'a 
doğrı sekdirmeler atıldı. Vezîr-i aʻzam vesâtatı ile muhâfız-ı kal‘a Vezîr Çelebi 
İbrââhîm Paşa huzûr-ı hümâyûna23 da‘vet ve serâsere dûhte semmûr hıl‘at24 
ilbâs ve bir eyerlenmiş at ihsân buyurup cümle yerlü kulı ağalarına sâde kaftân25 

9 asâkir-i ehl-i İslâma ÇY
10 ve ÇY: -V
11 top ÇY
12 ve Ç: -YV
13 mertebe -Ç
14 semmûr -Ç
15 sa‘âdet +Ç: -YV
16 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
17 etbâ‘ı ÇY
18 ma‘an Ç: -YV
19 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
20 ü ikāmet ÇY: -V
21 Ve -ÇY
22 kal‘a -ÇY
23 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
24 hıl‘at -ÇY
25 kaftânlar ÇY
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giydirilüp Humbaracı-başı Freng Osmân Ağa'ya yüz kırk ve mi‘mâr-ı hisâr 
kefereye yüz altun ile26 birer hıl‘at giydirildi. Ol gün şevketlü, mehâbetlü27 
hünkârımız28 hazretleri kal‘ada iken âdil köşküne yıldırım inüp pûşîde vü 
ferş ve zîrinde olan sütunların yakup dize dize idüp ancak bir mihteri, bir 
mıkdâr serâsem eyledi. Beşinci29 şenbih gün Ayıntab Sancağı Beyi Mahmûd 
Bey ve Karahisâr-ı Şarkī Sancağı Beyi Mehemmed Bey ve30 Niğde Sancağı 
Beyi Yûnus Bey ve Suğla Sancağı’na Mutasarrıf  İpşir Hasan Paşa ve Kangırı 
Sancağı’na mutasarrıf  Küçük İsmaʻîl Paşa ve Hamîd ve İsparta sancaklarına 
mutasarrıf  Aşcı Mustafâ Paşa mükemmel kapuları ile ordu-yı hümâyûna31 dâ-
hil ve pâdişâh-ı gāzî hazretlerine alay gösterüp kaftân giydiler. Akabince32 Ka-
raman Eyâleti zamîmesiyle Adana Beylerbeyisi Vezîr Hüseyin Paşa ve Haleb 
Beylerbeyisi Vezîr Caʻfer Paşa müsellah kapuları ve eyâletlerinde olan zü‘amâ 
vü erbâb-ı tîmâr askeriyle geçüp mahall-i selâmda içerü da‘vet ve her birine 
serâsere kaplu semmûr hıl‘at ilbâsıyla küllî ri‘âyet buyurup Hüseyin Paşa'ya 
“sadâkat üzre hıdmet idersen hayır du‘âma mazhar olursun” ve Caʻfer Paşa'ya 
“senden hıdmet me’mûl iderim ve çok işe33 kullanırım sadâkatin müşâhede 
olunur ise iltifâtım görürsün du‘âm seninledir” edâsıyla tatyîb-i hâtır buyurdı-
lar. Ve zî-kudret nâmına Haleb ve Hatman ve Payas kal‘ası neferâtından sefer-i 
hümâyûna emr olunan ikiyüz yetmiş nefer kul dahi ma‘an gelüp vâsıl oldı. 

Muhâsara-i Küffâr [be]-Kal‘a-i Tımışvar Berây-ı Meşveret ve  
imdâdî-i Pâdişâh-ı islâm

Serhadd yasdanmış, tedbîr-i umûrda taraf-ı düşmenden34 vukūf  tahsîl etmiş, 
der-i devlete35 gelmesi “lüzûmundandır” deyü Tımışvar Muhâfızı Vezîr Hâcı 
Mustafâ Paşa'ya mukaddemâ fermân-ı hümâyûn36 gönderilmiş-idi. Silistire 

26 ile ÇY: -V
27 mehâbetlü ÇY: -V
28 pâdişâhımız ÇY
29 Penç Ç: beşinci YV
30 Karahisâr... Bey ve Ç: -YV
31 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret makrûn -V
32 akablerince ÇY
33 işlere ÇY
34 düşmen-i bed-girdârdan ÇY: bed-girdâr -V
35 devlet-medâra ÇY: medâr -V
36 hümâyûn ÇY: -V
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Beylerbeyisi Vezîr Çerkes İbrâhîm Paşa'yı yerine başbuğ nasb idüp kendü 
kapusı ve mîrî ikibin nefer Bosna piyâdesiyle Fazlı Bölükbaşı'yı yanına alup 
bu geçen penç-şenbih gün seheri, kal‘adan çıkup bugün37 ordu-yı hümâyûna 
vusûlünde akabinden Ösek'li Abbâs nâm bir serhadlü Tımışvar'dan gelüp 
söyledildi. “Memâlik-i Erdel muhâfazasında olan piyâde ve süvâr onbeş bin 
Nemçe askeriyle Rabatin ve Vovodmend38 ve Bolend nâm Nemçe ceneralleri 
dörtbin atlu kâfiri39 Praşo Boğazı'na ve bir mıkdâr yayayı Erdel kal‘alarına 
ta‘yîn, kendüler altıbin atlu ve iki kolonborna ve on şâhî ve altışar öküzli dört-
yüz araba zahîre ile büyük tabura gelüp sâ’ir yerlerden dahi piyâde ve süvâr 
imdâdı irişüp Budin ve Ösek'den gelecek sagīr ve kebîr topları yetişüp kırkbin 
yaya, yirmibin atlu, altmış şâhî, yirmi balyemez, sekiz kolonborna top, yirmi 
hâvân ve müstevfâ cebe-hâne ile40 cem‘iyyetden sonra tabur-ı makhûruyla 
meks [ü] tevakkuf41 üzre olduğı Nadlak nâm mahalden göçüp Nehr-i Tise'den 
Çanad'a geçüp, andan mâh-ı mezbûrun üçünci penç-şenbih gün Tımışvar'a 
karîb Pereksuh42 nâm mahalle konup cum‘a gün güneş doğarak gelüp kal‘anın 
Horos Kapusu'ndan Kanlıtâbya kapusunun berâberine değin top menzili yere 
konup piyâde ve süvâr hayli kâfiri Horos Kapusu'nun handak başına seğirdip 
bir tarafdan duhûle cân atdı ve43 mahsûr-ı müslimîn top, tüfeng ile karşulayup 
yüzün çevirdiler. Ol vakitde vâlî-i vilâyet imdâd [ü] i‘ânet44 talebiyle mahzar45 
ve muhâfız -ı kal‘a Vezîr İbrâhîm Paşa mektûb virüp mütevekkilen ala'llâh 46 
kuşluk vakti çıkdım ve lisânen dahi kal‘anın keyfiyetini bilürler ağaçdan köh-
nedir. Mu‘accelen bir hafta içinde imdâdımıza yetişmelüdür,47 hâlimiz müşkil 
olup ıyâzen bi'llâh 48 ihrâkdan ziyâde havfları49 olduğun” takrîr eyledi. 

Altıncı bâzâr gün meşveret içün cümle vüzerâ ve ulemâ ve mîr-i mîrân [u] ümerâ 

37 bugün -ÇY
38 Odmend ÇY
39 kâfirleri ÇY
40 ve ÇY
41 ü tevakkuf  ÇY: -V
42 Perekuh ÇY
43 ve ÇY: -V
44 i‘ânet ÇY: -V
45 arz ÇY
46 te‘âlâ Ç: -YV
47 ilişmelüdür Ç: yetişmelüdür YV
48 te‘âlâ ÇY: -V
49 havfları YÇ: tavfları V
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ve rü’esâ-yı asker50 ve sâl-hurde serhadd gāzîleri taraf-ı pâdişâh-ı gāzî hazretle-
rinden otağ-ı hümâyûna da‘vet ve baş çadıra cem‘ olup, kendüler dahi çergeden 
gelüp huzzâr-ı meclisi selâmlayup taht-ı âlî-bahtlarına iclâs ve cümlenin iclâsına 
dahi izn-i şâhâneleri51 erzânî buyurılup; “sıladır bunda hâtır gönül olmaz düş-
men-i dîn üzerine varılma husûsunda herkes zamîrinde olanı söylesin dîn [ü] dev-
lete enfa‘, ibâd-ı müslimîne hayırlu olan ne ise icrâ olunsun, sizden gönül birliği 
ile hıdmet isterim” deyü52 buyurdukda bi'l-ittifâk; “şimdi düşmen-i dîn53 Tımışvar 
Kal‘ası'nı muhâsara etmiş-iken fikirsizlik idüp gayrı yere gitmek küllî hatâdır ken-
dü memleketimiz pençe-i tasallutunda mahsur iken tedbîr-i âhar mahz-ı hayâldir. 
Re’y-i savâb budur ki cümle asâkir-i ehl-i54 İslâmile bi-eyyi hâlin55 imdâdlarına56 
irişmemiz57 farz-ı ayndır. Biz varmazdan mukaddem kal‘adan el çeküp girü gi-
der ise kal‘a mekr-i a‘dâdan58 halâs olmuş olur. Andan iktizâsına göre hareket 
ideriz” deyüp bu niyyet-i hayr-âkıbet59 üzre Fâtihâ okundı. Ve hırka-i mübâreke60 
açılup Şeyh Hâfız Mehemmed Efendi ve Mustafâ Efendi du‘â [vü] senâ61 idüp 
meclis dağıldı. Bir mertebe zârîlikler oldı ki vasfı kābil olmadı.62 Ol gün umûm 
zahîresi virilüp cümle ağırlık ve hazîne kethudâsı ile hazîne ve bir nevbet hayme-i 
mehter-hâne Belgrad'da63 kalup harem-i şerîf  iç kal‘ada paşa sarâyında meksine64 
emr-i hümâyûn sâdır olup tûğ-ı hümâyûn gitdi. Yeniçeri ocağı gitti65 ve yedibin 
yediyüz kantâr barut ve otuzbin kazma kürek vesâ’ir mühimmât-ı cebe-hâne ile 
cebeci ocağı üç kıt‘ası beşer ve beş kıt‘ası üçer kıyye66 sekiz kolonborna top, birer 

50 asâkir-i İslâm ÇY
51 hümâyûnları ÇY
52 deyü ÇY: -V
53 bed-girdâr ÇY
54 ehl ÇY: -V
55 hâlin ÇY
56 imdâd ü i‘ânetlerine ÇY: ü i‘ânet -V
57 yetişmemiz ÇY
58 a‘dâ-yi dînden ÇY: dîn -V
59 âkıbet ÇY: -V
60 mübâreke ÇY: -V
61 senâ ÇY: -V
62 değildir ÇY
63 Belgrad-ı dârü'l-cihadda ÇY: dârü'l-cihâd -V
64 meks ü ikāmete ÇY: ü ikāmete -V
65 gitti ÇY: -V
66 vukıyye ÇY 
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kıyye67 seksen beş kıt‘a şâhî darbuzen ve otuzbeşer kıyye dört kıt‘a hâvân onbeşbin 
yuvarlak ve üçyüz humbara ile topcı ve top arabacı ocakları ve paşalar kapuları 
ve eyâletleri askeriyle kimi Vişniçe köprüsünden ve kimi üsti açıklar ile Nehr-i 
Tuna'dan sabâha değin karşu Pançova'ya geçirilüp irtesi mâh-ı mezbûrun yedinci 
dü-şenbih gün şevketlü kudretlü68 pâdişâhımız hazretleri dahi alay ile köprüden 
geçüp Pançova sahrâsında nasb olunan otağ-ı hümâyûnlarına şeref-nüzûl bu-
yurdı. Kal‘a-i Belgrad-ı dârü'l-cihâd69 muhâfazasına yerlü kulundan gayrı dört 
oda yeniçeri bir mıkdâr cebeci, topcı ve70 ikiyüz piyâde Arnavud ve İçel Sancağı 
Beyi Hâcı Ali Paşa, Cân Arslan Paşa-oğlı Hüseyin Paşa, Şehsuvâr-oğlı Mehem-
med Paşa, Bozok'dan ma‘zûl Ahmed Bey, Niş Muhâfızı Halîl Bey bu yıl sefere71 
me’mûr ve72 Anadolı'nun cümle kılâ‘ neferâtı İbrâhîm Hân-zâde ve Civân Ka-
pucı-başı-zâdeler ancak etbâ‘larıyla73 ta‘yîn cümlenin üzerine yine Vezîr Çelebi 
İbrâhîm Paşa serdâr nasb olup Kayaburnu'nda selâmlayup kaldı. Ol gün ordu-yı 
hümâyûn muhâfazasına kānûn üzre paşalar münâvebe ile karagol beklemek emr 
olunup gündüz nevbeti ref‘ sene-i mâziye gibi gicelerde çalınmak buyuruldı. Ve 
Azak cânibinde olan Şâhin Girây Sultân ve Kefe Beylerbeyisi Tatar Murtazâ 
Paşa'dan hân-ı âlî-şân74 hazretlerine andan rikâb-ı hümâyûna75 gelen mektûbda76 
geçen ayın dördünci güni Nureddin Sultân Azak Kal‘ası'n muhâsara iden Mos-
kov taburının üzerine varup bir mıkdâr yeniçeri dahi kal‘adan çıkup mukābele ve 
esnâ-i mukātelede avn-i inâyet-i Bârî'yle77 beşyüz kadar Kazak kâfirleri78 tu‘me-i 
şemşîr, oniki nefer boyarları ve bir kaç boyar oğulları ve Barabaş hatmanının 
bir akrabâsı ve baş Kazakları esîr, birkaç boyar ve polkolinik ve Barabaş'ın baş 
polkoliniği mürd [ü] helâk olup fevz-i nusretle79 koşıları olan ya‘ni ağırlıkları ve80 

67 vukıyye ÇY
68 kudretlü ÇY: -V
69 dârü'l-cihâd ÇY: -V
70 ve ÇY: -V
71 sefer-i me’âsire ÇY: me‘âsir -V
72 ve -ÇY
73 etbâ-ı hâvâlîleri ile ÇY: havâlî -V
74 âlî-şân ÇY: -V
75 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
76 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
77 bârî-yi te‘âlâ ÇY: te‘âlâ -V
78 kâfirleri ÇY: -V
79 nusret-eser ile ÇY: eser -V
80 ve Ç: -YV
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[234a] bırakılan Akçakum'a avdet eylediklerin kal‘adan kendülere âdem gelüp 
düşmen-i dînin81 şeb-ân-rûz atduğı top ve humbara zarar itmeyüp sefînelerde 
olan piyâde askeri iltimâs etdiklerin yazmışlar. “Lâkin yanımızda mevcûd guzât-ı 
mansûre kalîl, düşmen-i bed-âyîn82 atlusı kesîr dört tarafı mahsûr, derûn-ı hisârda 
asker83 îsâli mümkin değil ve deryâ tarafında boğaz ağzında kâfirin84 yirmidört 
pâre fırkatesiyle yüz aded kayığı olup kral-ı bed-fi‘âl dahi içinde olmağla der-
yâdan dahi getürülmeğe kābil olmadı. Ve alınan dillerden kirmanlar boş kalup 
cümle Kazağı tabur içinde olduğun ve Hakk te‘âlâ ihsân idüp küffâr-ı hâk-sâr85 
atlusuyla mukāvemete imkân olur ise piyâde askeri karadan bâğçelik tarafından 
kal‘aya komağa ihtimâm-ı tâmm86 ideriz.87 Ve altı nefer polkolinik ile yirmibin 
Barabaş Kazağı Moskov Çarı’na imdâda geldüğün” yazmışlar. Ve gelen âdem 
dahi lisânen “sefer-i hümâyûna me’mûr Şahbâz Girây Sultân altıbin mıkdâr 
Kırım askeriyle Or Boğazı'na değin bile geldik. Ve Bucak askeri ihrâcına me’mûr 
Kapucı-başı Baltacı İbrâhîm Ağa ve Yalı Ağası Osmân Ağa yedibin kadar Bucak 
askeriyle mukaddem çıkmışlar ve Boğdan içinde Siret Suyu’nı henûz berü geç-
mişler. Ve Şeremet-oğlı ile Barabaş Hatmanı kırkbin kadar88 kâfir-i bî-dîn89 ile 
Özi'ye yirmi konaklık yerde oturup Azak tarafına bakarlar. Henûz dahi bir semte 
hareketleri ma‘lûm olmaduğun” takrîr eyledi. 

Ve90 sekizinci salı gün91 Titel Beyi Mustafâ Bey'den bir Nemçe gelüp söyletil-
di. “Kubile kurbünde Vilve Köprüsü'nün berü başında Tonsuz92 ceneral ile 
meks ü ikāmet93 üzre olan piyâde ve süvâr yedibin mıkdâr Nemçe askerinden 
olup taburları kurbünde Nehr-i Tise'nin öte yakasında olan şansdan birkaç 
Nemçe berü yakasında olan şansda iki bayrak yaya haydûd muhâfaza idüp 

81 bed-girdârın ÇY
82 bî-dînin ÇY
83 asâkir-i İslâm ÇY
84 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
85 hâk-sâr ÇY: -V
86 tâm ÇY: -V
87 ider ÇY
88 mıkdârı ÇY
89 bî-dîn ÇY: -V
90 ve ÇY: -V
91 gün -Ç
92 Tonsuz ÇY: Tornsuz V 
93 ü ikāmet ÇY: -V
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İslâm askeri Varadin Kal‘ası üzerine94 gider ise Tonsuz ceneral dahi askeriyle 
varup kal‘aya girüp muhâfaza idecekdir. Eğer Tımışvar tarafına giderler ise 
büyük taburdan habere bakarlar nasıl tenbîh olur ise öyle hareket ideceklerdir. 
Varadin'de olan zahîre ve mühimmâtdan elli beş gemi yüki zahîre ve barut 
kaldırılup Tuna ile Nehr-i Tise'den dolaşdırup Segedin'e getürdiler. Ve Ton-
suz ceneral İslâm pâdişâhının nice bin asker95 ile Belgrad'a gelüp Pançova'ya 
geçdüğün re‘âyâdan haber alup ol sâ‘at büyük tabura yazup bildirdi. Lâkin ne 
mıkdâr yaya ve ne mıkdâr96 atlu olduğun tafsîl üzre işitmedim” takrîrin idüp 
Belgrad-ı dârü'l-cihâd97 Kal‘ası'na habse gönderildi. 

Dokuzuncı çehâr-şenbih gün Tımışvar'dan iki serhadlü gelüp Nemçe taburı üç 
gün kal‘a kurbünde meks [ü] ikāmet98 idüp aslâ top, tüfeng atmayup, meteris 
kaydında olmayup ancak bir def‘a piyâde ve süvâr kal‘aya yürüyüş idüp Viran 
Câmi‘e gelmiş iken mahsûr-ı müslimîn99 dahi piyâde ve süvâr dahi100 handaklar 
başında hâzır [u] âmâde olduğun göricek dahi berü101 gelmeğe102 cür’et103 ide-
meyüp dönüp taburuna104 girüp şevketlü, mehâbetlü, kudretlü105 pâdişâhımız 
hazretlerinin dahi cümle asâkir-i ehl-i106 İslâm ile üzerlerine geleceğin haber 
aldıkları gibi bu dü-şenbih gün kal‘a altından kalkup dört sâ‘at mesâfe Tımış ile 
Bekey Suyı cânibinde vâki‘ Hodfil nâm köy yurduna konup müslimân esîrleri 
ve açlıkdan firâr idüp ve107 giriftâr olan Nemçe ve Macar ve Tot ve Hırvat ve 
Fransız'dan altmış kadar kefere kal‘aya girdüğün takrîr idüp birer kabza altun 
ihsân-ı hümâyûn buyuruldı. Ol gün bundan akdem108 Hâcı Mustafâ Paşa ile 

94 üzerlerine ÇY
95 asâkir-i İslâm ÇY
96 ne mıkdâr ÇY: -V
97 dârü'l-cihâd ÇY: -V
98 ü ikāmet ÇY: -V
99 ehl-i İslâm ÇY
100 dahi ÇY: -V
101 ve +Ç: -YV
102 gelmek değil, durmaya bile ÇY
103 cesâret Y
104 tabur-ı makhûruna Ç: makhûr -YV
105 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
106 ehl ÇY: -V
107 ve -ÇY
108 akdem -Y
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Tımışvar'dan gelen Fazlı Bölükbaşıyla109 ikibin nefer mîrî ve beşyüz nefer 
vezîr-i aʻzamın Bosna piyâdesi alay110 ile ordu-yı hümâyûna111 dâhil oldı. 

Velâdet-i şehzâde Hazret-i Sultân Mahmûd

Onuncı112 penç-şenbih gün devletlü vâlide sultân hazretleri tarafından ikinci 
ağası Süleymân Ağa gelüp işbu mâh-ı Muharrem'in113 üçünci penç-şenbih 
gicesi üçünci sâ‘atde şevketlü,114 mehâbetlü, kudretlü,115 pâdişâhımız hazret-
lerinin Sultân Mahmûd nâm bir şehzâde-i cüvân-baht-ı116 âlî-nûr vücûdları 
dünyâyı117 teşrîf  buyurduğı118 haberin119 müjde idüp, iltifâten bir semmûr kürk 
ilbâs bin altun ve Mısır'dan seksen pâre ulûfe ihsân-ı hümâyûn buyurılup bile 
gelen onbir nefer huddâmına kaftân, Hazînedâr Nezîr Ağa'ya dahi bir sem-
mûr erkân kürk giydirüp hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn120 ile vezîr-i aʻzama 
irsâl andan dahi bir serâserli121 kürk giyüp ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn122 
askerine i‘lâm içün cümle toplar atılup halk-ı âlem123 mesrûren nev-hayât 
bulup kudûmün fâl itdiler. Hakk celle vü alâ hazretleri nice emsâlin müyesser-i 
tûl-i ömr ile mu‘ammer eyleye âmîn. Ve hareket güni erken mezbûr Süleymân 
Ağa'ya tekrâr sâde hıl‘at giydirilüp hatt-ı şerîfle girü avdet itdirildi. Târîh-i 
hazret-i Şehzâde:

Gāzî Sultân Mustafâ-yı dâd-ger Şâh-ı âlem dâver-i devrândır
Olduğı-çün dâ’imâ kârı gazâ Ehl-i küfrün başları galtândır
Geldi bir şehzâdesi dünyaya kim  Rûşenâ-yı dîde-i a‘yândır

109 Bölükbaşı Y: bölükbaşıyla ÇV
110 alaylar ÇY
111 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
112 üçüncü Ç: onuncı YV
113 Muharremü'l-harâmın ÇY: harâm -V
114 şevketlü ÇY: -V
115 kudretlü ÇY: -V
116 civân-baht ÇY: -V
117 dünyâya ÇY
118 buyurdukların ÇY
119 haberin -ÇY
120 inâyet-makrûn ÇY: -V
121 semmûr erkân Y: semmûr Ç: serâserli V
122 nusret-makrûn ÇY: -V
123 âlem ÇY: -V
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Hakk te‘âlâ ömrin efzûn ide kim Zât-i pâki rahmet-i Rahmân'dır
Didi târîhin nedîm-i çâkerî124 Evvelî Şehzâde Mahmûd Hândır 
Sene 1108

Onbirinci cumʻa gün Dukakin ve Pirizrin125 sancaklarına mutasarrıf  Hudâ-
virdi Paşa piyâde ve süvâr altıyüzelli nefer kapusı halkıyla alay gösterüp hıl‘at 
giydi. Ol gün ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn126 etrâfından şikâr kasdıyla 
gelen yirmiiki nefer Macar katanasından beş neferin vezîr-i aʻzam tatarları 
tutup huzûr-ı hümâyûnda127 katl olundılar. Onikinci şenbih gün bundan ak-
dem128 şevketlü mehâbetlü129 pâdişâhımız hazretlerinin kudûm-ı hümâyûnla-
rın i‘lâm içün mektûb-ı mergūb130 ile Tımışvar'a giden beşli ağası Abbâs Ağa 
dört neferiyle gelüp huzûr-ı hümâyûnda söyletildi; “Nemçe taburı kurbünden 
bilmezlikle kal‘aya giderken karavuluna sataşup az kaldı tabura131 gireyazdık. 
Bu çehâr-şenbih gün ale's-seher kal‘aya gidüp132 şevketlü,133 azametlü hünkârı-
mız hazretlerinin imdâd içün hareketlerin işitdiklerinde nev-hayât bulup du‘â 
itdiler. Ve taburdan kaçup kal‘aya gelen Fransız ve Nemçeler pâdişâh-ı İslâm 
tabur-ı makhûr134 üzerine azîmet ve Nehr-i Tımış'ı geçer ise belki tabur dahi 
Bekey Suyu'nun öte Çanad yakasına geçüp asâkir-i ehl-i135 İslâm'ın geçmesine 
mânî‘ olmak sevdâsında oldukların” haber verdiler. 

Ve penç-şenbih gün kal‘adan çıkup henûz tabur-ı makhûr136 yerinden kımıl-
danmayup yolda gelürken beş mahalde katanaya râst geldiklerin takrîr idüp 
her birine birer kabza altun verildi. Kastamonı Sancağı Mutasarrıfı Ali Paşa ve 
Maraş Beylerbeyisi Çöteli Ahmed Paşa ordu-yı hümâyûna dâhil olup lâkin Ah-
med Paşa'nın akabinden gelen ahâlî-i vilâyet zulmünden ve nâ-hakk yere dök-

124 çâkerdi ÇY
125 Pirizin ÇY
126 nusret-makrûn ÇY: -V
127 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
128 mukaddem ÇY
129 mehâbetlü ÇY: -V
130 mergūb ÇY: -V
131 tabur-ı makhûra Y: makhûr -ÇV
132 girüp ÇY
133 şevketlü ÇY: -V
134 makhûr ÇY: -V
135 ehl ÇY: -V
136 makhûr ÇY: -V
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düği kandan şikâyet, hakları alıvirilüp kısâs olunmasına huzûr-ı hümâyûnda 
feryâd [ü] figān itmeleriyle çavuşbaşı habsine virilüp celb-i mâl itdüği âdemler 
ile murâfa‘a oldukdan sonra katline verilen fetvâ-yı şerîf  üzre onüçünci bâzâr 
gün otağ önüne ihzâr ve nazar-gâh-ı pâdişâhîde boynı urılup mansıbı Niğde 
Beyi Yûnus Bey'e iki tuğ ile tevcîh buyuruldı.

Azîmet-i Pâdişâh-ı Gāzî ve Tertîb-i Alay ve Feth-i şanş ve Giriftâr 
ve ihrâk şoden-i Kalyonhâ-yı Küffâr bâ-Halîç-i Nehr-i Tise

Menzil-i mezbûrda altı gün ikāmet esnâsında asâkir-i ehl-i137 İslâm kulları 
tamâm mertebe cem‘iyyet ve zâd ü zahîreleri138 tekmîlinden sonra ondördünci 
dü-şenbih139 gün mütevekkilen ala'llâh [u] müstaʻînen bi'llâh hareket, Nehr-i 
Tımış kenârıyla tabur-ı makhûr-ı küffâr140 üzerine azîmet olunup cümle ağır-
lık ve hazîne girü kalup141 dört aşağı bölük sipâhîleri muhâfazasına me’mûr 
ve sipâh [ve] silâhdâr mütekā‘idleri ve sipâh ve erbâb-ı dîvân piyâdeleri ve 
yollar muhâfızı Tırpan Bölükbaşı Osmân Ağa ve Rumili'nin hâssa mutasarrıf 
ağaları ve ikiyüz Şâm askeriyle Şâm Beylerbeyisi Vezîr Kanijeli Osmân Paşa 
dümdâr ta‘yîn ve girü kalanı kesmek üzre tenbîh ü te’kîd142 buyurılup Kasta-
monı Sancağı'na mutasarrıf  Engürüli Ali Paşa ve Aşcı Mustafâ Paşa ve Kurd 
Mehemmed Paşa ve Burusa143 ve Bolı sancaklarının zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârı 
ve sipah [u] silâhdâr serdengeçdileri ve kapusı ve eyâleti askeriyle cem‘an 
dörtbin sekizyüz yirmi âdem ile Sivas Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehem-
med Paşa çarhacı ta‘yîn olundı. Ardında yirmialtı kıt‘a şâhî ve cümle ocak 
halkıyla Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa ve sağında sekiz şâhî ve iki hâvan 
ile Zağarcı Mehemmed Ağa ve solunda sekiz şâhî ve iki hâvân ile Seksoncı 
Selanikli Mehemmed Ağa dahi solda on şâhîyle cebeci ve ardında yedi şâhîyle144 
topcı ocakları dahi girü sağ kolun başında oniki şâhî ve eyâletleriyle Anadolı 
Beylerbeyisi Daltaban Vezîr Mustafâ Paşa ve Haleb Beylerbeyisi Vezîr Caʻfer 

137 ehl ÇY: -V
138 zahîre ÇY
139 Şenbih ÇY
140 küffâr -ÇY
141 kalkup Y: kalup ÇV
142 ü te’kîd ÇY: -V
143 ve Burusa -ÇY
144 ve iki hâvân... yedi şâhîyle -ÇY
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Paşa ve Adana ve Karaman Beylerbeyisi [234b] Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa ve 
Maraş Beylerbeyisi Yûnus Paşa ve Kangırı Sancağı mutasarrıfı Küçük İsmaʻîl 
Paşa ve Ankara Sancağı Mutasarrıfı Uzun Ali Paşa ve Ayıntab ve Karahisâr-ı 
Şarkī beyleri ve terakkīyle zümre-i sipâh ve nihâyetinde bir mıkdâr Arnavud 
piyâdesiyle Şarkan İbrâhîm Paşa ve sol kol başında yedi şâhî ve eyâleti askeriyle 
Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa, Vezîr Hâcı Mustafâ Paşa 
ve üç şâhî darbuzen145 ile Mısır askeri ve Hüdâvirdi Paşa ve Âdem Paşa ve İpşir 
Hasan Paşa ve Mevlid Mehemmed Paşa ve Abdî-zâde Şâmlı Mehemmed Paşa 
ve Nişli-yeğeni Ahmed Paşa emr olunduğı üzre zü‘amâdan cem‘ olunan beşer 
yüz neferâtlarıyla cebelü ağaları Mustafâ Ağa146 ve Bayram Ağa ve terakkīyle 
zümre-i silâhdâr ve dört şâhîyle Bosna piyâdesiyle Fazlı Bölükbaşı ve nihâ-
yetinde sekiz şâhî ve bir mıkdâr Arnavud piyâdesiyle Tatar Sâlih Paşa, dahi 
girü tuğlar önünde vezîr-i aʻzam kapusı, sol tarafında sekiz şâhî darbuzen147 ile 
bostâncı ocağı rûz-ı masâfa değin yollarda alaylar ile bu tertîb üzre gidüp bu 
vech üzre konup göçmek emr olunup her konağa konuldukça mevcûd cümle 
arabalardan ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn148 etrâfına tabur çevrilmek ve 
her kim tafrasına149 konar ise bilâ-âmân katl olunmak üzre muhkem yasağ 
olup, üç sâ‘at ilerü Menzil-i Karye-i Logon yurdına, onbeşinci salı gün yine üç 
sâ‘at ilerü Menzil-i Karye-i Baranda yurdına nüzûl olundı. 

Becgerek sahrâsına ubûr içün köprüye muhtâc olmağın ordu-yı hümâyûn 
nihâyetinde Nehr-i Tımış üzre cisr binâsı-çün vezîr-i aʻzam yemeklikden istîzân 
idüp eyâletleri ile cümle paşaları cisr mühimmâtıyla yanına alup ılgar ile varup 
yerin gördi. Mahsûs Belgrad'da gomana ve çapa demürleriyle yapılup araba-
lar ile karadan getürilen otuzüç kıt‘a tonbazdan, ol sâ‘at ol mahalle onaltışar 
tonbazdan iki cisr binâsına mübâşeret idüp karşı yakasın düşmenden150 muhâ-
faza içün nehr-i mezbûr ile gelen üsti açıklar ve karadan getürilen çırnık ve 
potlar ve kusûr tonbazlar ile kapularıyla151 Şarkan İbrâhim Paşa ve Hüdâvirdi 
Paşa152 ve Seksoncı-başı Selanikli Mehemmed Ağa ile ikibin yeniçeri bin Bosna 

145 darbuzen ÇY: -V
146 ağa -ÇY
147 darbuzen ÇY: -V
148 nusret-makrûn ÇY: -V
149 bildiği gibi ÇY
150 düşmen-i dînden ÇY: dîn -V
151 kapuları halkı Ç: kapularıyla YV
152 paşa -Y
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piyâdesi153 geçirilüp köprübaşına dâ’iren-mâ-dâr handak kesilüp onüç kıt‘a 
şâhî darbuzen ile meterise girdiler. Hezâr ikdâm-ı tâmm154 ile ikindiye değin 
köprüler tamâm olup ancak hünkâr dâ’iresiyle gediklü za‘îm ağalar ve kendü 
dâ’iresinden mâ‘adâ cümle asâkir-i ehl-i155 İslâm’ın sabâha değin karşu yakaya 
geçmesin tenbîh idüp orduya156 ric‘at, doğrı otağ-ı hümâyûnda pâye-i serîr-i 
a‘lâya157 yüz sürüp köprüler yapılup asâkir-i mansûrenin fevc fevc mürûrların158 
arz [u] i‘lâm159 eyledi. 

Onaltıncı çehâr-şenbih160 gün andan dahi göçilüp cisr-i mezbûrlardan geçilüp 
handak içinde nasb olunan sâyebân-ı şâhânelerine nüzûl girü kalan kolon-
borna toplar ve cebe-hâne ve zahîre arabaları geçince Çenteheçil nâm köy 
yurdına ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn161 kurulunca öyleye karîb mahalle 
değin eğlendiler. Ahşama yakīn cümle ağırlık dahi geçüp ardı kesildikden sonra 
yine köprüler bozılup arabalara tahmîl olundı. Bundan akdem Tuna Kapu-
danı Aşcıoğlı Mehemmed Paşa Titel fethine me’mûr olup üçbin nefer mîrî 
piyâde Arnavud dahi donanma-yı hümâyûna konup Pançova'dan hareket-i 
hümâyûn güni azîmet etmişler idi. Lâkin düşmen-i dîn karşu karşuya yapdığı 
iki aded şanslar ile Nehr-i Tise ağzın bend, top ve piyâde tüfengci ile zabt [u] 
rabt162 idüp önüne İslankamen'e doğrı dokuz şayka ve onikişer demür toplı 
yüz otuzar cengcileriyle dört kıt‘a kalyonların dizüp donanma-yı hümâyûnun 
mürûrı ve bir vechile Nehr-i Tise'ye ubûrı kābil olmayup mukaddem ara yer-
den kalyonlar kalkup şanslar fethe163 muhtâc olup hâlen donanma-yı hümâyûn 
ile Paçariz164 Adası'na gelüp fermâna muntazır olduğun bildirmeğin ol sâ‘at 
kalyonlar üzerine varup ne vechile olmalu ise olsun feth [ü] zabt etmek üzre 
emr-i hümâyûn sâdır oldukdan sonra Nehr-i Tise'nin berü tarafında olan şans 

153 piyâdesiyle ÇY
154 tâm ÇY: -V
155 ehl ÇY: -V
156 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
157 a‘lâ-yi masîre ÇY: masîr -V
158 mürûr ve ubûrların ÇY: ve ubûr -V
159 i‘lâm ÇY: -V
160 Penç-şenbih ÇY
161 nusret-makrûn ÇY: -V
162 u rabt ÇY: -V
163 feth-i teshîre ÇY
164 Naçariz Ç: Paçariz YV
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fethine dahi Seksoncıbaşı Mehemmed Ağa ile ikibin yeniçeri ve Fazlı Bölükba-
şıyla mîrî cümle Bosna piyâdesi ve Rumili'nin sol kol ve Yanya askerleri cebeci, 
topcı ocakları165 kifâyet mıkdârı cebe-hâne ile üç kolonborna top ve on kıt‘a 
şâhî darbuzen ta‘yîn ve irsâl,166 üzerlerine kapusı ve eyâleti askeriyle Haleb 
Beylerbeyisi Vezîr Caʻfer Paşa serdâr nasb olup menzil-i mezbûrdan gönderildi. 

Onyedinci penç-şenbih gün andan dahi göçilüp167 Titel Kal‘ası mukābelesin-
de vâki‘ Nehr-i Bekey kenârında Çaysıg nâm köy yurdına nüzûl-i hümâyûn 
buyuruldı. Mezbûr şans Nehr-i Bekey ile Nehr-i Tise mâ-beyninde sola doğrı 
bir uzun dilin Nehr-i Tuna'ya müntehî olduğı bir azîm kamışlık arasında vâki‘ 
olup Vezîr-i dilîr168 Caʻfer Paşa dahi Nehr-i Bekey Fostoc nâm Tuna kulağına 
döküldüği mahalde yalnız üç tonbazdan bir cisr yapup asâkir-i ehl-i169 İslâm 
ile dil tarafına geçüp bugün170 beyne's-salâteynde şans altına varup piyâde 
tüfeng-endâz guzât-ı muvahhidîni171 açıkdan meterislere koyup ve topları 
dizüp bilâ-ârâm derûn-ı düşmeni172 döğüp zebûn eyledi. Ahşama karîb bir 
münâsib mahalden yürüyüş etdirdi. Lâkin düşmen-i dîn173 yanlarında hâzır 
olan çırnık ve ba‘zı gemi ve kayıklarıyla174 mukaddem kimi kalyonlarına ve 
kimi Titel'e firâr etmiş bulunup, anda175 bırakdıkları altı kıt‘a demür İngilis 
toplarıyla şans feth ü zabt olundı. Mukābelesinde olan şans kâfirlerinin dahi 
kulûb-ı menhûslarına istîlâ iden heybet-i ehl-i176 İslâm'dan karâra iktidârları 
kalmayup gice karanlığında177 anlar dahi Titel'e firâr itmekle guzât-ı ehl-i178 İs-
lâm kamışlık içinde buldukları bir kalyon sandalına girüp niceleri dahi kılıçları 
ağızlarında Nehr-i Tise'yi yüzerek karşuki şansa geçüp ele giren yirmi kadar179 

165 ocakları ÇY: -V
166 irsâl ÇY: -V
167 azîmet olunup ÇY
168 dilîr ÇY: -V
169 ehl ÇY: -V
170 bir gün ÇY
171 ehl-i İslâmı ÇY
172 düşmen-i bed-girdârı ÇY: bed-girdâr -V
173 dînin ÇY
174 ve kayık ÇY: -V
175 anda ÇY: -V
176 ehl ÇY: -V
177 içinde ÇY
178 ehl ÇY: -V
179 mıkdâr ÇY
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kâfirin180 kimin küşte-i şemşîr ve kimin beste-i zencîr idüp dört kıt‘a demür 
İngilis toplarıyla ol şans dahi feth [ü] zabt olundı. Yeniçeri ocağında Belgrad'lı 
Hâseki Mahmûd Ağa iki odabaşı, ikiyüz kadar neferiyle şehîd olup181 ve altmış 
kadar mecrûhlarının hadlerine göre merhem-bahâ ve kimine tekā‘üd verildi.182 
Ve183 Kapudan Mehemmed184 Paşa dahi penç-şenbih gicesi altıncı sâ‘atde do-
nanma-yı küffâra185 mukābil olup ol gice muharrir-i hakīr oba-i hâsda hırka-i 
şerîf  nevbetcisi bulunup şevketlü, mehâbetlü186 efendimiz187 hazretleri cenâb-ı 
Bârî-yi te‘âlâ hazretlerine münâcâtda idi. Sabâha değin tarafeynden atılan bin 
mıkdâr188 top ta‘dâd olundı. 

Ol gün dahi bilâ-ârâm ahşama değin ve ahşam189 mübârek şeb-i cum‘a ki 
mâh-ı mezbûrun onsekizinci gicesidir, sabâha değin top, tüfeng ve humbara190 
ile ceng-i azîm191 olup berü şans tarafından dahi pey der-pey Vezîr Caʻfer Paşa 
atduğı toplar kâfir-i dînlerin192 dil ve193 derûnun yakup194 şaşduğundan kâh İs-
lankamen tarafına, kâh berü yakaya gelüp bir vechile yukaru gidemeyüp Tuna 
akındısı dahi mâni‘-i tesyîr ve fünûn-ı kâr-ı hîleden kalup ve Titel tarafına 
karaya ip uzadıp kamışlık içinden yukarı çekdirdiğin Vezîr Caʻfer Paşa duyup 
ol mahalle doğrı topları çevirüp pey der-pey atup çeken kâfirlerin195 nicelerin 
mürd ü196 helâk ve sâ’iri197 firâr itmekle ipleri boşanup bed-du‘â-i pâdişâhîye 
uğradığından bâd-ı lodos getürüp ale's-seher berü kenâra sıkdırup satvet-i 

180 kâfir-i bî-dînlerin ÇY: bî-dînler -V
181 olup ÇY: -V
182 ihsân-ı âm olundı ÇY
183 ve ÇY: -V
184 Mehemmed -ÇY
185 küffâr-ı hâk-sâra ÇY: hâk-sâr -V
186 mehâbetlü ÇY: -V
187 pâdişâhımız ÇY
188 kadar Ç: mıkdâr YV
189 ve ahşam -ÇY
190 ve humbara ÇY: -V
191 azîm ceng-i cidâl ÇY
192 kâfir-i dînlerin Y: kâfir-i bî-dînlerin Ç: -V
193 dil ve Ç: -YV
194 ihrâk idüp ÇY
195 kâfir-i bî-dînlerin ÇY: bî-dîn -V
196 mürd ÇY: -V
197 sâ’irleri ÇY 

M E T i N 261

www.tuba.gov.tr



kāhire-i ehl-i198 İslâm'dan derûnuna ru‘b ü hırâs müstevlî olup her tedbîrden 
me’yûs olıcak, yanlarında olan şayka ve çırnıklara girüp firâren Titel tarafına 
karaya dökilüp tahlîs-i girîbân-ı İslâm'dan rehâ buldılar. Ve kamışlık içine ka-
çan ikiyüz kadar199 kâfiri200 ele getürüp esîr etdiler. Donanma-yı hümâyûn as-
kerinin dahi ikiyüzden mütecâviz mecrûh ve şehîdi tahkīka irdi. Meğer kâfir-i 
bî-dîn üç kıt‘a kalyonun cebe-hânesine âteş virmişler, alâ mele’i'n-nâs yanup en 
küçük kalyon, dokuz kıt‘a demür İngilis topı ve dokuz fıçı barut ve hayli pek-
simât ve anbarı201 dolı202 kerâste ile feth [ü] zabt olundı müjdesiyle ale's-sabâh 
huzûr-ı hümâyûna gelen Vezîr Caʻfer Paşa âdemleri ilbâs-ı hıl‘at ve in‘âm ile 
mesrûr kılınup ol gün meks [ü] ikāmet203 olundı. Şevketlü,204 azametlü, kudret-
lü205 hünkârımız206 hazretleri Vezîr Caʻfer Paşa yapduğı köprübaşında nihâde 
kılınan sâyebâna varup paşa-yı mûmâ-ileyh207 da‘vet, vezîr-i aʻzam vesâtatı ile 
bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il-i merâm208 olup “ber-hûrdâr ol güzel hıdmet 
eyledin nân [ü] nemekim sana209 helâl olsun” buyurup iltifâten serâsere kaplu 
semmûr kürk ilbâs Titel Kal‘ası fethinin ve Nehr-i Tise üzre köprü binâsının 
tarîkı su’âl buyuruldukda, “bi-fazli'llâhi teʻâlâ gerek köprü binâsı ve gerek Titel 
Kal‘ası'nın fethi, eshel [235a] vechile vücûda geleceğin benden bilin ancak 
büyük tabur-ı makhûr210 fethi cümleden elzemdir. Mâdâm ki bunun ilacı göri-
lüp ara yerden kalkmadıkca bu kal‘a vesâ’ir vilâyetlerin zabtı bir vechile müm-
kin değildir” deyü ma‘kūl cevâb virüp, Titel tarafına köprü binâsından ferâgat 
ve tabur-ı makhûr ne mahalde olduğı tecessüsüne câsûslar gönderilüp meftûh 
şanslar âteşe urılup içinden çıkan toplar kalyona konup211 yat u yarağıyla 

198 ehl ÇY: -V
199 mıkdârı ÇY
200 kâfir-i bî-dînleri ÇY: bî-dînler -V
201 anbarları ÇY
202 mâl-â-mâl ÇY
203 ü ikāmet ÇY: -V
204 şevketlü ÇY: -V
205 kudretlü ÇY: -V
206 pâdişâhımız ÇY
207 ileyhi ÇY
208 merâm ÇY: -V
209 sana Ç: -YV
210 makhûr ÇY: -V
211 konulup ÇY
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Belgrad'a212 irsâl, donanma-yı hümâyûn gelüp Tise Boğazı'n zabt [u] rabt213 
idüp muhâfazaya me’mûr olup Vezîr-i dilîr214 Caʻfer Paşa ile giden askerin215 
orduya216 gelmesine fermân-ı hümâyûn217 gönderildi. Ol gün ahşam üzeri 
Tımışvar'dan iki yerlü kulı gelüp söyledildi; “Bundan akdem düşmen-i dîn218 
tabur-ı makhûruyla dört sâ‘at girü Hodfil nâm menzile çekilmiş idi. Üç gün 
oturup muhâsara ve meteris mühimmâtı-çün beşyüz kadar top sepetleri örüp 
andan işbu mâh-ı mezbûrun onuncı penç-şenbih gün yine bi'l-cümle tabur-ı 
makhûruyla kal‘a219 altına gelüp dört gün meks ü ikāmet220 esnâsında meteris 
yerlerin görüp top sepetlerin ve siperlerin dizdikden sonra ondördünci dü-şen-
bih gicesi Kanlıtâbya'dan Bam Kapusu’na gelince iç kal‘a ardından meterise 
girüp ve üç aded tâbya yapup, yirmi balyemez, yirmi hâvân, sekiz kolonborna, 
altmış kıt‘a şâhî topların dizüp kal‘ayı döğmeye başlayup ahz olunan dillerden 
su‘âl itdik, yayası kırkbin atlusı yirmibin bir rivâyetde otuzbeş bin olduğun 
haber virdiler. Bir gün evvel imdâda irişmelerin ve bir ser-asker ile onbin ehl-i221 
İslâm askeri Tente yoluyla Tımışvar imdâdına geleceği222 istimâ‘ları olmağla 
Hayzer Ceneral taburdan223 onbin mıkdârı224 atlu kâfir ayırup karşu gitdi” 
dediklerin takrîr eyledi. 

Vezîr-i aʻzam otağında ba‘de'l-istişâre düşmen-i dîn225 üzerine varılmağa Fatiha 
okunduğı rikâb-ı hümâyûna226 arz u i‘lâm227 olundukdan sonra ondokuzuncı 
şenbih gün umûm asâkir-i İslâm ile Titel altından göçilüp vech-i meşrûh üzre 
müretteb sufûf-ı alaylar ile azîmet, Nehr-i Tımış sağa, Nehr-i Bekey sola alınup 

212 Belgrad-ı dârü'l-cihâda Ç: dârü'l-cihâd -YV
213 u rabt Ç: -YV
214 dilîr Ç: -YV
215 asker-i zafer-me’âsirin Ç: zafer-me’âsir -YV 
216 Ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: hümâyûn-ı nusret-makrûn -V
217 hümâyûn Ç: -YV
218 bed-âyin ÇY
219 kal‘alar ÇY
220 ü ikāmet ÇY: -V
221 ehl ÇY: -V
222 gelecekleri ÇY
223 tabur-ı makhûrdan Ç: makhûr -YV
224 mıkdârı ÇY: -V
225 dîn ÇY: -V
226 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
227 i‘lâm ÇY: -V
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beş sâ‘at ilerü Orlahat nâm köy yurdına, yirminci bâzâr gün yedi sâ‘at ilerü Mo-
doş nâm köy yurdına nüzül-i hümâyûn buyuruldukda bundan esbak mektûb-ı 
mergūb228 ile Tımışvar'a giden Ösekli Abbâs Ağa gelüp; “dâ’iren-mâ-dâr kal‘a 
muhâsara olunduğundan bir mahalden duhûl mümkin olmayup bârgîrime bir 
mıkdâr ot biçince kal‘aya onsekiz humbara atup zarûrî döndüğün ve memleket 
hâlîdir zu‘muyla şikâr229 içün230 düşmen-i dîn231 bu taraflara yayılup asâkir-i 
ehl-i232 İslâm imdâda geldiklerinden haberleri233 yok. Bir mıkdâr asker234 ta’yîn 
olunsa nice bin kâfirin235 giriftâr-ı der-zencîr236 olacağın” huzûr-ı hümâyûnda 
söyledi. Bi-emr-i hümâyûn “ağırlık yanında piyâde ve süvâr huddâmdan har-
bende237 ve deveci ve arabacıdan gayrı kimse gitmesün, herkes kollu kolunda, 
semtli semtinde bayrağı ve sancağı altında cirid atlu bulunsun ve illâ eşedd-i 
ukūbetle238 katl olunur” dellâlı nidâ etdirildi.

Yirmibirinci dü-şenbih gün menzil-i mezbûrda bir gün meks [ü] ikāmet olup 
yedibin kadar239 Bucak Tatarıyla, Yalıağası Osmân Ağa ordu-yı hümâyûna240 
vâsıl, âmme-i asâkir-i mansûre241 sürûr hâsıl idüp üzerine mübâşir ta‘yîn olu-
nan Kapucı-başı Baltacı İbrâhîm Ağa huzûr-ı şehriyâriye da‘vet, “ber-hûrdâr 
ol vücûda getürdüğün hıdmet makbûl-i şâhânem olmuşdur” buyurup iltifâten 
ilbâs-ı hıl‘at ve Yalıağası Osmân Ağa'ya dahi vezîr-i aʻzam otağında yeşil çukaya 
kaplu semmûr kontoş, elli dört nefer ağayân-ı tatara242 sâde kaftân243 giydirildi. 
Hikmet-i Bârî244 ol gün âdil köşki, derûn-ı otağda bir püşte-i refî‘ üzre kurılup 

228 mergūb ÇY: -V
229 şikâr zu‘mıyla ÇY
230 içün -ÇY
231 bed-girdâr ÇY
232 ehl ÇY: -V
233 haber-i âgâhları ÇY: âgâh -V
234 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
235 kâfir-i bî-dinin ÇY: bî-dîn -V
236 der-zencîr ÇY: -V
237 harmende ÇY
238 eşedd-i ukūbetle ÇY: -V
239 mıkdârı ÇY
240 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
241 ehl-i İslâm ÇY
242 Tatar-ı sabâ-reftâra ÇY: sabâ-reftâr -V
243 hıl‘at ÇY
244 bârî ÇY: -V
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hâlâ ki zemîninden bile bütün ordu-yı hümâyûn seyr245 olunurdı. İkindiden 
sonra köşk bozılup yerine kaliçeler döşenüp, minder yasdık ile hünkâr yeri ya-
pılup, sa‘âdet [ü] ikbâl246 ile iclâs buyurdılar. “Ahşamdan sonra karşularında el 
bağlayup hıdmet-i şerîflerinde hâzır ne fermân-ı hümâyûn247 buyururlar emre 
nâzır idim. Kendülerin rikkat-i kalb üzre gördüm. Düşmen-i dîn248 hezîmeti 
niyâzıyla Hakk'a249 münâcât ider olduğun bildim. Kemâl-i şerm [ü] hicâb 
ile benim şevketlü, azametlü250 efendim hazretleri251 böyle te’effül etdim ki 
merhûm cennet-mekân252 Gāzî Sultân Süleymân Hân253 hazretleri Mohaç 
Ovası’nda cengden254 mukaddem bir püşte-i refî‘ada du‘â idüp du‘âsı kabûl 
olup yedi kral askeri bozılup mansûr [u] muzaffer255 oldukdan sonra ol püşte-i 
refî‘aya “münâcât tepesi” tesmiye olunduğı gibi bi-fazli'llâhi teʻâlâ bu tepe dahi 
münâcât tepesi olup dergâh-ı izzetde du‘ânız makbûl, inşâallâhü te‘âlâ256 her ve-
chile mansûr257 [u] muzaffer olmanızda hiç şekk258 [ü] şüphem yokdur” didim. 
İnşâallâhu te‘âlâ259 taraf-ı Hakk’dan bizim de ümmîdimiz budur buyurdılar”. 
Fe-li'llâhi'-hamd fi'l-vâki‘ rûz-ı masâfda260 nesîm-i nusret taraf-ı ehl-i261 İslâm'a, 
kesr ü hezîmet küffâr-ı hâk-sâra vezân itmeğin me’mûl-i fâlımız zâhir oldı. Bu-
gün ale's-seher Aşcı Mustafâ Paşa yüz elli âdemiyle dil almağa me’mûr olup, 
yanına seksen âdemiyle Hüdâvirdi Paşa, yirmibir âdemiyle Serhadlü Mehem-
med Paşa ve262 Rumili askerinden ikiyüz elli ve Sivas askerinden ikiyüz ve sipâh 
[ve] silâhdâr serdengeçdilerinden üçyüz, cem‘an binbir âdem ile gidüp mezbûr 

245 temâşâ ÇY
246 ikbâl ÇY: -V
247 hümâyûn ÇY: -V
248 dîn ÇY: -V
249 cenâb-ı bârî-yi te‘âlâ hazretlerine ÇY
250 azametlü ÇY: -V
251 hazretleri ÇY: -V
252 cennet-mekân ÇY: -V
ÇY: -V عليه الرحمة والغفران 253
254 ceng-i cidâlden ÇY: cidâl -V
255 muzaffer ÇY: -V
256 te‘âlâ ÇY: -V
257 mansûr ÇY: -V
258 hiç şek ÇY: -V
259 te‘âlâ ÇY: -V
260 masâfede VY: müsâdefede Ç 
261 ehl ÇY: -V
262 ve -Y
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Abbâs Ağa dahi kulağuz ta‘yîn olunmuş-idi. Ahşamdan sonra gelüp düşmen-i 
bî-263dîn tabur-ı makhûruyla Tımışvar altından kalkup Bekey Suyu'nun berü 
yakasıyla gelüp dört sâ‘at berü Hodfil nâm köy yurdına konup karagola ta‘yîn 
etdüği bir mıkdâr atlu kâfir bizi karşulayup biz de üzerine varup264 kaçamak 
virüp bizi su kenârına ormana çeküp tabura265 haber virmekle piyâde ve süvâr 
hayli kâfir içerüden yürüyüp266 dil almak mümkin olmaduğun söyledi. 

ibtidâ-i Mukābele-i Küffâr ve  
Tesyîr-i Meterishâ-yı Sâdis-i islâm ve Firâr-ı Müşrikîn-i Füccâr

Yirmiikinci salı gün umûm asâkir-i ehl-i267 İslâm ile andan dahi göçilüp altı 
sâ‘at ilerü Boldor nâm köy268 yurdına konulmak üzre azîmet, henûz ordu-yı 
hümâyûndan mufârakat vakti Tımışvar'dan âdem gelüp; “düşmen-i dîn kal‘a-i 
mezbûrı şeb-ân-rûz sekiz gün muhâsara ve tekayyüd ile döğdükden sonra Ti-
tel'deki askerden kendülere kâğıd gelüp İslâm askeri umûmen bu cânibe gelüp 
üç kalyonumuzı yakup birin alup bu kadar hasâretden sonra niyyetleri Tise 
Suyu'n geçüp Titel'i dahi alup andan Macar Vilâyeti üzerine yürümekdir deyü 
haber göndermeleriyle tabur-ı düşmen-i hâk-sâr269 dahi Tımışvar muhâsara-
sını terk idüp ancak balyemez ve hâvân topların Arat'a gönderüp sa’ir top ve 
umûm leşker-i makhûruyla dünki gün kal‘a altından kalkup Titel imdâdına 
yürüyüp ne mahalde ehl-i270 İslâm askerine müsâdif  olur ise mukābele fikrinde 
oldukların ve hâlen Tımışvar'dan dört sâ‘at berü Hodfil nâm karye yurdına 
kondukların” takrîr eyledi. Der-akab çarhadan âdem gelüp tabur-ı makhûr 
Boldor nâm karye berâberine gelüp beşbin kadar atlu çarhacısı ilerü geldü-
ğün haber virmekle vezîr-i aʻzam hazretleri271 rikâb-ı hümâyûna272 yüz sürüp 
iltimâs-ı du‘â ve asker-i ehl-i İslâm-ı mansûre273 tertîbin istîzân idüp ağlayarak 

263 bî ÇY: -V
264 vardık ÇY
265 tabur-ı makhûra Ç: makhûr -YV
266 yürümekle Ç: yürüyüp YV
267 ehl ÇY: -V
268 karye ÇY
269 hâk-sâr ÇY: -V
270 ehl ÇY: -V
271 hazretleri ÇY: -V
272 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
273 ehl-i İslâm-ı mansûre ÇY: -V
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gitdi. Bi-emr-i hümâyûn bir mürtefi‘ mahalde durılup iç halkı kulları sancaklar 
önünde Feth-i şerîf  okuyup274 ulemâ efendiler hırka-i mübâreke arabası yanına 
cem‘ ve Şeyh Mehemmed Efendi du‘â idüp yola girildi. Dört sâ‘at kadar tayy-i 
menâzil275 olunup Fen nâm virân karye berâberine varıldıkda yolumuzun arzı 
bir top menzili ve tûli iki sâ‘at, sağı ve solı altışar sâ‘at bir azîm sâzda ve bataklı 
boğaza uğrayup ma‘kūl görüldüği üzre dâhil-i boğaza nüzûl, otağ-ı hümâyûn 
kurulunca sâyebân ile eğlenüp mukābelelerinde ulemâ ve şeyh efendiler celse 
izn-i hümâyûn276 olup tekrâr du‘â olunduğı esnâda dört nefer serhadlü bir kel 
kelle ve şapka getürüp hayli ihsân virilüp akabince otağa bir dil gelüp katl olun-
dı. Vezîr-i aʻzam varmazdan mukaddem çarhacı vesâ’ir derinti askerden277 bin 
kadar278 guzât-ı ehl-i İslâm279 ayrılup karşu gelen atlu kâfir-i bî-dînler280 üzeri-
ne hamle vü281 hücûm eylediklerinde melâ‘în-i dûzah-karîn bir dürlü282 tâkat 
getüremeyüp firâr, dip alayına283 değin sürüp bir kaç kelle aldılar lâkin kâfir-i 
bî-dîn ol vakitde piyâde ve süvâr alayların düzüp altmış kıt‘a şâhî, sekiz kıt‘a 
kolonborna topların dizüp Kaprara Ceneral orta kolda ve Taf  Ceneral sağ 
kolda ve Hayzer Ceneral sol kolda durup ser-leşker-i küffâr-ı hâk-sâr284 olan 
Friderikos Kral yüz atlu ile durmayup yemîn ü yesâra seğirdüp bu tertîb ile 
alayların yürütmekle kalîl guzât-ı ehl-i285 İslâm dahi girü geldüği esnâda vezîr-i 
aʻzam dahi irişüp eyâletleriyle cümle vüzerâ vü mîr-i mîrân [ve] ümerâ ve 
sipâh [ve] silâhdâr terakkīli ve serdengeçdi ve cebelü askerin ta‘yîn idüp karşu 
gönderdi. Sazlık Boğazı’ndan bir top [235b] menzili kadar dahi ziyâde taşra 
ovaya çıkup boğaza mukābil Gâvurtepesi'n geçüp yemîn [ü] yesâr alayların 
bağlayup durdılar. Leşker-i Tatar-ı sabâ-reftâr286 dahi etrâfa287 yayılup düş-

274 kırâ’at idüp ÇY
275 menâzil ÇY: -V
276 hümâyûn ÇY: -V
277 asker-i İslâmdan ÇY: İslâm -V
278 mıkdârı ÇY
279 ehl-i İslâm ÇY: -V
280 bî-dînler ÇY: -V
281 hamle ve ÇY: -V
282 bir dürlü ÇY: -V
283 alaylarına ÇY
284 hâk-sâr Ç: -YV
285 ehl ÇY: -V
286 sabâ-reftâr ÇY: -V
287 etrâf-u eknâfa ÇY: eknâf  -V
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men-i bî-dîn288 dahi alayların durgurmağla gönlünde olan bir mıkdâr guzât-ı 
mansûre ilerü289 atların depüp meydânda290 cenge291 başlayup Çarhacı Vezîr 
Dursun Mehemmed Paşa “henûz dahi vezîr-i aʻzamdan cenge izin yokdur, 
biraz sabr idin gönül birliğiyle giderüz” deyü her ne kadar men‘e sa‘y etdi ise 
mütenebbih ve zabt olunmayup orta koldan terakkīli ve serdengeçdi292 zümresi 
ve paşalı ve eyâlet askerlerinden öyle mahallinde gülbâng-ı Muhammedî293 çe-
küp kendülerin düşmen-i dîn294 alaylarına urdılar. İkindi vakti295 geçerek azîm296 
muhârebe ve mukātele idüp Rangaro297 nâm Nemçe Cenerali boynundan kur-
şun ile urılup hayli kâfiri298 hâk-i helâke düşürdiler. Melâ‘în-i bî-dîn299 bilâ-ârâm 
şâhî topların kurşun yerine atmağla guzât-ı ehl-i300 İslâm'dan dahi bir mıkdâr 
şehîd ve mecrûh olup vâfir atları telef  oldı. Ve iki kıt‘a şâhî topların zabt [u] 
rabt301 etmiş-iken asâkir-i mansûrenin girüsi gelmedüğünden guzât-ı muvahhi-
dîn dahi ma‘reke-gâhdan dönüp düşmen-i dîn302 dahi meydânı hâlî bulmağla 
Sazlık Boğazı’nda Gâvurtepesi'ne gelüp çadırların kurup kalduğı nümâyân 
olmağla bi-emr-i hümâyûn dahi orduya303 gelüp otağ-ı hümâyûn önünde mec-
rûhları sarılup hadlerine göre ihsânları ve atları düşenlerine bahâları verildi. 
Ke'l-evvel arabalardan tabur çevrildiğinden gayrı ihtiyâten ordu-yı hümâyûn 
etrâfına handak kazılup ve meterisler alınup iki başları bataklara ulaşdırılup yol 
ağızlarına şâhî toplar vaz‘ olundı. Ve304 Dümdâr Vezîr Kanijeli Osmân Paşa ya-
nına Kangırı Sancağı Mutasarrıfı Uzun Ali Paşa ve beşyüz Edirne bostâncısı ve 
on bayrak piyâde Arnavud askeriyle on kıt‘a şâhî darbuzen ta‘yîn olup kemâl-i 

288 bî-dîn ÇY: -V
289 ileru ÇY: -V
290 meydân-ı mahabbetde Y: mahabbet -ÇV
291 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
292 serden Y: serdengeçdi ÇV
293 Muhammedî ÇY: -V
294 dîn ÇY: -V
295 vakti ÇY: -V
296 azîm ÇY: -V
297 Danamro YÇ
298 kâfir-i bî-dînleri ÇY: bî-dînler -V
299 bî-dîn ÇY: -V
300 ehl ÇY: -V
301 u rabt ÇY: -V
302 dîn ÇY: -V
303 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
304 ve ÇY: -V
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basîret üzre olmaları tenbîh buyuruldı. Li'llâhi'l-hamd yemîn [ü] yesârın batak-
lığı âhen-misâl hisâr305 olmağla havf-[u] haşyet-i306 düşmen-i bî-dîn307 zâyil oldı. 
Ve ordu-yı hümâyûn önüne handakdan hâric bir top menzili kadar mahalden 
arkurı bir meteris dahi alınup handakları kazılup anın dahi iki başları batak-
lara ulaşdırılup münâsib mahallere altmış kıt‘a şâhî darbuzenleri tertîb idüp, 
yeniçeri, cebeci, topcı Bosna ve Arnavud piyâdeleri meterislere girüp sipâh 
[ve] silâhdârın serdengeçdi ve terakkīli ve cebelü tâ’ifesi ve cümle atlu askeriyle 
paşalar hâric-i handakda sağlı sollı saflar bağlayup âmâde308 oldılar. Handak-ı 
sânîye muttasıl olup düşmen-i bî-309dîn yoluna ve etrâf-ı ordu-yı hümâyûna310 
nâzır tâbya mânendi üç azîm tepelerin vasatında olan büyük tepe vezîr-i aʻzam 
kolı olup sekiz kıt‘a kolonborna top, yemîn [ü] yesârda olan zağarcı ve seksoncı 
tepelerine sekiz kıt‘a şâhî darbuzenler vaz‘ olunup cengci asker311 hâzır [u]312 
müheyyâ kılındı. Ol gice taraf-ı padişâh-ı kişver-güşâ313 gāzî hazretlerinden 
cümle ocaklara ve vüzerâya salâhor ağalar ile müte‘addid hatt-ı şerîfler gönde-
rilüp; “me’mûr oldukları meteris handaklarında taksîrât etmesünler, gayret [ü] 
hamiyyet idecek günlerdir, benim içün değil, gayret, dîn-i İslâm314 gayretidir 
göreyin anları”315 lafzıyla hıtâb ve tenbîh [ü] te’kîd 316buyuruldı. 

İrtesi mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci çehâr-şenbih gün azametlü hünkârımız 
hazretleri dip alay askeri ve iç halkı kullarıyla bile317 binüp handak-ı evvel-i 
hâssa318 hâricine varup öğleye değin meks [ü] ikāmet319 idüp düşmen-i dîn dahi 
çadırların320 bozup piyâde ve süvâr alayların dizüp birbuçuk sâ‘at mesâfe mahall 

305 hisâr -ÇY
306 haşyet ÇY: -V
307 bî-dîn ÇY: -V
308 hâzır u müheyyâ ÇY
309 bî ÇY: -V
310 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
311 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
312 hâzır ve ÇY: -V
313 kişver-güşâ ÇY: -V
314 İslâm ÇY: -V
315 sizi ÇY
316 ü te’kîd ÇY: -V
317 bile ÇY: -V
318 hâssa ÇY: -V
319 ü ikāmet ÇY: -V
320 çadır ve çergelerin ÇY: çerge -V
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olan Gâvurtepesi'nde hâzır durup çarhacıları meydânda321 elleşüp ilerü gelme-
ğe cür’et322 idememekle ancak şevketlü,323 mehâbetlü, kudretlü,324 pâdişâhımız 
hazretleri tâbyaları ve meterisleri gezüp gözleri yaşın dökerek325 erbâb-ı meterise 
gayret [ü] istimâlet virüp her tâbyada Şeyh Mehemmed Efendi du‘â idüp avdet 
buyurdı. Emr-i hümâyûnları üzre cümle ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn326 
kaldırılup yeniçeri meteris ensesinde iki handak arasına kondurılup düşmen-i dîn 
dahi yine ol mahalde çadırların kurup kaldı. Birden üzerine varılmak mümkin 
ancak askerin çoğu düşmen-i dîn327 alaylarına mukābil olunca top, tüfengden 
sakatlanur ihtimâliyle meterisleri te’ennîyle yüridüp boğazdan taşra çıkıldıkdan 
sonra iktizâsına göre tabur-ı makhûra yürüyüş ma‘kûl [u] münâsib328 görüldi. Ol 
gice329 sabâha330 değin dahi331 ilerü mâ-beynleri birer top menzili kadar mesâ-
fe iki meteris dahi alınup handakları kesilüp anların dahi iki başları bataklara 
ulaşdırılup ilerüde olan meterise yeniçeri ağası ve zağarcı ve seksoncının üç kola 
birer tâbya yapılup cümle sagīr [ü] kebîr toplar münâsib mahallere tertîb olup 
tonbaz gemileri ve zahîre arabalarıyla muktezî yerlere siperler dizilüp taraf-ı332 
pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden cümle vüzerâya birer at, biner altun ve mîr-i mîrâ-
na ikişer ve ümerâya yüzer altun ihsân-ı hümâyûn buyurılup Çukadar-ı Hâssa 
İbrâhîm Ağa kulları getürüp tevzi‘ eyledi. Yirmidördünci penç-şenbih gün yine 
cümle atlu asâkir-i mansûre333 handaklar hâricinde saflar bağlayup hâzır-bâş334 
olup, düşmen-i bî-335dîn dahi yine çadırların bozup piyâde ve süvâr alayların 
dizüp ol mahalde durduğı rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm336 olundukda şevket-

321 meydân-ı vegāda ÇY: vegā -V
322 cesâret ÇY
323 şevketlü ÇY: -V
324 kudretlü ÇY: -V
325 seyl-i revân iderek ÇY
326 nusret-makrûn ÇY: -V
327 dîn ÇY: -V
328 ve münâsib ÇY: -V
329 gice -ÇY
330 sabah namâzına ÇY
331 dahi -ÇY
332 taraf  -ÇY
333 ehl-i İslâm ÇY
334 ve âmâde ÇY
335 bî ÇY: -V
336 ü i‘lâm ÇY: -V
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lü, mehâbetlü, kudretlü ve337 gayretlü pâdişâhımız hazretleri dahi kuşluk vakti 
yine dip alay ve iç halkıyla binüp sancak-ı şerîf  ve hırka-i mübârekeyi önüne 
alup vezîr-i aʻzamın ma‘hûd tâbyasına teşrîf, henûz kolonborna toplar gitmemiş 
idi. Üzerine tahta ve seccâde döşenüp, şeyhü’l-islâm-ı allâmetü'l-enâm338 efendi 
dâ‘îleriyle ahşama değin tarafeyn alayların dûrbîn ile seyr idüp, bir nevbet şey-
hü’l-islâm efendi varup meterisleri gezüp geldi. Tertîbin huzûr-ı hümâyûnlarına 
arz eyledi. Ol gün çarhacı asâkir-i ehl-i339 İslâm ceng [ü] cidâl340 idüp melâ‘în-i 
dûzah-mekîn alayların341 ortasında vâki‘ Gâvurtepesi'ne vaz‘ itdüği sekiz kıt‘a 
kolonborna top ile kırk mıkdâr yuvarlak atup ilerü gelmeğe havf  itmekle ahşam 
vakti yine ol mahalde çadırların342 kurup kalduğı görinüp çarhadan dahi haber 
geldikden sonra bi-emr-i hümâyûn yine ordu-yı hümâyûn ol mahalden dahi 
kaldırılup dahi ilerü iki handak arasına kondurılup ve inşâallâhü te‘âlâ343 yarın 
yürüyüş olmasın fermân eyledi. Lâkin vezîr-i aʻzam ahşam namâzı gelüp otağda 
rikâb-ı hümâyûna yüz sürüp, “boğaz ile tabur-ı küffâr-ı hâk-sâr344 arası mesâfe-i 
ba‘îdedir. Atlu askere yürüyüş âsân lâkin piyâdeye süstlük gelüp tabur-ı makhûr 
kenârına varınca düşmen-i dîn birkaç nevbet top ve tüfenglerin boşaldup ziyâde 
asker kırılur. Rü’esâ-yı asker kullarınızın re’yi boğazdan haric tabura doğrı ova 
tarafından murâd üzre bir meteris dahi alınup top ve piyâde askeri koyup top-
laşalım Hakk celle vü alâ hazretleri âsân getürür ise yürüyüş olunmasın ma‘kûl 
gördüklerin ve şimdiki hâlde hafr olunan handak tamâm olup kol kol piyâde 
ve süvâr asâkir-i mansûre meterislere yerleşüp hâricinde iktizâ eden mahallere 
karagolcuları ta‘yîn [ü] irsâl345 itdüğün” arz-ı i‘lâm346 eyledi. 

İrtesi mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci cum‘a gün ale's-seher piyâde ve süvâr asâ-
kir-i İslâm açıkdan yürüyüp tabur-ı makhûra karîb mahalden meterisler alup ve 
handaklar kesüp iki başların bataklara ulaşdırdılar. Münâsib yerlere şâhî darbu-
zenler ve üç aded tâbyalara kolonborna toplar vaz‘ idüp, yeniçeri, cebeci, topcı, 

337 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ve ÇY: -V
338 allâmetü'l-enâm ÇY: -V
339 ehl ÇY: -V
340 cidâl ÇY: -V
341 alayları ÇY
342 çadır, çergelerin ÇY: çerge -V
343 te‘âlâ ÇY: -V
344 hâk-sâr ÇY: -V
345 ve irsâl ÇY: -V
346 i‘lâm ÇY: -V
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piyâde, Arnavud ve Bosna askeri kollu koluna ta‘yîn olunup yine atlu asker 
hâricinde sağlu ve sollı saflar bağlayup düşmene347 karşu âmâde vü müheyyâ348 
durdılar. Ale's-sabâh düşmen-i dîn ve kefere-i bed-âyîn349 haberdâr olmağla 
mukaddem tepede olan kolonborna topların ba‘dehû iki tarafdan alayları önü-
ne dizdüği şâhî darbuzenlerin atmağa başlayup berü tarafın dahi topları murâd 
üzre yerleşdirildikden sonra bilâ-ârâm ahşama değin iki tarafdan toplaşıldı. 
Bi-lutfi'llâhi teʻâlâ düşmen-i bî-dîn350 topları meterislerden aşurı gidüp çokluk 
kimseye zarar isâbet351 etmeyüp ancak gediklü müteferrika Gürci İsmaʻîl Ağa 
buyuruldı ile bir kola giderken gerdânından şâhiyle urılup şehîd oldı.352 Berü 
tarafın topları hayli kâfir-i bî-dîn mürd [ü] 353 helâk itdüği ahz olunan dillerden 
tahkīka irdi. Giceden dörtbin Tatar-ı sabâ-reftâr354 ile Yalı Ağası Osmân Ağa 
şeb-hûna gönderilmişdi. Sazlık ensesinden batağı yedi sâ‘atde dolaşup taburun355 
ardın aldı. Lâkin düşmen-i dîn ol tarafları arabalar ile muhkem kapaduğundan 
derûn-ı tabura duhûl mümkin olmayup taşrada buldukları kâfirden356 onyedisin 
[236a] katl, beşin esîr-i der-zencîr357 idüp huzûr-ı hümâyûna358 ihzâr dördi katl 
olunup birisi vâfir altun ile getüren mîrzâya verildi. Ve Nemçe taburundan359 iki 
neferiyle firâr idüp gelen bir Fransız kapudanı söyledilüp, “bu geçen çehâr-şen-
bih gün ümerâ-yı Nemçe ittifâk [u] ittihâd360 idüp İslâm askeriyle ceng [ü] 
cidâl361 ideler. Lâkin boğaz ağzına geldiklerinde içerü girmeğe havf  eylediler. 
Zîrâ bizim cengimiz iki tarafa açılup öküz boynuzı olmağa muhtâcdır. Böyle 
dar yerde açılamayup ve meterisleri ve topları ve ardında ehl-i362 İslâm piyâdesi 

347 düşmen-i bed-girdâra ÇY: bed-girdâr -V
348 ve müheyyâ ÇY: -V
349 ve kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
350 bî-dîn ÇY: -V
351 isâbet ÇY: -V
352 şühedâ defterine ilhâk oldu ÇY
353 bî-dîn mürd ÇY: -V
354 sabâ-reftâr ÇY: -V
355 tabur-ı makhûrun ÇY: makhûr -V
356 kâfirlerden ÇY
357 der-zencîr ÇY: -V
358 husrevâneye ÇY: husrevâne -V
359 tabur-ı makhûrundan ÇY: makhûr -V
360 ittihâd ÇY: -V
361 cidâl ÇY: -V
362 ehl ÇY: -V

272 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



hâzır [u]363 müheyyâ olup ve iki tarafda batakları dahi gördüklerinde kat‘â ilerü 
gelemeyüp külliyet ile bunda ceng [ü] harb364 etmeden ferâgat idüp oldukları 
yerde karâr eylediler. Ve sözleri İslâm askerini meterisler kazmağla eğleyüp ve 
tamâm yorup üzerimize yürüyüş idecekleri mertebeye geldiklerinde askerimizi 
girü çeküp şöyle ki anlar dahi365 meterislerin bırakup ardımıza düşdüklerinde 
biz dahi ol vakit dönüp açık meydânda mukābil olup dövüşürüz” didiklerin 
ve aralarında ittifâkları olmayup ihtilâl üzre dâ’imâ nizâ‘ iderler. Hattâ dünki 
gün serdâr-ı küffâr olan366 Friderikos Kral sağ kolda bulunup “Hayzer Ceneral 
ile yekdil asker yürüsün” deyü tenbîh etmiş-iken Kaprara Ceneral mânî‘ olup 
yürütmedi. Ve alayların dizmede birbirlerine muhâlefet idüp ol sebebden beyn-
lerinde karışıklık olduğun ve zahîreye ziyâde muzâyakaları olup baş olanlardan 
gayrı cümle açlık çekdiklerin” bir bir367 takrîr eyledi. Ve şevketlü, mehâbetlü368 
pâdişah-ı gāzî hazretleri çavuşbaşıyla, Musâhib Ahmed Ağa ile cümle vüzerâ 
ve mîr-i mîrân u ümerâya ve ocak ağalarına ve neferât kullarına başka başka 
selâm gönderüp “hayır du‘âm isterler ise me’mûr oldukları hıdmetde gönül 
birliği ile bulunup taksîrât etmesünler” buyurdılar. Herkes uğur-ı hümâyûnda 
nakdîne-i369 cân etmeği câna minnet bilüp beyne's-salâteynde yürüyüşe âmâde 
oldılar. Şevketlü mehâbetlü, gayretlü370 pâdişâh-ı gāzî hazretleri dahi takviyyet-i 
guzât-ı mansûre içün yeniçeri ağası meterisinden yürüyüş seyrine hazırlanup 
otağda371 öğleyi kılup372 hırka-i mübârekeyi arabaya tahmîl ve sancak-ı şerîfi 
taşraya teslîm ve du‘â [vü] senâ373 olup hîn-i rükûbda vezîr-i aʻzamdan374 yürü-
yüş sabâha kalduğı haberi geldi. Aslı su’âl buyuruldukda “düşmen ile meteris-
lerimiz mâ-beyni yarım sâ‘at mesâfe olup yürüyüş olduğı hâlde varup mukābil 
olunca tâb ü tüvân kalmaz sû’-i tedbîrden nâşî ekserimiz kırılup murâd üzre 

363 hâzır ve ÇY: -V
364 harb ÇY: -V
365 anlar dahi -ÇY
366 olan ÇY: -V
367 bir bir ÇY: -V
368 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
369 Metinde دقدينه şeklinde yazılmıştır.
370 mehâbetlü, gayretlü ÇY: -V
371 otağ-ı âlîlerinde ÇY: âlîlerin -V
372 öğle namâzın edâ idüp ÇY
373 senâ ÇY: -V
374 vezîr-i aʻzam kullarından ÇY: kulların -V
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bir iş görülmez. Bu kadar günden375 berü zahmet çeküp meterisler yürütdük 
bâri ilerüden bir meteris dahi alup düşmene yaklaşalım tamâm-ı meterislerimiz 
istediğimiz gibi tabura kavuşdukda ol zamân yürüyelim” deyü kavlin niyâz ve 
ittifâkların arz idüp ol gice sabâha değin bir top menzili kadar mesâfe yerden 
bir meteris dahi alınup anın dahi iki başları bataklara ulaşdırılup “piyâde ve 
süvâr guzât-ı İslâm yerlü yerine kollu koluna yerleşüb topları dizüp sabâha 
muntazır oldukların düşmen-i dîn fehm itmekle derûn-ı mundârlarına376 ru‘b ü 
hırâs müstevlî karârı firâra tebdîl idüp ahşamdan cümle top ve araba ve ağırlık 
ve piyâde askerin ilerü yollayup ser-leşker-i küffâr-ı hâk-sâr377 olan Friderikos 
Kral ve Kaprara ve Hayzer ceneral mel‘ûnlar atlu askeriyle sabâha karîb ceng 
mahallinden kalkup, râh-ı gürîzi tutup yüzleri karasıyla yıkılup gitdi” haberi 
irtesi mâh-ı mezbûrun yirmialtıncı şenbih gün rikâb-ı hümâyûna378 arz u i‘lâm379 
olundukda “düşmenin380 âli vardır ancak kasdı381 bizi meterisden ayırup açığa 
çekmekdir, zinhâr olmaya ki bir382 ferd-i vâhid meterislerden383 hareket ide” 
deyü emr-i hümâyûnları384 sâdır olup Tatar Sâlih Paşa ve Bucak askeriyle Yalı 
Ağası Osmân Ağa ardlarından385 ta‘kībe gönderildi. 

Der-akab386 cümle paşalar dahi387 atlu askeriyle ta‘yîn [ü] irsâl388 buyurılup 
ılgar ile gidüp düşmen-i dîne389 üç sâ‘at ilerü Bekey390 Suyı kenârında vâki‘ 
Boldor nâm karye yurdunda irişüp cenge391 mübâşeret ile su kenârına sıkış-
dırdılar. Ol mahalle konup etrâfına araba ve çarh-ı feleklerin dizüp piyâde ve 

375 zamandan ÇY
376 menhûslarına ÇY
377 hak-sâr ÇY: -V
378 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
379 i‘lâm ÇY: -V
380 düşmen-i dînin ÇY: dîn -V
381 kasd-ı fâsidi ÇY: fâsid -V
382 bir ÇY: -V
383 meterisden ÇY
384 hümâyûn ÇY
385 ardlarından ÇY: -V
386 der-akab -ÇY
387 cümle +ÇY: -V
388 ve irsâl ÇY: -V
389 dîn ve kefere-i bed-âyîne ÇY: ve kefere-i bed-âyîn -V
390 Bekey -Y
391 ceng-i harbe ÇY: harb -V
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süvâr askerin392 içerü alup top tüfengci ile kendin muhâfaza itmekle duhûl-i393 
tabura394 imkân-pezîr395 olmaduğun rikâb-ı hümâyûna396 arz u i‘lâm397 eyle-
diler. Ba‘de'l-istişâre umûm asâkir-i ehl-i398 İslâm ile üzerine varılmağa ittifâk 
[u] ittihâd399 olunup karagolcı paşalardan gayrı cümle atlu asker-i ehl-i İslâm400 
orduya401 gelmeğe fermân-ı hümâyûn402 gönderildikden sonra ol gün öğle 
vaktinde umûm üzre403 ordu-yı hümâyûn ile göçilüp handak-ı cedîd dâhiline 
nüzûl-i hümâyûn buyurılup, yeniçeri ordusı düşmen-i bed-kirdâr404 taburuna 
ve yeniçeri ağası Gâvurtepesi'ne vesâ’ir guzât-ı mansûre yerlü yerine konup 
ordu-yı hümâyûnun ensesi handaklar olup yine önüne dâ’iren-mâ-dâr araba-
lardan tabur çevrildi. Tımışvar muhâfızı olan Silistre Beylerbeyisi Vezîr Çerkes 
İbrâhîm Paşa, Yanova Beylerbeyisi Boşnak Caʻfer Paşa'yı kal‘ada baş alıkoyup 
kendü kapusı ve eyâleti askeri405 ve406 eyâletinde Niğbolı Vâlîsi Tatar İslâm 
Paşa vesâ’ir muhâfazada olan Rumili Eyâleti'nden Yanya Sancağı Beyi Küçük 
Caʻfer Paşa ve Avlonya Sancağı Beyi Arnavud Kaplan Paşa ve Köstendil San-
cağı Beyi Arnavud Zeynel Paşa ve piyâde bin nefer mîrî Arnavud ve piyâde ve 
süvâr Yürük askeriyle Çakırcı Hasan Paşa kal‘adan çıkup bir gün evvel ordu-yı 
hümâyûna407 erişmek üzre fermân-ı hümâyûn408 gönderildi. 

392 asker-i murdârın ÇY: murdâr -V
393 dahi ÇY
394 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
395 pezîr ÇY: -V
396 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
397 i‘lâm ÇY: -V
398 ehl ÇY: -V
399 u ittihâd ÇY: -V
400 ehl-i İslâm ÇY: -V
401 ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: hümâyûn-ı nusret-makrûn -V
402 hümâyûn ÇY: -V 
403 üzre ÇY: -V
404 bed-kirdâr ÇY: -V
405 askeri ÇY: -V
406 ve -Ç
407 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
408 hümâyûn ÇY: -V
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Hezîmet-i Tabur-ı Küffâr-ı Hâk-sâr409  
be-Yurd-ı Karye-i Çeney410 der-Kurb-i Nehr-i Bekey411

İrtesi mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci bâzâr gün andan dahi göçilüp, mütevekki-
len ala'llâh sa‘âdet ile412 azîmet olunup düşmen-i dîn-i kefere-i bed-âyîn413 sol 
tarafda meks [ü] ikāmet414 üzre olup eğer karşu gelür ise müheyyâ bulunmak 
üzre bi'l-cümle piyâde ve süvâr cengci asker müretteb alaylar vech-i meşrûh 
üzre her kola ta‘yîn [ü] irsâl415 olunan şâhî darbuzenler ile gidilüp melâ‘în-i 
dûzah-mekîn havfından416 aslâ baş göstermeyüp, tabur-ı makhûrundan417 bir 
sâ‘at ilerü ensesine geçilüp Bekey Suyı sağa alınup kenârında Çeney418 nâm 
karye yurdına konuldı. Otağ-ı hümâyûn ağzı tabur-ı düşmen tarafına419 küşâd 
ve Tımışvar arkada kalup ke'l-evvel ordu-yı hümâyûna dâ’iren-mâ-dâr araba-
lardan tabur çevrildi. Ve menzile karîb mahalde Tatarlar dokuz dil, beş müs-
limân esîri getürüp söyledildi. “Mukaddemâ Bâzârcık Kazâsı'nda vâki‘ Yeni-
köy'den zuhûr iden Serâyil nâm haydûd-başının bayrağında gezüp kendü, yüz 
atlu, ikiyüz yaya ile taburda420 mevcûd olup kırk haydûd eşkıyâsı421 ile bizi şikâr 
içün Tımışvar altına gönderdi. Bugün onbir nefer serhadlü dahi çete tarîkıyle 
kal‘adan çıkup sabâhleyin bu yakīn yerde mukābele vü mukātele idüp biri 
mecrûh olup ikisin kesdik sâ’irin422 esîr idüp tabura423 getürürken Tatara424 râst 
geldik ve İslâm ordusuna Tatar imdâdı425 geldüğün bilmez idik. Ceng-i harb426 

409 hâk-sâr ÇY: -V
410 Çenet ÇY
411 Beken Ç: Bekey YV
412 meliki'l-kādir sa‘âdet ile ÇY: -V
413 kefere-i bed-âyîin ÇY: -V
414 ü ikāmet ÇY: -V
415 ve irsâl ÇY: -V
416 havf-ı hırâsından ÇY: hırâs -V
417 makhûr-ı menhûsundan ÇY: menhûs -V
418 Çenet ÇY
419 düşmene karşu ÇY
420 tabur-ı makhûrda ÇY: makhûr -V
421 eşkıyâsı ÇY: -V
422 sâ’irlerin ÇY
423 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
424 Tatarlara ÇY
425 askeri ÇY
426 harb ÇY: -V
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idem sandık hemân kılıç koyup otuzbirimizi bir çırpıda427 kesdiler.” Ve428 sâ’i-
rin esîr-i der-zencîr429 itdiklerin takrîr idüp birin Tatar geldi haberin tabura430 
ifşâ içün ıtlâk idüp431 öbürleri katl olundılar.432 Ve433 getürenlere hayli ihsân 
virdiler. Meğer rûz-ı mezbûrda düşmen-i dîn, İslâm askeri henûz yerine otu-
ruşmayup tabur arabaları erişmedi, handakları kesilmedi, tertîb-i asker etmedi 
bundan özge fursat olmaz ale'l-gafle basmak zu‘muyla olduğı mahalden piyâde 
ve süvâr alayların tertîb itmiş434 altmış şâhî, sekiz kolonborna topların ve çarh-ı 
feleklerin dizüp orta kola Kaprara, sağ kola Taf, sol kola Hayzer Ceneral435 
durup öğleden sonra tabur-ı makhûrdan çıkup ser-leşker-i küffâr olan Sakson-
ya Herseki Friderikos Kral asker-i menhûsun geriden sürüp ayak ayak yürüt-
düğün karagolcı ve şikâra seğirden Tatar-ı sabâ-reftâr436 ve serhadlüden gelüp 
haber vermekle arabaların sağ tarafı Nehr-i Bekey nihâyet bulduğı mahalde üç 
kolonborna, sekiz şâhî, iki hâvân topı437 ile Zağarcı Mehemmed Ağa, dahi 
berü dört şâhî ikibin Bosna piyâdesiyle Fazlı Bölükbaşı, dahi berü beş kolon-
borna, yirmialtı şâhîyle Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa ve kul kethudâsı 
Abbâs Ağa, dahi berü sekiz şâhî ve iki hâvân ile Seksoncı Mehemmed Ağa ve 
Turnacı Mehemmed Ağa ve sadr-ı aʻzam hazretlerinin438 piyâdeleri, dahi berü 
onüç şâhîyle bostâncı ocağı [236b] dahi berü üç şâhî ile Mısır askeri dahi berü 
yedi şâhîyle Rumili vâlîsinin piyâdesi ve mîrî Arnavud kullar ta‘yîn olunup 
arabalar hâricinden meterisler almağa başlayup toplar yerleşildi. Vezîr-i aʻzam 
hazretleri439 cümle kolları gezüp gayret [ü] istimâlet440 virüp beş on çukadar ve 
şâtırlarından mâ‘adâ enderûn ve441 bîrûn ağavâtını kethudâsı Fazlı Efendi ile 

427 bir çırpıda ÇY: -V
428 ve ÇY: -V
429 der-zencîr ÇY: -V
430 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
431 idüp ÇY: -V
432 ettiler ÇY
433 ve Ç: -YV
434 itmiş ÇY: -V
435 ceneraller Ç: ceneral YV
436 sabâ-reftâr ÇY: -V
437 topı ÇY: -V
438 hazretlerinin ÇY: -V
439 hazretleri ÇY: -V
440 istimâletler ÇY
441 ve -ÇY
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saff  cengine442 me’mûr idüp “ordu-yı hümâyûn ensesini Nehr-i Bekey nihâyet 
bulduğı mahalle değin Dümdâr Vezîr Kanijeli Osmân Paşa kendü yanında 
olan asker-i mansûre443 ile muhâfaza idüp cümle vüzerâ vü mîr-i mîrân eyâlet-
leri ve eyâletlerinde olan ümerâ ve sipâh [ve] silâhdâr serdengeçdi ve terakkīli 
ve cebelü asker ve süvârî yeniçeri ve Mısırlı hulâsa-i kelâm cümle atlu asker-i 
mansûre444 ordu-yı hümâyûndan taşra çıkup kollu koluyla alaylar ve445 saflar 
bağlayup Cebeci-başı Abdurrahmân Ağa dahi nısf  ocaklı ve nısf  ocağı serden-
geçdisi ve on kıt‘a şâhîyle zağarcı kolunun sağ tarafına ve nısf  ocaklı ve nısf 
serdengeçdiyle Cebeciler Kethudâsı Mustafâ Ağa446 Dümdâr Paşa koluna 
ta‘yîn [ü] irsâl,447 bi-emr-i hümâyûn yol kenârlarında olan çadırlar yıkılup at-
ludan her kim çadırlarında bulunur ise bilâ-âmân katl olunsun” deyü buyurul-
dılar ile gediklü ağalar ta‘yîn, dönüp kesrin bütün448 çıkarup paşalar yanına 
sürdiler. Şevketlü,449 mehâbetlü, kudretlü450 pâdişahımız hazretleri dahi ikindi 
namâzın otağda451 kılup452 sâ‘at onda iken Toybuk nâm rahş-ı sebük-seyre sü-
vâr ve halka arz-ı cemâl ve aleyke avni'llâh sadâsı ayyûka irüp otağ-ı hümâyûn453 
önünde sancak-ı şerîf  altına cem‘ olan nâs rûz-ı haşrdan nişân virir idi. Nakī-
bü'l-eşrâf454 Efendi ve Şeyh Mehemmed Efendi ve Bosnavî Mustafâ Efendi ve 
Şâm'dan gelen Yûnus Efendi başka başka du‘â vü senâ455 idüp guzât-ı mansû-
re456 bir mertebe hüzn [ü] inkisâr-ı kalb ile bükâ itdiler ki ciğerler pâre pâre 
olup huzûr-ı Hakk’da hedef  ü457 icâbet-i kabûle karîn olduğunda iştibâh kal-
mayup sancak-ı şerîf  ve hırka-i mübâreke önüne alup hareket vakti re’îs kale-

442 ceng-i cidâle ÇY: cidâle -V
443 mansûre ÇY: -V
444 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
445 alaylar ve ÇY: -V
446 ve +YÇ: -V
447 ve irsâl ÇY: -V 
448 bütün ÇY: -V
449 şevketlü ÇY: -V
450 kudretlü ÇY: -V
451 otağ-ı âlîlerinde ÇY: âlîlerin -V
452 edâ idüp ÇY
453 hümâyûn ÇY: -V
454 ül-eşrâf  ÇY: -V
455 vü senâ ÇY: -V
456 ehl-i İslâm ÇY
457 ve -ÇY
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minde Sebzî Mehemmed Efendi “şimden sonra düşmen-i bî-dîn458 ile aramızı 
kılıç fasl ider Allâh'ı seven gayrı âleti bıraksun” deyüp elinde olan mızrağını 
yere urup dal kılıç olmağla mukaddem şevketlü,459 mehâbetlü, kudretlü460 
hünkârımız461 hazretleri kılıca el urduğun sâ’ir guzât-ı muvahhidîn dahi462 gö-
ricek bu kadar bin kılıç gılâfından çıkup şa‘şa‘ası nûr-ı şems-i zâ’il idüp müstaʻî-
nen bi'llâh cânib-i a‘dâya463 müteveccih [ü] azîmet, bir ok menzili mıkdâr yer464 
gidildüği mahal idi ki bu kadar bin mest ü lâ-ya‘kıl dîv sîret [ü] bed-sûret-i 
pür-gurûr kâfir-i bî-dîn ve kefere-i465 müşrikîn-i bed-âyîn dahi sâ‘at onbuçukda 
iken top ve466 tüfengin serperek bir baş meterisler önüne gelüp berü tarafdan 
atılan top tüfenge ve öldüğüne bakmayup ve önüne bir şey hâ’il olmayup to-
nuz467 sürisi gibi yürüyüp henûz meterisler birer zirâ‘ hafr olunmamış idi, ge-
lüp arabalara dayandı. Yeniçeri ağası koluyla seksoncı kolı mâ-beyninde bir 
kaç arabayı bozup yetmiş kadar kâfir-i fâcir içerü girüp guzât-ı mansûre dahi 
ardın alup bi'l-cümle kırdılar.468 Her koldan piyâde asâkir-i mansûre yer yer 
kimi i‘mâl-i top tüfeng kimi darb-ı şemşîr iderek melâ‘îni469 arabalardan ayırup 
kırarak bir kurşun menzili kadar yere sürüp ve dönüp me’mûr oldukları mete-
risler itmâmına sa‘y idüp arabalarda olan zahîre gırârların önlerine setre idüp 
münâvebe ile kimi hafr-ı meterislere dikkat, kimi i‘mâl-i top tüfenge müdâve-
met üzre olup bu yürüyüşde melâ‘în-i hâsirînin470 sağ kolı guzât-ı ehl-i471 İs-
lâm’ın atlu askerine müsâdif  düşmekle atduğı birer yaylım top ve kurşundan 
bir alay mihnet-i bed-baht habîsler ürküp bostâncı ve Mısırlı ve Arnavud me-
terisleri üzerine yıkılup anlar dahi mezbûrları top ve kurşuna tutup dahi girü 

458 bî-dîn ÇY: -V
459 şevketlü ÇY: -V
460 kudretlü ÇY: -V
461 pâdişâhımız ÇY
462 dahi ÇY: -V
463 a‘dâ-yi dîne ÇY: dîn -V
464 mahal ÇY
465 ve kefere ÇY: -V
466 ve Ç: -YV
467 hınzır ÇY
468 kılıçdan geçirdiler ÇY 
469 melâ‘în-i dûzah-mekîni ÇY: dûzah-mekîn -V
470 kâfir-i bî-dînin ÇY
471 ehl ÇY: -V
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gitdiklerinden melâ‘în-i dûzah-mekîn472 fürce bulup “Türk kaçdı” zu‘mıyla 
tekrâr yine piyâde ve süvâr alayların düzüp meterisler üzerine yürütdüği rikâb-ı 
hümâyûna arz [u] inhâ473 olundukda cümle ocaklara “meterislerden taşra 
çıkmayup yerlerinizde sâbit-kadem olup dilîrâne ve474 âşıkāne duruşup kulluğı 
yerine getüresiz” ve475 paşalara dahi “gönül birliği ile yürüyesiz ve illâ katl 
olunursuz” hıtâbıyla sâdır olan müte‘addid hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnla-
rı musâhib ağalar ve476 salâhor ve gediklü ağalar ve dîvân çavuşları getürüp 
silâhdâr zümresi dahi atlu asker imdâdına ta‘yîn, ağalarıyla kethudâları bin 
kadar nefer477 ile irişüp aralarında diyânetin bilmez ba‘zı hödükleri “biz sanca-
ğa me’mûruz dimekle şu mel‘ûnları sürün gitmezler ise kırın” deyü taraf-ı pâ-
dişâhîden478 iç halkına emr-i hümâyûn sâdır olmağla musâhib ağalar ve Hâso-
dalı ve içoğlanı ve rikâb ağaları ve gediklü ağaları ve dîvân çavuşları darb-ı 
şemşîr iderek sürüp kimin taşra çıkarup ve kimin meterisler ardına muhâfazaya 
koyup andan cümlesi ordu-yı hümâyûna yayılup bir bir çadırları gezüp, döğüp 
keserek piyâdeyi meterislere, atluyu taşra paşalar yanına sürüp çıkardılar. 
Zümre-i sipâh dahi479 ordu-yı hümâyûn ardın muhâfazaya emr olunmağın 
silâhdârlıya olan hakāreti görmekle itâ‘at idüp gitdiler. Melâ‘în-i dûzah-mekîn 
dahî ikinci def‘a meterislere yürüyüp her ne tarafa hücûm etdi ise piyâde 
guzât-ı müslimîn gediklerinden top ve480 tüfeng ile hâzır [u] âmâde bulunup 
kolonborna ve şâhî topları kurşun yerine atup ve i‘mâl etdikleri dâne-i top ve 
kurşun ta‘dâdı bir vechile mümkin olmayup ve isâbet iden kâfir-i bî-dîn481 nâr-ı 
cahîmi bulup sol tarafdan dahi şemşîr ve tîr ve nîze ve tüfeng ve hadeng ile atlu 
guzât-ı mansûre taraf  taraf  hücûm idüp Allâhu ekber bir mertebe nîrân ve harb-i 
kıtâl firûzân oldı ki takrîrinde hâme-i kalem482 âciz-i{ve} beyân483 kalup ahşam 
namâzı geçerek hâh nâ-hâh darb-ı şemşîr iderek düşmen-i dîn külliyet ile bozı-

472 dûzah-mekîn ÇY: -V
473 inhâ Ç: -YV
474 dilîrâne ve ÇY: -V
475 ve ÇY: -V
476 ve ÇY: -V
477 neferât ÇY
478 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden ÇY: kişver-güşâ hazretleri -V
479 dahi ÇY: -V
480 ve Ç: -YV
481 bî-dîn ÇY: -V
482 müverrih Ç: kalem YV
483 hayerân Ç: âciz ve beyân YV
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lup meterisler önünden ayırup yüzin tersine döndürdiler. Zâbitleri olan Hersek 
beyler484 ve ceneral ve kapudan ve mareşal ve kapralları enselerinde kılıç ve 
tüfeng ve meç ile urup ve şişler ile dürtüp her ne denlü cenge485 yürütmeğe 
cidd [ü] cehd itdiler ise çâre idemeyüp âkıbetü'l-emr486 kendüler dahi firâra 
yüz tutdılar. Asâkir-i Tatar-ı sabâ-reftâr487 dahi bir bölük kâfiri enseden bulup 
dil çıkartmayup kırdılar.488 Ve489 baş olan kâfirlerin490 niceleri dahi491 ârların-
dan bu kadar bin soltatlarıyla meydânda492 sâbit kadem493 olam sandılar. 
Bi-fadli'llâhi teʻâlâ cümlesi küşte-i şemşîr olup vakt-i ışâya değin muhârebe-i 
azîmede yaralusundan mâ‘adâ Hayzer ve Hayster ve Bolend ve Karayeli ve 
Prenc Podmovin nâm beş nefer ceneralleri ve nice bellü başluları ile onaltı bin 
mıkdârı494 kâfir-i bed-âyîn-i dûzahiyân495 mahall-i kıtâlde mürd [ü] helâk olup 
bakıyyetü's-süyûf  olan496 melâ‘în-i dûzah-mekîn mecrûh ve menkûb [ü] mah-
zûl-i mağmûm yüzi karasıyla makhûr,497 münhezimen yıkılup tabur-ı makhûr-
larına girüp guzât-ı498 muvahhidîn-i müslimîn499 piyâdeleri mansûren500 ars-
lan-veş501 meterislerinde sâbit-kadem olup atlu asâkir-i mansûre dahi gice ka-
ranluğı mevâni‘inden meterislere çekilüp me’mûr oldukları üzre Haleb Beyler-
beyisi Vezîr Caʻfer Paşa kapusı ve eyâleti askeriyle turnacı kuluyla bostâncı kulı 
arasına ve Hüdâvirdi Paşa Mısırlı kulunun berü tarafına, dahi berü Rumili 
Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa kapusı ve eyâleti askeriyle kendü 
meterisine dahi berü Hâce-zâde Eyyûb Paşa ve hâssa mutasarrıf  ağalar dahi 

484 beyler -ÇY
485 ceng-i cidale ÇY: cidâl -V
486 ül-emr ÇY: -V
487 sabâ-reftâr ÇY: -V
488 bir mertebe kılınç koydular ki vasf  olunmaz ÇY
489 ve ÇY: -V
490 kâfir-i bî-dînlerin ÇY: bî-dîn -V
491 dahi ÇY: -V
492 meydân-ı ma‘reke-gâhda ÇY: ma‘reke-gâh -V
493 kadem Ç: -YV
494 mıkdârı -ÇY
495 dûzahiyân ÇY: -V
496 olan ÇY: -V
497 makhûr Ç: -YV
498 guzât -ÇY
499 müslimîn ÇY: -V
500 mansûren -ÇY
501 misâl ÇY
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berü yollar muhâfızı olan piyâde ve süvâr mîrî sekbân ile Tırpan Bölükbaşı 
Osmân Ağa, dahi berü vezîr-i aʻzam ve defterdâr efendi ve ehl-i dîvânın Arna-
vud piyâdesiyle Zeynel Ağa, dahi berü Şâm Beylerbeyisi Dümdâr Vezîr Kani-
jeli Osmân Paşa kendü ile olan asker ve cebeciler, dahi berü kapusı ve eyâletle-
ri askerleriyle Anadolı Beylerbeyisi Daltaban Vezîr Mustafâ Paşa, dahi berü 
Maraş Beylerbeyisi Yûnus Paşa dahi berü Sivas Beylerbeyisi Vezîr Dursun 
Mehemmed Paşa, dahi berü Karaman ve Adana Beylerbeyisi Vezîr Hüseyin 
Paşa Nehr-i Bekey kenârıyla kol kol ta‘yîn olup ikişer ve birer tuğlı ümerâ ve 
cebelü ağaları ve sipâh [ve] silâhdâr serdengeçdi ve terakkīli askerleri yollu 
yoluyla cümle kulların ardında göğüs gerüp sabâha değin at arkasında durup502 
leşker-i Tatar ordu-yı hümâyûnı503 taşradan kuşadup muhâfaza etdiler. Bir 
bölük kâfir-i dûzah-mekînler504 vâfir şâhî topların [237a] meterisler berâbe-
rinde bir yüksek orman ardından uydurup bu505 gicenin506 beşinci sâ‘atine507 
değin ordu-yı hümâyûnı topladı. Bi-hamdi'llâhi teʻâlâ ekseri aşurı gidüp sekiz 
aded yuvarlak şevketlü pâdişâhımız hazretlerinin üzerinden geçüp hâfız Allâh 
kimseye zarar isâbet508 itmeyüp bir yuvarlak hünkâr509 önünde hırka-i şerîf510 
arabası dibine düşdüğünden bi-hasebi'l-iktizâ ukalâ re’yiyle gayretlü hünkârı-
mız hazretlerine topdan muhâfaza içün bir tâbya yapılmak ma‘kūl [ü] münâ-
sib511 görülmeğin derhâl oldukları mahalle iç halkı ve rikâb ağaları üşündi ile 
bir sâ‘at kadar zamânda bir mu‘azzam tâbya yapup derûnuna indirildi. Şey-
hü’l-islâm-ı allâmetü'l-enâm512 efendi hazretleri513 mukābelelerinde oturup 
sabâha değin “ecdâd-ı izâmlarınız ekser tabur-ı makhûr514 cenglerinde böyle 
muhârebe vü mukātele515 idegelmişlerdir, mübârek kalb-i hümâyûnunuza hü-

502 olup Ç: durup YV
503 hümâyûn-ı nusret-makrûnu ÇY: nusret-makrûnu -V
504 dûzah-mekînler ÇY: -V
505 bu ÇY: -V
506 gice Ç: gicenin YV
507 sâ‘ate Ç: sâ‘atine YV
508 isâbet Ç: -YV
509 adâletlü, gayretlü pâdişâhımız hazretlerinin Ç: adâletlü pâdişâhımız hazretlerinin Y: hünkâr V
510 mübâreke ÇY
511 ve münâsib ÇY: -V
512 allâmetü'l-enâm ÇY: -V
513 hazretleri ÇY: -V
514 makhûr ÇY: -V
515 ve mukātele ÇY: -V
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zün getürmeyesiz, bi-lutfi'llâhi teʻâlâ kâfir-i bî-dînler516 hezîmet buldı. Her 
hâlde mansûrsuz”517 deyü tesellî-i hâtır, kâh ahvâl-i düşmen mükâleme kâh 
du‘âya müdâvemet eylediler. Hattâ ol vakitde şecâ‘atlü hünkârımız hazretleri-
nin lisân-ı hümâyûn-ı dürer-bâr-ı efşânlarından böyle sâdır oldı ki lâ va'llâhi 
kaçmak fikri gönlüme gelmez, ölüm aynıma girmez ancak Server-i kâ’inât ve 
fazl-ı mahlûkāt aleyhi's-selâm518 hazretlerinin üzerimizde olan emânetu'llâhı 
Allahu te‘alâ519 hıfz-ı emânında520 eyleye ol güni göstermeye, düşmen-i dîn521 
eline girüp bu kadar ibâdullâh at ayağı altında pây-mâl olur ise kıyâmete dek522 
nâmım523 bed-nâmlıkla anılur kalur havfın çekerim yoksa zerre denlü524 düş-
menden525 pervâm yokdur” buyurdılar. 

Muharrir-i vekāyi‘ hakīr müverrih526 Mehemmed kemterleri cümle Hâsodalı ka-
rındaşlarımız ve içoğlanı yoldaşlarımız ve musâhib ağalar, dahi girü rikâb ağaları 
ve gediklü ağaları527 ve528 erbâb-ı dîvân, dahi girü hıdmetkâr makūlesinden gayrı 
alima'llâh529 belki üçbinden mütecâviz guzât-ı muvahhidîn şevketlü,530 mehâbet-
lü, kudretlü531 efendimiz hazretlerini dört tarafdan ihâta idüp yalın kılıç at üzre 
sabâhladık. Hâsıl-ı kelâm berü tarafın dahi kolonborna ve şâhî topları vakt-i 
ma‘hûda değin bilâ-ârâm pey ender-pey atılup arası kesilmeyüp düşmenin532 
mezbûr topların kör idüp anda dahi nice bin kâfiri533 helâk itmekle534 topların 

516 bî-dînler ÇY: -V
517 mansûr ve muzaffersiz ÇY: muzaffer -V
518 aleyhi's-sâlâtü ve's-selâm Ç: aleyhi's-selâm YV
519 te‘âlâ ÇY: -V
520 emânında ÇY: -V
521 dîn Ç: -YV
522 değin Ç: dek YV
523 nâm-ı şânım Ç: şân -YV
524 mıkdârı ÇY
525 düşmen-i hâk-sârdan ÇY: hâk-sâr -V
526 müverrih -Ç
527 gediklü ağaları ÇY: -V
528 ve Ç: -YV
529 şehîdallâh ÇY: -V
530 şevketlü ÇY: -V
531 kudretlü ÇY: -V
532 düşmen-i bî-dînlerin ÇY: bî-dînler -V
533 kâfir-i bî-dîni ÇY: bî-dîn -V
534 mürd-i hâk-i helâke düşürmeğle ÇY
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çeken bârgîr ve öküzlerinin kimi top tüfeng ile kırılup ekserin dahi Tatar-ı yağ-
ma-girân535 gāret536 itmekle bir araba top fetîli ve yedişer kıyye537 beş kıt‘a tuç 
kolonborna top ve birer kıyye538 onyedi kıt‘a şâhî darbuzenleri mahall-i ma‘re-
kede kalup zabt [u] rabt539 olunup ordu-yı hümâyûna çekildi. Nısfü'l-leylde 
vezîr-i aʻzam kulları540 gelüp tâbyada pâye-i serîr-i a‘lâya541 yüz sürüp düşmen-i 
dînden542 mahall-i kıtâlde eser kalmayup hezîmeten tabur-ı makhûrlarına543 
firâr itdüğün ve a‘yân-ı askerden karındaşı Vezîr Hâcı Mustafâ Paşa'nın saf 
cenginde sol kolı şâhî yuvarlağından544 şikest olup kendü Kapucılar Kethudâsı 
Mustafâ Ağa ve Sipâh Serdengeçdi Ağası Bektaş Ağa ve Mısır Beyi Murad 
Bey câm-ı şehâdet-i nûş eyledüğün545 ve meterisde dahi Yeniçeri Ağası Vezîr 
Mahmûd Paşa sol koluna üç yerden kurşun zahmı yiyüp546 girü çekildüğün547 
ve Yeniçeri Kâtibi İlçi Zülfikâr Efendi göğsüne kurşun isâbet idüp548 iki nefer 
çorbacıyla ma‘an şehîd549 olduğun arz [u] i‘lâm550 idüp tâbyasına gitdi. Bu 
kâfirin551 ekser cengleri552 iki vakte merhûn olup biri vakt-i asrda, biri zamân-ı 
şâfi‘de yürümesi ma‘lûm-ı havâss u âmm ve hücûm-ı evvel hezîmete mübeddel 
olmağın taraf-ı pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden553 Kul Kethudâsı Abbâs Ağa'ya 
“seni ağa vekilliğine nasb etdim meterislerde askeri554 kullanmak husûsunda555 

535 girân ÇY: -V
536 gāret ÇY: -V
537 vukıyye ÇY
538 vukıyye ÇY
539 u rabt ÇY: -V
540 kulları ÇY: -V
541 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
542 bed-girdârdan ÇY
543 makhûr-ı menhûslarına ÇY: menhûs -V
544 Vezîr... yuvarlağından -Ç
545 idüp şühedâ defterine ilhâk olduğun ÇY
546 ile urulup ÇY
547 çekildü Ç: çekildüğün YV
548 eyleyüp Ç: idüp YV
549 şühedâ defterine ilhâk ÇY
550 i‘lâm ÇY: -V
551 kâfir-i bed-âyin-i bed-ahlâkların ÇY: bed-âyin-i bed-ahlâklar -V
552 ceng-i harbleri ÇY: harb -V
553 pâdişâhîden ÇY
554 asâkir-i ehl-i İslâm kullarını ÇY
555 kullanmak husûsunda -ÇY
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a‘lâ gözedüp556 basîret üzre olup, olmaya ki bir557 ferd-i vâhid yirlerinden 
hareket ide” hıtâbıyla sâdır olan hatt-ı hümâyûnı558 Silâhdâr-ı Hâssa Çerkes 
Hasan Ağa kullarıyla irsâl buyurduğundan gayrı cümle ocaklara vüzerâ vü 
mîr-i mîrâna bu minvâl üzre başka başka hatt-ı şerîfler gönderüp, “me’mûr 
oldukları gedikleri intibâh üzre hıfz [u] hırâset idesiz ve illâ düşmen-i bî-559dîn 
yürüyüp yirlerinizde hâzır [u]560 âmâde561 bulunmayup her kimin meteris veyâ 
gediğinden içerü tecâvüz idecek olur ise evvel, Allah hakkı-çün birdir, şerîki 
ve562 nazîri yokdur ol meteris erbâbın bi'l-cümle tu‘me-i şemşîr563 iderim” deyü 
tenbîh [ü] te’kîd564 buyurup, musâhib ve salâhor ve gediklü ağalar ile irsâl an-
lar dahi “sem‘an ve tâ‘aten” deyü565 sabâha değin hâb [ü] râhatı terk idüp at 
arkasında durup handakların kazup meterislerine metânet566 [ü]567 istihkâm 
virdiler. Her zümre melhûz-ı hümâyûndan ziyâde duruşmakda ve uruşmakda568 
merdâne vü dilîrâne hareketde kusûr itmeyüp ale'l-husûs tâ’ife-i bostâniyân 
gediklerinden bir hatve ayrılmayup hücûm iden ekser düşmenin569 bir bölü-
ği bunların koluna müsâdif  olmağla bârân misâl yağdırdıkları dâne-i top ve 
kurşundan570 ve humbaralardan571 meterisleri önü lâşe-i mundâr-ı küffâr-ı 
hâk-sâr572 ile dolup onüç kıt‘a şâhîyle beşyüz seksen aded yuvarlak endâhte-i 
düşmen-i bî-dîn573 etdikleri hartuçları tenzîlinden574 bilindi. 

556 a‘lâ gözetüp ÇY: -V
557 bir Ç: -YV
558 hümâyûn-ı şevket-makrûnu ÇY: şevket-makrûn -V 
559 bî ÇY: -V
560 hâzır ve ÇY: -V
561 müheyyâ Ç: âmâde YV
562 ve ÇY: -V
563 eşedd-i ukūbet ile izâle ÇY
564 ü te’kîd Y: te’kîd Ç: -V
565 deyü Y: deyüp Ç: -V
566 metânet ÇY: -V
567 ve Ç: -YV
568 ve uruşmakda -Ç
569 düşmen-i dînin Ç: dîn -YV
570 kurşun Ç: kurşundan YV
571 ve humbaralardan ÇY: -V
572 küffâr-ı hâk-sâr ÇY: -V
573 bî-dîn ÇY: -V
574 noksanından Ç: tenzîlinden YV
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İrtesi mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci dü-şenbih gün güneş bir mızrak boyu575 
çıkduğı mahalde şevketlü, mehâbetlü, kudretlü, gayretlü576 pâdişâh-ı gāzî haz-
retleri mansûren tâbyadan577 avdet, otağ-ı hümâyûnlarına nüzûlünde vezîr-i 
aʻzam kulların da‘vet âdil köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-578masîre yüz 
sürüp “ber-hûrdâr ol güzel hıdmet etdin nân [ü] nemekim sana579 helâl olsun” 
buyurup iltifâten kürkli ve sâde iki kat hıla‘-ı580 fâhire ilbâs buyurdukdan sonra 
mahlûlden yeniçeri ocağının baş halîfesi Nâzım Mustafâ Efendi'ye yeniçeri 
kitâbeti ve Mısır askerinin müteferrika-başı Yâkūt-zâde Ahmed Ağa'ya Mısır 
beyliği tevcîh olundı. Evvelki ser-askerler zamânında hezîmete bâ‘is ve ordu-yı 
hümâyûnı gāret [ü] hasâret 581ve firâr kârları olup sûret-i İslâm'da geçinen bir 
alay dînleri za‘îf  üçbin kadar herîf  dünki gün düşmen-i dînin evvel hücûmı 
vaktinde guzât-ı ehl-i582 İslâm cân alup-virüp muhârebe vü mukātele üzre583 
iken girüden çadır ve arabaların gāret [ü] hasâret584 bir baş Tımışvar yolun 
tutup firâr iderler ve “duyuluruz” deyü birden küme ile585 kıyışup gidemeyüp 
ordu-yı hümâyûn etrâfında serserî gezüp küffâr-ı hâk-sâr586 hezîmetin haber 
alurlar ve bugün587 ale's-sabâh dönüp birer birer gelüp kollarına dağılurlar bu 
ahvâl-i pür-melâl588 sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâh-ı gāzî589 hazretlerine ilkā olun-
mağla cümlesi giriftâr-ı der-zencîr590 keşân be-keşân otağ-ı hümâyûn önüne 
ihzâr ve591 eşedd-i gadâb ile592 başları galtân olunmak üzre Dümdâr Vezîr Ka-

575 boyu Ç: -YV
576 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü, gayretlü ÇY: -V
577 tâbyaya Ç: tâbyadan YV
578 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
579 sana Ç: -YV
580 hıl‘at ÇY
581 ü hasâret ÇY: -V
582 ehl ÇY: -V
583 üzreler ÇY
584 hasâret ÇY: -V
585 küme ile ÇY: -V
586 hâk-sâr ÇY: -V 
587 bir gün Y: -ÇV
588 pür-melâl ÇY: -V
589 kişver-güşâ ÇY: -V
590 der-zencîr ÇY: -V
591 ve -ÇY
592 eşedd-i gadâb ile ÇY: -V
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nijeli Osmân Paşa'ya593 emr itdikde “bu ahvâl vâki‘dir594 lâkin mukaddem bu 
kullarına tenbîh buyurulmadığından kendülüğümüzden vaz’-ı yed itmeğe havf 
idüp iğmâz olundı” haberin gönderdi. “Ne yaman gaflet itmişiz deyü te’essüf 
çeküp düşmen-i dîn595 gazâsı denlü bir ulu gazâya dahi muvaffak olurduk” 
buyurdılar. Gerçi iç halkı hünkâr596 muhâfazasına me’mûr olup “kimse cen-
ge597 gitmesün” deyü tenbîh buyurulmuş-idi. Lâkin derûnunda cevher olup, 
nihânîce giden gılmândan Defterdâr Ahmed Paşa-oğlı Hazîneli Ömer Bey ve 
Kâto-zâde Kilerli Ahmed Çelebi Mısırlı koluna gidüp ceng iderek ikisi dahi 
şehîd598 oldukları599 rikâb-ı hümâyûna600 arz [u] inhâ601 olunmağın bugün 
cenâzelerin buldurup âdil köşkünde huzûr-ı âlîlerine getürdüp ruhların du‘â-i 
hayr ile şâd buyurup otağ içine defn itdirdi. Mahall-i ma‘rekede yoldaşlık idüp iş 
görenler, baş kesenler otağ-ı hümâyûn önüne gelüp hünerlerin arz itmeğe izn-i 
hümâyûn602 olmağın Büyük Rûznâmeci Kara Bekir Efendi ve Başmuhâsebeci 
Yeğen Mehemmed Efendi kalemleri kâtibleriyle aylak çadırı altında oturup 
kelle ve dil getürenleri yazup bahşişlerin virdi. Bi'l-cümle tutsakların boyunları 
uruldı. Yaraluya mahsûs çadırlar kurılup mecrûhları sarıldı. Hadlerine göre 
in‘âmların alup atı düşen kılıçı ve tüfengi zâyi‘ olanlara bahâları verildi. Beş 
aded haç603 peyker gümüş toplı sancak ve dört aded papa bayrağı ve sâ’ir sûrna 
ve davul ve borı ve çarh-ı felek nâmına olan âlât-ı tabur getürenlere dahi ih-
sânları virilüp cebe-hâneden zabt [u] rabt604 olundı. Bi-emr-i hümâyûn cümle 
ocaklar ve paşalar ve ordı halkı yoklanup saff-şiken bahadırândan [237b] bin 
beşyüze karîb muhâcir605 şehîd ve606 ikibin otuziki nefer mecrûh ve yaralanup 
ve ikibin yüz yetmişiki nefer âdemin dahi kiminin atı düşüp ve kiminin yaralu 

593 paşa kullarına ÇY: kullarına -V
594 vâki‘ Ç: vâki‘dir YV
595 dîn ÇY: -V
596 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin ÇY
597 ceng-i harbe ÇY: harb -V
598 şühedâ defterine ilhâk ÇY
599 olundukları ÇY
600 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
601 inhâ Ç: -YV
602 hümâyûn ÇY: -V
603 haç -ÇY
604 u rabt ÇY: -V
605 mücâhid Ç: muhâcir YV
606 ve -Ç
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olduğı muharrir işâretiyle tahkīka irüp huzûr-ı hümâyûna arz olundı. Bi'l-cüm-
le ol gün virilen in‘âmât, yekûn607 altmışyedi bin sekizyüz elliiki buçuk guruşa 
bâliğ olup yüz otuzaltı kîseden yüz kırkyedi buçuk guruş noksan itdüği Baş-
muhâsebe'den kaydı görüldi. Ve Hazînedâr Nezîr Ağa'nın otağ kapusı önünde 
bir nicelerine virdüği hesâba katılmadı. Ve “karagolcı paşadan gayrı kimse 
taşra gitmesün” deyü tenbîh buyurılup kapulara yasağcılar konuldı. Ve piyâde 
meterislerinde ve atlu asker608 kollu koluyla kafâlarında hâzır [u] müheyyâ dur-
mak üzre muhkem tenbîh-i hümâyûn609 buyuruldı. Ol gün öğle vakti piyâde ve 
süvâr Yürük askeriyle Çakırcı Hasan Paşa Tımışvar'dan gelüp alay ile ordu-yı 
hümâyûna dâhil, huzûr-ı pâdişâhîde hıl‘at giyüp cebeci ocağının sağ tarafında 
Nehr-i Bekey kenârına ta‘yîn buyuruldı. Şevketlü,610 mehâbetlü, kudretlü611 
hünkârımız hazretleri ma‘reke-gâhda maktûl-i müşrikîn seyrine azîmet üzre 
iken karagolcı paşa ve dilci serhadlü Tatardan âdem gelüp düşmen-i bî-612dîn 
çadırların bozup ve alayların kurup ve bir mıkdârı dahi karşu Bekey Suyı ta-
rafından nümâyân olup iki tarafdan yürümek sadedinde oldukların haber vir-
mekle Defterdâr efendi varup hünkâr613 tâbyasına istihkâm virüp su kenârında 
ve dümdâr taraflarında meteris ve piyâde asker olmaduğı rikâb-ı hümâyûna614 
arz [u] i‘lâm615 olunduğı sâ‘at bi-emr-i hümâyûn vezîr-i aʻzam kulları616 varup 
ol mahalleri kassâbbaşı kassâblarına ve çobanlarına vesâ’ir orducı zümresine 
ve sol tarafın dahi açık yerlerine beldâr ve sunûf-ı asker617 piyâdelerine618 mete-
risler kazdırup dâ’iren-mâ-dâr ordu-yı hümâyûn handaklerına ve meterisleri-
ne evvelkiden beş kat dahi ziyâde metânet virüp guzât-ı ehl-i619 İslâm hâzır [u] 
müheyyâ, düşmen-i dîn gelmesini câna minnet bilüp ahşama değin bu minvâl 
üzre müterakkıb olup durdılar. Ve taraf-ı pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden cümle 

607 yekûn -ÇY
608 asâkir-i İslâm ÇY
609 hümâyûn ÇY: -V
610 şevketlü ÇY: -V
611 kudretlü ÇY: -V
612 bî ÇY: -V
613 pâdişâh hazretlerinin ÇY
614 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
615 i‘lâm ÇY: -V
616 kulları ÇY: -V
617 askere ÇY
618 piyâdelerine -ÇY
619 ehl ÇY: -V
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ocaklara vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâya başka başka musâhib ve salâhor 
ağalar gönderilüp “me’mûr oldukları gedikleri bir hoş muhâfaza idüp taksîrât 
itmesünler du‘âm anlar ile biledir” deyü tenbîh buyurdı. Vezîr-i aʻzam dahi 
cümle kolları gezüp istimâletler verdi. Yeniçeri aağası kolunda olan beş kıt‘a620 
kolonbornanın ikisi seksoncı koluna ve zağarcı kolunda olan üç kolonbornanın 
birisi cebeci-başı koluna, dört şâhî ve621 iki hâvân Yürük askeri koluna üç şâhî 
Şâm vâlîsi koluna ve küffârdan622 alınan toplardan iki kolonborna beş şâhî Ru-
mili koluna ve üç kolonborna ve yedi şâhî Anadolı koluna ve iki şâhî yeniçeri 
ağası koluna ve üç şâhî vezîr-i aʻzam kethudâsı koluna tevzî‘ ve ta‘yîn olundı. 
Meğer ümerâ-yı küffâr-ı hâk-sâr623 beynlerinde ihtilâl ve cengci askerinin 
kulûb-ı menhûslarına havf  [u] haşyet müstevlî olup “İslâm askeri üzerimize 
yürür ise cenge624 iktidârımız yok625 zahîremiz tükendi, açlıkdan zebûn olup 
gün be-gün kırılmakdayız. Cebe-hânemiz kalmayup güzîde toplarımız alındı, 
cengci askerimiz kırıldı. Bizim kârımız top tüfeng ile olup kılıç geldikde hâlimiz 
bellüdür, ba‘de'l-yevm bir sâ‘at durmağa iktidârımız kalmadı” deyüp araba ve 
ağırlıkların karşu geçirmeğe başlayup “gāfil bulunmayalım” zu‘mıyla zımnen 
ceng [ü] cidâl626 gösterüp alayların kurmuş bu hîle ile sabâha değin Nehr-i 
Bekey'i karşu geçüp köprülerin yakup Kal‘a-i Segedin tarafına geçmek içün 
Baçka Ovası'na cân atup Nehr-i Tise'yi ârzûlayup amel-mânde pîr ve zen ve 
şevher ve sıbyân ve mecrûh ve elsiz ve ayaksızların dökerek firâr itmiş. Ol gün 
ahşam namâzı Tımışvar'dan Silistre Beylerbeyisi Vezîr Çerkes İbrâhîm Paşa 
kapusı ve eyâleti askeri ve Niğbolı Vâlîsi Tatar İslâm Paşa ve Küçük Caʻfer Paşa 
ve Kaplan Paşa ve Zeynel Paşa ve bin nefer mîrî Arnavud piyâdesiyle mülhak-ı 
mu‘asker-i İslâm627 olup Vezîr Yeğen Hüseyin Paşa'dan aşağı İbrâhîm Paşa'ya 
gösterilüp sâ’ir paşalar ale't-tertîb yerleşüp, dahi berü cebeci-başı meterisine 
varınca iki oda yeniçeri dahi ta‘yîn olundı. 

İrtesi mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı salı gün vakt-i fecrde karagolcudan 
birkaç âdem meterisler önünden geçüp kim olduğun su’âl iderler. Cevâb vir-

620 kıt‘a Ç: -YV
621 ve -Ç
622 küffâr-ı hâk-sârdan ÇY: hâk-sâr -V
623 hâk-sâr ÇY: -V
624 ceng-i cidale ÇY: cidâl -V
625 yokdur Ç: yok YV
626 cidâl ÇY: -V
627 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY

M E T i N 289

www.tuba.gov.tr



meyicek, meterisden birisi “gâvur basdı” sadâsın zâhir itmekle gülbâng çekilüp 
birden bu kadar bin tüfeng atılup velvelesi âlemi tutdı. Ahvâle vâkıf  olunca 
cümle ordu-yı hümâyûn628 halkı at üzerine gelüp meterislere doldılar. Der-akab 
ard tarafdan dahi ormandan bir kurd çıkup bir habîs, “koman vardı” dimekle 
düşmen-i dîn girüden şeb-hûn itdi kıyâsıyla asâkir-i ehl-i629 İslâm at arkasına 
gelüp yürüdiler. Bunun dahi künhüne irilüp630 dağıldılar. Bu hînde huzûr-ı 
hümâyûna Tatarlar gelüp tabur-ı küffârın631 firârın ve elli mıkdâr zahîre ve 
nisvân ve sıbyân ve arabaların, üçbin kadar koyun, beşyüz kadar öküzlerin 
aldıkları haberin virmekle Hakk celle vü alâ hazretleri âsân getürür ise cenge 
ikdâm ile tabura632 girüp bi-avni'llâhi teʻâlâ bi'l-cümle a‘dâ-yı bî-633dîn kılıçdan 
geçüp ganîmetleriyle guzât-ı ehl-i634 İslâm muğtenem olup top ve cebe-hâne 
vesâ’ir mîrîye lüzumı olan eşyânın orduya635 ihzârı-çün emr-i hümâyûnları 
sâdır olmağın Haleb Beylerbeyisi Vezîr Caʻfer Paşa cümleye baş olup Rumili 
ve Anadolı ve Karaman ve Sivas ve Maraş ve Silistre beylerbeyileri mükemmel 
kapuları ve eyâletleri askerleri, vezîr-i aʻzam kapusuyla kethudâsı Fazlı Efendi ve 
cümle ikişer ve birer tuğlı paşalar ve beyler ve sipâh [ve] silâhdâr serdengeçdi ve 
terakkīli zümresi ve cebelü tâ’ifesi ve süvârî yeniçeri ve Mısır askerinden ve ata 
ve dona ve darb u harbe kādir, isteyen ordu-yı hümâyûn halkından müntehâb 
yirmibinden mütecâviz cirid atlu asâkir-i mansûre ve üç kıt‘a şâhî636 darbuzen 
ve Bucak Tatarıyla Yalı Ağası Osmân Ağa ta‘yîn olup zağarcı koluyla cebecibaşı 
kolı mâ-beyninde müceddeden yapılan köprüden Nehr-i Bekey'i geçüp gitdiler. 
Üç sâ‘at kadar637 ta‘kīb olunup melâ‘în-i hâsirîn azîm sazlık içine638 girüp sarp-
dan sarpa çekdüğünden mâ‘adâ dört tarafın top ve arabalar ile zabt [u] rabt639 
idüp yayası içerüden atlusı taşradan alayların kurup topların atarak gitmekle bir 
vechile tabura yanaşup girmek mümkin olmayup yaya askere muhtâc olmağın 

628 hümâyûn ÇY: -V
629 ehl ÇY: -V
630 vâkıf  olup Ç: irilüp YV
631 küffâr-ı hâk-sârın ÇY: hâk-sâr -V
632 tabur-ı küffâra ÇY: küffâr -V
633 bî ÇY: -V
634 ehl ÇY: -V
635 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
636 top Ç: şâhî YV
637 mıkdârı ÇY
638 arasına Ç: içine YV
639 u rabt ÇY: -V
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“belâsın bulmuş bir alay kâfiri komak erlik işi değildir” deyü bu kadar nusretle 
iktifâ idüp bi'l-ittifâk ve'l-ittihâd640 avdet ve selâmet-birle ordu-yı hümâyûna dâ-
hil oldılar. Ol gün şevketlü, mehâbetlü641 pâdişâhımız hazretleri beyne's-salâtey-
nde şeyhü’l-islâm efendi, vezîr-i aʻzam kulları642 ve iç halkı kullarıyla zağarcı 
kolundan çıkup ceng mahallerin seyr [ü] temâşâ643 ve birbiri üzerine yığılmış 
cehennem kütükleri olan küşte-i düşmeni seyr [ü] temâşâ644 idüp gözleri ya-
şın döküp ol Hâlık-ı bî-çûna hamd [ü] senâ645 iderek Mısırlı kolundan içerü 
girüp otağ-ı âlîlerine şeref-nüzûl buyurdı. Mücerred bu fütuhât-ı celîle taraf-ı 
Hakk'dan bir mevhibe-i uzmâ oldı ki merâsim-i edâ-yı şükri kābil olmayup şev-
ketlü,646 mehâbetlü, kudretlü647 efendimiz hazretlerinin saff-ı derûn ve gözü yaşı 
ve mütevekkilen ala'llâhi teʻâlâ648 yerlerinde sâbit-kadem olmasından vücûda 
gelmesinde iştibâh kalmadı. Gerçe Devlet-i aliyye nice kılâ‘ ve tabur fethine mu-
vaffak olmuşdur [238a] ancak ekserinin cengcileri millet-i nasârâdan derinti 
kâfir olup bir târîhde bu kadar bin sâfî Nemçe kâfirinin cem‘ olduğı mesmû‘ ve 
müşâhede olunmadı. Ve tabur-ı düşmen649 ne mahalle konup cünbiş-i hareketin 
görüp haber getürmeğe Şarkan İbrâhîm Paşa kapusı ve serhadlüden beşyüz 
kadar650 âdem ile ahşam üzeri Bekey Suyu'n karşu geçirilüp gönderildi. Lâkin651 
bir652 dumanlı vakte müsâdif  olup varmaz illâ derûn-ı tabura girerler ve taşrada 
olan Macar katanası derd-mendin çadırının653 ardın almağla neye uğradığın 
bilüp zarûrî654 cenge mübâşeret idem sanur. Kendüsi birkaç tevâbi‘iyle esîr bir 
mıkdâr askeri şehîd olup sâ’iri ceng [ü] cidâl655 iderek kurtılup geldiler. (Horo-

640 ve'l-ittihâd ÇY: -V
641 mehâbetlü ÇY: -V
642 kulları ÇY: -V
643 seyr ü temâşâ Ç: -YV
644 ü temâşâ ÇY: -V
645 senâlar ÇY
646 şevketlü ÇY: -V
647 kudretlü ÇY: -V
648 te‘âlâ ÇY: -V
649 küffar-ı hâk-sâr ÇY
650 mıkdârı ÇY
651 tabur +Ç: -YV
652 bir -Ç
653 çadırının ÇY: -V
654 zarûrî ÇY: -V
655 cidâl Y: -ÇV
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sin Kilisası kurbüne kondukların haber virdiler. Bundan sonra pâdişâh-ı gāzî656 
hazretleri)657 menzil-i mezbûrda iki gün meks [ü]658 ikāmetden sonra mâh-ı 
mezbûrun otuzuncı çehâr-şenbih gün andan dahi göçilüp bi-emr-i hümâyûn 
bu nevbet orduda659 mevcûd cümle araba dört tarafı ihâta eyleyüp pâdişâh-ı 
gāzî hazretleri ve piyâde asâkir-i mansûre ve ağırlık içerüden ve salt atlu asker 
ile paşalar taşradan vech-i meşrûh üzre müretteb alaylar ile gidilüp üç sâ‘at 
ilerü Hodfil nâm karye yurdına nüzûl buyuruldı. Ol gün menzile karîb mahalde 
şevketlü, mehâbetlü, kudretlü660 pâdişâhımız hazretleri vezîr-i aʻzam kulların 
da‘vet ve rikâb-ı hümâyûnlarına yanaşup bir mıkdâr musâhabetden sonra il-
tifâten önce giden hâss yüklerinden bir at ihsân buyurup derhâl inüp bindi. 

İrtesi mâh-ı Safer'in661 gurresi penç-şenbih gün sahrâ-yı Tımışvar'a vusûl, 
nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurılup muhâfız-ı kal‘a 
Boşnak Caʻfer Paşa ve Bektaş Paşa yerlü kulı ve a‘yân-ı vilâyet ile hâric-i hisâr-
da düşmenin meteris alduğı mahalde selâmladılar. Ol gün taraf-ı pâdişâh-ı 
gāzî hazretlerinden yeniçeri ocağına iltifâtı mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı şev-
ket-makrûn ve altıyüz keyl pirinç ile Büyük Mîrâhûr Ahmed Ağa irsâl, yeniçeri 
ağası otağına ocak a‘yânı cem‘ olup mahzarlarında feth [ü] kırâ’at olundukda 
zârîlikler iderek kabûl ve devâm-ı ömr ü devlet-i şehriyârî662 du‘âsında olup 
gülbâng çekdiler. Ve Hân-zâde Şahbâz Girây Sultân altıbin mıkdârı Kırım 
askeriyle mülhak-ı mu‘asker-i mansûre olup düğün aşı savuldukdan sonra ge-
lündüğünden çendân663 iltifât buyurulmadı. 

İkinci cum‘a gün şevketlü, mehâbetlü, kudretlü664 hünkârımız hazretleri, şey-
hü’l-islâm efendi vezîr-i aʻzam ve iç halkı kullarıyla kal‘aya varup azeb kapusı 
önünde topcılar tâbyasında müceddeden yapılan kasr-ı âlîye inüp cümle toplar 
atılup ancak ol tâbya topcılarına ihsân verildi. Ve Câmi‘-i kebîr'de cum‘a namâ-
zı665 kılınup enderûn ve bîrûn-ı hisâr büyük handakdan hâric yeni tâbya ve şa-

656 gāzî ÇY: -V
657 Parantez içerisindeki kısım derkenar şeklinde yazılmıştır.
658 meks ü ÇY: -V
659 Ordu-yı hümâyûnda Ç: hümâyûn -YV
660 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
661 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
662 pâdişâhî ÇY
663 aslâ ÇY
664 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
665 namazı ÇY: -V
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ranpo ve handaklar ve cebe-hâne-i cedîde seyr olunup iç kal‘aya muttasıl topcı 
kullesine nüzûlünde Haleb Beylerbeyisi Vezîr Caʻfer Paşa huzûr-ı hümâyûna666 
da‘vet ve kapusı ve eyâleti askeriyle Tımışvar muhâfazasına ta‘yîn ve serâsere 
kaplu semmûr kürk ilbâs buyurılup otağ-ı mu‘allâlarına teşrîf  eyledi. Geçen 
sene nevbetci kalan yeniçeri, cebeci, topcı çıkarılup müceddeden onyedi oda 
yeniçeri dört oda cebeci dört oda topcı konup kal‘anın zehâ’iri yoklanup 
dörtbin sekizyüz altmışsekiz buçuk keyl zehâ’ir mevcûd-ı der-anbâr bulunup 
ordu-yı hümâyûn a‘yânından mahlût onikibin üçyüz kırkyedi keyl zehâ’ir 
sekizyüz otuzaltı kıyye peksimât devşürilüp yerlü kulı ve cevâmi‘ ü mesâcid 
mürtezikalarının onbeş kîse ulûfeleri ve mühimmât-ı kal‘a masârıfı-çün kırkbeş 
kîse akçe Vezîr Caʻfer Paşa'ya teslîm olundı. Bosnavî Hüseyin Bey'e Pançova 
Sancağı, selefi Göleli Mehemmed Paşa'ya Yanova Eyâleti, selefi Boşnak Caʻfer 
Paşa ve Bektaş Paşa kal‘adan çıkarılup evvel-bahâra667 değin piyâde ve süvâr 
kapusı ve eyâleti askeriyle Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa 
ve Mısır askeri muhâfazaya me’mûr oldı. Haleb ve Adana eyâletleri rûz-ı 
Kāsım'dan sonra vilâyetlerine gitmeğe me’zûn oldılar. Bu sene-i mübârekede668 
vukū‘a gelen fütûhât-ı cemîle taraf-ı pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden yazılup irtesi 
mâh-ı mezbûrun üçünci şenbih gün Musâhib Hâfız Mehemmed Ağa kullarıy-
la devletlü vâlide sultân hazretlerine gönderildi. 

Avdet-i Hümâyûn be-Cânib-i Belgrad-ı Dârü'l-Cihâd669

Belgrad cânibine avdet-i hümâyûn mukarrer olmağın ordu-yı hümâyûn670 köp-
rüsün Vezîr Dursun Mehemmed Paşa varup yapdı. Lâkin ol tarafdan gidildüği 
sûretde Ali Pınarı'nın göli kuruyup Tente'den Pançova'ya varınca yirmi sâ‘at 
yerde su bulunmayup yine gelindüği tarîk ile teveccüh ma‘kūl [ü] münâsib671 
görülmeğin iki gün meks [ü]672 ikāmetden sonra mâh-ı mezbûrun dördünci 
bâzâr gün umûm üzre673 asâkir-i ehl-i674 İslâm ile göçilüp henûz yurd yerinden 

666 hümâyûn-ı husrevâneye Ç: husrevâne -YV
667 bahâr-ı huceste-âsâra ÇY: huceste-âsâr -V
668 mübâreke-i meymenetü'l-âsârda ÇY: meymenetü'l-âsâr -V
669 dârü'l-cihâd ÇY: -V
670 hümâyûn ÇY: -V
671 ve münâsib ÇY: -V
672 meks ü ÇY: -V
673 üzre ÇY: -V
674 ehl ÇY: -V

M E T i N 293

www.tuba.gov.tr



mufârakat vakti Hazînedâr Ağa’nın Kahveci-başı Baltacı Hâcı Ali gelüp şev-
ketlü, mehâbetlü675 efendimiz hazretlerinin Belgrad'da676 Emine Sultân nâm 
bir duhter-i pâkize-ahteri vücûda geldüği haberin getürüp ma‘reke-gâh olan 
mahalle bir buçuk sâ‘at yer kalarak Hetil nâm karye yurdına nüzul-i hümâyûn 
buyuruldı. Ahşama karîb Vezîr Hâcı Mustafâ677 Paşa teşnîcden fevt olup cenâ-
zesi Seydî Ahmed Paşa Türbesi’ne defni-çün Tımışvar'a gönderildi. 

Beşinci dü-şenbih gün ma‘hûd sâzlık boğazından girilüp678 meterisler içinden 
geçilüp altı sâ‘at ilerü679 Pardan nâm karye yurdına, altıncı salı gün beş sâ‘at 
ilerü Nehr-i Tımış kenârında vâki‘ Karye-i Topolofça yurdına konulup köprü 
ile680 geçilmeğe muhtâc olmağın erkence defterdâr efendi ve Çarhacı Vezîr 
Dursun Mehemmed Paşa su başına varup onbeş kıt‘a tonbazdan bir atlu ve 
beş kıt‘a tonbazdan bir yaya köprüsüne mübâşeret, beyne's-salâteynde tamâm 
idüp mukaddem toplar ve cebe-hâne arabaları ve ikindiden sonra şevketlü, 
mehâbetlü, kudretlü681 pâdişâhımız hazretleri sa‘âdetle682 geçüp karşu yakaya 
konup ol gice ve irtesi mâh-ı mezbûrun yedinci çehâr-şenbih gün öğleye değin 
cümle asâkir-i mansûre ve ağırlık dahi geçüp köprüler bozılup arabalara dahi683 
tahmîl olup göçüldi. Beş sâ‘at ilerü yine Tımış kenârında Sakule nâm köy yur-
dına. Sekizinci penç-şenbih gün altı sâ‘at ilerü yine Tımış kenârında Yabolka 
nâm köy yurdına nüzul-i hümâyûn buyuruldukda, Tuna Kapudanı Mehemmed 
Paşa kethudâsıyla gönderdiği mektûbunda bir mıkdâr donanma-yı hümâyûn 
sefîneleriyle Tise ağzından kalkup Varadin'e yukaru âzim ve Kubile'ye varıl-
dıkda düşmen-i dîn684 kalyonlarıyla hayli toplaşılup ol mahalde olan bir şansı 
âteşe urılup iki toplı bir şaykası kırk mıkdâr cengci üç nefer kapudanlarıyla ahz 
olunup iki kapudan, kalyon kapudanı olmağla dil içün biri rikâb-ı hümâyûna685 
irsâl ve mukaddem Tise ağzında ihrâk olunan kalyonlar toplarının onyedisin 

675 mehâbetlü ÇY: -V
676 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
677 Caʻfer YÇ
678 gidilüp ÇY
679 ilerude ÇY
680 ile -ÇY
681 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
682 sa‘âdetle ÇY: -V
683 dahi ÇY: -V
684 dîn Ç: -YV
685 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
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sudan çıkarup686 meftûh şayka ile Belgrad'a687 gönderdiğin arz [u] i‘lâm688 et-
miş dil dahi söyledilüp “Felemenk diyârında Amsterdam nâm şehirden olup 
gemi kullanmak içün Çasar tarafından ulûfe ile tutılup kırkbeş nefer ile gelüp 
hâlen Islankamen'de olan Nemçe kalyonlarına girdik mukaddemâ ahz ve ihrâk 
olunan kalyonlardan gayrı sekiz kıt‘a kalyon ve oniki kıt‘a şaykaları Islankamen 
ile Kubile arasında durup İslâm donanması nerede olduğun yoklamak içün 
iki şayka ile Islankamen'den aşağı vardım biri firâr idüp birisiyle ben alındım. 
İçinde olan cengcinin kimi kesildi, kimi esîr oldı” takrîrin idüp öbür kapu-
danlar ile muhzır ağa habsine verildi. Ve Nemçe taburundan firâr idüp gelen 
bir müslimân esîri söyledilüp Nemçe taburı münhezimen Bekey Suyu'nı geçüp 
gitdüği gün Titel muhâfazasında olan Tonsuz Ceneral altıbin Nemçe atlusı ve 
altıyüz Macar katanasıyla Horosin Kilise'si kurbünde tabura karışup Çanad 
altına gitdiler. Friderikos Kral taburda689 eğlenmeyüp kendü askerin ayırup 
girü gitdi. Tabur-ı makhûr690 üzerine Kaprara Ceneral baş kalup yaralusun 
taburdan691 ifrâz ve kışlaya perâkende olacakların ve Paldiyak Kapudan ile 
güzîde [238b] Nemçe atlusı Erdel'e gitdiklerin haber virdi. 

Dokuzuncı cumʻa gün üç sâ‘at ilerü Pançova geçilüp bir buçuk sâ‘at ilerü büyük 
köprü başında Karye-i Vişniçe mukābelesinde konılup “karşu Belgrad yakasına 
kimse geçmeyüp ve illâ salb [ü] siyâset olunur” deyü tenbîh buyurılup köprü ba-
şına İpşir Hasan Paşa ve Turnacı-başı Mehemmed Ağa ta‘yîn [ü] irsâl692 olundı.693 
Şevketlü, mehâbetlü, kudretlü694 pâdişâhımız hazretleri Âsitâne-i sa‘âdet695 tara-
fına hareket gününe değin Belgrad-ı dârü'l-cihâd696 Kal‘ası'nda meks [ü] ikāmet697 
etmek üzre karâr virilüp bugün konakdan hareketden mukaddem nihânîce binüp 
köprüden geçüp iç kal‘ada harem-i şerîfe teşrîf  buyurdılar. Onuncı şenbih gün 

686 çıkarılup ÇY
687 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
688 i‘lâm ÇY: -V
689 tabur-ı makhûrda ÇY: makhûr -V
690 makhûr ÇY: -V
691 tabur-ı makhûrdan ÇY: makhûr -V
692 ve irsâl ÇY: -V
693 buyuruldı ÇY
694 mehabetlü, kudretlü ÇY: -V
695 sa‘âdet ÇY: -V
696 dârü'l-cihâd ÇY: -V
697 ü ikāmet ÇY: -V
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yeni tâbyaya inüp küffârdan698 alınan kalyon seyr olunup İstanbul'a getürmesi 
kābil-i imkân699 olmamağla bozılup topları kal‘aya alındı. Peşîn ikişer kıst ulûfe 
ve onar akçe tekā‘üd şartıyla bir sene Tımışvar Kal‘ası'nı beklemek üzre isteyen 
yeniçeriden ikiyüz nefer yazılup anda olanların elli kîse mevâcibleri ve kal‘anın 
kusûr kalan dokuzbin keyl dakīk ve oniki bin keyl buğday Pançova'da hâzır mîrî 
zahîreden ifrâz ve700 îsâli-çün Sivas Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehemmed Pa-
şa'ya teslîm kapusı ve eyâleti askeriyle ta‘yîn olup Küçük Caʻfer Paşa, Kaplan 
Paşa, Hudâvirdi Paşa, Aşcı Mustafâ Paşa, Şâmlı Mehemmed Paşa, Tatar İslâm 
Paşa, Kurd Mehemmed Paşa, sipah silâhdâr serdengeçdileri ve Konya'dan gelen 
ikiyüz nefer mîrî süvârî ve bin dokuzyüz nefer mîrî Arnavud piyâdesi bile koşılup 
onikinci dü-şenbih gün ale's-seher gönderildi. 

Cem‘an otuzsekizbin ikiyüz onbeş buçuk keyl zahîreye bâliğ oldı. Ol gün şev-
ketlü, mehâbetlü701 hünkârımız hazretleri şeref-nüzûl buyurup vezîr-i aʻzam 
kulları702 ve ba‘dehû şeyhü'l-islâm efendi hazretleri703 da‘vet ve umûra müte‘al-
lik ba‘zı mükâleme esnâsında Azak Kal‘ası vire ile Moskov eline girdüğün arz 
[u] i‘lâm704 eyleyüp ahşam üzeri yine kal‘aya avdet buyurdılar. Onüçünci salı 
gün Yeniçeri Kâtibi Nâzım Mustafâ Efendi hummâ-yı muhrikadan fevt olup 
yerine Arpa Emîni Mustafâ Efendi ve anın yerine Kapan Çelebi Mehemmed 
Efendi nasb olundılar. Onbeşinci penç-şenbih gün donanma-yı hümâyûn Ti-
tel'den Belgrad-ı dârü'l-cihâd705 altına gelüp tarafeynden hayli şenlik etdiler. 
Onaltıncı cumʻa gün bi-emr-i hümâyûn bi'l-cümle ordu-yı hümâyûn ile asâ-
kir-i mansûre Pançova sahrâsından göçüp cisr-i mezbûrdan geçüp Belgrad-ı 
dârü'l-cihâd706 sahrâsına nüzûl, kendüler sa‘âdet707 ile mukaddemce kal‘adan 
otağ-ı hümâyûnlarına gelüp708 âdil köşküne teşrîf709 buyurmuşlar idi. Vezîr-i 

698 küffâr-ı hâk-sârdan ÇY: hâk-sâr -V
699 imkân ÇY: -V
700 ve ÇY: -V
701 mehâbetlü ÇY: -V
702 kulları ÇY: -V
703 hazretleri ÇY: -V
704 i‘lâm ÇY: -V
705 dârü'l-cihâd ÇY: -V
706 dârü'l-cihâd ÇY: -V
707 şeref-i ikbâl ÇY
708 teşrîf  buyurup ÇY
709 safâ-yi hâtır ile nüzûl ÇY
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aʻzam kulları at üzre selâmlayup sancak-ı şerîf  ve hırka-i mübârekeyi içerü 
teslîm eyledi. Ve gice nevbeti ref‘ ikindi dîvânın idüp kal‘aya azîmet buyurdılar. 
Ve dört aşağı bölük sipâhîleri rûz-ı Kāsım'a değin Pançova Kal‘ası muhâfaza-
sına me’mûr oldılar. Ve Belgrad'dan yirmi sâ‘at yukaru Sava Suyu'na dökilen 
Nehr-i Bosut ile Nehr-i Hodva bir yere karuşduğı mahalde vâki‘ Moravik 
Palankası düşmen-i dîn710 eline gireliden berü Rumili'ne geçüp Sofya'ya va-
rınca haydûdluk iden harbî kâfir mecma‘ ve memerri olup feth ve hedmi 
levâzım-ı dîniyyeden olmağın Anadolı Beylerbeyisi Vezîr Daltaban Mustafâ 
Paşa ser-asker nasb ve serâserli semmûr kürk ilbâs, kapusı ve eyâleti askerinden 
üçbin nefer ve Şâm Beylerbeyisi Vezîr Kanijeli Osmân Paşa kapusı ve Şâm 
kullarından üçyüz nefer ve Maraş Beylerbeyisi Yûnus Paşa yüz elli nefer ve 
Suğla Sancağı Mutasarrıfı İpşir Hasan Paşa beşyüz nefer ve Çankırı Sancağı 
Mutasarrıfı Küçük İsmaʻîl Paşa yüz nefer ve Ankara Sancağı Mutasarrıfı Uzun 
Ali Paşa elli nefer ve Kastamonı Sancağı Mutasarrıfı Ali Paşa seksen nefer ve 
Tatar Sâlih Paşa yüz elli nefer ile bile koşılup, Silistre Beylerbeyisi'nin kapusı 
ve eyâleti askerinden beşyüz nefer ve Karaman Eyâleti askerinden yediyüz 
nefer ve Yürük Zâbiti Hasan Paşa kapusundan yüzelli nefer ve cebelü ağaları 
yüzellişer nefer, vezîr-i aʻzam serhadlüleri dörtyüz nefer ve mîrî beşlüler üçyüz 
nefer ve sipâh [ve] silâhdâr terakkīlileri bin beşyüz nefer ve süvârî yeniçeriden 
üçyüz nefer, cem‘an sekizbin üçyüzotuz nefer atlu asker ifrâz ve ta‘yîn galite 
ve fırkateler Belgrad-ı dârü'l-cihâd711 altında alıkonulup, kırk mıkdâr şayka ve 
sâ’ir üsti açıklar ile Kapudan Mehemmed Paşa dahi me’mûr olup altıbin nefer 
donanma-yı hümâyûn levendâtından mâ‘adâ Seksoncı-başı Selânikli Me-
hemmed Ağa ile yirmiiki oda yamaklarıyla altıbin yeniçeri, beş oda cebeci ve 
beşyüz cebeci serdengeçdisi, beş oda topcı, bin beşyüz Yürük, bin nefer Bosna, 
bin nefer mîrî Arnavud, üçyüz nefer serdâr-ı mezbûr piyâdesiyle cem‘an on 
altıbin üçyüz nefer yaya asker712 ve Lagamcı-başı Zaʻîm Freng Mehemmed ve 
Humbaracı-başı Freng Osmân Ağa713 kifâyet mıkdârı neferleri, iki kıt‘ası beşer 
ve üç kıt‘ası üçer kıyye beş kolonborna top, birer kıyye on kıt‘a şâhî darbuzen 
ve otuzbeşer714 kıyye beş kıt‘a hâvân ve arz-ı kifâyeden ziyâde cebe-hâne ve 

710 dîn ÇY: -V
711 dârü'l-cihâd ÇY: -V
712 askerleri ÇY
713 Ağa -ÇY
714 beş ÇY
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mühimmât-ı edevât715 ile donanma-yı hümâyûna vaz’ olunup mâh-ı mezbû-
run onyedinci şenbih gün Nehr-i Sava ile serdâr-ı müşârün-ileyh berü kara 
cânibiyle hareket ve piyâde ve süvâr yirmidört bin altıyüz otuz nefer guzât-ı 
ehl-i716 İslâm ile cânib-i maksûda azîmet eyleyüp Bosnavî Sefer Bey kulağuz 
ta‘yîn olup,717 Şahbâz Girây Sultân ve Yalı Ağası Osmân Ağa dahi cümle Ta-
tar-ı sabâ-reftâr718 askeriyle me’mûr olup gitdiler. 

Felemenk Cumhûrı sûretâ Devlet-i aliyye719 ile dostluk yüzünden mu‘âmele 
idüp sîretâ pes-i perdeden Nemçe'ye imdâddan hâlî olmaduğı nümâyân ol-
mağın muhzır ağa habsinde olan mezbûr üç nefer Felemenk kapudanları ol 
gün dâhil-i kal‘ada sarâya nâzır Yeniçeri Ağası Câmi‘i önünde nazar-gâh-ı 
pâdişâhîde boyunları uruldı. Ve Belgrad-ı dârü'l-cihâd720 Kal‘ası'nın limanı 
mürûr-ı eyyâm ile dolup mu‘attal olmuş, galite ve sâ’ir tonbaz gemileri kışla-
madan kalmışidi. Ke’l-evvel amîk [ve] vasî‘ hafr olunmak üzre emr-i hümâyûn 
sâdır olunmağın, mâh-ı mezbûrun onsekizinci bâzâr gününden dört güne de-
ğin şevketlü, mehâbetlü,721 gayretlü hünkârımız722 hazretleri sipâh tâbyasına 
kurdurduğı sâyebân-ı şâhânelerine teşrîf-sâz723 buyurup mukaddem sipâh [ve] 
silâhdâr ocağı, ikinci gün yeniçeri ocağı, üçünci gün cebeci ve topcı ocakları 
ve fırkateciler ve dördünci gün paşalı ve küttâb ocağı ve gediklü müteferrika 
ve çavuş da‘vet ve matbah-ı hâslarında tabh olunan pilâv ve zerde ve söğüş ile 
ziyâfet idüp tabl-hâne ile hafr-ı limânda hıdmet itdiler. Ve sâ’ir günlerde dahi 
nezâret ile vezîr-i aʻzam durup kendü kapusı ve yerlü kulı ve sükkânı şehir ve 
arabacı ve köylü ve ordu-yı hümâyûn724 halkına münâvebe ile işledüp onal-
tı günde tamâm idüp etrâfına iri kazıklar ile şaranpo çevirüp, içinden çıkan 
toprağın yarısın Sultân Süleymân'ın725 su kullesinden azeb kapusuna varınca 
hisâr berâberine değin kal‘a ardına yığdırup beden başların tıraş idüp düzle-

715 ve mühimmât-ı edevât ÇY: -V
716 ehl ÇY: -V
717 olup ÇY: -V
718 sabâ-reftâr ÇY: -V
719 aliyye ÇY: -V
720 dârü'l-cihâd ÇY: -V
721 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
722 pâdişâhımız ÇY
723 sâz ÇY: -V
724 hümâyûn ÇY: -V
725 Süleymân aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrân hazretlerinin ÇY: Hân... hazretlerinin -V
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dikden sonra üzerine örilen sepetler içi toprak ile doldurılup ve top mazgalları 
yapılup üstüne balyemez toplar çekilüp kal‘anın ol tarafına hayli metânet [ü] 
istihkâm726 verildi. Toprağın yarısı dahi sipâh tâbyasıyla liman ağzı aralığına 
yığılup bir mu‘azzam tâbya dahi ol mahalle yapılmak üzre tenbîh buyuruldı. 
Evvelki gün vezîr-i aʻzam dahi ol mahalde rikâb-ı hümâyûna727 ziyâfet tertîb 
idüp hîn-i rükûbda iltifâten kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire ilbâs buyurdı. 
Ondokuzuncı dü-şenbih gün Tımışvar'a zahîre getüren asker-i İslâm728 gelüp 
iki tarafın köprüleri bozuldı. 

Yirmibirinci çehâr-şenbih gün Bektaş Mehemmed Paşa'ya Yanya Sancağı, 
[239a] selefi Küçük Caʻfer Paşa'ya İlbasan Sancağı ilhâkıyla Rumili Eyâleti, anın 
selefi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa'ya hâs ile mü’ebbed Tımışvar muhâfazasına 
me’mûr ve merhûm Koca Halîl Paşa-oğlınun oğlı Timur Halîl Bey'e Arnavud 
İskenderiye Sancağı ve Boşnak Receb Paşa'ya Ohri Sancağı ve Serhadlü Me-
hemmed Paşa'ya Köstendil ve Üsküp Sancakları tevcîh [ü] inâyet729 olundı. Yir-
miikinci penç-şenbih gün Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa rikâb-ı hümâyûna730 da‘vet, 
otağda731 bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il olup Niğbolı Sancağı ile732 havâss 
ve Engürüs serdârlığıyla Belgrad muhâfazasına me’mûren ilbâs-ı semmûr-ı 
serâser hıl‘at buyurup, “kal‘a kapuları demürden yapılmak üzre emr etdim, 
kusûr meremmâtını bir gün evvel tekmîl itmeğe sa‘y [u] ihtimâm733 idüp bir 
hoş yapdıragör. Sâ’ir senelerden ziyâde muhâfazacı asker-i mansûre734 koyup ve 
Âsitâne'den masârif735 içün akçe eksik etmem ve mütâba‘at iden re‘âyâyı çiğnet-
meyüp zulm etdirme”736 deyü lisânen tenbîh-i hümâyûn737 buyurup selefi Vezîr 
Çelebi İbrâhîm Paşa ordu-yı hümâyûnla738 Âsitâne'ye gitmek emr-i hümâyûn739 

726 ve istihkâm ÇY: -V
727 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü pâdişâh-ı gāzî hazretlerine ÇY
728 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
729 ü inâyet Y: -V
730 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
731 Otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
732 ile Y: -ÇV
733 ve ihtimâm ÇY: -V
734 mansûre ÇY: -V
735 masârifleri ÇY
736 zulm-i te‘addîden hazer idin ÇY
737 hümâyûn ÇY: -V
738 hümâyûn-ı nusret-makrûn ile ÇY: nusret-makrûn -V
739 emr-i hümâyûn ÇY: -V
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buyuruldı. Ve sükkân-ı vilâyet matlûbı740 üzre bi-emr-i hümâyûn Belgrad-ı dâ-
rü'l-cihâd741 varoşunun ardından Tuna'dan Sava'ya varınca şehirli ve kapukulı 
ve ordu-yı hümâyûn742 halkı münâvebe ile bir mu‘azzam handak çevirüp Rumili 
Beylerbeyisi Caʻfer Paşa nâzır ta‘yîn, Tuna ve Sava ve ova taraflarında üç yir-
den kapular açılup muhâfazasına ikibin743 nefer süvârî kul yazılup şaranpo içün 
Hisârcık dağlardan744 ellibin kazık kesüp getürmek üzre mübâşirler gönderildi. 
Ve Belgrad havâlîlerin haydûddan745 muhâfaza içün Havâle palankasına dahi746 
elli nefer atlu yüz nefer yaya yerlü kulı vaz‘ olundı. 

Yirmidördünci şenbih gün Arnavud Kaplan Paşa ikibin kadar747 sipâh [ve] 
silâhdâr serdengeçdileriyle Moravik imdâdına gönderildi. Bu hînde İrik Kar-
yesi'nin knezi gelüp câsûslukla Varadin'e varup Friderikos Kral Peç tarafına 
gidüp ser-leşker-i küffâr-ı murdâr748 olan Kaprara Ceneral Moravik Palan-
kası'na749 imdâd idüp asâkir-i ehl-i750 İslâm'ı muhâsaradan kaldırmak fikriyle 
piyâde ve süvâr yirmibin kadar751 küffâr-ı hâk-sâr752 kırk şâhî top ve cebe-hâne 
ile Segedin sahrâsından berü Varadin Kal‘ası'na geçüp içinde olan yaya as-
kerini çıkarup yanına alup eskiden yanında olan askerden üçbin yaya kal‘aya 
üçbin atlu kâfir karşu Segedin yakasında kal‘anın köprübaşına ta‘yîn ve irtesi 
gün kalkup üç sâ‘at berü Kerevit Palankası'na dahi irtesi İlok'a konup küçük 
sulara köprü yapacak kadar753 birkaç tonbaz gemileri ve mühimmâtı arabalar 
ile getürdüğün söyledikde, düşmene754 gûşmâl niyyetiyle a‘yân-ı asker ve er-
bâb-ı dîvândan bin altıyüz mıkdâr müntehab cirid atlu asker-i İslâm755 ifrâz ve 

740 matlûbları ÇY
741 dârü'l-cihâd ÇY: -V
742 hümâyûn ÇY: -V
743 iki bin Ç: -VY
744 dağlarından ÇY
745 haydûd eşkıyasından ÇY: eşkıyâsın -V
746 dahi -Y
747 mıkdârı ÇY
748 murdâr ÇY: -V
749 kal‘asına Ç: palankasına YV
750 ehl ÇY: -V
751 mıkdârı ÇY
752 hâk-sâr Y: -V
753 mıkdârı ÇY
754 düşmen-i bed-girdâra ÇY: bed-girdâr -V
755 İslâm ÇY
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Kurd Mehemmed Paşa'ya koşılup, yirmisekizinci çehâr-şenbih gün ale's-sabâh 
üsti açıklar ile Zemun'a geçirilüp Varadin semtlerine çeteye gönderildi. Yirmi-
dokuzuncı penç-şenbih gün âtıfetlü756 hünkârımız757 hazretleri Kemânkeş Ah-
med Paşa tâbyasına teşrîf  buyurup şeyhü'l-islâm efendi758 da‘vet ve bir mıkdâr 
musâhabetden sonra iltifâten bir erkân semmûr kürk giydirdi.

Feth-i Palanka-i Moravik

Moravik fethine me’mûr Anadolı Beylerbeyisi Vezîr Mustafâ Paşa yanında 
olan asâkir-i ehl-i759 İslâm ile gidüp beşinci menzilde palanka-i mezbûra üç 
sâ‘at karîb Karye-i Raçe nâm mahaldeki palanka dibinden cereyân iden ne-
hirlerin Sava'ya mülâkī olduğı yerdir. Donanma-yı hümâyûnı anda alıkoyup 
bi'l-cümle piyâde asker760 ve top761 ve mühimmât-ı cebe-hâneyi762 çıkarup 
sefîneler muhâfazasına Küçük İsmaʻîl Paşa'yı ta‘yîn [ü] irsâl763 etdikden sonra 
topları karadan el ile çekerek mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci bâzâr gün öyle 
vakti palanka altına varup iki asma kapulı beş kulleli taş ve tuğla ve kireç764 ile 
yapılmış içine beşyüz kadar765 haydûd eşkıyâsı766 kapanmış bir metîn ü müs-
tahkem767 hınzîr-hâne idi. Topı ermez mahalle orduyı kondurup muhâfazası-
na Kanijeli Vezîr Osmân Paşa'yı ta‘yîn [ü] irsâl768 idüp kendü piyâde ve süvâr 
guzât-ı mansûre769 ile açıkdan yürüyüp köprülerden geçüp üç şâhî darbuzen ve 
bir hâvân ve Silistre ve Karaman eyâletleri ve Yürük ve Arnavud piyâdeleri ve 
Uzun Ali Paşa ile İpşir Hasan Paşa sağından ve altı şâhî darbuzen ve beş hâvân 
ile Ser-asker Mustafâ Paşa seksoncı ve yeniçeri ocağıyla orta varoş tarafından 

756 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY
757 pâdişâh-ı gāzî ÇY
758 efendiyi ÇY
759 ehl ÇY: -V
760 asâkir-i mansûre ÇY
761 cebe-hâne ÇY
762 edevâtı ÇY
763 ve irsâl ÇY: -V
764 kerpiç Ç: kireç VY 
765 mıkdârı ÇY
766 eşkıyâsı ÇY: -V
767 ve müstahkem ÇY: -V
768 ve irsâl ÇY: -V
769 ehl-i İslâm ÇY
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ve Kapudan Mehemmed Paşa fırkateci ve Fazlı Bölükbaşı Bosna piyâdesiyle 
solundan meterisler770 alup top ve771 tüfeng ile cenge mübâşeret idüp,772 irtesi 
dü-şenbih gün ikindi vaktinde cümle toplara bir fetîlden âteş virilüp palankada 
baş olan Perçemli nâm Sırf  kâfiri top dânesiyle mürd [ü]773 helâk ve ikinci hay-
dûd başı olan mel‘ûnun774 dahi kolun götürüp mürd oldukdan sonra sâbıkā Niş 
yolunda hazîne ile İlçi Zülfikār Efendi'yi uran Marko nâm la‘în775 Perçemli'nin 
yerine baş olup mukaddem imdâdlarına gelen altı nefer haydûd başıları ile salı 
gün kuşluk vaktine değin ceng [ü] cidâl-i [ve] harb [ü] kıtâl776 idüp dörtyüz 
kadar nerdübân ile asâkir-i mansûre777 yürüyüp palanka bedenine dayandığın 
mahsûr-ı müşrikîn görünce beyaz bayrak diküp istîmân eyleyüp “bize emân 
virin vire idelim” deyü feryâdları778 makbûl tutulmayup guzât-ı muvahhidîn 
gülbâng çeküp taraf  taraf  yürüyüş eylediler. A‘dâ’-i lî’âmın779 kimi küşte-i şem-
şîr ve kimi bend ü780 esîr-i der-zencîr781 avn-i782 Hakk783 ile feth [ü] teshîr ve 
Perçemli'nin cevâhir ve dîbâya gark olmuş avreti, bir oğlı bir kızıyla ikiyüzden 
mütecâviz nisvân ve sıbyân ve eşyâları nasîb-i ehl-i İslâm olup huzûr-ı serdâra784 
gelen üçyüzden mütecâviz haydûd eşkıyâsının bahşişleri virilüp Marko ile cüm-
leten boyunları urılup785 kelle getürenler786 dahi behremend kılındı.787 Sunûf-ı 
asâkir-i mansûreden788 dahi yüz doksanyedi âdem şehîd ve sekizyüz yetmişaltı 
neferi yaralanup palanka zindânında müslimân onbeş erkek ve beş avret esî-

770 meteris Y: meterisler ÇV
771 ve ÇY: -V
772 idüp ÇY: -V
773 mürd ÇY: -V
774 kâfir-i bî-dînin ÇY
775 kâfir-i bî-dîn ÇY
776 cidâl-i harb ü kıtâl ÇY: -V
777 ehl-i İslâm ÇY
778 feryâd ü figānları ÇY: ü figān -V
779 bed-ahterlerin ÇY
780 ve -ÇY
781 der-zencîr ÇY: -V
782 avn -ÇY
783 hazret-i zü'l-celâl ÇY
784 serdâr-ı vakāra ÇY: vakār -V
785 Marko... urulup -ÇY
786 getürenlere ÇY
787 ihsânlar verildi ÇY
788 İslâmdan ÇY
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ri789 bulunup halâs oldılar. Ve790 mevcûd bir şâhî ve beş misket top ve dokuz 
kebîr tüfeng, bir kırık hâvân, bir çan, bir pranga, yedi varul barut bulunup 
çıkarıldıkdan sonra dört yerden lagam ile atılup hâke berâber yıkıldı. Ve palan-
kaya sekiz sâ‘at mesâfe Diranevçe nâm karye ve Nemçe nâm varoş re‘âyâları 
isyân üzre olup dâ’imâ küffâr-ı hâk-sâr791 hıdmetine gelüp palanka etrâfına 
handak kazup metânet [ü] istihkâm792 virmeğe mübâşeret eyledikleri ma‘lûm-ı 
serdâr olmağla istîsâlleri-çün Şahbâz Girây Sultân Kethudâsı Ali Ağa Tatar-ı 
sabâ-reftâr793 askeriyle ta‘yîn [ü] irsâl794 ve yanlarınca tavâ’if-i guzât-ı sâ’ireden 
ve bin nefer Bosna piyâdesinden intihâb ve irsâl eyledikden sonra cümle asâ-
kir-i mansûre795 ile avdet, mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı penç-şenbih gün 
donanma-yı hümâyûnun meks [ü] ikāmet796 itdüği Sava başına geldi. Ve İlok 
tarafından bin kadar Nemçe ve Macar, Moravik imdâdına gelürken bir sâ‘at 
yer797 kalarak fethin haber almağla Sirem kırlarında kalup dahi girü Nemçe 
taburuyla Kaprara Ceneral havfından gelemeyüp Varadin'e döndi. Ve Hırvat 
Banı dedikleri Makra-oğlı la‘în-i bî-dîn798 dahi cem‘ itdüği oniki bin mıkdârı 
kefere ile imdâd içün Birot Palankası nâm mahalle değin gelmiş iken, ol dahi 
işidince799 kuruyup kalduğı800 müjdesiyle gönderdiği kulağuz Sefer Bey mâh-ı 
Rebî‘ü'l-evvel'in801 gurresi cumʻa gün gelüp rikâb-ı hümâyûna802 arz-ı teslîm 
ve lisânen dahî otağda803 bir bir804 takrîr idüp mukābele-i hıdmet iki tuğ ile 
Hersek Sancağı tevcîh [ü] inâyet805 olundı. 

789 esîrleri ÇY
790 ve -ÇY
791 hâk-sâr ÇY: -V
792 ve istihkâm ÇY: -V
793 sabâ-reftâr ÇY: -V
794 ve irsâl ÇY: -V
795 ehl-i İslâm ÇY: -V
796 ü ikāmet ÇY: -V
797 yer ÇY: -V
798 bî-dîn Y: -ÇV
799 işidince ÇY: -V
800 kadîd olduğı ÇY 
801 âhirin ÇY 
802 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
803 Otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
804 bir bir ÇY: -V
805 ü inâyet ÇY: -V
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Azîmet-i Pâdişâh-ı Gāzî be-Âsitâne-i Sa‘âdet806

Bi-hamdi'llâhi teʻâlâ bu gā’ile dahi âsân vechile mündefi‘ olup şevketlü, mehâbet-
lü807 efendimiz pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin Âsitâne-i sa‘âdet tarafına avdet-i 
hümâyûnları mukarrer olmağın ol gün cum’a namâzın aşağı kal‘ada Yeniçeri 
Ağası Câmi‘i'nde kılup ikindiye değin yeni tâbyada eğlenüp Belgrad Kal‘ası'nın 
yerlü kulundan gayrı beşbin yeniçeri, bin cebeci, beşyüz topcı, yüz top arabacı 
ve kapuları ile Küçük İsmaʻîl Paşa ve Hüdâverdi Paşa muhâfazaya ta‘yîn ve ikişer 
kıst ulûfe ve zâd [ü] zahîre ve mühimmât ve levâzıme-i sâ’ireleri virilüp [239b] 
Tımışvar'dan getürilen altıyüz kantâr top kırıkları ve kal‘adan indirilen beş kıt‘a 
sakat balyemez ve taburdan alınan ve kalyondan ve sudan çıkan sagīr ve kebîr 
cümle toplar tonbazlara konup İstanbul'a irsâl olunup ancak dokuzar ve yedişer 
kıyye yedi kıt‘a kebîr demür topları lüzûmı olan Belgrad-ı dârü'l-cihâd808 beden-
lerine konup ve yüzer dirhem iki kıt‘a tuç misket kapudan paşaya verildi.809 

Kapukulı ve paşalar vesâ’ir tavâ’if-i askerin810 vilâyet ve mansıblarına gitmeğe 
icâzet-i ihsân-ı hümâyûn-ı811 pâdişâhî sudûrundan sonra mâh-ı mezbûrun dör-
dünci dü-şenbih güni ki Eylül'ün yirmibiri idi, umûm ordu-yı hümâyûnlarıyla 
Belgrad-ı dârü'l-cihâd812 sahrâsından hareket ve Âsitâne-i sa‘âdet cânibine 
ric‘at ve azîmet buyurılup Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa dümdâr ta‘yîn olundı. 
Belgrad Muhâfızı Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa yarım sâ‘at kadar813 mahalle değin 
teşyî‘ ve hîn-i avdetde rikâb-ı hümâyûnlarına yüz sürüp, “seni ve serhadd-i 
İslâm'ı ve muhâfazada olan asâkir-i mansûre kullarımı Allâh'a814 emânet eyle-
dim” buyurup serâsere kaplu semmûr kürk ilbâs eyledi.815 

Menzil-i evvel Hisârcık. Beşinci salı gün Menzil-i Kolar. Dün giceden berü 
lâ-yenkatı‘ te‘âkub iden yağmurdan hayli zahmet [ü] meşakkat816 çekilüp ağır-

806 sa‘âdet ÇY: -V
807 mehâbetlü ÇY: -V
808 dârü'l-cihâd ÇY: -V
809 teslîm olundı ÇY
810 asker-i İslâmın ÇY: İslâm -V
811 hümâyûn Ç: -YV
812 dârü'l-cihâd ÇY: -V
813 kadar -ÇY
814 Allâhü Te‘âlâ hazretlerine ÇY: te‘âlâ hazretleri -V
815 olundı ÇY
816 ü meşakkat ÇY: -V
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lık yollarda dökilüp kalmağın altıncı çehâr-şenbih gün menzil-i mezbûrda bir 
gün meks [ü] ikāmet817 olup girüsi gelüp yetişdi. Li'llâhi'l-hamd hevâ818 dahi 
açılup yedinci penç-şenbih gün göçilüp Menzil-i Hasan Paşa. Sekizinci cumʻa 
gün Menzil-i Baticine. Ol gün ele giren dört nefer haydûd eşkıyâsı819 palanka-
nın köprübaşında kazığa uruldı. Dokuzuncı şenbih gün Menzil-i Yagodine. Ol 
gün Hân-zâde Şahbâz Girây Sultân huzûr-ı hümâyûna da‘vet olunup vezîr-i 
aʻzam vesâtatı ile otağda820 pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp “ber-hûrdâr ol! Vü-
cûda gelen hıdmetin makbûl-i şâhânem olmuşdur, hân hazretlerine benden 
selâm eyle. Özi Kal‘a'sı ve ol serhadler havâlîlerin ana Allah emâneti eyle-
dim. Bir hoş muhâfazaya takayyüd idüp, Âsitâne-i sa‘âdetimden mühimmât 
ü levâzımâtı görilüp irsâl olunur” buyurup, meneviş çukaya kaplu semmûr 
erkân kürk ilbâs bin altun ihsân cümle Tatar askeriyle Kırım'a gitmeğe izn-i 
hümâyûnları erzânî buyurılup, Yalı Ağası Osmân Ağa dahi Bucak Tatarıyla 
bile gitdi. 

Onuncı bâzâr gün Menzil-i Perakin. Ol gün Edirne'den Musâhib Hâfız 
Mehemmed Ağa gelüp devletlü vâlide sultân hazretlerinin selâmet haberin 
getürdi. Ve Yürük hâkimi Çakırcı Hasan Paşa821 vezâret ile Selânik Sancağı 
arpalık virilüp Mora ser-askerliğine serâserli kürk ilbâs, selefi Mısırlı-zâde Vezîr 
İbrâhîm Paşa'ya vezâret ile822 Anadolı Eyâleti ve anın selefi Daltaban Vezîr 
Mustafâ Paşa'ya Adana Eyâleti ve İpşir Hasan Paşa'ya vezâret ile Silistre Eyâ-
leti, selefi Vezîr Çerkes İbrâhîm Paşa'ya Saruhan Sancağı ilhâkıyla Karaman 
Eyâleti tevcîh olundı. Onbirinci dü-şenbih gün Menzil-i Kınalıoğlı. Onikinci 
salı gün Menzil-i Aleksince. Onüçünci çehâr-şenbih gün Menzil-i Niş. On-
dördünci penç-şenbih gün Menzil-i Palanka-i Mûsâ Paşa. Onbeşinci cumʻa 
gün Menzil-i cisr-i Sokova. Onaltıncı şenbih gün Menzil-i Halkalı Pınar. Ol 
gün sabâhdan ahşam nısfü'l-leyle dek yağmur ile karışık kar yağup dağları823 
bürüdi. Onyedinci bâzâr gün Menzil-i Sofya. Onsekizinci dü-şenbih-gün otu-
rak olup Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa'ya İstanbul Kā'im-makāmlığı, selefi Vezîr 
Çerkes Osmân Paşa'ya Haleb Eyâleti tevcîh, anın selefi Tımışvar Muhâfızı 

817 ü ikāmet ÇY: -V
818 hevâlar ÇY
819 eşkıyâsı ÇY: -V
820 Otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
821 Paşaya ÇY
822 vezâret ile ÇY: -V
823 dağ ve sahrâları ÇY: ve sahrâ -V
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Vezîr Caʻfer Paşa'ya ağır hâss ta‘yîn olundı. Ondokuzuncı salı gün Menzil-i 
Ormanlı. Yirminci çehâr-şenbih gün Menzil-i İhtiman. 

Yirmibirinci penç-şenbih gün Menzil-i Yeniköy. Kapulı Derbend mecma‘-ı 
haydûd, mahûf  mahal olup beher-hâl âmed-şüdün usret çekdüği ma‘lûm-ı 
pâdişâh-ı gāzî hazretleri olmağın sefere azîmet esnâsında sâdır olan emr-i 
hümâyûnları üzre Tatarbâzârcıklı Zâʻim Akyayla Osmân Ağa nezâretiyle der-
bend-i mezbûr ağzında vâkî‘ Hisârcık nâm karyede ağaçdan bir palanka ve ci-
vârına taşdan bir hân ve kapusı önüne bir mescid-i şerîf  ve bir çeşme-i latîf  ve 
derbend-i mezbûr vasatında kapu olan mahalle dahi ağaçdan bir sagīr palanka 
yapup her birine kifâyet mıkdâr müstahfızân-ı asker-i İslâm824 yazup ulûfe ve 
zahîreleri ol kazâ karyelerinin mukāta‘a mâlından ta‘yîn olunup ebnâ’-i sebîlin 
bilâ-müzâhim âsân vechile ubûr içün bir âsâr-ı celîle oldı ki ilâ-yevmi's-sâ‘a 
pâdişâh-ı gāzî825 hazretleri du‘â-yı hayra muvaffak oldığından gayrı nice men-
zillerin re‘âyâsı istîlâ-yı küffârdan826 ve ba‘zıları zulm-i te‘addîden perâkende 
ve dağlarda beçeneler ile tavattun idüp tüvânası haydûda katılmış-idi. Her 
karye ahâlîsine istimâletler ve yerlerine iskân şartıyla yedlerine serbest emirleri 
verilmeğin gelüp, yurdlarına indiler. 

Yirmiikinci cumʻa gün Menzil-i Filibe. Ol gice şevketlü, mehâbetlü, kudretlü827 
hünkârımız828 hazretleri harem-i şerîfleriyle Meriç kenârında mîr-i voynuk 
Ömer Bey hânesinde beytûtet itdiler. Yirmiüçünci şenbih gün Menzil-i Papas-
lı. Yirmidördünci bâzâr gün Menzil-i Kayalı. Ol gün müjdeci Hâcı Hasan Ağa 
gelüp Şerif  Sa‘d'ın hüsn-i hâlin kemâl-i mertebe rikâb-ı hümâyûna itâ‘at ü in-
kıyâdın ve eşkıyâ-yı Urbânı zabt [u] rabt829 ve şeyhleri yanına gelüp hıdmetin-
de el bağladıkların ve Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevvere’de zâd [ü] 
zahîre firâvânlığın830 ve hüccâc-ı müslimînin refâhiyyet ü selâmet-birle Şâm-ı 
şerîf ’e vusûllerin arz [u] i‘lâm831 idüp yamağıyla kaftân ilbâs, birer kabza altun 
ihsân buyuruldı. Yirmibeşinci dü-şenbih gün Menzil-i Karye-i Gövendeli. 

824 İslâm ÇY: -V
825 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü efendimiz ÇY
826 küffâr-ı hâk-sârdan ÇY: hâk-sâr -V
827 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
828 pâdişâh-ı gāzî ÇY
829 u rabt ÇY: -V
830 karâvânlığın ÇY
831 i‘lâm ÇY: -V
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Yirmialtıncı salı gün Menzil-i Harmanlı. Ol gün dârü's-sa‘âde ağası sa‘âdet-
lü832 Ali Ağa devletlü vâlide sultân hazretlerinin kethudâsı Mehemmed Efendi 
otağda833 istikbâlen pâye-i serîr-i a‘lâya834 yüz sürüp devletlü vâlide sultân haz-
retlerinin selâm ve selâmet haberin tebşîr idüp gönderdiği donanmış bir at ve 
kendünün bir donanmış atıyla arz [u] i‘lâm835 eyleyüp Edirne Bostâncı-başı Ali 
Ağa kasaba yanında selâmladı. Yirmiyedinci çehâr-şenbih gün Menzil-i Cisr-i 
Mustafâ Paşa. Ol gün Edirne Mollası İdris Efendi köprü başında selâmlayup 
irtesi mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci penç-şenbih gün andan dahi erkence 
hareket-i hümâyûn buyurılup Hıdırlık bağlarına karîb nevâle-gâh olan Kı-
rancı Köprüsü'nde ser-i nusret-eserlerine bir gāzî sorgucı sokunup miyân-ı836 
sa‘âdetlerine meneviş çukaya dûhte semmûr kontoş üzre murassa‘ tîrkeş ve 
altun kılıç kuşanup mücevher bisât ile eğerlenmiş mecnûn kırına süvâr olduğı 
mahalde Edirne Muhâfızı Vezîr-i sânî Moralı Hasan Paşa dahi öte mevâlî-i 
müderrisîn ve meşâyih ve sâdât ve a‘yânı dahi öte esnâf  ve bezâzistîn halkı is-
tikbâl ve zîr-i pâylarına akmişe-i harîr döşeyüp devletlü vâlide sultân hazretleri 
dahi cemâl-i bâ-kemâl-i pâdişâh-ı gāzî hazretleri seyrine alay köşküne teşrîf 
buyurmuşlar idi. Mansûren muzafferen göğsün gererek azîm alay ile kasr-ı 
mezbûr berâberine geldikde at üzre selâmlayup çavuşlar “aleyke avni'llâh” 
sadâsın cevv-i hevâya irgürdiler. Akabince devletlü vâlide sultân hazretlerin-
den Dârü's-sa‘âde Ağası Ali Ağa bir boyalı makrame selâm getürüp ri‘âyet-i 
hâtırları-çün öpüp yine teslîm idüp selâm gönderdi. Andan bâb-ı hümâyûndan 
Sarây-ı âmire'lerine duhûl iç kapuda inüp arz odasın mücellâ eyledüği vakitde 
vezîr-i aʻzam kulları837 dahi şeyhü'l-islâm efendiyle838 sancak-ı şerîfi getürüp 
yed-i hümâyûnlarına teslîm ve du‘âdan sonra şeyhü'l-islâm839 efendiye beyaz 
sofa840 kaplu semmûr erkân kürk vezîr-i aʻzam kulları841 ile Hasan Paşa'ya 
serâserli semmûr hıl‘at ilbâs buyurup842 harem-i şerîfe teşrîf  eyledi. Devletlü 

832 sa‘âdetlü ÇY: -V
833 Otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn Y: -V
834 sa‘âdet-masîre ÇY
835 i‘lâm ÇY: -V
836 zahr Ç: miyân YV
837 kulları ÇY: -V
838 efendi hazretleri ile ÇY: hazretleri -V
839 şeyhü’l-islâm ÇY: -V
840 çukaya Ç: sofa YV
841 kulları ÇY: -V
842 olunup ÇY
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vâlide sultân hazretleri dahi dârü's-sa‘âdeden sa‘âdet-hânelerine gelince ku-
dûm-ı hümâyûnlarına dîbâ döşeyüp üzerine karışık altun ve pâre ve çil akçe 
saçup Edirne'de kışla mukarrer olmağın vezîr-i aʻzam kulları843 [240a] dahi 
a‘yân-ı askeriyle şehre girdi. Ol gün Rikabdâr Ahmed Ağa, Dülbend Ağası844 
Ruscuklı Mustafâ Ağa kifâyet mıkdâr ta‘yînât ve yüz845 ellişer akçe kapu o[r]
tası tekā‘üdüyle taşra çıkup muharrir-i vekāyi‘ hakīr peşkîr-gulâmlık hıdmetiyle 
şeref-yâb oldı. 

Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in ikinci bâzâr gün dîvân-ı hümâyûnda reşen ve lezez ulû-
fesi çıkup846 vüzerâ arza girdi. Yeniçeri aağası ve kul kethudâsı ve zağarcıdan 
gayrısı cümle ocak halkı ve cebeci ve topcı ocakları İstanbul'a847 gitmek buyu-
ruldı. Beşinci çehâr-şenbih gün Sivas Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehemmed 
Paşa ile Van Beylerbeyisi Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa'nın mansıbları mübâdele 
ve Diyârbekir Beylerbeyisi Vezîr Topal Hüseyin Paşa'nın Hille'de848 âdemiy-
le849 fevti haberi gelüp eyâlet-i mahlûle Adana vâlîsi Daltaban Vezîr Mustafâ 
Paşa'ya anın mansıbı Sis ve Tarsus sancakları ilhâkıyla vezâret ile Vezîr-i aʻzam 
Kethudâsı Fazlı Efendi'ye inâyet buyurılup Hüseyin850 Paşa İstanköy muhâfa-
zasına, selefi Kirli İsmaʻîl Paşa Aydın ve Saruhan muhassıllığına me’mûr oldı. 
Ve Cebeciler Kethudâsı Mustafâ Ağa'ya cebeci-başılık, selefi Abdurrahmân 
Paşa Sakız muhâfazasına, selefi Bostâncı Mahmûd Paşa'ya Amasya ve Divriği 
sancakları ve Müteferrika-başı Osmân Ağa başbâkī-kulı, selefi İbrâhîm Ağa ça-
vuşbaşı, selefi Abdi Ağa vezîr-i aʻzam kethudâsı nasb olup Tımışvar'dan ma‘zûl 
Deli Ömer Paşa Midillü muhâfazasına, selefi Bahrî Mehemmed Paşa'ya Kıb-
rıs Eyâleti, selefi Vezîr Boşnak Hüseyin Paşa'ya Sayda-Berud Sancağı, selefi 
Sadr-ı sâbık Bozoklı Mustafâ Paşa'ya Şâm Eyâleti, selefi Vezîr Kanijeli Osmân 
Paşa'ya Haleb Eyâleti tevcîh ve851 selefi Vezîr Çerkes Osmân Paşa Anadolı 
diyârının teftîş ve tahrîrine ta‘yîn olup yanına her kalemden birer kâtib ve her 

843 kulları ÇY: -V
844 gulâmı ÇY
845 yüz -ÇY
846 tevzî‘ olup ÇY
847 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY 
848 Hille’de -ÇY
849 âdemiyle Ç: -YV
850 Hüseyin Ç: -YV
851 ve ÇY: -V
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ocakdan mu‘temed çavuşlar koşılup ikiyüz nefer bostâncıyla Üsküdar'a852 ubûr 
ve yedine bu ahkâm-ı şerif  verildi.

Sûret-i Hükm-i Hümâyûn

Bi-meşiyyetihi'l-meliki'l-Mu‘în, selâtîn-i güzîn ve havâkīn-i adl-âyîn, rûy-i arz-
dan izhâr-ı şe‘âir-i dîn ve mürâ‘ât-ı fukara vü mesâkîn ve nasr-ı mazlûm ve 
cezr-i zalûm ve gaşûm853 ve irâha-i ibâd ve bilâd içün hikmet-i azîme ve ni‘met-i 
cesîme olduğı 854 ُ

ْرض
َْ

اال ِت  َ
َسد

َ
ف
َ
ل ِبَبْعٍض  َبْعَضُهْم  اَس  النَّ  ِ

ّٰ
الل ُع  ْ

َدف  َ
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َ
 medlûliyle mu‘ayyen ve َول
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
 َيد

emr-i bi'l-ma‘rûf  nehy-i ani'l-münker vâcibât-ı dîniyyeden olup tesbîl-i tarîk-i 
hayr ve sedd-i sebîl-i şerr ü udvân, kâffe-i mü’minîn üzerine farz ve necah [u] 
felâh bu emre kıyâm ve mübâşerete menût ve şe’âmet-i zulm dahi,
856 
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858 
َ

اِفُرون
َ
ك

ْ
 ُهُم ال

َ
ولِٰئك

ُ
ا
َ
 ف

ُّٰ
 الل

َ
َزل

ْ
ن
َ
ْم ِبَما ا

ُ
ْم َيْحك

َ
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âyât-ı kerîmesiyle müberhen olup,859 
َ

اِلُمون
َّ

الظ  
ُ

َيْعَمل ا  َعمَّ  
ً
اِفال

َ
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َّٰ
الل ْحَسَبنَّ 

َ
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َ
f َوال  860 

َ
ال  

ُ ّٰ
 َوالل

اِلٖميَن
َّ

الظ ْوَم 
َ
ق
ْ
ال  va‘îd-i şedîdinden tecennüb ü teharruz ve nehy-i tegālüb ve َيْهِدى 

men‘-i tecâzüb zimmetime farz-ı ayn olup ıyâzen bi'llâhi te‘âlâ terk ve ihmâli 
âsim-i azîm ve vizr-i cesîm ve müsted‘î-i selb-i ni‘am ve hulûl-i nakam olup 
ber-fehvâ-yı [âyet]-i kerîme-i, 861 ِمٖنيَن

ْ
ُمؤ

ْ
ال ِمَن   َ

َبَعك
َّ
ات ِلَمِن   َ

َجَناَحك ِفْض 
ْ

-vedâyi‘-i Hâ َواخ
lıku'l-berâyâ olan âmme-i re‘âyâ ve kâffe-i zîr-destân ve fukarâ üzerine bast-ı 
cenâh-ı re’fet ü şefakat idüp zamân-ı sa‘âdet-iktirânımda bir ferde zulm ü 

852 Üsküdar'a -Y
853 gaşûm -Y
854 Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 251. âyet, “Eğer Allah, insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile 

önleyip savmasaydı yeryüzü muhakkak fesâda uğrardı”.
855 Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi 104. âyet, “Hem sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki onlar 

hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte onlar kurtuluşa eren-
lerin ta kendileridir”.

856 Kur’ân-ı Kerîm, Mâ’ide Sûresi 45. âyet,“Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir”.
857 Kur’ân-ı Kerîm, Mâ’ide Sûresi 47. âyet, “Kim Allahˈın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar (dinden 

çıkmış) fâsıklardırr”. 
858 Kur’ân-ı Kerîm, Mâ’ide Sûresi 44. âyet, “Her kim Allâhˈın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte 

onlar kâfirlerdir”.
859 Kur’ân-ı Kerîm, İbrâhîm Sûresi 42. âyet, “Sakın Allahˈı, zâlimlerin yaptıklarından gafil sanma”.
860 Kur’ân-ı Kerîm, Cum‘a Sûresi 5. âyet, “Allah zâlimleri hidâyete çıkarmaz”.
861 Kur’ân-ı Kerîm, Şu‘arâ Sûresi 215. âyet, “Sana tâbî olan mü’minlere tevâzu kanadını indir”. 
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te‘addî olduğuna kat‘â rızâ-yı hümâyûnum olmamağla ta‘zîmen li-emri'l-lâh 
ve şefakaten alâ-halkı'llâh sükkân-ı memleket ve kuttân-ı vilâyet, vüzerâ-yı 
izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve ümerâ ve sâ’ir ashâb-ı örf  taraflarından tekâlîf-i 
şâkka teklîfi ile ta‘cîz olunmaya deyü geçen sene taraf  taraf  evâmir-i şerîfim 
neşr olunmuş-idi. Dâ’imâ hıfz-ı kavânîn-i şer‘iyye ve hırâset-i ahkâm-ı dîniyye 
ve takrîr-i kavâ’id-i millet ve tetmîm-i mesâlih-i ümmet, ref‘-i havâdis ü fiten 
hasm-ı mahâvif  ü mihen, farîza-i zimmet ve illâ töhmet-i mülûkânemden 
olup Anadolı Vilâyeti memleket-i vasî‘ olup ol tarafda zecr-i mütenâzi‘în ve 
red‘-i mütegallibîn ve ref‘-i mazârr [ü] eşrâr ve tahfîf  ü tenzîl-i tekâlîf  ve izâ-
le-i mezâlim ü mefâsid ve irâha-i bid‘a ve mekâsid, tashîh-i taraf-ı mekâsib 
ve teftîh-i ebvâb-ı menâfi‘ ü me’ârib vüzerâ-yı izâmdan celîlü'l kadr ve nâfi-
zü'l-emr, kalîlü't-tama‘, kesîrü'l-verâ‘ bir kimesneye tefvîz ü taklîd lâzım gelüp 
sen ki vezîrim Osmân Paşa'sın! Cevdet-i re’y ü reviyyetine ve rüşd ü şu‘ûr ve 
sîret-i marziyye-i iffetine hüsn-i zann-ı hümâyûnum olmağla bu husûs içün 
sen me’mûr olup mukaddemâ sana emr-i şerîfim gönderilüp tenbîh-i hümâyû-
num olmuşidi. Hâlen dergâh-ı mu‘allâm yeniçerileri ocağından ve sipâh [ve] 
silâhdâr ve cebeci topcı ocakları tarafından senin yanında hıdmetde olmak 
üzre me’mûr olan zâbıtân dahi tarafına irsâl olunmuşdur. İnşâallâhü te‘âlâ 
vusûlünde 862 َواِن
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geçüp mukaddemâ fermânım864 olduğı vech865 üzre kethudânı ref‘-i mazârr-ı 
eşkıyâ içün iktizâ iden tarafa866 gönderüp ve her ne semtde tecemmü‘-i bugāt 
istimâ‘ olunur ise hükkâm-ı vilâyete haber gönderüp, ُه َ
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kerîmesi üzre bi-avnihî te‘âlâ kahr [u] tedmîr868 ve istîsâllerine bezl-i himmet 

862 Kur’ân-ı Kerîm, Mâ’ide Sûresi 2. âyet, “İyilik ve takvâ üzere yardımlaşın; günah ve düşmanlık üzere 
yardımlaşmayın”.

863 Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ Sûresi 114. âyet, “Onların aralarında fısıldaşmalarının bir çoğunda hiçbir hayır 
yoktur. Ancak sadaka vermeyi, veyâ bir iyilik yapmayı veyâ insanlar arasını düzeltmeyi emreden 
başka. Ve her kim bunu Allah'ın rızâsını arayarak yaparsa, biz ona büyük bir ecir vereceğiz”. 

864 fermân-ı hümâyûnum ÇY: hümâyûn -V 
865 vech ÇY: -V
866 taraflara ÇY
867 Kur’ân-ı Kerîm, Mâ’ide sûresi 33. âyet, “Allah ve Rasûlüne cephe almaya kalkışanların ve yeryü-

zünde fesat çıkaranların cezâsı: Öldürülmelerinden veyâ asılmalarından veyâ ellerinin ayaklarının 
çapraz kesilmesinden veyâ bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz”. 

868 u tedmîr ÇY: -V
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ve sen dahi mâliye tarafından sâdır olan emr-i şerîfim ve mevkūfât defteri mû-
cebince ibtidâ Kocaili Sancağı’nın hânelerini tasaffuh ve istikşâf  ve hâneleri 
kesîr ve teklîf  viren re‘âyâsı kalîl olan kurâ ve mahallâtı ocaklar tarafından 
gönderilen mübâşirler ma‘rifetiyle müceddeden tahrîr ve zu‘afâ ve fukarânın 
haml-i sakallerin tahfîf  ü tenfîs ve ba‘dehû Hudâvendigâr Sancağı’na mübâşe-
ret ve bu esnâda muktezâ-yı şer‘-i kavîm üzre ihkāk-ı [hakk] ve icrâ-yı hudûd 
ve def‘-i mezâlim ve zebb-i lüsûs u kuttâ‘ ve te’mîn-i turuk u mesâlik ve men‘-i 
mu‘âmelât-ı münkire ve büyû‘-ı fâside ve tergīb-i mekâsib-i nâfi‘a ve tahrîs-i 
zer‘ ü hars ve ihyâ-i mevât ve isti‘mâr-ı memleket ve tanzîm ü tensîk-i ahvâl-i 
ra‘iyyete bezl-i vus‘ ü kudret ve ictibâ’-i cüz’iyye ve şer‘iyye ve bi-gayr-i hakkın 
kimesneye te‘addî869 itdirmeyüb bâ-husûs emvâl-i mukarrereden olan tekâlîf-i 
örfiyyeden emr-i defterde ta‘yîn ü tasrîh olunduğı üzre tahsîl itdirilüp, ammâ ki 
kendü nefisleriçün hilâf-ı emr ve defter bir akçe ve bir habbe aldırmayup ahâlî-i 
vilâyet ve sükkân-ı memleketi himâyet ü sıyânet eyliyesin. Def‘-i mezâlim aksâ-yı 
murâd-ı hümâyûnumdur. 870 اتقوا دعوة المظلوم فانها ليس بينها بين هللا حجاب zalemeye meyl ü 
rükûndan tevakkī eyleyüp zimmet ü himmetine vedî‘a kılınan mesâlih-i mezkû-
re celâ’il-i umûr-ı saltanatdan olmağla göreyim seni bu emr-i celîlü'l-hatabda 
hakkında müsted‘â ve avâtıf-ı aliyye-i mülûkânem olur rızâ-yı hümâyûnuma 
muvâfık hıdemât-ı meşkûre vücûda getürmeğe bezl-i tâb [ü] tüvân eylemen 
bâbında hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnumla fermân-ı âlî-şânım sâdır olmuş-
dur. Buyurdum ki! Sen ki vezîr-i müşârün-ileyhimsin senin871 cevdet-i reviyyet ve 
vufûr-ı fıtnat ve hüsn-i kifâyetine her vechile i‘timâd-ı hümâyûnum ve i‘tikād-ı 
savâb-makrûnum olmağla bundan akdem Anadolı yakasının872 kâffe-i umûrı 
mufassal ve meşrûh evâmir-i şerîfem ile senin uhde-i kifâyetine havâle olunmu-
şidi. Memâlik-i mezbûreden evvelen Burusa ve ana mümâsil ba‘zı emkinede 
tut eşcârı ta‘biye ve terbiye olunup ibrişim gibi emti‘a-i mergūbe mükâsebesi 
mümkin iken873 ol makūle arâzînin ba‘zısı hâlî ve mu‘attal olduğundan mâ‘adâ 
ba‘zısı dahi ahâlîsinin mezrû‘ât-ı hasîseden ednâ nesne ile me’lûf  oldukları 
cihetden izâ‘at-i menfa‘ate bâ‘is olup kezâlik nice mahallerde dahi874 pirinç ve 
zeytûn ve sisâm ve penbe gibi menâfi‘-i kesîreye dest-res kābil iken anın gibi 

869 te‘addî ve zulm Ç: zulm ve te‘addî Y: te‘addî V
870 Buhârî III, 91, “Mazlumun bedduasından sakınınız, zira onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur”
871 senin -ÇY
872 diyârının ÇY
873 iken -Ç
874 dahi -ÇY
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arâzî-i münbite dahi şûre-zâr-ı ihmâl ve ta‘tîl olup bu makūle emâkinin sevâ-
kinini mekâsib-i nâfi‘aya teşvîk ü tahrîs ile isâbet875 ihyâ-yı mevât ve istiftâh-ı 
vücûh-ı mükâsebât876 levâzım-ı [240-b] isti‘mâr-ı bilâddan olmağla, imdi 
emr-i şerîfim vusûlünde Anadolı yakasında eğer Burusa ve eğer bilâd-ı sâ’irede 
tut ve zeytûn ve pirinç ve sisâm ve penbe ve sâ’ir bu misillü mekâsib-i nâfi‘aya 
müsta‘idd olan arâzînin ahâlîsi gars u harsa hiss ü tahrîs ve ba‘zı a‘zâr îrâd 
ider ise muktezâ-yı hüsn-i tedbîr ile özürlerin def‘ eyleyüp ve eğer öşürleri-çün 
ziyâde teklîf  vaz’ olunmakdan tecânüb iderler ise 877هللا حبيب   mazmûnı الكاسب 
üzre ol makūle mekâsib-i sâlihaya teşebbüs idenlere merhameten öşürleri hıffet 
üzre takvîm olunacağın dahi iş‘âr idüp ve bi'l-cümle memleket-i Anadolı'da 
anın gibi hâlî ve mu‘attal kalup veyâhûd zer‘ ü gurûsdan münâsib olan terk 
olunup ednâ nesne ile iktifâ olunmağa nemâsı tedennî ve intıkās bulan mezâri‘ 
ve arâzîye münâsib olan eşcâr-ı sâliha gars ve hubûbât-ı nâfi‘a zer‘iyle ihyâ ve 
i‘mâr eylemekde vesâ’ir me’mûr olduğun hıdemât-ı aliyyemde bezl-i mechûd 
eylemen bâbında fermân-ı âlî-şânım sâdır olmuşdur.

rûz-ı Kāsım'dan Sefere Hareket-i Hümâyûn Vaktine Değin 
Serhadd-i islâm'dan Gelen Ba‘zı Vekāyi‘ Beyânındadır

Bundan akdem Bosna Beylerbeyisi Mehemmed Paşa dahi Moravik Palanka-
sı'na ta‘yîn olmuş-idi. Lâkin varmazdan mukaddem palanka feth [ü] teshîr878 
olmağın yanında olan serhadd askeriyle Sava kenârında vâki‘ Birot Kal‘ası'n-
dan dönüp Bosna tarafına teveccüh esnâsında Venedik sınırında vâki‘ İhlevne 
Kal‘ası'ndan feryâdcı879 gelmekle mu‘accelen ol cânibe varup Sin ve Kalin 
nâm kal‘alar kurbünde tecemmü‘ iden Venedik keferesinin dağılduğı haberin 
alup Hersek Sancağı’nda vâki‘ İmoska Kal‘ası'nın zahîresin virüp andan Ga-
bele Kal‘ası'na gelince880 ol havâlîde Venedik'e881 mütâba‘at iden kurâları urup 
ve imdâdlarına882 gelen Zadvar ve Makarski kal‘alarının harbî neferiyle harb 

875 isâbet -ÇY
876 münâsebât Ç: mübâsebât Y: mükâsebât V
877 el-kâsibu habîbu'llâh: Allah kazananı sever. 
878 ü teshîr ÇY: -V
879 feryâdcılar Ç: feryâdcı YV
880 varınca ÇY
881 Venedik küffârına ÇY: küffârına -V
882 imdâd ü i‘ânetlerine ÇY: i‘ânet -V
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[ü] kıtâl idüp bir mıkdârını katl ve esîr-i der-zencîr883 ve üç aded bayrakların 
alup andan mukaddemâ Began-oğlı Hırvat askeriyle Bosna sınurına gelüp 
ale'l-gafle ahz eyledüği Todornovi ve Dranograc palankalarından Todorno-
vi'ye koduğı cünûd-ı şeyâtînin884 bi-inâyeti'llâh885 kulûb-ı menhûslarına istîlâ 
iden havf  ü haşyetden palanka içinde olan hânelere âteş virüp firâr886 itmekle 
gelüp palankayı zabt [u] rabt887 eyleyüp Krupa ve Bihke kal‘alarının neferâtıy-
la ümerâ-yı serhadden Mustafâ Bey'i muhâfazasına ta‘yîn idüp andan bin 
mıkdâr888 atlu ve ikibin yaya ile İhlevne'den oniki sâ‘at berü İskobiye Kal‘ası'n-
da kalup Bosna sınurlarında hareket üzre olan Began-oğlı Venedik askerlerinin 
ayağı kesilince rûz-ı Kāsım'a değin ol havâlîleri muhâfaza üzre olduğun der-i 
devlete889 gönderdiği Sâlih Çeri-başı haber virdi. Ve Belgrad-ı dârü'l-cihâd890 
muhâfızı Vezîr891 Hâcı Hüseyin Paşa'dan gelen mektûbda892 Sava kenârında 
vâki‘ Kopnik Palankası'ndan feryâdcı gelüp ba‘de'l-istişâre muhâfazada olan 
askerden dörtbin mıkdâr guzât-ı ehl-i İslâm893 ifrâz, yirmi kıt‘a üsti açık ve 
onbeş kıt‘a şayka ve on kıt‘a fırkateye tahmîl ve Küçük İsmaʻîl Paşa'yı üzerlerine 
baş diküp Kapudan Mehemmed Paşa ile irsâl eyledi. Vardıklarında cem‘iyyet 
eyleyen küffâr-ı hâk-sâr894 haberdâr olmağla perâkende vü perîşân895 olup 
bunlar dahi palankanın muhtâc olan yerlerin ta‘mîr ve handakların tathîr idüp 
Belgrad'a896 geldiler. Ve Tımışvar'ın yerlü kulı mevâcibinden Belgrad'da alıko-
nılan kusûr otuz kîse akçe ile Mısır askerinin zahîresin gönderüp selâmet-birle 
vusûlün i‘lâm etmiş ve Erzurûm Beylerbeyisi Vezîr Bâki Paşa gönderdiği mek-
tûbda897 me’mûr olduğı üzre cizye-i Kürdistân ve nizâm-ı Gürcistân içün ka-

883 der-zencîr ÇY: -V
884 şeyâtîn-i mekrûhun ÇY: mekrûh -V
885 te‘âlâ ÇY: -V
886 karârı firâra tebdîl ÇY
887 u rabt ÇY: -V
888 mıkdârı ÇY
889 devlet-medâra ÇY: medâr -V
890 dârü'l-cihâd ÇY: -V
891 vezîr -Ç
892 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
893 ehl-i İslâm ÇY: -V
894 hâk-sâr ÇY: -V
895 ve perîşân ÇY: -V
896 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
897 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
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pusı ve eyâleti askeriyle bir müddet ol semtlerde898 meks ü ikāmet899 ve cizye-i 
Kürdistân husûli bir sûrete konup andan serhadd-i mansûre askeriyle Gürcistân 
sınurlarına vardıkda izâle vü istîsâllerine me‘mûr olduğı Arçil Hân ve Gorgi 
Hân kâfirleri Açıkbaş memleketi havâlîsinden firâr idüp mezbûrlara itâ‘at [ü] 
inkıyâd900 iden Tavad ve Aznavurlar cümleten berüye mütâba‘at min-ba‘d haz-
ret-i pâdişâh-ı gāzîye901 muhâlefet itmemek ve emr-i hümâyûnlarıyla hân nasb 
olunan Gorgi Hân'ı kabûl etmek üzre ahd [ü] mîsâk ve Güril Hân'ı cümle et-
bâ‘ıyla tekeffül ve âyîn-i dîrîneleri üzre cümlesi evlâdların rehin virmek şartıyla 
istîmân itmekle a‘yân-ı asker ittifâkıyla istid‘â ve recâları kabûl ve umûr-ı Gür-
cistân'a vâkıf  ba‘zı a‘yân-ı vilâyet ile mübâşir Kapucı-başı Mehemmed Ağa 
Gorgi Hânı götürüp cümle Tavad ve Aznavurlar âyîn-i bâtılları üzre istikbâl ve 
teba‘iyyet idüp suhûlet ile faysal verildüğin ve Arçil ve Gorgi melâ‘înlerinin902 
hevâlarına tâbi‘ ve her sene fitne vü fesâda903 ve904 Gürcistân'ın ihtilâline bâ‘is ü 
bâdî905 Ahıska sâkinlerinden sâbıkā Erzurûm Ağası Sonbat-oğlı Süleymân Ağa 
olup hakkında vârid olan fermânı906 duyup Âsitâne'ye firâr ve sâbıkā Dadyan 
Hânı olan bed-aslı tahrîk ile yine ihtilâl-i Gürcistân’a sa‘y-ı gûşiş907 etdüğin ve 
mezbûr ahz ve katl olunmaz ise yine bir azîm fesâda mü’eddâ ve Acem tarafın-
dan dahi azîm sûza bâ‘is ve tahrîk-i fitneye hâdis olup ve etbâ‘ı ise vefret908 [ü] 
kesret üzre olmağla izâlesi emr-i mühimmeden olduğun ve909 Dadyan Hânı 
Mamya Hân Gürcistân'ın bu sûrete ifrâğ ve itâ‘at üzre olmaların ta‘ahhüd idüp 
nizâmına sebeb olmağla sâbıkā Dadyan Hânı Leyon Hân devlet tarafında imiş 
bir takrîb ile hanlık kendüye tevcîh olunur ise yine ke'l-evvel ihtilâl-i Gürcistân'a 
bâ‘is910 [ü] bâdî olup mezbûrlar def‘ ve bir mahalle nefy olunmasın yazmış ve bu 
yaz ibtidâlarından berü Belgrad'dan Niş'e ve sağ tarafdan Alacahisâr ve sol taraf-
dan Vidin'e varınca ol havâlîleri haydûd eşkıyâsı kaplayup bayrak bayrak gezüp 

898 havâlîlerde ÇY
899 ü ikāmet ÇY: -V
900 ü inkıyâd ÇY: -V
901 gāzî hazretlerine ÇY: hazretleri -V
902 melâ‘în-i bî-dînlerin ÇY: bîn-dîn -V
903 fesâd ÇY
904 ve -ÇY
905 ve bâdî ÇY: -V 
906 fermân-ı hümâyûnu ÇY: hümâyûn -V
907 gûşeş ÇY: -V
908 fetret ÇY
909 ve ÇY: -V
910 bâ‘is ÇY: -V
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yollara inüp askeri ve gayriden911 giriftâr etdikleri müslimânları pâre pâre etmek 
ve912 karınların yarmak ve elin ve913 ayağın kesmek ve asup kurşuna tutmak ve 
şişlere sancup914 âteşlere915 çevirmek ve ağaçlara pâreletmek gibi akla ve fikre916 
gelmez envâ‘î dürlü hakāret ü917 eziyyet ile katl ü helâk etdikleri, firâr idüp ve 
bahâ ile halâs olanların takrîrinden hadd-i tevâtüre ermiş ve ale'l-husûs cem‘iy-
yet-gâhları olan Devebağırdan Derbendi'nde birkaç bin âdem telef  etmişler idi. 
Ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn918 gerisinden Tatar İslâm Paşa elli mıkdâr 
âdemiyle Belgrad'dan919 gelürken Hasan Paşa palankasıyla Batiçine mâ-beynin-
de vâki‘ Çatalköprü'de Rayko nâm haydûd-başı ve üçyüz yaya ve elli atlu hay-
dûd920 ile üzerine varup pîş [ü] pesinden çıkup esnâ’-i mukātelede İslâm Paşa 
yaralanup altı âdem şehîd ve oniki âdemiyle kendü esîr olup kırkbir kîse akçe ve 
on kalpaklık semmûr ile bahâya kesüp paşa dahi konakçısına altı nefer âdemîsini 
koşup pûşte olmak üzre der-i921 devlet'e gönderdi. Ve kendüyi Rayko la‘în Mora-
va Suyı kenârında bir dağa getürüp ol mahalde fevt olup yanında olan tevâbi‘i 
defn etdikleri rikâb-ı hümâyûna922 arz [u] i‘lâm923 olundukda gayret-i şâhâneleri 
cûş u hurûşa gelüp Rumili Beylerbeyisi Küçük Caʻfer Paşa'ya hıtâben sâdır olan 
emr-i âlî-şânları üzre mükemmel kapusuyla Belgrad'dan924 kalkup Alacahisâr ve 
Podiva ve Erkup ve Niş'e gelince yemîn [ü] yesârda olan palanka neferlerini kal-
dırup haydûd eşkıyâsının geçecek geçidlerin bağladup kendüsi Yagodine'ye 
doğrı yürüdi. Kethudâsı Mustafâ Ağa'yı piyâde ve süvâr üçyüz kadar925 âdemiy-
le Çaçka semtlerinde olan haydûd beçeneleri üzerine ta‘yîn etdüğün mel‘ûnlar926 

911 gayrılardan ÇY
912 ve ÇY: -V
913 ve -Y
914 saplayup ÇY
915 âteşlere -ÇY
916 ve fikre ÇY: -V
917 hakāret ve ÇY: -V
918 nusret-makrûn Y: -V
919 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V 
920 haydûdlar ÇY
921 der -ÇY
922 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -Y
923 i‘lâm ÇY: -V
924 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V
925 mıkdârı Ç: kadar YV
926 mel‘ûn-ı bî-dîn Ç: bî-dîn -YV
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haber alup derûnlarına927 havf  [ü] haşyet928 müstevlî olup,929 herbiri bir tarafa 
perâkende vü perîşân930 olanların bir bölüğüne Alacahisâr cânibinde Koznik 
kurbünde ve bir bölüğüne Çakırdağı altında Kavaklı nâm mahalde Caʻfer Paşa 
âdemleri sataşup yirmi baş ve bir dil alup sâ’iri eşyâların bırakup mecrûhan 
firâr, ekseri Nehr-i Morava'ya urmağla gark [u] helâk oldı. Kethudâsı Mustafâ 
Ağa dahi Gragonice ve Rodnik palankaları etrâfların sürerek [241a] gelüp bir 
gice Çaçka'da yatup haydûd eşkıyâsı İbre Suyı Morava'ya karışduğı mahalde 
oldukların haber aldı. İrtesi gün yayla eteğini kollayarak Manastır üzerine 
vardı. Ol mahalde Macar Voyvoda, Çolak Voyvoda ve Rayko ve Jarka nâm 
haydûd-başılar öküz vesâ’ir davarların cem‘ idüp yüklerin yükledüp ikiyüz 
yirmibeş nefer haydûd eşkıyâsı931 ile kalkup Sava Suyu'nı karşu geçmek fikriyle 
Rajne yoluna giderken kuşluk vakti kırda râst gelüp cenge932 mübâşeret eyle-
diklerinde mukāvemet idemeyüp kimi katl ve ekseri İbre Suyu'na dökilüp gark 
u helâk, altı dil, dört kefere avreti giriftâr, sekiz nefer müslimân esîrlerin halâs 
idüp Jarka ve Rayko haydûd başılarıyla Çolak Voyvoda katl olup yüzelli öküz 
ve kırk at ve bârgîr ve oniki yük eşyâları ve cümle tüfeng ve silâhları ve ehl-i 
İslâm'dan hasâret eyledikleri hayli emvâl [ü] erzâkları her ne bulundı ise gāret 
[ü] yağma olup bî-hadd ganîmete muvaffak oldukların paşa-yı mûmâ-ileyh 
rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm eyledi. Ve Kamaniçe Kal‘ası'ndan âdem gelüp 
ikibin Lih atlusı kal‘a altına seğirdüp altıyüz mıkdâr hayvan ve beş nefer âdem-
lerin sürüp getürdi. Ve Hân-zâde Saâdet Girây Sultân933 dahi bir mıkdâr Tatar 
askeriyle hisâr altına gelüp sağ kol ağası Ali Ağa'yı ikiyüz mıkdâr âdem ile ku-
lağuz alup Lih diyârına akın eyledi. İlbav etrâfların urup onbin kadar934 esîr ve 
hayli ganîmet ile avdet etdüğün haber virdi. Ve Belgrad-ı dârü'l-cihâd935 
Muhâfızı Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa'dan gelen mektûbda936 sâbıkā Titel Sancağı 
Beyi Mustafâ Bey, üçyüz atlu ve ikiyüz yayaya baş olup çete tarîkıyla Peçey 
Palankası tarafına gitmiş-idi. Bir mıkdâr katana atlusı Varadin kumandânına 

927 derûn-ı menhûslarına ÇY: menhûs -V
928 ru‘b ü hırâs ÇY
929 olup ÇY: -V 
930 ve perîşân ÇY: -V
931 eşkıyâsı ÇY: -V
932 harb-i kıtâle ÇY
933 Sultân ÇY: -V
934 mıkdârı Ç: kadar YV
935 dârü'l-cihâd ÇY: -V
936 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
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düğüncilik ile bir yirden kız alup getürürler imiş, Peçey'de bulunmuşlar. Mîr-i 
mezbûr dahi piyâde ve süvâr asâkir-i mansûrı937 bir mahalde pusuya koyup 
kendü bir mıkdâr atlu ile Peçey altına seğirdüp biraz hayvânât sürdüklerinde 
cümle katana atluları ardlarına düşüp bunlar dahi pusu üzerine çeküp tamâm-ı 
mertebe938 araya aldıklarından sonra kılıç korlar, kırk beş neferin dil ve dokuz 
neferin kelle idüp ganâyim-i mevfûre ve selâmet-birle Belgrad'a939 geldiler. Al-
dıkları doyumluğı fürûht eyleyüp yirmidört kîse akçe düzdi. Ve İlive'den karşu 
geçen haydûddan dahi sekiz neferin tutup getürdiler. Bi-hamdi'l-lâhi te‘âlâ Tı-
mışvar'ın ve gerek Belgrad'ın yolları emniyyet üzre olup henûz düşmen tarafın-
dan dahi bir sît [ü] sadâ olmayup940 câ-be-câ kaçup gelen ba‘zı tutsaklarımız 
düşmenin941 za‘afını ve Fransa askeri bir kal‘asını dahi alup tarafeynden havfa 
düşmeğin cümle kal‘alarında olan müslimân esîrlerini yazup Beç taraflarına 
gönderdiklerin ve Fransız üzerine ta‘yîn olunan askerinin serdârı Prens Luyis 
Hersek mürd olup “ba‘de'l-yevm fursat Osmânlunundur“ deyü korkuya düş-
düklerin haber virdiklerin yazmış. Ve Bosna serhaddinde vâki‘ Dranograc Pa-
lankası müstahfızları geçen sene mürtedd olup palankayı Nemçe kâfirlerine 
virmişler ve nevbet ile ellişer müşrik gelüp942 muhâfaza iderler idi. Zahîre zarû-
retinden nısfı firâr etdikleri Bosna Beylerbeyisi Mehemmed Paşa'nın mesmû‘ı 
olmağla içinde olan mürtedlere ihsân ile istimâlet virmeğin baş olan kâfiri esîr, 
vesâ’irin kapudan taşra idüp ta‘yîn itdüği serhadd askeri varup palankayı zabt 
[u] rabt943 eylediler. Ve mürtedlerin dahi katlin Mehemmed Paşa mukarrer et-
miş-iken serhadlü rıza virmeyüp ancak re’isleri Kenan Ağa'yı palankada habs 
eylediklerin ve Bihke Kal‘ası kasdıyla üçbin kadar Nemçe kâfiri kal‘aya iki ko-
nak karîb Tur Ovası nâm mahalle gelüp kışlaklara bir bir944 dağıldıkların ve 
Mehemmed Paşa me’mûr olduğı üzre varup Mostar Kal‘ası binâsına mübâşeret 
idüp ve cirmi bin beşyüz zira‘ olup köprü kal‘a ortasında kalup top ve mühim-
mât-ı cebe-hâne ve müstahfızân askerin vaz’ [u] tertîb eyledi. Venedik'e tâbi‘ 
Nova ve Zobce ve Krahova ve Kotor nâm harbî kal‘alardan cem‘iyyet iden bin 
dörtyüz kırk nefer yaya cengci Hırvat askeri üzerine Nova kapudanı baş olup 

937 ehl-i İslâmı ÇY
938 mertebe ÇY: -V
939 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
940 düşmen dahi bir tarafdan sît ü sadâ itmeyüp ÇY
941 düşmen-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
942 olup ÇY
943 u rabt ÇY: -V
944 bir bir ÇY: -V
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elli kadar945 bayrak olmak üzre yürüyüp Hersek nevâhîsinden Nevesin Kazâsı 
üzerine gelüp karyeleri946 urup bir mıkdâr hayvânât sürüp girü giderken Neve-
sin Kasabası müsellimi Ali Ağa altmış nefer güzîde atlu ile enselerinden irişüp 
bir cumʻa gün sabâh soğuğunda melâ‘înin947 elleri tutmaz iken kılıç koyup kırk-
yedi kelle, onaltı dil alınup ve doyumlukların948 dahi cümle949 bırakdırup iki yük 
barut, iki yük kurşun, üçyüz tüfeng ve silâh ve dobradan hayli eşyâ iğtinâm 
olundı. Bakıyyetü's-suyûf  olan950 melâ‘în-i dûzah-mekîn951 kapudan ile ekseri 
mecrûh ü menkûb sa‘ab dağlara perâkende vü perîşân merkūm Ali Ağa ile dört 
nefer guzât952 şehîd953 ve üç neferi yaralanup fazl-ı Hakk954 ile955 bir güzel gazâ 
müyesser olduğun ve serhadd-i İslâmiyye'den Opuska ve Predol ve Debre der-
bendleri muhâfazasına me'mûr üçyüz elli nefer sekbânın güzeşte ulûfeleri havâ-
le olunmuş-idi. Lâkin “rûz-ı Kāsım'dan Nevrûz'a değin lüzûmı yokdur” deyü 
fürû-nihâde buyurılan ulûfe ve ma‘ûnetlerine işbu kış eyyâmında dahi hıdmetde 
bulunup lüzûmı ile müstehakk oldukları ulûfeleri ihsân buyurulmasın Hersek 
Vâlîsi Sefer Paşa arz [u] i‘lâm956 etmiş. 

Ve Tımışvar'dan gelen gönülli ağası Mestân Mehemmed957 Ağa söyledilüp 
“seksen âdem ile Göle Kal‘ası altına çeteye gidüp seksen öküz ve altı nefer Sırf 
esîri getürdüm. Düşmen-i dîn958 ahvâlin su’âl etdik tabur-ı makhûr959 hezîmet 
buldukdan sonra Budin'de müşâvere eylediler. “Biz erken çıkmış iken Moriş 
kenârında bir aydan ziyâde meks etmek neden iktizâ etdi niçün varup Budin 
Kal'ası gibi Tımışvar Kal‘ası'na arka virüp Osmânlu gelinceye değin almadık?” 
deyü birbirleriyle münâkaşa idüp dağıldılar. Ve her kal‘adan müte‘ayyen kâ-

945 mıkdârı ÇY
946 karye ve kasabaları ÇY: ve kasaba -V
947 melâ‘în-i hâsirînin ÇY: hâsirîn -V
948 ganîmetlerin ÇY
949 cümlesin ÇY
950 olan ÇY: -V
951 dûzah-mekîn ÇY: -V
952 neferât-ı İslâm ÇY
953 şühedâ defterine ilhâk ÇY
954 Hakk te‘âlâ hazretlerinin avn-i inâyetiyle ÇY
955 ile -Ç
956 i‘lâm ÇY: -V
957 Mehemmed -Ç
958 bî-dîn Ç: dîn Y: -V
959 makhûr ÇY: -V
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firler intihâb ve torovin itmeğe Beç'e gitdiler. Henûz dahi ne karâra kodukları 
ma‘lûm olmadı. Ve Erdel içinde olan kal‘alardan mâ‘adâ oniki regimend süvârî 
Nemçe kefereleri960 serhadd ağzında olan karyelere kışlaya dağıldıkların” haber 
virdi. Ve muhâfız-ı kal‘a Vezîr Caʻfer Paşa Tımışvar'ın dört tarafına ekinler ve 
bostânlar ekdirüp etrâf-ı re‘âyâya istimâletler virdüğünden kal‘aya re‘âyâ gelüp 
zahîre getürmekle dakīk ve şa‘îrin kilesin birer guruşa fürûht idüp bu yılki ku-
rakdan kat‘-ı nazar, düşmen-i bî-961dîn dahi gelüp962 ihrâk bi'n-nâr963 itmekle 
ancak bir kıyye otluk beş pâreye bir kıyye Mısır buğdayı üç pâreyedir. Piyâde ve 
süvâr dörtyüz mıkdâr kâfir-i bî-dîn964 Şebeş'i muhâfaza üzre olup yüz Nemçe 
ve ikiyüz Nemçe965 katanası bir gün966 gelüp hisâr ardından seğirtdiler. Odun 
arabalarını urup otuz öküz ve on ter oğlanı alup iki Mısırlı şehîd etdiler. Bir 
def‘a dahi Çanad kapudanı, Çanad ve Sente ve Sopoşka palankalarından ve 
şansdan cem‘ itdüği üçyüz atlu ve ikiyüz yaya Nemçe ve Macar haydûd kefere-
siyle Tımışvar altına seğirdüp967 Baba Hüseyin Tekyesi'ne geldiler. Vezîr Caʻfer 
Paşa ve Arnavud Süleymân Paşa ve Mısır askeri ve guzât-ı sâ’ire cümle taşra 
çıkmağla havfa düşüp girü döndiler. Bir gün968 mukaddem ise Tımışvarlu'dan 
otuz âdem ve Kursludan kırk nefer atlu Moriş Suyı yalısuna çeteye gitmişler idi. 
Bunların izin görüp izleri üzerine yüz yirmi atlu ayırup yüz seksen atlu ile Sente 
kapudanı Çanad tarafına gitdikleri çeteci guzât-ı mansûrenin ma‘lûmları olıcak 
ba‘de'l-istişâre Kursludan Evti969 kendü yanına altı nefer Kurslu alıkoyup yol 
azıtmak içün iz üzerinde kalup mâ‘adâ atlular Çanad semtine gitdikde mukad-
dem iz üzerine giden yüz yirmi atlu Evti'nin970 üstüne geldiklerinde ol dahi firâ-
ren gelüp [241b] çeteci askere mülhak olduğı mahalde yüz seksen atlu bunlara 
görinüp üzerlerine gelüp bir yaylım kurşun atup bunlar dahi dalkılıç içlerine 
karışdıklarında lutf-ı Hakk te‘âlânın avn-i inâyeti971 ile kâfir972 bozılup vehle-i 

960 kefereleri ÇY: -V
961 bî ÇY: -V
962 gelüp ÇY: -V
963 bi'n-nâr ÇY: -V
964 bî-dîn ÇY: -V
965 Nemçe Y: -ÇV
966 bir gün -ÇY
967 gelüp ÇY
968 gün -ÇY
969 Evti -ÇY: Veliyyüddin Efendi nüshasında harekelenmiş. 
970 Deveti'nin ÇY
971 te‘âlânın avn-i inâyeti ÇY: -V
972 dûzahiyânlar ÇY
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ûlâda yüz kadar kefere-i bed-âyîn973 dendân-ı974 tîğdan geçüp yirmiüç nefer 
kefere ile Sopoşka kapudanı ahz olundı. Girüden ta‘kīb iden yüz yirmi kefere 
yoldaşlarının hezîmetin gördükde firâra yüz tutup guzât-ı mansûre975 ganâ-
yim-i mevfûre ile Tımışvar'a geldiler. Ve Şebeş ile Pofça mâ-beyninde vâki‘ 
Heşriç şansını Caʻfer Paşa mukaddemâ hedm etmiş-idi. Avlin Yovan kapudan 
ikiyüz yaya ve altmış atlu haydûd ile yapup içine girdi. Ve Lipva mukābelesinde 
Şolmoş Palankası'nda dahi yüz haydûd olup bu yaz yine Seksonya Herseği 
Friderikos Kral Nemçe askerine serdâr olup Varadin üzerine gideceğin gelen 
esîrler haber virdüğün söyledi. 

Ve Kırım diyârının intihâ-yı serhaddinde olan Kādir Şâh Mîrzâ, Kalmuk ke-
feresine müte‘allik976 hân hazretlerine andan rikâb-ı hümâyûna gelen mektûb-
da977 İtil Suyı semtinde sâkin Kalmuk Kralı Eyüge Hân ile haberleşüp Moskov 
tarafı ile Kalmuk keferesinin mu‘âmelât ve ittifâkların bilmek içün ihtimâm-ı 
tâmm olundukda, Eyüge Hân cânibine varup gelen âdemlerimiz takrîri üzre 
Azak Kal‘ası alındıkdan sonra Kalmuk keferesinden Moskov'a âdem gön-
derdiler. Serhadd-i İslâmiyye'ye isâbet-i mazarrat husûsunda Kalmuk kefere-
siyle Moskov'un arasında akd olunan dostluk ve ittifâk, yemîn ile mukarrer 
ü müstahkem kılınup ve Eyüge Hân dahi bu ittifâka978 dâhil olup ve Nogay 
a‘yânından Sultân Murâd Bey'e Moskov cânibinden dokuz semmûr kürk ve 
yetmiş donluk çuka ve senede ulûfe olmak üzre bir mıkdâr akçe ta‘yîn [ü] irsâl 
olunup ve Eyüge Hân'dan ba‘zı mîrzâ, Çapdarçap Mîrzâ yanına varup te‘ad-
dîlerin izhâr eylediklerinden sâ’ir başları elem çekdi. “Murâdları sefer vaktine 
değin kasd-ı fâsidlerin bildirmeyüp iğfâl ile İtil Suyu'nı berü geçüp hareket-i 
menhûs979 eylemek üzre olmağla geçen sene hareket980 olunduğı vakitden üç 
hafta mukaddem Kopan Suyı cânibine yürümeğe kavl [ü] karâr etdiler. İşbu 
haberlere mugāyir ilçiyle sözleri olur ise zinhâr i‘timâd itmeyesiz ve Eyüge Hân 
semtinin askerine dahi inanmayasız” dimiş. Ve hân-ı âlî-şân hazretlerinin981 

973 bed-âyîn ÇY: -V
974 dendân -ÇY
975 ehl-i İslâm ÇY
976 müte‘allik -ÇY
977 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
978 ittifâk-ı ittihâda ÇY: ittihâd -V
979 menhûs ÇY: -V
980 hareket -ÇY
981 âlî-şân hazretlerinin ÇY: -V
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gönderdiği dil dahi takrîrinde, “bundan akdem Moskov eline giren Togan ve 
Şâhin Kirmân kal‘alarına istihkâm virilüp Domino nâmında bir Moskov hat-
manı ile piyâde ve süvâr bin nefer Moskov ve ikibin nefer Barabaş Kazağın982 
muhâfazasına koyup983 zahîreleri müstevfâ ve cebe-hâneleri tekmîl984 beşyüz 
kadar atlu kâfir dahi nevbetce gelür gider ve Moskov Serdârı Şeremet-oğlı ile 
Barabaş Hatmanı Mazapa ve birkaç ihtiyâr boyarları Moskov Çarı da‘vet ve 
ba‘de'l-meşveret985 gelüp yerlerinde kışladılar. Ve bahâr faslında Moskov Çarı 
bi-nefsihî Moskov ve Kazak askerleriyle Togan ve Şâhin Kirmân kal‘alarına 
gelüp dahi metânet [ü] istihkâm986 virmek üzre binâ levâzımâtın müheyyâ ve 
gemilere koyup Özi Suyı ile indireceklerin” haber virdi. Ve geçen sene Zadre 
Cenerali yirmidört bin mıkdârı987 Venedik kâfiriyle gelüp Arnavud İskenderiye 
Kal‘ası'nın sedd-i sed[î]di olan Ülgün Kal‘ası'nı onsekiz gün muhâsara ve oniki 
bin cengcisi kırılup me’yûsen kasr-ı yed, vilâyetine vardıkda Venedik Cumhû-
rı, mezbûrı mu’âhaze idüp “Gabele Kal‘ası'nı aldın zarârından gayrı fâ’ide 
görmedik. Şimdi Ülgün Kal‘ası'nda dahi bu kadar cengcimizi kırdırdın” deyü 
azl ve bir âharın nasb eyleyüp bu yaz yine988 Ülgün Kal‘asın muhâsara itmeğe 
tedârük üzre oldukların Hersek Vâlîsi Sefer Paşa'dan gelen esîrler lisânından 
arz [u] i‘lâm ve kal‘a ta‘mîre muhtâc ve müstahfızân askerden tehî olduğun 
bildirmeğin, münhedim olan yerleri yapılup zâd [ü] zahîre ve cebe-hâne vaz‘ 
olunmak üzre müşedded ahkâm-ı şerîfe ile mübâşirler ta‘yîn gerek kal‘a-yı 
mezbûre ve gerek Bar Kal‘ası'nın herbirine yeniçeri, cebeci, topcıdan yüzer 
nefer müstahfız kapukulı ta‘yîn [ü] irsâl olundı. Eğerçi kal‘a-i merkūme metâ-
net üzre binâsı itmâma irdi, lâkin bi-emri'llâhi teʻâlâ bir azîm zelzele vâki‘ olup 
burç [u] bârûları bi'l-külliyye yire berâber yıkılduğı rikâb-ı hümâyûna arz [u] 
inhâ989 olundukda yine müceddeden binâsına hatt-ı şerîf  sâdır oldı. 

Ve Tımışvar'dan gelen Eğreli Hüseyin Ağa takrîrinde, “mukaddemâ Zirin-oğlı 
Yanoş babası fevtinden sonra Nemçe Çasarı sıkletiyle Frenk keşişi olup terk-i 
evtân etmiş-idi. Gezerek Sente Palankası'na gelüp Çanad'a varmak üzre Tı-

982 Kazağı ÇY
983 ta‘yîn idüp ÇY
984 cebe-hâneleri tekmîl ÇY: -V
985 idüp +ÇY: -V
986 ve istihkâm ÇY: -V
987 mıkdârı ÇY: -V
988 yine -ÇY
989 inhâ ÇY: -V
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mışvar yakasına geçüp iki tutsak iziyle Tımışvar'a geldi. Ve Erdel içinde olan 
Nemçe askerinin ulûfeleri Beç'den gelürken mukaddemâ Tökeli İmre990 Krala 
tâbi‘ olup sonra Nemçe tarafına dönen piyâde ve süvâr bin ikiyüz nefer Kurs 
eşkıyâsı basup hazîneyi gāret ve bile koşılan dörtyüz Nemçe991 kırup İslâm ta-
rafına mütâba‘at itmeleri söylenür. Şimdilik sa‘b yirlerde gezüp kesicilik iderler” 
didi. Vezîr-i aʻzam karındaşı merhûm Hâcı Mustafâ Paşa Tımışvar muhâfızı-i-
ken Tökeli Kral kapudanlarından gelüp itâ‘at ve hâlen Tımışvar'da meks [ü] 
ikāmet992 üzre olan Sapanoş Mihal'in Tökeli Krala gönderdiği kâğıd terceme-
sinde Macar memleketinde vâki‘ Kalfoc Ovası'nda Macar tâ'ifesinin cem‘iyyet 
ve müşâveresi olup tebdîl-i câme âdemimiz varup tecessüs-i993 ahvâl eyledikde994 
geçen sene Nemçe askerinin kalblerine sârî olan havf  [ü] haşyetden bu yıl cen-
gci yazılmağı kimse istemeyüp herbir köyden ikişer üçer re‘âyâ evlâdın zor ile 
yazdıklarından ekseri mübtedî olmak üzre otuz-beş bin mıkdârı asker olup üzer-
lerine Prens Visavye nâm Nemçe Cenerali serdâr olması söylenür. Ve Françe ile 
Felemenk sulh [ü] salâh itdüğünden Nemçe'nin güzîde ve eski askeri Françe câ-
nibinde olan Nemçe sınurına ta‘yîn olup gönderilmişdir. Ve bu yıl Françe askeri 
Nemçe üzerine evvelkinden ziyâde musallat oldı. Ve Françe sınurında bulunan 
Macar askerinin ekseri Françe'ye tâbi‘ olup kapudanlarınızdan Yonferaş nâm 
Macar Kapudanı bize kâğıd gönderdi. Sular tuğyânı def‘ oldukda hayli âdem 
ile Tımışvar altına hıdmetimize geleceğin bildirmiş ve sizden ötüri oldı deyü bu 
tarafda Nemçeler Macarlara söylerler imiş. Ve İslâm pâdişâhı bir tarafdârını 
Lih'e kral nasb etmek murâd etmiş, Lihlü râzı olmamışlar. Ve Pelnak Andiraş 
Grof'dan bize kâğıd geldi. Tökeli Kral İslâm pâdişâhıyla bu taraflara vaz‘-ı 
kadem iderler ise bî-hadd Macar tâ'ifesi silahlanup Nemçe üzerine ayağa kal-
kacakdır ve Paldiyak Macar kapudanı Nemçe içün bin beşyüz neferden ziyâde 
cengci peydâ idemedi. Ve Aşlik nâm Nemçe cenerali bize kâğıd yazmış, “Tökeli 
Kral öldü sen anda ne beklersin çasardan sana temlîk köy alıvirüp emân kâğıdı 
getürdeyim hemân kalk gel dimiş. Ve zabtımızda bir mıkdâr Nemçe esîri var, 
Kurslular ile mübâdeleye saklarım. Ve akrabânızdan Zirin-oğlı Yanoş Tımış-
var'a gelüp sığındı lâkin Devlet-i aliyye995 tarafına gitmeğe âzâdıma inanılmadı, 

990 İmre Ç: -YV
991 Nemçeyi ÇY
992 ü ikāmet ÇY: -V
993 idüp +Ç: -YV
994 vâki‘ olundukda ÇY
995 aliyye ÇY: -V
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bir emniyyet vakitde gönderilür, o mudur, gayrı mıdır? Bilinmez. Âlet-i harbden 
gerek fürûht ve gerek mübâdele içün İslâm cânibine bir şey taşınmaması Nemçe 
vilâyetinde yasağ oldı. Ve Erdel memleketinde altı bin Nemçe'den ziyâde asker 
nâmına yokdur. Ve Tot Vilâyeti'nin bir mahallinde hevâda iki bulut zâhir olup 
birisinde saçlı ve birisinde saçsız cengci görinüp beynlerinde azîm ceng [ü] cidâl 
oldukdan sonra saçsız ceng[ci]996 saçlı cengcileri bozup üzerlerine gālib geldik-
lerini nicesi görüp haber virdi” dimiş. 

Ve mukaddemâ Friderikos Krala esîr olan Şarkan İbrâhîm Paşa onbir nefer 
âdemiyle iki Nemçe ve üç donanmış at ve iki semmûr kürk bahâya kesüp posta 
ile der-i devlete gönderdiği gönülli ağası Mustafâ Ağa, paşa-yı mûmâ-ileyh 
lisânından Friderikos Kralı Nemçe çasarı mu’âhaze ve Beç'e getürdüp, “sû’-i 
tedbîrinden nâşî bozılup topları virüp askerimi kırdırdın, itâb eyledikde murâ-
dım Osmânlu üzerine böyle [242a] varmak değil idi. Hayzer kendü hâlime 
komadı. Gelecek yaz yine ser-asker olayım eğer997 münhezim olursam ol vakit 
kabahat benim olur” didi. Toplar içün çasara bir mıkdâr akçe virdi. Ve Kap-
rara cenerale dahi sitem olduğundan mahbûsen Beç'de kaldı. Ve Köprüli-zâde 
cenginde baş olan Preşlevi Cenerali baş idelim deyü vükelâ-yı Nemçe ittifâk 
etmiş-iken Osmânlu ile ceng müşkil oldı deyü kabûl etmeyüp yine Fransız üze-
rine ta‘yîn olundı. Bi'z-zarûrî Friderikos Kral yine tabura ser-asker olup İşte-
rem nâm bir mu‘temed, müdebbir kâfiri yanına koşdılar. Ve re‘âyâdan cebr ile 
yazdıkları ellibin Nemçe askerinden gayrı geçen seneden ziyâde üçbin Macar 
üçbin Hırvat ve sekizbin katana olmak üzre Paldiyak Kapudan başlarıdır. Ve 
cümle asker rü’esâsı ve Friderikos Kral ve bellü âdemleri ve Macar sipâhîleri 
Beç'de müşâvere idüp sözleri buna karâr verdi ki geçen seneler gibi Osmânlu 
pâdişâhı bile olup askerin dağıtmayup arabaların dizüp meterislerin yüridüp 
topların atarak gelür ise bir vechile mukāvemet mümkin değildir. Tedbîr-i âhar 
ile cenge muhtâcdır. Eğer pâdişâh Azak üzerine gider ise biz doğrı Belgrad'a 
varalım. Eğer yine bu taraflara teveccüh ider ise hemân şimdiden varup Tı-
mışvar'ı muhâsara idelim didiler. Ve İbrâhîm Paşa böyle tenbîh eyledü ki bir 
gün evvel der-i devlete irişüp beher-hâl kâfir Tımışvar'a varır. Mukaddem bir 
mıkdâr asker imdâd gönderüp Belgrad'da dahi asker-i İslâm mevcûd bulun-
malıdır. Şevketlü, mehâbetlü998 pâdişâhımız999 hazretleri bu tarafa teveccüh 

996 cengci YÇ
997 eğer ÇY: -V
998 mehâbetlü Ç: -YV
999 pâdişâh-ı gāzî Ç: gāzî -YV
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buyurup bu kulları halâs olup varamazsam geçen seneki gibi arabadan tabur 
çevrilüp ceng [ü] cidâl1000 vakitlerinde meterisler ile mukātele olunsun avn-i 
Hakk1001 ile küffâr-ı hâk-sâr1002 mukāvemete kādir olamaz. Zîrâ Friderikos 
Kral merdî da‘vâ ile gelmek üzredir. Ve taraf  taraf  ceng [ü] cidâl1003 gösterüp 
İslâm askeri aldanup perâkende vü perîşân1004 olurlar ise ceng [ü] cidâl1005 kā-
bildir dimiş. Ve Fransız ile azîm cengleri1006 olup ve beynlerinde sulh [ü] salâh1007 
olurlar sözü vardır lâkin âdemiyle bu kadar i‘timâd eylemesünler. Ve Beç'den 
yukaru Nemçe'nin bir kal‘asını dahi aldı. Ara yirde bir büyük su vardır eğer 
bu tarafa geçerler ise Beç'e gelince zabt [u] rabt1008 iderler. Macar a‘yânı Zirin 
ve Began-oğulları Beç'de müşâverede mevcûd bulunup bu yıl Macar sipâhîleri 
bi'l-cümle Friderikos Kral ile bile bulunmasın çasar emr etmiş-iken Ösek ta-
rafları boş kalmak görinür. Ke'l-evvel virgülerin virüp yerlerinde oturmalarına 
karar virdiklerin haber virdi. 

Matlûbı üzre ıtlâkına Yedikulle'de mahbûs Zok Akye nâm bir Nemçe ile geçen 
sene Tımışvar'da ahz olunan bir Nemçe virilüp eşyâ dahi alınup mübâdele içün 
gönderildi. Der-akab Fazlı Bölükbaşı'nın bin nefer Bosna piyâdesi ve mükemmel 
kapularıyla Yanya Sancağı Beyi Bektaş Mehemmed Paşa ve Köstendil Sancağı 
Beyi Serhadlü Mehemmed Paşa ve Avlonya ve Delvine Sancağı Beyi Kaplan Paşa 
ve Ohri Sancağı Beyi Receb Paşa Tımışvar imdâdına ta‘yîn [ü] irsâl1009 mu‘acce-
len irişmelerine fermân buyuruldı. Ve Belgrad-ı dârü'l-cihâd1010 Muhâfızı Vezîr 
Hâcı Hüseyin Paşa serhadlü ve gayriden dörtyüz nefer atlu askere Titel Sancağı 
Beyi Mustafâ Bey'i koşup Böğürdelenli Ahmed Ağa'yı kulağuz ta‘yîn cümlenin 
üzerine Serhadlü Mehemmed Paşa'yı baş idüp Varadin semtlerine gönderdi. 
İlok Kal‘ası altına varup pusuya girdiler. Ve ilerüye otuz kadar atlu ayırup kal‘a 
şaranpovuna değin vardıklarında yirmi atlu ve iki bayrak Nemçe ve dört bay-

1000 cidâl Ç: -YV
1001 inâyet-i zü'l-celâl Ç: avn-i hak YV
1002 hâk-sâr Ç: -YV
1003 cidâl Ç: -YV
1004 ve perîşân ÇY: -V
1005 cidâl ÇY: -V
1006 ceng-i harbleri ÇY: harb -V
1007 salâh Ç: -YV
1008 u rabt ÇY: -V
1009 ve irsâl ÇY: -V
1010 dârü'l-cihâd ÇY: -V
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rak haydûd yayası içerüden çıkup tranpetesin çalarak karşu gelüp bir mıkdâr 
elleşmek ile düşmeni1011 pusu üzerine çekdiklerinde gāziyân-ı serhadd-i mansûre 
etrâfların alup bir mıkdârın kırup otuz kelle ve oniki dil ile mansûren Belgrad'a1012 
vusûllerin1013 bir dil ile der-i devlete gönderdiği Mehter Ali takrîr eyledi. 

Venedik'den gelen Kandiye Tercemânı Yani zımmî söyledilüp; “bundan akdem 
Hanya ruhbânlarından ve re‘âyâsından bir kaç kefere vâlî-i vilâyet zulmünden 
Anaboli'de Venedik donanması kapudanına varup şikâyet ve Hanya ve Kan-
diye re‘âyâsından yirmibin kılıç peydâ olur. Bütün donanma ile gelseniz tâbi‘ 
olup size Hanya'yı teslîm ideriz dimişler. Ol dahi Hanya ve Kandiye'nin ele 
girmesi ne vechile mümkin olur didikde paşaların zulmü1014 sebebiyle Kandi-
ye'den giden Tercemân Yani kulların bilür deyü beni sevk etmişler ve İzmir'de 
olduğumı söylemişler. Kapudandan kâğıd ile bir Venedikli geldi, ben dahi 
Fransız kalyonuna binüp geçen yıl Venedik keferesiyle donanma-yı hümâyûn 
cengde1015 iken geçüp Anaboli'ye vardım. Ve kapudan dahi ince donanmasıyla 
geldi, beni ve ruhbânları yanına getürdüp Hanya kasdıyla müşâvereye başladı. 
Şöyle bir hîle ki evvelen kürekcisi pây-zen kıyâfetinde ve cengcisi müslimân 
hey’etinde sancak ve bayrak ve fenerleri âyîn-i İslâm ve herbirinin içinde se-
kizyüz nefer olmak üzre üç kıt‘a çekdirir ve otuz kıt‘a fırkate donadup âmâde 
eyledikden sonra biz bütün Venedik donanmasıyla varup Hanya kurbünde 
vâki‘ Kisamo Palankası'nı muhâsara idüp Hanya askeri imdâdlarına geldikde, 
Hanya Kal‘ası'nda1016 ancak paşa ve kādî1017 bir mıkdâr âdem ile hâlî kalur. Ol 
vakit üç çekdiriyle fırkatelerimiz öyle vaktinde limana girüp, her tarafdan kal‘a-
ya girüp zabt [u] rabt1018 eyleyüp içinde olanları kırmak üzre karâr virdiler. Ve 
mukaddemâ Sakız'da1019 Osmânlu'dan aldıkları iki kıt‘a çekdiriyi hazırlayup, 
topların dizüp mühimmât-ı cebe-hânesin tamâmen doldurup1020 biri kaldı.1021 

1011 düşmen-i bî-dîni Ç: düşmen-i dini Y: düşmeni V
1012 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
1013 geldiklerin ÇY
1014 zulm-i te‘addîsi Ç: te‘addî -YV
1015 ceng-i cidâlde Ç: cidâl -YV
1016 Hanya Kal‘ası'nda -ÇY
1017 kadı ve paşa Ç: paşa ve kadı YV
1018 u rabt ÇY: -V
1019 Sakız cezîresinde ÇY: cezîresin -V
1020 topların dizüp mühimmât-ı cebe-hânesin tamâmen doldurup ÇY: -V 
1021 biri kaldı -ÇY
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“Biz bunı ma‘kûl [ü] münâsib1022 gördük sen ne dirsin” didiler. Ben dahi be-
ğenüp bu tedbîri Venedik dojuna bildirüp dört nefer Suda ruhbânlarıyla gön-
derdiler. Ve diğer müşâverelerinde “belki doje ma‘kūl [ü]1023 münâsib görmez, 
mukaddem Osmânlu donanmasıyla mukābele1024 ve1025 ber-tarâf  etdikden 
sonra umûm1026 donanmamız ile Hanya'ya gidelim” didiler. Hanya Tercemânı 
Andonaki bundan akdem firâr idüp kapudan yanında idi. Benim Hanya'da 
paşa kapusuna gider gelir kimse mâni‘ olmaz âdemim var. Zehir gönderelim, 
donanmamız varacağına karîb cumʻa gün paşa1027 dîvânına herkes gelüp 
kahve ve1028 şerbet içer. Bir tarîk ile cümlesin zehirlesün, kal‘ayı başsız, hâlî 
buluruz didiler. Ve bunu dahi dojeye1029 bildirdiler. Ve kapudan-ı mezbûr gice 
ile İstanbul'a üç yerden âteş1030 virüp ol vakitde tersâne zindânında ve mîrî 
kalyonlarda olan Venedik esîrleri kundaklar ile kalyonları tutuşdurup ve kapu-
dan paşayı ve kalyon ustalarını zehirlemek üzre kundaklar ve zehir1031 ile bir 
kefere-i bî-dîn1032 gönderüp yolda gelürken adanın birinde duyulup yanında 
olan kundağı bırakup girü kapudan yanına kaçmış. Tekrâr kapudan1033 İstan-
bul'u ihrâk ve kapudan paşa ve ustaları zehirlemek üzre bana kundaklar ve 
zehir virüp mukābelesinde akçeler va‘de idüp, yedime temessük virdi. Ve “bu 
kundakları zindânda ve kalyonlarda olan esîrlere götür teslîm it” deyü ibrâm 
eyledi. Ve bu tedbîr ile kalyonlara bir mazarrat mümkin olmaz ise Boğaziçi'nde 
veyâ taşra çıkdıklarında Fransız bayrağıyla bir Venedik şaytiyesi bir kaç âdem 
getürüp gice karanlığında1034 içlerinden geçerken sandal ile kalyonlara bir hîle 
ideceklerdir ancak fikirleri1035 nedir bilmem. Ziyâde muhâfazaya muhtâcdır, 
şaytiye ve kayık1036 ve sâ’ir ecnebîden kimseyi yanlarına uğratmayasız. İçerüde 

1022 ve münâsib ÇY: -V
1023 ma‘kūl ve ÇY: -V
1024 mukābeleyi ÇY
1025 ve -ÇY
1026 üzre +Ç: ordu +Y: -V
1027 paşanın ÇY
1028 ve ÇY: -V
1029 Venedik dojuna ÇY
1030 âteşler ÇY
1031 zehirler ÇY
1032 bî-dîn ÇY: -V
1033 kapudân -ÇY
1034 içinde ÇY
1035 fikr-i fâsidleri ÇY: fâsid -V
1036 ve kayık ÇY: -V
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ve taşrada kalyonlara levend yazmak iktizâ etdikde bütün soyup bakılmadıkça 
yazılmaya. Zîrâ cemî‘ levâzımlarıyla bir mıkdâr Venedikli varup kalyonlara 
îsâl-i mazarrat eylemek üzre levend yazılacakdır, gāfil bulunmayasız” deyü 
hîlelerin1037 haber virüp getürdiği kundak ve zehir kendü eliyle kapudan paşa 
tarafından vezîr-i aʻzama andan rikâb-ı hümâyûna1038 arz [u] i‘lâm1039 olup 
Hanya ve Kandiye ve kalyonlar tarafları ihtiyât üzre bunları tenbîh ve azîm 
te’kîd buyuruldı. 

Ve Bosna Beylerbeyisi Mehemmed Paşa'dan gelen Hırvat dil söyledilüp, “Sin 
Kal‘ası muhâfızlarından sekizyüz yaya ve yüz atlu Hırvat'a Basenko-oğlı ve 
Tamaş-oğlı nâm pelîdler1040 baş olup İhlevne Kal‘ası altına seğirdüp [242b] 
hayvânât sürerken yirmi İslâm atlusı önümüze çıkageldi. Etrâfımızı Türk 
aldı zannıyla havfa düşüp firâra yüz tutup kimimiz Pesteriçe Suyu'na, üçyüz 
mıkdârı köprüye uğrayup kurtuldılar. İhlevneli irişüp sudan çıkanlardan yüz 
yirmidördün altı nefer kapudan ile kelle idüp firârîlerin dahi ardlarından irişüp 
Tamaş-oğlı ile yüz yirmisin esîr-i der-zencîr1041 etdiler. Ve geçen sene Ülgün 
Kal‘ası muhâsarasında hayli cengci Freng kırılup bu yaz dahi yine üzerine var-
mak tasmîmleri olup ve ba‘zıları dahi Gabele etrâfında olan Poçtil ve Lepoşka 
ve Yamuşka kal‘aları kasdında oldukların” haber virdi. 

Ve Tatar Hân hazretlerinin1042 tarafından gelen Rus dil dahi söyledilüp, “Ba-
rabaş ülkesinde vâki‘ Poltova Şehri karyelerinden bin nefer âdem cem‘ olup 
Kırım üstünde Karadeniz'e dökilen Birdo Suyu'na deniz balığı dolup ve tuzla 
dahi karîb olmağla be-her birimiz vakti ile1043 herkes birer bârgîrli talika ile va-
rup balık avlarken Tatar Murtazâ Paşa ikiyüz atlu ve üç şâhî top ile üzerimize 
gelüp nicemizi katl ve ikiyüz ellimizi1044 esîr ve altıyüz mıkdâr talikayı1045 ahz 
idüp mâ‘adâsı perâkende oldı. Ve bu yaz Moskov Çarı kendü askeri ve Ten 
Kazağıyla Azak'a gelüp ve Ten Suyı yalılarında yapılan fırkate ve kayık ile 
Kerş ve Kefe taraflarına geçüp sû’-i kasdları vardır. Geçen senelerden ziyâde 

1037 hîle ve hud‘aların ÇY: ve hud‘a -V
1038 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1039 i‘lâm ÇY: -V
1040 pelîd-i mu‘annidler ÇY: mu‘annid -V
1041 der-zencîr ÇY: -V
1042 hazretlerinin ÇY: -V
1043 ile Ç: -YV
1044 iki yüz elli mıkdârımızı ÇY: mıkdârı -V
1045 tâ’ifeyi ÇY

M E T i N 327

www.tuba.gov.tr



asker ve azîm işe1046 mübâşeret ideceklerdir. Ve Barabaş Hatmanı Mazapa Özi 
Suyı tarafından Kırım üzerine me’mûr olup cenge1047 kādir bi'l-cümle re‘âyâyı 
önüne katup ve Azak cânibinden Moskov askeri ve Özi cânibinden Barabaş 
askeri Kızıl Yumurta'dan sonra çayır vaktinde yürüyüp ve Özi Kal‘ası'na ya-
pışmayup Or Kal‘ası'na doğrı gelüp şöyle ki Kerş cânibinden Moskov askeri 
Kırım'a dâhil olur ise Barabaş askeriyle bir yire geleler ve Özi yalısında otuzar 
âdem olur, yapdıkları kayıklar ile zahîre indirüp bu yaz kasd etdikleri işe kādir 
olamazlar ise Moskov Çarı Azak kurbünde kışlayup Lihlüye İslâm tarafına yü-
rümek üzre kâğıd1048 gönderdi. Ve Kalmuk tâ’ifesi dahi Barabaş Kazağıyla Or 
Kal‘ası kurbünde bir yere gelmelerin tenbîh [ü] te’kîd1049 itdüğün” haber virdi. 

Ve Moskovdan1050 aldırdığı dil dahi söyledilüp, “Azak Kal‘ası cengcisinden olup 
Ten Suyu'ndan balık avlarken Tatara giriftâr oldum ve Azak Kal‘ası'nda onbin 
mıkdâr cengci mevcûd idi. Zahîre kılletinden yalnız balık virilmekle yarısı kırıl-
dı ve Azak Kal‘ası'nda baş olan Petroviç nâm kneze Moskovdan âdem ve kâğıd 
gelüp söyletdik. Moskov Çarı Akbeyi Kefri'nden bir hafta sonra yerinden çıkup 
Azak'a kırk konak ba‘îd yine Ten Suyı kenârında Jorone nâm kal‘asına gelüp 
ol mahalle karîb Ravens nâm şehir kurbünde yapdırdığı beşyüz kıt‘a fırkate 
hâzır imiş. Cem‘an altmışbin yayasıyla binüp Azak Denizi'ne gelüp Çerkes ve 
Nogayı zabt [u] rabt1051 eylemek murâdımdır didüğün” haber virdi. Ve şehr-i 
mezbûrdan yukaru Rus vilâyetinde vâki‘ Askül nâm kal‘ada dahi kırkbin Mos-
kov atlusı hâzır olup Çerkes tarafına sebât iderler ise bunlar dahi Kuban Suyı 
adasında kal‘a yapmak niyyetlerin ve çardan1052 habere muntazır oldukların 
söyledi. Hâsılı deryâdan gelen piyâdesinden mâ‘adâ karadan kırkbin mıkdârı1053 
atlu ve kral-ı la‘înin kendü bi-nefsihî bed-nâmından bir ay sonra Azak dibinde 
bulunmak üzredir1054 didi. Ve hâlen Azak'da yapılup kal‘a dibinde ikişer yüz 
cengci ve yirmişer toplı iki kalyon ve otuzar cengciyle1055 memlû yirmi kıt‘a fır-

1046 işlere ÇY
1047 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
1048 kâğıdlar ÇY
1049 ü te’kîd ÇY: -V
1050 Moskov çarından ÇY: çarın -V
1051 u rabt ÇY: -V
1052 Moskov çarından ÇY
1053 mıkdârı ÇY: -V
1054 üzrelerdir ÇY
1055 cengci kâfir ile ÇY: kâfir -V
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katesi mevcûd ve1056 hâzır [u] âmâde1057 olup lâkin kalyonları kullanamayup ve 
Moskovdan Kalmuk tâ'ifesine bir mıkdâr akçe gönderilüp kabûl eylemişler. Bir 
kavilde, “biz1058 ne müslimâna ve ne size yardım ideriz” dimişler. Ve Moskov 
askeriyle Kiyev semtinde kışlayan Şeremet-oğlunı çar ilçilik ile Nemçe çasarına 
gönderüp yerine Lopohin nâm knezi ta‘yîn idüp Barabaş Hatmanı Mazapa 
ile yek-dil Moskov ve Kazak askeriyle bir yere gelüp Kırım üzerine varmak 
kasdıyla Or ağzına varup anda durmağa me’mûr itdüğün gelen ulakdan ben 
işitdim” didi.

Ve yine hân-ı âlî-şân1059 hazretlerinden gelen mektûbda1060 bir def‘a dahi Tatar 
Murtazâ Paşa üçbin âdem ile çeteye gidüp Moskov zabtında olan Tuzla nâm 
bir1061 kal‘asına varup dest-bürd-i muzafferâne ile varoşunı alup ihrâk bi'n-nâr 
idüp bi-hamdi'llâh1062 binden mütecâviz esîr ve vâfir hayvânât ile sîr-pençe-i 
iğtinâm olup sâlimen geldiler. Ve Moskov tarafından dil içün ta‘yîn olunan 
yüz elli kâfir dahi giriftâr-ı kemend-i şikâr olduğun ve Moskov serdârı olan 
Şeremet-oğlı seksenbin Moskov askeriyle Or Boğazı'na oniki konak yerde 
vâki‘ Samarcık Suyı nâm mahalde Or Boğazı'na gelmek ve Barabaş Hatmanı 
Mazapa dahi yetmişbin Kazak leşkeriyle Özi üzerine gitmek zu‘mıyla Özi'ye 
altı konak yerde kendü memleketinde meks [ü] ikāmet1063 üzre oldukların 
arz etmiş ve gelen âdem dahi lisânen hân hazretlerinin1064 ümerâ-i Tatar ile 
ittifâkları1065 buna karâr virdiği mevcûd Tatar-ı sabâ-reftâr1066 askeriyle Or 
Kal‘ası handakında taşra çıkup eğer düşmen Azak tarafına gider ise bunlar 
dahi ol mahalle gideler. Ve eğer Or1067 üzerine1068 gelürler ise hâzır [u] âmâde1069 
bulunmak üzre Or'dan taşra çıkacakların söyledi. Ve Tımışvar Muhâfızı Vezîr 

1056 ve -Y
1057 ve âmâde ÇY: -V
1058 biz -ÇY
1059 âlî-şân ÇY: -V
1060 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
1061 bir ÇY: -V
1062 te‘âlâ ÇY: -V
1063 ü ikāmet ÇY: -V
1064 âlî-şânın ÇY
1065 ittifâk ve ittihâdları ÇY: ve ittihâd -V
1066 sabâ-reftâr Y: -ÇV
1067 Or -ÇY
1068 üzerlerine Y: üzerine ÇV
1069 ve âmâde Y: -ÇV
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Caʻfer Paşa'dan gelen mektûbda1070 onsekiz Kursluyı çete tarîkıyla gönderüp 
Sonluk Hisârı karşusunda Eğre Kal‘ası kurbünde Karsavsalaş nâm karyeyi 
urup yüz otuz kadar bârgîr ve kısrak ile Tımışvar'a geldiler. Der-akab yerlü 
ve kendü âdemlerimizden ve Kursludan bir mıkdâr süvârî asker1071 intihâb, 
Yanova altına çeteye gönderilüp avdetlerinde iktizâ ider mülâhazasıyla Nehr-i 
Moriş'in iki cânibinde1072 pusu beklemek üzre ihtiyâten bir mıkdâr piyâde ara-
ba ve kayıklar ile gönderildi. Asâkir-i merkūme dahi kal‘a-i mesfûra seğirdüp 
varoş içinden Nemçe1073 bir dil ve bir kelle alup ve birkaç Sırf  katl ve ikiyüz elli 
öküz ve otuz kadar1074 bârgîrlerin sürüp hîn-i avdetde Yanova Kal‘ası ve Şol-
moş ve Balagoş palankalarının piyâde ve süvâr Potura kâfirleri üzerine çıkup 
yol kenârında ceng [ü] cidâl1075 iderek Nehr-i Moriş'in karşu yakasında pusuda 
olan piyâde guzât-ı ehl-i1076 İslâm üzerlerine geldiklerinde taraf  taraf  hücûm 
[ü] iktihâm idüp1077ve avn-i inâyet-i Bârî1078 ile melâ‘în-i hâsirîn1079 bozılup el-
liden mütecâvizi tu‘me-i şemşîr ve yirmiyedisi diri tutılup, tarafeynden fevz [ü] 
nusret ve mâl-ı ganâyim ile Tımışvar'a geldiler. Esnâ-yı cengde1080 fekad1081 iki 
gāzî şehîd bir Kurslı mürd olup şevketlü, mehâbetlü,1082 kudretlü1083 efendimi-
zin1084 du‘â-yı hayrları ve yümn-i himmetleri berekâtıyla her ne tarafa çeteciler 
ta‘yîn olundı ise mansûren ve muzafferen1085 gelüp ganîmetleriyle serhadd-i 
İslâm'ı seyr etdiler. Ve bu etrâf-ı kal‘a ve palankalarda olan düşmen-i dînden 
Tımışvar altına kaç def‘a geldiler ise dört tarafa vaz‘ olunan karavulcılarımız 
ber-hûrdâr olsunlar basîret üzre olmağla guzât-ı ehl-i1086 İslâm'dan kimesnenin 

1070 mektûb-ı mergūbda ÇY: mergūb -V
1071 asker -Ç
1072 câniblerinde ÇY
1073 Nemçe -Y
1074 mıkdârın Y: kadar ÇV
1075 cidâl ÇY: -V
1076 ehl Y: -ÇV
1077 iktihâm idüp ÇY: -V
1078 hazret-i zü'l-celâl ÇY
1079 hâsirîn ÇY: -V
1080 ceng-i harbde ÇY: harb -V
1081 Metinde فقت şeklinde yazılmıştır.
1082 mehâbetlü ÇY: -V
1083 kudretlü Ç: -YV
1084 efendimiz hazretlerinin Ç: hazretlerin -YV
1085 ve muzafferen ÇY: -V
1086 ehl ÇY: -V
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mâl ve cânına zarar idemeyüp makhûren tehî-dest gitdiler lâkin anbarda zahî-
remiz tükendi. Nakle fermân olunan zahîre ve hazîne ve askerin1087 eseri zuhûr 
etmedi. Her husûsda muzâyakamız olup bir gün evvel îsâline himmet idesiz. 
Düşmen-i dîne havf  [u] haşyet1088 müstevlî olduğundan sahîh olmak üzre Ya-
nova ve Göle kal‘alarının kebîr topların kaldırup Varat ve Tokay taraflarına ve 
Segedin Kal‘ası'nın kebîr topların Varadin ve Budin semtlerine kaçırup ufak 
şâhî topların alıkodılar. Ve bir rûzgârlı günde Segedin varoşı tutuşup çarşu 
ve bâzârı, emvâl ve erzâklarıyla cümle yanup ancak iki hâne kurtulduğun ve 
câsûsımız gelüp Segedin ve Sente ve Beçey ve ol havâlîlerde düşmen-i dîn1089 
derneği olmayup yedibin mıkdâr askeri Baye'de ve büyük tabur Budun altında 
otuzbin Nemçe keferesi1090 olmak üzre cem‘iyyet idüp Mohaç Ovası'na gel-
diklerin ve üzerlerine Seksonya Kralı Friderikos Hersek ser-asker olup, geçen 
seneden ziyâde za‘af  üzre oldukların ve müceddeden yapdıkları iri kalyonları1091 
Mohaç'dan yukaru Batusek Boğazı'na gelüp mıkdârı ma‘lûm olmaduğun ve 
Hırvat içinde kışlayan oniki bin Nemçeyi Hırvat baş kaldırıp kılıçdan geçirdik-
lerin1092 haberin1093 i‘lâm etmiş.

Zuhûr-ı Sefer-i Azak

Tatar Hân hazretlerinin [243a] Azak Kal‘ası'ndan ahz etdirüp gönderdiği 
Kazak dil takrîrinde Moskov Çarı Azak Kal‘asın aldıktan sonra eski şaranpo 
handakların tathîr, vasî‘ ve amîk hafr idüp ve1094 Yamaklar tâbyasıyla Boz-
luk tarafına birbirin gözedir makāslar ve Hasözek cânibine müceddeden 
bir azîm tâbya ihdâs ve etrâfın oniki adım1095 mıkdârı şaranpo ile zabt [u] 
rabt1096 eyledi. Ve kır tarafın yire berâber yıkup ağaç berâberi doldurup 
iktizâ mahallinde muhârebe idüp mağlûb olduğı hâlde tâbya ardına gire 
ve kal‘a kurbünde cereyân iden Nehr-i Ten üzre otuzaltı fırkate, iki kalyon, 

1087 asker-i İslâmın Ç: İslâm -YV
1088 haşyet Ç: -YV
1089 bî-dîn Ç: dîn Y: -V
1090 keferesi Ç: -YV
1091 kalyonları -ÇY
1092 bir bir +Ç: -YV
1093 haber alup Ç: haberin YV
1094 ve ÇY: -V
1095 adım -ÇY
1096 u rabt ÇY: -V
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altıyüz mıkdârı1097 transa ile1098 gelmişidi. Derûn-ı kal‘ada evler binâsıçün 
üçyüz transayı bozdurup1099 ve1100 yeniden seksen fırkate ve1101 dört kalyon 
binâsına mübâşeret eyleyüp tamâm oldukda kal‘a altında olanlar ile cem‘iyyet 
ve cümlesine cengci kâfir vaz‘ ve bilâd-ı ehl-i1102 İslâm'a mazarrat kasdıyla yü-
rütmek tasmîminde oldı. Ve Nogay beylerine mu‘temed âdemler gönderüp ulû-
fe1103 ta‘yîn ve gönül birliğiyle hıdmetde bulunmak üzre istimâlet virüp “zâyi‘ 
olan bir tavuğunuz1104 yerine öküz alın” didi ve Nehr-i Kuban Azak Denizi'ne 
döküldüği mahalle bir kal‘a binâ itdirüp Kalmuk tâ'ifesinin kendüye muhâlefet 
tarafın gālib olduğundan Kalmuk Kralı tarafından sûret-i mu‘âmele ancak al-
tıbin mıkdârı imdâdlarına1105 gönderdiği1106 Kalmuk askeri Azak'a müstevlî ol-
madıkça1107 ordularına gelmeyüp mahalli ile irişilmedüğünden tehevvüre gelüp 
Ejderhan keferesine Kalmuk tâ'ifesi Nehr-i İtil'i berü cânibe geçdikde1108 urasız 
deyü tenbîh [ü] te’kîd1109 itdüğünden beynlerine nifâk düşdi. Ve Azak Kal‘ası'na 
mümkin mertebe istihkâm virüp muhâfazasına sekizbin mıkdârı1110 yaya asker 
koyup müstevfâ cebe-hânelerin ve1111 zahîrelerin görüp makarrı olan İstoliçe 
Şehri'ne gitdi. Kendü ser-askeri1112 Şeremet-oğlunı ve Barabaş Hatmanı Maza-
pa ve ba‘zı polkolinikleri müşâvere içün yanına getürdüp bu yaz yine kendüsi1113 
Moskov askeriyle Azak üzerine ve Şeremet-oğlı ile Mazapa leşkeriyle Özi Suyı 
cânibinden Kırım semtlerine yürüyecekleri ittifâkların haber virdi. Ve Azak 
husûsunda imdâda yetişmemek töhmetiyle hân-ı âlî-şân1114 hazretleri azl [ü] 

1097 kadar Y: mıkdârı ÇV
1098 ile -Y
1099 bozup ÇY
1100 ve -ÇY
1101 ve ÇY: -V
1102 ehl ÇY: -V
1103 ulûfeler ÇY
1104 tavuğun Y: tavuğunuz ÇV
1105 imdâd-ı i‘ânetlerine ÇY: i‘ânet -V
1106 gönderdikleri ÇY
1107 oldukça ÇY
1108 geçildikde ÇY
1109 ü te’kîd ÇY: -V 
1110 mıkdârı ÇY: -V
1111 cebe-hânelerin ve Ç: -YV
1112 askeri Ç: ser-askeri YV
1113 kendüsü -Ç
1114 âlî-şân ÇY: -V
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nefyinden havfa düşmüş-idi. Vahşeti izâlesi-çün taraf-ı pâdişâh-ı gāzî hazretle-
rinden iltifâtı müş‘ir hatt-ı hümâyûn-ı mehâbet1115-makrûn ve murassa‘ şemşîr 
ve hıl‘at ile Kapucılar Kethudâsı Eyyûbli Hasan Ağa gönderilüp1116 bu derdin 
ilâcı devâ görülmesi dahi lisânen1117 tenbîh buyuruldı. Varup Bağçesarâyı'nda 
hân-ı âlî-şân1118 hazretlerine buluşup a‘yân-ı Tatarı sarâyına da‘vet ve muvâ-
cehelerinde kürki giyüp hatt-ı şerîf  feth [ü] kırâ’at olundukdan sonra meşveret 
ve1119 ittifâkları buna karâr virdi ki eğer şevketlü, mehâbetlü1120 pâdişâhımız 
hazretlerinin murâd-ı hümâyûnları bu Moskov keferesinden ahz-ı intikām ise 
umûm1121 asâkir-i İslâm ile bi'z-zât kendüleri veyâ vezîr-i aʻzam kullarının hare-
ket ve azîmetlerine muhtâcdır1122 ve illâ ma‘rız-ı zevâlde kalmış bir alay zu‘afâ 
Tatarın mukābele vü mukāteleye iktidârı olmayup ahâlî-i Kırım ile var kuvveti 
bâzûya getürüp Or Boğazın muhâfaza idüp def‘-i a‘dâ husûsunda sâbit-ka-
dem olabilürsek ne güzel ve illâ düşmen-i bî-1123dîn handakdan içerü girer ise 
kendümüz bi'l-külliyye tu‘me-i şemşîr ve ehl-i ıyâlimiz giriftâr-ı bend-i esîr ve 
cezîre-i Kırım teshîr-i ehl-i sa‘îr olmasında hiç1124 iştibâh yokdur veyâhûd1125 
şevketlü, mehâbetlü1126 pâdişâhımız hazretleri Engürüs seferinden dönmeyüp 
bu yıllık bu memleketler mümkin mertebe muhâfaza olunması zamîrinden ge-
çer ise Azak Denizi'ne ve Özi Boğazı'na güzîde asker-i İslâm1127 ile mükemmel 
donanma ve kara cânibine kavî serdârlar ile ekall-i mertebe yirmibin ceng-âver 
askere muhtâc olduğun îrâd-ı kelâm1128 idüp der-i devlet-medâra mahzar1129 
ile ahvâllerin arz [u] i‘lâm eylediler. Vükelâ-yı devlet vezîr-i aʻzam sarâyında 
ba‘de'l-istişâre Kerş muhâfazasında olan sâbıkā Azak Serdârı Vezîr Moralı Ali 

1115 inâyet ÇY
1116 gönderildi ÇY
1117 lisânen -ÇY
1118 âlî-şân ÇY: -V
1119 ve -ÇY
1120 mehâbetlü ÇY: -V
1121 umûmen ÇY
1122 muhtâcdır -Y
1123 bî ÇY: -V
1124 hiç ÇY: -V
1125 veyâhûd VÇ yâhûd Y
1126 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
1127 İslâm ÇY: -V
1128 kelâm ÇY: -V
1129 mahzarlar ÇY
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Paşa yine serdâr nasb olup kendünün yüz elli nefer kapusı halkından gayrı, 
üçyüz nefer kapusuyla Erzurûm Beylerbeyisi Vezîr Bâki Paşa ve yüz nefer ka-
pusı halkıyla sâbıkā Kılburun Muhâfızı Hazînedâr Hasan Paşa ve Erzurûm ve 
Çıldır eyâletlerinin hükûmet ve elviye beyleri ve Zaroşad1130 Sancağı beyi ve 
Erzurûm Eyâleti’nin bin yüzon nefer tîmârlu ve azebân ve ulûfelü müstahfızân 
ve Erzurûm ve Trabzon eyâletlerinin beşbin ve beşbinden yukaru olan bin 
nefer zü‘amâ ve erbâb-ı tîmârı ve sâbıkā1131 Segbân-başı Muslı Ağa ile İstanbul 
ve Erzurûm ve Trabzon ve Canik'den be-dergâh olan altıbin üçyüz nefer yeni-
çeri ve Cebecibaşı-vekîli Ömer Ağa ile Azak'dan çıkan ikiyüz elli nefer cebeci 
ve Topcıbaşı vekîli Derviş Ağa ile Azak'dan çıkan1132 ve İstanbul'dan ta‘yîn 
olunan beşyüz nefer topcı ve yüzelli nefer top arabacı ve kudretleri mertebe 
âdemleriyle1133 kırk dokuz nefer Kastamonı ve Canik a‘yânıyla cem‘an Azak 
seferine me’mûr berr ve bahre on yedibin yirmiüç nefer1134 asâkir-i mansû-
re1135 Nevrûz-ı sultânîde Serdâr Vezîr Ali Paşa yanına ve bir mıkdârı karşu 
Taman tarafına me’mûr olup bunları geçirmeğe elli kıt‘a Karadeniz gemisi 
taraf-ı mîrîden ücret ile ahz olundı. Ve mükemmel cebe-hânesiyle ve1136 altıyüz 
yetmiş neferiyle beş kıt‘a cedîd mîrî küçük kalyon ve ikibin yediyüz yirmidört 
neferiyle cedîd oniki kıt‘a galite ve bin üçyüz altmış neferiyle cedîd ve1137 atîk 
onyedi kıt‘a fırkate ve beşyüz altmış neferiyle ondört kıt‘a Tuna şaykası ve yedi-
yüz yirmi neferiyle oniki kıt‘a çekdiri ile deryâ beyleri, bunların dahi üzerlerine 
Derviş Ağa-zâde Mehemmed Paşa başbuğ ta‘yîn olup alay köşkünde huzûr-ı 
hümâyûnda kaftân giyüp Taman ile Kerş cânibinden1138 ale't-tertîb demürle-
yüp Ten Suyu'ndan çıkacak düşmen kayıkların Karadeniz'e geçürmeyeler ve 
Moskov Çarı Azak altına gelmeyüp kal‘a imdâddan1139 hâlî kalduğun haber 
alınup yed-i a‘dâdan1140 nez‘-i istihlâsın gözlerine kesdirirler ise Vezîr Ali Paşa 
Kerş ve Taman askerin bir gice donanmaya tahmîl ve ale'l-gafle varup karaya 

1130 Zaroşar Y: Sinop Ç
1131 sâbıkā -Y
1132 iki yüz elli... çıkan -ÇY
1133 âdemleri ÇY
1134 nefer -ÇY
1135 İslâm ÇY
1136 ve -ÇY
1137 ve -Y
1138 cânibinden VÇ mâ-beyninde Y
1139 imdâd-ı i‘ânetden Y: i‘ânet -ÇV
1140 a‘dâ-yi dînden ÇY: dîn -V
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asker döküp Azak'ı muhâsara ideler ve illâ ke'l-evvel berr ve bahri muhâfaza 
etmek üzre fermân-ı hümâyûn sâdır oldı. 

Ve Özi Kal‘ası'nın dahi bin üçyüz seksen nefer yerlü kulundan gayrı Silistre 
Beylerbeyisi Vezîr İpşir Hasan Paşa bin beşyüz nefer kapusı ve eyâleti askeriyle 
derûn-ı kal‘ada başbuğ ta‘yîn olup, elli nefer kapusı halkıyla Arabgirli Ahmed 
Paşa ve yüz elli nefer kapusı halkıyla Kılburun Muhâfızı Bıyıklı Ali Paşa ve 
yediyüz otuz nefer sipah silâhdâr serdengeçdileri ve Hâseki Hüseyin Ağa ile 
mevcûd ve Tuna yalılarından be-dergâh olunan üçbin altıyüz elli beş nefer 
yeniçeri ve Cebecibaşı vekîli Mehemmed Kethudâ ile atîk ve Âsitâne'den giden 
bin doksansekiz nefer cebeci ve Topcıbaşı vekîli Mehemmed Ağa ile kırk üç 
nefer topcı ve Bolı ve Kastamonı ve Karahisâr-ı şarkī ve Canik sancakları-
nın bin elli nefer zü‘amâ ve erbâb-ı tîmârı muhâfazaya ta‘yîn ve üçyüz altmış 
neferiyle altı kıt‘a çekdirir ve dokuzyüz sekiz neferiyle cedîd dört kıt‘a mîrî 
galite ve sekizyüz kırk neferiyle yirmibir kıt‘a Tuna şaykası ve üçyüz yetmiş 
beş neferiyle onbeş kıt‘a işkampoye Özi Boğazın zabt ve lenger-endâz ikāmet 
etmek üzre emr olunup cem‘an derûn-ı hisâr ve sefâyin askeri onikibin yüz 
otuzdokuz nefer müstahfızân askere1141 bâliğ oldı. Ve Özi Kal‘ası'nın taşrasına 
dahi Babadağı Muhâfızı Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa serdâr ta‘yîn olup üçyüz 
nefer kapusı halkından ma‘adâ dört aşağı bölük sipâhîleri ve müceddeden 
Dobruca'dan yazılan bin dokuzyüz onbeş nefer serdengeçdileri ve Hâseki 
Hasan Ağa ile bin yirmi nefer yeniçeri ve Cebeci-başı vekîli Halîl Ağa ile 
ikiyüz kırkbeş nefer cebeci ve doksaniki nefer topcı ve doksanyedi nefer top 
arabacı ve ulûfe ve nafakaları Eflak ve Boğdan cizye mâlından verilmek üzre 
bi-emr-i hümâyûn serdâr-ı müşârün-ileyh Tuna yalılarından yazdığı sekizyüz 
nefer piyâde ile, cem‘an piyâde ve süvâr dörtbin dörtyüz elliüç nefer asâkir-i 
mansûre ile kal‘aya arka virmek emr olunduğundan gayrı, iktizâ idüp serdâr-ı 
müşârün-ileyh tarafından haber vardıkda icâleten yanına verilmek üzre Bu-
cak cânibinde sâkin Nogay Tatarı mîrzâları ve ihtiyârlarından Uran-oğlı ve 
Mamay-oğlı ve Remit-oğlı ve Beymîrzâ kabâ’il ve aşâ’irlerinin gāzîleriyle Yalı 
Ağası Osmân Ağa'ya teba‘iyyet ve bile gitmek ve Osmânbâzârı ve Eskicuma ve 
Şumnı ve Tırnova ve Hatunili ve Ruskasrı ve İslimye ve Emirfakih ve Çartak 
ve Hezargrad ve Ahyolı ve Yanbolı ve nevâhî-i Yanbolı ve Karinabad ve Aydos 
ve Misivri ve Pirevadi1142 ve Varna ve Hâcıoğlıbâzârı ve Yenibâzâr ve Balçık 

1141 asker-i İslâma Y: İslâm -ÇV
1142 Metinde پيره واردی şeklinde yazılmıştır. 
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ve Mankalya [243b] ve Karasu ve Babadağı ve Hırsova ve Maçin ve İsakcı 
ve İbra’îl ve İsmaʻîl geçidi ve Kili ve Akkirman kazâlarının re‘âyâdan mâ‘adâ 
darb u harbe kādir il erleri ve Silistre Eyâleti’nden yirmiüç nefer mütevellî ve 
nâzır ve voyvoda kudretleri mertebe âdemleriyle emr olundı. 

Onaltıncı bâzâr gün Ebe-zâde Abdullâh Efendi azlinden Rumili Sadrı, İstan-
bul'dan munfasıl Evliyâ1143 Mehemmed Efendi'ye ve Eyâlet-i Musul sâbıkā 
Basra Vâlîsi Kethudâ Hasan Paşa'ya ve Eyâlet-i Şehr-i Zor merhûm Topal 
Hüseyin Paşa kethudâsı Boşnak Hasan Ağa'ya ve Eyâlet-i Trabzon Bağdad'lı 
Kara Mehemmed Paşa'ya ve Eyâlet-i Tunus Tersâneli Ömer Paşa'ya ve Hu-
dâvendigar ve Karahisâr-ı Sâhib sancakları Mevlid Mehemmed Paşa'ya ve 
Karasi ve Alâiye sancakları Gürci Süleymân Paşa ve Suğla Sancağı Bodur Sü-
leymân Paşa'ya ve İçel Sancağı Şeyh-oğlı Hasan Paşa'ya ve Özi Beylerbeyliği 
pâyesiyle Kırkkilise Sancağı Mora Ser-askeri Vezîr Çakırcı Hasan Paşa hazî-
nedârı İbrâhîm Ağa'ya tevcîh olup, Şâm-ı Trablus Beylerbeyisi Vezîr Arslan 
Paşa karındaşı Kaplan Ağa'yı yerine vekîl nasb, kendüsi mîr-i hâc ta‘yîn, selefi 
Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa üzerinde olan Gazze Sancağı’yla sefere me’mûr 
ve Boğazhisâr Muhâfızı Vezîr Ispanakcı İsmaʻîl Paşa Eğriboz muhâfazasına ve 
selefi Kavukcı İbrâhîm Paşa Engürüs seferine gelmek buyuruldı. 

Yirmidördünci dü-şenbih gün bundan akdem Canik Sancağı Beyi Peçeli-oğlı 
Hasan Paşa zulmünden şâkîleri gelüp katline fermân-ı hümâyûn1144 ile Salâhor 
Abaza İsmaʻîl Ağa gönderilmiş-idi. İşin bitirüp ser-i maktû‘ı bâb-ı hümâyûna 
endâhte ve eşyâsı taraf-ı mîrîye kabz ve mansıbı Amasya a‘yânından Ömer 
Ağa'ya iki tuğ ile verildi. Ve Yanbolı hân-zâdelerinden Mehemmed Girây 
Sultân'a bir takrîb ile nakl eyliyen Rasûl-i ekrem, habîb-i muhterem sall'allâhu 
aleyhi ve sellem1145 hazretlerinin kırmızı akīk üzre kelime-i şehâdet hafr olunmuş 
mühr-i şerîfi sem‘-i hümâyûn-ı şehriyârîye ilkā olunmağın, mâh-ı Cemâzi-
ye'l-evvelin onsekizinci cumʻa gün ihzâr ve yed-i pâdişâhîye teslîm ve hayli lutfa 
mazhar düşdi. Ol-gice şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1146 hünkârımız hazretle-
rinin Safiye Sultân nâm bir duhter-i pâkize-ahteri1147 vücûda geldi. 

1143 Evliyâ -ÇY
1144 hümâyûn ÇY: -V
1145 te‘âlâ ÇY: -V
1146 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1147 ahterleri ÇY
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Âmeden-i ilçi-i Acem

Acem Şâhı Hüseyin Şâh'ın tehniye-i cülûs-ı hümâyûn ve ubûdiyyet-nâmesiyle 
gönderdiği Ebu'l-Masûm Hân nâm ilçisi mâh-ı mezbûrun altıncı şenbih gün 
Edirne'ye gelüp bir mıkdâr neferâtıyla Çavuşbaşı İbrâhîm Ağa ve bölük ağaları 
karşu istikbâline gönderilüp alay ile getürüp Sultân Selîm kurbünde mîrîden 
döşenen Defterdâr Ahmed Paşa Sarâyı'na indirilüp, me’kûlât ve meşrûbâtı 
ta‘yîn olunmuş-idi. Yirmiüçünci salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve tertîb-i 
ziyâfetden sonra bi'l-cümle tevâbi‘iyle1148 hıl‘atlanup, ancak kendüsi on nefer 
âdemiyle me’zûn olduğı hâlde vüzerâ-yı izâm akabince hâne-i arza dâhil, 
bisât-ı menât-ı bûs-i şehriyârî şerefine nâ’il olup şâh tarafından getürdiği 
nâmesin teslîm ve emti‘a-i mütenevvî‘a-i girân-bahâ pîş-keş ve murassa‘ iki 
altun şemşîr ve bir kebîr tas ve bir cüsse dişi fil ve kırk beş re’s mâye deveyi 
arz eyleyüp, lisânen dahi rikâb-ı hümâyûn-ı sâhib-kırânîlerine mahabbet ü 
meveddet-birle selâmın tenşîr idüp irtesi çehâr-şenbih gün kendü tarafından 
dahi onbeş re’s deve ve dört re’s yorga bârgîr ve bir mıkdâr akmişe ve harîr 
ve zer-beft makūlesinden ve envâ‘-i halviyyât ve şeker işlerinden hediyyesin 
rikâb-ı kâm-yâblarına îsâl eyledi. 

Sûret-i Nâme-i şâh-ı Acem1149

ٖحيم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ
ّٰ

ِبْسِم الل

1150 َ
ْرَجُعون

ُ
ْيِه ت

َ
اَعِة َوِال ُم السَّ ْ

ُه ِعل َ
ْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوِعْند

َ ْ
ٰمَواِت َواال ُ السَّ

ك
ْ
ُه ُمل َ

ٖذى ل
َّ
َ ال

َباَرك
َ
ت

ّ و احصا جهان داوری را سزاست كه به مشّيت سبحانى و ارادت
 ستايش و نيايش بال انتها و گزارش حمد بى حد

 صمدانى جهت تمشيت نظام جهان جمعى از نوع انسان را در هر زمان مطيع فرمانرانى و بنا بر استحكام مبانى
 احكام يزدانى تشييد قواعد دين مبين دّيانى در هر اّيام صاحب اقترانى را مطاع خلق مقام و زمانى ساخته با صفات
 كمال وهستى ذات عديم الزوالش برهمگنان ظاهر و عيان و به امتثال مثال بى مثال و قبول مقال حقيقت مال

1148 tevâbi‘leri ile ÇY
1149 Mektup besmele ile başlıyor. Sonra Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e salavât ve Hz. Ali’ye övgü 

ile devam ediyor ve son olarak Hz. Peygamber’in âline ve ashâbına rahmet dileğiyle giriş kısmı 
bitiyor. Sonraki kısımda Şah Hüseyin-i Safevi tarafından Sultan Mehmed Hân’ın vefatı münase-
betiyle taziye mesajları yer alıyor. Mektubun muhatabı Mustafâ Han’a uzunca övgülerle devam 
ediyor. Ana tema olarak Sultan Mustafa’nın tahta oturuşunun da tebrik edildiği nâmenin padişa-
ha iletilmek üzere elçisi Ebu Masum Şamlu’ya verildiğini, huzuruna çıkmak için onun görevlendi-
rildiği bildiriliyor. 

1150 Kur’ân-ı Kerîm, Zuhrûf  Sûresi, 85. âyet, "Göklerin ve yerin ve her ikisi arasındakilerin mülkü 
kendisinin olan Allâh'ın şânı ne yücedir! Kıyâmetin ilmi onun yanındadır, hepiniz ona döndürü-
leceksiniz". 
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 يا اّيتهاالنفُس المطمئّنة ارجعى الى ربك راضية مرضية1151 رضای روندگان ديار نيستى به قضای واهب وجود و
هستى نمايان مى گرديده باشد.0

تعالى هللا زهى بى مثل و مانند

كه خوانندش خداوندان خداوند

غم و شادی نگار بيم و اّميد

شب و روز آفرين ماه و خورشيد

طبايع را به قدرت كارفرمای

كواكب را به صنعت گوهرآرای

ً من رب رحيم1152 در ارتياح باشد
 وصلوة و مشكبوى عنبرزا و سالم ماال الكم عطرفزا كه از جنات النعيم سالٌم قوال

يرآرای تختگاه سماک سرافراز فراز قباب افالك دانش اندوز رموز معرفت گستر سر  هديه محضر انور و موقف ضيا
ما عرفناك ادب آموز حقايق وما ارسلناك قابض قبضه قاب قوسين رسول الثقلين و سّيدالكونين؛

محمد شفيع سياه و سفيد

كزو پشت بر كوه دارد اميد

ره آورد آن شاه اقليم جود
ندارم به كف تحفه ای جز درود

پرور ولى فرزانه خدای يگانه، يگانه ائمه دوازده يمات عبيرآمود تحفه مقام مطهر و مزار مهر  تخفيمات نامورود و تكر
 گانه، باب شهرستان معالم جناب احمدی، فصل الخطاب كتاب شريعت مستطاب محمدی، سيف هللا الباترالسالب

واسدهللا القاهرالغالب,0

شهاب ثاقب يعنى على ابى طالب

كه ايزدش پى افكندن بتان برداشت

ضياء روضه اش از شمع محفلى باشد

كه نخل وادی ايمن فروغ از آن برداشت

 و بر آل نيكوكردار و اوالد و احفاد اطهار ابرار و اصحاب اخيار رسول مختار كه مفاد منطوقه معرفته آل محمد
ار1153 اند، باد. على هللا فى كل االمور و بالخمس

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ى ال َ

اُء َعل
َّ

ِشد
َ
ٖذيَن َمَعُه ا

َّ
 برات من النار و مصداق مصدوقه ال

اصحاب العبا توّسلى على ارواحهم تحف الهدايا من هللا الذي خلق البرايا.0

 سپس لوازم سپاس ايزد ذی الجالل و تقديم شرايط درود خاتم رسل و آل جواهر زواهر تحيات صفا سماتى كه
 در معادن تحيته من عند هللا مباركه طيبه تنوير پذيرفته تعويذ بازوی اقبال مصون از اختالل را شايد و درر غرر
ا َدَعاِن1154 تاللو عقود چهرۀ شاهد حسنای صداقت َ

اِع ِاذ
َّ

َ الد
ٖجيُب َدْعَوة

ُ
 دعوات صدق آياتى كه در اصداف بحار ا

1151 Kur’ân-ı Kerîm, Fecr Sûresi, 27-28. âyetler, "( O gün Allah şöyle buyurur;) Ey Rabbine itaatkâr olan 
nefis! Sen Rabbine hem sen ondan hoşnud olarak, hem de o senden hoşnud olarak dön!".

1152 Kur’ân-ı Kerîm, Yâsin Sûresi, 58. âyet, "Onlara Rahîm olan Rab'den (selâm) sözü vardır".
1153 Kur’ân-ı Kerîm, Fetih Sûresi, 29. âyet, "O'nunla beraber olanlar kâfirlere karşı çok çetindirler".
1154 Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 186. âyet, "Du‘â edenin du‘âsına icâbet ederim".
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يد خوش رفتار موافقت دوام و قافله ساالر كارگزار الفت و التيام متحف مجلس  عديم المثال را زينت افزايد يا بر
يدون فر كشورگير قيصر خورشيد افسر جمشيد نظير پادشاه  بهشت ارتسام و مهدای محافل مينو نظام اعليحضرت فر
 صاحب احتشام سكندر بارگاه خسرو بهرام انتقام ستاره سپاه، برازندۀ گاه منير سليمانى، زينت بخشای اورنگ
يار گردون ماهيون محمدى مذهب،  سلطنت مصير عثمانى، جهانبان ممالك ستان، جالس مسند انوشروان، شهر

خديو مشترى شگون مصطفوى لقب، دّرة فاخرۀ تاج شاهى و فرماندهى، زيب افزای دواج فّرهى و شاهنشى;0

شهنشاه جهان شاه جوان بخت

كه برخوردار باد از تاج و از تخت

جهان بخش آفتاب هفت كشور

كه دين و دولت از وی شد مظفر

ير افروز اقليم معانى سر

واليت گير ملك زندگانى

جمال ملك رانى خّرم از وى

اساس زندگانى محكم از وى

 فرمانفرماى زمين و زمان، آيت مبين ملك مّنان مشيد اركان الخالفته الكبرى ممهد بنيان السلطنة العظمى، حافظ ثغور
يفين  االسالم وااليمان، ما حى آثار الجور والطغيان قرين ذى القرنين فى الرشد وارشاد، وارث خدمه الحرمين الشر
ً للسلطنه

باء واالجداد، معين الملهوفين و مغيث المظلومين، السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان، نظاما
آ
 من اال

سلطان بن  خان  مصطفى  سلطان  واالحسان  والحشمه  والشان  والعظمه  والعداله  والنصفه  والبساله  واالبهه   والجالله 
يرالملك بوجوده و افاض على كافه االنام آثار عدله وجوده گردانيده بر رای ملك ملك آراى  محمد خان اعز هللا سر
 مودت فزاى شاهانه و ضمير منير مهر تنوير مصالحت اقتضاى پادشاهانه كه نمونۀ جام جمشيدی و آيينه جهان نمای
اٍن1155 هر گل نشاطى از گلبن انبساط چيدنى

َ
ْيَها ف َ

ُّ َمْن َعل
ل

ُ
 اسكندری دست منطبع مى دارد كه چون به مضمون ك

گهانى به هر منزل ير قّبه زرنگار خضرا برچيدنى و منايای نازلۀ آسمانى باليای منزلۀ نا  و اين بساط بسيط غبرا از ز
 و مكانى رسيدنى و رخسارۀ مكروه اجل به هزاران گونه وجل در فنای شهرستان فنا دارالملك عاجل به اميد وفا به
ْم

َ
ٖتى ل

َّ
َس ٖحيَن َمْوِتَها َوال ُ

ف
ْ
ن

َْ
ى اال َّ

للُّٰ َيَتَوف
َ
ْم1156 در سرای اجل ديدنى است به موجب مصدوقۀ ا

ُ
ُجوَرك

ُ
َ ا

ْون
َّ
َوف

ُ
 معناى ت

ى1157 قضيۀ نامرضيه و داهيۀ غم َجٍل ُمَسمًّ
َ
ٰرى ِالٰى ا

ْ
خ

ُ ْ
ُ اال

َ َوُيْرِسل
َمْوت

ْ
ْيَها ال َ

ٰضى َعل
َ
ٖتى ق

َّ
ُ ال

ُيْمِسك
َ
ُمْت ٖفى َمَناِمَها ف

َ
 ت

 اندوز غفران توامان آن واالشان الساير فى بحبوبه الجنان صّبت عليه شابيبت الرحمن در ترك دارايى دار هالك دنيى
 و تخيير تسخير ممالك مسّرت مسالك عقبى وقوع يافته هر فريق اين ديار را غريق بحار عميق غموم و گرفتار اقسام
 نويد فرخ انتمای طراز افسر با فّر واال [244a] االم و هموم ساخته بود كه درين اثنا پيك هاتف جان بخشاى غيب
 و تخت فيروز بخت پر زيب وبهار از سعادت انگيزی سر خجسته اختر گردون سا و گهرريزی اقدام فيروزی فرجام
ْم1158

ُ
وُبك

ُ
ل
ُ
َمِئنَّ ِبٖه ق

ْ
ٰرى َوِلَتط

ْ
َّ ُبش

ُ ِاال ُه اللّٰ َ
 ميمنت پيمای آن خسرو نصرت لوا از سروش عالم الريب بشارت نمای َوَما َجَعل

1155 Kur’ân-ı Kerîm, Rahman Sûresi, 26. âyet, "Yeryüzündekilerin hepsi fânîdir".
1156 Kur’ân-ı Kerîm, Rahman Sûresi, 26. Ayetten, “yaptıklarınızın karşılığı size tastamâm verilecektir”.
1157 Kur’ân-ı Kerîm, Zümer Sûresi, 42. âyet, "Allah o canları öldükleri sırada ölmeyenleri de uykularında 

alır; sonra üzerlerine ölüm hükmü verdiklerini alıkor, diğerlerini de ... salıverir".
1158 Kur’ân-ı Kerîm, Enfal Sûresi, 10. âyet, "Ve bunu Allah size sırf  bir müjde olsun ve bununla kalpleri-

niz yatışsın diye yapmıştı".
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 به گوش هوش و سامعه بهجت نيوش رسانيد و غلغل سرور و جوش و خروش حبور گوش زد مستمعان مجامع انس
بان پير و جوان مبارك باد اين موهبت بى پايان و دعای استقامت نّير ذات با بركات آن حامى حوزۀ  و جان و از ز

كان جهت رفاه عالميان مسموع مسامع ملكوتيان گرديد ،ايمان در بيت الشرف سلطنت نيا

چون جهان زو گرفت فيروزی

فّرخى بادش از جهان روزی

همه روزش خجسته باد به فال

پادشاهيش را مباد زوال

گين گشته خواهد بود كه پيوسته اقتفاء احكام دين مبين و ايفا به عقد عهد و يمين  جلوه نمای پيشگاه خاطر مهرآ
ى شيمه رضّيه و فطری سبحيه مرضّيه اسالف كبار و تبار عالى مقدار آن خالصه نتايج اّولين و آخرين كه ّ

 جبل
ٖذى َباَيْعُتْم ِبٖه1159 گشته اند بوده در عهد

َّ
ُم ال ُ

ْبِشُروا ِبَبْيِعك
َ
اْست

َ
ِ ف

ّٰ
ى ِبَعْهِدٖه ِمَن الل ٰ

ْوف
َ
 مستبشر به امر بشارت مقرون َوَمْن ا

ياده بر سوالف اّيام  سعيد ايشان خلل و نقصان به اركان مرصوصة البنيان آن راه نيافته است و نّواب همايون ما ز
ْوٖكيِدَها1160 را پيشنهاد نهار واال داشته حكام و زمينداران ممالك

َ
َ ت
َ َبْعد

ْيَمان
َ ْ
ُضوا اال

ُ
ْنق

َ
َ ت
 انزجار به نهى الزم االهتمام َوال

بانى محكوم حكم قدر آيات خسروانى بوده و مى باشند. شايسته شان آن  خاقانى در احتراز از ارتكاب منهّيات ر
ير عرش نظير عثمانى كه حارس بيضه اسالم و حافظ قوانين شريعت سيداالنام عليه و آله الّصالة والسالم  جالس سر
بوم را بانان آن مرز  اند چنان مى نمايد كه در رسوخ اساس عديم االندراس ميثاق بذل همت خورشيد اقتباس مرز
اْرَهُبوِن1161 فرمايند كه تجاوز از قرارداد سالطين داد

َ
اَى ف ْم َوِايَّ ُ

وِف ِبَعْهِدك
ُ
وا ِبَعْهٖدى ا ُ

ْوف
َ
 انذار به فرمان قضا رسوم َوا

 اعتياد سلف عليهم كرايم التحف جايز نداشته در عذوبت منهل وفاق اتفاق مى كوشيده باشند و چون آمد و شد
حاد روحانى و بانى مبانى دوستى های جنانى و قيام به مراسم تعازی و تهانى رسمى است

ّ
 رسل و رسائل وسايل ات

 باستانى، درين وال از غايت وّد و الفت و نهايت محّبت و صداقت ايالت و شوكت پناه ابوالمعصوم خان شاملو كه
ين سدۀ سنّيۀ واال و عتبه علّيۀ سيما به رسم سفارت تعيين  از صوفى زادگان قديم اين آستان ماليك پاسبانست، از
بان دانى او بانى به ز  و به خدمت سراسر سعادت گزين ودرگاه فلك پيشگاه عرش آيين مرسول و بعضى سخنان ز
 موكول گرديد كه التثام زمين جاللت و انجام امور رسالت نموده رخصت انصراف يابد و به صوب مراجعت شتابد.
 ترقب آنكه همواره گلزار بى خزان موانست و التيام را به رحشات اقالم مصادقت ارتسام محسود بهشت مينا فام

ساخته به اشارات مودت آيات محّرك سلسلۀ مواالت مى بوده باشند.0

الهى تا نشان از تخت و تاج است

و تخت و تاج عالم را رواج است
ير پای تخت شاهيش باد به ز

ّ اللهيش باد
به تارك تاج ظل

Ol gün mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri şehzâdeleri Sultân Mahmûd Hân'ı 
ve duhter-i pâkize-ahterleri Ayşe Sultân'ı Hâsoda köşküne getürdüp mübârek 

1159 Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi, 111. âyet, "Ahdine Allah'dan ziyâde ri‘âyet edecek kim vardır? O 
halde yaptığınız alışveriş akdinden dolayı size müjdeler olsun!".

1160 Kur’ân-ı Kerîm, Nahl Sûresi, 91. âyet, "Ve sağlam olarak yaptığınız yeminleri bozmayın".
1161 Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 40. âyet, "Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size olan 

ahdimi yerine getireyim ve sadece benden korkup sakının".
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serlerine çil akçe saçup fîller seyr olundı. Bundan akdem firâr iden Ma‘zûl-zâ-
de Vezîr Gürci Mehemmed Paşa Eskizağra'da sâkin Humbaracı Za‘îm Frenk 
Mehemmed Ağa1162 hânesinde ihtifâ etdüği haber alınup ihzârına çavuş gön-
derilmiş-idi. Bugün gelüp kapu arasına habs ve yirmialtıncı cumʻa gün mahnûk 
kılınup taşra bırağıldı. 

Ahvâl-i Donanma-yı Hümâyûn

Kapudan Vezîr Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa sene-i mâziye Ramazân-ı şerîfin 
ondördünci dü-şenbih gün Yedikulle önünden kalkup ordu-yı hümâyûna karşu 
şenlik iderek Akdeniz'e azîmet ve muvâfık-ı eyyâm ile salı gün vakt-i zuhrda 
Lapseki önünde lenger-endâz bir gün meks [ü] ikāmet1163 idüp penç-şenbih 
gün ale's-seher hareket, öyleden mukaddem Eskihisâr'dan aşağı Selviburnu'n-
da demürleyüp cem‘iyyet içün elli iki gün meks [ü]1164 ikāmet eyledi. Bi-emr-i 
hümâyûn onyedi kıt‘a Cezayir ve Tunus ve Trablus kalyonları ve Mısır aske-
rine giden mîrî kalyonlar dahi gelüp, cem‘an otuzyedi kıt‘a kalyon ve iki âteş 
gemisi ve yirmiyedi kıt‘a fırkate ve işkampoye sefâyinleri bir yere geldikden1165 
sonra mâh-ı Zilka‘de'nin onbirinci dü-şenbih gün kalkup cezîreleri cüst [ü] 
cû iderek mâh-ı Zilhicce'nin beşinci penç-şenbih gün Sakız kurbünde Koyun 
Adaları önüne demürleyüp otuzbir mıkdârı1166 gün meks [ü] ikāmet1167 ve 
düşmen-i bî-1168dîn ahvâlin tecessüs içün1169 fırkateler ta‘yîn etmiş-idi. Gelüp 
donanma-yı hümâyûn Sakız'dan berü geçmez fikriyle melâ‘în-i dûzah-karîn1170 
yirmisekiz kıt‘a kalyonun ayırup Andre Cezîresi'nde vâki‘ Goriyoz limanına 
girüp ve ince donanması Anaboli tarafında bulunmağın Atina kıyılarından 
taşra asker döküp Mora cânibinde olan asâkir-i İslâm'a mazarrat ve Karababa 
üzerinden varup Eğriboz Kal‘ası'na keyd [ü] mekr kasdında olduğun haber 
virdikde işbu sene-i âtiye Muharremi'nin yedinci dü-şenbih gün hareket ve 

1162 Ağa ÇY: -V
1163 ikāmet ÇY: -V
1164 meks ÇY: -V
1165 cem‘iyyet itdiklerinden ÇY
1166 mıkdârı ÇY: -V
1167 ü ikāmet ÇY: -V
1168 bî ÇY: -V
1169 ederek ÇY
1170 dûzah-karîn ÇY: -V
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a‘dâ-yı dîn kasdıyla azîmet eyleyüp, dokuzuncı çehâr-şenbih gün vakt-i zevâlde 
İpsara Adası önünde demürlemek üzre iken fırkate re’îslerinden Ahmed Ağa 
gelüp düşmen-i dîn ve kefere-i bed-âyîn1171 kalyonları ince donanmasından 
tehî olduğun haber virmekle mesrûren bocalayup geç vakit olmağla Kızılhisâr 
önüne demürledi. 

Onuncı penç-şenbih gün seherî1172 mütevekkilen ala'llâh kalkup toplar âmâde 
bâd-bânlar küşâde kâfir-i bî-dîn1173 üzerine vardı. Lâkin mel‘ûn-ı hınzîr1174 taş-
ra çıkmayup ancak üç kıt‘a mîrî kalyon liman ağzından bir mıkdâr toplayup 
girü döndi. Ve umûmen yine Kızılhisâr önüne gelinüp demürlediler. İrtesi 
cumʻa gün trinketeye müşâvere sancağı dikilüp cümle kalyon kapudanları ka-
pudan paşa kalyonuna da‘vet ve bi'l-ittifâk üzerine1175 varılmağa Fâtihâ olun-
dı.1176 Lâkin dokuz gün ale't-tevâlî şedîd poyraz esüp hareket mümkin olmadı. 
Bir gün ahşamdan sonra İzmir'den bir Fransız kalyonı gelüp Andre limanına 
girdi. Düşmen-i dîn İslâm tarafından gelmiş âteş gemisi kıyâsıyla bin beşyüz 
kadar top atup delik deşik eylediler. Ahvâle vâkıf  olunca içindeki kâfirin1177 
kimi mürd ve ekseri deryâya döküldi. 

Yirmibirinci dü-şenbih gün bir mıkdâr rûzgâr teskîn olmağın tekrâr üzerine 
varup ahşam karîb olduğundan Mîrî Riyâle İbrâhîm Kapudan ve Üçanbarlı 
Kör Ali Kapudan ve Cezayir Kapudanesi Receb Re’îs ve Tunus kapudanesiyle 
on kıt‘a kalyon turna katarı varup birer yaylım alabanda urup geçüp yirmi mil 
düşmenden1178 aşağı düşdiler. Yirmiikinci salı gün bir mıkdâr lodos i‘ânetiyle 
tekrâr üzerine1179 giderken yine trinkete müşâvere sancağı dikilüp kapudanlar 
kapudan paşa kalyonuna da‘vet ve müşâvereleri üç bölük alay olup, herbiri 
kendüye ta‘yîn olunan kalyonlar ile liman içine girüp nevbet ile ceng [ü] cidâl1180 
etmek üzre kavl [ü] karâr1181 idüp Fâtihâ okundı. Şöyle ki bir bölüği Patrona 

1171 dîn ve kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
1172 ale's-seher ÇV
1173 bî-dîn ÇY: -V 
1174 hınzîr ÇY: -V
1175 üzerlerine ÇY
1176 okunup meclis dağıldı ÇY
1177 kâfir-i bî-dînlerin ÇY: bî-dînler -V
1178 düşmen-i dînden ÇY: dîn -V
1179 üzerlerine ÇY
1180 cidâl ÇY: -V
1181 karâr ÇY: -V
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Abdülfettâh kapudana, bir bölüği Riyâle İbrâhîm kapudana, bir bölüği Aşcı 
Hâcı Mehemmed kapudana koşılup, kapudan paşa dahi dört kıt‘a kalyon ve iki 
âteş gemisi ile akablerinden revân olup, kâfirin1182 üzerinden top duhânı ref‘ ol-
mazdan mukaddem âteş gemilerin yürütmek fikrin eyledi. Düşmen-i dîne dahi 
havf  müstevlî olup1183 ve cümle kalyonların yelkenleyüp liman ağzına geldi. Top 
erer ermez mahalde bâd-ı lodos kesilüp velâ1184 çöp kımıldamaz oldı. Meğer mu-
kaddem düşmen-i bî-1185dîn kapudan paşa muhârebe içün bir muvâfık rûzgâr 
ile limandan içerü girmeğe müsâ‘ade-i eyyâma muntazır olduğun haber alduğı 
gibi Eğriboz tarafına eyledikleri kasd-ı fâsidlerin fesh idüp ince donanmasıyla 
kalyonları imdâdına irişüp ahşama karîb Mirtat Adası'ndan berü zâhir oldı. Altı 
kıt‘a mavna, otuzaltı kıt‘a çekdiri, yirmi fırkate sekiz kıt‘a işkampoye sefîneleri 
gelüp kalyonlarına mülâkī oldı. [244b] donanma-yı hümâyûn dahi fenerlerin 
yakup denize açıldı. İrtesi mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci çehâr-şenbih gün, gün1186 
doğarak melâ‘în-i dûzah-karîn çekdirmeleri kalyonların yedekleyüp “fursat 
demidir” deyü mavnaların önüne katup rûzgârdan eser yok, cem‘an doksan 
sekiz kıt‘a1187 yelken ile donanma-yı hümâyûn üzerine çekdirdi. Kapudan paşa 
dahi kanca başlu filükaya binüp kalyonları gezüp tertîb ve herbirine birer fırkate 
ta‘yîn ve gayret [ü] istimâlet virüp “taksîrât etmeyesüz” deyü tenbîh [ü] te’kîd1188 
eyledi. Guzât-ı mansûre dahi namâzların kılup helâlleşüp hazırlandılar. Ve ka-
pudan paşanın işâret topundan ceng bayrakların dikdiler. Ve Kızılhisâr'ın racül 
[ü] nisvân ve sıbyânının feryâdları1189 ayyûka irişdi. İstendil ve Andre ve Şeytan 
adaları ve Papaslık cezîreleri ve Kızılhisâr berâberinde kuşluk vakti bir koldan 
mavna ve çekdiri ve bir koldan kalyonları donanma-yı hümâyûnı ihâta ve nice 
yıldan berü gözetdüği süd-limanlık eline girüp kudurmuş kelb gibi savunup taraf 
taraf  cenge1190 mübâşeret eyledi. Ahşama değin lâ-yenkatı‘ top ve tüfeng ile bir 
mertebe ceng-i azîm1191 oldı ki mâ-fevkı mutasavver değildir. Bi-avni'llâhi teʻâlâ 

1182 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
1183 olup ÇY: -V
1184 velâ ÇY: -V
1185 bî ÇY: -V
1186 gün ÇY: -V
1187 kıt‘a ÇY: -V
1188 ü te’kîd ÇY: -V
1189 feryâd ü figānları ÇY: ü figān -V
1190 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
1191 perhâş ÇY: -V
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düşmen-i dînin1192 tasavvur-ı bâtılası yine kendülere mûris-i idbâr olup herbir 
sefînelerinden kırkar ellişer kâfir ile bir mavna kapudanı cibâl-i cahîme tayerân 
idüp, gabya ve seren vesâ’ir nice âlâtı şikest olduğundan kat‘-ı nazar bir Malta 
çekdirmesiyle bir fırkatesi batup ta‘zîm ve istimdâd etdikleri Samarko bayrağı-
na şeş toplarının biri isâbet eyleyüp deryâya düşmeğin tedbîrleri şaşup başları 
kaydına düşdiler. Ve gice karanlığında kalyonların çekdirileri yedekleyüp yüzi 
karasıyla firâr eyledi. Ol gice guzât-ı mansûrenin1193 zahmları sarılup şerbet-i 
şehâdet nûş iden ikiyüz mıkdâr gāzînin namâzları kılınup deryâya atıldı. 

İrtesi penç-şenbih gün melâ‘în-i dûzah-karîn1194 hayli ırakdan müşâhede olu-
nup bi-emri'llâh1195 zuhûr iden poyraz hevâ mümâna‘atıyla üzerine varmak 
mümkin olmamağla civârlarında vâki‘ Sıra Adası'nda lenger-endâz ve beş 
gün mıkdârı1196 meks [ü] ikāmet1197 olup donanma-yı hümâyûnun sakatların 
onarup1198 cezîrede su bulunmamağla mâh-ı mezbûrun otuzuncı çehâr-şenbih 
gün umûm üzre1199 kalkup Nakşe Cezîresi mukābelesinde Bare Adası'na gelüp 
on gün ikāmet eyleyüp sulandılar. Ve1200 düşmen-i dîn1201 donanması İstendil 
Cezîresi'nde olduğı haberi alınmağın mâh-ı Safer'in1202 dördünci1203 bâzâr gün 
kalkup şedîd poyraz ve boğaz akıntısından olta kâr etmeyüp yine ol mahalle 
demürlediler. Sekizinci penç-şenbih gün yine düşmen-i dîn1204 kasdıyla Rumili 
oltasına ve dokuzuncı gün Anadolı oltasına çıkdı. Sert rûzgârdan kâr etmeyüp 
yine ol mahalle demürlediler. Onbirinci bâzâr gün rûzgâr bir mıkdâr sâkinle-
yüp yine1205 Rumili oltasına giderken Şifenoz Adası önünde ahşamlayup, irtesi 
dü-şenbih gün ol mahalde süd-limanlık olup meğer düşmen-i bî-1206dîn Sıra 

1192 bed-girdârın ÇY
1193 ehl-i İslâmın ÇY
1194 dûzah-karîn ÇY: -V
1195 te‘âlâ ÇY: -V
1196 mıkdârı ÇY: -V
1197 ü ikāmet ÇY: -V
1198 yapup ÇY
1199 asâkir-i mansûre ile ÇY
1200 ve ÇY: -V
1201 dîn ÇY: -V
1202 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
1203 dördünci VY on dördünci Ç
1204 dîn ÇY: -V
1205 yine -ÇY
1206 bî ÇY: -V
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Adası'nda imiş, karşu geldi. Ve yelken üzerinde durup evvelki yedüği gülleden 
korkup1207 bir dürlü1208 mukābeleye cür’et edemedi.1209 Bu minvâl üzre do-
nanma-yı hümâyûn altı def‘a yelken üzerine gelüp, kâh şedîd poyraz ve kâh 
limanlık olup oltada kâfiri cüst [ü] cû eyledi. Ondördünci çehâr-şenbih gün 
ikindi mahalli Külâhlı Ali Re’îs fırkatesiyle Pançova'dan Zülüflü Baltacı Uzun 
Mehemmed hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn1210 getürüp Termiye Adası'yla 
Şeytan Adası mâ-beyninde gelüp kapudan paşaya buluşdı. Şevketlü, mehâbet-
lü, kudretlü1211 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin Sultân Mahmûd nâm şehzâdeleri 
vücûda geldüğün tebşîr idüp azîm şenlik etdiler. 

Onaltıncı cumʻa gün ikindiye karîb bir sert poyraz ile düşmen-i bî-1212dîn Şey-
tan Adası altından donanma-yı hümâyûn üzerine ve kapudan paşa dahi rûzgâr 
altından düşmen-i bî-1213dîn üzerine yürüyüp lâkin kalyonlar perâkende ve ah-
şam karanlığı mevâni‘iyle mukābele vü mukātele1214 irteye te’hir olunmuş-idi. 
Düşmen-i bî-1215dîn rûzgâr üstünde âteş gemileri yanında fursat kendünün 
iken havf  idüp Şeytan Adası'nın altını sıyırdarak rûzgâr üstünde bulunmak 
zu‘mıyla fenerin yakup sabâha değin olta ile gezdi. Kapudan paşa dahi fenerin 
yakup ol mahalde olta ururken rûzgâr sakinledüğünden akındı donanma-yı 
hümâyûnı Mirtat Adası altına düşürdi. İrtesi şenbih gün her ne denlü olta 
urdılar ise sert poyraz ve akındı keskin olduğundan mümkin olmayup Rumili 
kenârında vâki‘ “temâşâlık” nâm mahalle gelüp demürlediler. 

Onsekizinci bâzâr gün trinkete müşâvere bayrağı dikilüp cümle kapudanlar 
kapudan paşa kalyonuna da‘vet ve “alayınızı bozmayup perâkende vü perîşân1216 
gitmemelerin” tenbîh [ü] te’kîd1217 eyledi. Üç gün meks [ü] ikāmet1218 olup 
dördünci mâh-ı mezbûrun yirmibirinci çehâr-şenbih gün umûmen kalkup şedîd 

1207 havf  idüp ÇY
1208 bir dürlü ÇY: -V
1209 idemeyüp ÇY
1210 inâyet-makrûn ÇY: -V
1211 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1212 bî ÇY: -V
1213 bî ÇY: -V
1214 ve mukātele ÇY: -V
1215 bî ÇY: -V
1216 ve perîşân ÇY: -V
1217 ü te’kîd ÇY: -V
1218 ü ikāmet ÇY: -V
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rûzgâr ve akındıdan olta hayr etmeyüp yine temâşâlıkda Belkıs Köşkü'nün üst 
tarafında boğaz ağzında demürlediler. Yirmiüçünci cumʻa gün düşmen-i dîn do-
nanma-yı menhûsuyla1219 yıkılup Anaboli'ye doğrı firâr itmekle, yirmisekizinci 
çehâr-şenbih gün kapudan paşa dahi kalkup girü avdet ve mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in 
gurresi cumʻa gün Eğriboz önünde küçük burç mukābelesine gelüp demürledi. 
Vukū‘a gelen ahvâli yazup rikâb-ı hümâyûna1220 arz [u] i‘lâm1221 eyledi. 

İrtesi şenbih gün ordu-yı hümâyûndan kendü çukadarı Vantura Hâcı Hüse-
yin gelüp tabur-ı makhûr1222 hezîmetinin haberin getürüp azîm şenlik oldı. 
Ve kal‘anın kırık topların kalyona alup kumanyasın düzüp sulandıkdan sonra 
yedinci penç-şenbih gün umûm üzre kalkup İstendil Adası'nın leb-i deryâda 
olan burcuna üç kıt‘a kalyon birer yaylım alabanda urup ve fırkateler ser-askeri 
Kel Mehemmed Bey dahi sekiz kıt‘a fırkate ile cezîre-i mezbûre kenârında 
olan kâfir meterislerin toplarken pusuda olan altıyüz mıkdâr melâ‘în-i hâsirîn1223 
mîr-i mezbûrı kurşuna tutup altı levendin mecrûh etdiler. Onaltıncı şenbih 
gün donanma-yı hümâyûn ile kapudan paşa Sakız'a gelüp dört gün kadar1224 
meks [ü] ikāmet1225 eyledi. Kal‘adan zevâyid ikibin humbara çıkarup yirminci 
çehâr-şenbih gün andan dahi kalkup Midillü önünde demürleyüp beş günde 
ulûfe virdi. Yirmialtıncı salı gün andan dahi kalkup Bababurnu’ndan taşra 
çıkdıkda1226 yıldız rûzgârı karşulayup penç-şenbih gicesi önüne düşüp kalyon-
ları perâkende eyledi. İpsala Cezîresi önünde1227 sabâhlayup üç gün mıkdârı1228 
meks [ü] ikāmet1229 olundı. Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi bâzâr gün andan dahi 
kalkup1230 Midillü önünde lenger-endâz bir gün1231 meks [ü]1232 ikāmet üçünci 
salı gün andan dahi kalkup Boğazhisâr altında Soğanlıderesi'ne demürleyüp 

1219 menhûs-ı makhûruyla ÇY: makhûr -V
1220 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1221 i‘lâm ÇY: -V
1222 makhûr ÇY: -V
1223 hâsirîn ÇY: -V
1224 kadar ÇY: -V
1225 ikāmet ÇY: -V
1226 Midillü... çıkdıkda -ÇY
1227 açığında ÇY
1228 mıkdârı ÇY: -V
1229 ü ikāmet ÇY: -V
1230 kalkılup ÇY: -V
1231 dahi ÇY
1232 meks ÇY: -V

346 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



yirmi gün mıkdârı1233 meks [ü] ikāmet1234 eyledi. Mâh-ı mezbûrun yirmidör-
dünci salı gün andan dahi kalkup Gelibolı'da dahi dört gün meksden1235 sonra 
yirmidokuzuncı bâzâr gün kalkup mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in gurresi dü-şenbih 
gün selâmet-birle mansûren ve1236 muzafferen İstanbul'a1237 dâhil ve1238 tersâ-
ne-i âmireye vâsıl,1239 hayli şenlik1240 eyleyüp mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in üçünci 
cumʻa gün Edirne'de vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Sarâç-hâne köşkünde pâye-i 
serîr-i a‘lâya1241 yüz sürüp iltifâten serâserli kürk ilbâs buyurup Akdeniz ve Ka-
radeniz donanmasın bir gün mukaddem1242 tekmîl ve ihzâr etmek üzre tenbîh 
[ü] te’kîd1243 ve Âsitâne'ye me’zûn oldı. 

Ol günün ahşamısı sekizinci sâ‘atde vasat-ı şehrde harîk vâki‘ olduğı sem‘-i 
hümâyûn-ı pâdişâh-ı gāzîye1244 ilkā olunmağın esen şedîd rûzgâr ve yağan 
kara bakmayup irtikâb-ı meşâkk ile ol mahalle teşrîf  buyurup vüzerâ ve 
a‘yân-ı askere ikdâm-ı tâmm1245 itmeğin vakt-i fecrde bi'l-külliyye itfâsına 
sebeb olup sabâh namâzın Eski Câmi‘'de kılup geldi. Şevketlü, mehâbetlü, 
kudretlü1246 pâdişâhımız hazretleri vezîr-i aʻzam kullarına, “Acem diyârında 
oynanan çevgân oyunı musavver kitâblarda müşâhedemiz olup aynen görmek 
murâd-ı hümâyûnumdur. Acem ilçisinden sorulsun1247, âdemlerinden bilür 
var ise huzûr-ı hümâyûnuma1248 göndermesin”1249 emr etdiklerinde, su’âl bu-
yurılup1250 “gerçe meydân-ı âlîye lâyık ve tahsîn idecek kadar bulunmaz ise1251 

1233 mıkdârı ÇY: -V
1234 ü ikāmet ÇY: -V
1235 meks ü ikāmetden ÇY: ü ikāmet -V
1236 ve ÇY: -V
1237 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
1238 vâsıl +ÇY: -V
1239 lenger-endâz ÇY
1240 sürûr kesb ÇY
1241 a‘lâ-yi masîre ÇY: masîr -V
1242 evvel ÇY
1243 ü te’kîd ÇY: -V
1244 pâdişâhîye ÇY
1245 tâm ÇY: -V
1246 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1247 su‘âl idin ÇY
1248 hümâyûn-ı husrevâneme Ç: husrevâne -YV
1249 gönderilmesin ÇY
1250 olunup ÇY
1251 ise -ÇY
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dahi alâ-kadri'l-imkân tedârük olunur” haberin gönderüp bir gün ta‘yîn olup1252 
ve mâh-ı mezbûrun sekizinci çehâr-şenbih gün Şikâr Kapusu'na nâzır Tunca 
kenârında meydâna1253 sâyebânlı üç direkli kebîr çerge kurılup [245a] derû-
nunda olan taht semmûr mak‘ad yasdık ile döşenüp Acemler da‘vet buyuruldı. 
İlçi kethudâsıyla gönderdiği otuz mıkdâr mendilli kızılbaşlar gelüp çergenin 
sol tarafında vâki‘ kasr-ı hümâyûn mukābelesinde selâma durup mehâbetlü, 
kudretlü1254 pâdişâh-ı gāzî1255 hazretleri dahi dârü's-sa‘âdeden mecnûn kırıyla 
çıkup,1256 önce ağayân-ı rikâb ve1257 solakān1258 ve peykân ve erkân-ı devlet1259 
ve kırk re’s sâfî cevâhir ü bevâhir-i raht ve abâyî ve kalkan ile ârâste vü pîrâs-
te olmuş küheylân atlar yürüyüp güneş ziyâsından1260 şa‘şa‘ası1261 gözlerin 
kamaşdırup akılları çâk u hayrân ve ser-gerdân kalup iltifâten selâm virerek 
önlerinden geçerken mehâbet-i şehriyârî kendülerin ol denlü kapladı ki dâ’ire-i 
akldan dûr oldılar. Andan doğrı çergeye nüzûl, taht-ı âlî-bahta iclâs buyurup 
tabl-hâne ile mukaddem1262 iç halkı ve harem ağaları ve paşalı karışık Mısır ve 
Dardarî1263 cirid oynayup der-akab nîze-zenler ve tüfeng-endâzlar ve pehlivân-
lar meydâne girüp hünerlerin gösterüp seyr idenler sad-hezâr âferîn getürüp 
devletin1264 her vechile kuvvet ü kudretine mâl ve asker ve zînet husûsunda âlî 
olduğuna sâ’ir mülûka nisbet ile1265 “inkârımız yokdur” didiler. Bundan sonra 
kendüler dahi çevgân oyununa başlayup her ne denlü cidd [ü] cehd eylediler 
ise olmadı. Meydândan çevgân ile topı kaldıramayup ziyâdesiyle hacâlete dü-
şüp meydânda olan karı bahâne idüp nîze-zenlik ve tîr-endâzlık ve lu‘b-ı cirid 
ile bir mıkdâr hünerlerin arz eyleyüp ilçi tarafından kethudâsı “meymûniye” 
ismiyle müsemmâ bir yorga bârgîri rikâb-ı hümâyûna ihdâ idüp dört nefer 

1252 olup ÇY: -V
1253 meydân-ı ârâya ÇY: ârâ -V
1254 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1255 pâdişâhımız Ç: pâdişâh-ı gāzî YV
1256 süvâr olup ÇY
1257 ağayân-ı rikāb ve -ÇY
1258 Metinde صوالغان şeklinde yazılmıştır.
1259 ve erkân-ı devlet ÇY: -V
1260 ziyâsından -ÇY
1261 şa‘şa‘sından ÇY
1262 mukaddem ÇY: -V
1263 Mısır ve Dardarî -ÇY
1264 Devlet-i aliyye'nin ÇY: aliyye -V
1265 ile -ÇY
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âdemleriyle bir kabza altûn ihsân ve hıl‘at giyüp me’zûn oldukları hâlde tekrâr 
selâma durup def‘a-i sâniyede alay ile önlerinden mürûr ve izhâr-ı mahabbet 
itmekle bir mertebe kalbleri mesrûr oldı ki birbirleriyle nutkdan kaldılar. Hakk 
celle vü alâ hazretleri dâ’imâ Devlet-i aliyye'yi âlî idüp çeşm-i bî-nûrları havfdan 
hâlî olmaya, âmîn. 

Onyedinci cumʻa gün şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1266 hünkârımız1267 hazret-
leri azîm alay ile Sultân Selîm Câmi‘i'ne teşrîf  buyurup gidişde ve gelişde zahr-ı 
mübâreklerine serâsere kaplu semmûr kapanitse giyüp, ser-i nusret-eserlerine 
sorguç sokunup irtesi şenbih gün vezîr-i aʻzam kulları kendü sarâyına da‘vet ve 
ziyâfet idüp, bir erkân semmûr kürk, beş boğça dîbâ, üç kîse akçe bir donanmış 
at pîşkeş virüp mukābelesinde kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire ilbâs olundı. 

reften-i ilçi-i Acem

Acem1268 İlçisi Ebu'l-Ma‘sûm Hân vilâyetine gitmeğe taraf-ı pâdişâh-ı gāzî 
hazretlerinden istîzân idüp me’zûn olmağın bi-emr-i hümâyûn Hâsoda köş-
künün dâhili arz-hânenin zerbeft üzre incü ve elmâs ve ya‘kūt ile murassa‘ 
mak‘ad ve yasdık ve ocak yaşmağı vesâ’ir ağır zerdûz kaliçe döşemesiyle döşe-
nüp dört dîvâr yüzi perdeler ve şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1269 gāzî hünkâr1270 
hazretlerinin1271 yeri kaba minder ve semmûr mak‘ad ile tezyîn ve kubbeye 
âvîhte olmuş çiçek şeklinde şebîke elmâslar, zîrine altundan çekilmiş top teller 
ve iri incüler ve kapu kemerine zümrüdler asılup ve köşkün hâricine dahi bu 
minvâl üzre zînet virilüp şöyle ki şâdurvân mukābelesinde olan üç aded taht 
döşendüğünden gayrı evsat-ı taht önüne elmâs ve ya‘kūt ve lâl ve zeberced ile 
murassâ‘ altun taht ve yemîn [ü] yesârına dahi âc-ı abnûsdan1272 birer taht 
kurılup cümlesinin üzeri murassa‘ yasdık semmûr mak‘ad ile arasına ve herbi-
rinin kûşesine mücevher sorguçlı birer destâr-ı hâss pîrâste vaz‘ olunup altun 
taht bâlâsına ceviz mânendi kırk ellisi bir yere dizilmiş dört top elmâs ve ya‘kūt 

1266 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1267 pâdişâhımız ÇY
1268 Acem ÇY: -V
1269 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1270 hünkârımızın ÇY
1271 hazretlerinin -ÇY
1272 âc-ı abnûsdan -ÇY
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ve lâl altûn zencîrler ile âvîhte ve hazîne-i âmirede mahfûz Mekke-i mükerre-
me'den gelme Kâbetullâh Kapusı, hâric-i bâb-ı kasrın yesârında vâki‘ çeşme 
üzre asılup enderûn ve bîrûn-ı kasr-ı hümâyûn bir mertebe zînete müstağrak 
oldı ki müşâhedesiyle müşerref  olan dâ’ire-i akldan dûr olurdı. Devletlü vâlide 
sultân hazretleri halvet idüp seyrine teşrîf  buyurup pesend etdi. Ve kırk nefer 
Hâsodalı kullarına dahi miyân-ı hümâyûnlarıyla şeref-yâb olmuş zî-kıymet 
birer murassa‘ kuşak ve hançer kuşadup her biri kudretlerinden ziyâde telli 
akmişe ve dîbâ ile kendülerin bezeyüp ancak silâhdâr ağa ve çukadar ağa ve 
rikabdâr ağa kulları üsküf  vesâ’ir, mütellâ destâr ile hâzır [u] âmâde1273 ve 
mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci penç-şenbih gün ki Kânûn-ı sânî'nin yedisidir,1274 
şevketlü ve1275 mehâbetlü, kudretlü1276 pâdişâhımız hazretleri harem-i şerîfde1277 
derûn-ı kasra teşrîf  ve zahr-ı mübâreklerine sarı serâsere dûhte semmûr kapa-
nitse ve ser-i nusret-eserlerine küçük destâr üzre kebîr Hind sorgucı sokunup 
şîr-i jiyân misâl taht-ı âlî-baht-ı sa‘âdetlerine iclâs ve dârü's-sa‘âde ağası erkân 
kürk ve hazînedâr ağa kallavî ile âmâde vü müheyyâ1278 me’zûn oldukları 
hâlde mukaddem vezîr-i aʻzam, dahi sonra ilçi tevâbi‘iyle Sarâç-hâne köşki 
kapusundan hâsbâğçeye girüp sağlu sollı pür-silâh bostâncı ortasından geçüp, 
ikrâmen şikâr kapusı hâricine nihâde kılınan oba-i hâssaya inüp bir mıkdâr 
teneffüs ve andan on nefer yakīniyle içerü da‘vet ve rikâb ağaları önüne düşüp 
ve kapucı-başı ağalar koltuklayup Kummeydânı'nda iki keçeli dizilen muras-
sa‘ raht1279 ve abâyî ve kalkanlar ile zîb [ü] zîvere gark olmuş kırk re’s hâssa 
küheylânlar içinden mürûr ve kasr-ı mezbûra duhûlünde gözleri kamaşdı. Ve 
şâdurvân önünde vezîr-i aʻzam yanına yer gösterilüp bir sâ‘at zamân tevakkuf 
idüp kahve ve eşribe tebhîrden sonra pâdişâh-ı gāzî hazretleri tarafından ihsân 
buyurılan kürkli ve sâde iki kat hıla‘-ı fâhireyi vezîr-i aʻzam ve serâsere kaplu 
semmûr kürki dahi ilçi1280 ve sâde hıl‘atları tevâbi‘i giyüp, kethudâsı ve ikincisi 
ve defterdârı ve hâcesi Mahmûd Efendi ile içerü girmeğe me’zûn olmağın 
vezîr-i aʻzam vesâtatı ile pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürdükde mehâbet-i pâdişâhî-

1273 ve âmâde ÇY: -V
1274 yedisi idi ÇY
1275 ve -ÇY
1276 kudretlü ÇY: -V
1277 şerîfden ÇY
1278 ve müheyyâ ÇY: -V
1279 raht -ÇY
1280 ilçi -ÇY
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den bir zamân kendüye hayret el-virüp nutkı tutuldı ve söz bulamayup ancak 
du‘â eyledi. Ol-hînde azametlü şevketlü, mehâbetlü1281 pâdişâhımız hazretleri 
hıtâb buyurup “sa‘âdetlü şâh hazretlerine benden selâm eyle. Gönderdüği 
nâme ve hediyyesi gelüp makbûl-i hümâyûnum olmuşdur. Sen dahi risâlet 
tarîkıyla ara yerde bulunup güzel hıdmet etdüğünden ber-hûrdâr olasın” deyü 
iltifât-ı pâdişâhânelerine mazhar düşüp nâme-i hümâyûnların yed-i hümâyûn-
larıyla teslîm ve yüzün yire1282 sürüp vedâ‘ eyledi. Ve taraf-ı mülûkânelerinden 
şâh içün ihsân buyurduğı murassa‘ dîvân rahtı ve abâyî ve rikâb ve som yap-
rak1283 ile eğerlenmiş dorı küheylân, köşk nerdübânında hâzır idi. Mîrâhûr-ı 
evvel Ahmed Ağa yedinden ol dahi yine teslîm ve şikâr kapusuna vardıkda 
kendüye ve ikincisine1284 dahi ihsân buyurılan hâssa eğerlenmiş atlara süvâr 
olup şöyle bir âlî pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin ni‘am-ı lutf-ı keremine mazhar 
düşüp rikâb-ı hümâyûnlarından mufârakat etdüğüne te’essüf  çeküp ağlayarak 
konağına gidüp, harc-ı râh kırk kîse kendüye on kîse ikincisine ihsân olup evvel 
bahârda1285 yine Erzurûm yolundan vilâyetine gitmek buyuruldı. Ve abâdî 
kâğıda iri sülüs kalem ile keşîde buyurdukları besmele-i şerîf  ile 1286 َ

َناك
ْ
ْرَسل

َ
ا  َوَما 

ٖميَن
َ
َعال

ْ
ً ِلل

َّ َرْحَمة
 âyet-i kerîmeyi sîm kubûr içre vaz‘ ve teberrüken şâha îsâl etmek ِاال

üzre akabince ilçiye gönderildi. 

Sûret-i Nâme-i Hümâyûn

سّنة والصوارم،
أ
سالم ونصرالدين، وفّضل المجاهدين على القاعدين، جعل الجّنة تحت ظالل اال  الحمدهلل الذي أعّزاالإ

ثنية وصدعت
أ
عناق بالمنن، فصدحت مطّوقات اال

أ
ُسود الضراغم، أنعم بالنصرة التي طّوقت اال

أُ
ين الحنيفّى باال

ّ
 وأّيد الد

نتهاج والصلوة والسالم على سّيدنا فئدة التفتر عن االإ
أ
بتهاج، واال ْبَرُح عن االإ

َ
لسن الت

أ
دعّية على فنن، فاال

أ
 ساجعات اال

محمد صاحب النفس المقدسة بالجهادين، والّساعي في إقامة الدين القويم بكلتا اليدين0.1287

1281 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
1282 yirlere ÇY
1283 sırma ÇY
1284 ilçisine ÇY
1285 bahâr-ı huceste-âsârda ÇY: huceste-âsâr -V
1286 Kur’ân-ı Kerîm, Enbiyâ Sûresi, 107. âyet, "Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik". 
1287 İslamı aziz, dini galip kılan, mücahitleri savaştan kaçanlara (gevşek davrananlara) üstün kılan, 

cenneti keskin kılıçların ve mızrakların gölgesi altında var eden, Hanif  dini cesur aslanlar ile per-
çinleyen, (Müslümanlara) boyunları minnetle saran yardımı bahşeden Allah’a hamd olsun. Öyle ki 
güvercinler övgüler terennüm eder ve kumrular dallarda dualar şakır, diller bu sevinçten ayrılmaz, 
yürekler bu yoldan soğmaz. Salat ve selam iki cihatla (Dünya ve ahiret) mukaddes bir ruha sahip 
olan, hak dini ikame etmek için iki eliyle gayret eden efendimiz Muhammed üzerine olsun.
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ى
َ
ق ُ التُّ

ْهل
َ
ُهْم ***أ

َ
اِبِعيَن ل ْحِب ثّم التَّ ِل والصَّ آ

ٍّ وُمنَسِجِم *** واال
َ دائمٍة *** على النبى ِبُمْنَهل

ْ لُسْحِب َصلوٍة ِمْنك
ن

َ
ذ

ْ
 فأ

والكرم1288 والِحلِم  ى  َ
ق -Emmâ ba‘d a‘lî-hazret, ferkad-pâye, mu‘allâ-rütbet, ger والنَّ

dûn-sâye, nahîd-behcet, âfitâb-ifâzat, müşterî-sîret, utârîd-serîret, tâcdâr-ı 
âlî-güher, Bercîs-nazar, şehriyâr-ı Dârâ-şükûh Ferîdûn-fer Hurşîd-manzar vâ-
sıta-i akd ü şân-ı [245b] haşmet ü cihândârî, yetîme-i kılâde-i ferr ü übbehet 
ü kâmkârî, mihr-i sipihr-i nebâhet ve nîk-ahter-i sipihr-i mihr-i dâd ü dâd-güs-
terî, gevher-i kân-ı sa‘âdet, fass-ı hâtem-i fütüvvet, dürr-i deryâ-yı tahâret, 
gevher-i dürc-i siyâdet, çâr bâliş-nişîn-i mesned-i Cem, şeh-i İrân hidîv-i mülk-i 
Acem gevher-efrûz-ı dûdmân-ı kiyân şâh-ı zîşân-ı saltanat-ünvân Hurşîd-kelân 
memleket-penâh vâlâ-câh nasfet-dest-gâh kurreti li-ayni'd-devlet ve's-saltanat 
(ve'l-celâlet ve'l-ma‘delet ve'n-nasfet dârü's-sa‘âdeti ve's-siyâdeti ve'n-nebâhat 
ve'ş-şân Şâh Hüseyin ibn-i Süleymân Şâh)1289 zeyyena'llâhu serîrü's-saltanati'z-zâ-
hire bi-meyâmîn-i zâtihî ve'n-nevvera uyûne'd-devleti'l-bahîret bi-levâmi‘-i envâr-ı sıfâtihî 
meclis-i sâmî ve mahfil-i kirâmîlerine ki gülşen-i hubb u vefâ ravza-i sıdk u safâ 
der tarâyif-i letâyif-i tahiyyât verdiyyetü'ş-şemîm-i musâdakat-âyât ve sahâyif-i 
mesâhif-i teslîmât ıtriyyetü'n-nesîm-i muhâlesat gāyât-ı fevâyih-i anberîn-nük-
heti mu‘attar-sâz-ı dimâğ-ı hullet ve halha-i sây-ı şâmme-i uhuvvetdir سالٌم يفوُح 
ْهد أعذب، ومن نفحات الورد أزكى و

َّ
ِْس من نسماته، سالٌم من السلسال والش

ن
ُ أ
ُ من نفحاته، ويأتي شميم اال

 المسك
mürâ‘ât-ı levâzım-ı tebcîl ü tefhîm ile ithâf أطيب1290  ü ihdâ kılındıkdan sonra 
matla‘-ı neyyir-i izz ü ikbâl ve maşrık-ı hurşîd-i câh u celâl olan tab‘-ı nakkād-ı 
beyzâ-ziyâ ve zihn-i vekkād-ı berk-âsâlarına ki âyine-i gîtî-nümâ-yı İskenderî-
den mücellâ ve çeşme-i meyl ve ziyâ-i hurşîd-i hâverîden musaffâdır hayyîz-i 
hafâ ve ma‘rız-ı hıbâda değildir ki irâdet-i1291 aliyye-i Rabbânî ve meşiyyet-i 
gaybiyye-i Samedânî-birle ribâ‘-i dîn ü devlet ve bıkā‘-ı fasîhatü'l-eknâf-ı izz-i 
şerî‘at leme‘ât-ı muhâzim-i ru‘ât-ı dîn ve eşî‘a-i bevârık-ı savârım-ı humât-ı 
neberd-âyîn ile fâyizü'l-envâr ve riyâz-ı millet-i beyzâ gamâm-ı husâm-ı guzât 
ile pür-bahâr olmağla ecdâd-ı izâm [u] âbâ-i kirâmımız enâra'llâhu te‘âlâ berâhi-

1288 (Ya Rabbi) Nebi üzerine hızlı ve insicam içinde senden daimi bir salât ve selâm getirmesi için 
bulutlara izin ver. Ve âline, sahabelere sonra onları takip edenlere, kalbi temiz ve takva, sabır ve 
cömertlik ehli için de (izin ver).

1289 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
1290 Bir selam ki; esintisinden misk yayılan, melteminden ünsiyetin rayihası gelen, bir selam ki; soğuk 

sudan ve bal peteğinden daha leziz, gül kokusundan daha güzel ve daha hoş.
1291 irâdât ÇY
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nehüm1292 hazerâtı 1294ِجَهاِده َّ
ِ َحق

ّٰ
وا ِفى الل ُ

 medlûlüni nakş-ı mehce-i râyât-ı 1293َوَجاِهد
azîmet idüp ber-vefkı'l-hıfâf الَصواِرُم   ُ

اف
َ
الِخف البيُض  َمفاتيُحُه  ما  َّ

ِإن
َ
ف  َ

الَجليل تَح 
َ
الف َب  َ

ل
َ
ط  1295 َوَمن 

nasr-ı dîn ve kam‘-ı müşrikîn içün mütekallid-i hüsâm-ı hamâset ve mütemes-
sik-i makbaz-ı samsâm-ı besâlet ve nice aʻvâm u dehr râʻine-i ecille-i himmetle-
rin câdde-i cihâda maʻtûf  ve dâ’imâ mümâreset-i hurûb u mukāsât-kürûb ile 
meşgūl ü meş‘ûf  olup mızmâr-ı gazâda inzâr-ı kâ’ib ve ifnâ-yı harâyib idüp 
celâ’il-i himmet-i âlî-nehmet ve vesâ’il-i azîmet-i bâhirü'n-necdetlerine envâr-ı 
sünnet ve şerî‘at iltimâʻ ve zalâm-ı küfr ü dalâlet inkişâf  ü inkışâ‘ bulup enhâ vü 
ercâ-yı memâlik-i İslâmiyye'de olan abede-i asnâm ve anede-i dalâlet-fercâm 
bi-hudâ-meyzühâ müteferrik-i hezâb nekâbet ve müteşâ’ib-i sı‘âb-ı hamûl ve 
rezâhet olmuşlar iken bi-emri'llahi teʻâlâ Bec seferi vukū‘undan sonra Nemçe 
Kralı olan muhtâl-i bed-sigâl envâ‘-ı tahâ’il ü tahâdû‘ ile Venedik ve Lih kefe-
resi ve sâ’ir e‘âdî-i dîn-i mübînde etrâf  ü havâlîsinde olan yedi kral tesvîlât-ı 
şeytâniyye ile izvâ‘ ü idlâl ve isticâşe vü istinsâr ve istisrâh ü istinfâr itmekle 
ânlar dahi ittihâd ve i‘tizâd-ı 1296 يد

أ
ُ أبلغ من اال

 mefhûmun pîş-nihâd tefâkuh-ı الكيد
zalâm-ı leyâl gibi tecemmu‘ ale'd-dalâl idüp َواِهِهْم

ْ
ف
َ
وَر اللِّٰ ِبا ُ

ا ن ُ
ِفؤ

ْ
ْ ُيط

ن
َ
َ ا

ون
ُ

يد -siyâkın 1297ُيٖر
ca niyyet-i kasîde-i ıtfâ-ı nûr-ı yakīn ve reh-yâfte-i edmiga-i fâside-i pür-kibr ü 
kînleri olmağın birbirleriyle dem-serd-i vifâk ve hem-dehân-ı ittifâk-ı müttehi-
dü'l-himme ve müttefiku'l-kelime olup vefret ü kesret ile berren ve bahren itâ-
le-i pâ-yı nâ-pâydâr cesâret ve devâhil-i serhadd-i mansûrede nice zamândır ki 
iltihâb-ı âteş-i hurûb mütemâdî ve emti‘a-i mihen ü kürûb kesîrü't-te‘âtî olup 
lâkin ol gürûh-ı şekāvet-fercâmın gāyet kesreti ve ehl-i İslâm'ın anlara nisbet 
cihetinden kat‘-ı mevâdd-ı mekîdet ve hasm-ı urûk-ı mefsedetlerine imkân ol-
mayup gitdikçe utüvv ü istikbârları izdiyâd ve fesâd-ı küfr-intişârları iştidâd 
bulmuş iken cenâb-ı Âferîdgâr-ı âlem nesâk-sâz-ı kâr u bâr-ı ümem tâc-bah-
şende-i husrevân-ı cihân temkîn-i dehende-i dâverân-ı nakşbend-i zemân vü 
zemîn râfi‘ü's-semâvâti bâsitu'l-arzeyn اُه نَ اْ َ

ش
ْ
ن
َ
مَّ ا

ُ
م۪يَن1298 ث

َ
َعال

ْ
ُ َربُّ ال َ اللّٰ

َباَرك
َ
ْمُر ت

َ ْ
ُ َواال

ق
ْ
ل

َ
خ

ْ
ُه ال َ

َ ل
ال

َ
 ا

1292 berâmînehüm ÇY
1293 Kur’ân-ı Kerîm, Hac Sûresi, 78. âyet, "Allah uğrunda gerektiği gibi cihâd edin".
1294 Metinde âyet içerisinde görünen سبيل kelimesi âyetin aslında olmayıp, müellif  tarafından sehven 

yazılmıştır. Ayet olduğu için bu kelime tarafımızdan çıkartılmıştır.
1295 Ve kim ki yüce bir fetih ister bunun anahtarı sadece keskin kılıçlardır.
1296 “Hile, ellerden (güçten) daha etkilidir.”
1297 Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi, 32. âyet, "Onlar Allâh'ın nûrunu (dînini) ağızlarıyla söndürmek isti-

yorlar.”
1298 Kur’ân-ı Kerîm, A'râf  Sûresi,54. âyetten, " …yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. 

Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. "
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َر1299
َ

خ
ٰ
ا ا ً

ق
ْ
ل

َ
ِت menba‘ından1300 feyezân iden lutf-i evfer ve 1301 خ ْ

ا
َ
ِسَها ن ْ

ن
ُ
ْو ن َ

َيٍة ا
ٰ
ْ ِمْن ا

نَسخ
َ
 َما ن

ِلَها
ْ
ْو ِمث َ

ْيٍر ِمْنَها ا
َ

 matla‘ından leme‘ân iden meşiyyet-i bi-illet-i utûfet-eseri ile nesîc-i ِبخ
besîc-i kârgâh-ı kudret olan hil‘at ve hılâfet-i aliyyeyi zât-ı bâ-sa‘âdetimize ilbâs 
ve tevfîkāt-ı mevhebet-esâs-ı İlâhiyyesiyle serîr-i meymenet-istisnâs-ı saltanat-ı 
Osmâniyye'ye bir vakt-i şeref-mümâsda re’feten li'n-nâsi ve ref‘an anhüm il-
bâs-ı iclâs idüp taht-ı fîrûz-baht-ı Osmânî kudûm-ı şeref-luzûmumuz ile fe-
lek-temkîn ve evreng-i bâ-ferheng-i cihân-bânî cülûs-ı şevket-me’nûsumuz ile 
mâ-sadak-ı 1302 ين اِظٖر ِللنَّ اَها  نَّ يَّ

َ
 oldukda i‘zâz-ı me‘âlim-i dîn ve ahkâm-ı şer‘-i َوز

mübîn tensîk-i umûr ve tevsîk-i mesâlîh-i cumhûr bezl-i atâ ve keşf-i gıtâ-irfâd-ı 
minen ve irkād-ı fiten neşr-i menh ve kasr-ı tarh tenfîs-i nufûs ve tenkîs-i yü’ûs-ı 
irâha-i ümmet bid‘at ve sâ’ir bevâ’is-i nizâm-ı mülk ü milletden olan keyfiyyâta 
alâ ahseni'l-hâlât sarf-ı himem-i mütevâliyât olundığından gayrı hâssaten a‘dâ-
yı dîn-i mübîn olan zümre-i müşrikînin hedm-i bünyân-ı tuğyân ve tams-ı vu-
cûh-ı udvânları içün ecdâd-ı vâlâ-nejâd-ı cihâd-i‘tiyâdımıza iktifâ idüp serîr-i 
saltanat-ı aliyye-i nübüvvet-zât-ı übbehet-medârımız ile zâte behcetin ve karâr 
olduğı vaktden bahâr-ı bedî‘ü'l-âsâra az müddet kalmış-iken cenâb-ı Rabb-i 
kadîr zemân-ı yesîrde tekmîl-i esbâb-ı cihâdı teysîr itmekle istincâz-ı va‘d-i 
nusret ile berren ve bahren taraf  taraf  tesrîb-i ricâl ve tesyîr-i kurûm ü ebtâl 
olundukdan sonra bi'z-zât cenâb-ı hılâfet-me‘âbımız dahi 1303 لغزوة في سبيل هللا خير 
 fehvâsıyla müsta‘înen bi'llâh ketâ’ib-i kevâkib-hisâb ve mevâkib-i من الدنيا و ما فيها
nusret-istishâb ile makarr-ı saltanatımızdan nehzât ü hareket ve 1304 َ

ة ِئمَّ
َ
ا وا  ُ

اِتل
َ
ق
َ
 ف

ِر
ْ
ف

ُ
ك

ْ
 mısdâkınca ol cürsûme-i erbâb-ı dalâl ve erûme-i ashâb-ı keyd ü ihtiyâl ال

olan Nemçe keferesi üzerine ref‘-i râyât-ı mehpeyker-i husrevâne ve cerr-i 
cehâfil-i deryâ-hurûş-ı melikâne olunup ekâsî-i siyâsî-i İslâmiyye'den olan Tı-
mışvar Kal‘ası havâlîsi muhayyem-i bâr-gâh-ı azamet ü iclâl ve sürâdikāt-ı 
haşmet ü ikbâl kılındıkda idhâl-i zehâyir ve asâkir ile içinde olan ehl-i İslâm 
tervîc ü terfîh olundukdan sonra melâ‘în-i hâsirînin matmah-ı nazar-ı i‘tibâr ü 
iftihârları olup kal‘a-i mezbûreye karîb mahalde müctemî‘ olan tabûr-ı 
makhûrları üzerine varılup bi-avni'llahi'l-Meliki'l-allâm ol cümû‘-ı dalâlet-fer-

1299 Kur’ân-ı Kerîm, Mü'minûn Sûresi, 14. âyet, "Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik"
1300 menba‘ından -ÇY
1301 Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 106. âyet, "Biz herhangi bir âyetin hükmünü kısmen veyâ tamâmen 

nesheder veyâ unutturursak ondan daha hayırlısını veyâ en az onun mislini ve dengini getiririz”.
1302 Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, 16. âyet, "Ve onu bakıp görenler için süsledik”.
1303 “Allah yolunda yapılan bir gazve dünya ve onun içindeki her şeyden hayırlıdır” 
1304 Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi, 12. âyet, “O, inkâr öncülerini hemen öldürün”.
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câm dest-bürd-i nusret-süpürd-i guzât-ı ehl-i İslâm ile berhem-zede-i inhizâm 
ve bi'l-cümle arsa-i samsâm-intikām olundığından mâ‘adâ ol havâlîde makarr-ı 
eşrâr olan beş altı kıt‘a hisârları istinzâ‘ ve top ve cebe-hâneleri istilâb ve istis-
hâb olunup sedd-i sügūr ve sadd-ı şurûr ile muzaffer ü mansûr mesned-i hılâ-
fet-i seniyyemize ric‘at müyesser olmuş idi, bi-hidâyeti'llâhi teʻâlâ ve tevfîkıhi 1305  
ٌّ

ِ َحق
ّٰ

َ الل
َّ َوْعد

  1306   ِان
َ

اِلُبون
َ
غ

ْ
ُهُم ال

َ
ا ل نَ َ

َّ ُجْند
 mazmûn-ı beşâret-nümûnuna mazhar olan َوِان

bu sâl-i bâhirü'z-zaferde dahi i‘lâ-yı kelime-i ulyâ ve i‘zâz-ı şerî‘at-i garrâ içün 
istînâf-ı adde-i aʻtâd ve ihtişâd-ı cilâd-ı ecnâd olunup gürûh-ı ebtâl ve ricâl ve 
fevâri‘ u savârıʻ-ı harb u kıtâl ile meşhûn1307 ِم َ

ْعال
َْ

اال
َ
َبْحِر ك

ْ
ُ ِفى ال

ت
ٰ
ا

َ
ش

ْ
ُمن

ْ
َجَواِر ال

ْ
ُه ال َ

-mâ-sa َول
dakı olan süfün ü merâkib-i gerdûn-nümûn tehiyye ve tertîb ve bahreyn-i sefîd 
ü siyâha ve nice miyâh-ı bahr-iştibâha tesyîr ve teşbîb ve berren dahi taraf  taraf 
cünûd-ı nâ-ma‘dûd tesrîb olundukdan cenâb-ı hılâfet-me‘âbımız dahi müsta‘î-
nen bi'llâhi'l-Meliki'l-kahhâr muhârebet ve musâvelet-i mehâzil-i Nemçe kefe-
resi içün ref‘-i râyât-ı nusret-nigâr idüp, 1308ؤُه َسِفينا َ

ْمل
َ
َ َعّنا *** وظهر الَبْحِر ن

ا الَبرَّ َحّتى َضاق نَ أ  َمالَ
me‘âli nümûdâr olmağla bihterîn-i ezminede yümn-i vusûl-i mevâkib-i der-
yâ-hurûş-ı nusret-eser lâ-zâlet makrûneten bi'n-nasr ve'z-zafer ile dâru'l-cihâd 
Belgrad ta‘ne-zen-i seb‘a şidâd olup şirzime-i dalâlet-penâhın istiknâh-ı ahvâl-i 
hadî‘at-makrûnları-çün bess-i cevâsîs ü uyûn olundukda Nemçe kralı olan bed-
fi‘âl asker-i haybet-me‘âlinin sene-i sâbıkāda tezâ‘zu‘-i ikdâm-ı miknet ve te-
da‘du‘-ı bünyân-ı mukāvemetlerin müşâhede itdüği gibi gayretkeş-i dalâlî olan 
krallardan [246a] tekrâr istigāse vü isticâse ve ânlar dahi enfes-i emvâl ve reht 
ü ricâl ile mürâfede ve birbirleriyle mu‘âzada ve bî-şümâr erâzil ü evgād ile 
teksîf-i dehmâ vü sevâd idüp ve Tımışvar Kal‘ası intihâ-yı serhadd-i İslâmiy-
ye'de vâkıʻ olmağla makarr u me’vâ-yı hizb-i şeyâtîne karîb mesâfesi cihetinden 
asâkir-i nusret-nümûdumuzun ol tarafa vürûdundan mukaddem ol ferîk-i 
dalâlet-refîk kal‘a-i mezbûreyi muhâsara ile ahâlîsini tazyîk eylediklerini vâsıl-ı 
gûş-ı hakāyık-nüyûk-ı husrevânemiz oldığı gibi örf-i cem‘iyyet-i dâverî ve 
dâd-âverî imtiyâz ve bilâ-telebbüs Nehr-i Tuna üzerine memdûd ü mesdûd 
olan cisr-i mevsûku'l-amûd-ı kehkeşân-nümûddan 1309الرضراض ى  َ

َعل يِل  السَّ ِمَن   أْسَرُع 

1305 Kur’ân-ı Kerîm, Yûnus Sûresi, 55. ayetten, “Allah'ın vaadi haktır”.
1306 Kur’ân-ı Kerîm, Saffât Sûresi, 173. âyet, "Ve mutlaka galib gelecek olanlar, elbette bizim orduları-

mızdır".
1307 Kur’ân, Rahman Sûresi, 24. âyet, "Hem denizde yelken açmış dağlar gibi akıp giden gemiler onun-

dur".
1308 Bize dar gelene dek karayı doldurduk, gemiler gibi denizi de doldururuz.
1309 “Çakıl taşı üzerinde giden selden daha hızlıdır” ِني ِمَن َى َمْن ُيِحبُّ

ْسَرُع ِإل
َ
َر أ ْ

ق
َ
ف
ْ
َّ ال

ِإن
َ
، ف ً

ا
َ
اف

َ
ْجف

َ
ِر ت ْ

ق
َ
ف
ْ
َّ ِلل

ِعد
َ
أ
َ
ِني ف ِحبُّ

ُ
ْنَت ت

ُ
ْ ك

 ِإن
َى ُمْنَتَهاُه

ْيِل ِإل .Hadis-i şerifinden ilhamen yazılmış olmalı السَّ
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karşu yakaya intihâz olunup ol cünd-i şeyâtînin rağm-ı unûf-ı mekîdet ve fakr-ı 
uyûn-ı mazarratları içün şihâb-vâr üzerlerine kasd u azîmet olundukda muhît-i 
mevâkib-i neberd-âyînin, 1310 كما تحّرك سطح البحار من عصف tünd-bâd-ı besâlet ile cûş 
u hurûşa fi’e-i pür-mekr ü şürûrun resîde-i sâhil-i şu‘ûrları oldukda min-ba‘d 
pîrâmen-i hisârda karârı kendülere vesîle-i idbâr bilüp âdet-i hadî‘at-bünyân-
ları üzre i‘mâl-i mekr ü ihtiyâle cesbân bir sa‘b mahalle çekilmek zu‘muyla 
asker-i İslâm'ı henûz ba‘îd yerde mülâhaza iderken Tımışvar'a karîb bir ma-
halde tarafeynin karavulları birbirlerine mülâkī olup lâkin mevkı‘-ı mezbûrun 
tarafeyni muhârık u gıyâz ve mâ-beyni sîne-i pür-kîne-i düşmen gibi teng ü 
mümteni‘ü'l-irtikāz oldığından tertîb-i sufûf  ve teşbîb-i erbâb-ı suyûfa müs-
ta‘idd olmamağla talayı‘-ı vüfûd ve mesâ’ir-i cünûd-ı nusret-nümûd müsâvele 
vü muvâsebe ve mukātele vü muhârebe ile hatve hatve ilerü yürüyerek cuyûş-ı 
pür-batş ve hâyic-i buhûr-mevâyic gibi fevâyih-i cihâd ile heyecân ü temevvüc 
ve düşmen-i dîn girü çekildikçe yerlerine tevellüc ile ol tengnâ-yı sitîzin mah-
rec-i kazâ-yı pehnâ olan müntehâsına varıldıkda muktezâ-yı vus‘ ve rahb-ı 
mahalle göre mehmâ-emken bakıyye-i sufûf  cenk ve i‘mâl-i top u tüfenk idüp 
dilîrâne meydân-ı kifâh1311يختند ر اژدها  بال  برق  ز انكيختند  مهره  تفك   ol gün ahşâma زمار 
değin savâ‘ık-ı bî-direng-i ra‘d-âheng ile, َ

ون
ُ
ٌ َيْجَعل

ٌ َوَبْرق
ٌ َوَرْعد

َمات
ُ
ل

ُ
َماِء ٖفيِه ظ ٍب ِمَن السَّ َصيِّ

َ
ْو ك َ

 ا
َمْوِت1312

ْ
َر ال

َ
َواِعِق َحذ اِنِهْم ِمَن الصَّ

َ
ذ

ٰ
َصاِبَعُهْم ٖفى ا

َ
 vefkınca esmâ‘-ı ervâh ve idrâklerine esmâ‘-ı ا

sıyâh-ı ihlâk itmeleriyle zümre-i müşrikîn cünûd-ı muvahhidînin tetârud ü te-
câlüd-i pür-ye’s ü satvetlerine tab-âver olamayup ceyş-i Zengî-i Şâm kıyâm 
idüp leyle-i leylâ mâ-beyne perdekeş-i zalâm-ı siyeh-fâm oldığı gibi o tîre-kev-
keblerin güni doğup târîkî-i şebde müdebbiren girü çekilüp iki sâ‘at mesâfede 
vâki‘ Yeni nâm nehr kenârında gürâz-vâr bir sa‘b ü düşvâr-güzâr mahalle gi-
rüp tahassun eyledikleri sepîde-dem müte‘ayyin oldığı gibi cem‘-i şeml ve 
tertîb-i rücül ve hiyel ve teşbîb-i cüyûş ve tâbya-i sufûf-ı cünûd-ı deryâ-hurûş 
olunup cibâl-i râsiyât ve bihâr-ı zâhirât gibi ol mahalden hareket ve mî‘âd-ı 
harbe varılur gibi ol hayyât-udât u akārib-guvâtın mukābelelerinden mürûr ve 
irtesi gün üzerlerine varılmak maksadıyla nehr-i mezbûrun üst tarafında bir 
buçuk sâ‘atlik memerrleri olan mahalle vaz‘-ı hıyâm-ârâm olundukda ol 

1310 “Denizlerin yüzeyinin, fırtınadan hareketlendiği gibi.”
1311 Tüfek namlusundan kurşun tanelerini saçtılar. (Sanki) Bela şimşeğinden ejderha (ateşi) dökülürdü. 

.şeklinde muhtemelen sehven yanlış yazılmış olmalı ژالها kelimesi metinde اژدها
1312 Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 19. âyet, "Ya da onların hâli; zifiri karanlıkda, gök gürültüsü ve 

şimşek çakışları arasında gökten boşalan yağmura tutulmuşların hâli gibidir. Düşen yıldırımlardan 
ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar".
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kec-endîşân-ı hîle-engîz eger tarîk-i sitîz ve eger serîr-i gürîzdir muztarr olduk-
larına binâ’en zu‘m-ı fâsidlerince intihâz-ı fursat idüp hurşîd-i dırahşân ol ey-
yâmda ta‘b-efken-i burc-ı seretân olup şiddet-i harâretden fezâ-yı zemîne bast-ı 
bisât-ı âteşin itmekle böyle germiyyet-i hevâda hareketden a‘sâb-ı kuvvetlerine 
fütûr ârız olup bâ-husûs esnâ-yı hatt u nüzûlde tertîb-i esbâb-ı kıtâlden zühûl-
leri mukarrerdür deyü bu misillü nice fikr-i fâsid ve re’y-i kāsıd ile mâ-beynde 
olan âcâm-ı mültekka ve gıyâz-ı muhteffe verâsında müretteb sâz-ı levâzım-ı 
mekrûh-ihtiyâl ve ol çengelistân cidâlinden gurûbdan iki buçuk sâ‘at mukad-
dem müretteb alayları ile def‘aten bedîdâr olup bî-hadd ü bî-şümâr top ve tü-
feng-i âteş-bâr ile şerâre-feşân-ı peykâr olarak teng-i zarâfî ki dâret-i şîşe-i 
derbâr-ı zendâz-ı eblehî-i pehlû be-kühsâr ale'l-gafle kendülerin كالباحث عن حتفه 
ِبِه cünûd-ı hamiyyet-şi‘âr üzerine varup, 1314 بظلفه1313  * ً

اِزال
َ
ن لْيَس  ي 

ّ
الذ الَحْزِم  و  ُ

أخ ِكْن 
َ
 ول

مبصُر ْصِد 
َ
للق وهو   ّ

إال ُب  ْ
ط

َ
 mısdâkınca asâkir-i nusret-menkabet dahi mütelebbis-i الخ

dırʻ-ı nebâhet ve miğfer-i gûş-i hazm u basîret ve mütekallid-i hüsâm-ı tehaffuz 
ve mütemekkin-i eknâf-ı ciyâd-ı teyakkuz bulunmalarıyla * هم

ّ
 يتسّرعون إلى الهياج كأن

berk-ı hâtif سيل تسّرع في الوهاد من الربى1315  ve rîh-i âsıf  ve lüyûs-ı sâ’ilî ve süyûl-i hâ’ilî 
gibi ol hass ü hâşak-i küfr ü işrâkin üzerine yürüyüp غى

ُ
ه يّم ط ّ

أ المال فكان
 والجيش قد مال

ب1316
ّ

المتحد موجه   hümât-ı beyza-i dîn guvât-ı zümre-i müşrikîn ile iki bahr-i من 
mevvâc gibi birbirine âmihte ve nûr ve zulmet-sıfat yek-diğere peyveste olup 
kavâri‘-i harb ve savâ‘ık-ı darb hurûş-ı ecnâd ve şîhe-i sâfiyyât-ciyâd gülbâng-ı 
tekbîr ve velvele-i kûs u nefîr-i tanîn1317-endâz sımâh-ı gerdûn ve cûy-ı hûn-
fezâ-yı zeberced-fâm-ı neberdî laʻl-gûn eyleyüp, مار

ّ
ً *وكل وهاٍد بالد

ّ قراٍر بالجماجم تلعة
 فكل

 bu vech üzre gurûbdan üç dört sâ‘at mürûruna dek lehebân-ı mîrân تسيل1318
peygâr-ı zebânekeş-i sipihr-i devvâr olup zalâm-ı şeb dahi istî‘âb idüp, راينا السيف 
الجوار1319 على  الجواد  عايّنا  و  بسيف*   ً

 bir sitîz-i rahşâ-tîz nümûdâr oldı ki vüfûd-ı مرتديا
beyânı gencâyiş-pezîr-i sıhhat-imkân değildir. Bu nesak üzre iken, 1320 ومن ورأ ظالم 
 te’sîr-i neşâbe-i سهام الليل منجحة المساعى *اذا ُرميده باوتاد الخشوع ber-fehvâ-yı 1321 الليل اسفار

1313 “Eceline susamış kimse gibi”.
1314 Ama, basiret sahibi bir musibeti başına gelmeden maksadını gören kişidir.
1315 “Savaşa doğru koşuşuyorlar sanki tepelerden düz arazilere hızla akan sel gibi.”
1316 “Ordu ortalığı öylesine doldurdu ki sanki kabaran dalgalarıyla taşan engin deniz gibiydi”.
1317 tanîn -ÇY
1318 “Her vadi kafataslarıyla bir tepe olur ve her çukur akan kanlarla dolar”.
1319 Biz kılıcın bir başka kılıçla örtündüğünü gördük ve atın üzerinde bir başka ata tanık olduk.
1320 “Gecenin karanlığının arkasından gün ışıkları gelir”.
1321 “Eğer huşu yaylarıyla atılırsa, gece okları gayretleri boşa çıkarmaz”.
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da‘vât-ı sâ’ibetehû el-icâbe ile tebâşir-i sabâhü'l-hayr-ı menâcıh ü mefâtih 
nümâyan ve nesâ’im-i fevz ü nusret cânib-i İslâmiyândan vezân olup kabûl-i 
ikbâl tahfîf-i a‘lâm-ı İslâm ve debû[r]-ı idbâr-ı nigûn-sâz râyât-ı şirk-irtisâm 
olup, avn-i Yezdânî ve te’yîd-i âsmânî ile küffâr-ı bi-şümâr arsa-i şemşîr-i âteş-
bâr ve bakıyyetü's-suyûf  olan ashâb-ı şürûr hâkister-i nâr-ı gurûr olup 1322 ْوا َّ

 َول

وًرا
ُ
ف
ُ
ن ْدَباِرِهْم 

َ
ا  mecrûh ve mefzûh dârü'l-fucûrlarına firâr itmeleriyle topları ve َعٰلى 

cebe-hâneleri intihâb olunup ol leyle-i hâliketü'l-cilbâbda âfitâb-ı devlet-i İs-
lâm dırahşân-ı âlem-tâb ve şu‘le-i ikbâl ashâb-ı inâdı tünd-bâd-ı gazâb-ı Rab-
bi'l-ibâd ihmâd eyledi. ٖميَن

َ
َعال

ْ
ِ َربِّ ال

ُ لِلّٰ
َحْمد

ْ
ُموا َوال

َ
ل

َ
ٖذيَن ظ

َّ
ْوِم ال

َ
ق
ْ
ِطَع َداِبُر ال

ُ
ق
َ
 Donanma-yı 1323ف

hümâyûnumuz dahi Venedik keferesinin sefâyin-i nekbet-karâyini ile merreten 
ba‘de uhrâ mukātele vü muhârebe idüp bi-fazlihî te‘âlâ ol fırka-i dalâlet1324 
dahi1325 müdbîrîn ü mahzûlîn firâr eyledikleri haberi tevârüd itmekle, ُم ُ

َصَرك
َ
ْ ن

د
َ
ق
َ
 ل

ٖثيَرٍة1326
َ
ك َمَواِطَن  ٖفى   ُ  mefhûm-ı şerîfi her tarafdan bedîdâr olup el-hamdü li'llâhi اللّٰ

te‘âla futûh-ı sivâ-yemîn ve sü‘ûd-ı sivâ-yesâr muzaffer ü kâm-kâr ve makarr-ı 
saltanat-ı aliyyemize avd-ı cemîl müyesser oldukda, matla‘-ı âfitâb-ı cihân-tâb-ı 
saltanat ve matrah-i envâr-ı übbehet-âsâr-ı hılâfet olan südde-i sa‘âdet-udde-i 
süreyyâ-rif‘atimize fahr-i erbâbi'l-firâse zahr-ı ashâbi'l-kıyâse emânet-me‘âb 
müfâharet-nisâb rif‘at-iktisâb el-muhtassu bi-mezîd-i inâyeti'l-Meliki'l-mennân 
Şâmlu Ebu'l-Ma‘sûm Hân dâme mecdühu vesâtatıyla rakam-zede-i kilk-i 
müşg-bâr ve kâşte-i hâme-i münşiyân-ı bedâyi‘-âsâr olan nâme-i müşgîn-nikāb 
ve risâle-i bedî‘u'l-elkāb-ı hullet-istishâbları nuhbe-i evkât-ı makrûnetü's-sa‘â-
dâtda karîn-i izz-i vusûl ve sâha-i hılâfet-sarây-ı husrevânemizde cilve-rîz-i 
müsûl olup, ol şemâme-i anber-bâr-ı kudsî ve güldeste-i gülzâr-ı ünsînin fevâ-
yih-i makālât-ı fesâhât-âmizi meşâm-ı meşâ‘ir ve havâsse-i1327 ta‘tîr ve revâyih-i 
ibârât-ı belâgat-engîz-i müşk-bîzi meclis-i hâss-ı mu‘âhât-esâs-ı müvâlât-istînâ-
sı tebhîr idüp me‘ânî-i rengîn-i mühâlasât-mebânîsinde resm-i te‘âzî vü tehânî-i 
ta‘biyye ve tasdîr-i terâkib-i müsâlemet-esâlibi ser-â-pâ kalem-i sıdk u ihlâs ile 
imlâ ve tastîr olunup mehebb-i fevhvâ-yı vefâ-ihtivâ-yı 1328 هللا في   dan المتحاّبون 
vezân olan nesîm-i rûh-efzâ-yı hüsn-i câr ve müvâneset-i keşâyişde gül-gonca-i 

1322 Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Sûresi, 46. âyet, "Ürkerek arkalarına döner giderler".
1323 Kur’ân-ı Kerîm, En‘âm Sûresi, 45. âyet, "Artık o zulmedip duran kavmin kökü kesilmiştir".
1324 la’îme ÇY
1325 dahi -ÇY
1326 Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe Sûresi, 25. âyet, "Şüphe yok ki Allah size bir çok yerde yardım etti".
1327 havâssını ÇY
1328 "Allah için birbirini sevenler"
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yegânî vü muvâfakat ve nadâret-bahş-ı riyâz-ı behiştî-hıyâz-ı yek-cihetî vü 
müvâlefet ve ukūd-ı uhûdı mü’ekked ü mü’eyyed kavâ‘id-i mihr ü mahabbet ve 
mü’esses ü müşeyyed-i me‘âkıd-ı vedd ü ülfet olup ale'l-husûs bi-takdîr-i Hu-
dâ-yı kudret-nümâ-yı [246b] 1329 وًرا

ُ
َمَر ن

َ
ق
ْ
ْمَس ِضَياًء َوال

َّ
َ الش

ٖذى َجَعل
َّ
 neyyirîn-i izz ü ُهَو ال

ikbâl-i tarafeynin ufk-ı kâm-kâriden mütekāriben tulû‘ı ve burc-ı sipihr-i bah-
tiyârîden müte‘âkiben sutû‘ı müntic-i semerât ve müsmir-i mesûbât olan tevâ-
fuk-ı fu’âda vesîle-i istidlâl ve tulû‘-ı ehille-i hubb u vidâda berâ’et-i istihlâl 
vâki‘ olmağla inşâ'allâhu te‘âlâ âftâb-ı âlem-tâb-ı vifâk hemvâre nokta-i i‘tidâl-i 
hüsn-i ittifâkda işrâk u ziyâ-bahş-ı âlem-i enfüs ü âfak olmağla alâka-i tarafeyn 
ârıza-i infisâmdan masûn ve irtibât-ı cânibeyn vahîme-i inhisâmdan me’mûn 
olup meşâri‘-i muhâlasat küdûret-i avârızdan musaffâ ve menâhil-i müsâdakat 
avârız-ı küdûretden mu‘arrâ ola ve bi'l-cümle bâhirü'ş-şereflerinden âsâr-ı 
meveddet ü dostî sahâyif-i ihlâsda nümûdâr ve envâr-ı mahabbet ü yek-cihetî 
nevâsî-i ihtisâsda bedîdâr olup secencel-i mihr-incilâ-yı vilâ-reng jeng-i ekdâr-
dan saykal-ı ittihâd ile tâbnâk ü mücellâ ve ser-çeşme-i âyine-sây-ı sıdk u 
safâ-meşreb azb-i ehl-i vefâ ve sîne-i sâf-ı erbâb-ı takvâ gibi pâk u musaffâ tu-
tuldukca herâyine cânib-i vilâ-cûylarından 1330 ْم

ُ
ت

ْ
َعاَهد ا  َ

ِاذ اللِّٰ  ِبَعْهِد  وا  ُ
ْوف

َ
 emri ile َوا

evtâd-ı hulûde-beste olan ukūd-ı mevâsik ve uhûd-ı enâmil-i hilâf  ile gûsiste 
olmak emr-i muhâldir ve adîmü'l-ihtimâl mülâhaza buyurılup ale'd-devâm 
tahrîk-i silsile-i vidâd ve karâr-dâd ve te’sîs-i mevâdd-ı mü’ellefet ü ittihâda 
bezl-i ictihâd buyurıla ve mûmâ-ileyh resûl-i firâset-şümûlleri kurb-i bisât-i 
kesîrü'l-inbisât-ı âlem-menâtımıza şeref-i vusûle fâ’iz olup, me’mûrün-bih ol-
duğı âdâb-ı risâletde ecmel-i tarîk ve nesâk-ı enîk olan sa‘y-i meşkûr ve îrâd 
eyledüği hedâyâ-yı behiyye meşmûl-i nazar-i kabûl olup ictinâb-ı revâyi‘-i hul‘ 
ü kirâmât ve mezîd-i nevâziş ü iltifât-ı şehen-şâhî ile müftehir ve mübâhî kılın-
dıkdan sonra savb-ı bâ-savâb-ı şeref-iktisâfa cevâb-nâme-i müsâlemet-hitâm ile 
me’zûn-ı avd ü insirâf  olmuşdur inşâ'allâhu te‘âlâ lede'ş-şerefi'l-vusûl ber-feh-
vâ-yı 1331 ٌ

َوة
ْ

َ ِاخ
ِمُنون

ْ
ُمؤ

ْ
َما ال َّ

-urve-i vuskā-yı hüsn-i câr ü yegânigî ile mürâ’ât-ı şerâ ِان
yit-i revâbıt hem-sâyegî kılına. Nigeh-bânân-ı sügūr ve tuhûm ve merz-bânân-ı 
merzbûm olan gümâştegân-ı serhadd-i mansûremize 1332 َها

َ
اْجَنْح ل

َ
ِم ف ْ

ل ِللسَّ  َوِان َجَنُحوا 

vefkınca dâ’imâ minhâc-ı eslem-i silme tergīb-i ibtihâc ile sedd-i selme-i müvâ-

1329 Kur’ân-ı Kerîm, Yûnus Sûresi, 5. âyet, "O Allah'dır ki güneşi bir ışık, ayı bir nûr yaptı".
1330 Kur’ân-ı Kerîm, Nahl Sûresi, 91. âyet, "Bir de ahidleştiğinizde Allâh'ın ahdini yerine getirin". Âyet-i kerî-

me, bütün nüshalarda ْم ُ
ت

ْ
ا َعاَهد َ

ِ ِاذ
ّٰ

وا ِبَعْهِد الل ُ
ْوف

َ
َعْهِد şeklinde yazılmış. Metinde ise َوا

ْ
وا ِبال ُ

ْوف
َ
.olarak kaleme alınmış ا

1331 Kur’ân-ı Kerîm, Hucurât Sûresi, 10. âyet, "Mü’minler ancak kardeştirler". 
1332 Kur’ân-ı Kerîm, Enfâl Sûresi, 61. âyet, "Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş".
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haşet ü licâc olunmakda cenâb-ı ni‘me'l-me‘âblarından dahi tevâfuk-ı mûri-
sü's-salâh-ı tarafeyn ve ittifâk-ı mûcibü'l-felâh-ı cânibeyn temhîd ü te’kîde 
makrûn buyurılup izhâr-ı envâr-ı eymân ve ihmâd-ı neyyirân-ı tuğyân içün 
cunûd-ı ed‘ıyye ve vüfûd-ı esniye ile mürâfedet ü mu‘âvenetleri me’mûldür. 
Hemîşe neyyir-i cihân-tâb-ı saltanat u cihân-dârî ve ahter-i âlem-efrûz-ı devlet 
ü bahtiyârî ez-ufk-ı ikbâl-i bî-zevâl ve burc-ı Cem-câhî ve übbehet ü iclâl ber-
vefk-ı me’mûl ve nehc-i mes’ûl tâli‘ ü lâmi‘ ve ez-vasmet-i mehâf  ü âfet-i ihtirâk 
me’mûn ü masûn-bâd bi-Rabbi'l-ibâd.

Mâh-ı Receb'in gurresi penç-şenbih gün şikâr kapusı önünden surre çıkdı. Se-
kizinci penç-şenbih gün Re’îsü'l-küttâb Râmî Mehemmed Efendi1333 azlinden 
yerine Mâliye Tezkireci[si]1334 Küçük Çelebi Mehemmed Efendi nasb olundı. 
Ol gün alay köşki hâricinde sırık meydânına vaz‘ olunan gümüş tepsi nişâne, 
yeniçeri ve paşalı ve bostâncı kurşun atup isâbet idenlere azîm1335 ihsân ve 
kızılbaşlar yine çevgân oynayup gösteriş viremeyüp, yirmidördünci şenbih gün 
vilâyetlerine gitdiler.1336 

Şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1337 pâdişâhımız hazretlerinin hemşîresi Hatîce 
Sultân'ın bir duhteri vücûda gelüp, yirmisekizinci çehâr-şenbih gün devletlü 
vâlide sultân hazretleriyle tehniyelerine teşrîf  buyurup üç gice beytûtet etdi-
ler.1338 Mâh-ı Şa‘bân'ın sekizinci salı gün Sarây-ı cedîde Ağası Şişmân Hü-
seyin Ağa'ya tekā‘üd virilüp yerine Sarây Kethudâsı Küçük Ahmed Ağa ve 
anın yerine Küçük Oda Kethudâsı Arnavud Osmân Ağa nasb olup huzûr-ı 
hümâyûnda1339 kaftân giydiler. Yirminci penç-şenbih gün Rumili Kādî-askeri 
Seyyid Topal Ali Efendi ve İstanbul Mollası Dâmâd Abdullâh Efendi azlinden 
Anadolı'dan munfasıl Ebe-zâde Abdullâh Efendi'ye Rumili sadrı ve Ka‘be'den 
munfasıl Abdürrahîm-zâde Yahyâ Efendi'ye İstanbul Kazâsı ve Fetvâ Emîni 
Mansûr-zâde Ahmed Efendi'ye Galata Kazâsı tevcîh [ü] inâyet1340 olundı. 
Ve Tersâne Emîni Yahûd Hâcı Yûsuf  Ağa'ya mîrîye geçen altıyüz kîse akçesi 

1333 Efendi -ÇY
1334 tezkirecisi ÇY
1335 azîm ÇY: -V
1336 revân oldılar ÇY
1337 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1338 etdiler -ÇY
1339 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
1340 ü inâyet ÇY: -V
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İstanbul cizyesinden gösterilüp Ramazân-ı şerîf  gurresinde vaz‘-ı yed etmek 
emr olunmuşidi. Yirmi gün mukaddem1341 kâğıd ulaşdırup eski cizyedârlara 
küllî gadr ve mîrîye zararı terettüb etmeğin sâdır olan emr-i hümâyûn üzre1342 
yirmisekizinci penç-şenbih gün İstanbul bâb-ı hümâyûnda katl olunup yerine 
Cânib Efendi nasb1343 olundı.

isyânî-i Kürd ve Türkmân ve Te’dîb-i [bi-]Yûsuf Paşa1344

Beş sene mukaddem bütün Anadolı'dan Rakka'ya sürülen Kürd ve Türkmân 
tâ'ifesi evvelden re‘âyâ fukarâsından müft ü meccânen yiyüp içüp davarların 
ekinlerine koyuvirüp, eşkıyâsı kutta‘-ı tarîka karışup vâlî-i vilâyet ve müfettiş 
paşalar tecessüs eylediklerinde aşîretlerine mülhak olup Nediro’den1345 ge-
lürlerdi. Ekseri fermân-ı pâdişâhîye itâ‘at ve iskânda sâbit-kadem olup, eküp 
biçüp te‘ayyüş eylediler. Ve bâd-ı hevâ geçinen nice erâzili ekincilik kendülere 
güç gelüp hurûca bahâne-cûylar idi. Anadolı Müfettişi1346 Yûsuf  Paşa kılıçlı 
Kürdün yanına alup her ne tarafa teveccüh etdi ise türedi eşkıyâsın bozup 
ganîmete muvaffak olduğun bunlar işidüp “kılıçlı bizim hıdmetkârlarımızdan 
ednâ bir kilâbdır, anlar kılıcıyla geçinürler biz böyle izsiz yerde oturmak ne-
den iktizâ ider” deyü aşâ’ir sâhibi Hâcı Mustafâ ve Hâcı İvaz-oğulları on beş 
bin mıkdârı Kürd ve Türkmân eşkıyâsıyla cem‘iyyet ve beşbin kadar evleriyle 
ayrılup güz faslında Rakka Beylerbeyisi Kürd Ahmed Paşa üzerine yüridiler. 
Ol dahi Murad Suyu'nun iki mahallinde olan geçidlerin zabt [u] rabt1347 idüp 
muhâfaza üzre iken eşkıyâ yaya geçidinden geçüp ol mahallin muhâfızların 
bozduğun Ahmed Paşa işidüp kendü atlu geçidinde idi, üzerlerine ılgar ile 
gelüp yorgun ve durgun davarlı asker mukābil oldukları gibi bozuldılar. Kendü 
yaralanup tevâbi‘inin bir mıkdârı kırılup bakıyyesi mecrûhan firâr itmekle 
bî-pervâ Murâd Suyu'n geçüp Adana kurbünde İsnay Ovası nâm mahalle 
konup eşkıyâsı ayrılup Anadolı diyârına münteşir olan türedi erâziline katılup 

1341 mukaddem -ÇY
1342 mûcibince ÇY
1343 vaz‘ ÇY
1344 Paşa -ÇY
1345 Yıldız nüshasında harekelenmiş.
1346 müfettişi -ÇY
1347 u rabt ÇY: -V
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taraf  taraf, bayrak bayrak1348 gezüp âyende vü revende hareketden kalduğı 
hükkâm-ı memleket tarafından der-i devlete1349 arz [u] inhâ1350 olundukda 
Ahmed Paşa'ya Bozok ve Çorum sancakları tevcîh ve isyân iden Kürd ve 
Türkmân yine Rakka'ya sürmek şartıyla eyâlet-i Rakka başbuğlukla mezbûr 
Yûsuf  Paşa'ya virilüp eğer inâd [ü] muhâlefet iderler ise bi'l-külliyye kırılmak 
üzre cümle Anadolı'nın vüzerâ ve eyâletlerinde olan mîr-i mîrân [ü] ümerâya 
mü’ekked evâmir-i şerîfeler ısdâr ve Mîr-i alem Yûsuf  Ağa mübâşir ta‘yîn [ü] 
irsâl olundı. Ve Âsitâne'den1351 dahi İstanbul Bostâncı-başı Mustafâ Ağa iki-
yüz bostâncıyla1352 sağ kola ve Küçük Mîrâhûr Çerkes Mehemmed Ağa bir 
mıkdâr yedekciyle orta kola ve Çavuşbaşı İbrâhîm Ağa bir mıkdâr çavuş ve 
sipâh a‘yânından ikişer tuğ pâyesi virilen Kaya Ali Ağa ve Çodmar1353 Hâcı 
Ali Ağa ile1354 sol kol teftîşine ta‘yîn olup vakt-i şitâda gönderildi. Yûsuf  Paşa 
dahi me’mûr olduğı üzre Ayıntab ile Birecik mâ-beyninde vâki‘ Nizib nâm 
karyede ikibin beşyüz mıkdârı1355 atlu ve kırk bayrak yaya ile cem‘iyyet idüp 
Besne beyine ve Efraz voyvodası Süleymân Bey'e ve Beziki beyine ve Küpeli 
Hasan vesâ’ir Ekrâd beylerine da‘veti mutazammın buyuruldılar gönderil-
di.1356 İmtisâlen yirmibin mıkdârı piyâde tüfengci ile yanına gelüp mülhak-ı 
mu‘asker1357 oldılar. Kendü hıdmetinde olan sâhib-i aşâ’ir Kılıçlı1358 Bektaş 
Bey'in oğlunı Kürd ve1359 Türkmân eşkıyâsına gönderüp “Rakka'ya iskâna 
giderler ise ne güzel ve illâ kılıçdan geçmeleri-çün pâdişâhdan1360 fermân-ı 
hümâyûn1361 geldüğün” bildirdi. Anlar dahi “devâbımıza kifâyet ider alef  bu-
lunmaz kahtdan1362 kendümüz ve bu kadar bin davarımız helâk oldı, Rakka'ya 

1348 bayrak -ÇY
1349 devlet-medâr hazretlerine ÇY: devlet-medâr hazretlerin -V
1350 inhâ ÇY: -V
1351 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
1352 bostancı ÇY
1353 Çormar ÇY
1354 ile -ÇY
1355 mıkdârı ÇY: -V
1356 gönderdi ÇY
1357 mu‘asker ÇY: -V
1358 kılıcıyla ÇY
1359 ve -ÇY
1360 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretleri -V
1361 hümâyûn ÇY: -V
1362 kaht-ı gılâdan ÇY: gılâ -V
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gidemeziz” ancak Mûmbûc'a gitmeleri recâsıyla Hâcı Mustafâ Ağa1363 ve Hâcı 
İvaz-oğulları'nı Yûsuf  Paşa'ya gönderdiler. Ol dahi rızâ virüp yirmi güne değin 
kalkmak üzre izn [247a] [ü] mühlet alup1364 Yûsuf  Paşa tarafından Kılıçlı1365 
Bektaş Bey'in oğlunı bile getürdiler. Yirmibeş günden sonra “biz ne Rakka'ya 
ve ne Mûmbûc'a gideriz pâdişâh-ı gāzî1366 hazretleri bize bir gayrı yer göster-
sin, eğer1367 olmaz ise bir kalınca değin döğüşürüz” cevâbıyla mezbûrı girü 
yolladılar. Yek-dil [ü] yek-cihet piyâde ve süvâr onbeş bin eşrâr, muhâlefet ü 
inâdlarında ısrâr ve cenge1368 ittifâkan Gâvur Dağı'na arka virdikleri haber[i] 
Yûsuf  Paşa'ya geldikde, eşkıyâ def‘ine me’mûr ve ta‘yîn1369 olanların henûz 
yetişmeyenlerine mu‘accelen gelmek üzre mü’ekked buyuruldılar gönderüp 
akabince Kürd ve Türkmâna “kalkup Mûmbûc'a gidesiz ve illâ askerimiz âmâ-
de, cümleniz kılıçdan geçersiz” deyü tekrâr tekrâr1370 haber1371 gönderdikde, 
“bildüğünden kalmasun”1372 deyü1373 cevâbın1374 virüp bir mıkdâr Türkmân 
ayrılup Haleb'in ve A‘zaz'ın ikişer ve Ayıntab'ın bir karyesin urup gāret [ü] 
hasâret1375 etdiler. Bu aralıkda Yûsuf  Paşa dahi Haleb askerini almağa A‘zez'e 
gelüp şehir kurbünde meks [ü] ikāmet1376 üzre1377 iken eşkıyâ içine gönderdiği 
câsûsı gelüp zâd [ü] zahîreleri dükenüp ot yemekden gözleri şişüp za‘afları 
kemâlde olduğun1378 haber virüp “bu menzilden üçünci günde üzerlerine1379 
varabilürsüz” didi. Der-akab yanında olan piyâde ve süvâr asâkir-i hûn-hâr ile 
kalkup Aygırın çayırına andan Hamâmlı burnuna konup rü’esâ-yı eşkıyâdan 

1363 Ağa ÇY: -V
1364 olup ÇY
1365 kılıcıyla ÇY
1366 gāzî ÇY: -V
1367 eğer ÇY: -V
1368 ceng ü kıtâle ÇY: ü kıtâl -V
1369 ve ta‘yîn ÇY: -V
1370 tekrâr ÇY: -V
1371 âdem ÇY
1372 kalmasun ÇY
1373 deyü Ç: -YV
1374 cevâbın VY cevâb Ç
1375 ve hasâret ÇY: -V
1376 ü ikāmet ÇY: -V
1377 üzreler ÇY
1378 oldukların ÇY
1379 üzerlerine -ÇY
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Hâcı Mustafâ ve Hâcı İvaz-oğulları “hevâsına tâbi‘ ba‘zı bed-asl1380 iğvâsıyla 
pâdişâh emrine muhâlefet idüp iskândan taşra çıkdık şevketlü, mehâbetlü, 
kudretlü1381 pâdişâhımızın kullarıyız, emri üzre yine Rakka'ya iskân eyleyüp 
ba‘de'l-yevm isyân etmeyüp taşra çıkmamak” şartıyla Yûsuf  Paşa'dan istîmân 
ve ilticâ idüp gelüp buluşdılar ve Hâcı Mustafâ-oğlı paşa yanında kaldı. Haleb 
ve Sayda vâlîlerinin kethudâları ve Trablusşâm beylerbeyisinin vekîli ve Türk-
mân beylerinden Rişvan-oğlı Halîl Bey ve İlbeyli Şâhin Bey ve Koyun-oğlı 
İbrâhîm Bey ve Çoban-oğlı ve Ekrâd'dan Kılıçlı Bektaş Bey askerleri ve aşîret-
leriyle1382 ve Kilis ve A‘zez ve Ayıntab ve Malatya nefîr-i âmm halkı zâbitleriyle 
gelüp Antakya kurbünde Amik Ovası’nda Yûsuf  Paşa ordusuna dahil [ü] vâsıl1383 
olup onbinden mütecâviz tüfeng-endâz piyâde ve bir ol kadar1384 dahi tüfengli 
ve mızraklı ile cem‘iyyet ve eşkıyâ üzerine1385 varılmak niyyetiyle müteheyyî 
oldı. Ve Adana Beylerbeyisi Vezîr Fazlı Paşa dahi me’mûr olduğı üzre yanına 
ta‘yîn olunan İçil Sancağı Beyi1386 Şeyh-oğlı Hasan Paşa ve Maraş Karsı San-
cağı Beyi Mustafâ Paşa ve Türkmân ağası Pehlivan-oğlı İsmaʻîl Bey ile piyâde 
ve süvâr onbin mıkdârı pür-silâh asker ile âmâde ve gelüp eşkıyânın geçidleri 
olan Arslanlıbeli boğazını meteris ile zabt [u] rabt1387 ve kemâl-i mertebe 
lüzûmı olan mahalleri sedd [ü] bend1388 idüp ardında sâbit-kadem olmalarıyla 
mâh-ı Ramazân'ın1389 onsekizinci salı gün eşkıyâ dahi yerlerinden hareket ve 
hamle ile ilerüsi boğazı açup beriki ovaya inmeğe ve fursat el virir ise berü 
câniblere yürimek fikriyle gelüp boğazı mesdûd ve müstahkem göricek hâ’ib 
ü hâsir girü döndiler. Yûsuf  Paşa dahi asâkir-i cerrâr ile Antakıyye'den berü 
gelüp Hamâmlı Burnu'ndan göçüp Karasu nâmıyla meşhûr bataklıklı nehr-i 
azîm üzre vâki‘ Murâd Paşa köprüsüne konup Fazlı Paşa ile mâ-beynlerinde 
olan ova altı sâ‘at kadar1390 mesâfe idi. Eşkıyâ dahi cisr-i mezbûrdan geçüp 
itâ‘at iden Türkmân beylerinden Hâcı Mustafâoğlı'nı kaldırup baht kendüle-

1380 bed-ahlâk ÇY
1381 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1382 ve aşîretleriyle -ÇY
1383 vâsıl ÇY: -V
1384 mıkdâr ÇY
1385 üzerlerine ÇY
1386 beyi -ÇY
1387 u rabt ÇY: -V
1388 bend ÇY: -V
1389 Ramazân-ı şerîfin Ç: şerîf  -YV
1390 kadar Ç: -YV
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rin olur ise Yûsuf  Paşa ve ba‘dehû Fazlı Paşa üzerine yürüyüp perâkende vü 
perîşân1391 ve bütün Anadolı diyârın kabza-i tasarruflarına almak1392 zu‘mıyla1393 
ehl ü ıyâl ve emvâl [ü] erzâk ve davar ve askerin girü alıkoyup da‘vâ-yı murâd 
iden tüfeng ve mızraklı pür-silâh binyüz nefer eşkıyâ ikindi mahallinde cisr-i 
mezbûrı berü geçüp Yûsuf  Paşa üzerine hamle vü1394 hücûm eylediler. Paşa-yı 
ciger-dâr piyâde ve süvâr asâkir-i hûn-hâr ile karşulayup mukābele vü mukāte-
le vakt-i asrdan birbuçuk sâ‘at mıkdârı zamâna değin ceng-i azîmden1395 sonra 
nesîm-i nusret asâkir-i şehriyârîye ve kesr-i hezîmet taraf-ı eşkıyâya vezân ve 
külliyyet ile bozılup yüzleri tersine dönüp köprüyi geçmek ardınca oldılar. Ve 
köprüyi yıkmağa mübâşeret, anı da idemeyüp firâra yüz tutdılar. Beş sâ‘at yire 
değin ta‘kīb olunup niceleri dahi yollarda tu‘me-i şemşîr oldı. 

İrtesi çehâr-şenbih gün mansûren ve1396 muzafferen andan dahi göçüp mu-
kaddem eşkıyânın konduğı Akdepe kurbüne nüzûl olundı. Maraş Beylerbeyisi 
Yûnus Paşa dahi me‘mûr olduğı üzre kapusı ve eyâleti askeriyle Yûsuf  Paşa'nın 
sağında vâki‘ Cihan Suyı üzre Taşköpri diğer geçid olup Maraş Kal‘ası'ndan 
getürdiği beş kıt‘a top ve meterisler ile yolı kesüp ol mahall dahi muhkem zabt 
olup beklenmekle eşkıyâya havf  [ü] haşyet müstevlî olduğundan baş ve cân 
ve ehl-i ıyâl ve emvâl ve davarları kaydına düşüp itâ‘at [ü] inkıyâd itmeden 
gayrıya çâre bulamamağla boyunlarına makrame takup arz-ı {ve} istîmân 
recâsıyla âdem ve mektûbları Yûsuf  Paşa'ya geldikde hâllerine merhameten 
sebkat iden cerâyimlerine kalem-i afv çeküp min-ba‘d muhâlefet ve te‘addî ve 
serkeşlik etmemek ve ke'l-evvel Rakka'da iskân eylemek şartıyla emân ve baş ve 
emvâl ve erzâklarıyla emân virüp baş ve buğların getürdüp kaftân giydükden 
sonra cümlesin önüne katup sürüp getürdi ve1397 sâ’ir askere izn virdi. Mahall-i 
ma‘rekede ancak iki âdem şehîd, on kadar1398 yaralanup, seksen mıkdârı eşkıyâ 
helâk ve rü’esâsından otuz neferinin ser-i maktû‘un rikâb-ı hümâyûna arz ve 

1391 ve perîşân ÇY: -V
1392 almak V getürmek Ç: -Y
1393 fikr-i fâsidi ile ÇY
1394 hamle ve ÇY: -V
1395 cidâl-i harb-i kıtâlden ÇY
1396 ve ÇY: -V
1397 ve ÇY: -V
1398 mıkdârı ÇY
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bâbü's-sa‘âdeye bırakulup bi-avni'llâh1399 bu gā’ile-i hâ’ile dahi1400 sühûlet ile1401 
mündefi‘ olduğun bildirip mukābele-i hıdmet vezâret ihsân olundı. 

Binâ-yı Kal‘a-i Acu der-Halîc-i Nehr-i Kuban ve  
ilticâ-yı Nogay Tatar be-Enderûn-ı Kalmuk ve Moskov

Azak fethine me’mûr Ser-asker Vezîr Moralı Ali Paşa kendü ile Kerş Kal‘a-
sı'nda kışlayan ve sonra gelen paşalar ve kapukulı ve donanma-yı hümâyûn 
ve cebe-hâne ve eyâlet askerleri bi'l-cümle Kerş'e gelüp dâhil oldılar. Bi-emr-i 
hümâyûn Azak muhâsarası tasmîminde iken Moskov Çarı Çerkes sınurunda 
vâki‘ Karadeniz'e dökilen Kuban Suyu'nun ağzında Açıkboğaz dimekle ma‘rûf 
mahalle bir kal‘a binâsın tahmîn etdirüp mahall-i merkūmda her kim kal‘ayı 
mukaddem binâ idüp ol havâlîleri zabt [u] rabt1402 idebilür ise Azak Kal‘ası'na 
mâlik olacağın fehm [ü] idrâk1403 itmekle mühimmât ihzârı-çün âdemler ta‘yîn 
etmiş-idi. Lâkin meyl etdüği bir fâhişe avret mekriyle yetmişdört nefer boyarla-
rın bir gün müşâvere bahânesiyle sarâyına getürdüp cümlesin katl itmekle as-
kerî tâ'ifesi bütün1404 ayağa kalkup kendüden dil-gîr olduklarından Karadeniz 
ve Çerkes ve Kuban taraflarına gördüği tedârük ve fikr-i fâsidi fesh olup başı 
kaydına düşmeğin ancak Azak muhâfazasına otuzbin kadar kâfir gönderdüğin 
hân-ı âlî-şân1405 hazretleri ve Ser-asker Ali Paşa işidüp ba‘de'l-istişâre kal‘a 
binâsın Azak muhâsarasına tercîh idüp mahall-i mezbûra düşmen gelüp kal‘a 
yapmazdan mukaddem1406 bunlar varup ol mahalli zabt [u] rabt1407 idüp kal‘a 
binâsına ittifâk etdikleri vakitde bundan akdem birkaç seneden berü Kalmuk 
melâ‘îni nakz-ı ahd idüp Moskov keferesiyle girih-bend-i ittihâd üzre olmağla 
içlerinde olan Göçer-evli ondört bin Kazan Nogay Tatarı ber-vech-i tahmîn el-
libin mıkdârı tâ'ife-i ehl-i İslâm'a eziyyet ve teklîf-i küfr itmekle mâ-beyn düşüp 
nev‘an1408 mukāteleden hâlî değiller idi. Kuban Suyı etrâfında mekân ta‘yîn ve 

1399 te‘âlâ ÇY: -V
1400 hâ’ile dahi ÇY: -V
1401 âsân vechile ÇY
1402 u rabt ÇY: -V
1403 idrâk ÇY: -V
1404 bütün ÇY: -V
1405 âlî-şân ÇY: -V
1406 evvel ÇY
1407 u rabt ÇY: -V
1408 Nogay ÇY
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iskân olunmaların taraf-ı pâdişâhîden ve hân-ı âlî-şân1409 tarafından istîzân ve 
me’zûn oldukları hâlde onbin Kazan ki tamâm otuzbin Nogaylı ehl-i ıyâl mâl 
ve davarlarıyla Kalmuk içinden çıkup bir tarîk ile rehyâb-ı necât olup Çerkes 
taraflarına geldiklerinde Kağılgay Devlet Girây Sultân ol tarafda bulunmağ-
la tâ'ife-i merkūmeyi karşulayup selâmet ile getürüp kal‘a yapılacak mevzi‘a 
kondurup etrâflarına şaranpo çeküp ve hâricine handak kesüp hân-ı âlî-şân1410 
hazretlerine ve Ali Paşa'ya haber gönderdiler. Ali Paşa1411 dahi yanına me’mûr 
olan asâkir-i ehl-i1412 İslâm bakıyyesi vusûlünden sonra donanma-yı hümâyûn 
ile varup Kuban Suyı kenârında Açıkboğaz geçidinde tahmîn olunan zemînde 
mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin üçünci güni kal‘a binâsına mübâşeret eylediklerini hân-ı 
âlî-şân1413 hazretlerine arz [u] i‘lâm1414 idüp kerâste kat‘ ve nakli-çün bir mık-
dâr sekbân ile bir mu‘temed âdem ta‘yîn [ü] irsâl olunmasını taleb itmekle, 
hân-ı âlî-şân1415 hazretleri dahi büyük mîrâhûrını gönderüp yanına tevâbi‘i 
[247b] ve elli mıkdâr sekbân koşdı. Kal‘a-i mezbûre Çerkes toprağında 
Ada-i Şâhî ucunda Temrek Kal‘ası'ndan on sâ‘at ba‘îd yerde vâki‘ olup asker-i 
İslâm1416 ale'l-husûs Nogaylı, binâ-yı kal‘aya lâzım olan kerâste nakline cân 
[ü] gönülden çalışup, bir cânibi Azak Denizi, bir cânibi Kuban Suyı olmağla 
iki cânibi derin su ile ihâta ve şaranpo ile mesdûd ve iki cânibi bataklık ve 
mürûrı müte‘assir kamışlık olduğundan gayrı, handak kesilüp su yüridildi. Ve 
handak içine şaranpo dizilüp birbuçuk kulaç enlüliği kal‘a divarı olmak üzre 
iç yüzünden kazıklar tertîb ve çit örilüp toprak dolduruldı. Ve dört köşesinde 
vüs‘atli birer top tâbyası yapılup Temrek kapusı deryâya ve Nogay kapusı ka-
raya ve su almak içün su kapusı Nehr-i Kuban cânibine üç mahalden kapu 
açılup hezâr ikdâm ile kırk günde tamâm oldı. Kalyonlardan sagīr ve kebîr 
kırk mıkdâr top çıkarılup vaz‘ [u] tertîb ve Azak Kal‘ası'nın yerlü kulı ve kapu-
kulı muhâfazasına ta‘yîn ve Trabzon Vâlîsi Bağdâdlı Kara Mehemmed Paşa 
üzerlerine baş1417 nasb olup zâd [ü] zahîre ve müstevfâ cebe-hâneleri görilüp 

1409 âlî-şân ÇY: -V
1410 âlî-şân ÇY: -V
1411 haber... Paşa -ÇY
1412 ehl Y: -ÇV
1413 âlî-şân ÇY: -V
1414 i‘lâm ÇY: -V
1415 âlî-şân ÇY: -V
1416 asker-i İslâm VY asâkir-i ehl-i İslâm Ç
1417 başbuğ ÇY: -V
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kemâl-i mertebe istihkâm verildikden sonra avdet olundı. Ve Kalmuk içinde 
kusûr kalan dörtbin1418 Kazan Nogay tâ'ifesine Kalmuk Kralı Eyüge Hân 
“siz benim oğlumı öldürdünüz ben de sizi kırdım” dimekle Kağılgay Sultân'a 
imdâd niyâzıyla âdem gönderüp, “biz içerüden siz taşradan Kalmuğun kaydın 
görelim” dimişler. Ve gelen Nogaylının iş erleri ile müşâvere eyleyüp sözleri 
buna karâr virdi ki “Nehr-i1419 İtil ve Ejderhan taraflarına asker ile varılur ise 
Kalmuk ve Ejderhan'da olan Nogaylunun taraf-ı İslâm'a çıkarılması âsân olur” 
deyü sultân hazretlerin tahrîs ü tergīb eylemeleriyle ol dahi tezeyye mümkin 
mertebe beşbin kadar1420 asker cem‘ idüp Nehr-i İtil ve Ejderhan semtlerine 
gidüp ve Ejderhan karşusuna varup, Ejderhan'da olan Nogay tâ'ifesini Nehr-i 
İtil'in berü tarafında bulup ve Kalmuk'da kalan Nogaylıyı dahi Nehr-i İtil'i 
öteye geçmek sadediyle ol havâlîde Kalmuk'dan ayru bir mahalde bulup tav‘an 
ve kerhen kaldırup re’îsleri olan Sultân Murâd Mîrzâ ile getürürken Kalmuk 
keferesi haber alup Eyüge Hân-ı la‘în bi-nefsihî ta‘kīb kasdıyla süvâr ve oğul-
ları kendüden ilerü tevâdd ü1421 ılgār ile1422 ve1423 cümle askerin de dörtbin 
kadar1424 güzîde ve müntehab küffâr-ı bed-tebâr cümleden ilerü şitâb ile arza-i 
tîğ-ı bevâr olmağa cân atup esnâ-i râhda asâkir-i Tatar Nogay iline yetişüp 
nahvet [ü] gurûr ile hücûm [u] iktihâm1425 eyledikleri gibi Nogaylı ehl-i ıyâl, 
mâl-i emlâk ve1426 davarları ve kimi galebe-i havf  [ü] haşyet ile dağılup arsa-i 
ceng [ü] peygârda Kağılgay Sultân kendü ve tevâbi‘i ve sekbânı ve Kırım aske-
riyle cem‘an üçbin kadar1427 guzât-ı mansûre ile kaldıklarında sıdk-ı derûn ile 
avn-i inâyet-i Vâhibü'l-murâda ilticâ’en düşmen-i bî-1428dîn üzerine1429 hamle 
vü hücûm1430 ve merdâne hareket ve dilîrâne yürüyüp zemzeme-i tevhîd ile 
havâle-i şemşîr-i kîn etdikleri gibi bi-fadli'llâhi teʻâlâ ve inâyetihi melâ‘în leked-i 

1418 dört ÇY
1419 Nehr ÇY: -V
1420 mıkdârı ÇY
1421 tevâdd ve -ÇY
1422 ile -Ç
1423 ile ve -Y
1424 mıkdârı ÇY
1425 u iktihâm ÇY: -V
1426 emlâk ve ÇY: -V
1427 mıkdârı ÇY
1428 bî ÇY: -V
1429 üzerlerine ÇY
1430 ve hücûm ÇY: -V
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hurda-i kahr-ı inhizâm ve ekseri meydân-ı kâr-zârda zehr-çeş-i tîğ-ı intikām ve 
nicesi giriftâr-ı kemend-i İslâm olup bu haber girüde Eyüge Hân oğullarına 
ve akablerinde Eyüge Hân-ı la‘îne vâsıl oldukda istîlâ-yı haybet [ü] hüsrân ile 
keşîde-inân-ı ye’s-i hırâmân olup andan sonra Kağılgay Sultân Nehr-i İtil'in 
berü tarafında Kalmuk ve Moskov zabtında olan Nogay bakıyyesin cebren ehl 
[ü] ıyâl, mâl, davarlarıyla kaldırup Çerkes tarafına selâmete çıkardı. 

Hân mektûbı bunda tamâm olup lâkin o cengde bulunan Ali Mîrzâ dahi bu 
gûne takrîr ider ki Kağılgay Sultân Togam Mîrzâ ile Çerkes'de söyleşüp İtil 
Suyı cânibinden çıkacak Yedisan nâm Nogaylının husûsunı bir karâra komağla 
Kağılgay Sultân yanında üçbin Kırımlı ve tevâbi‘i ve sekbânı ve ikibin mık-
dârı1431 Yaman Sadaklı ile1432 Kabartay nâm mahalden kalkup birkaç konak 
ilerü vardıklarında Sultân Murâd Mîrzâ ile gelen Yedisan Nogayı ile mülâkāt 
eyleyüp ehl-i ıyâl sâhibi olanlar girü kalkup kendüleri Ejderhan altına varınca 
çapup ve Ejderhan varoşunı urup doyumlukların aldıkdan sonra kal‘aya tâbi‘ 
İtil Suyı semtinde olan Nogaylının murâd idenleri ma‘an gelüp ve dönüp mu-
kaddemâ girü kalan Nogaylının yerlerine geldiklerinde Kalmuk Kralı Eyüge 
Hân haber alduğı gibi kabîlesini üç bölük eyleyüp, kendüsi dörtbin Kalmuk 
cengcisiyle girüden yürüyüp iki oğullarını dörtbin Kalmuk askeri1433 ile üç sâ‘at 
ilerü gönderüp dörtbin müntehab nâmdâr Kalmuk kâfirin dahi ilerü çarhaya 
ta‘yîn idüp bunları ta‘kīb itmekle Kağılgay Sultân ile cem‘iyyet iden Tatar'a 
havf  müstevlî olup ehl [ü] ıyâl kaydına düşüp perâkende vü perîşân1434 olmağ-
la Yaman Sadaklu ile Kırımluya hayâtdan evvel ye’s gelüp ba‘dehû bî-intikām 
olmamak üzre gayretlenüp Kağılgay Sultân ile bir mıkdâr tüfengli sekbân gi-
rüden saff  bağlayup mâ‘adâsı i‘ânet-i Rabbânî ile düşmeni1435 karşulayup bir 
mıkdâr savaşdan sonra Kalmuğun mızrağına tâkat getürülmeyüp açılup ceng 
[ü] cidâl1436 iderek avdet eylediklerinde Kalmuk dahi şîr-gîr olup bir kurşun 
menzili mahalle geldiklerinde Kağılgay Sultân yanında olan sekbân, tüfeng-
lerin boşaldup dal-kılıç olmağla düşmen-i dîn1437 hezîmet bulduğun mukad-

1431 mıkdârı ÇY: -V
1432 ile -Y
1433 askeri ÇY: -V
1434 ve perîşân ÇY: -V
1435 düşmen-i dîni Ç: dîn -YV
1436 cidâl ÇY: -V
1437 dîn ÇY: -V

M E T i N 369

www.tuba.gov.tr



dem firâr iden Nogaylı göricek anlar dahi dönüp imdâd [u] i‘ânet1438 itmekle 
Kağılgay Sultân takviyyet bulup, tâze hayât bulmuş gibi1439 def‘aten düşmen-i 
dîn1440 üzerine hamle vü hücûm1441 idüp ve çevirüp ikinci alayına1442 katdılar. 
Düşmen-i dîn anda dahi pây-dâr olamayup dip alayına varınca kırdılar. Eyüge 
Hân'ın cân başına sıçrayup menhûsen firâr itmekle Kağılgay Sultân dahi fevz-i 
nusret ile avdet ve1443 perâkende vü perîşân1444 olan Yedisan Nogayını ve İtil 
Suyı cânibinden sonra çıkan Ciyanboyluk Tatarını yanına cem‘ idüp Çerkese 
dâhil ve vâsıl1445 olduklarını haber virdi. 

Sefer-i Hümâyûn

Mâh-ı Ramazân-ı şerîfin onüçünci penç-şenbih gün taraf-ı pâdişâh-ı gāzî haz-
retlerinden vüzerâ ve ulemâ [vü] meşâyih Hâsoda köşkine da‘vet ve hırka-i 
mübâreke açılup du‘â vü senâ1446 olundı. Ve yirminci penç-şenbih güni ki ibti-
dâ’-i Nisan'dır, Nemçe çasarından ahz [u] intikām niyyetiyle tûğ-ı hümâyûn-ı 
pür-fürûğ-ı sâhib-kırânîleri çıkup vüzerâ ve ulemâ mübâşeretiyle hâric-i 
bâbü's-sa‘âdeye dikilüp kurbânlar kesildi. Kendüler dahi arz odasına teşrîf 
ve kapu ağzında iskemle üzre iclâs buyurup cem‘ olan meşâyihin ale'l-infirâd 
du‘âsında hâzır bulundılar. Cümle Rumili ve Anadolı'da olan vüzerâ ve mîr-i 
mîrân [ü] ümerâya mükemmel kapuları halkı1447 ve eyâletleri askeriyle Belgrad 
sahrâsında cem‘iyyet ve âmâde olmak üzre mü’ekked evâmir-i aliyyeler ısdâr 
ve kapukuluna dahi ocaklarından şedîd çavuşlar irsâl olundı. Ve ke'l-evvel Fazlı 
Bölükbaşı ikibin nefer mîrî Bosna piyâdesi ve dörtbin ikiyüz elli nefer mîrî ve 
avârız ve nüzül ve hâne bedeli Arnavud piyâdesi ve Kırkkilise Sancağı Beyi 
Hazînedâr İbrâhîm Paşa Silistre Eyâleti’nden bin nefer mîrî piyâde ve Tırpan 
Bölükbaşı Osmân Ağa beşyüz nefer mîrî piyâde ve Boşnak Caʻfer Paşa Âsitâ-

1438 i‘ânet ÇY: -V
1439 tâze hayât bulmuş gibi ÇY: -V
1440 dîn ÇY: -V
1441 ve hücûm ÇY: -V
1442 alaylarına ÇY
1443 idüp ÇY
1444 ve perîşân ÇY: -V
1445 ve vâsıl ÇY: -V
1446 vü senâ Ç: -YV
1447 halkı Ç: -YV
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ne'den1448 bin nefer mîrî süvârî ve cengde düşen Mısırlı mahlûlünden Edirne'de 
beşyüz nefer Mısır askeri ve rikâb-ı hümâyûn içün ikibin nefer İstanbul ve 
bin nefer Edirne bostâncısı1449 yazılmak fermân-ı hümâyûn1450 buyuruldı. Ve 
Morava Köprüsü'nden Hisârcık'a varınca haydûd eşkıyâsından yollar muhâ-
fazası-çün piyâde ve süvâr sekizyüz on nefer âdemleriyle Rumili'nin hâs bey-
leri ta‘yîn [ü] irsâl1451 olundı. Ol gün Hâseki İbrâhîm Ağa üç oda yamaklı bin 
beşyüz nefer yeniçeri ile Belgrad-ı dârü'l-cihâd1452 muhâfazasına me’mûren1453 
huzûr-ı hümâyûndan1454 geçdiler. Ve taraf-ı pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden vezîr-i 
aʻzam kullarına iltifâtı mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn, bir sevb 
[248a] semmûr-ı fâ’izü's-sürûr1455 erkân kürk ve bir kabza mücevher hançer ile 
Musâhib Hasan Ağa gönderildi.1456 Ve Silistre Beylerbeyisi Vezîr İpşir Hasan 
Paşa Özi Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn [ü] irsâl1457 olmuşidi, batî hareket itmekle 
mu‘accelen Tuna'yı karşu geçirmeğe Kapucılar Kethudâsı Eyyûblı Hasan Ağa 
irsâl lâkin mukaddem emre muhâlefet etdüğünden Özi Kal‘ası'na vardıkda 
vezâreti ref‘ ve habs olup cümle eşyâsı taraf-ı mîrîye ahz [u] 1458 kabz olundı.1459

Yirmiikinci şenbih gün eyâlet-i mahlûle vüzerâdan mütekā‘id Kandilci Hüse-
yin Paşa'ya yine vezâret ile tevcîh [ü] inâyet1460 ve mükemmel kapusuyla Özi'ye 
başbuğluğla girmek fermân buyuruldı.1461 Mâh-ı Şevvâl'in gurresi dü-şenbih 
gün vüzerâ ve ulemâ [ve] a‘yân-ı dîvân1462 bâbü's-sa‘âdede dâmen-bûs-ı pâ-
dişâhîyle müşerref  ve önlerine düşüp azîm1463 alay ile varup sarây meydânında 
vâki‘ Nusret Çeşmesi namâz-gâhında bayram namâzın kılup, hîn-i rükûbdan 

1448 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
1449 bostancı neferâtı ÇY
1450 hümâyûn ÇY: -V
1451 ve irsâl ÇY: -V
1452 dârü'l-cihâd ÇY: -V
1453 me’mûr olup ÇY
1454 hümâyûn-ı husrevâneden ÇY: husrevâne -V
1455 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
1456 irsâl buyuruldı ÇY
1457 ve irsâl ÇY: -V
1458 ahz u ÇY: -V
1459 olundı ÇY: -V
1460 ü inâyet ÇY: -V
1461 oldu ÇY
1462 Dîvân -ÇY
1463 azîm ÇY: -V
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mahall-i merkūma varınca bir azîm rahmet-i bârân nâzil oldı. Teşrîf  ve av-
detlerinde hind-i kebîr, hind-i sagīr sorguçların sokunup zahr-ı mübâreklerine 
serâsere dûhte1464 semmûr kapanitse ilbâs buyurmuşlar idi. Bundan akdem 
Karaman Beylerbeyisi Vezîr Çerkes İbrâhîm Paşa'nın zulmü1465 der-i devlete1466 
arz [u] i‘lâm1467 olundukda bi-emr-i hümâyûn teftîşci Vezîr Çerkes Osmân 
Paşa varup Konya'da başın kesüp1468 metrûkâtıyla rikâb-ı hümâyûna irsâl ve 
ol gün gelüp bâb-ı hümâyûna bırakıldı. Menkûhesi Fâtıma Sultân Rakka Bey-
lerbeyisi Vezîr Yûsuf  Paşa'ya ve mansıbı Gazze Beyi Vezîr Mısırlı Mehemmed 
Paşa'ya inâyet [ü] ihsân1469 buyuruldı. 

İkinci salı gün Salâhor1470 Frenk Abdullâh Ağa yediyle hân hazretlerine hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn gönderilüp Özi ve Kerş boğazları ve Taman ve 
Temrek kal‘aları muhâfazası-çün ta‘yîn [ü] irsâl buyurılan tavâyif-i asâkir-i 
mansûre kendünün savâb-dîdi üzre harekete me’mûr ve kendü dahi cem‘iy-
yet-i asker1471 ile hâzır [u] müheyyâ olup a‘dâ-yı dînin1472 her ne tarafda ve 
her ne vech üzre hareketi zuhûr ider ise def‘-i mazarratlarına ta‘kîs ve tenkîs-i 
tedbîrlerine sarf-ı makdûr olunmak ve eğer Moskov Çarı bu sene külliyetlü 
askeriyle gelmeyüp Azak veyâhûd Togan kal‘alarının intizâ‘ına sûret-i imkân 
nümâyân olur ise fursat fevt olunmayup tahlîsine bezl-i mechûd olunması 
tenbîh ve işâret buyuruldı. Dördünci penç-şenbih gün otağ-ı hümâyûn çıkup 
Sarây Ovası’na nasb olundı. Altıncı şenbih gün şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1473 
hünkârımız hazretleri tebdîl-i hevâ içün Akpınar bâğçesine harem-i şerîfleriyle 
göç buyurup on gün meksden1474 sonra onyedinci çehâr-şenbih gün yine sarây-ı 
âmirelerine teşrîf  etdiler.1475 Ol gün fîlleri istikbâle çıkarmışlar idi. Hikmet-i 
Hudâ bir köprüden geçerken köpri yıkılup eski fîl yar içine uçup mürd oldı. 

1464 kaplu ÇY
1465 zulm-i te‘addîsi ÇY: te‘addî -V
1466 devlet-medâra ÇY: medâr -V
1467 i‘lâm ÇY: -V
1468 kesüp V tenden cüdâ idüp Ç: cüdâ idüp Y 
1469 ihsân ÇY: -V
1470 Salâhor -ÇY
1471 asâkir-i İslâm ÇY
1472 dîn-i murdârın ÇY: murdâr -V
1473 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1474 meks ü ikāmetden ÇY: ikāmet -V
1475 buyurdılar ÇY

372 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Onsekizinci penç-şenbih gün Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa ocak halkıy-
la şehirden otağa çıkup alay ile mukābele-i şehriyârîye geldikde içerü da‘vet 
ve bisât-bûs-ı pâdişâhî1476 şerefine nâ’il-i merâm1477 oldukda1478 bükâ iderek 
“Allah yüzün ak eyleye, iki senedir sadâkatin müşâhede eyledim ber-hurdâr 
ol” buyurup bir sevb serâserli semmûr kürk ilbâs eyledi. Ondokuzuncı cumʻa 
gün Tunca kenârında nihâde kılınan sâyebân-ı şâhânelerine inüp karşu 
bağlara vaz‘ olunan nişâne kolonborna ve şâhî toplar ile yuvarlak atılup 
topcılara ihsân verildi. Yirmibirinci bâzâr gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve 
recec ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi. Yirmiikinci dü-şenbih güni1479 bi-emr-i 
hümâyûn cümle sınıf-ı askere alay emr olup bi'z-zât kendüler Hâsoda kasrında 
kudûm-ı hümâyûnlarına Çerkesî filar mücellâ bodluk, zahr-ı mübâreklerine 
murassa‘ zırh üzre mücevher çaprazlı beyâz serâser ker[â]ke giyüp ve miyân-ı 
sa‘âdetlerine altûn şemşîr ve tîrkeş ve kîş-i a‘dâ kuşanup ve ser-i nusret-eserle-
rine ser-penâh üzre sarınduğı yeşil şâl-ı şâhânelerine bir gāzî sorgucı sokunup 
tamâm vücûd-ı hümâyûnların zîb [ü] zîvere müstağrak buyurdukdan sonra 
bâbü's-sa‘âdede mecnûn kırına süvâr ve çavuşlar “aleyke avni'llâh” sadâsın 
cevv-i hevâyâ irgürüp ke'l-evvel sancaklar önünde musâhib ağalar ve girüsün-
de Hâsodalı ve içodalı kulları ser-â-pâ zırh ser-penâh ile yürüyüp yemîn [ü] 
yesârda müretteb alaylarıyla selâma duran guzât-ı mansûreye izhâr-ı mahab-
bet iderek otağ-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurup vezîr-i aʻzamın1480 kapusı 
halkıyla kethudâsı Abdi Ağa ve akabince yeniçeri ocağı geçdi. Yirmibeşinci 
penç-şenbih gün şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1481 hünkârımız hazretlerin 
devletlü vâlide sultân hazretleri kethudâsı Mehemmed Efendi Ahur Köyü'nde 
Sultân Çiftliği'ne da‘vet ve ziyâfet idüp rikâb-ı hümâyûnlarına eğerlenmiş bir 
kısrak pîşkeş virüp hıl‘at giydi. Yirmialtıncı cumʻa gün sefere1482 me’mûr1483 İs-
tanbul'dan1484 bostâncı ocağı gelüp tahrîrine me’mûr1485 Hâssa Hâseki Mustafâ 

1476 pâdişâh-ı gāzî ÇY: gāzî -V
1477 merâm ÇY: -V
1478 olduklarında ÇY
1479 güni ÇY: -V
1480 vezîr-i aʻzam kullarının ÇY: kullların -V
1481 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1482 sefer-i rehbere ÇY: rehber -V
1483 me’mûr -ÇY
1484 Âsitâne'den ÇY
1485 me’mûr Y: -V
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Ağa'ya alay köşki önünde kaftân ilbâs buyuruldı. Yirmisekizinci bâzâr1486 gün 
Silahşor-ı şehriyârî Şeyh-oğlı İbrâhîm Ağa yediyle hân-ı âlî-şân1487 hazretlerine 
hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn1488 gönderildi. 

Sûret-i Hatt-ı Hümâyûn1489

Cenâb-ı emâret-me’âb eyâlet-nisâb sa‘âdet-iktisâb devlet-intisâb zü'l-kadri'l-e-
temm ve'l-fahrü'l-esemm alem-efrâz-ı hıtta-i şehâmet yeke-tâz-ı arsa-i celâdet, 
sülâle-i hânedân-ı hânî nakāve-i dûdmân-ı İlhânî bi'l-fi‘l Kırım Hânı olan el-
Hâc Selîm Girây Hân dâmet me‘âliyehû selâm-ı mihr-irtisâm-ı şâhâne ve peyâm-ı 
dâd-ihtişâm-ı pâdişâhâne ki mahz-ı hubb ü vilâdan sânih ve teveccühât-ı 
bî-kerâne-i husrevâneden lâyih olan mütâla‘a kılındıkdan sonra ma‘lûmları 
ola ki cenâb-ı me‘âlî-intisâbınız hânedân-ı azîmü'ş-şânımızın hayr-hâh-ı sâdı-
ku'l-fu’âdı ve dûdmân-ı müşeyyedü'l-erkânımızın sıddîk-i ihlâs-nihâdı olduğı 
kadîmü'l-eyyâmdan devâhil-i hümât-ı hânîlerinden olan Özi serhaddi ve Kerş 
Boğazı ve Taman ve Temrek kal‘aları ve sâ’ir ol havâlînin umûr-ı cüz’iyye 
ve külliyyesi vedî‘a-i uhde-i hânîleri kılınup bundan akdem defa‘ât ile hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn ve nâme-i utûfet-nümûn-ı mülâtafet-meşhûnumuz 
ile alâ-vechi't-tafsîl1490 tavsiye ve sipâriş olunmağla ahvâl-i asâkir ve mesâlih ve 
mehâmm-ı sâ’ir bi'l-cümle ma‘lûm-ı hânîleridir. İnşâ’a'llâhü te‘âlâ şi‘âr-ı zât-ı 
besâlet-iştihârları olan dâ’iye-i hamiyyet muktezâsı üzre ol tarafın kâffe-i umû-
runda sa‘y-i vâfî ve cidd [ü] ihtimâm-ı kâfî ile nice me’asir-i meşkûre me’mûl-i 
hümâyûnumuz olmağla, hâliyâ hakkınızda eltâf-ı aliyye-i şâhâne ve a‘tâf-ı 
seniyye-i pâdişâhânemiz zuhûra gelüp hâssa-i hıla‘-ı fâhire-i mülûkânemizden 
bir sevb semmûr-ı fâ’izü's-sürûra dûhte ve bir sevb dahi sâde hıl‘at-i mûri-
sü'l-behçet-i sultânî ve ellibin guruş ücret-i sekbânân ve onbin guruş hâssaten 
kendü ma’ûnetinize harc ü sarf  içün atiyye vü ihsânımız olmağla hâssa silahşor-
larımdan kıdvetü'l-emâcid ve'l-a‘yân İbrâhîm zîde mecdühû ile irsâl olunmuşdur. 
İnşâ’a'llâhü te‘âlâ vusûlünde inâyet ü ihsânımız olan hıl‘at-i fâhire-i mülûkâne-
mizi ta‘zîm ü ibticâl1491 ile istikbâl ü iktisâ ve nevâziş-i iltifât-ı pâdişâhânemizle 

1486 Bâzâr -Ç
1487 âlî-şân ÇY: -V
1488 şevket-makrûn ÇY: -V
1489 Sûret-i hatt-ı hümâyûn -Y
1490 ale't-tafsîl ÇY
1491 tekrîm ÇY
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müftehir ü mübâhî olduğunuzdan sonra cibillet ve şecâ‘at-âyâtınızda merkûz 
ve zât-ı necâbet-simâtınızda mermûz ü meknûz olan mâdde-i hamiyyet-i Hu-
dâ-dâd ve cevher-i gayret-i mâder-zâd-ı vâlâ-nijâdınız muktezâsı üzre tertîb 
ü techîz-i asâkir-i Tatar ve tevfîr ü teksîr-i eşya‘ ü tebâra bezl-i iktidâr olunup 
girdâr-ı bâ-hencâr-ı Cengizyân üzre etrâf  ü eknâfa bast-ı cenâh-ı himâyet ve 
kulûb-i ru‘ûnet-mashûb-ı a‘dâya vâhime-fügen-i dehşet olup bundan akdem 
şeref-yâfte-i sudûr olan nâme-i hümâyûn ve hatt-ı şerîf-i sa‘âdet-makrûnumuz-
da tavsiye ve sipâriş olunduğı üzre muhâfaza-i bilâd ve muhâceme-i a‘dâ-yı 
bed-nihâd ve sâ’ir uhde-i hânîlerine havâle kılınan husûsların küllîsinde bezl-i 
cidd-i himmet ve sarf-ı miknet olunup isticlâb-ı rızâ-yı hâtır-ı sa‘âdet-müzâhir-i 
mülûkânemize bezl-i himmet-i hânîleri me’mûldür ve's-selâm. 

Yirmidokuzuncı dü-şenbih gün şevketlü,1492 mehâbetlü, kudretlü1493 hünkârımız 
hazretleri Hıdırlık Kasrı'nda yeniçeri ocağına kurşun atdırıp isâbet idenleri ih-
sâna mazhar düşdi. Delvine Sancağı’ndan ma‘zûl Arnavud ümerâsından Çelo 
Mustafâ Bey haşr ü neşri, cennet ve cehennemi ve sevâb [ve] ikābı inkâr idüp 
ve Peygamber aleyhi's-selâm [248b] hazretleriyle İmâm-ı A‘zam radıya'l-lâhu anhü 
hazretlerin tekzîb eyleyüp “ancak Muhammed didiğiniz Allah'ın dostı ve İmâm-ı 
A‘zam ittihâz itdiğiniz bir kel oğlandır” didüğün ahâlî-i memleket gelüp Rumili 
kādî-askeri huzûrunda takrîr ve şehâdetlerine yazdığı hüccet mûcebince katline 
virilen fetvâ-yı şerîf  üzre mâh-ı Zilka‘de'nin1494 üçünci penç-şenbih gün alay köşki 
önünde nazar-gâh-ı pâdişâhîde bilâ-âmân katl olundı. Ol gün Boşnak Caʻfer Paşa 
Edirne'de yazdığı beşyüz nefer mîrî piyâde ve beşyüz nefer1495 vezîr-i aʻzamın 
süvârî beşlüsüyle huzûr-ı hümâyûndan alay ile geçüp Niş'den Belgrad'a varınca 
orta ve yemîn [ü] yesâr yolların haydûd eşkıyâsından muhâfaza etmek buyuruldı. 

Yedinci dü-şenbih gün Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa 
kapusı ve eyâleti askeriyle alay gösterüp mukābele-i pâdişâhîye geldikde içerü 
da‘vet ve pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet1496-masîre yüz sürdükde, “re‘âyâ fukarâ-
sın zulmünden1497 askerini bir hoş zabt [u] rabt1498 idüp bir gün mukaddem 

1492 şevketlü Y: -ÇV
1493 kudretlü Y: -ÇV
1494 mezbûrun ÇY
1495 mîrî... nefer -ÇY
1496 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
1497 zulm-i te‘addîden ÇY: te‘addî -V
1498 u rabt ÇY: -V
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Belgrad'a1499 irişmek gereksin” buyurup serâserli semmûr erkân1500 kürk ilbâs 
eyledi. Onyedinci penç-şenbih gün İstanbul'dan1501 cebeci ocağı gelüp alay ile 
huzûr-ı hümâyûndan1502 geçüp orduya1503 dâhil oldı. Ve Edirne Mollası İdrîs 
Efendi azlinden Yenişehir'den munfasıl Kanbur Ali Efendi nasb olundı. Ondo-
kuzuncı şenbih gün Anadolı'dan teftîş emrine me’mûr Çavuşbaşı İbrâhîm Ağa 
gelüp Şerefli Cemâ‘ati'nden Deli Hızır ve Karacalı Cemâ‘ati'nden Çırık Ali 
ve Çitli Cemâ‘ati'nden Kara Habîb nâm getürdiği şakīleri alay köşki önünde 
nazar-gâh-ı pâdişâhîde katl itdirüp taraf-ı mîrîden yazdığı beşyüz nefer süvârî 
müteferrikayı alay ile geçirdikden sonra hıl‘at giyüp Palu Sancağı’ndan ma‘zûl 
Mucur Mehemmed Paşa üzerlerine baş ta‘yîn olundı. Van Beylerbeyisi Vezîr 
Dursun Mehemmed Paşa'dan gelen yirmibir nefer kutta‘-ı tarîk başları otağ 
önüne bırakıldı. Yirminci bâzâr gün İstanbul'dan topcı ocağı gelüp alay ile 
huzûr-ı hümâyûndan geçüp orduya1504 mülhak oldı. Yirmidördünci penç-şen-
bih gün Hudâvendigâr ve Karahisâr-ı Sâhib sancaklarına mutasarrıf  Mevlid 
Mehemmed Paşa alay gösterüp huzûr-ı hümâyûn-ı husrevânede1505 hıl‘at giy-
di.1506 Yirmibeşinci cumʻa gün bi-emr-i hümâyûn-ı pâdişâhî1507 şehrin cümle 
meşâyıhı Eski Câmi‘'e cem‘ olup kendüler dahi teşrîf  ve Hâfız Mehemmed 
Efendi, Cihâd âyetinden va‘z-ı nasîhatinden sonra du‘â eyledi. Yirmialtıncı 
şenbih güni1508 Yeniçeri Ağası Mahmûd Paşa kalkup.1509

Azîmet-i Pâdişâh-ı Gāzî be-Gazve-i Engürüs

Yirmisekizinci dü-şenbih güni ki Haziran'ın yedisi idi, şevketlü, mehâbetlü1510 
pâdişâhımız hazretleri umûm1511 ordu-yı hümâyûn-ı zafer-makrûn1512 ile 

1499 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
1500 erkân ÇY: -V
1501 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
1502 hümâyûn-ı husrevâneden ÇY: husrevâne -V
1503 Ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: hümâyûn-ı nusret-makrûn -V
1504 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
1505 huzûr-ı hümâyûn-ı husrevânede ÇY: -V
1506 ilbâs olundı ÇY
1507 pâdişâhî ÇY: -V
1508 güni ÇY: -V
1509 kalktı ÇY
1510 mehâbetlü ÇY: -V
1511 asâkir-i ehl-i İslâm +Y: -ÇV
1512 zafer-makrûn ÇY: -V
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Edirne sahrâsından hareket, cânib-i Engürüs'e azîmet idüp ordu-yı hümâyûn1513 
nihâyetinde sipâh [u] silâhdâr zümresi dahi ilerü Edirne Mollası Ali Efendi 
ve şehrin müderrisîn ve meşâyıhı, dahi ilerü Edirne muhâfızı Vezîr-i sânî 
Moralı Hasan Paşa selâmlayup serâserli kürk ilbâs, vedâ‘ eyleyüp menzil-i 
evvel Kemal Çayırı. Yirmidokuzuncı salı gün Menzil-i Cisr-i Mustafâ Paşa. 
Otuzuncı çehâr-şenbih gün Menzil-i Karye-i Habibce. Mâh-ı Zilhicce'nin gur-
resi penç-şenbih gün Menzil-i Harmânlı. İkinci cumʻa gün Menzil-i Karye-i 
Güvendikli. Üçünci şenbih gün Menzil-i karye-i Semizce. Dördünci bâzâr gün 
Menzil-i Karye-i Kayalı. Beşinci dü-şenbih gün Menzil-i karye-i Papaslı. 

Altıncı salı gün Korubaşı'nda vâki‘ nevâle-gâhda ser-i nusret-eserlerine kü-
çük destâr üzre bir gāzî sorgucı sokunup miyân-ı sa‘âdetlerine altun kılıç ve1514 
murassa‘ tirkeş kuşanup Toybukkırı'na1515 süvâr ve Taşköpri kurbünde vezîr-i 
aʻzam kulları1516 kapusuyla kethudâsı Abdi Ağa, dahi öte bostâncı, dahi öte 
sipâh [ve] silâhdâr, dahi öte top arabacı, topcı, cebeci, dahi öte yeniçeri ocağı 
selâma durup herbirine ızhâr-ı mahabbet iderek alay ile Filibe Şehri'nin berü 
kenârında1517 nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl, âdil köşküne 
teşrîf  buyurup tavâyif-i asker ale't-tertîb huzûr-ı hümâyûnlarından ubûr etdiler. 
Sekizinci penç-şenbih gün Genç Ali Paşa ve dokuzuncı cumʻa gün Suğla San-
cağı’na mutasarrıf  Bodur Süleymân Paşa alay gösterüp hıl‘at giydiler. Ol gün 
rûz-ı arefe muhakkak iken irteye te’hîr olundı. Onuncı şenbih gün şevketlü,1518 
mehâbetlü, kudretlü1519 hünkârımız1520 hazretleri ikindi dîvânından sonra âdil 
köşküne teşrîf  buyurup1521 ve arefe topların atılmasın emr buyurduklarında 
henûz barut irişmeyüp toplar hâzır bulunmamağın magdûben Topcıbaşı Ab-
dülkerîm Ağa azl ve ocak çavuşı Hâcı İvaz-oğlı Mukallid Mustafâ'ya seksen 
değnek urılup Özi Kal‘ası'na nefy olup topcıbaşılıkdan ma‘zûl ve ordu-yı 
hümâyûnda mevcûd Çukadar Ali Ağa dördünci def‘a topcıbaşı nasb olundı. 

Onbirinci bâzâr gün vüzerâ ve ulemâ [ü] a‘yân-ı dîvân otağ-ı hümâyûnda dâ-

1513 hümâyûn ÇY: -V
1514 ve ÇY: -V
1515 mecnûn kırına ÇY
1516 kulları ÇY: -V
1517 şehrine vardıklarında ÇY
1518 şevketlü ÇY: -V
1519 kudretlü ÇY: -V
1520 pâdişâhımız ÇY
1521 buyurup ÇY: -V
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men-bûs-ı şehriyârî1522 şerefine nâ’il ve piyâde önlerine düşüp pîşgâh-ı otağda1523 
nihâde kılınan çergeye teşrîf  ve cemâ‘at-i kesîre ile bayram namâzın kılup yine 
alay ile bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl kurbânlar zebh idüp hazînedâr 
ağaya kürk ve kilârcı-başıya hıl‘at giydirdi. Bundan akdem Anadolı'da eşkıyâ 
def‘ine me’mûr Küçük Mîrâhûr Çerkes Mehemmed Ağa yanına ta‘yîn olunan 
sâbıkā Bolı Voyvodası Ahmed Ağa ve Divriği Beyi Ahmed Bey ve Bozok Beyi 
Ahmed Bey ve Erzurûm Ağası Ömer Ağa ile tecessüs iderek azîmet idüp birkaç 
seneden berü Anadolı diyârına müstevlî olan Kel Hâcı ve Seyfi ve Toysuz Halîl 
ve Soytarı ve Küçük Evlâd ve Tiryâki ve Gedik Halîl ve Kara Mehemmed ve 
Zor Ali ve sâ’ir fülân ibn-i fülân sekbân bölükbaşıları, otuzyedi nefer bed-baht 
Başıdumanlı İsmaʻîl Paşa yanında ihtifâ ve câdde-i tarîkden çıkup Kangırı üze-
rine gitdikleri haber alınup mezbûr İsmaʻîl Paşa ve Şehsüvâr-oğlı Mehemmed 
Paşa ve Türkmândan Mamalu Bektaş Bey-oğlı Ömer Bey vesâ’ir lüzûmı olan 
yerlere haber gönderüp bir yere mülhak olmak üzre iken Bozok Sancağı’nda 
vâki‘ Budaközi Kazâsı muzâfâtından Ağçakoyunlı nâm karyeye nüzûllerin 
işidüp ve mâh-ı Şa‘bân'ın onyedinci bâzâr gün beyne's-salâteynde basup iki 
sâ‘at mıkdârı zamân1524 cengden1525 sonra bi'l-külliyye kılıçdan geçirdiler. Can 
Arslan Paşa-oğlı Hüseyin Paşa ve Kapucı-başı Bayram Ağa'dan kendüye gelen 
kâğıdlarda meşhûr bilinen kuttâ‘-ı tarîkden Deveci Ali Bölükbaşı üçyüz mıkdârı 
eşkıyâ ile Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa yanından ayrı-
lup Konya a‘yânından mîrî mâl tahsîline me’mûr Neslihân-oğlunı Konya'dan 
öte Bağlıca Karyesi'nde basup kendü mîrî mâl ile halâs olup tevâbi‘inin kimin 
soyup ve kimin yaralayup Çerkeş taraflarına gitdiklerin i‘lâm etmekle der-akab 
bunlar dahi üzerlerine dönüp etrâfların1526 bağladılar. Şehsüvâr-oğlı Mehem-
med Paşa ve Eskişehir Beyi Ömer Bey gelüp mülâkī, Voyvoda Ahmed Ağa ve 
Şeyh-oğlı Ömer Bey ve Sungur-zâde Mehemmed Ağa ve Mamalu Türkmâ-
nıyla cem‘iyyet ve1527 eşkıyâ üzerine ılgayup ve Cân Arslan Paşa-oğlı Hüseyin 
Paşa dahi Kangırı etrâfların bağlamak üzre kâğıd gönderdi. Deveci Ali dahi 
Rişvân içine varmağın Rişvân Ağası Türkmân Halîl Ağa bir mahalde basup 

1522 şehriyâr-ı cihân ÇY: cihân -V
1523 otağ-ı âlîde Y: âlî -ÇV
1524 mıkdârı zamân ÇY: -V
1525 ceng-i kıtâlden Y: kıtâl -ÇV
1526 etrâf-ı eknâfların Ç: eknâf  -VY
1527 idüp ÇY

378 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



kendüsüyle onyedi â[d]eminin başın kesüp sâ’iri1528 perâkende vü perîşân1529 
olup mümkin mertebe diyâr-ı Anadolı'yı levs-i habâset-âlûdlarından tathîr ey-
ledikden sonra emr olunduğı üzre beşyüz nefer mîrî süvârî müteferrikayı yazup 
onikinci dü-şenbih gün menzil-i mezbûrda ordu-yı hümâyûna1530 mülhak olup 
rü’ûs-ı menhûs-ı1531 eşkıyâyı arz [u] i‘lâm1532 idüp âdil köşki önünde lisânen 
dahi takrîr eyledikde, “ber-hûrdâr ol nân [ü] nemekim helâl olsun hıdmetin 
ve dil-hâhım üzre makbûl-i hümâyûnum olmuşdur” buyurup iltifâten çukaya 
kaplu semmûr erkân kürk ilbâs buyurdılar. 

İrtesi salı gün getürdüği askeri dahi alay ile geçirüp mahall-i selâmda bir hıl‘at 
dahi giydirdi. Ve bunların üzerine Çomar Hâcı Ali Ağa baş ta‘yîn olundı. Ol 
gün şevketlü, adâletlü1533 mehâbetlü hünkârımız hazretlerin vezîr-i aʻzam kul-
ları dağ eteğinde vâki‘ Bilasta nâm karyede a‘yân-ı şehirden Voynuk Bey-oğlı 
[249a] Mehemmed Ağa Çiftliği'ne da‘vet ve ziyâfet idüp bir eğerlenmiş at 
ve iki kîse akçe pîşkeş virdi. Menzil-i mezbûrda sekiz gün meksden1534 sonra 
onbeşinci penç-şenbih gün göçilüp Menzil-i Karye-i Salapise. Onaltıncı cumʻa 
gün Menzil-i Tatarbâzârı. Yevm-i mezbûrda Ülgün Kal‘ası muhâfazasına 
me’mûren İskenderiye Sancağı Beyi Timur Halîl Bey'e emr-i şerîf  ile gidüp 
gelen âdem kal‘a-i merkūmenin ta‘mîr ü termîmi tamâm olup muhâfazasına 
ta‘yîn olunan kapukulı vâsıl olup Bar Kal‘ası'nın kapukulı dahi dahil oldı. 
Ve baş kullenin alt tarafında müceddeden binâ olunan tâbya[yı] itmâm idüp 
beşyüz kadar kapusı halkıyla Arnavud Zeynel Paşa dahi yanına me’mûr olan 
asker ile Leş Kal‘ası muhâfazasına girdüğün haber virdi. 

Onyedinci şenbih gün meks [ü] ikāmet1535 olup Çorum ve Bozok sancaklarına 
mutasarrıf  Kürd Ahmed Paşa alay gösterüp hıl‘at giydi. Onsekizinci bâzâr 
gün Menzil-i Yeniköy. Ondokuzuncı dü-şenbih gün Menzil-i Müsellem Çayırı. 
Yirminci salı gün Menzil-i Fındıklık. Yirmibirinci çehâr-şenbih gün Menzil-i 
Karye-i Vakarel. Yirmiikinci penç-şenbih gün Menzil-i Karye-i Hâcı Karaman. 

1528 sâ’irleri ÇY
1529 ve perîşân ÇY: -V
1530 hümâyûn-ı zafer-makrûna ÇY: zafer-makrûn -V
1531 menhûs ÇY: -V
1532 i‘lâm ÇY: -V
1533 şevketlü, adâletlü Ç: -YV
1534 meks ü ikāmetden Y: ikāmet -ÇV
1535 ü ikāmet ÇY: -V

M E T i N 379

www.tuba.gov.tr



Yirmiüçünci cumʻa gün meks [ü] ikāmet1536 olup Sofya'ya varılmak üzre sunûf-ı 
askere alay fermân buyurulmağın, irtesi şenbih gün göçilüp Iskara Köprüsi 
nevâle-gâhında zahr-ı mübâreklerine sof  göke ilbâs ve miyân-ı sa‘âdetlerine 
altun kılıç bend ve ser-i nusret-eserlerine bir gāzî sorgucı sokunup murassa‘ raht 
ve zilpûş ile eğerlenmiş mecnûn kırına süvâr olduğı mahalden şehrin sol tara-
fında vaz‘ olunan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına gelince yemîn [ü] yesârda müretteb 
alaylarıyla selâma duran kapukulı ve1537 ordu-yı hümâyûnda1538 mevcûd henûz 
irişen vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâya iltifât iderek otağ-ı âlî-tâklarına şe-
ref-nüzûl, doğrı âdil köşküne teşrîf  buyurup mukaddem vezîr-i aʻzam kapusuyla 
kethudâsı ve akabince her ocak fırka fırka önlerinden ubûr etdiler. 

Yirmibeşinci bâzâr gün beşbin yeniçeri ifrâz ve Seksoncı Selânikli Mehemmed 
Ağa ile Belgrad'a1539 irsâl olundı. Ol gün Kapudan Vezîr1540 Mezemorta Hâcı 
Hüseyin Paşa arzıyla donanma-yı hümâyûn cengine nâzır Kapucı-başı Rikâb-
dâr Mustafâ Ağa gelüp donanma-yı hümâyûn ile düşmen-i dîn1541 donan-
ması Bozcaada önünde mukābil olup ceng-i azîmden1542 sonra kâfir-i bî-dîn 
leked-kûb hezîmeten Andre'ye doğrı yıkılup gitdiklerin huzûr-ı hümâyûnda 
lisânen arz idüp bir kabza altun ile hıl‘at giydirildi. Yine ağa-yı müşârün-ileyh 
ile paşa-yı zî-şâna kılıç ve serâserli kürk ve1543 sâ’ir kalyon1544 kapudanları-
na1545 kaftân1546 gönderildi.1547 Yirmialtıncı dü-şenbih gün Ankara ve Malatya 
sancaklarına mutasarrıf  Uzun Ali Paşa ve eyâleti askeriyle Sivas Beylerbeyisi 
Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa alay ile ordu-yı hümâyûna mülhak olup hıl‘at giydi-
ler. Ol gün ikindi dîvânında iki haydûd eşkıyâsı1548 katl olundı. Yirmisekizinci 
çehâr-şenbih gün Kayseriyye Sancağı'na mutasarrıf  Kurd Mehemmed Paşa 
alay gösterüp hıl‘at giydi. Akabince müsellah kapusı ve eyâleti askeriyle Haleb 

1536 ü ikāmet ÇY: -V
1537 ile ÇY
1538 hümâyûn-ı nusret-makrûnda Y: nusret-makrûn -ÇV
1539 Belgrad-ı dârü'l-cihâda Y: dârü'l-cihâd -ÇV
1540 Vezîr kapudân ÇY
1541 dîn ÇY: -V
1542 harb-i kıtâlden ÇY
1543 ve ÇY: -V
1544 kalyon -ÇY
1545 kapudânlara dahi ÇY
1546 kaftânlar ÇY
1547 giydirildi ÇY
1548 eşkıyâsı ÇY: -V
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Beylerbeyisi Vezîr Kanijeli Osmân Paşa geçüp mahall-i selâmda içerü da‘vet 
ve serâsere kaplu semmûr kürk ile küllî ri‘âyet buyurdı. Ol gün bundan akdem 
Diyârbekir Beylerbeyisi Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa Sofya'ya gelindüği gün 
selâma durmuş idi. Lâkin Iskara Köprüsi yanında zulmünden şâkîleri rikâb-ı 
hümâyûna ref‘-i ruk‘a ve feryâd itmekle bi-emr-i hümâyûn vezîr-i aʻzam 
huzûrunda ashâb-ı hukūk ile murâfa‘a-i şer‘ olundukdan sonra katli murâd-ı 
pâdişâhî olmuş-iken vezîr-i aʻzam şefâ‘atiyle ıtlâk ve ancak vezâreti ref‘ olup 
muhâfaza nâmıyla Bosna sınurunda vâki‘ Poçtil Palankası'na nefy olup cümle 
eşyâsı taraf-ı mîrîye kabz olundı. Kapusuyla eyâlet-i mahlûle Eğriboz'dan ge-
len Kavukcı İbrâhîm Paşa'ya tevcîh [ü] inâyet buyuruldı. 

Muhâsara-i Kal‘a-i Bihke ve Def‘-i A‘dâ

Venedik sınurunda vâki‘ Şehr-i Karloviçe cenerali altıbin Nemçe askeri Zadra 
cenerali ve Bigat ve Makar oğulları derinti onbin mıkdâr Venedik ve Hırvat 
leşkeriyle cem‘iyyet idüp, altı kıt‘ası onaltışar kıyye balyemez ve altı kıt‘ası seki-
zer kıyye ve oniki kıt‘ası altışar kıyye onsekiz kıt‘a kolonborna ve üç kıt‘a hâvân 
toplarıyla yürüyüp Bosna sınurunda Bihke Kal‘ası kasdında oldukların Bihke 
Beyi Mustafâ Bey Bosna Vâlîsi Mehemmed Paşa'ya arz ve istimdâd1549 itmekle 
kapusı ve eyâleti askeriyle kalkup Bihke'ye iki menzil karîb Giloç Kal‘ası'na 
varup Bihke'nin sekizyüz nefer yerlü askerinden gayrı bin nefer mîrî piyâde ve 
bin nefer kapusı ve eyâletinden süvârî asker ifrâz ve hayli cebe-hâne ve zahîre 
ile kethudâsı Ahmed Ağa'yı imdâdlarına ta‘yîn [ü] irsâl idüp dönüp Bosna'ya 
geldi. Anlar dahi kal‘anın muhtâc olan yerlerin top ve tüfengci tâbyaların 
mümkin mertebe ta‘mîr [ü] termîm1550 ve topların dizüp hâzır [ü]1551 âmâde 
oldılar. Düşmen-i dîn dahi işbu sene-i mezbûre mâh-ı Zilka‘desi'nin onuncı 
güni gelüp namâz-gâh tarafından muhâsara ve meterislerin alup ve1552 topla-
rın kurup döğmeye başladı. Bu haber Mehemmed Paşa cânibinden Filibe'de 
rikâb-ı hümâyûna1553 arz [u] i‘lâm1554 olundukda Belgrad'da1555 dernek iden 

1549 i‘lâm ÇY
1550 ü termîm ÇY: -V
1551 hâzır ve ÇY: -V
1552 ve -ÇY
1553 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1554 i‘lâm ÇY: -V
1555 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
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Rumili Beylerbeyisi Arnavud Küçük Caʻfer Paşa kapusı ve eyâleti askeri ve 
yanında olan mîrî piyâde ve Hudâvirdi Paşa Sava Suyı kenârıyla İzvornik yo-
lundan bir gün evvel imdâdlarına irişmek üzre mü’ekked fermân-ı hümâyûn1556 
ile Hâssa Silahşor Haydar Ağa gönderilüp Belgrad Muhâfızı Vezîr Hâcı Hü-
seyin Paşa'ya dahi düşmene1557 gûşmâl içün kal‘ada mevcûd askerden1558 ifrâz 
ve Nehr-i Sava'nın karşu câniblerin urdurmak üzre1559 tenbîh buyurulmağın 
der-akab kethudâsına Bosna yayasıyla Fazlı Bölükbaşı'yı ve ocaklardan birer 
mıkdâr yaya ve beş top ve bir hâvân ve mühimmât-ı cebe-hâne ile koşup do-
nanma-yı hümâyûna tahmîl Birot Kal‘ası'na varınca Nehr-i Sava'nın karşu 
yakasında nehr-i mezbûr kenârlarında düşmen-i dîn1560 şansların döğmek üzre 
gönderdi. Ve Dursun Bölükbaşıyla dahi beşyüz nefer Bosna yayasın ayırup 
Böğürdelen'den karşu geçirüp harbî karyeleri gāret [ü] hasâret1561 etmek emr 
eyledi. Ve mahsûr-ı müslimîne mektûb yazup müdâfa‘a-i düşmende sâbit-ka-
dem olmaların ve otuzbin kadar âdem imdâdlarına ta‘yîn olunduğun bildirip 
istimâlet virdi. Lâkin bunlar varup irişince melâ‘în-i hâsirîn-i dûzah-mekîn1562 
bilâ-ârâm şeb-ân-rûz yirmidokuz gün döğüp Jildegrad kullesinden gayrı Jabala 
kullesiyle enderûn [ve] bîrûn-ı hisârı yıkup namâz-gâh tarafın yere berâber 
eyledi. Ve ol mahalde Bosna Eyâleti kolundan üç def‘a yürüyüş idüp hezîmet 
buldı. Ve herbirinde ikişer binden ziyâde kâfir kırılup ekseri mecrûh oldı. Bu 
denlü muhâsarada ancak yüz elli kadar1563 guzât-ı İslâm1564 şehîd olup, taraf 
taraf  ehl-i İslâm'ın imdâda1565 geleceklerin işidüp kal‘adan me’yûs olıcak 
topların çeküp yüzi karasıyla yıkılup fî-nâr-ı cehennem1566 memleketlerine1567 
perâkende vü perîşân oldukları haber[i geldi]. 

Yirmidokuzuncı penç-şenbih gün menzil-i mezbûrda ordu-yı hümâyûna vâsıl 

1556 hümâyûn ÇY: -V
1557 düşmen-i bî-dîne ÇY: bî-dîn -V
1558 asker-i İslâmdan ÇY: İslâm -V
1559 üzerine ÇY
1560 dîn ÇY: -V
1561 ü hasâret Ç: -YV
1562 dûzah-mekîn ÇY: -V
1563 mıkdârı ÇY
1564 İslâm ÇY: -V
1565 imdâd-ı i‘ânete ÇY: i‘ânet -V
1566 fî-nâr-ı cehennem olup Ç: fî-nâr-ı cehennem Y: -V
1567 memleketlerine -Ç
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olup, vezîr-i aʻzam kulları1568 otağda1569 pâye-i serîr-i a‘lâya1570 yüz sürüp müj-
de itmekle zahr-ı mübârekleriyle müşerref  olmuş, beyâz çukaya kaplu semmûr 
erkân kürk ilbâs buyurup kal‘anın münhedim olan yerlerin ke'l-evvel binâ idüp 
tecdîd-i müstahfızân-ı asker1571 ve teksîr-i cebe-hâne ve zahîre vaz‘ olunmak 
üzre paşa-yı mûmâ-ileyhe fermân buyuruldı. Ol gün otağ-ı hümâyûn1572 önün-
de iki haydûd bir hırsız katl olundı. 

Hurûc-ı Orta Macar ve Taleb-i Tökeli imre Kral1573

Otuzuncı cumʻa gün Tımışvar Muhâfızı Vezîr Caʻfer Paşa mektûbuyla Tokay 
ve Şartabak kal‘alarına müstevlî olan Kurslu tayfasından gelen Borbil Yanoş 
ve Şarbo Mihal Macarların takrîrinde, “mukaddemâ Tökeli Kral ile Devlet-i 
aliyye hıdmetinde olan Kurs tayfası Nemçe çasarından rû-gerdân olup, bizi 
harâca kesdi ve tahammülden ziyâde tekâlîf  ile işte ne hâle girdik. Bundan 
sonra yaşamakdan ise1574 ölmek yeğdir, hemân bu belâyı başımızdan def‘ ide-
lim” deyü pes-i perdeden ittifâk ile Macar re‘âyâsını kendülere uydurup işbu 
mâh-ı mezbûrun onikinci dü-şenbih gicesi şâfi‘î vaktinde beynlerinde ma‘hûd 
kâğıd üzre haberleşüp hurûc eylediler. Mezkûr kal‘alara ve Oyhil varoşuna 
yürüyüş idüp bi-lutfi'llâhi teʻâlâ1575 zafer buldılar. İçindeki Nemçe ve Nemçe'ye 
tâbi‘ papistelerin ednâlarını kırup başların habs idüp hisârlara mâlik oldılar. 
Tokay Kal‘ası'nda altmış ve Şartabak Kal‘ası'nda yirmidört ve Oyhil varo-
şunda [249b] kırk kadar1576 Nemçe keferesi1577 bulunup beşer altışar bellü 
başlularından gayrı kumandanlarıyla kılıçdan geçdi. Ve Tokay Kal‘asın Kurs 
a‘yânından Tokay Ferenç ve Deyak Ferenç ve Gigestevan ve Şartabak Kal‘asın 
Komaron İstevan ve Markos Andiras nâm kapudanlar zabt [u] rabt1578 ey-

1568 kulları ÇY: -V
1569 Otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
1570 a‘lâ-yi masîre ÇY: masîr -V
1571 asker ÇY: -V
1572 hümâyûn ÇY: -V
1573 kral ÇY: -V
1574 ise ÇY: -V
1575 te‘âlâ ÇY: -V
1576 kadar ÇY: -V
1577 keferesi ÇY: -V
1578 u rabt ÇY: -V
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lediler. Ve etrâf  ü eknâfdan piyâde ve süvâr tâ'ife-i Macar Tokay Kal‘ası'na 
gelüp, biz anda iken yedibin mıkdâr asker cem‘ oldı. Ve ol havâlîde Danc nâm 
varoş kurbünde tabur bağlayup, günde ikişer-üçeryüz Macar gelüp cem‘iyyet 
üzre olup ayrıldığımız gün Kaşe Kal‘ası'nın dahi a‘yân-ı Macarı Tokay'a gelüp, 
anlar dahi aralarında bulunan cümle Nemçeyi kırmak üzre söz eylediklerinden 
gayrı Orta Macar memleketinde vâki‘ Kasavapris ve gayrı varoşlardan âdem 
gelüp “biz1579 de sizinle bileyüz” deyü1580 sadâkatlerin1581 arz [u] inhâ1582 ey-
lediler. İtâ‘atleri kabûle karîn olup ancak azametlü pâdişâh-ı İslâm efendimiz 
hazretlerinin rikâb-ı hümâyûnlarına âdem gönderdik, “cevâb gelince sabr 
idüp yerlerinizde oturun” denildi. Ve Tokay Kal‘ası Nehr-i Tise kenârında 
vâki‘ memerre-i nâs olduğundan Nemçe'nin ol havâlîden cem‘ ve tahsîl etdüği 
hazîne içinde der-mahzen bulunup, hayli hâvân ve humbara ve cebe-hâne ile 
zabt ve mahfûz kılındı. Ve nehr-i mezbûr ile yukarudan sallar ile inen zahîre 
dahi kal‘a-i mesfûrede kalup ve Şartabak Kal‘ası Tokay'a altı sâ‘at karîb ma-
halde Bodruk Suyı kenârında olup iç kal‘asından mâ‘adâ üç kat dîvâr ile ihâta 
ve ziyâde metîndir. Ve bir seneden mütecâviz zahîreleri kifâyet ider. Ve itâ‘at 
iden karye ve varoşlara tekrâr zahîre salunup refâhiyyet ile askerimiz besle-
nür. Dobrosin varoşunda Nemçe ile yekdil olan ba‘zı bellü başlular bu vak‘ayı 
işitdiklerinde firâra yüz tutmağla re‘âyâ koyuvirmeyüp kapuları muhkem 
sedd [ü]1583 bend etdiler. Ve Tökeli Kral'a rü’esâmızdan mektûblarımız var 
oldı deyü ba‘zı hılâf-ı inhâ1584 söz1585 söylenmekle bu tarafa gelmesini isterler. 
Ve Devlet-i aliyye1586 tarafından imdâd niyâzında olup şimdilik Tökeli ile bir 
vezîr kifâyet mıkdârı İslâm askeriyle gönderilmesin recâ etdiler. Mukaddemâ 
Erdel Kralı Apafi Mihal-oğlı diğer Apafi Mihal Beç'de Nemçe Çasarı habsinde 
olup hıdmetinde olan kapudanlardan sâbıkā Tökeli Kral yanından ayrılan Suc 
Yanoş kapudanı el altından a‘yân-ı Erdel'e gönderüp, “Erdel içinde ne kadar 
Nemçe var ise cümle kılıçdan geçirüp olmaya ki ferd-i vâhid halâs ola” deyü 
Erdellüyü Nemçe üzerine tahrîk içün tenbîh [ü] te’kîd idüp anlar dahi ahd [ü] 

1579 bizler ÇY
1580 deyüp ÇY
1581 sadâkat-i istikāmetlerin ÇY: istikāmet -V
1582 inhâ ÇY: -V
1583 sedd ü ÇY: -V
1584 inhâ ÇY: -V
1585 sözler ÇY
1586 aliyye ÇY: -V
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mîsâk etmişler ve Nemçe Çasarı mürd olan Lih kralının oğlı Yagob ile karâbeti 
olmağla babası yerine kral nasb itmeğe onbeş bin Nemçe askeriyle gönderüp 
Tezinharum nâm varoşa vardıklarında Lih a‘yânı ihtilâl üzre olmağla gulüvv 
idüp Yagob'ı kaçırdılar. Nemçe askerini cümle kılıçdan geçirdiler. Ve Macar 
Kapudanı Paldiyak la‘în Göle'de bulunup Varat'da olan Nemçe tarafından 
Tokay imdâdına ta‘yîn olundı. Yanında bulunan Macar katanası gitmeyüp 
firâr itmekle ancak yüz elli mıkdârı katana ile gitdüğün haber virdiler. Vü-
kelâ-yı devlet vezîr-i aʻzam otağına da‘vet ve ba‘de'l-istişâre Tökeli Kral Erdel 
ve bütün Orta Macar'a kral nasb olunmak üzre ittifâk idüp rikâb-ı hümâyûna 
arz olundukdan sonra bir gün evvel ordu-yı hümâyûna irişmek üzre fermân 
ile vezîr-i aʻzamın1587 baş çukadârı İstanbul'a1588 gönderildi. Ol gün şevketlü, 
mehâbetlü1589 hünkârımız hazretleri Bâlî Efendi Câmi‘i'nde cumʻa namâzın 
kılup mürtezika ve meşâyih ve köyli ve Sofya şehrinin müstehakk olan fukarâsı 
defter olup bezl-i sadakāt ile mesrûr kılınup andan Boyana Karyesi kurbünde 
nihâde kılınan sâyebân-ı şâhânelerine teşrîf  ve iç halkı kullarına nişâna kurşun 
atdırdı.1590

1587 vezîr-i aʻzam kullarının ÇY: -V
1588 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
1589 mehâbetlü ÇY: -V
1590 atdırıp isâbet idenlere azîm olundı ÇY
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BiN YÜZ DOKUZ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi şenbih güni ki Temmuz'un onudur, Di-
yarbekir Beylerbeyisi Kavukcı İbrâhîm Paşa ve Hamîd Sancağı Beyi Tatar Sâlih 
Paşa ve Ayıntab Sancağı Beyi Mahmûd Bey alay gösterüp hıl‘at giydiler. İkinci 
bâzâr gün hân-ı âlî-şân hazretleri1 tarafından iki dil geldi. Huzûr-ı hümâyûnda 
söyledilüp Moskov askeri Azak altına geldüğün haber virdi. Gelen âdem dahi 
hân-ı âlî-şân2 hazretleri umûm3 Kırım askeriyle Özi Suyu'nun Kırım cânibiyle 
ve Özi Ser4-askeri Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa yanında olan cünûd-ı ehl-i5 İslâm 
ile nehr-i mezbûrun berü yakasıyla Togana Kal‘ası üzerine gitdüğün söyleyüp 
bir kabza altun ile hıl‘at ilbâs ve diller dahi kendüye verildi. Menzil-i mezbûrda 
sekiz gün mıkdârı6 meksden7 sonra üçünci dü-şenbih gün umûm üzre8 asâkir-i 
İslâm ile göçilüp üç sâ‘at ilerü Menzil-i Karye-i İsferilse. Ol gün, şevketlü,9 
mehâbetlü hünkârımız hazretleri yolun sağına10 sapup, Şâhinci-başı İvaz Ağa 
merd-i da‘vâ ile ta‘lîm etdüği şâhin11 curasın bi'z-zât kendüler karakuşa salup 
aldırmağla hıdmeti makbûl ve pesendîde-i hümâyûnları olduğundan ol sâ‘at 

1 âlî-şân hazretleri ÇY: -V
2 âlî-şân ÇY: -V
3 umûm -Y
4 ser -ÇY
5 ehl ÇY: -V
6 mıkdârı ÇY: -V
7 meks ü ikāmetden ÇY: ü ikāmet -V
8 üzre Ç: -YV
9 şevketlü ÇY: -V
10 sağ tarafına ÇY: taraf  -V
11 şâhin -Y
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mazhar-ı iltifât bir sevb hıl‘at-ı fâhire ile mesrûr ve arkasında iken karakuş 
ile vezîr-i aʻzama gönderüp alâ-mele’i'n-nâs şâh-râhda buluşup hayli ihsân ile 
memnûn eyledi. Dördünci salı gün Menzil-i Halkalıpınar. 

Beşinci çehâr-şenbih gün Menzil-i Dıragoman. Ol gün Hersek Vâlîsi Sefer 
Paşa'dan gelen mektûbda bundan akdem Zadra Cenerali Venedik ve Hırvat 
ve gayri kefereden cem‘ etdüği onbeşbin kefere ile gelüp Hersek Sancağı’nda 
vâki‘ Poçtil Kal‘ası'nı muhâsara eyledüğün işidüp kapusı ve sancağı askerinden 
bir mıkdâr guzât-ı ehl-i İslâm12 ile imdâdlarına irişüp Poçtil'e sekiz sâ‘at karîb 
Novasin Kasabası'na varduğun ve Poçtil'e altı sâ‘at karîb Predol ve Opuska 
kullelerinde üçyüz elli nefer tüfenglü mîrî levend olduğun melâ‘îne13 re‘âyâ 
haber virmekle tüfenglü ikibin yaya kendü üzerine ve bin beşyüz yaya kullelere 
gönderüp, zu‘munca Sefer Paşa'yı bozdukdan sonra kulleler zabt olunur ise 
Poçtil Kal‘ası ele girer fikriyle mukaddem kendü üzerine gelen kâfir sabâh vak-
tinde mukābele ve cenge başlayup üç sâ‘at kıtâlden14 sonra seksen kelle yirmi 
dil alınup mâ‘adâsı münhezimen firâr kendü dahi melâ‘îni15 ta‘kīb idüp Poç-
til'e yakīn vardıkda, anda olan kâfir dahi perâkende vü perîşân16 olduğun arz 
[u] i‘lâm17 eyleyüp gönderdiği üç dil ve henûz Vidin Muhâfızı Hasan Paşa'dan 
gelen bir haydûd ile ikindi dîvânında katl olundı. Altıncı penç-şenbih gün 
Menzil-i Sarıyurt. Yedinci cumʻa gün Menzil-i Şarköyi. Ol gün Belgrad-ı dâ-
rü'l-cihâd18 Muhâfızı Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa'ya fermân gönderilüp kudûm-ı 
hümâyûn serhadd-i mansûreye varınca evvelki mahallerden tonbaz üzre bir 
köprü Zemun ve bir köprü Pançova cânibine yapılup âmâde bulunmak emr 
[ü] tenbîh19 olundı. 

Sekizinci şenbih gün Menzil-i Palanka-i Mûsâ Paşa. Dokuzuncı bâzâr gün 
Menzil-i İşpay Ovası. Onuncı dü-şenbih gün Menzil-i Ilıca. Onbirinci salı gün 
Menzil-i Niş. Ol gün Adana Beylerbeyisi Vezîr Fazlı Paşa kapusı ve eyâleti as-
keriyle alay gösterüp mukābele-i şehriyârîye geldikde içerü da‘vet ve “me’mûr 

12 ehl-i İslâm ÇY
13 melâ‘în-i hâsirîne ÇY: hâsirîn -V
14 harb-i kıtâl ve azîm cidâlden ÇY
15 melâ‘în-i hâsirîni Y: hâsirîn -ÇV
16 ve perîşân ÇY: -V
17 i‘lâm ÇY: -V
18 dârü'l-cihâd ÇY: -V
19 tenbîh ÇY: -V
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olduğun hıdmetde sadâkat üzre ol defa‘âtle sadâkatin müşâhede olunmuşdur” 
buyurup serâserli kürk ilbâs, der-akab Maraş Beylerbeyisi Yûnus Paşa ve 
Beyşehri Sancağı Beyi Nişli Yeğeni Ahmed Paşa geçüp hıl‘at giydiler. Lâkin 
mezbûr Ahmed Paşa ile henûz gelen Teke Sancağı Beyi Aşcı Mustafâ Paşa'nın 
kapuları halkı kalîl ve alçak olduğundan ikisi de magdûben Niş Kal‘ası'na habs 
olup Teke Sancağı ordu-yı hümâyûnda bî-mansıb mevcûd Muhassıl Hasan 
Paşa'ya ve Beyşehri Sancağı Ahmed Paşa'ya tevcîh olundı. Onikinci çehâr-şen-
bih gün meks [ü] ikāmet20 olup Karesi ve Alâ’iye sancaklarına mutasarrıf 
Gürci Süleymân Paşa ve Amasya ve Divriği sancaklarına mutasarrıf  Bostâncı 
Mahmûd Paşa21 alay gösterüp kaftân giydiler. Ol gün Tımışvar Muhâfızı Vezîr 
Caʻfer Paşa'dan gelen mektûbda Tokay ve Şartabak kal‘aları kapudanlarından 
bize gönderdikleri beş nefer Macar gelürken Nehr-i Moriş yalısında Segedin 
Kal‘ası'nın piyâde, süvâr22 haydûdları üzerlerine23 uğrayup iki neferin ahz ve 
üç neferi kurtılup Tımışvar'a geldiler. Takrîrleri üzre Tokay ve Şartabak muhâ-
fazasında olan tâ’ife-i Macar'dan bin mıkdârı24 nefer süvârî ve beşyüz [250a] 
nefer piyâde ayrılup Hanod Kal‘asın istihlâs ve ol etrâf  Macarların teba‘iyyet 
fikriyle giderken Hanod'a iki sâ‘at karîb mahalde bin ikiyüz Nemçe ve Eğre ve 
Hanod ve ol havâlîlerin Sırf  ve Macar eşkıyâsı ve Paldiyak Kapudan-ı la‘înin 
katanaları cem‘an ikibin25 mıkdâr26 düşmen27 ile Aşilik Ceneral nâm la‘îne râst 
gelüp mukābele ve ceng-i azîmden sonra bi-lutfi'llâhi teʻâlâ28 Nemçe keferesi29 
bozılup Aşilik Ceneral ve kırkiki nefer bayrak sahibleri ile yediyüz beş nefer 
Nemçe kâfirleri30 katl olup Kişhar nâm kal‘a ile Varat kurbünde Sengub nâm 
kal‘ayı feth ve derûnunda bulunan Nemçeyi bi'l-cümle kılıçdan geçirdiklerin 
haber virdiler. Tokay ve Şartabak kapudanlarının taleb ve iltimâsları üzre 
devlet tarafından asker ta‘yîn olunup imdâdlarına irişince değin aralarında 
bulunup cümle Macar tâ’ifesin teba‘iyyet ve mevcûd Macar askerine takviy-

20 ü ikāmet ÇY: -V
21 Paşa -ÇY
22 süvâr ÇY: -V
23 üzerine ÇY
24 mıkdârı Ç: -YV
25 iki bin V: iki yüz bin Y: on beş bin Ç: 
26 kadar ÇY
27 kefere-i bed-âyîn ÇY
28 te‘âlâ ÇY: -V
29 keferesi ÇY: -V
30 kâfirleri ÇY: -V
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yet ve31 istimâlet içün Tımışvar'da olan Kurslular ile Sapanoş Kapudan bir 
mıkdâr müslimân ile ol mahalle gönderilmesi evceh32 görülmeğin yanımızda 
bir kaç nefer Kurslı alıkonulup seksen kadar33 Kurslı ile Sapanoş Kapudan ve 
ağalarımızdan hıdmetkârlarıyla Eğreli Ahmed Ağa ve Bosnavî Ömer Ağa ve 
Yûsuf  Ağa ve kendü rızâlarıyla giden müslimândan cem‘an yüz onbeş nefer 
âdem ta‘yîn [ü]34 irsâl ve Orta Macar'da vâki‘ kılâ‘ ve palanka kapudanları-
na vesâ’ir bellü başlularına istimâlet kâğıdları yazılup Arat kurbünde Nehr-i 
Moriş'i karşu geçirmeğe üç kayık ve kifâyet mıkdârı piyâde koşılup Tokay ve 
Orta Macar'a doğrı gönderildi. Vardıklarında ümmîddir ki cümle Orta Macar 
tâ’ifesi takviyyet bulup itâ‘at etmeyen dahi bu sebeb ile teba‘iyyet etmelerine 
bâ‘is olup Sapanoş Kapudan'a ol tarafdan yarar Nemçe dilleri ahz ve irsâl 
olunmasın muhkem tenbîh-[ü] te’kîd35 idüp ol dahi her ahvâli vukû‘ı üzre 
i‘lâm etmeğe ta‘ahhüd eyledi. 

Ve Erdel tarafından câsûsumuz geldi ve Erdel'de kışlayan Nemçe'den beşbin 
mıkdâr kâfir-i bî-dîn36 Belgradcık ile Deveboğazı Kal‘ası mâ-beyninde Çırno-
va yalısında cem‘iyyet idüp başları olan Erdel Cenerali Rabatin la‘în-i bî-dîn37 
Sebin Kal‘ası muhâfazasında olup Erdellüden ziyâde havfları olmağla Sebin 
Kal‘ası'ndan ayrılmaduğun ve tekrâr Tokay ve Şartabak kapudanlarından iki 
Macar kâğıd getürüp Budun tarafından üçbin kadar38 Nemçe gelüp Tokay 
Kal‘asın muhâsara ve hayli ceng [ü] cidâl39 olup vâfir Nemçe melâ‘îni40 kı-
rılduğun düşmenden41 elemleri olmaduğun42 arz-ı i‘lâm43 etmiş. Onüçünci 
penç-şenbih gün Menzil-i Aleksince. Ondördünci cumʻa gün Menzil-i Kı-
nalıoğlı Çiftliği. Onbeşinci şenbih gün Menzil-i Perakin. Onaltıncı bâzâr 
gün Menzil-i Yagodine. Ol gün Rodnik Palankası neferâtının getürdükleri 

31 ve -ÇY
32 evlâ ÇY
33 mıkdârı ÇY
34 ve -ÇY
35 te’kîd ÇY: -V
36 bî-dîn ÇY: -V
37 bî-dîn ÇY: -V
38 mıkdârı ÇY
39 cidâl Ç: dâl Y: -V
40 melâ‘îni ÇY: -V
41 düşmen-i dînden ÇY: dîn -V
42 olduğun ÇY
43 i‘lâm ÇY: -V
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Tatalı44 Macar dil söyledilüp “Ösek'den berüde vâkı‘ Volkvar Palankasın 
beklerken kapudanımız ile Ösek'e vardım. Altıbin Nemçe yayasıyla İstranberg 
nâm Nemçe Cenerali taşrada oturur bulduk. Tuna ve Sava'nın ehl-i45 İslâm 
cânibine münteşir olan haydûd tâ’ifesi tabura gelsünler deyü harâmî-başılara 
yazdıkları tenbîh [ü] te’kîd kâğıdların elime virüp berü tarafa gönderdiler. Yedi 
nefer yaya ile beş günde Sava Suyu'na gelüp Moravik kurbünde Raçe'ye geçüp 
Yako nâm haydûd-başıya kâğıdları virmekle dağlarda gezen yüzelli nefer piyâ-
de haydûdı cem‘ idüp giderken ahz olundum. Nemçe taburı piyâde ve süvâr 
otuzbin mıkdârı kâfir46 olmak üzre Mohaç Ovası’nda meks [ü] ikāmet47 üzre 
olup Ösek'den ben çıkmazdan evvel tabura varmış idim ve48 ser-askerleri olan 
Saksonya Hâkimi Friderikos Kral mürd olan Lih kralı yerine kral nasb olup 
Prenç Visavye nâm Nemçe cenerali tabura baş olduğun gördüm. Ve taburda 
Nemçe askerinin ekseri yeni soltat olup eski başlardan kalmayup yerlerine 
olan bellü kimseler değildir. Ve taburda yetmiş şâhî top gördüm, saydım.49 Ve 
Orta Macarlı Erdel'de Pesteriçe Kal‘ası'nda olan Nemçeyi dahi kırup kal‘ayı 
zabt [u] rabt50 eylediler. Ve meydânda buldukları Nemçeyi bozup dağıtdılar.51 
Ve İslâm pâdişâhı Azak üzerine gider kıyâsında iken ağır asker ile bu cânibe 
geleceği şâyi‘ olup lâkin askerinin mıkdârını52 haber alamadılar. Ve Nemçe 
askerinde evvelki cesâret ve şenlik ve lâf  [ü] güzâf  olmayup havf  [u] haşyet53 
üzre hayretdedirler. Ve başları takviyyet virüp İslâm askeriyle ceng [ü] cidâl54 
etmek içün cümlesi bir yere gelüp Sirem Ovası'na varırız didiler. Ve Baye nâm 
mahalde üçbin Sırf  ve Futok ve Varadin'de altıbin ve İlok'da bir mıkdâr Nem-
çe askeri olduğun işitdim. Ve Bihke Kal‘ası'nda bozılan Nemçe askeri Sava 
kenârında Birot Kal‘ası kurbünde oturup muhâfaza-i memleket üzredir. Ve 
Beç tarafından gelecek Nemçe askerinin ardı kesildi. Varadin altında dört kal-
yonları mevcûd mâ‘adâsı Batosek boğazında ve yirmidört şaykaları Mohaç'da 

44 Tatarlı Ç: Tatalı VY
45 ehl ÇY: -V
46 mıkdârı kâfir ÇY: -V
47 ü ikāmet ÇY: -V
48 ve ÇY: -V
49 saydım ÇY: -V
50 u rabt ÇY: -V
51 darmadağın ettiler ÇY
52 ne mıkdâr olduğunu ÇY
53 haşyet ÇY: -V
54 cidâl ÇY: -V
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tabur olduğı mahaldedir. Ve Nemçe Çasarı Beç'den dört konak yukaru Linç 
Kal‘ası'nda” olduğun haber virüp getüren serhadlüye verildi. Ve bile gelen bir 
Sırf  haydûd Morava Köprüsü'nde kazığa uruldı. 

Onyedinci dü-şenbih gün Menzil-i Batiçine. Onsekizinci salı55 gün56 Menzil-i 
Hasan Paşa. Ol gün yemeklikde mezbûr palanka neferâtının getürdüği bir 
haydûd katl olunup ve Belgrad Muhâfızı Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa57 oniki kıt‘a 
şayka ve onsekiz kıt‘a oraniçeye Kapudan Mehemmed Paşa ve Serhadlü Me-
hemmed Paşa ve Hudâvirdi Paşa'yı bir mıkdâr asker-i İslâm58 ile vaz‘ ve çete 
tarîkıyla Titel altına gönderüp Tise boğazına varırlar. Ve şaykaların direklerin 
indirip üzerine saz59 örtüp kamışlık içine pusuya girerler. Sekiz kıt‘a oraniçeyi 
ayırup Islankamen'e doğrı gönderirler Bir oraniçe ile balık avlayan re‘âyâ bun-
ları görüp Titel kâfirlerine haber virmekle seksen kadar müsellah kâfir sekiz 
oraniçe ve bir çam gemisine girüp, öyle vaktinde üzerlerine varup mukābele 
ve ceng [ü] cidâl60 iderek pusı üstüne vardıklarında düşmen-i bed-âyîn61 perâ-
kende vü perîşân62 ve başdan kara idüp firâr, dört kelle ve onüç dil ve altı ora-
niçe ile çam gemisi yarak ve bisâtlarıyla ahz ve iki oraniçe cengcileriyle gark-ı 
âb olup, fevz-i nusret ile avdet eylediklerin arz eylemiş ve gönderdiği Hırvat 
dil dahi söyledilüp, Nemçe taburı Mohaç Ovası’ndan kalkup Vilişmart nâm 
mahalden Tuna üzre kurduğı köprüden Baçka yakasına geçüp Tuna ile Tise 
arasında olan ova ile gelüp Varadin Kal‘ası'ndan üç sâ‘at berü Tuna kenârında 
Kubile nâm karye kurbüne kondukların haber virdi. Ve Tımışvar Muhâfızı 
Vezîr Caʻfer Paşa umûm müşâveresinde bulunmak ve mu‘accelen Belgrad'a63 
gelmek üzre fermân gönderilüp, Vezîr Arnavud Süleymân Paşa kal‘ada baş 
ta‘yîn olundı. 

Ondokuzuncı çehâr-şenbih gün Menzil-i Kolar. Yirminci penç-şenbih gün 
Menzil-i Çeşme. Yirmibirinci cumʻa gün meks [ü] ikāmet64 olup Rumili Bey-

55 Salı -ÇY
56 gün -Ç
57 Ol gün... Hüseyin Paşa -ÇY
58 İslâm ÇY: -V
59 sazlar ÇY
60 cidâl ÇY: -V
61 bed-âyîn ÇY: -V
62 ve perîşân ÇY: -V
63 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
64 ü ikāmet ÇY: -V
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lerbeyisi Küçük Caʻfer Paşa dörtyüz nefer süvârî ve ikibin nefer piyâde kapusı 
halkı ve mükemmel eyâleti askeri ve üçbin ikiyüz nefer mîrî ve hâne bedeli 
Arnavud ve bin nefer mîrî ve bin nefer vezîr-i aʻzamın Bosna piyâdesiyle Fazlı 
Bölükbaşı ve Dukakin ve Pirizrin sancaklarına mutasarrıf  Hudâvirdi Paşa ve 
Köstendil Sancağı Beyi Serhadlü Mehemmed Paşa ve Silifke Sancağı Beyi 
Şeyh-oğlı Hasan Paşa alay gösterüp hıl‘at giydiler. Yirmiikinci şenbih gün şev-
ketlü,65 mehâbetlü, kudretlü66 hünkârımız hazretleri Belgrad'a67 varılmak üzre 
sunûf-ı askere68 alay emr idüp ancak yed-i hümâyûnlarına murassa‘ kolçak ve 
zahr-ı mübâreklerine mücevher çapraslı beyâz serâser göke69 giyüp ve ser-i 
nusret-eserlerine küçük destâr üzre otâğa-i hind-i sagīr sokunup kuşluk vakti 
mecnûn kırına süvâr olup,70 menzil-i mezbûrdan Belgrad-ı dârü'l-cihâd71 sah-
râsında nasb olunan otağ-ı âlî-tâklarına varınca72 üç sâ‘atlik yire değin73 yemîn 
[ü] yesâra selâm duran kapukulı vüzerâ ve mîr-i mîrân [ü] ümerâ müsellah 
kapuları ve eyâletleri askerine74 izhâr-ı mahabbet iderek azîm alay ile bâr-gâh-ı 
mu‘allâlarına nüzûl ve âdil köşküne teşrîf  buyurdukda75 ve76 der-akab Belg-
rad-ı dârü'l-cihâd77 muhâfızı Vezîr-i dilîr78 Hâcı79 Hüseyin Paşa içerü da‘vet 
ve “hıdmet-i ibâdullâhda80 [250b] sadâkatin81 sem‘-i hümâyûnum olmuş-
dur, ber-hûrdâr ol” buyurup bir sevb kürkli hıl‘at82 ilbâs ve akabince ordu-yı 
hümâyûn-ı nusret-makrûn83 ve kal‘a ve donanma-yı hümâyûnun cümle topları 

65 şevketlü ÇY: -V
66 kudretlü ÇY: -V
67 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
68 asâkir-i ehl-i İslâm kullarına ÇY
69 gerge ÇY
70 olup ÇY: -V
71 dârü'l-cihâd ÇY: -V
72 değin +ÇY: -V
73 yerdir ÇY
74 askerlerine ÇY
75 buyurdukda ÇY: -V
76 ve -ÇY
77 dârü'l-cihâd ÇY: -V
78 dilîr ÇY: -V
79 el-Hâcı ÇY
80 ibâdullâhda VY:müslimînde Ç
81 sadâkat ve istikāmetin ÇY: istikāmet -V
82 semmûr kürk ÇY
83 nusret-makrûn ÇY: -V
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bir fetîlden84 atılup vezîr-i aʻzam kulları85 kapusuyla kethudâsı ve yeniçeri ve 
cebeci ve topcı ve top arabacı ocakları geçdi. Ve köprüler dahi tamâm olup 
muhâfazaları-çün Sava cânibine Hudâvirdi Paşa ve Pançova cânibine on kıt‘a 
şayka ta‘yîn olundı. Ve Tımışvar Muhâfızı Vezîr Caʻfer Paşa'dan kâğıd gelüp 
Ohri Sancağı Beyi Boşnak Receb Paşa'ya bir mıkdâr süvârî asker-i İslâm86 ko-
şup çeteye ta‘yîn ve düşmen-i dîn87 bî-haber iken Şebeş Kal‘ası'na yürüyüş 
idüp ve hisâr kapuların kırup derûnunda olan Nemçe ve Sırf  tâ’ifesin nisvân ve 
sıbyânlarıyla bütün88 kılıçdan geçirüp bi'l-cümle emvâl [ü] erzâkların gāret [ü] 
yağma ve hânelerin ihrâk bi'n-nâr ve cebe-hâneleri alınup kal‘a kumandanıyla 
dört nefer Nemçe ve yedi nefer Sırf  kâfirlerin giriftâr-ı beste-i der-89zencîr, ba-
kıyyetü's-süyûf  otuz kadar90 melâ‘în-i bî-dîn91 hisârın bir taş kullesine tahassun 
etdüğünden bu denlü nusret ile iktifâ ve avdet idüp92 Tımışvar'a vusûllerin arz 
[u] i‘lâm93 eylemiş. Nemçeler habs olup Sırflar henûz gelen dört nefer haydûd 
eşkıyâsı94 ile otak önünde katl olundılar. 

Berây-ı Meşveret ve Ubûr-ı Pâdişâh-ı Gāzî be-Cânib-i Pançova

Vezîr-i aʻzam nâmına olan çelebi iki sene95 pâdişâhı96 “Varadin'e gideriz” deyü 
aldayûb97 Belgrad'a98 geldikçe rü’esâya ta‘lîmi üzre kâh kal‘anın metânet ü 
istihkâmın ve kâh mühimmât ve cebe-hâne ve askerin99 kıllet ü za‘afın bahâne 
etdirüp gün geçirmek fikriyle100 suğrâ ve kübrâ kurdırup envâ‘-ı dürlü hayli 

84 bir fetîlden ÇY: -V
85 kulları ÇY: -V
86 İslâm ÇY: -V
87 dîn ÇY: -V
88 bütün ÇY: -V
89 der ÇY: -V
90 mıkdârı ÇY
91 bî-dîn ÇY: -V
92 avdet-birle ÇY
93 i‘lâm ÇY: -V
94 eşkıyâsı ÇY: -V
95 senedir ÇY
96 pâdişâh-ı gāzî hazretlerini ÇY: gāzî hazretlerin -V
97 avk itdirüp ÇY
98 Belgrad-ı dârü'l-cihâda Y: dârü'l-cihâd -V
99 asker-i İslâmın ÇY: İslâm -V
100 fikr-i fâsidiyle ÇY: fâsidi -V
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hîle vü hud‘a ile Pançova cânibine geçirdi. Şevketlü, mehâbetlü101 hünkârımız 
hazretleri sâde-dil ve102 sâf-derûn olduğundan Hakk celle vü alâ hazretleri gözü 
yaşına rahm eyleyüp evvelki senede Feteran cengi ve kal‘alar fethi ve ikinci 
senede tabur-ı makhûr103 hezîmetine muvaffak olup104 bu sene dahi Belgrad'a105 
gelince Varadin seferi nâmın koyuvirüp pâdişâhı106 inandırdı. Ve yüz dörtbin 
kılıç olmak üzre asker defterin gösterdi. Hâlen ki ellibin mıkdârı107 bile olmaz-
dı. Cümleten kat‘-ı nazar yirmibeşbin yeniçeri arz idüp mahall-i ma‘reke şöyle 
dursun, Tuna'yı108 karşu geçdikde onbin mıkdârı asâkir-i İslâm109 mevcûd 
bulunmadı. Hulâsa-i kelâm bu sene dahi böyle bir dâm-ı tezvîre sâlik olup 
müftî efendi hazretleri110 ile yek-dil ü yek-cihet111 cümle rü’esâya pes-i perde-
den müşâverede “her kim Varadin muhâsarasın sevk ider ise sefer dönüşünde 
herbiri bir bahâne ile katl olunması mukarrerdir” didi. Anlar dahi pâdişâhın112 
kendüye hüsn-i nazarın görüp cümle vüzerâdan geçüp kendüden geçmiyece-
ğin fehm [ü] idrâk113 itmekle sükût evlâ görüldi. 

Ve mâh-ı mezbûrun yirmidördünci dü-şenbih gün cümle vüzerâ-yı izâm114 ve 
ulemâ-yı a‘lâm115 ve mîr-i mîrân116 ve ümerâ-yı zü'l-ihtirâm117 ve rü’esâ-yı asker118 
ve serhadd pîrlerini ve umûr-dîdelerin119 otağına da‘vet ve120 düşmen-i dîn121 

101 mehâbetlü ÇY: -V
102 ve ÇY: -V
103 makhûr ÇY: -V
104 olup -ÇY
105 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
106 pâdişâh-ı gāzî hazretlerini ÇY: gāzî hazretleri -V
107 mıkdârı ÇY: -V
108 Tuna suyunu ÇY
109 mıkdârı asâkir-i İslâm ÇY: -V
110 hazretleri ÇY: -V
111 ve yek-cihet ÇY: -V
112 pâdişâh hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
113 ü idrâk ÇY: -V
114 izâm ÇY: -V
115 a‘lâm ÇY: -V
116 ve mîr-i mîrân ÇY: -V
117 zü'l-ihtirâm ÇY: -V
118 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
119 ve umûr dîdelerin ÇY: -V
120 ve ÇY: -V
121 dîn ÇY: -V
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üzerine varılma husûsunda mükâlemeye ruhsat virüp iki fırka oldılar. Başı ve 
mansıbı kaydında olanlar “Varadin, Girid misilli bir hisâr-ı metîndir, Tuna'dan 
Tuna'ya birbuçuk sâ‘atlik yeri üç kat handak ve şaranpo müte‘addid122 makāss 
ve taş toprak tâbyalar ile ihâta ve mâ-beynleri ikişer üçer kat lagamlar ile zabt 
[u] rabt123 olunmuşdur. Bi-izni'llâhi teʻâlâ124 himmet-i pâdişâhîye bir şey da-
yanmaz, lâkin muhâsarasında su‘ûbet müşâhede ve ele girince asker-i İslâm'ın 
nısfı kırılur. Bu yıl meteris askeri geç gelüp vaktiyle serhadd-i mansûreye irişil-
medüğünden dûr [ü] dırâz muhâsara iktizâ ider ise vaktin müsâ‘adesi ve kal‘a-
yı bütün muhâsara idecek kadar askerimizin vefreti125 olmayup bî-feth avdet 
görinür”. Pançova cânibine ubûr ve iktizâsına göre hareket olunmasın îrâd-ı 
kelâm126 etdiler. Hılâfında bulunup gayret-i dîniyyeye sâhib olanlardan Mısır-
lı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa ve Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa ve Bostâncı Mahmûd 
Paşa, “neçeye dek127 Varadin deyü gelüp gitmelüdür, bu düşmene128 müsâ‘ade 
etdikce kal‘aya istihkâm virüp âhenhisâr eyledi. Âkıbetü'l-emr129 varmalu değil 
mi? Bir gün evvel alalım veyâ cümle kırılalım” didiler. Varadin fethin sevk idüp 
Tımışvar câniblerine ubûra rızâ virmediler.130 Vezîr-i aʻzam ve131 şeyhü’l-islâm 
ve sadreyn efendiler ve Rumili ve Anadolı ve Haleb ve Adana ve Diyârbekir 
beylerbeyileri ve Hâcı Hüseyin Paşa ve yeniçeri ağasın alup baş çadırda pâye-i 
serîr-i a‘lâya132 yüz sürüp cumhûrun sözün arz eyleyüp müşâvereleri bir netî-
ce virmedüğünden Tımışvar'dan Vezîr Caʻfer Paşa gelmesine avk [ü] te’hîr 
olunmuş ve def‘-i meclis kılınmış-idi. Ahşam üzeri gelüp, irtesi salı gün yine 
cümle a‘yân-ı asker vezîr-i aʻzam otağına cem‘ olup cümlesi Vezîr Caʻfer Paşa 
re’yine rızâ virecek oldılar. Ol dahi Varadin Kal‘asın dile getürmeyüp Baçka133 
câniblerin tercîh eyledi. “Pançova'ya geçilüp geçen seneki yol ile gidilüp Nehr-i 
Tise'den Titel'e köprü ile ubûr ve lutf-ı Hakk ile alındıkdan sonra Baçka Ovası 

122 müte‘addid ÇY: -V
123 rabt ÇY: -V
124 te‘âlâ ÇY: -V
125 vefret-i kesreti ÇY: kesret -V
126 kelâm ÇY: -V
127 değin ÇY: -V
128 düşmen-i bed-ahlâka ÇY: bed-ahlâk -V
129 emr ÇY: -V
130 göstermediler ÇY: -V
131 ve ÇY: -V
132 a‘lâ-yi masîre ÇY: -V
133 Başka ÇY
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Segedin ve Göle ve Yanova kal‘aları cümle muzâfâtıyla feth ve derûnuna as-
ker ve müstevfâ zahîre ve cebe-hâne vaz‘ olunup Orta Macar dahi itâ‘at [ü] 
inkıyâd134 üzre olduğundan bî-müzâhim Tökeli İmre135 kralı nasb idüp vakitlü 
vakitsiz bunları zahîre ve asker imdâdıyla zarûret çekdirmezler. Ve Tuna Suyı 
Budun'a varınca değin136 elimize girüp Varadin Kal‘ası girü kalmış zahîre ve 
imdâdı kesilmiş olur ve küffâr-ı hâk-sâr dahi137 Segedin tarafından ordusun138 
kurup imdâd-ı asker139 ve zahîre ve asker koduğı köprü başları elimize girme-
ğin müft ü meccânen zabtı âsân olur andan harbî memleketlere akınlar salınup 
ganâyim-i kesîre ele girdikden sonra Erdel'e girüp Rukal Boğazı’ndan taşra 
Eflak içine çıkup Niğbolı yolundan Âsitâne'ye140 gidilür” didi. Ba‘zıları “ta-
bur-ı küffâr-ı hâk-sâr141 Kubile'de oturup Varadin'e arka virüp Titel Kal‘asın 
önüne almış iken köprü yapmak neçe mümkindir? Mübâşeret olunduğı gibi 
kal‘a altına gelüp Tise kenârında geçid mahallinde olan şansa piyâde asker 
koyup ensesinde taburun142 kurup top tüfeng ile bir vechile bizi karşu geçirmez 
didiler. Bunun tedârüki budur ki ben bir mıkdâr atlu asker ile bir kaç gün 
mukaddem ordudan ayrılup Küçük Kanije'den Tise üzre karşu Segedin tara-
fına köprü yapmak sadâsın koyuvirüp Tise kenârıyla Becey palankasına doğrı 
giderim. Be-her-hâl düşmen-i dîn143 bize köprü yapdırmamağa mâni‘ olmak 
ve karşu geçirmemek sevdâsıyla Kubile'den kalkup bizi kollayarak Segedin'e 
gidersiz. Köprüyi yapup karşu geçin. Düşmen-i dîn144 üzerinize145 gelemez ve 
geldüği hînde ceng idin, eğer düşmen bu hîle ile yerinden kopmayup veyâ Titel 
imdâdına gelüp şans ardına konup karşu geçmek mümkin olmaz ise zarûrî 
umûm üzre146 ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn147 ile Tise Suyu'n sıyırdarak 

134 inkıyâd ÇY: -V
135 İmre ÇY: -V
136 değin ÇY: -V
137 hâk-sâr dahi ÇY: -V
138 ordu-yı menhûsun ÇY: menhûs -V
139 asker ÇY: -V
140 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
141 hâk-sâr ÇY: -V
142 tabur-ı menhûsun ÇY: menhûs -V
143 dîn ÇY: -V
144 bî-dîn Ç: dîn Y: -V
145 üzerlerinize ÇY
146 üzre ÇY: -V
147 nusret-makrûn ÇY: -V
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gidüp Becey ve Küçük Kanije palankaların ve Çanad Kal‘asın alup kurâları 
gāret [ü] hasâret iderek Tımışvar'a varup levazımâtın gördükden sonra Logoş 
ve Şebeş yoluyla ke'l-evvel Eflak içinden Niğbolı yolundan Âsitâne'ye azîmeti 
müstahsen” görüp bu vechile bu memleketlerin feth [ü] teshîr148 ve zabtın üze-
rine deruhde eyleyüp, bu niyyete Fâtiha okunup meclis dağıldı. Hüseyin Paşa 
feryâd [u] figān149 idegördi;, “bu gideceğiniz150 yollar sazlık, bataklık yerlerdir. 
Küllî zahmetler151 çekilüp azîm köprülere muhtâcdır. Eğer bir mıkdâr yağmur 
yağarsa cümle zahîre ve top arabaları katâr ve ağırlık makūlesi ve piyâde ve 
süvâr asker-i152 ehl-i153 İslâm dökilüp yolda külliyyetle154 kalur. Âkıbetinde bir 
şe’âmete uğranur. Kürsî-i memleket olan Varadin Kal‘ası ele155 girmedikce bu 
sevdâ-yı hâma düşdüğünüz vilâyetlerin husûli mahz-ı hayâl olup bir zamânda 
dört tarafından kal‘a muhâsara olunmamışdır, bir cânibinden döğüle gelmiş-
dir. Burnumuz dibinde Varadin Kal‘ası dururken âhar yere [251a] gitmek 
neden iktizâ ider, bir kerre varup muhâsara idelim, fethi156 müyesser olur ise 
ne güzel ve illâ döğmüş oluruz ırzımız ile dönüp gelürüz” deyüp yandı yakıldı. 
Aslâ157 ısgā olunmayup vezîr-i aʻzam ile mâ-beynlerinde burûdet hâsıl oldı. 
Huzûr-ı hümâyûnda dahi bu sözden dönmemeğin Sente Vak‘ası zuhûrunda 
sadâret-i uzmaya vâsıl olmağa bu mu‘âraza sebeb oldı. Andan158 vezîr-i aʻzam 
ve159 şeyhü’l-islâm Efendi ile Vezîr Caʻfer Paşa'yı otağda160 pâdişâha161 buluş-
durup re’yiyle vükelânın ittifâkların arz eyleyüp iltifâten bir serâser semmûr 
kürk ilbâs buyurup Pançova'ya ubûr olunmağa karâr verildi.162 

148 ü teshîr ÇY: -V
149 u figān ÇY: -V
150 gidecekleri ÇY
151 zahmetler ve meşakkatler Ç: zahmetler ve meşakkatler Y: meşakkatler -V
152 asâkir Ç: asker YV
153 ehl ÇY: -V
154 yolda külliyyetle ÇY: -V
155 elimize ÇY: -V
156 feth ü teshîri ÇY: ü teshîr -V
157 aslâ ÇY: -V
158 andan -ÇY
159 ve ÇY: -V
160 otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
161 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
162 itdiler ÇY: -V
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Yirmisekizinci cumʻa gün taraf-ı163 padişâh-ı gāzî hazretlerinden cümle vüzerâ 
ve ulemâ ve ocak ağaları ve ihtiyâr pîr ve umûr-dîdeleri164 otağ-ı hümâyûna 
da‘vet ve baş çadıra165 cem‘166 ve hırka-i şerîf  açılup Şeyh Bosnavî Mustafâ 
Efendi ve Himmet-zâde Efendi du‘â vü senâ167 eyledi. Ol gün Mevlid Mehem-
med Paşa'ya kapularıyla Bodur Süleymân Paşa ve Tatar Sâlih Paşa ve beşyüz 
mîrî süvâriyle Mucur Mehemmed Paşa ve beşyüz mîrî süvâriyle Çomar Hâcı 
Ali Bey Rumili ve Anadolı eyâletlerinden ikişer ve Karaman ve Haleb ve Sivas 
eyâletlerinden birer sancak ifrâz ve biner nefer Bosna ve Arnavud ve beşyüz 
nefer Küçük Caʻfer Paşa ve Yürük ve piyâdesi askeri koşılup otuzbin keyl zahî-
re ve bir mıkdâr cebe-hâne ile Tımışvar'a gönderilüp hîn-i avdetde bundan 
akdem yaz evvelinde zahîre ile giden Kaplan Paşa ve Receb Paşa ve Bektaş 
Mehemmed Paşa kapuları ve eyâletlerinde olan mîr-i mîrân 168ve bin nefer 
mîrî Arnavud piyâdesiyle ma‘an ordu-yı hümâyûna169 gelmek buyuruldı. 

Yirmidokuzuncı şenbih170 gün Rumili ve Anadolı beylerbeyileri kapuları ve 
eyâletleri ve eyâletlerinde olan cümle mîr-i mîrân [u] ümerâ ile Vişniçe köprü-
sünden karşu Pançova cânibine ubûr etdiler. Ol gün Titel semtinden bir knez 
gelüp, “köy subaşımızı değişdirmeğe Varadin'e vardım. Ordu-yı hümâyûndan 
bir mürted Nemçe kaçup kumandana geldi. İslâm pâdişâhı Varadin Kal‘asın 
muhâsara kasdıyla ittifâkların söyledi. Ol dahi tabur serdârı Prenç Visavye'ye 
bildirip yüz atlu ile ol sâ‘at Varadin Köprüsü’nden geçüp kal‘aya gelüp, Vezîr-i 
aʻzam-ı sâbık Ali Paşa muhâsarasında İslâm askerinin alduğı meteris yerlerin 
yoklayup Karlofça'ya gelince Tuna yalıların gezüp kal‘aya geldi. Ve taburdan171 
bir mıkdâr atlu getürüp onar onar ayırup Tekye semtlerine karavul beklemeğe 
ta‘yîn etdi. Ve kal‘aya beşyüz yaya mıkdârı172 Nemçe kâfiri173 dahi koyup tabura174 

163 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
164 ve ihtiyâr pîr ve umûr-dîdeleri ÇY: -V
165 çadırda ÇY
166 meşveret +ÇY: -V
167 vü senâ ÇY: -V
168 ve eyâletlerinde olan mîr-i mîrân ÇY: -V
169 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
170 Çehâr-şenbih ÇY
171 tabur-ı makhûrdan Ç: makhûr -YV
172 mıkdârı Ç: -YV
173 kâfiri ÇY: -V
174 tabur-ı makhûra Ç: makhûr -YV

M E T i N 399

www.tuba.gov.tr



vardı. Ve Titel'de olan altıyüz haydûdun nısfın Varadin'den berü olan kalyonla-
ra koyup Varadin Köprüsü’nün kurbüne getürmeğe köylerden vâfir175 re‘âyâ176 
sürdiler.177 Ve yukarudan dokuzar çifte kürekli kırk şayka ile yeniden yapdıkları 
iki kalyon dahi Varadin altına gelüp ondört kalyon olduğun” haber virdi. 

Otuzuncı bâzâr gün yeniçeri ocağı ve beşbin kantâr barut ve mühimmât-ı ce-
be-hâne ile cebeci ocağı ve üç kıt‘ası yedişer ve yedi kıt‘ası beşer ve yedi kıt‘ası 
üçer kıyye onyedi kıt‘a kolonborna ve üç kıt‘ası kırkar ve dört kıt‘ası otuzbeşer 
kıyye yedi kıt‘a hâvân ve birer kıyye seksen beş kıt‘a şâhî darbuzen ile topcı ve 
top arabacı ocakları geçüp harem-i şerîf  ve hazîne kethudâsıyla hazîne-i âmire 
ve bir nevbet hıyâm-ı hâssa avdet mahalline değin kal‘ada emâneten ikāmet 
ile178 me‘mûr olup mâh-ı Safer'in179 gurresi dü-şenbih güni ki Ağustos'un doku-
zudur, şevketlü,180 mehâbetlü, kudretlü181 hünkârımız182 hazretleri geçüp Orça 
Köyü'nün sağ cânibine nüzûl buyurdı. Ol gün köprüye nâzır nevâle-gâh olan 
püşte-i refî‘ada nihâde kılınan sâyebân-ı şâhânelerine Belgrad-ı dârü'l-cihâd183 
muhâfızı Vezîr Hâcı Hüseyin Paşa da‘vet ve bir sevb serâsere dûhte semmûr 
kürk ilbâs, hıdmet-i muhâfaza ve ibâdu'llâhda sadâkat ü istikāmet184 üzre 
olmak tenbîh [ü] te’kîd185 buyurılup Tuna Kapudanı Aşcı-zâde Mehemmed 
Paşa ve bânî-i cisr olan mi‘mâr, kal‘a köprüsünde hıl‘at giyüp anda mevcûd 
bulunan kırk kıt‘a Tuna şaykası şenlik eyledi. Ve ikindi dîvânı ref‘ olup ke'l-ev-
vel gicelerde çalınmak ve şeb-ân-rûz karavul beklenmek tenbîh-i azîm [ve] 
te’kîd186 buyurılup askerî tâ’ifesine umûm zahîresi verildi. Ve dil almağa giden 
yirmi nefer Kurslu Varadin altında altı nefer Nemçeyi187 kesüp beş neferin 
ordu-yı hümâyûna188 getürüp söyledildi. Nemçe Serdârı Prenç Visavye “İslâm 

175 vâfir ÇY: -V
176 re‘âyâyı ÇY
177 sürüp ÇY
178 ile -ÇY
179 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
180 şevketlü ÇY: -V
181 kudretlü ÇY: -V
182 pâdişâhımız ÇY
183 dârü'l-cihâd ÇY: -V
184 ve istikāmet ÇY: -V
185 ü te’kîd ÇY: -V
186 azîm-i te’kîd ÇY: -V
187 Nemçe düşmenini ÇY: düşmeni -V
188 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
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askeri Varadin üzerine gelür” deyü haber alup, asıl cengcisinden gayrı piyâde 
ve süvâr altıbin Nemçe Varadin şanslarına koyup sonra Pançova'ya geçdüğün 
işitmeğin ne tarafa hareket ider ise ana göre tedârük idecekdir. Ve Orta Ma-
car'da cem‘iyyet iden Kurslu üzerine piyâde ve süvâr onbin mıkdâr Nemçe 
askeriyle Brandeburg Cenerali ta‘yîn olunmuş-idi. Varup bir mahalde döğüşüp 
Nemçe gālib Kurslu mağlûb olup dağıldılar.189 Ve beş aded kal‘aları yine zabt 
idüp Kursludan hayli koyun ve190 sığır ve bârgîr191 sürdiler. Nısfı ayrılup tabura 
geldi, nısfı ceneral-i mezbûr ile memleket muhâfazasında kaldı. Ve Erdel'den 
çıkan altıbin Nemçe askeri ile Vavodmond nâm ceneral dahi gelüp tabura ka-
ruşduğun haber virüp habs olundılar. Getürenler hıl‘at giyüp üç kîse akçe ihsân 
verildi. İkinci salı gün Menzil-i Pançova. Ol gün sipâh [ve] silâhdârdan ikişer 
ağalarına yirmişer ve çavuş ve bayrakdâr ve tüfenglülerine yedişer ve sâ’irine 
beşer akçe terakkīyle biner nefer serdengeçdi yazıldı. Dördünci penç-şenbih 
Tımışvar'a zahîre getüren asker-i İslâm192 orduya193 gelüp dâhil oldı. 

Yedinci bâzâr gün Diyârbekir Eyâleti'nden Palu Beyi Naysar Paşa ve Eğil Beyi 
Seyyid Mustafâ Bey ve Mihrâni Beyi Hasan Bey ve Çermik Beyi Abdülganî Bey 
ve Tercil Beyi Haydar Bey ve Dinç Beyi Zeynel Bey alay ile ordu-yı hümâyûna194 
vâsıl olup ancak Naysar Paşa ile Seyyid Mustafâ Bey kaftân giydiler. Ve Orta 
Macar Kralı Tökeli İmre Kral195 dahi İstanbul'dan gelüp vilâyetine gidince 
değin196 vezîr-i aʻzam mihmân otağı yanına mahsûs çergeler kurılup me’kûlât 
[ü] meşrûbâtı taraf-ı mîrîden görüldi. Ve sunûf-ı askerden197 müntehab üçbin 
mıkdârı atlu asker ile Vezîr Caʻfer Paşa ordu-yı hümâyûndan ayrılup Tise 
Suyı198 üzre köprü yapmak âvâzesiyle Küçük Kanije'ye doğrı gönderildi. Ve 
geçen seneki tonbazdan köprü yapılan Çentehcil nâm geçid mahallinde yine 
Nehr-i Tımış üzre üç kıt‘a köprü binâsı-çün mühimmâtıyla Kürd Ahmed Paşa 
ve Tatar Sâlih Paşa ve beş kıt‘a şâhî darbuzen ve yirmibir oda yeniçeri ile Sek-

189 dağılup perâkende oldılar ÇY
190 ve ÇY: -V
191 ve bâr-gîr ÇY: -V
192 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
193 Ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
194 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
195 kral ÇY: -V
196 değin ÇY: -V
197 asker-i İslâmdan ÇY: İslâm -V
198 suyu ÇY: -V
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soncı Selânikli Mehemmed Ağa ve terakkīli sipâh [ve] silâhdâr zümresi ta‘yîn 
olundı. Ve onbin kadar199 müntehab Tatar askeriyle Şahbâz Girây Sultân dahi 
gelüp ordu-yı hümâyûna200 mülhak olup kendüye kürk, elli nefer a‘yânına 
hıl‘at giydirildi. 

Menzil-i mezbûrda altı gün meks esnâsında201 tamâm mertebe asker-i İslâm'ın202 
girüsi irişüp zâd [ü] zahîreleri tamâmen203 tekmîlden204 sonra sekizinci dü-şen-
bih gün göçilüp Menzil-i Karye-i Logon. Ol gün Şâm beylerbeyisi sadr-ı 
esbak205 Bozoklı Mustafâ Paşa kapusı halkı206 ve üçyüz mıkdârı207 Şâm sipâhî-
siyle ordu-yı hümâyûna208 vâsıl olup alay ile mukābele-i şehriyârîye geldikde 
içerü da‘vet ve dil-nevâzâne hayli ikrâm [ü]209 iltifât buyurduklarından sonra 
serâserli kürk ilbâs ve akībinde hâssa bineklerinden bir eğerlenmiş at Mîrâhûr-ı 
evvel Ahmed Ağa ile otağına irsâl buyurdı. Ve çeteye giden Tımışvarlı Zâ‘im 
Ramazan Ağa ve Mestân Mehemmed Ağa onbeş âdemiyle iki çırnığa binüp 
Nehr-i Tise'yi geçüp Varadin'den tabura210 araba ile zahîre getüren Nemçe'nin 
ikisin kelle ve beşin dil idüp, huzûr-ı hümâyûna211 getürdiler. Nemçe Ser-aske-
ri Prenç Visavye, asâkir-i mansûre Nehr-i Tise'den karşu geçüp Orta Macar 
memleketin zabt [u] rabt212 idüp kral nasb itmeğe azîmetlerin haber almağın 
ikibin Nemçe yayası Varadin’e ve ikibin Nemçe yayası Titel Kal‘ası'na ve bin 
Nemçe yayası Vilve Köprüsi muhâfazasına koyup kendü sâ’ir kâfir213 ile tabu-
run214 Kubile'den kaldırıp asâkir-i mansûrenin ubûrına mâni‘ olmak zu‘muyla 

199 mıkdârı ÇY
200 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
201 meks ü ikāmetten sonra ÇY
202 asâkir-i ehl-i İslâmın ÇY
203 tamâmen ÇY: -V
204 tekmîl olundukdan ÇY
205 sâbık ÇY
206 halkı ÇY: -V
207 mıkdârı ÇY: -V
208 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
209 ikrâm ÇY: -V
210 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
211 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
212 u rabt ÇY: -V
213 küffâr-ı bed-ahlâk ÇY: -V
214 tabur-ı makhûrun ÇY: makhûr -V
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Segedin câniblerine geidüğün215 haber virüp habs olundılar. Ve getürenlere 
otağ-ı âlî216 kapusunda hıl‘at giydirilüp217 ikiyüz altun ile mesrûr kılındılar. Do-
kuzuncı salı gün köprüler geçilüp Menzil-i karye-i Çentehcil. Asâkir-i mansû-
renin girüsi dahi geçdikden sonra köpriler bozılup arabalara tahmîl olundı. Ve 
bânî-i cisr Humbaracı-başı Freng Osmân'a218 kırk altun verildi. 

Onuncı çehâr-şenbih gün andan dahi göçilüp [251b] Diyârbekir Beylerbeyisi219 
Kavukcı İbrâhîm Paşa çarhaya me’mûr olup dahi girü onbeş şâhî ve umûm 
ocak halkıyla Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa ve Kul Kethudâsı Abbâs Ağa 
ve sağında onbeş şâhîyle Zağarcı Mehemmed Ağa, dahi öte beş şâhî ve Bosna 
piyâdesiyle Fazlı Bölükbaşı dahi öte Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr 
İbrâhîm Paşa dahi öte mîrî beşyüz süvâriyle Mucur Mehemmed Paşa ve Uzun 
Ali Paşa ve Mevlid Mehemmed Paşa ve Maraş Vâlîsi Yûnus Paşa ve Genç 
Ali Paşa ve Teke Sancağı Beyi Muhassıl Hasan Paşa ve Silifke Sancağı Beyi 
Şeyh-oğlı Hasan Paşa ve Suğla Sancağı Beyi Bodur Süleymân Paşa ve nihâ-
yetinde terakkīli zümre-i sipâh ve yeniçeri ağası, solunda on şâhîyle Seksoncı 
Mehemmed Ağa, dahi öte iki şâhîyle220 cebeci serdengeçdileri, dahi öte beş 
şâhîyle Arnavud piyâdesi dahi öte Rumili Beylerbeyisi Arnavud Küçük Caʻfer 
Paşa ve Hudâvirdi Paşa ve Ohri Sancağı Beyi Boşnak Receb Paşa ve beşyüz 
mîrî süvârîyle Çomar Hâcı Ali Bey ve cebelü ağaları ve mîrî süvâriyle Boşnak 
Caʻfer Paşa ve nihâyetinde terakkīli zümre-i silâhdâr ve beş şâhîyle Turnacı-ba-
şı İbrâhîm Ağa Fazlı Bölükbaşı'ya ve yeniçeri süvârîleri yeniçeri ağasına ve beş 
şâhîyle221 yeniçeriden Osmân Ağa Arnavud piyâdesine hem-pâ olmak, dahi 
girü beş şâhîyle vezîr-i aʻzamın piyâde ve süvâr kapusı halkıyla kethudâsı Abdî 
Ağa ve sağında kapusı ve eyâleti askeriyle Sivas Beylerbeyisi Çetrefil-zâde Yûsuf 
Paşa ve Kürd Ahmed Paşa ve Bostâncı Mahmûd Paşa ve nihâyetinde ma‘zûl 
paşalar ile Hiyre Ali Paşa ve solunda Avlonya Sancağı Beyi Arnavud Kaplan 
Paşa ve Yanya Sancağı Beyi Bektaş Mehemmed Paşa ve nihâyetinde üçyüz 
nefer erbâb-ı tîmâr ve dahi huddâmıyla Deli İbrâhîm Paşa, dahi girü tûğ-ı 

215 gitdüğün ÇY
216 âlî ÇY: -V
217 ihsân olunup ÇY
218 Osman Ağa'ya ÇY: Ağa -V
219 beyisi ÇY
220 şâhî darbuzen ile ÇY: darbuzen -V
221 şâhî darbuzen ile ÇY: darbuzen -V
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hümâyûn sağında gediklü zümre-i müteferrika, dahi öte üç şâhîyle222 İstan-
bul bostâncıları ve nihâyetinde kapusı ve eyâleti askeriyle Adana Vâlîsi Vezîr 
Fazlı Paşa ve tûğ-ı hümâyûn solunda gediklü çavuş, dahi öte üç şâhîyle Edirne 
bostâncıları ve nihâyetinde kapusı ve Şâm kuluyla Şâm Beylerbeyisi Bozoklı 
Mustafâ Paşa, dahi girü dip alay ve iç halkıyla şevketlü, mehâbetlü, kudretlü223 
pâdişâh-ı gāzî hazretleri, dahi girü mâ-beyni bir kurşun menzili açık yürümek 
üzre ağırlık, dahi girü beş şâhî darbuzen224 ve Beyşehri Sancağı Beyi Ahmed 
Paşa ve Hazînedâr İbrâhîm Paşa ile Yürük piyâdesi ve Vidin'de yazılan mîrî 
piyâde ve Rumili'nin hâss ağaları ile kapusı ve eyâleti askeriyle dümdâr ta‘yîn 
olunan Haleb Beylerbeyisi Vezîr Kanijeli Osmân Paşa yürüyüp avdet mahal-
line değin herkes kollu kolunda bu tertîb üzre konup göçmek ve rûz-merre 
mevcûd sekizbin arabadan ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn225 etrâfına tabur 
çevrilmek, karavul ve otlukçulardan gayrı her kim taşrasında bulunur ise bilâ-
âmân katl olunmak üzre emr-i hümâyûn sâdır olup muhkem tenbîh buyuruldı. 
Ve Serhadlü Mehemmed Paşa ve Kurd Mehemmed Paşa ve Tatar Sâlih Paşa 
bir alaya ta‘yîn olunmayup, ne mahalle asker iktizâ ider ise fermâna muntazır 
olmak, kapularıyla topdan zümre-i silâhdâr önünde gitmek ve bakī oniki şâhî 
ve onyedi kolonborna toplar tûğ-ı hümâyûn pîş-gâhında yürümek ve muktazî 
mahallere kapusı ve eyâleti askeriyle Vezîr Fazlı Paşa getürüp nezâret eylemek 
ve mezbûr zevâyid toplardan üç kıt‘a şâhî darbuzen mühimmâtlarıyla otağ-ı 
hümâyûn önünden münfekk olmamak üzre karâr virilüp minvâl-i meşrûh üzre 
azîm alay ile Titel mukābelesinde Çaysıg nâm köy yurdına nüzûl-i hümâyûn 
buyuruldı.

Feth-i Kal‘a-i Titel ve Ubûr-ı Pâdişâh-ı Gāzî

Nehr-i Tise ihtiyâten Varadin muhâsarasına iktizâ ider mülâhazasıyla onikişer 
kıyye on kıt‘a balyemez top ile Küçük İsmaʻîl Paşa, Kapudan Mehemmed Pa-
şa'ya kafadâr ta‘yîn olup donanma-yı hümâyûna vaz‘ olmuş ve Pançova'dan ha-
reket güni on kıt‘a galita ve kırk kıt‘a fırkate ve altmış kıt‘a şayka cem‘an yüz kıt‘a 
donanma-yı hümâyûn sefîneleriyle Kapudan Paşa dahi Belgrad-ı dârü'l-cihâd226 

222 şâhî darbuzen ile ÇY: darbuzen -V
223 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
224 darbuzen ÇY: -V
225 nusret-makrûn ÇY: -V
226 dârü'l-cihâd ÇY: -V
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altından kalkup Nehr-i Tise'ye girüp boğazı zabt [u] rabt227 eylemiş idi. Bu gün 
gelüp Titel'den yarım sâ‘at aşağıda vâki‘ Titel Adası'nın alt tarafında Titel câ-
nibinde düşmen-i dîn yapup kapanduğı küçük şansı donanma-yı hümâyûn ile 
sudan muhâsara ve top ve tüfeng ile mukātele idüp düşmen-i dîn mukāvemete 
kādir olmayup cengden228 me’yûs olıcak öyle vakti şansı bırakup kal‘a dibinde 
olan büyük şansa girüp top tüfeng ile ikibin yaya Nemçe tahassun idüp himmet-i 
pâdişâhîye muhtâc olup meftûh şansı içinde bulunan iki şâhî topuyla zabt ve 
derûnuna bir mıkdâr asker-i İslâm229 ile Küçük İsmaʻîl Paşa'yı muhâfazasına 
koduğun rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm230 eyleyüp bir dil ile gönderdiği çuka-
dârına ihsân virilüp gerek şans ve gerek Titel Kal‘ası ahşama değin feth [ü] zabt 
olunmak üzre vezîr-i aʻzama tenbîh [ü] te’kîd231 buyurılup Anadolı Beylerbeyisi 
Mısırlı-zâde Vezîr232 İbrâhîm Paşa Nehr-i Tise'yi karşu geçmek hıtâbıyla hatt-ı 
hümâyûn sâdır olup Küçük Mîrâhûr Çerkes Mehemmed Ağa ile gönderildi. Ve 
köprü binâsına me’mûr olanlar ordu-yı hümâyûn kurbünde cereyân iden Nehr-i 
Bekey üzre yedişer kıt‘a tonbazdan iki köprü ihzâr etmişler idi. Der-akab vezîr-i 
aʻzam, Dümdâr Osmân Paşa ve Bozoklı Mustafâ Paşa'yı ordu-yı hümâyûn hıfzı-
na me’mûr idüp kendüsi sâ’ir vüzerâ vü mîr-i mîrân ve ümerâ kapuları ve eyâ-
letleri askeri ve yeniçeri ağası ve kul kethudâsı ve zağarcı ve seksoncuyı yanına 
alup otuzsekiz kıt‘a şâhî top ile cisr-i mezbûrdan geçüp sazlık içinden birbuçuk 
sâ‘at ilerü Nehr-i Tise kenârına varup ma‘hûd şans mukābelesinde meteris alup 
ve topları münâsib mahallere dizüp ve piyâde asâkir-i mansûreyi233 meterise 
vaz‘ eyleyüp bilâ-ârâm dâne-i top ve kurşunı yağdırdı. Taraf-ı pâdişâhîden “ah-
şama değin şans ve kal‘anın fethi murâd-ı hümâyûnumdur, bi-eyyi vechin kân 
ne cânibden kābil ise yürüyüş etdirmek gereksin” deyü pey ender-pey tenbîh-i 
hümâyûnları sâdır olmağın, çırnık ve üsti açıklar ile mezbûr adanın alt tarafın-
dan Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa ve Kavukcı İbrâhîm Paşa kapuları ve bir 
mıkdâr yeniçeri ile kul kethudâsı, vezîr-i aʻzam kapusuyla kethudâsı donanma-yı 
hümâyûn askeriyle müntehab cem‘an üçbin mıkdâr guzât-ı mansûreyi234 geçi-

227 u rabt ÇY: -V
228 ceng-i cidâlden ÇY: cidâl -V
229 İslâm ÇY: -V
230 i‘lâm ÇY: -V
231 ü te’kîd ÇY: -V
232 Vezîr ÇY: -V
233 ehl-i İslâmı ÇY
234 ehl-i İslâmı ÇY
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rüp, anlar dahi alayların düzüp ikindiden sonra tekbîr getürüp yalın kılıç açık-
dan yürüdiler. İbtidâ Köstendil bayrağıyla bir yeniçeri bayrağı ilerü seçilüp, bir 
uğurdan şansa hücûm idüp düşmeni235 içerüden çıkarup ovaya dökdiler. Ve 
Titel bayırı altına varınca kırdılar. Beşyüz kadar236 kâfiri hâk-i helâka düşürdi-
ler, altı kıt‘a bî-nazîr şâhî top ile şansı feth [ü] zabt idüp meterislendiler. Henûz 
dörtbin yaya ve ikibin atlu Nemçe ile Titel imdâdına gelüp kal‘a ardında meks 
[ü] ikāmet237 üzre olan Varadin kumandanı piyâde ve süvâr alayların düzüp 
ve bozgun kâfiri önüne katup iki def‘a şans üzerine yürüdi. Meterisde olan 
piyâde ehl-i İslâm yerlerinde sâbit-kadem olup serpdikleri kurşundan melâ‘î-
nin238 neçeleri dahi mürd [ü] helâk ve ahşam karanlığı mevâni‘iyle bir hatve 
ilerü gelmeğe kudretleri olmayup girüden asâkir-i İslâm'ın ceste ceste kayıklar 
ve neçeleri sudan yeldirüp geçdiklerin ve birbirlerin ta‘kīb iderek üzerlerine 
hamle vü239 hücûmların göricek derûnlarına240 ru‘b [ü] hırâs müstevlî olup 
ve “kal‘aya girüp tahassün idersem yarın kal‘ayı alurlar ve cümlemizi kılıçdan 
geçirirler” havfından kal‘aya dört tarafından âteş virüp içinde olan beşyüz ka-
dar241 Sırf  haydûd kâfirlerin ve bozgun ve kendü yaya ve atlusun önüne katup 
bâr [u] bengâh ve hayme [vü] har-gâhın ol mahalde bütün242 bırakup karârı 
firâra tebdîl ve neçe ağırlıkların dahi yollarda dökerek Vilve Köprüsü’nden 
geçüp Varadin'e cân atup gitdi. Ve kimi dahi büyük tabura243 kaçup ekseri 
hınzîr-misâl sazlıklara girdiler. Vehle-i ûlâda bin mıkdâr Tatar ve atına [252a] 
dayanan sâ’ir guzât-ı244 gāret-girândan ve serhadlüden tabur-ı makhûr245 ve 
Varadin'e varınca kovup yetişdiklerinin neçelerin esîr ü der-zencîr246 nicelerin 
dahi247 küşte-i şemşîr idüp hayli ganîmet ellerine girdi. Orduların dahi yağ-
malayup dörtyüz araba zahîreleri nasîb-i ehl-i İslâm oldı. Ve Kubile'ye yakīn 

235 düşmen-i dîni ÇY: dîn -V
236 mıkdârı ÇY
237 ü ikāmet Ç: -YV
238 melâ‘în-i hasirînin Y: hâsirîn -ÇV
239 hamle ÇY: -V
240 derûn-ı menhûslarına ÇY: menhûs -V
241 mıkdârı ÇY
242 bütün Ç: -YV
243 tabur-ı makhûra Y: makhûr -V
244 guzât ÇY: -V
245 makhûr ÇY: -V
246 der-zencîr ÇY: -V
247 nicelerin dahi ÇY: -V
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dört kıt‘a şâhî top ve iki araba cebe-hânelerin dahi bırakdırup zabt etdikleri 
gerek şans ve gerek kal‘anın bu vechile fethi haberiyle diller ve kelleler ile Kurd 
Mehemmed Paşa gelüp otağda hıl‘at giyüp ihsân aldı.248 Sâ’ir gelenlerin dahi 
her biri mertebelerince mesrûr kılınup dillerin ekseri sâhiblerine virilüp bellü-
celeri mîrîye alındı. Ancak yirmi mıkdârının boyunları uruldı. Ve otağ önün-
de mahsûs kurılan çergede ikiyüz kadar yaralı guzâtın249 mecrûhları sarılup 
merhem-bahâları verildi. İki serdengeçdi ağası ve iki fırkate kapudanlarıyla elli 
kadar250 guzâtın251 şehâdeti tahkīka irdi. Ahşam namâzı taraf-ı pâdişâhîden252 
vezîr-i aʻzama253 iltifâtı mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ve bir 
kabza murassa‘ hançer ile Küçük Mîrâhûr Çerkes Mehemmed Ağa gönderilüp 
meterisde teslîm eyledi. Müvâcehe-i asâkir-i ehl-i254 İslâm'da hatt-ı şerîf  oku-
nup hançeri takınup vakt-i ışâdan sonra gelüp otağda255 pâye- i serîr-i a‘lâya256 
yüz sürüp ayağın öpdi. “Ber-hûrdâr ol, sa‘y [ü] hıdmetin makbûl-i şâhânem 
olmuşdur, Hakk celle vü alâ hazretleri iki cihânda yüzün ak etsün” buyurup, 
me’zûn olduğı hâlde mukābelelerinde bir mıkdâr celse-i hafîfe ve mükâleme-
den sonra otağına gidüp emr-i hümâyûnları üzre sabâha değin bi'l-257cümle 
yeniçeri, cebeci, topcı, cebe-hâne ve toplar vüzerâ ve mîr-i mîrân [ü]258 ümerâ 
kapuları ve eyâletleri askeriyle üsti açıklar ve sâ’ir sagīr ve kebîr kayıklar ile 
Nehr-i Tise'yi karşu geçüp Titel ardında ovaya konup, tonbazdan köprü binâ-
sına mübâşeret olunup Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa üzerine nâzır ta‘yîn olundı. 

İrtesi penç-şenbih gün öyleye değin otuzbeş tonbazdan adaya ve adadan 
kırk üç tonbazdan Titel cânibine köprü ulaşup fevc fevc asker259 ve zahîre ve 
ağırlık geçmeğe başladuğı260 vezîr-i aʻzam tarafından rikâb-ı hümâyûna261 arz 

248 oldu Ç: aldı YV
249 guzât-ı ehl-i İslâmın ÇY: ehl-i İslâm -V
250 mıkdârı ÇY
251 guzât-ı İslâmın ÇY: İslâm -V
252 pâdişâh-ı hüdâvendigâr hazretlerinden ÇY: hüdâvendigâr hazretleri -V
253 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
254 ehl ÇY: -V
255 otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
256 sa‘âdet-masîre ÇY
257 bi'l ÇY: -V
258 ve Ç: -YV
259 asâkir-i İslâm ÇY
260 başladuğu YV:bir bir başladıkda Ç
261 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
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[u] i‘lâm262 olunmağın ol gün kendüler dahi içhalkı ve dip alay ile menzil-i 
mezbûrdan sa‘âdet [ü] ikbâl ile263 hareket ve mukaddem Nehr-i Bekey üzre 
olan köprülerden ve kamışlık içinden geçüp bir buçuk sâ‘at ilerü Nehr-i Tise 
kenârında vâki‘ cisr-i kebîr başına nüzûl buyurdı.264 Ol gün Vezîr-i dilîr265 
Caʻfer Paşa dahi avdet ve ordu-yı hümâyûna266 gelüp mülhak-ı mu‘asker-i 
İslâm267 oldı. Vilve ve Kubile ve Varadin semtlerine giden gāret-girân-ı Tatar 
ve akıncı askeri Titel Adası'nda harâc-güzâr Moşorin ve Kovojde ve Lof  nâm 
üç azîm karyeleri urup ahâlîsin esîr ve eşyâların gāret [ü] yağma etdikleri 
sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâh-ı gāzîye268 ilkā olunmağın fetvâ-yı şerîf  mûcebince 
fukarâyı sıyâneten cümlesi girü virilmek üzre emr-i hümâyûnları sâdır olup 
taraf  taraf  ordu-yı hümâyûna269 dellâllar nidâ ve gediklü ve gediksiz müte-
ferrika ve çavuş ve kapucı-başı ve silahşor ağalar ta‘yîn, “her kim virmeyüp 
sonra elinde bulunur ise mâl-ı mîrîye kabz ve kendü salb [ü] siyâset olunur” 
deyü muhkem tenbîh [ü] te’kîd270 buyurulmağın, gerek Tatar ve gerek sunûf-ı 
askerden racül, nisvân ve sıbyân üçbin kadar re‘âyâ cem‘ olup Belgrad-ı 
dârü'l-cihâd271 yakasında dağılan köylere iskân olunmak üzre üsti açıklara 
konup Belgrad'a272 gönderildi. İrtesi cumʻa gün andan dahi göçilüp cisr-i 
mezbûrdan geçilüp Titel toprağına vaz‘[u] kadem buyurılup kurbânlar zebh 
ve du‘â olundı. Köprü başında mukābele-i hıdmet bânî-i cisr Humbaracı-başı 
Freng Osmân'a273 elli altun ve Yûsuf  Paşa'ya yüz altun ile bir hıl‘at ihsân ve 
ilbâs buyurılup, şans içinden geçilüp lâşe-i mındâr-ı küffâr-ı hâk-sâr274 seyr 
olundı. Meselâ köprü kurılan ada berâberinden Titel bayırı altına gelince 
çeyrek sâ‘at mıkdâr mahal Nehr-i Tise kenârın lisân-ı küffârda “şans” ta‘bîr 
etdikleri tüfengci meterisi ve iki başlarında handaklı birer top tâbyalarıyla 

262 i‘lâm ÇY: -V
263 sa‘âdet-i ikbâl ile ÇY: -V
264 buyurup ÇY
265 dilîr ÇY: -V
266 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
267 mu‘asker-i İslâm ÇY: -V
268 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin sem‘-i hümâyûnlarına ÇY
269 Ordu-yı hümâyûna -ÇY
270 ü te’kîd Ç: -YV
271 dârü'l-cihad ÇY: -V
272 Belgrad-ı dârü'l-cihada ÇY: dârü'l-cihâd -V
273 Osman Ağa'ya Ç: Ağa -YV
274 hâk-sâr ÇY: -V
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zabt [u] rabt275 idüp bir mertebe istihkâm virmiş ki top ve tüfeng kâr etmez, 
bütün Nemçe taburı gelüp ardına tahassun etmiş olsa Nehr-i Tise'yi geçmek 
şöyle dursun yanaşmak muhâlâtdan idi. Âsân vechile fethi müyesser olduğu-
na hamd [ü] senâ iderek Titel kurbünden mürûr ve otağ-ı hümâyûnlarına 
şeref-nüzûl ve irtesi şenbih gün meks idüp içhalkı kullarıyla kal‘a seyrine teşrîf 
buyurup Tise'ye nâzır atlu tâbyasında nihâde kılınan sâyebân-ı şâhânelerine 
inüp276 enderûn ve bîrûn-ı hisâr yanmış ancak bir kurı vîrân dîvârı kalmış, 
tâbya içinde bulunan iki şâhî bir demür top ile Tise aşurı olan kulleye nişâne 
atıldıkdan sonra evvel alınan on mıkdârı277 şâhîyle Belgrad'a278 gönderildi. Ve 
kal‘a zabtına çendân iltifât olunmayup hâli üzre bırakıldı. Ve cengde tutılan 
bir mürted tâbya kenârında katl olunup bayırdan aşağı Tise'ye doğrı yuvar-
lanup gitdi. Ol gün Çaysıg cânibinde olan askerin279 ardı tamâm kamışlığa, 
andan Tise'den berü Titel cânibine geçüp kondılar. Gerek Nehr-i Bekey ve 
gerek Tise köprüleri bozılup arabalara tahmîl olundı. 

İrtesi mâh-ı mezbûrun ondördünci bâzâr gün andan dahi göçilüp Vilve 
Köprüsi geçilüp konuldı. Titel fethinin irtesi Rumili ve Anadolı ve Diyârbekir 
beylerbeyileri mukaddem gelüp cisr-i mezbûrı zabt [u] rabt280 idüp öte başına 
meterislenmişler idi.281 Bu gün bir sâ‘at ilerü ordu-yı hümâyûn nihâyetinde 
ovadan bir kat meteris dahi alınup sağ cânibi Vilve Gölü'ne ve sol cânibi Tuna 
sazlığına ulaşdırılup düşmen-i dîn282 gelicek yolları zabt [u] rabt283 eylediler. İki 
gün mukaddem Serhadlü Mehemmed Paşa bir mıkdâr Tatar-ı yağma-girân284 
ile dil almağa gitmiş-idi. Tatarlar ile dokuz Macar göndermiş, söyledilüp Nem-
çe taburı Sente kurbünde meks üzre olup Vavodmond nâm Erdel Cenerali 
onbin Nemçe atlusı ve beşyüz mıkdârı285 Macar katanasıyla taburdan ayrılup 
Titel imdâdı niyyetiyle gelüp Karagöl kurbüne konduk. Varadin yolunı ve İs-

275 u rabt ÇY: -V
276 nüzûl buyurup Ç: inüp YV
277 mıkdârı Ç: -YV
278 Belgrad-ı dârü'l-cihâda Ç: dârü'l-cihâd -YV
279 asker-i İslâmın Ç: İslâm -YV
280 u rabt ÇY: -V
281 beyler +Ç: -YV
282 dîn ÇY: -V
283 u rabt ÇY: -V
284 yağma-girân ÇY: -V
285 mıkdârı ÇY
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lâm askerinden gelür var mı deyü286 yoklamağa Macar atlusun gönderüp biz 
de ilerü gelürken serhadlü ve Tatar askeri uğrımız alup biraz287 cengden sonra 
bizi bozdılar. Kimimizi kırup kimimizi esîr idüp kurtulanımız Nemçe atlusı 
olduğı mahalle kaçup bizi tutdılar. Ve kaçanları dahi kovarak Nemçe atlusı 
olduğı yere değin seğirdip bulamadılar. Ve Titel alınup yanduğun görmüşler288 
ve içinden çıkup firâr iden Nemçe atlusunun vâfiri bunlara gelüp kavuşmuşlar 
ve andan ilerü harekete kādir olmayup girü dönüp büyük tabura gitmişler idi. 
Onbeş bin yaya ve yirmibeş bin atlu olup ve289 Orta Macar cenginde Macar 
Kapudanı Paldiyak yaralanmış-idi. Yerine Epeçki nâm Macar Kapudanı ta-
burda290 olan Macar askerine baş olduğun haber virdiler. Şevketlü291 pâdişâh-ı 
gāzî hazretleri cisr-i mezbûrdan geçerken öte başında şans içinde sekizi katl 
olup biri habs olundı. Vezîr-i aʻzam nâmına olan yâd-gâr-ı düşmen-i bî-dîn292 
“taburı bu mahalle yirmi sâ‘at mıkdârı293 ba‘îd yer olup hâlen ki Segedin'e 
doğrı gitdi. Kâfirin294 kasdı bizi sarpdan sarpa çeküp li-maslahatin gün geçir-
mekdir. Varadin Kal‘ası imdâdı-çün üzerimize gelmek iktizâ etse günde üçer 
sâ‘at yürüdüği hînde yedi günde ancak gelebilür”. Varadin'i berr ü bahrden 
sarup göz karardup yürüyüş295 ile almak sevdâsına düşdi. Ve a‘yân-ı askeri 
otağına cem‘ idüp “kal‘a-i mezbûre askerden tehî ve su tarafı tâbya ve handak 
ve meteris ve şaranpodan berîdir. Pançova Köprüsü’n getürüp Kubile Cezîre-
si'nden karşu Zemun'a kuralım. Şevketlü, mehâbetlü, kudretlü296 hünkârımız 
hazretleri cümle ağırlık ve atlu ve bir mıkdâr yaya asker ile Zemun'a geçüp Va-
radin önünde hâzır-baş durup biz cümle yayayı donanma-yı hümâyûna vaz‘ 
ve bir gice ale'l-gafle taraf  taraf  yürüyüş ile kal‘ayı alalım” didi. Nihânî ekser 
ukalâ birbirlerine, “su aşurı böyle metîn kal‘a neçe feth [ü] teshîr297 olur bu ted-
bîr aynen kahve-hâne tiryâkîlerinin hikâyesine benzer bir dâm-ı tezvîr, mahz-ı 

286 deyü Ç: -YV
287 biraz Ç: -YV
288 görmüş Y
289 ve ÇY: -V
290 tabur-ı makhûrda ÇY: makhûr -V
291 şevketlü ÇY: -V
292 bî-dîn Ç: bî Y: -V
293 mıkdârı Ç: -YV
294 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
295 yürüyüşler ÇY
296 mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
297 ü teshîr ÇY: -V
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hayâl” deyüp sûretâ ma‘kūl didiler. Fâtihâ okunup ve köprüyi bozdırup bir gün 
evvel göndermek üzre Belgrad-ı dârü'l-cihâd298 muhâfızı Vezîr Yeğen Hüse-
yin Paşa'ya fermân gönderdi. Müftî efendiyle otağ-ı hümâyûna gelüp huzûr-ı 
şehriyârîye299 rü’esâ-yı askerin re’yin arz [u] i‘lâm300 eyledi. [252b] Dünki 
gün emr olunduğı üzre Kapudan Mehemmed Paşa donanma-yı hümâyûn ile 
Tise Boğazı’ndan çıkup Varadin'in berü cânibinde olan adayı bu gün zabt [u] 
rabt301 idüp meterislendikleri ve düşmen-i dîn302 havfa düşüp kal‘anın tonbaz 
köprüsün bozup, kalyon ve şaykaların üst tarafa çekdikleri haberi geldi. 

Onbeşinci dü-şenbih gün menzil-i mezbûrda meks [ü] ârâm303 olup ahşama 
değin cümle ağırlık ve top ve cebe-hâne geçüp vezîr-i aʻzam tarafından huzûr-ı 
hümâyûna bir küçük yeniçeri gelüp Titel şansına ibtidâ yürüyüş idüp, kellesin 
bu alduğun yoldaşları şehâdet etmeğin kemâl-i mertebe iltifâtlarından başına 
çelenk sokup bir kabza altun ihsân304 buyurdılar. Onaltıncı salı gün andan dahi 
göçilüp Dümdâr Vezîr Osmân Paşa Vilve Köprüsü’n yakup müretteb alaylar 
ile üç sâ‘at ilerü, Varadin'den üç sâ‘at berü mukaddemâ düşmen-i dîn305 taburı 
konduğı Tuna kenârında Kubile nâm karye kurbüne nüzul-i hümâyûn buyurı-
lup, ense Nehr-i Tuna ve cânib-i yemîn tabur-ı düşmen yolı ve cânib-i yesâr Va-
radin Kal‘ası olup üç düşmen arasına konuldı. Henûz menzile karîb mahalde 
Tatar askeri taburdan getürdükleri bir kelle ve iki dil ve kendü rızâsıyla gelen 
Bosnalı İbrâhîm esîrden keyfiyyet-i düşmen su’âl buyurılup, “Nemçe Ser-askeri 
Prenç Visavye Nemçe taburuyla Martinoş palankasından karşu Küçük Kanije 
Palankası'na Nehr-i Tise'ye kurdukları köprüden Tımışvar cânibine geçmek 
üzre Sente'ye vardıkda Orta Macar'da olan üçbin Nemçe ve ikibin mıkdâr as-
keriyle bir anda Brandeburk Cenerali köprü tonbazlarıyla ve França cânibinde 
olan Palgi Ceneral beşyüz Nemçe ve beşyüz Macar ve Komaran Adası'ndan 
Zicoğlı altıyüz katana ile tabura geldi. Ve Becey palankasında kırk306 kadar307 

298 dârü'l-cihâd ÇY: -V
299 şehriyâr-ı bülend hazretlerine ÇY: bülend hazretleri -V
300 i‘lâm ÇY: -V
301 u rabt ÇY: -V
302 dîn ÇY: -V
303 ü ârâm ÇY: -V
304 in‘âm ÇY
305 dîn ÇY: -V
306 beş yüz Nemçe... kırk -ÇY
307 mıkdâr ÇY
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haydûd alıkoyup re‘âyâsının birazın Tise ile Sente'ye getürüp birazın Segedin'e 
gönderdi. Ve Segedin kumandanın yenileyüp kendü avretin ve ağırlığın bile 
koşup elli nefer atlu Nemçe ile Segedin'e gönderdi. Kal‘a muhâfazasında yaya 
yüz Nemçe ve yüz haydûd alıkoyup mâ‘adâsın tabura308 getürdi. Mukaddemâ 
kal‘a varoşı yanmağla ile'l-ân yapılmayup evvelden ne mıkdâr topı olduğun 
bilmem, ancak bahâr faslında Budun'dan yirmi kolonborna ve üç hâvân 
getürdiler. Ve envâ‘ından zahîre çokdur, lâkin ekser etmekleri Segedin309 ve 
Varadin'den gelmekle henûz irişmeyüp ziyâde kahtları vardır. Ve İslâm askeri 
Titel'e mürûrların Titel'deki Nemçe başları Prenç Visavye'ye bildirip imdâda 
irişmelerin feryâd itmekle Sente'den kalkup gice gündüz yürüyüp ikinci gün 
Beçey Palankası mukābelesinde göl kenârına kondı. Ve palanka kapudanı iki 
katana ile tabura gelüp Titel'de olan Nemçe askeri bozılup kal‘a ve ada zabt 
[u] rabt310 olunup Kubile’ye konmak üzre Vilve Köprüsü’n geçdiklerin söyledi. 
Ve aralarında karışıklık ve havfları ziyâde olup memleket muhâfazası kaydına 
düşdiler. Varadin kurbünde Tuna yalısında olan eski tabur handakına girüp 
kal‘aya arka virmek tasmîmin idüp üzerimize gelürler ise ceng [ü] cidâl311 ide-
riz didiler. Ve ol menzilde bişürdükleri etmekleri cümle furunlarında yandı. 
Ve andan dahi kalkup bu gün312 Karagöl Köprüsi başına kondılar. Ve yarın 
köprüyi geçüp ikinci menzilde Varadin topı altında ma‘hûd tabura girmeğe 
cân atdılar. Nemçe taburı cem‘an kırkbin cengci ve onbin dahi karaltısı olup 
atlusı yirmibeş bin ve yayası onbeş bin, bunların adedine Erdel'den gelen al-
tıbin Nemçe yayası ve ikibin Macar ve ikibin Sırf  atlusı dâhildir. Ve yetmiş 
kıt‘a alay topları mevcûd olup böyle kavl [ü] karâr313 etdiler ki İslâm askeri 
bir dar mahalle sıkılup fursat bize elvirir ise üzerlerine varır314 bir kerre315 gü-
reşürüz, Tanrı kangı tarafa nusret ihsân ider ise Varadin Kal‘ası anın olur” 
didiklerin takrîr eylediler. Ve köprü tonbazları aşağıdan gelüp irişince araba 
tonbazlarıyla mukaddem ordudan Kubile Adası'na üç yerden köprüye mü-
bâşeret olunduğı, Vezîr Caʻfer Paşa ve Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa 

308 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
309 Segedin'den ÇY
310 u rabt ÇY: -V
311 cidâl ÇY: -V
312 gün -ÇY
313 ü karâr ÇY: -V
314 varup ÇY
315 bir kerre -ÇY
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rızâ virmeyüp “düşmen-i dîn316 ta‘kībinden asker havfa düşüp meterisleri ve 
orduyı bırakup adaya ve adadan büyük köprüye uğrayup, kılıcıyla geçen geçer 
ve izdihâmdan köprüde kırılur, bakıyyesi suya urup boğulur. Bütün ordu ve 
toplar ve mühimmât-ı cebe-hâne dökilüp kalur. Düşmen-i bî-dîn317 eline gi-
rüp318 iyâzen bi'llâhi teʻâlâ319 Devlet-i aliyye bir fezâhate uğrar ki bed-nâmlığı 
kıyâmete değin anılur. Meterislerimize bir hoş metânet virüp tabur-ı düşmen-i 
dîn320 üzerimize gelür ise ceng [ü] harb321 ideriz. Kal‘aya doğrı gider ise yol 
virüp biz gine evvelki tedbîrimiz üzre Segedin'e gideriz veyâ tedbîr-i âhara 
şürû‘ ideriz” dimeleriyle köprü binâsı fesh olup Karagöl Köprüsü’n yakup 
düşmeni berü cânibe geçirmemek üzre kapusı ve eyâleti askeriyle Diyârbe-
kir Beylerbeyisi Kavukcı İbrâhîm Paşa'ya terakkīli zümre-i sipâh ve leşker-i 
Tatar ile Şahbâz Girây Sultân koşılup karşu gönderildi. Ahşama karîb irişüp 
berü tarafın yakup girü çekildiler. Lâkin piyâde ve süvâr kâfir hücûm itmekle 
söyündürüp ke'l-evvel yapdılar ve çarhacısı berü geçüp bir mıkdâr elleşüp dil 
ve kelle getürdiler. Ve gice mehtâblığında umûmen geçüp taburlanduğı haberi 
geldi. Bi-emr-i hümâyûn ol gün ve ol gice sabâha değin Tuna'dan Tuna'ya 
gelince ovadan ordu-yı hümâyûn önüne bir kat meteris alınup handakları ke-
sildi. Onyedi kıt‘a kolonborna toplar içün mahsûs tâbyalar yapılup vaz‘ olundı. 
Seksen beş kıt‘a şâhî top ve üç kıt‘a çifte darbuzen ve yedi kıt‘a hâvân münâsib 
mahallere yerleşdirilüp piyâde asker ve cümle paşalar kapuları ve eyâletleri 
askeriyle kol kol meterise girüp bir başdan bir başa va[r]ınca zabt ve ihâta 
eyleyüp şöyle ki sağ cânibin Tuna kenârından Rumili Beylerbeyisi Küçük Caʻ-
fer Paşa ve Kaplan Paşa ve Bektaş Mehemmed Paşa ve Hudâvirdi Paşa Vâlî-i 
Haleb Vezîr Kanijeli Osmân Paşa, Vâlî-i Şâm Kethudâsı Sâlih Ağa ve terak-
kīli sipâh [ve] silâhdâr zümresiyle Vezîr Caʻfer Paşa ve Kethudâ-yı sadr-ı âlî 
Abdî Ağa ve cebeci ocağı ve seksoncı-başı ve Vâlî-i Anadolı Mısırlı-zâde Vezîr 
İbrâhîm Paşa, Vâlî-i Adana Vezîr Fazlı Paşa, Vâlî-i Sivas Çetrefil-zâde Yûsuf 
Paşa ve Mevlid Mehemmed Paşa ve Şeyh-oğlı Hasan Paşa ve Genç Ali Paşa, 
Vâlî-i Maraş Yûnus Paşa ve Uzun Ali Paşa ve Bodur Süleymân Paşa ve Yürük 
Beyi Hazînedâr İbrâhîm Paşa, Vâlî-i Diyârbekir Kavukcı İbrâhîm Paşa, mîrî 

316 dîn ÇY: -V
317 bî-dîn ÇY: -V
318 girer ÇY
319 te‘âlâ ÇY: -V
320 dîn ÇY: -V
321 harb ÇY: -V
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müteferrika ile Mucur Mehemmed Paşa ve Çomar Ali Bey, Bosna piyâdesiyle 
Fazlı Bölükbaşı ve bütün ocak halkı ile Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa 
ve sol cânibin Tuna kenârında Zağarcı-başı tertîb üzre322 on adım içerüden323 
meterisler ardına iki kat arabadan tabur çevrilüp zencîrleri çekildi. Düşmen-i 
dîn324 gelmesine müterakkıb olup yeniçeri ağası yoklamasıyla doksan yedibin 
tüfeng meterislerde müheyyâ bulundı. Ve şevketlü, mehâbetlü325 hünkârımız 
hazretleri-çün dahi otağ-ı hümâyûn önünde bir metîn tâbya yapıldı. 

Onyedinci çehâr-şenbih gün melâ‘în-i hâsirîn326 andan dahi kalkup bir sâ‘at 
berü Div handakı başına, onsekizinci penç-şenbih gün bir buçuk sâ‘at berü ba-
tak kenârında ovaya konduğı haberi Hân-zâde tarafından gelüp bu gün sabâh-
dan dilci ta‘yîn olunan leşker-i Tatar ve Kürd Ahmed Paşa ve derinti sunûf-ı 
asâkir-i mansûre üzerlerine varup ordu-yı menhûsları etrâfından arabadan ta-
bur yok açığa konmuşlar taraf  taraf  otluğa âteş virdiler. Ve327 der-akab söyün-
dürüp içerüden bin beşyüz mıkdârı Nemçe ve Macar atlusı çıkup elleşdiler. Bir 
vechile melâ‘îni328 ordularından ayıramayup taraf-ı ehl-i329 İslâm'dan bir âdem 
şehîd ve beşi yaralanup düşmenden330 bir dil getürdiler. Su’âl olunup “bu gice331 
tabur erkence kalkup Varadin'e varup cümle ağırlığın kal‘aya vaz‘ ve piyâde 
ve süvâr salt sebük-bâr köprübaşında olan eski tabura332 girüp ceng [ü] cidâl333 
etmeğe ihtiyâr etdiklerin” söyledi.334 [253a] Ve sipâh [ve] silâhdârdan beş335 
akçe terakkīli üçer yüz nefer dal kılıç yazılup a‘yân-ı asker vezîr-i aʻzam otağına 
cem‘ olup piyâde ve süvâr cümle asker-i ehl-i336 İslâm ile alaylar337 kurılup 

322 üzre Ç: -YV
323 ilerüden ÇY
324 dîn ÇY: -V
325 mehâbetlü ÇY: -V
326 hâsirîn ÇY: -V
327 ve -ÇY
328 melâ‘în-i bed-ahterleri ÇY: bed-ahterler -V
329 ehl ÇY: -V
330 düşmen-i bî-dînden ÇY: bî-dîn -V 
331 bu gice ÇY: -V
332 taburlarına ÇY
333 cidâl ÇY: -V
334 haber virdi ÇY
335 beşer Ç: beş YV
336 ehl ÇY: -V
337 ile +ÇY: -V
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düşmeni338 gelecek339 yolunda karşulamaların ittifâk etmişler iken Vezîr Caʻfer 
Paşa ve Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa kā’il olmayup saff  cenginde bizim 
askerimiz düşmenin top ve tüfengine karşu pây-dâr olamaz, bozılur, rüsvây 
olup selâmete çıkacak yol da yok. Vâdî-i Kerbelâ bu sahrâlarda nâ-bedîd olu-
ruz. Düşmen-i dîn340 gelüp meterislerimizi zabt idüp içine konar. Bir mıkdâr 
atlu asker ile tâ’ife-i Tatar karşu gönderilüp mümkin olur ise sabâha karîb341 
bir mahalden şeb-hûn etsünler. Ve illâ342 alayların bağlayup yol kenârında 
dursunlar. Eğer düşmenin kasdı343 üzerimize gelmek ise köpek344 cengi iderek 
gelüp meterislerden içerü girsünler. Değil ise yemîn [ü] yesârından şîr-gîr olup 
kollayarak Varadin altunda taburlarına girüp yerleşince gitsünler didiler. 

Ve bunun üzerine Fâtihâ okunup rikâb-ı hümâyûna345 arz u istîzân idüp346 
paşalı ve eyâlet askerleri ve sipâh [ve] silâhdârın terakkīli ve dal kılıç ve yeni-
çeriden ve gönlü isteyen mümtâz cerîden müntehab oniki bin mıkdârı347 cirid 
atlu askere Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa ser-asker 
nasb olup Hân-zâde ile leşker-i Tatar dahi bile koşılup on kıt‘a şâhî darbuzen 
ile ahşam ondokuzuncı cumʻa gicesi altıncı sâ‘atde ordu-yı hümâyûndan ay-
rılup sür‘at [ü] isti‘câl ile gidüp sabâh gün doğarak yetişdiler. Düşmen-i dîn348 
dahi yerinden kalkup Div handakını soluna alup Varadin'e doğrı yönelmiş. 
Bunları görünce piyâde ve süvâr alayların düzüp etrâfına araba ve topların 
dizüp cenge349 âmâde vü hâzır baş olup350 bu tertîb üzre yürümekle bunlar 
dahi birden351 kıyışup üzerlerine hamle vü352 hücûm idemediklerin rikâb-ı 

338 düşmen-i bî-dîn ÇY: bî-dîn -V
339 gelecek -ÇY
340 dîn ÇY: -V
341 karîb -ÇY
342 illâ -ÇY
343 kasd-ı fâsidi ÇY: fâsid -V
344 küçük ÇY
345 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
346 olup Ç: idüp YV
347 mıkdârı ÇY
348 dîn ÇY: -V
349 ceng-i harbe ÇY: harb -V
350 ve hâzır baş olup ÇY: -V
351 berüden ÇY
352 hamle ve ÇY: -V
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hümâyûna bildirip bir mıkdâr imdâd-ı asker ve hevâ353 ıssılığından sakalar 
ile su istediler. Beşyüz saka su ile vezîr-i aʻzam354 kapusuyla kethudâsın imdâ-
da gönderüp “zinhâr döğüşmeyesin” deyü pes-i perdeden tenbîh eyledi. Ve 
ceng-i cidâl355 iktizâ ider ise girü dönenleri bütün356 kırmak üzre Kapucılar 
Kethudâsı Hasan Ağa'ya hatt-ı şerîf  virüp silahşor ağalar ile akablarınca irsâl 
olundı. Lâkin yine hücûm mümkin olmayup pîş [ü] pes ve yemîn [ü] yesârın-
dan kollayarak tabura357 dökdükden358 sonra avdet eyleyüp ordu-yı hümâyûna 
dâhil oldılar. Bundan sonra cümle rü’esâ birbirlerine husûmet [ü] mu‘ârazaya 
başlayup askeri korkuya düşürdiler. Nasb-ı359 kral, zabt-ı memleket sevdâsın-
dan geçüp bir takrîb ile pâdişâh ve asker-i ehl-i360 İslâm ve top ve cebe-hâneyi 
Tise Suyu'ndan karşu Tımışvar cânibine geçirmek ve râh-ı selâmete çıkarmak 
fikrinde oldılar. Sûretâ Varadin muhâsarasından ferâgat ve girü avdet olunup 
Titel yolundan gidüldüği hînde bu kadar köprülere muhtâc ve azîm berzahlara 
uğramak emr-i mukarrer ve Kubile Adası'ndan karşu Zemun yakasına köp-
rüye mübâşeret olunur ise düşmen yapdırmayacağı günden ayândır. Evvelde 
kasdımız Baçka Ovası’n ve Segedin yalıların urmak idi. Hîle ile düşmenimizi 
Kubile'den koparup Titel'e geçdik. Ve şimdi yine hîle ile Segedin cânibinden 
dahi ayırup Varadin'e getürdük. Biz de düşmenin geldüği tarîk361 ile varup ol 
memleketleri urup nâ’il-i merâm oldukdan sonra münâsib mahalden Tise'den 
Tımışvar cânibine geçmek sadâsın koyuvirüp yedişer ve beşer kıyye on kıt‘a 
kolonborna ve kırkarlık dört kıt‘a hâvân topları ve Kubile re‘âyâsı üsti açıklara 
konup hâs ağalarından Hâce-zâde Eyyûb Paşa ile Belgrad'a362 gönderildi. 

Menzil-i mezbûrda üç gün meksden363 sonra yirminci şenbih gün umûm asâ-
kir-i ehl-i364 İslâm ile göçilüp ağırlık ilerü ve cümle atlu asker girü kalup müret-

353 hevânın ÇY
354 vezîr Ç: vezîr-i aʻzam YV
355 cidâl ÇY: -V
356 bütün ÇY: -V
357 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
358 dökdüklerinden ÇY
359 nasb -Ç
360 ehl ÇY: -V
361 tarîk -Ç
362 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
363 meks-i ikāmetden ÇY: ikāmet -V
364 ehl ÇY: -V
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teb alaylar ile yedi sâ‘at ilerü Karagöl Köprüsi başında Fogozvarca nâm karye 
yurdına konulup sabâha değin cümle ağırlık köprüden geçmek üzre dellâl 
nidâ etdirildi. Ve düşmenden365 kalma kazık üzre bir köprü kifâyet itmemekle 
sabâha değin yanına otuz kıt‘a araba tonbazından bir köprü dahi kurılup irtesi 
bâzâr güni şevketlü, mehâbetlü366 pâdişâhımız hazretleri geçüp köprübaşında 
nihâde kılınan sâyebâna367 inüp yeniçeri ve cebe-hâne ile cebeci ve toplar ile 
topcı ocakları geçince üç sâ‘at mıkdârı zamân368 eğlenüp andan yedi sâ‘at 
ilerü Nehr-i Tise kenârında vâki‘ Pesir nâm karye yurdına nüzûl buyurılup 
çarhaya ta‘yîn olunan Serhadlü Mehemmed Paşa ve Kurd Mehemmed Paşa 
ve Tatar Sâlih Paşa ve Boşnak Receb Paşa ve Hudâvirdi Paşa'ya koşılan sunûf-ı 
askerden369 ve akıncı ve Tatar tâ’ifesinden beşbin mıkdâr guzât-ı mansûre 
bugün kuşluk vakti Sente varoşun basup taraf  taraf  yürüyüşler idüp içinde 
mevcûd ikiyüz kadar haydûda370 cenge kādir re‘âyâ katışup derûn-ı varoşda 
vâki‘ zindân kullesi kurbünde arabadan çevirdikleri tabura371 girüp iki sâ‘at 
kadar372 cengden sonra ana dahi yürüyüş373 idüp kimi küşte-i şemşîr ve kimi 
beste-i zencîr olup374 andan varoş gāret [ü] hasâret kılınup sagīr ve kebîr nis-
vân ve sıbyândan altıbinden mütecâviz esîr ve bî-hadd mâl-ı ganîmet ele girdi. 
Meselâ onbeş seneden berü Tımışvar'dan Belgrad'a375 ve Belgrad'dan Sofya'ya 
varınca yemîn [ü] yesâra münteşir olup ale'l-husûs Devebağırdanboğazın zabt 
[u] rabt376 iden haydûd mecma‘ ve meskeni olup âmed ü şüdden katl ve esîr 
etdikleri guzât-ı mansûreden aldıkları ve basdıkları medâyin ve kurâdan gā-
ret [ü] hasâret377 etdikleri evânî-i sîm ü zer ve cevâhir-i raht ü bisât, gaddâre 
ve kılıç, kuşak vesâ’ir tuhaf  ü tefârîk ve elbise-i nevâdir kesreti bir mertebeye 

365 düşmen-i dînden ÇY: dîn -V
366 mehâbetlü ÇY: -V
367 sâyebân-ı şâhânelerine ÇY: şâhâneleri -V
368 zamân ÇY: -V
369 asker-i İslâmdan ÇY: İslâm -V
370 haydûd ÇY
371 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
372 kadar ÇY: -V
373 yürüyüşler ÇY
374 idüp ÇY
375 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
376 u rabt ÇY: -V
377 ü hasâret ÇY: -V
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vardı ki vasfı kābil olmadı.378 Kuyularda zahîre firâvân bulunup hınta ve şa‘îr 
ve dakīkin kîlesi dörder akçeye fürûht olunup kusûrı379 varoş ile âteşe uruldı. 
Ve zindânda380 mahbûs Tımışvar Alay Beyi Ahmed Ağa ile otuzdokuz nefer 
müslimân esîrleri kapuyı kırup kurtuldı. Yirmiikinci dü-şenbih gün andan dahi 
göçilüp Sente kurbüne konılup kulle lagam ile atılup ele giren haydûd ve harbî 
re‘âyâdan seksen mıkdârının otağ-ı hümâyûn önünde boyunları uruldı.381 

Ma‘reke-i Sente ve şehâdet-i Vezîr-i a‘zam Elmâs Mehemmed 
Paşa Vesâ’ir Vüzerâ vü Mîr-i mîrân [ü] rü’esâ-yı Asker 
ve Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be]-Hâcı Hüseyin Paşa

Her vakt düşmen-i bî-382dîn Sente varoşı kurbünden Nehr-i Tise üzre karşu 
Tımışvar cânibine kurduğı köprü mahallinden der-akab köprüye mübâşeret 
olunup sol tarafına Vezîr-i aʻzam Elmâs Mehemmed383 Paşa kulları384 ve sağ 
tarafına Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa şanslar kenârında yar üzre sâye-
bân ile meks [ü] ârâm385 Vezîr Caʻfer Paşa ile386 ma‘an ikdâm ve nezâretleriyle 
ol gün ve ol gice ve irtesi mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci salı gün güneş doğarak 
seksenüç kıt‘a araba tonbazından bir metîn cisr yapılup387 ibtidâ otağ-ı 
hümâyûn ve iç halkı ve rikâb-ı hümâyûn388 ağaları ve hazîne-i âmire ile şevket-
lü,389 mehâbetlü, kudretlü390 hünkârımız hazretleri geçüp köprü başında nihâ-
de kılınan sâyebâna nüzûl ve ikindiye değin eğlenüp yeniçeri ve zümre-i sipâh 
ve391 silâhdâr ve cebe-hâne ile cebeci ve yedi kolonborna ve oniki şâhî ve üç 
hâvân topuyla topcı ve top arabacı ocakları geçüp andan Sente mukābelesinde 

378 değildir ÇY
379 kusûrları ÇY
380 zindan içinde ÇY: için -V
381 gıltân oldu ÇY
382 bî ÇY: -V
383 Mehemmed -ÇY
384 kulları ÇY: -V
385 ü ârâm ÇY: -V
386 ile ÇY: -V
387 binâ olunup ÇY
388 hümâyûn ÇY: -V
389 şevketlü ÇY: -V
390 kudretlü ÇY: -V
391 ve ÇY: -V
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vaz‘ olunan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurılup392 bütün asker-i İs-
lâm393 geçince ordu-yı hümâyûn muhâfazasına me’mûren ancak Şâm Beyler-
beyisi Bozoklı Mustafâ Paşa ve Seksoncı Mehemmed Ağa ve karagol hıdmetine 
Sivas Beylerbeyisi Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa ve Kürd Ahmed Paşa ve Serhadlü 
Mehemmed Paşa ve Kurd Mehemmed Paşa ve Uzun Ali Paşa ve ma‘zûl paşa-
lar geçüp sâ’ir vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâ ve rü’esâ-yı asker394 karşu câ-
nibde kalup vezîr-i aʻzam ve yeniçeri ağası askerin395 suhûlet ile ubûrları-çün 
sâyebânlarında ikāmet,396 ol gün ve397 ol gice ve irtesi mâh-ı mezbûrun yirmi-
dördünci çehâr-şenbih güni ki ibtidâ-i Eylül'dür kuşluğa değin cümle398 asker-i 
İslâm399 ve Tatar askeriyle Şahbâz Girây Sultân ve Tökeli İmre Kral zahîre 
arabalarından gayrı ağırlıklarıyla fevc fevc geçüp herkes yerlü yerine400 kollu 
koluna401 konup kusûr zahîre arabaların geçirmek üzre iken Hân-zâde tarafın-
dan dil gelüp düşmen-i bî-402dîn Varadin'de olan onikibin mıkdâr piyâde ve 
süvâr kâfiri ve Baye'de olan403 yayayı tabur-ı makhûruna alup cem‘an piyâde 
ve süvâr altmışbin kadar404 melâ‘in-i hâsirîn405 ile Erdel ve Orta Macar ve 
Baçka ve Segedin [253b] ve ol havâlîleri kurıdup ve gözüne406 kesdirir407 ise 
İslâm askeriyle tokuşmak zu‘mıyla bu bâzârirtesi Varadin altından kalkup Ka-
ragöl Köprüsü’n ta‘mîr ve göçüp Pesir Köyü’ne kondukların haber virmekle 
kapuları ve eyâletleriyle Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa 
ve Diyârbekir Beylerbeyisi Kavukcı İbrâhîm Paşa ve Haleb Beylerbeyisi Vezîr 
Kanijeli Osmân Paşa ve Rumili'nden Avlonya Sancağı Beyi Kaplan Paşa ve 

392 buyurılup ÇY: -V
393 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY: -V
394 asâkir-i İslâm ÇY
395 asâkir-i ehl-i İslâmın ÇY
396 meks [ü] ârâm ÇY
397 ve ÇY: -V
398 cem‘i ÇY 
399 asker-i İslâm V: asâkir-i ehl-i İslâm Ç: asâkir-i İslâm Y
400 yerinde ÇY
401 kolunda ÇY
402 bî ÇY: -V
403 on iki bin... Baye'de olan -ÇY
404 mıkdârı ÇY
405 hâsirîn ÇY: -V
406 gözlerine ÇY
407 kesdirirler ÇY
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Ohri Sancağı Beyi Boşnak Receb Paşa ve Dukakin Sancağı Beyi Hudâvirdi 
Paşa ve mîrî süvâriyle Boşnak Caʻfer Paşa ve Mucur Mehemmed Paşa ve Ço-
mar Ali Bey ve dal kılıç ve terakkīli zümre-i sipâh [ve] silâhdâr karşu gönderi-
lüp Boşnak Caʻfer Paşa ince karagola ta‘yîn olunmuş-idi. Derd-mend birden 
üzerlerine varup muhârebe vü mukātele408 mümkin değil, dönüp firâr iderken 
atı tekerlenüp binince ta‘kīb iden Macar katanası etrâfın alup on kadar409 âde-
miyle esîr-i der-zencîr410 ve ser-leşker-i küffâr-ı bî-dîn olan411 Visavye la‘îne412 
getürüp asker-i İslâmın keyfiyyetin su’âl413 itmişler. Pâdişâh ile414 cümle asâkir-i 
İslâm415 ağırlık ve atlu asker416 karşu geçüp köprü muhâfazasına bir mıkdâr 
asker417 kalduğun söylemiş, melâ‘în-i hâsirîn418 mürde iken zinde olup alayla-
rın kurup yürümüş ve Caʻfer Paşa'nın sâ’ir âdemleri gelüp, düşmen-i dîn419 
safların bağlayup yürüdüklerin Mısırlı-zâde'ye andan vezîr-i aʻzama420 haber 
virdiler. Ve atlu asker421 dahi mukāvemet idemeyüp derûn-ı meterise geldiler. 
Vezîr-i aʻzam dahi kendü ile olan asker-i İslâm ve zahîre memlû tabur arabala-
rın geçirmeğe ve bir sâ‘at mukaddem köprüyi kaldırmağa cehd idüp vükelâ-yı 
devleti sâyebânına cem‘ ve meşveret eyleyüp yeniçeri ağası bu arabalar sabâha 
değin ancak geçer, askerin ekseri geçdi, düşmen-i dîn422 dahi karîb yere geldi. 
Bu dâ’ire büyükdür, ihâta idecek kadar423 bunda piyâdemiz424 kalmadı. Muhâ-
fazasında güçlük görünür, meterislerden piyâde askeri ve top ve zahîre araba-
ların çeküp bunda olan askerimizin vüs‘atine göre köprü başında bir kavî me-
teris alup handakların kesüp topları ve arabaları dizüp terakkīli ve dal kılıç 

408 ve mukātele ÇY: -V
409 mıkdârı ÇY
410 der-zencîr ÇY: -V
411 bî-dîn olan ÇY: -V
412 la‘îneye ÇY
413 istifsâr ÇY
414 ile -ÇY
415 asâkir-i İslâm ÇY: -V
416 atlu asker -ÇY
417 asâkir-i İslâm ÇY
418 hâsirîn ÇY: -V
419 dîn ÇY: -V
420 vezîr-i aʻzam didikleri herife ÇY: didikleri herif  -V
421 asâkir-i İslâm ÇY
422 dîn ÇY: -V
423 mıkdârı ÇY
424 piyâde askerimiz ÇY
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zümre-i sipâh [ve] silâhdâr ve mîrî süvârî meterislerden taşra safların bağlayup 
âmâde ve sâ’ir ne denlü vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâ kapuları ve eyâletle-
rinin süvârî askeri var ise atların karşu orduya425 gönderüp piyâde asker426 ile427 
mülâsık meterise girüp düşmen-i bed-ahter428 üzerimize429 gelür ise ceng-i 
kıtâl430 itmelerin ittifâk [u] ittihâd431 idüp atların gönderdiler. Ve meteris yerle-
rin432 görüp kol kol ocaklara ve Rumili ve Bosna piyâdelerine buyuruldılar 
gönderdiler. Öyle vakti yeniçeri bayrakları yerinden hareket ve köprüye doğrı 
gelürken cümle piyâde ve henûz geçmiyen süvârî askeri kâfir basdı kıyâsıyla 
ürküp birbirin433 çiğneyerek ve cümleden ilerü Arnavud yayası434 köprüye 
doğrı firâra doğrı435 yüz tutup sığışmayan bir alay muhannes yemîn [ü] yesâ-
rından kendülerin Nehr-i Tise'ye atup bir anda ikibin kadar436 âdem bir ol 
kadar at, bârgîr gark-ı âb [ve] helâk olup vezîr-i aʻzam didikleri hîle-kâr herîf437 
yalın kılıç sâyebândan köprü başına inüp iki nefer piyâde Arnavud bayrakdâ-
rın kesüp ağzı köpürmüş ve elindeki kılıcı kırılup sesi çıkmaz olmuş idi. Yer yer 
ocak ağaları ve vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâ önlerin alup, “düşmen gelme-
sinin aslı yok bizim fikrimiz köprüye karîb bir kavî meteris almakdır” deyü taraf 
taraf  nidâ itmeleriyle biraz halka itmînân-ı kalb438 gelüp döndiler ve neçelerin 
dahi döğüp darb-ı şemşîr iderek hâh nâ-hâh meteris tahmîn olunan mahalle 
getürüp mukaddem firâr iden ve ordu-yı hümâyûnda zevâyid kapukulı ve Ar-
navud ve Bosna vesâ’ir piyâdeleri berü cânibe sürüp murâd üzre bir meteris 
aldılar. Ve handakların kesüp arabaları ve topları dizdiler. Henûz düşmen gel-
düği yoğiken bu kadar ümmet-i Muhammed'in helâkine bâ‘is bu hâl vâki‘ ol-
duğundan halka infi‘âl gelüp hulâsa-i kelâm yeniçeri ve cebeci ve topcı ve Mısır 

425 ordu-yı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
426 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
427 ile -ÇY
428 bed-ahter ÇY: -V
429 üzerlerimize ÇY
430 kıtâl ÇY: -V
431 ve ittihâd ÇY: -V
432 yerlerin -ÇY
433 birbirlerin ÇY
434 piyâdesi ÇY
435 doğrı -ÇY
436 mıkdârı ÇY
437 didikleri hîle-kâr herîf  ÇY: -V
438 kalb ÇY: -V
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serdengeçdileri ve Bosna ve Arnavud ve Yürük piyâdeleri ve vüzerâ vü mîr-i 
mîrân [ü] ümerânın beşer onar kapuları âdemleri ve her eyâletin alay beyileri 
bayrakları altında ekall-i kalîl ehl-i tîmârdan cem‘an yedibin mıkdâr mevcûd 
bulunan piyâde asker439 kol kol meterise girüp, sağ kolun Nehr-i Tise'ye nihâyet 
bulduğı yar başında Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde Vezîr İbrâhîm Paşa ve sol 
kolun Nehr-i Tise'ye nihâyet bulduğı yar başında Diyârbekir Beylerbeyisi Ka-
vukcı İbrâhîm Paşa ve orta kola Rumili Beylerbeyisi Küçük Caʻfer Paşa ve Yeni-
çeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa sâ’ir vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâ yemîn [ü] 
yesâra ta‘yîn olup dal kılıç ve terakkīli zümre-i sipâh [ve] silâhdâr hâric-i mete-
risin solunda ve mîrî süvârî sağında saf  bağlayup müterakkıb oldılar. Düşmen-i 
dîn dahi Pesir Köyü’nde alayların bağlayup ayak ayak meterislere karîb geldikde 
birden hücûm itmeğe havf  eylediler. Bu vakitte taraf-ı ehl-i440 İslâm'dan iki ko-
yun çobanı ve iki Arnavud kâfiri tabura441 kaçup, “ne durursuz İslâm askerinin 
ekseri karşu geçüp sizin korkunuzdan ürküp birbirin442 kırarak suya döküldiler. 
Meterislerde kalan bir mıkdâr askerdir, fursat ise ancak olur” hemân yürümele-
rin ibrâm ve ıdlâl itmeleriyle melâ‘în-i hâsirîn443 takviyyet bulup top ve tüfengin 
serperek donuz topı gibi444 gelüp ikindi mahalli mukaddem hâli üzre bırakılan 
eski meterisden içerü girüp ikinci meterise iki def‘a hücûm [u] iktihâm445 eyledi. 
Top tüfeng ile girü tüskürüp üçünci def‘a piyâde ve süvâr alayların düzüp yürüt-
di. Ve sol kolunda olan atlu askerin Sente'ye doğrı uzadup Segedin'e gider 
mülâhazasıyla iğfâl ve dernek idüp ol taraf  piyâdesin ve beş kıt‘a şâhî topların 
önüne alup atarak dal kılıç ve terakkīli sipâh [ve] silâhdâr üzerine yüriyüp bir 
mıkdâr elleşdiler. Mukāvemet mümkin olmamağla dönüp meterislerin Nehr-i 
Tise'ye nihâyet bulduğı yar kenârında safların bağlayup cenge446 müterakkıb 
iken melâ‘înin447 atılan şâhî darbuzenlerinden anda dahi sebât-ı kadem müm-
kin olmayup yardan aşağı su kenârına döküldiler. Düşmen-i dîn448 dahi gelüp 

439 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
440 ehl ÇY: -V
441 tabur-ı makhûra ÇY: makhûr -V
442 birbirlerin ÇY
443 hâsirîn ÇY: -V
444 gibi ÇY: -V
445 iktihâm ÇY: -V
446 ceng-i harbe ÇY: harb -V
447 melâ‘în-i hâsirînin ÇY: hâsirîn -V
448 dîn ÇY: -V
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yukardan bunları kurşuna tutmağla anda dahi duramayup yalı kenârıyla köp-
rüye doğrı firâr ve köprünün yar altında iki kenârlarına araba çekildüğünden 
kimi suya urup atıyla boğuldı, kimi yüzerek ve kimi köprüden geçüp kurtuldı. 
Ve neçeleri dahi449 ceng [ü] cidâl 450 iderek nâ-bedîd oldı. Ve sağ kolun hâri-
cinde olan mîrî süvârî dahi bu hâle uğradı. Ve akablerince inen piyâde ve süvâr 
melâ‘în bunları perîşân itdikden sonra kimi köprü başını zabt idüp ekseri yar 
yarıklarından ve furun yerlerinden yukarı çıkup erbâb-ı meterisi enseden şaşır-
dılar. Yer yer cenge başlayup neçe bin guzâtı451 hâk-i helâka düşürdiler. Ka-
vukcı İbrâhîm Paşa meterisi henûz tamâm olmayup top [ve] tüfengciden hâlî 
olmağla piyâde ve süvâr kâfirin ekseri ol koldan ve sâ’ir piyâdesi her tarafdan 
içerü girüp asker-i İslâm düşmenin452 kesretine göre deryâda katre iken yine 
gayret [ü] hamiyyet-birle merdâne vü dilîrâne müdâfa‘a-i düşmende sâbit-ka-
dem olup cenge vuruşdılar.453 Lâkin ekseri kırılup kalanın gözü büyüyüp im-
dâd ve necâtdan me’yûs olıcak, cânların tahlîs içün bunlar dahi köprüye doğrı 
firâra yüz tutdılar. Vezîr-i aʻzam dahi sâyebânı olduğı meterisde askere454 is-
timâlet [ü] gayret virüp dil-dârlık iderken köprüye doğrı kaçan askeri göricek 
köprünün iki tonbazın kaldırdıp firârîleri döndürmeğe hoyrat bahadırlığı idüp 
yalın kılıç tâbyadan aşağı yollarına inüp, “ben ölünce döğüşürüm siz cümle 
kırılınca ceng itmeden nereye gidersiz bre mel‘unlar” deyüp kimin kesüp ve 
kimin mecrûh iderken asker-i İslâm455 kendüden456 dil-gîr olup bir kaşık kanı-
na teşne idiler. Bu vakti gözedip li-maslahatin, “bu berzahlara bizi gezdirip 
âkıbetinde belâya uğratmak senin sû’-i tedbîrindir kahbe dirin ile söyleşmek-
den ölün ile dilleşmek yeğdir” deyü şütûm iderek yeniçeri kılıç üşürüp pârele-
diler. Muhzır Camcı Halîl Ağa men‘ idem sandı, ânı da hem-râh idüp yanına 
uzatdılar. Ve önlerine gelen düşmeni kırarak kimi köprüden ve kimi suya bo-
ğulan asker üzerinden geçüp, düşmen-i dîn457 dahi külliyet ile köprü başını 
zabt ve ortasın [254a] dâne-i top ile kat‘ itmekle meteris içinde kalan guzât-ı 

449 dahi ÇY: -V
450 cidâl ÇY: -V
451 guzât-ı ehl-i İslâmı ÇY: ehl-i İslâm -V
452 düşmen-i dînin ÇY: dîn -V
453 girişdiler ÇY
454 asker-i İslâma ÇY: İslâm -V
455 İslâm ÇY: -V
456 inâyet +ÇY: -V
457 dîn ÇY: -V
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ehl-i458 İslâm ile Vezîr Büyük Caʻfer Paşa ve Anadolı Beylerbeyisi Mısırlı-zâde 
Vezîr İbrâhîm Paşa ve Adana Beylerbeyisi Vezîr Fazlı Paşa ve Diyârbekir Bey-
lerbeyisi Kavukcı İbrâhîm Paşa (ve Maraş Beylerbeyisi Yûnus Paşa)459 ve Ru-
mili Beylerbeyisi Küçük Caʻfer Paşa ve Avlonya Sancağı Beyi Arnavud Kaplan 
Paşa ve Yanya Sancağı Beyi Bektaş Mehemmed Paşa ve Hudâvendigar Sanca-
ğı Beyi Mevlid Mehemmed Paşa ve Amasya ve Divriği Sancağı Beyi Bostâncı 
Mahmûd Paşa ve Teke Sancağı Beyi Muhassıl Hasan Paşa ve Suğla Sancağı 
Beyi Bodur Süleymân Paşa ve Mucur Mehemmed Paşa ve karındaşı Palu San-
cağı Beyi Naysar Paşa ve Rumili'nden hâssa mutasarrıf  Arnavud Murtazâ Paşa 
ve Yeniçeri Ağası Vezîr Mahmûd Paşa ve Kul Kethudâsı Muslı Abbâs Ağa ve 
Zağarcı Mehemmed Ağa ve elli dört nefer çorbacı ve Cebeci-başı Mustafâ Ağa 
ve ikinci kethudâ Hüseyin Ağa ve on nefer çorbacı ve sekiz nefer serdengeçdi 
ağası ve Topcıbaşı Çukadar Ali Ağa ve Kethudâ İbrâhîm Ağa ve sekiz nefer 
çorbacı ve Bosnalı Fazlı Bölükbaşı ve dörtyüz nefer zü‘amâ vü ehl-i tîmâr ah-
şam namâzına değin ceng-i kıtâl460 iderek şehîd olup amel-mânde yaraluyı kı-
rup beşyüzden mütecâviz guzâtı461 esîr ve ancak Tatar Sâlih Paşa ve Şeyh-oğlı 
Hasan Paşa ve Hudâvirdi Paşa kurtulup meterisde olan yetmiş dört kıt‘a şâhî 
top ve üç kıt‘a çifte darbuzenleri ve beşbinden mütecâviz zahîre arabaları ve 
köprüyi zabt [u] rabt462 etdikleri muvahhiş-haber sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâhî-
ye463 ilkā (olunmağla at arkasına gelüp otağ-ı hümâyûn önüne çıkdıkların halk 
göricek bi'l-cümle ordu-yı hümâyûn464 halkı atlanup hâzır-baş durdılar)465. Ve 
düşmen-i dîn466 berü yakaya geçmek ihtimâliyle bi-emr-i hümâyûn Şâm Vâlîsi 
Bozoklı Mustafâ Paşa ordu-yı hümâyûnda mevcûd piyâde ve süvâr asker-i İs-
lâm'ı467 köprünün berü cânibin muhâfazaya sürüp ferd-i vâhid itâ‘at [ü] in-
kıyâd itmeyüp herbiri perâkende ve kamışlık içlerine468 perîşân olduğun gelüp 
rikâb-ı hümâyûna arz eyleyüp tedbîr-i âhara muhtâcdır derken gündüzden beş 

458 ehl ÇY: -V
459 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır.
460 kıtâl ÇY: -V
461 guzât-ı ehl-i İslâmı ÇY: ehl-i İslâm -V
462 u rabt ÇY: -V
463 şevketlü pâdişâhımızın sem‘-i hümâyûnlarına ÇY
464 hümâyûn ÇY: -V
465 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır. 
466 dîn Ç: -YV
467 asâkir-i ehl-i İslâmı ÇY
468 kamışlık içlerine -ÇY
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şâhî top bir mıkdâr piyâde ile köprünün berü cânibin muhâfazaya me’mûr 
olan Haleb Vâlîsi Vezîr Kanijeli Osmân Paşa ahşam geçerek otağ-ı hümâyûn 
önünde pâdişâha469 gelüp, “yanıma ta‘yîn olunan askerin zabtı mümkin olma-
yup ve bu tarafdan gidenler gelmeyüp meterisde yalnız kaldım. Köprünün orta 
başı düşmen-i dîn470 eline girüp karşu cânibde olan guzât-ı ehl-i471 İslâm 
hünkârım uğuruna cümlesi kurbân olup sayd [ü] sadâ kesildüğün” arz idicek, 
(“artık nişliyelim, gidelim mi?”, buyurdukda “emr [ü] fermân şevketlü472 
hünkârımındır“ didüği mahalde)473 şeyhü’l-islâm ve sadreyn efendiler ve Bo-
zoklı Mustafâ Paşa ve nedîmler “bizden gayrı bunda kimse kalmadı”, artık 
durmakdan selâmete çıkmaklığı tercîh itmeğin hazîne-i âmire ve mümkin 
mertebe iç dâ’irenin ağırlığı ve ancak oba-i hâssa ve âdil köşki yüklenüp mu-
kaddem ise “her kim çadırın bozar ise katl olunur” deyü dellâl nidâ itdirilmiş-i-
di. Bu sebebden halk korkup sonradan izn oldı. Ba‘de harâbü'l-Basra. Ahşam 
karanlığında neçeleri hafifce çadırların ve zî-kıymet eşyâların yükledüp kaba 
esbâb ve lüzûmı olmayan zahîre ve me’kûlât kısmı ve otağ-ı hümâyûn ordu 
yerinde bırakılup şevketlü, mehâbetlü474 pâdişâhımız hazretleri sancak-ı şerîf 
ve hırka-i mübârekeyi önüne alup şeyhü’l-islâm ve sadreyn efendiler sağında ve 
Bozoklı Mustafâ Paşa ve Osmân Paşa solunda ve iç halkı ve rikâb ağaları ve 
gediklü ağalar ve neferleriyle bölük ağaları ve bostâncı etrâfın ihâta idüp 
meş‘aleler fürûzân yatsuya karîb tabl-hâne ve kösler çalınarak yurd yerinden 
göçüp henûz yeniçeri ordusı kenârına gelinmiş-iken bir barut arabasına yanan 
otlukdan mı yohsa meş‘aleden mi âteş isâbet itmekle etrâfında bulunan piyâde 
ve süvâr otuz âdem ve hayvân sûhte-i nâr ve nice yükli davâr ürkmekle perâ-
kende vü perîşân475 ve eşyâsın yağmacı gāret idüp kilâr-ı âmireden hayli sîm 
evânî bu aralıkda zâyi‘ olup hakīrin dahî bir sandık eşyâsı telef  oldı.476 

Ol gice ve irtesi penç-şenbih gün ahşama değin ve ahşam cumʻa gicesi bilâ-
ârâm ü râhat477 beşinci sâ‘atde Tımışvar altına varılup varoş önüne konuldı. 

469 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretleri -V
470 dîn ÇY: -V
471 ehl ÇY: -V
472 şevketlü ÇY: -V
473 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır.
474 mehâbetlü ÇY: -V
475 ve perîşân ÇY: -V
476 oldu -Ç
477 ve râhat -Ç
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Hazîne-i âmire ve yedi kıt‘a kolonborna ve üç kıt‘a hâvân ve oniki şâhî top ve 
tuğlar ve asker-i İslâm'ın ekseri defterdâr efendiye uyup sağa sapup doğrı yol 
ile pâdişâhdan altı sâ‘at mukaddem gelmiş-idi. Azîm batağa uğrayup üç kolon-
borna ve bir şâhî top Horosin Kilisâsı batağı geçidinde birkaç yüz âdem ile sap-
lanup kalmış ve sonra düşmen-i dîn478 gelüp çıkarup götürmüş-idi. İrtesi mâh-ı 
mezbûrun yirmialtıncı cumʻa gün iç kal‘a ardına nüzül-i hümâyûn buyuruldı. 
Sadâret-i uzmâ Belgrad-ı dârü'l-cihâd479 muhâfızı Vezîr Ammî-zâde Hüseyin 
Paşa'ya inâyet buyurılup bir gün evvel ordu-yı hümâyûna irişmek üzre hatt-ı 
şerîf  ile Küçük Mîrâhûr Çerkes Mehemmed Ağa Belgrad'a480 gönderildi. Ol 
gelince Şâm Vâlîsi Bozoklı Mustafâ Paşa kā’im-makāmlık hıdmetine istihdâm 
buyurılup vezîr-i aʻzam içün yeniden mühr-i şerîf481 kazdırıldı.482 Ve Seksoncı 
Selânikli Mehemmed Ağa kul kethudâsı nasb olup perâkende olan kulı cem‘ 
ve zabt itmek üzre muhkem tenbîh [ü] te’kîd483 buyuruldı. Yirmibirinci şenbih 
gün şevketlü,484 mehâbetlü hünkârımız hazretleri kal‘aya sa‘âdet-i ikbâl ile485 
teşrîf  buyurup enderûn ve bîrûn-ı hisârı ve merhûm Vezîr Caʻfer Paşa müced-
deden binâ ve meremmât eyledüği tâbya ve bedenleri seyr [ü] temâşâ486 idüp487 
ruhun du‘â-i hayr ile yâd iderek topcı kullesine nüzûl buyurdılar.

Vasf-ı Binâ-yı Kal‘a-i Tımışvar ve  
Avdet-i Hümâyûn be-Dârü's-Saltanati'l-aliyye488

Evvelâ enderûn ve bîrûn-ı hisârın dolma dîvârları mürûr-ı eyyâm ile halel-pezîr 
olup üzerinde top atılmadan kalmış idi489 ve atıldıkça kazık ve çitleri tutuşup 
girüye düşer olmuş ve top yolları olmamağla dîvâr üzerine ve mazgallara top 
çıkarmak iktizâ etdikçe kundağından indirüp mancınık misilli san‘atlar ile 

478 dîn Ç: -YV
479 dârü'l-cihâd ÇY: -V
480 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
481 şerîf  ÇY: -V
482 kazıldı ÇY
483 ü te’kîd ÇY: -V
484 şevketlü ÇY: -V
485 sa‘âdet-i ikbâl ile ÇY: -V
486 ü temâşâ ÇY: -V
487 idüp -ÇY
488 aliyye ÇY: -V
489 idi ÇY: -V
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kaldırup makaralar ile çekmeye muhtâc olmuş atlu ve araba geçmek şöyle 
dursun piyâde bile yürümeden kalmışidi. Dâhil ve hâric-i kal‘a divarın dâ’iren 
mâ-dâr yıkup enli başlayup ve iki tarafın dizme kazıkların müceddeden dizüp 
ve kilidlemelerin bağlayup ve toprakların doldurup ser-â-pâ hisâr-peçelerin 
yapmış ve her birine iç taraflarından münâsib mahallerden toprak dolma 
mahsûs nerdübânlar top ve cengci yolları ve kal‘a kapuları ve handak üzre 
köprülerin bi'l-cümle yeniden yapup balyemez top kapudan girdikde kunda-
ğıyla bedene çıkup dîvâr üzre bir başdan bir başa dolaşup bî-mezâhim atlu 
ve araba gezüp enderûn ve bîrûn sulı handakların tathîr ve taşrasında beşer 
altışar zirâ‘ mıkdâr490 toprakların çıkarup evvelkinden vasî‘ ve amîk idüp iç 
kal‘anın dört aded kebîr kullelerinin külâhların indirüp âdetâ tahta ile düz 
örtüp sağ cânibinde iki kulle arasında vâki‘ cebe-hâne üzeri kulleler saçağı ve 
hisâr bedenlerine ve dolma dîvâra varınca ol aralığı toprak ile yek-pâre dol-
durup üzerine dokuz mazgallı bir yüksek top tâbyası yapup şehrin cevânib-i 
erba‘asın ikişer sâ‘at mahalline değin korutdı. Ve yine iç kal‘anın sağ cânibinde 
kıbleye karşu makāss olmak üzre zîrinde iki mazgallı bir tâbya ve dolma dîvâr 
üzerinde dokuz mazgallı bir tâbya ve sol cânibinde kezâlik zîrinde iki mazgallı 
bir tâbya ve dolma dîvâr üzerinde dokuz mazgallı bir tâbya ve taşra kal‘anın 
dahi iki başında kıbleye karşu dolma dîvâr üzre birisi beş mazgallı ve birisi yedi 
mazgallı bir tâbya ve Kanlı Kulle kapusı üzerinde dokuz mazgallı bir tâbya 
ve “yamaklar tâbyası” dimekle ma‘rûf  mahallin zîrinde bir mazgallı bir tâbya 
ve dolma dîvâr üzerinde dokuz mazgallı bir tâbya ve Eski Sarây kurbünde 
sipâh tâbyası nâmıyla meşhûr mahallin zîrinde bir491 mazgallı bir tâbya ve 
dolma divar üzerinde ondokuz492 mazgallı bir kebîr tâbya ve su kapusunun 
zîrinde iki mazgallı bir tâbya ve dolma divar üzerinde onbeş mazgallı bir kebîr 
tâbya493 ile kal‘aya gereği gibi metânet virüp herbirine ayrı balyemez toplar 
ve ikişer humbara hâvânları vaz‘ itmiş, rahmetu'llâhi aleyh ikibin altmış üç nefer 
yerlü kulundan mâ‘adâ muhâfazada olan ikibin elli nefer nevbetci yeniçeriye 
müceddeden dörtyüz elli nefer yeniçeri ve dörtyüz altmışsekiz nefer cebeciye 
üçyüz nefer cebeci ve yüz yetmişüç nefer topcıya elli nefer topcı dahi zamm 
olup [254b] gerek yerlü kulı ve cevâmi‘ ve mesâcid mürtezikasın ve gerek 
kapukulunun iki kıst mevâcibleri-çün seksenüç bin yüz yetmişbeş guruş kul 

490 mıkdârı ÇY
491 iki ÇY
492 on beş ÇY
493 ve su kapusunun... kebîr tâbya -ÇY
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ağalarına teslîm olup lâkin yerlü kulı feryâd [ü] figān494 itmeğin Belgrad'dan495 
anlara bir kıst dahi gönderilmek va‘d olundı. Ve rûz-ı Kāsım'a değin muhâfa-
zada kalup andan vilâyetlerine gitmek şartıyla eyâletleriyle Haleb Vâlîsi Vezîr 
Kanijeli Osmân Paşa ve Sivas Vâlîsi Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa Karaman ve 
Adana eyâletleriyle Ankara Vâlîsi Uzun Ali Paşa ve ma‘rekeden kusûr kal‘an 
mîrî ve merhûm vezîr-i aʻzamın Bosna piyâdesinden bin nefer ve Arnavud-
luk'un mîrî ve hâne piyâdesinden dörtyüz elli nefer ve Boşnak Caʻfer Paşa 
yazdığı mîrî süvârîden ikiyüz elli nefer cem‘an beşbin kadar muhâfız asker vaz‘ 
olunduğundan mâ‘adâ merhûm vezîr-i aʻzam kethudâsı Abdî Ağa'ya vezâret 
ile Rumili Eyâleti virilüp huzûr-ı hümâyûna496 da‘vet ve serâserli kürk ilbâs 
ve mükemmel kapusı ve eyâleti askeriyle kapanmak tenbîh buyurılup geçen 
sene muhâfazaya kalan Mısır askeri dahi bile çıkmak emr olunup Tımışvar 
Vâlîsi Vezîr497 Mustafâ Paşa'ya ve yerlü kul ağalarına hıl‘at ilbâs ve cümlesin 
Allah'a498 emânet idüp otağ-ı hümâyûnlarına teşrîf  buyurdukdan sonra Haleb 
Beylerbeyisi Vezîr Osmân Paşa içerü da‘vet ve cümleye başbuğ olmak üzre499 
emr-i hümâyûnları sâdır olup serâserli kürk giydirildi. 

Ve mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci bâzâr gün umûm asâkir-i İslâm ile göçüp 
Menzil-i Çatalgeçid. Yirmidokuzuncı dü-şenbih gün Menzil-i Tente, mâh-ı Re-
bî‘ü'l-evvel gurresi salı gün Alipınarı Menzili'ne nüzul-i hümâyûn buyurdukları 
hînde Vezîr-i aʻzam Hüseyin Paşa Belgrad'dan500 gelüp Kā’im-makām Mus-
tafâ Paşa çadırına inüp akabince otağ-ı hümâyûnlarına da‘vet ve kā’im-makām 
paşa vesâtatı ile bisât-bûs-ı pâdişâhî501 şerefine nâ’il-i merâm502 oldukda; “hoş 
geldin, seni kendüme vezîr-i aʻzam-ı vekîl-i mutlak eyledim”, teklîf-i mühr-i 
şerîf503 buyurduklarında evvel emirde ibâ idüp, “ammim ve ammî-zâdem ba-
ban Sultân Mehemmed Hân hazretlerine yirmi sene mıkdârı504 vezîr-i aʻzam 

494 figān ÇY: -V
495 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V
496 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
497 vezîr ÇY: -V
498 Allâhü Te‘âlâ hazretlerine ÇY: te‘âlâ hazretleri -V
499 üzre -ÇY
500 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V
501 şehriyârî ÇY
502 merâm ÇY: -V
503 şerîf  ÇY: -V
504 mıkdârı ÇY: -V
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olup arzına müsâ‘ade itmekle o da505 râhat oldı kendü de râhat oldı.506 Siz 
de bir507 kimsenin508 sözün dinlemeyüp bana sadâretde509 istiklâl virirsen ben 
kulun510 inşâ’allâhü te‘âlâ511 anlardan ziyâde hıdmet iderim” didi. “Hemân 
sadâkati elden koma istiklâl virmek benden” buyurup yed-i hümâyûnlarıyla 
mühr-i şerîflerin teslîm kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire kendüye ve mukā-
bele-i hıdmet bir serâserli kürk dahi kā’im-makām paşaya512 ilbâs-ı fâhire513 
buyurdı. 

İkinci çehâr-şenbih gün Pançova geçilüp Tımış kenârına nüzul-i hümâyûn bu-
yurup ancak kendüler Belgrad-ı dârü'l-cihâd514 Kal‘ası'nda harem-i şerîflerine 
teşrîf  eylediler. İrtesi penç-şenbih gün menzil-i mezbûrda meks [ü] ikāmet515 
olup vüzerâdan mütekā‘id Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya yine vezâret-ile İstanbul 
Kā’im-makāmlığı selefi Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa'ya bir gün evvel ordu-yı 
hümâyûna irişmek üzre yeniçeri ağalığı tevcîh [ü] inâyet516 olup iskânları-çün517 
hatt-ı hümâyûn ile Kapucılar Kethudâsı Eyyûblı Hasan Ağa İstanbul'a518 
gönderilüp,519 vüzerâdan mütekā’id Söhrablı Ahmed Paşa’ya yine vezâret 
ile Hanya Sancağı, selefi Vezîr Türk Ali Paşa'ya Anadolı Eyâleti ve Edirne 
muhâfızı Vezîr-i sânî Moralı Hasan Paşa'ya Haleb Eyâleti, selefi Vezîr Kanijeli 
Osmân Paşa'ya Van Eyâleti, selefi Vezîr Dursun Mehemmed Paşa'ya Diyârbe-
kir Eyâleti, merhûm Mucur Mehemmed Paşa birâderi Süleymân Bey'e Palu 
Sancağı tevcîh olup Bosna Beylerbeyisi Mehemmed Paşa'ya iltifâten pâye-i 
vezâret ihsân olundı. Ma‘zûl Topcıbaşı Abdülkerîm Ağa yine topcıbaşılığa, 
vezîr-i aʻzam dîvân efendisi Ahmed Efendi yeniçeri efendiliğine ve Başmuhâ-

505 o da -ÇY
506 kendü de râhat oldu -ÇY
507 bir ÇY: -V
508 kimesnenin ÇY
509 sadâret-i uzmâda ÇY: uzmâ -V
510 kulun Ç: -YV
511 te‘âlâ ÇY: -V
512 paşa kullarına ÇY: kulları -V
513 fâhire ÇY: -V
514 dârü'l-cihâd ÇY: -V
515 ü ikāmet ÇY: -V
516 ü inâyet ÇY: -V
517 iskânlarıçün VY: gelmeleri içün Ç
518 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
519 gönderildi Ç: gönderilüp YV
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sebe'den ma‘zûl Yeğen Mehemmed Efendi defter emânetine kaftân giydiler. 
Ve520 dördünci cumʻa gün andan dahi göçilüp Vişniçe köprüsünden geçilüp521 
şevketlü, mehâbetlü522 hünkârımız hazretleri sancak-ı şerîf  ve hırka-i mübâre-
keye ta‘zîm ve istikbâlen kal‘adan gelüp Abaza Köşki berâberinde alaya girüp 
Belgrad sahrâsında523 nihâde kılınan bârgâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl ikindi 
mahalli yine kal‘aya azîmet ve irtesi şenbih gün külliyyet ile otağ-ı hümâyûnla-
rına teşrîf  buyurdılar. 

Ve Segedin Kal‘ası'ndan bir esîr gelüp ser-leşker-i küffâr Prenç Visavye la‘în 
Sente ma‘rekesinin irtesi penç-şenbih gün dellâl nidâ etdirüp müslimân esîr-
lerinin içinden paşa524 ile onyedi nefer bellücelerin525 alıkoyup mâ‘adâsın yar 
başında işkence ile öldürdüp Tise'ye dökdi. Ve kendü askerin yoklayup altıbin 
kâfir yaralusundan gayrı onüçbin kâfiri nâkıs buldı. Ve bakıyyetü's-süyûf  saz-
lıkdan çıkan Sente re‘âyâsın yine varoşı ma‘mûr idüp bir metîn palanka yap-
mak şartıyla beş yıllık teklîfden526 yedlerine mu‘âf  kâğıdı virüp alduğı ganîmeti 
askerine bahş eyledi. Ve köprüyi bozup arabalara tahmîl ve üç gün meksden527 
sonra kalkup Martinoş palankasına varup Küçük Kanije'ye doğrı Tımışvar 
yakasına köprüyi kurup muhâfazası-çün bin beşyüz atlu asker geçirüp üç gün 
kadar528 meks [ü] ikāmet529 eyledi. Şevketlü, mehâbetlü530 pâdişâh531 hazret-
lerinin Belgrad-ı dârü'l-cihâd532 cânibine azîmetin işidüp sekizbin mıkdârı533 
kâfir Erdel muhâfazasına ve sekizbin kâfir Varadin534 muhâfazasına ve bin 
mıkdârı535 kâfir Orta Macar muhâfazasına gönderüp, bin beşyüz mıkdâr kâfir 

520 ve -ÇY
521 göçilüp ÇY
522 mehâbetlü ÇY: -V
523 dârü'l-cihâdda ÇY
524 paşanın ismi hiçbir nüshada yok.
525 bellülerin YÇ
526 tekâlîfden ÇY
527 meks ü ikāmetden ÇY: ikāmet -V
528 kadar ÇY: -V
529 ü ikāmet ÇY: -V
530 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
531 hünkârımız ÇY
532 dârü'l-cihâd ÇY: -V
533 mıkdârı ÇY: -V
534 Varadin V: Rokal Ç: Erdel Y
535 mıkdârı ÇY: -V
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ile cümle yaralu ve top ve cebe-hâne ve ağırlığın ve köprüyi bozup Segedin'e 
yollayup vukū‘ bulan ahvâli yazup Beç'de çasara gönderdikden sonra kalkup 
Çongrad yolundan Tuna kenârında vâki‘ Baye nâm536 kasabaya gitdi. Ve Titel 
Kal‘asın ke'l-evvel zabt [u] rabt537 idüp muhâfazasına beşyüz kadar538 hay-
dûd koduğun haber virdi. Ve Tımışvarludan müntehab altıyüz âdem Sonluğa 
seğirdip üçbin koyun ve bir nevbet dahi beşyüz sığır sürüp getürdüklerin arz 
etmişler ve Karaman Beylerbeyisi Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa gurre-i mâh-ı 
mezbûrda Belgrad'a539 dâhil olmuş-idi. 

Altıncı bâzâr gün piyâde ve süvâr müsellah kapusuyla alay gösterüp mahall-i 
selâmda içerü da‘vet başbuğlukla Belgrad-ı dârü'l-cihâd540 muhâfazasına 
me’mûren serâsere dûhte semmûr kürk ilbâs buyurılup Niğbolı Sancağı arpalık 
verildi. Yedinci dü-şenbih gün Gürci Süleymân Paşa'ya Adana Eyâleti ve Yürük 
Beyi Hazînedâr İbrâhîm Paşa'ya Silistre Eyâleti ve Halîl Paşa'ya Aksaray San-
cağı ilhâkıyla Maraş Eyâleti ve Küçük İsmaʻîl Paşa'ya vezâret ile Sivas Eyâleti 
ve Hara541 Ali Paşa'ya Teke Sancağı ve Genç Ali Paşa'ya Menteşe Sancağı ve 
Deli İbrâhîm Paşa'ya Suğla Sancağı ve Kürd Ahmed Paşa'ya Hudâvendigâr ve 
Karahisâr-ı sâhib sancakları ve Arab Kāsım Paşa'ya Saruhan Sancağı ve Ab-
dülkādir Paşa'ya Alâ’iye ve Karesi sancakları ve Pehlivan-oğlı İsmaʻîl Paşa'ya 
Sultanöni Sancağı ve merhûm Mevlid Mehemmed Paşa-oğlı Mahmûd Bey'e 
Maraş Karsı Sancağı ve Hüseyin Bey'e Amasya Sancağı ve Gāzî İbrâhîm Bey'e 
Divriği Sancağı ve Rişvân-oğlı Halîl Bey'e Malatya Sancağı ve Arab İdrîs Bey'e 
Benî Rebîʻa Sancağı ve Dilci Mustafâ Bey'e Kırkkilise Sancağı ve Arnavud 
Ali Paşa'ya İlbasan Sancağı ve Âdem Paşa Ohri Sancağı, selefi Boşnak Receb 
Paşa'ya Hersek Sancağı ve merhûm Kaplan Paşa-oğlı Zeynel Bey'e iki tuğ ile 
Avlonya ve Delvine sancakları ve Arnavud Zeynel Paşa'ya İskenderiye Sancağı 
tevcîh [ü] inâyet542 olup ve Dukakin ve Pirizrin sancakları[na] mutasarrıf  Hu-
dâvirdi Paşa'ya Yanya Sancağı ilhâk buyuruldı. 

536 nâm -Y
537 u rabt ÇY: -V
538 mıkdârı ÇY
539 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
540 dârü'l-cihâd ÇY: -V
541 Kara ÇY
542 ü inâyet ÇY: -V
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Sekizinci salı gün taraf-ı pâdişâhîden543 vezîr-i aʻzam kullarına mazhar-ı iltifât 
dîvân rahtıyla eğerlenmiş bir at ve altı yelkendest Büyük mîrâhûr Çalık Ah-
med Ağa ile gönderildi. Dokuzuncı çehâr-şenbih gün Tımışvar'a Hudâvirdi 
Paşa ve dal kılıç ve terakkīli sipâh [ve] silâhdâr zümresiyle cebe-hâne irsâl 
olunup bir sene muhâfaza şartıyla yeniden tevcîh olunan zümre-i ehl-i tîmâr 
bile gönderildi. Ve Sivas'dan ma‘zûl Çetrefil-zâde Yûsuf  Paşa'ya hâslar ile 
vezâret virilüp Tımışvar'da baş ta‘yîn buyuruldı. Ve Orta Macar Kralı Tökeli 
İmre rikâb-ı hümâyûn ile Âsitâne'ye gitmek buyurılup beşyüz mıkdâr tevâbi‘i 
baş kapudan [255a] Sapanoş Mihal ile yine Tımışvar'a gönderildi. Ve şev-
ketlü,544 adâletlü, mehâbetlü545 pâdişâhımız hazretleri Belgrad-ı dârü'l-cihâd546 
sahrâsında dokuz gün meks [ü] ikāmet547 esnâsında Belgrad ve Bosna ve Tuna 
yalılarında olan kılâ‘ ve palankaların cebe-hâne ve zahîre ve müstahfızân as-
ker ve ikişer kıst mevâciblerin virüp gereği gibi ma’ûnetlerin gördi. Ale'l-husûs 
Belgrad-ı dârü'l-cihâd548 Kal‘ası'nın üçbin yediyüz nefer yerlü kulundan ve 
otuziki nefer ulûfeli ve tîmârlı humbaracı ve lagamcıdan gayrı dörtbin dört-
yüz doksanyedi nefer yeniçeri ve dokuzyüz yetmişiki nefer cebeci ve dörtyüz 
elli nefer topcı ve altmışsekiz nefer top arabacı cem‘an beşbin dokuzyüz sek-
senyedi nefer kapukulı Konya ve Saruhan ve Çorum sancaklarının dörtyüz 
dört nefer zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârı ve Çorum Sancağı Beyi Ahmed Bey ve 
Arabgir Sancağı Beyi Ömer Bey ve Niş Kal‘ası'nda mahbûs ve cerâyimleri 
afv olunan Nişli-yeğeni Ahmed Paşa ve Aşcı-başı Mustafâ Paşa muhâfazaya 
ta‘yîn ve cümlenin üzerine Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa ser-asker nasb olup 
rûz-ı Kāsım'a değin muhâfazadan sonra vatanlarına me’zûn şartıyla defter 
kethudâları Mahmûd Ağa ile Anadolı Eyâleti’nin zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârı 
ve Yürük askeriyle Silistre Vâlîsi Vezîr549 Hazînedâr İbrâhîm Paşa ve kusûr 
bir mıkdâr mîrî Bosna yayası alıkonuldukdan550 sonra serhadd-i İslâmı Hakk 
celle vü alâ hazretlerinin vedî‘a-i emânetine tefvîz ve551 mâh-ı mezbûrun on-

543 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretlerin -V
544 şevketlü ÇY: -V
545 mehâbetlü ÇY: -V
546 dârü'l-cihâd ÇY: -V
547 ü ikāmet ÇY: -V
548 dârü'l-cihâd ÇY: -V
549 vezîr ÇY: -V
550 alıkodukdan ÇY
551 idüp Ç: ve YV
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dördünci dü-şenbih güni ki Eylül'ün yirmisidir, umûm asâkir-i ehl-i552 İslâm 
ile Âsitâne-i sa‘âdet tarafına avdet buyurup muhâfız-ı Belgrad-ı dârü'l-cihâd553 
Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa bir sâ‘at mıkdâr mahalle değin teşyi‘ ve serâ-
serli kürk giyüp vedâ‘ eyledi. 

Menzil-i evvel Hisârcık. Onbeşinci salı gün Menzil-i Kolar. Onaltıncı 
çehâr-şenbih gün Menzil-i Hasan Paşa. Onyedinci penç-şenbih gün Menzil-i 
Batıçine. Onsekizinci cumʻa gün Menzil-i Yagodine. Bundan akdem Macar 
voyvoda ve Kara Pança nâm harâmî başılar altıyüz mıkdâr haydûd eşkıyâsı554 
ile tecemmü‘ eyledüği Devebağırdan yolunda asker önüne inüp bir kaçın katl 
ve mecrûh ve perîşân ve eşyâların gāret [ü] hasâret555 etdikleri Belgrad'da556 
ma‘rûz-ı rikâb-ı hümâyûn olmuş Semendre dizdârı ve hâss beylerinden Hâ-
ce-zâde Eyyûb Paşa def‘leri-çün557 ta‘yîn buyurulmuş-idi. Morava kenârında 
bir mahalde basup dört dil, dört kelle iki semmûr kürk üçyüz aba ve tranpe-
telerin alup bakıyyesi558 sa‘b dağlara perâkende vü perîşân559 oldukları rikâb-ı 
hümâyûna560 arz [u] i‘lâm561 olundukdan sonra Belgrad'dan Niş'e gelince rûz-ı 
Kāsım'a değin ol havâlîleri muhâfaza içün Semendre'nin zü‘amâ vü erbâb-ı 
tîmârı562 Semendre ile Hasan Paşa Palankası câniblerine ve hâss ağalarından 
yetmişdört âdemiyle Alaman-zâde Batıçine'ye, ve ellidört âdemiyle Peklenli 
Çırakcı-zâde Yagodine'ye ve yüz elli âdemiyle Eyyûb Paşa Morava Köprüsü'ne 
ve kusûr kal‘an563 yüz564 âdemi Perakine ve elli yedi âdemleriyle Bekir Ağa ve 
Zeynel-oğlı Ali Ağa ve Sinan Ağa Rajne'ye ve yüz sekiz âdemiyle Memo-zâde 
Hasan Bey Aleksinçe'ye ta‘yîn [ü] irsâl565 olundı. 

552 ehl Y: -ÇV
553 dârü'l-cihâd ÇY: -V
554 eşkıyâsı ÇY: -V
555 hasâret ÇY: -V
556 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
557 def‘-i ref‘leri içün ÇY: ref‘ -V
558 bakıyyetü's-süyûfu ÇY: süyûf  -V
559 ve perîşân Ç: -YV
560 hümâyûn-ı gāzî hazretlerine ÇY: gāzî hazretleri -V
561 i‘lâm ÇY: -V
562 tîmâr -ÇY
563 kalan ÇY: -V
564 yüz elli ÇY
565 ve irsâl ÇY: -V
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Ondokuzuncı şenbih gün Menzil-i Perakin. Yirminci bâzâr gün Menzil-i Kı-
nalı-oğlı Çiftliği. Yirmibirinci dü-şenbih gün Menzil-i Aleksinçe. Yirmiikinci 
salı gün Menzil-i Niş. Yirmiüçünci çehâr-şenbih gün Menzil-i Ilıca. Yirmi-
dördünci penç-şenbih gün Menzil-i Palanka-i Mûsâ Paşa. Ol gün Hân-zâde 
Şahbâz Girây Sultân vilâyetine gitmeğe istîzân içün vezîr-i aʻzam vesâtatı ile 
otağ-ı hümâyûnda566 pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp, “bu sene-i mübârekede vü-
cûda getürdüğün hıdmet makbûl-i şâhânem olmuşdur, berhûr-dâr ol nân [ü] 
nemeğim sana567 helâl olsun, hân hazretlerine benden selâm eyle, ol tarafların 
muhâfazasına takayyüd-i tâmm568 etsün, lüzûmı olan hazîne ve mühimmât-ı 
cebe-hâne ve askerden her ne iktizâ ider ise bildirsin ma‘a ziyâde irsâl olunur” 
buyurup iltifâten yeşil çukaya kaplu semmûr erkân kürk ilbâs miyânına bir 
kabza murassa‘ hançer ve altıyüz sikke-i hasene ihsân ve Sofya Menzili'nden 
Tatar askeriyle müfârakata me’zûn oldı. 

Yirmibeşinci cumʻa gün Menzil-i Cisr-i Sokova. Yirmialtıncı şenbih gün 
Menzil-i Halkalıpınar. Yirmiyedinci bâzâr gün Menzil-i Sofya. (Ol gün pâ-
dişâh hazretlerinin Edirne'de Rukıyye Sultân nâm bir duhteri vücûda geldi 
haberi vürûd eyledi)569. İrtesi dü-şenbih gün oturak olup Bosna Beylerbeyisi 
Vezîr Mehemmed Paşa'nın fevti haberi gelüp eyâlet-i mahlûle kethudâsı Diz-
dâr-zâde Ahmed Ağa'ya tevcîh [ü] inâyet570 olundı. Yirmidokuzuncı salı gün 
Menzil-i Ormanlı. Otuzuncı çehâr-şenbih gün Menzil-i İhtiman. Ol gün 
Mekke-i mükerreme’den müjdeci Hâcı Hasan Ağa gelüp huzûr-ı hümâyûnda 
hüccâc-ı müslimînin refâh-ı hâl ile Şâm-ı şerîfe vusûllerin arz idüp yamağıyla 
kaftân giyüp birer kabza altun ihsân buyuruldı. Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi 
penç-şenbih gün Menzil-i Yeniköy. Ol gün Râmî Mehemmed Efendi İstan-
bul'dan gelüp ikinci def‘a hıdmet-i riyâsete selefi Küçük Çelebi Mehemmed 
Efendi başmuhâsebeciliğe hıl‘at giydiler. 

İkinci cumʻa gün Menzil-i Bâzârcık. Üçünci şenbih gün Menzil-i Filibe. Ol 
gün Yeniçeri Ağası Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa ordu-yı hümâyûna dâhil olup 
yemeklikde vezîr-i aʻzam kulları571 sâyebânında serâserli kürk giyüp bile ge-

566 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
567 sana ÇY: -V
568 tâm ÇY: -V
569 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır.
570 ü inâyet ÇY: -V
571 kulları ÇY: -V
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türdüği seksoncılıkdan ma‘zûl572 Kürd İbrâhîm Ağa zağarcı nasb olup Filibe 
korı ağası Mehemmed Ağa cebeci-başılığa hıl‘at giydi. Beşinci dü-şenbih gün 
otağda reşen ve lezez ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi. Altıncı salı gün cümle 
paşalara mansıblarına gitmeğe izn [ü] ruhsat573 virilüp hâssa hâseki ve574 Üs-
küdarlı Mustafâ Ağa huzûr-ı hümâyûnda575 İstanbul bostâncı-başılığına kaftân 
giyüp, selefi İznikmidli Mustafâ Ağa'ya Kastamonı Sancağı verildi.576 Yedinci 
çehâr-şenbih gün göçilüp Menzil-i Papaslı. Ol gün altı nefer haydûd köprü 
başlarında kazığa uruldı.577 Sekizinci penç-şenbih gün Menzil-i Kayalı. Do-
kuzuncı cumʻa gün Menzil-i Karye-i Gövendeli. Onuncı şenbih gün Menzil-i 
Harmânlı. Ol gün Büyük Mîrâhûr Çalık Ahmed Ağa azlinden yerine Küçük 
Mîrâhûr Çerkes Mehemmed Ağa ve anın yerine Kapucı-başı Küçük Hasan 
Ağa nasb olundı. Edirne Bostâncı-başı Ali Ağa kasabanın bayır başında selâm-
layup Darü's-sa‘âde Ağası Ali Ağa istikbâlen otağda578 pâye-i serîr-i a‘lâya yüz 
sürüp devletlü vâlide sultân hazretlerinin selâm ve selâmet-haberin tebşîr idüp 
taraf-ı âlîlerinden getürdiği ve kendü579 virdiği birer eğerlenmiş küheylânları 
irtesi bâzâr gün Mustafâ Paşa Köprüsi menzilinde rikâb-ı hümâyûnlarına arz 
[u] i‘lâm580 eyledi. 

Onikinci dü-şenbih güni ki Teşrîn-i evvel'in onsekizidir, selâmet ile Edirne'ye 
vusûl müyesser olup Haleb Beylerbeyisi Vezîr Moralı Hasan Paşa ve şehrin 
mevâlî-i müderrisîn meşâyih ve581 sâdât ve esnâfı Kazancı Köprüsü'nde istikbâl 
ve zîr-i pâylarına akmişe döşeyüp doğrı bâb-ı hümâyûndan Sarây-ı âmire'lerine 
nüzûl ve arz odasın mücellâ kılup vezîr-i aʻzam kulları dahi şeyhü'l-islâm efen-
diyle582 sancak-ı şerîfi getürüp yed-i hümâyûnlarına teslîm ve mahalline îsâl ve 
mukābele-i hıdmet kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire vezîr-i aʻzama583 ve beyâz 

572 ma‘zûl ÇY: -V
573 ü ruhsat ÇY: -V
574 ve -ÇY
575 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
576 tevcîh olundı ÇY
577 Yedinci... kazığa uruldı -ÇY
578 otağ-ı hümâyûn-ı husrevânede ÇY: hümâyûn-ı husrevâne -V
579 kendünün ÇY
580 i‘lâm ÇY: -V
581 ve -ÇY
582 efendi hazretleri ile ÇY: hazretleri -V
583 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
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çukaya kaplu semmûr erkân kürk efendiye584 ilbâs buyurdukdan sonra devletlü 
vâlide sultân hazretleri atına süvâr ve harem-i şerîfe teşrîf  buyurdılar. Ol gün 
Kapucılar Kethudâsı Eyyûblı Hasan Ağa'ya vezâret ile Niğde Sancağı ilhâkıy-
la Karaman Eyâleti virilüp yerine gediklü müteferrikadan Kıbleli-zâde Ali Bey 
nasb olundı. Ve Sente ma‘rekesinde nâ-bedîd a‘yân-ı askerden ancak Yeniçeri 
Ağası Vezîr Mahmûd Paşa'nın rikâb-ı hümâyûna lâyık bir mıkdâr eşyâsı hazî-
ne-i âmireye alınup beşyüz kîse nukūdı mîrîye kabz olundı. On seneden berü 
Karaca ve Valova nâm harâmî-başılar dörtyüz mıkdâr haydûd ile Filibe ve 
Gümülcine kazâlarında ve585 Desbot dağlarında gezüp yazın nihân ve kışın 
pinhân nice hânmân586 söndürüp alân ve tâlân etdikleri hadd-i tevâtüre irmi-
şidi. Bu yaz eyyâmında sâdır olan fermân-ı âlî üzre Edirne Bostâncı-başı Ali 
Ağa kazâ-yı mezbûrûnun cenge587 kādir il erlerin cem‘ idüp melâ‘înin588 geçid 
yerlerin bağlayup taraf  taraf  üzerlerine [255b] hücûm, kimin tu‘me-i şemşîr 
ve kimin dâne-i tüfeng ile mürd [ü] helâk, diri ele girenlerinin neçelerin salb 
[ü] siyâset ve neçelerin kazığa urmak gibi küllî hakāret idüp eşedd [ü] ukūbet589 
eyledi. Karaca la‘în kurşun ile urılup dağda leşin buldı. Valova la‘îni istimâlet590 
ile ahz idüp anı dahi Edirne'de kazığa urup hele591 melâ‘înden592 ferd-i vâhid 
komayup ol vâdîleri levs-i habâset-alûdlarından pâk etdüği rikâb-ı hümâyûna 
arz [u] i‘lâm593 olunmağın mukābele-i hıdmet onbeşinci penç-şenbih gün Hâ-
soda köşküne da‘vet ve çukaya kaplu bir sevb semmûr erkân kürk ilbâs ve bir 
donanmış at ihsân buyuruldı. (Bahşiş ve ulûfe ve ma‘ûnetleri mîrîden virilmek 
şartıyla sene-i âtiyede Engürüs seferine âmâde vü müheyyâ594 bulunmak üzre595 
Özi Beylerbeyisi Hazînedâr İbrâhîm Paşa Tuna yalılarından596 üçbin sekizyüz 
nefer ve merhûm Fazlı Bölükbaşı-oğlı Bosna'dan ve Hudâvirdi Paşa Arnavud-

584 efendi hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
585 ve ÇY: -V
586 hânmânlar ÇY
587 ceng-i harbe ÇY: harb -V
588 melâ‘în-i dûzahiyânın ÇY: dûzahiyân -V
589 idüp eşedd-i ukūbet ÇY: -V
590 suhûlet ÇY
591 hele Ç: -YV
592 melâ‘în-i dûzah-mekînden ÇY: dûzah-mekîn -V
593 i‘lâm ÇY: -V
594 ve müheyyâ ÇY: -V
595 üzre VY: şartıyla Ç
596 yalılarında ÇY
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luk'dan ikişer bin nefer ve Tırpan Bölükbaşı Osmân Ağa ile Şabân Bölükbaşı 
yine Arnavudluk'dan beşeryüz nefer ve def‘a[ten] Arnavudluk'dan avârız ve 
nüzül bedeli bin beşyüz nefer piyâde asker-i mansûre597 tahrîrine fermânlar 
gönderilüp hâss beyleri dahi müte‘ahhid oldukları sekizyüz on nefer piyâde ile 
sefere gelmek buyuruldı)598. Sahh599

Zuhûr-ı Fiten der-Memleket-i Lih

Yovanis-i sâlis ismiyle müsemmâ Sobeski Kır Hatman mülekkab olan Lih kralı 
binyüz yedi Zi'l-ka‘desi'nde mürd olmağın Lih a‘yânı ve askeri beynlerine azîm 
ihtilâl düşüp ittifâkları olmamağla büyük torinden evvel âdetleri üzre Varşov 
şehrine müşâvere içün bi'l-cümle Lih a‘yânı cem‘ olup nasb-ı kral husûsunda 
nizâ‘ idüp a‘lâ ve ednâsı iki fırka oldılar. Bir fırkası memleket-i Lih'in Baş Hat-
man'ı Yaylanoski'ye ve bir fırkası Kır Hatman'ı Potoski'ye tâbi‘ ve aralarında 
fetret ziyâde olup ve harb [u] kıtâle başlayup bellü başlu yüz kadar600 a‘yân-
dan gayrı çok âdem katl ve helâk ve ulûfelü onbeşbin mıkdâr asker vilâyet 
hıfzına me‘mûr idi. Sekiz yıllık ulûfeleri virilmediğinden gulüvv idüp anlar 
dahi içlerinden Barenevski'yi baş diküp isyân üzre olmalarıyla ba‘zı vilâyet-i 
hayr-hâhî boyarlar, “kralımız ve ittifâkımız yok askerimiz ayağa kalkdı hâlimiz 
neye varır” deyü beynlerinden sekiz âdem intihâb ve askere gönderüp teskîn 
ve ırzâlarını601 murâd etdiler. Ve Moskov Çarı Aleksandra ve Nemçe Çasa-
rı’nın hemşîre-zâdesi Lutrik-oğlı ve Fransa Kralı’nın ammî-zâdesi De Konta 
ve Litve Hatmanı Sapayha Lih askerine âdemler gönderüp hazîne ikrârıyla 
Lih krallığına tâlib oldılar. Vaşod Kralı dahi602 sekiz senelik geçmiş ulûfelerini 
virüp ve diledikleri gibi asker ile ellerinden giden kal‘alarını alıvirmek üzre bu 
dahi tâlib, Lihlü, “buna biz meyl etmiş-iken bunların dinleri gayrıdır” deyü 
kabûl etmeyüp fesh etdiler. Ve müteveffâ kral Yovanis-i sâlis'in büyük oğlı Ya-
gob dahi Lih askerine başka âdem gönderüp, “krallığa beni kabûl iderseniz 
sekiz senelik ulûfenizin nısfın peşîn vireyim didi. Sen kral oğlı değilsin baban 
hatman iken dünyaya geldin, biz hatman oğlunı kabûl etmeziz. Mâdâm ki 

597 mansûre ÇY: -V
598 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır.
599 sahh -ÇY
600 kadar VY:mıkdârı Ç
601 rızâlarını ÇY
602 dahi ÇY: -V
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Tatar-ı yağma-girân603 ile karındaşlaşmayup ke'l-evvel sulh [ü] salâh604 olun-
madıkca işimiz hayra yüz tutmaz anlar ile barışalım ve ittifâklarıyla bir kral 
nasb olunsun” didiler. Yagob dahi pes-i perdeden Bucak muhâfazasında olan 
Hân-zâde Gāzî Girây Sultân'a âdem gönderüp hân-ı âlî-şân605 tarafından beni 
kral nasb eyleyüp hîn-i iktizâda Tatar askeriyle imdâd idersiniz min-bâ‘d nakz-ı 
ahd etmeyüp gerek Devlet-i aliyye606 tarafı ve gerek sizler ile akd [ü] musâlaha 
üzre sâl-be-sâl pîşkeş ve hediyyenizi îsâl etmek şartıyla hân hazretlerine ilticâ 
etdüğün bildirmiş. Boyarları gelüp Özi Kal‘ası kurbünde Gāzî Girây'a buluş-
dılar.607 A‘yân-ı Tatar ile ba‘de'l-istişâre Lihlünün ne keyfiyetde olduklarını 
bakup ana göre bu hayırlu işde bulunmaları içün Veli Şah Mîrzâ'yı hân-ı âlî-
şân608 hazretlerine gönderüp istîzân eyledi. Ve yanında mevcûd yirmibinden 
mütecâviz asâkir-i Tatar-ı sabâ-reftâr ile kalkup Boğdan içinden yürüyüp ve 
Kamaniçe hazînesini Yaş'dan alup giderken Turla Suyu'ndan altı sâ‘at berü 
Kapaklı Çeşme kurbünde yollar tecessüsüne gelen beşyüz Lih atlusuyla Ta-
tarın609 ilerüsi savaşup kimini katl ve610 kimini esîr-i bend-i zencîr611 eyleyüp 
Mogoşe geçidinden Turla Suyu'nı geçüp Kamaniçe Kal‘ası'na hazîneyi teslîm 
ve cenâb-ı Bârî'ye612 tevekkül ile Lih taburının olduğı Berezin kurbüne vardılar. 
Bir orman ve bataklık içine tahassün itmekle, “biz size haber göndermeden 
niye geldiniz” şeklinde hüsn-i mu‘âmeleleri zâhir olmamağla üç gün dahi ılgar 
ile içerüye çapul idüp kurâ ve varoşları urup gāret [ü] hasâret iderek ihrâk bi'n-
nâr, Burud nâm kal‘a havâlîsinde ağırlık ile sultân hazretleri meks [ü] ikāmet613 
idüp asker-i614 Tatar615 etrâfa yayıldı.616 Yirmibinden ziyâde617 esîr ve mübâ-

603 yağma-girân ÇY: -V
604 salâh ÇY: -V
605 âlî-şân ÇY: -V
606 aliyye ÇY: -V
607 buluşup görüşdüler ÇY
608 âlî-şân ÇY: -V
609 Tatar-ı sabâ-reftârın ÇY: sabâ-reftâr -V
610 ve ÇY: -V
611 bend-i zencîr ÇY: -V
612 bârî-yi te‘âlâ hazretlerine ÇY: te‘âlâ hazretleri -V
613 ü ikāmet ÇY: -V
614 asâkir-i ÇY
615 sabâ-reftârın +ÇY: -V
616 yayılmağa izn verildi ÇY
617 mütecâviz ÇY: -V
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lağa koyun ve davar sürüp hayli zamân misli sebkat etmemiş mâl-ı ganîmet ile 
avdet ve selâmet-birle Kırım'a dâhil oldılar. Yagob bu yüzden dahi krallığa dest 
ü rest bulmayıcak Nemçe Çasarı’na karâbeti hasebiyle ilticâ eyledi. Ol dahi 
zu‘munca bir çırak yakmak618 ve Lih cânibinden Devlet-i aliyye üzerine as-
ker-i küffâr-ı hâk-sâr619 çeküp rahne virmek fikriyle620 yanına onbeşbin Nemçe 
askeri koşup babası yerine iclâs içün Krakov şehrine gönderdi. Tezinharum 
varoşuna vardıklarında Lih a‘yânı gulüvv idüp Yagob ile Nemçe askerin kılıç-
dan geçirdiler. Ve onyedi ay tamâm gavgāları eksik olmayup çok kan dökdiler. 
Âkıbet cümle Lih a‘yânı köy subaşılarına değin meşveret içün Krakov şehrine 
cem‘ olup iki fırka oldılar. Lih'in ekseri ve başpiskopos ve defterdârı ve Lit-
ve'nin büyük ve küçük hatmanlarıyla yekdil France tarafından tâlib olan De 
Konta'yı isteyüp âdem gönderdiler. Bir mıkdârı dahi Lih'in baş hatmanı olan 
İlbav hâkimi Yabloneski ile yekdil Saksonya hâkimi Friderikos Hersek'i isteyüp 
çasara âdem gönderdiler. Ve ma‘hûd asker ulûfesin bi't-tamâm virmek üzre 
krallığı kabûl idüp bi'l-cümle âlât-ı kraliyeyi yanına alup kendünün onüçbin 
askeriyle Krakov şehrine gelüp işbu binyüz dokuz mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in 
onbirinci cumʻa güni ki şühûr-ı şemsiyyeden Eylül'ün onyedisi idi, tâc giyüp 
tahta geçüp bey‘at eyleyüp dağıldılar. Ve ulûfeleri-çün va‘ad eyledüği on mil-
yon akçeden kusûr kalan akçe henûz tekmîl olunmayup ve gelen akçe asker 
mevâcibine kifâyet eylememekle asker arasında yine fetret-i azîm621 zuhûr idüp 
Lih'in büyük hatmanı Lih askeriyle kusûr akçenin vürûduna intizâr üzre olup 
ve krallık cem‘iyyetinde mevcûd bulunmayanların emvâl [ü] erzâkların gāret 
[ü] hasâret622 [ve] yağma623 ve hatmanların ihrâk bi'n-nâr etdirtmek üzre kral-ı 
cedîd kendü tarafdârı olan boyarların ta‘lîmleriyle memlekete kâğıd624 gönder-
di. Ve De Konte cânib-dârı olan boyarlar meblağ-ı ma‘hûd gelürken yollarına 
inüp yağma vü gāret625 itmeğe müttefik olduklarında aralarında piskopos olan 
ruhbân mâni‘ olup, De Konte cânib-dârı Lipovireski626 ve Sinaveski kabyâm-

618 etmek ÇY: -V
619 küffâr-ı hâk-sâr ÇY: -V
620 fikr-i fâsidiyle ÇY: fâsidi -V
621 azîm -Ç
622 hasâret ÇY: -V
623 yağma -ÇY
624 kâğıd VY: kâğıdlar Ç
625 vü gāret Ç: -YV
626 Lipomireski ÇY
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ları ve Litve'nin büyük hatmanı aralarında mareşalinin kaldırup tekrâr Varşov 
Şehri'nde olacak cem‘iyyete pey-â-pey asker ile varup Varşovluyı kendülere 
uydurup vilâyetlerine gitdiler. Ve France tarafından krallık da‘vâ iden De Kon-
te Prençe'ye ol dahi ol cânibden Lih'e kral intihâb olunup otuz kıt‘a kalyona 
bir mıkdâr cengci ve asker kullanacak zâbit ve hazîne ile girüp Danya ve İsveç 
körfezlerinden geçüp Danska'dan iki mil aşağı Malabork nâm iskeleye yanaşup 
taşra çıkdı. Ve Danska'da cem‘iyyet eyleyüp mezbûr De Konte'ye teba‘iyyet 
iden Litve'nin büyük ve küçük hatmanları Litve askeriyle ve Lih'in ekser a‘yânı 
ve başpiskopos ve defterdârı yanına varmağla ellibin mıkdâr asker olup berü 
cânibde Visli Suyı mahalline dek vâki‘ sahraların otluğun yakup ve Lih Kralı 
Friderikos'un kışlada olan üçbin kadar askeri üzerine asker gönderüp dağıtdı. 
Ve krallık iddi‘âsında ızrâr üzre olduğı Friderikos'un ma‘lûmı olıcak Nemçe ve 
Moskov ve Kazak'dan imdâd isteyüp ve kendünün onüç bin askeriyle cenge627 
hâzır [ü]628 müheyyâ oldı.

Ve Lih'in büyük hatmanı Yayloneski Krakov şehrinde kendü yanına gelmek 
[256a] üzre piyâde ve süvâr yedibin mıkdâr Lih askeriyle İlbav'dan kalkup 
Büyük629 İlbav'a karîb Halinan nâm mahalle varup cem‘iyyet eyledi. Andan 
yedi günde Varşov ve Krakov yolunda vâki‘ Viştole Suyı kenârında Kazmir 
şehrine ve andan Visle Suyı kenârında Zafenkos nâm mahalle varup Fride-
rikos Kral dahi ol mahalle gelüp mülhak olup tabur cem‘ine bi'l-külliyye Lih 
memleketi kenârlarında Lih askerine da‘veti mutazammın kâğıdlar gönderüp 
cem‘ oldukdan sonra iki kral arasında Lih kralluğı içün cenge karâr virdiler. 
Tarafeyn yürüyüp bir mahalde mukābele ve esnâ-yı mukātelede Friderikos 
Kral hîleye sâlik olup onbin mıkdâr Lih askerin âyîn-i Tatar ile pusuya komuş 
idi. Lisân-ı İslâm ile “Allah Allah” diyerek Fransız askerinin630 böğründen 
girmekle imdâdlarına631 Tatar gelmiş zannıyla ol sâ‘at bozılup kaçdılar. Ve 
gelüp kalyonlarına girüp vilâyetlerine gitdiler. Bi'z-zarûrî De Konte'ye tâbi‘ 
olan Lihlü dönüp Friderikos Kral'a boyun eğdiler. Ol dahi kemâ-kân krallıkda632 
müstakilen sâbit-kadem olup Lih memleketin kabza-i tasarrufuna aldı. 

627 ceng-i harb-i kıtâle ÇY: harb-i kıtâl -V
628 hâzır ve ÇY: -V
629 Büyük Y: -V
630 askerlerinin ÇY
631 imdâd-ı i‘ânetlerine ÇY: i‘ânet -V
632 krallıkda kemâ-gân ÇY
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istîlâ-yı Küffâr be-şehr-i Bosna

Bosna Beylerbeyisi Vezîr Mahmûd Paşa'nın fevti ve yanında olan askerinin 
dağılduğı haberin re‘âyâ keferesi ümerâ-yı küffâra bildirip ale'l-husûs Nehr-i 
Sava kenârında vâki‘ Nemçe tasarrufunda olan633 Burud Palankası'nın Kaybe 
nâm kumandanı Nemçe ser-askeri Prenç Visavye'ye i‘lâm idüp “Bosna muhâ-
fazasız kaldı. Devlet-i aliyye634 tarafından tedârüki görülünce fursatdır” deyü 
tahrîk ü ıdlâl itmekle la‘in-i bî-dîn-i635 pür-gurûr Sente ma‘rekesi bahtına mağ-
rûr olup güzîde beşbin atlu, beşbin yaya Nemçe askeri ve yedibin Macar ve 
Hırvat leşkeri ve üç kıt‘a hâvân ve oniki kıt‘a şâhî darbuzen636 top ve Bosna 
kasdıyla Varadin'den çıkup Despot Burnı kurbünde botlar ve köprü ile Nehr-i 
Sava'yı geçüp Bosna'ya beş menzil Doboy Kal‘ası'na gelüp zabt [u] rabt637 et-
düği haberin serhadd kal‘alarından ahâlî-i Bosna işidüp ale'l-gafle zuhûrundan 
henûz Bosna Paşası mu‘ayyen638 olmaduğundan, a‘yân-ı memleket âdem gön-
derüp Poçtil Kal‘ası'nda mahbûs Daltaban Mustafâ Paşa'yı getürdiler. Ol dahi 
etrâfa buyuruldılar yazup asker cem‘ine mübâşeret eyleyüp yerlüden cenge 
kādir sagīr ve kebîr kādî ve imâm ve hatîblerine varınca silahlanup gayret-i 
dîn-i mübîn639 içün sekizbin mıkdâr Şehr-i Sarây'lı yanına verilüp, sekizbin 
âdem ile Hersek Vâlîsi Boşnak Receb Paşa ve bin mıkdâr piyâde ile Hudâvirdi 
Paşa kethudâsı yetişdi. Düşmen-i dîn ve kefere-i bed-âyin640 dahi Doboy Kal‘a-
sı'ndan kalkup Maglay Kal‘asın dahi alup uğraduğı yerleri641 seyl-i revân gibi642 
yıkup yakarak Şehri-i Sarây'a doğrı yürüyüp şehre oniki sâ‘at karîb Ozniçe 
Kasabası'na gelüp bin beşyüz mıkdâr çarhacısı Şehr-i Saray'a sekiz sâ‘at karîb 
Visoka Kasabası'na gelmekle643 mezkûr kasabaların etrâfında olan karyelerin 
ahâlîleri emvâl [ü] erzâk ve hânmânların bırakup ancak ehl [ü] ıyâlleriyle ge-
lüp şehre döküldiler. Merhûm Mehemmed Paşa kethudâsı Ahmed Ağa ikibin 

633 olan -ÇY
634 aliyye ÇY: -V
635 bî-dîn ÇY: -V
636 darbuzen Y: -ÇV
637 u rabt ÇY: -V
638 mu‘ayyen VY: mu‘azzez Ç
639 mübîn ÇY: -V
640 ve kefere-i bed-âyin ÇY: -V
641 memleketleri ÇY
642 yakup +ÇY: -V
643 gelmeğle VY:gelüp Ç
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mıkdâr kapusı halkı ve Bosna Eyâleti askeri ve mîrî levendât cem‘an beşbin 
mıkdâr guzât-ı ehl-i İslâm644 ile şehirden çıkup düşmen-i dîn645 mürûrunı men‘ 
[ü] def‘646 içün Bosna Suyu'nun Nehr-i Sava'ya döküldüği yere iki konak karîb 
Brandik Boğazı'na varup iki tarafı dağ olmağla ara yerdeki yolda meteris alup 
muhâfaza üzre iken düşmen-i dîn-i kefere-i bed-âyin647 iki cânibden dağ ve yol 
ile hücûm [u] iktihâm648 itmekle bir mıkdâr ceng [ü] kıtâl649 etdiler. Düşmenin650 
kesretine göre ve651 asker-i İslâm aşırı olmamağla mahall-i mezbûrda pây-dâr 
olamayup girü çekildiler. İki sâ‘at berü Brandik Kal‘ası'na gelüp anda dahi 
yaya ile meterise Ahmed Kethudâ kendü girüp düşmeni geçirmemeğe ih-
timâmda taksîrât etmeyüp mukābelede def‘e kādir olamayup ceng [ü] cidâl652 
iderek düşmenin653 önünce Zeniçe Ovası’na indi. Düşmen-i dîn654 dahi gelüp 
Zeniçe Palankası'n muhâsara idüp yüz elli mıkdâr mahsûr-ı müslimîn esîrliği 
bir dürlü655 kabûl etmeyüp iki gün muhâsara ve cengden656 sonra melâ‘în-i 
hâsirîn657 yürüyüş ile palankayı alup merdâne vü dilîrâne hareket ile ceng [ü] 
cidâl [ve] harb [ü] kıtâl658 iderek ekseri şehîd659 oldı. Ve Zeniçe ahâlîsi kasaba-
yı boşaldup dağılmışlar idi. Kâfir gelüp yakdı660 ve Ahmed Kethûdâ dahi mü-
dâfa‘ada me’yûsen Şehr-i Sarây'a varup bir vechile düşmene661 sedd olacak 
hâl662 idemeyüp düşmenin663 çarhacısı dahi gelüp şehre karîb Türbe semtinde 

644 ehl ÇY: -V
645 dîn ÇY: -V
646 ü def‘ ÇY: -V
647 kefere-i bed-âyin ÇY: -V
648 u iktihâm ÇY: -V
649 kıtâl ÇY: -V
650 düşmen-i bed-girdârın ÇY: bed-girdâr -V
651 ve ÇY: -V
652 cidâl ÇY: -V
653 düşmen-i dînin ÇY: dîn -V
654 dîn ÇY: -V
655 bir dürlü ÇY: -V
656 ceng-i cidâlden ÇY: cidâl -V
657 hâsirîn ÇY: -V
658 cidâl-i harb-i kıtâl ÇY: -V
659 şühedâ defterine ilhâk ÇY
660 yakup yıkdı ÇY
661 düşmen-i bed-girdâra ÇY: bed-girdâr -V
662 bir şey hâsıl ÇY
663 düşmen-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
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görinüp ve tabur-ı menhûs664 dahi Şehr-i Sarây'a sekiz sâ‘at karîb Visoka Ka-
sabası'nı boş bulup yakdı. Ve ilerüsi gelüp Hâcıbey Ovası’na konmağla ahâlî-i 
şehir cengden665 me‘yûs cân ve bâş ve ehl [ü] ıyâl kaydına düşüp düşmen-i bî-
dîn666 taburı ale's-seher üzerlerine geleceği muhakkak olmağla mâh-ı Re-
bî‘ü'l-âhir'in altıncı salı gün herkes getürebildikleri kadar eşyâların kaldırıp 
perâkende vü667 perîşân oldılar. Yerlü kefere ve şiddet-i kışdan harekete kudre-
ti olmayan biraz müslimân şehirde kalup şehir kal‘ası harâb ve hâlî iken sarp 
ve yüksekliğine i‘timâden yetmiş mıkdâr cengci ve bir mıkdâr şehirli kapanup 
tahassun eylediler. Ve Ahmed Kethudâ dahi Çernorika yoluyla şehirden668 on-
bir sâ‘at berü Dirin Suyı üstünde vâki‘ Goroşda köprüsünün berü başına gelüp, 
ol gün vezîr-i aʻzamın deli-başı Receb Ağa gelüp Bosna paşalığı berâtın getü-
rüp teslîm itmekle mahall-i merkūmda muhâfaza-i memleket hıfzına mukay-
yed olup imdâda me’mûr olanlara ikdâmlu kâğıdlar gönderdi. Ve Daltaban 
Mustafâ Paşa dahi yanına cem‘ olan bir mıkdâr asker ve Bosnalı Seyfullâh Paşa 
ile nehr-i mezbûr üstünde vâki‘ Vişegrad köprüsünün berü başın muhâfaza 
üzre oldı. Mukaddem bu ahvâl Seyfullâh Paşa ve der-akab Ahmed Paşa ve 
Mustafâ Paşa taraflarından der-i devlete arz [u] i‘lâm669 olup imdâd [ü] i‘ânet670 
içün feryâd [u] figān671 itmeleriyle Daltaban Mustafâ Paşa'nın vezâreti ibkā ve 
Bosna üzerine serdâr nasb olup serâserli kürk ve emr-i şerîf  ile merhûm Mısır-
lı-zâde Kapucılar Kethudâsı Ali Ağa gönderilüp Tımışvar'dan çıkan Rumili 
Beylerbeyisi Vezîr Abdi Paşa kapusı ve eyâleti askeri ve kendü ile bile çıkan 
mîrî piyâdeyi ulûfe ile istishâb idüp mu‘accelen Bosna imdâdına irişmek üzre 
mü’ekked fermân ile Silahşor Kalfa Süleymân Ağa ve Bosna Beylerbeyisi Ah-
med Paşa ve Kilis Sancağı Beyi Osmân Paşa ve Hersek Sancağı Beyi672 Boşnak 
Receb Paşa ve Selîm Paşa ve İskobyeli Ali Paşa'ya Silahşor Meneviş İbrâhîm 
Ağa ve Üsküb ve Köstendil Sancakları Beyi Serhadlü Mehemmed Paşa'ya Si-
lahşor Küçük Osmân Ağa ve İskenderiye Sancağı Beyi Arnavud Zeynel Paşa 

664 menhûs ÇY: -V
665 ceng-i cidâlden ÇY: cidâl -V
666 bî-dîn ÇY: -V
667 perâkende ve ÇY: -V
668 şehr-i mezbûrdan ÇY: mezbûr -V
669 i‘lâm ÇY: -V
670 ü i‘ânet ÇY: -V
671 figān ÇY: -V
672 Osman... beyi -ÇY
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ve selefi Demir Halîl Bey'e Silahşor Murad Ağa ve Yanya ve Dukakin ve Piriz-
rin, Vulçıtrın sancakları beyi Hudâvirdi Paşa'ya Kapucı-başı Voynuk Mehem-
med Ağa ve Ohri Sancağı Beyi Âdem Paşa'ya Kapucı-başı Türk Ahmed Ağa 
ve Avlonya ve Delvine sancakları beyi merhûm Kaplan Paşa-oğlı Zeynel Pa-
şa'ya Çalık Ahmed Ağa ile şedîd ahkâmlar673 gönderilüp zîr-i livâlarında harb 
[ü] darbe kādir il erleri ve ocak beyzâdeleri ile cem‘iyyet idüp674 bir gün evvel 
Bosna imdâdına irişmek üzre tenbih [ve] azîm [ü] te’kîd675 buyurılup Rumi-
li'ne başdan başa değin676 nefîr-i âmm emirleri yazılup cenge677 kādir il erleri 
ve678 sükkân-ı memleket ve askerî tayfasın kaldırıp getürmeğe üç kola Rumili 
sâkinlerinden sekiz nefer gediklü za‘îm ve Âsitâne'den679 on nefer ulûfelü çavuş 
ağalar ve yeniçeri cebeci, topcı ve top arabacı680 sipâh [ve] silâhdâr ocakların-
dan şedîd mübâşirler ta‘yîn ve cümlenin üzerine Karaman Beylerbeyisi Vezîr 
Eyyûblı Hasan Paşa sürüci nasb olup altı kıt‘a şâhî top ile girüden gönderildi. 
Ve dörtbin nefer Bucak Tatarı dahi ifrâz ve imdâda irişdirmek üzre Kapu-
cı-başı Baltacı İbrâhîm Ağa Hân-ı âlî-şân681 hazretlerine irsâl olundı.682 Lâkin 
henûz bunlar cem‘ olmazdan mukaddem düşmen-i bî-683dîn ve kefere-i bed-â-
yin684 mâh-ı mezbûrun yedinci çehâr-şenbih gün öyle vakti Şehr-i Sarây'a gi-
rüp bulduğı müslimânları katl ve esîr ve emvâl [ü] erzâkların gāret [ü] hasâret 
eyledikden sonra başdan başa şehri685 âteşe urup kal‘aya zafer bulamadı. Üç-
yüz seneden berü cem‘ olmuş mâlı kabz idüp,686 yedibin esîri önüne katup 
mâh-ı mezbûrun dokuzuncı cumʻa gün şehirden taşra687 çıkup geldüği [256b] 
yol ile yıkılup Brandik Boğazı'ndan geçüp Maglay Kal‘ası'nı lagam ile atup 

673 ahkâm-ı şerîfeler ÇY: şerîfe -V
674 idüp Ç: -YV
675 azîm-i te’kîd ÇY: -V
676 değin ÇY: -V
677 ceng-i harbe ÇY: -V
678 il erleri ve ÇY: -V
679 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
680 top arabacı ÇY: -V
681 âlî-şân ÇY: -V
682 buyuruldı ÇY
683 bî ÇY: -V
684 ve kefere-i bed-âyin ÇY: -V
685 şehr-i mezbûru ÇY: mezbûr -V
686 idüp ÇY: -V
687 taşra ÇY: -V
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hedm eyledi. Ve Doboy Kal‘ası sa‘b, sengistân yerde vâki‘ olmağla içine dört-
yüz mıkdâr Nemçe ve haydûd koyup andan Teşne Kal‘ası'nı varup dört gün 
top ve humbara ile döğüp zafer bulamamağla hâ’iben Sava Suyu'na gitdiklerin 
ve bir yerde kâfir alıkomayup ve boğazda bekleyen Kaybe kumândânının atlu 
ve yayasını bile sürüp menhûsen hudûddan çıkup kendü Mohaç Palankası'na 
kışlaya girüp askerinin bir mıkdârı Varadin'e ve yedibin yaya İlok Kal‘ası'na 
dağıldıkları haberin Ahmed Paşa işitdikde Sarây’a gelüp ve dağılan halkı sürüp 
şehre getürdi. Herkes hânesin yanık bulup çırlak çıplak aç ve taksîr [ü]688 zelîl 
ve perîşân-ı hâl689 girüp sığındılar. Ve bayır başlarında yanmayan ancak otuz 
kadar ev sağ bulunup Ahmed Paşa dahi Bihke Kal‘ası zahîresini Banaluka'dan 
kaldırıp ulaşdırdığın, vukū‘a gelen ahvâli künhüyle yazup rikâb-ı hümâyûna 
arz [u] i‘lâm690 itmekle nefîr-i âmm emirleri fesh olup herkes yerlerine gitmek 
ancak Hersek Sancağı Beyi Boşnak Receb Paşa ve Kilis Sancağı Beyi Osman 
Paşa ve Seyfullâh Paşa ve Selîm Paşa ve İskobyeli Ali Paşa Bosna'da Ahmed 
Paşa yanından münfekk olmamak ve ahâlî-i Bosna kudretleri mertebe hâne ve 
dükkânların yapmak buyuruldı. 

istîlâ-yı Küffâr [be-]Yenipalanka ve Pançova

Bundan sonra melâ‘în-i bî-dîn691 yüz bulup Erdel Cenerali Vavodmond la‘în-i 
bî-dîn692 Erdel eşkıyâsından piyâde ve süvâr onbin kâfir ile mâh-ı mezbûrun 
yirmibirinci çehâr-şenbih gün ale'l-gafle gelüp Pançova'dan dört sâ‘at aşağı 
Pançova tarafının Tuna kenârında vâki‘ Yenipalanka'yı sarup dört gün muhâ-
sara ve cengden693 sonra yürüyüş ile alup ancak içinde vâlî olan Ahmed Bey 
altı yerden yedüği zahm ile kurtulup sâ’ir dörtyüz mıkdâr neferâtı, nisvân ve 
sıbyânı ile katl idüp emvâl [ü] erzâkların gāret [ü] hasâret694 etdikden sonra695 
palankayı yakup696 andan Pançova palankası üzerine geleceğin, muhâfızları 

688 ve taksîr ve ÇY: -V
689 ve perîşân-ı hâl ÇY: -V
690 i‘lâm ÇY: -V
691 bî-dîn ÇY: -V
692 bî-dîn ÇY: -V
693 ceng-i kıtâlden ÇY: kıtâl -V
694 ü hasâret ÇY: -V
695 başka ÇY
696 ihrâk-ı bi'n-nâr ÇY
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cumʻa gün haber almağın Belgrad-ı dârü'l-cihâd697 muhâfızı Vezîr Mısırlı Me-
hemmed Paşa'ya arz [u] i‘lâm698 ve imdâd içün feryâd [u] figān699 itmeleriyle 
ba‘de'l700-istişâre dörtyüz mıkdâr âdem intihâb ve701 irsâl olunmuş-iken ikindi 
mahalli palanka neferâtı, muhâfazasında olan Hüseyin Bey üzerine gulüvv 
idüp her ne denlü nasîhat etdi ise sûd-mend olmayup palanka kapuların kırup 
firâr etdiler. Derd-mend beş nefer âdemiyle gicenin altıncı sâ‘atine değin sabr 
idüp bir vechile neferâtı avdete imkân-pezîr702 idemedüğünden kendü dahi 
nısfü'l-leylde çıkup Belgrad'a703 geldikde Vezîr Mehemmed Paşa tutup habs 
idüp ele giren palanka zâbitleri ve neferâtından bir kaçın katl eyledi. Der-akab 
yüz elli mıkdâr haydûd gelüp palankada buldukları eşyâyı gāret eylediklerin-
den sonra âteşe urup dağıldılar. Varoş re‘âyâsı mukaddem emvâl ve topların 
Belgrad yakasına geçirmişler idi. Kendülere dest-dırâzlık etmediler. Vezîr Me-
hemmed Paşa dahi Pançova palankasın müceddeden toprak dolma şaranpo 
ile yapmak şartıyla sâbıkā Titel Sancağı Beyi Osmân Bey'e iki tuğ ile Vize 
sancağın virüp bir kîse nakd ve mühimmât-ı binâ ile gönderdi. Ve Güğercinlik 
Muhâfızı Murad Bey'e bir kîse ve İhram Palankası'na ta‘yîn etdüği Nişli Ye-
ğen Ahmed Paşa'ya bir kîse ve Demirkapu ve Tahtalu ve İnlik girdâblarından 
zahîre sefînelerin Belgrad'a704 çıkarmağa me’mûr onbeş şayka beylerine yüzer 
guruş virdüğün ve içerü gönderdiği câsûsları Nemçe Ser-askeri Prenç Visavye 
la‘în Mohac'da ve İlok'da cem‘iyyet üzre olup vakt-i şitâda gelüp Belgrad-ı 
dârü'l-cihâd705 varoşun706 ve Hisârcık Palankası'n yakup yemîn [ü] yesârı tah-
rîb iderek Morava Köprüsü'n zabt [u] rabt707 idüp anda kışlayacağın haber 
virdiklerin yazup imdâd [ü] i‘ânet708 içün feryâd [u] figān709 itmekle Rumili 
Beylerbeyisi Vezîr Abdi Paşa mükemmel kapusı ve eyâleti askeri ve eyâletinde 

697 dârü'l-cihâd ÇY: -V
698 i‘lâm ÇY: -V
699 figān ÇY: -V
700 bi'l ÇY
701 idüp ÇY
702 pezîr ÇY: -V
703 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
704 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
705 dârü'l-cihâd ÇY: -V
706 varoşun -ÇY
707 u rabt ÇY: -V
708 ü i‘ânet Ç: -YV
709 figān ÇY: -V

446 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



olan sancak beyileri ile Belgrad muhâfazasına (ve Özi Beylerbeyisi Hazînedâr 
İbrâhîm Paşa mükemmel kapusı ve eyâleti askeri ve mîrîden yazdığı üçbin 
sekizyüz nefer piyâde ve Rumili Eyâleti’nden Avlonya Sancağı Beyi Kaplan 
Paşa-oğlı Zeynel Paşa ve İlbasan Sancağı Beyi Hazîne Aldıran Arnavud Ali 
Paşa Tımışvar muhâfazasına)710 ta‘yîn [ü] irsâl711 bir gün evvel irişmek üzre 
mü’ekked fermân gönderildi. Bir sene muhâfaza şartıyla onar akçe ibtidâ ile 
Dobruca'dan Kamaniçe muhâfazası içün yazılan sekizyüz nefer sipâh [ve] 
silâhdâr serdengeçdisi ve Âsitâne'den712 beşyüz nefer yeniçeri mütekā‘idîni 
bir hâseki ve ikiyüz nefer süvârî beşlü ve ma’ûnetleri mîrîden virilmek üzre 
Eflak'da kışlayan piyâde ve süvâr beşyüz nefer Kurslu dahi ta‘yîn [ü] irsâl713 
buyuruldı. Ve Yenipalanka'nın Tuna sâhillerin haydûd eşkıyâsı mekrinden hıfz 
[u] 714 hırâset ve sefâyin-i İslâm tesyîri'çün müceddeden toprak dolma şaranpo 
ile binâsı elzem olmağın Hisârcık ve Semendire ve Kopliç ve Pojorofça ve 
İhram ve Güğercinlik ve İnlik palankaları neferâtı ve re‘âyâsının i‘ânetleri ile 
binâ etmek üzre Köstendil Sancağı Beyi Serhadlü Mehemmed Paşa'ya sipâriş 
olunup onar akçe ulûfe ile dörtyüz nefer yerlü kulı yazmak buyuruldı. 

Âmeden Ba‘zı Ahbâr der-Serhadd-i Bosna

Bu hînde Bosna'dan dahi feryâdcı715 gelüp alınan diller takrîri üzre Prenç Vi-
savye la‘în rûz-ı Nevrûz'da yine Bosna üzerine Varadin ve Karloviçe ceneralle-
ri, Magrolci ve Lika grofları ve Hırvat Yani ve Zerrîn ve Begân-oğulları la‘înler 
ve leb-i deryâdan, Efrenk ve cümle haydûd [u] usât dağlarının eşkıyâsı yek-dil 
ü yek-cihet716 asker-i menhûslarıyla top ve mühimmât-ı cebe-hânelerin tedâ-
rük ve ba‘zı iri top ve hâvân humbaraların Karloviçe'de dökdürüp Kızıl Yu-
murta'dan sonra Bihke ve tevâbi‘i kal‘aların muhâsara ve taraf  taraf  Bosna 
serhadlerine yürüyeceklerin ve memleket ve etrâf-ı serhadd kal‘a ve palanka ve 
boğazlar muhâfazacı askerden tehî, düşmen-i dîn717 geldiği takdîrce müdâfa‘a-

710 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır.
711 ve irsâl ÇY: -V
712 Âsitâne-i sa‘âdetden Ç: sa‘âdet -YV
713 ve irsâl ÇY: -V
714 hıfz ÇY: -V
715 feryâdcılar ÇY
716 ve yek-cihed ÇY: -V
717 dîn ÇY: -V
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sına iktidârımız olmayup külliyetli askere718 muhtâc olduğun bildirmeleriyle, 
vükelâ-yı devlet cem‘ olup719 ba‘de'l-istişâre Bosna Serdârı Vezîr Daltaban 
Mustafâ Paşa'ya yine cümleye başlıkla Bosna Eyâleti virilüp serhadlere gûş-dâr 
olmak üzre Eyâlet-i Bosna'nın vasatı olan Travnik Kal‘ası'nda ikāmet ile 
me’mûr olup kendünün beşeryüz nefer süvârî kapusı halkından ve Bosna ve 
Hersek ve Kilis ve İzvornik sancaklarının bin beşyüz nefer zü‘amâ vü erbâb-ı 
tîmârı ve ber-mûceb-i defter Bosna Eyâleti’nde mukīm ve müsâfir harb [ü] 
darbe kādir il erleri hîn-i iktizâda anlar dahi yanına irişmek üzre mü’ekked 
emr-i şerîf  irsâl olunduğundan gayrı Âsitâne'den720 gönderilen otuzbeş bin 
guruşdan bahşiş ve ulûfe ve ma‘ûnetleri virilüp yaz kış kimi kendü yanında ve 
kimi Bosna serhadlerinin ba‘zı kal‘a ve palanka ve boğazları muhâfazalarında721 
olmak722 üzre mîrî beşyüz mıkdârı723 süvârî ve üçbin yediyüz onsekiz nefer 
piyâde asker yazup ordu-yı hümâyûn Belgrad'a724 varup kendülere haber gön-
derilinceye değin serdâr-ı mûmâ-ileyh yanında bulunmak üzre merhûm Fazlı 
Bölükbaşı-oğlı yazdığı ikibin nefer mîrî Bosna piyâdesi ve Hudâvirdi Paşa se-
kizyüz nefer kapusı725 halkı ve mîrîden yazdığı ikibin nefer Arnavud piyâdesi 
ve ikiyüz elli nefer kapusı halkıyla Âdem Paşa ve Rumili'nin iç ilinde vâki‘ ba‘zı 
kal‘a neferâtıyla mu‘âfâtdan bin nefer ve Kilis Sancağı Beyi Osmân Paşa yüz 
elli âdemiyle ve Piriştine'de sâkin ve mîrîden iki yük akçe virilen merhûm Topal 
Hüseyin Paşa-oğlı Mustafâ Bey yüz âdemiyle ve Belgrad muhâfızlarından otu-
zuncı cema‘atin çorbacısı Ali Ağa beşyüz yeniçeri, elli bir cebeci, kırk beş topcı, 
onsekiz top arabacı, üç kıt‘a şâhî top iki kıt‘a humbara hâvânı bir mıkdâr ce-
be-hâne ile ta‘yîn olunduğundan mâ‘adâ Bosna'dan ma‘zûl, Hersek Sancağı 
virilen Dizdâr-zâde Ahmed Paşa dahi Novasin’de oturup Poçtil ve Lopoşka ve 
Gelüç ve Mostar ve ol serhadlere me’mûr olan muhâfazacıları alıkoyup hîn-i 
iktizâda ol dahi serdâr-ı mûmâ-ileyh yanına varmak buyuruldı. Ve Bosna ciz-
yesi mâlından ikibin beşyüz guruş harçlık verilen Selîm Paşa bin nefer mîrî 
piyâde ile Bihke Kal‘ası muhâfazasına ve ikibin guruş virilen Seyfullâh Paşa 

718 asker-i ehl-i İslâma ÇY: ehl-i İslâm -V
719 cem‘ olup ÇY: -V
720 Âsitâne-i sa‘âdetden Ç: sa‘âdet -YV
721 muhâfaza ÇY
722 etmek ÇY
723 mıkdârı ÇY: -V
724 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
725 kapuları ÇY
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yüzelli âdemiyle Teşne Kal‘ası muhâfazasına ve Boşnak Receb Paşa İhlevne 
Kal‘ası muhâfazasına ve İskobyeli Ali Paşa İskobye Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn 
[ü] irsâl726 olundı. Mukaddemâ melâ‘în-i hâsirîn727 Bosna'ya müstevlî oldukda 
kârgîr dîvârların on yerden lagam ile atup harâb etdüği Brandik Kal‘ası ve 
Teşne ve Zice ve Maglay kal‘aları müceddeden yapılup müstahfızân-ı asker 
zahîre ve mühimmât-ı cebe-hâneleri vaz‘ olundı. Ve yerlü askerinden gayrı 
Poçtil Kal‘ası'na [257a] dahi mîrî altıyüz onaltı nefer ve Gelüç Kal‘ası'na üç-
yüz elli nefer ve Lopoşka Kal‘ası'na yüz ellidört nefer piyâde asker konup 
zahîreleri tamâmen728 verildi. Bu minvâl üzre Eyâlet-i Bosna dört tarafdan 
piyâde ve süvâr oniki bin altmışdört nefer muhâfız asker-i İslâm729 ile muhkem730 
zabt [u] rabt731 olundı. Bu vakitde bir bölük kâfir-i bî-dîn732 Bihke üzerine ge-
lüp serdâr-ı mûmâ-ileyh imdâdlarına giderken firârları haberi gelmeğin733 ket-
hudâsına kendü süvârî askerin ve eyâlet-i Bosna'nın zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârın 
ve serhadd ağaların koşup bin yük zahîre ve kırk yük cebe-hâne ile kal‘a-i 
mezbûra getürüp teslîminden734 sonra Selîm Paşa'yı yanlarına alup îsâl-i hasâ-
ret-i a‘dâ-yı dîn735 niyyetiyle Novi ve Zirin ve Gorçka ve Pirlepe ve Korayski 
kal‘aları mâ-beynlerinde vâki‘ Zirin sahrâsına varup beş pâre karyelerin urup 
ihrâk bi'n-nâr, otuz kelle, yüz mıkdârı736 esîr ve üçyüz bârgîr ve öküz ve yediyüz 
koyun ve mâl-ı ganâyim-i bî-şümâr737 ile Bihke'ye dâhil Selîm Paşa anda kalup 
kendü Banaluka yoluyla serdâr yanına vâsıl ve dâhil738 oldı. Ve Bihke altından 
firâr iden düşmen ta‘kībine Kamangrad ağalarından İbrâhîm Ağa bir mıkdâr 
guzât-ı İslâm739 ile Bihke'den çıkup Began-oğlı740 memleketinde Karin Kal‘ası 

726 ve irsâl ÇY: -V
727 hâsirîn ÇY: -V
728 tamâmen ÇY: -V
729 İslâm ÇY: -V
730 muhkem -ÇY
731 u rabt ÇY: -V
732 bî-dîn ÇY: -V
733 gelmek ile ÇY
734 teslîm itdikden ÇY
735 dîn ÇY: -V
736 mıkdârı ÇY: -V
737 bî-şümâr ÇY: -V
738 ve dâhil Ç: -YV
739 ehl-i İslâm Ç: İslâm Y: -V
740 oğulları ÇY
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kurbünde biraz esîr ve hayvânât sürüp hîn-i avdetde melâ‘în-i hâsirîn741 irişüp 
kıtâl-i azîmden sonra guzât-ı İslâm gālib düşmen-i dîn ve kefere-i bed-âyin742 
mağlûb olup yüz kelle otuz mıkdâr743 dil ile sâlimen ve gānimen744 Bihke'ye 
dâhil oldılar. Bir nevbet dahi serdâr-ı mûmâ-ileyh İskobye muhâfazasında olan 
İskobyeli Ali Paşa ve İhlevne muhâfazasında olan Boşnak Receb Paşa, Bosna 
ve Hersek ve Kilis alaybeyilerin zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârın ve Aglamoc ve İh-
levne gāzîlerin ve yanında mevcûd piyâde ve süvâr levendât ve kapusı halkıyla 
kethudâsı İbrâhîm Ağa'yı düşmen-i bî-dîn745 memleketin nehb [ü] gārete ta‘yîn 
idüp ikibin beşyüz mıkdârı746 piyâde bir ol kadar süvârî ile azîmet ve ahşam 
vaktinde Poşkoplata Köprüsi kurbünde cem‘iyyet ve meşveret idüp iki koldan 
seğirdim eylemeğe kavl [ü] karâr747 eylediler. Lâkin cümle dağları düşmen-i 
bî-dîn748 sedd etdüğünden hayli zahmet çekilüp sabâh olunca boğazı aşmak 
mümkin olmadı. Receb Paşa İhlevne ve Aglamoc gāzîleri ve Kilis alaybeyisi749 
bayrağıyla Çetne Suyı yalısında olan Grab ve Babuka karyeleri üzerine varup 
gāret [ü] hasâret750 iderek boğazdan içerü girüp yüz esîr, kırk mıkdârı751 bârgîr 
ahz eyledi. Ve kendü ile me’mûr piyâde asker boğaza gelince düşmen-i bî-dîn752 
mukaddem girüp azîm ceng [ü] cidâl [ve] harb [ü] kıtâl753 itmekle, beş âdem 
şehîd, beşi yârelenüp hâh nâ-hâh düşmeni754 boğazdan çıkardılar. Elli kelle 
yirmi dil dahi alup mukaddem aldıkları esîr-i ganîmet ile selâmete çıkdılar. Bir 
koldan dahi İskobyeli Ali Paşa ve İbrâhîm Kethudâ ve Hersek alaybeyisi ve 
serdâr-ı mezbûrun deli gönüllüsi bayraklarıyla Novasin nâhiyesi ve karyeleri 
üzerine varılup bi'l-cümle ihrâk bi'n-nâr eylediler. Beşyüz sığır binden mütecâ-
viz koyun sürüp hîn-i avdetde düşmen-i dîn yemîn [ü] yesârdan yürüyüp boğa-

741 hâsirîn Y: -V
742 ve kefere-i bed-âyin ÇY: -V
743 mıkdâr ÇY: -V
744 ve gānimen ÇY: -V
745 bî-dîn ÇY: -V
746 mıkdârı Ç: -YV
747 ü karâr ÇY: -V
748 bî-dîn ÇY: -V
749 beyileri ÇY
750 ü hasâret ÇY: -V
751 mıkdârı Ç: -YV
752 bî-dîn ÇY: -V
753 cidâl-i harb ü kıtâl ÇY: -V
754 düşmen-i bed-girdârı ÇY: bed-girdâr -V
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za girdi. Lâkin guzât-ı755 İslâm’ın merdâne ve dilîrâne cünbiş-i hareket ve756 
hücûmundan pây-dâr olamayup firâr itmekle bunlar dahi selâmet-birle Bos-
na'ya dâhil oldılar. Ve Gelüç Kal‘ası kurbünde bir karyeye elli mıkdâr haydûd 
geldüği ol havâlînin gāzîleri işidüp irişdiler. Ekserin kırup757 bayraklarıyla beş 
dil aldılar. Bir nevbet dahi serdâr-ı mezbûr Teşne muhâfazasına bir beşlü ağa-
sıyla kırk nefer süvârî levend göndermişidi. Dil içün Doboy Kal‘ası altına varup 
üç kelle iki dil getürmüşler, keyfiyyet-i düşmen-i bed-ahter758 su’âl olundı. Do-
boy Kal‘ası'na melâ‘în-i bî-dîn gāyet759 istihkâm virüp başları Birot kumandanı 
la‘înin karındaşı murdâr760 olup her bâr sıkıldıkca beşer bin mıkdârı761 kâfir ile 
imdâd [ü] i‘ânet762 itmeğe ta‘ahhüd etdüğün ve Nemçe Çasarı Ösek'de mü-
ceddeden iki kulle binâ etdirdüğün ve Belgrad'dan763 Âsitâne'ye gelen bir 
Kurslı Rumili Beylerbeyisi Vezîr Abdi Paşa Belgrad'dan Tımışvar zahîresin 
alup gitdüğün ve Lih Kralı Friderikos Kral ile vilâyetlü arasına ihtilâl düşüp 
kıtâl olmağla Lih Kralı imdâdına irişmek üzre Orta Macar'da kışlayan Nemçe 
askeri ta‘yîn olduğun Nemçe ve Macar ve Sırfdan derinti dört bin cengci kâfir 
hasâret kasdıyla Tımışvar altına geldiklerinde yerlü ve Kurslı taşra çıkup dört 
sâ‘at cengden764 sonra yetmiş nefer hınzîr düşmekle hâ’iben ve hâsiren765 yıkı-
lup gitdiklerin766 ve bu yıl Nemçe askeri iki bölük olup biri Prenç Visavye ile 
Bosna üzerine gitmeğe kavl idüp Bosna re‘âyâsına ıdlâl ve tahrîk kâğıdları 
gönderüp hıdmetde bulunanlara mu‘âfiyetler arz eyledi. Bir bölüği dahi Parfiş 
veya Prenç Luyis ile Belgrad serhaddine gelüp ehl-i İslâm767 askeriyle mukāve-
met ideceklerin ve Varadin kumandanı mekriyle Belgrad varoşunda olan oniki 
nefer esîrleri va‘deler ile murâdına uydurup anlar dahi Sava tarafında olan 
varoşa iki def‘a âteş urmağla yanup Büyük Çarşu'yı dahi yakmak sadedinde 

755 ve +V: -ÇY
756 cünbiş-i hareket ve ÇY: -V
757 katl idüp ÇY
758 bed-ahter ÇY: -V
759 bî-dîn gāyet ÇY: -V
760 murdâr ÇY: -V
761 mıkdârı ÇY: -V
762 ü i‘ânet ÇY: -V
763 Belgrad-ı dârü'l-cihâddan ÇY: dârü'l-cihâd -V
764 ceng-i azîmden ÇY: azîm -V
765 ve hâsiren ÇY: -V
766 fî-nâr-ı cehennem oldukların ÇY
767 İslâm ÇY: -V
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iken ahz olunup yoldaşların bildirmeleriyle cümlesi giriftâr ve Varadin kuman-
danının tahrîkiyle bu fesâdı ikrâr etdiklerin haber virdi. 

Tahrîb-i Memâlik-i Küffâr der-Leşker-i Tatar

Bu kış içinde me’mûr oldukları üzre Hân-zâde Gāzî Girây ve Maksûd Girây 
sultânlar otuzbin mıkdâr Tatar askeriyle Kamaniçe Kal‘ası'nın zahîre ve 
mevâcibin Boğdan'dan kaldırıp Turla Suyu'nı Kamaniçe'den iki sâ‘at berüden 
geçüp selâmet ile mahalline îsâl eyledikden sonra hasâret niyyetiyle mütevek-
kilen ala'llâhi teʻâlâ768 Turla kenârıyla gidüp beş günde Aleksin nâm kal‘aya 
varup yüksek yerde olmağla ancak varoşı gāret [ü] yağma ve ihrâk bi'n-nâr 
olundı. Andan üç konak dahi gidüp Turla Suyu'nı buz üzerinden berü cânibe 
geçdiler. Andan onaltı sâ‘atde Zapolata Palankası kurbüne nüzûlünde sultânlar 
ağırlık ile ol mahalde kalup Çavul Mîrzâ ile Tatar askerin çapula gönderüp 
Erdel dağları civârında olan Kolomeya Şehri'nin ma‘mûr varoşların ve etrâ-
fındaki kö[y]lerin urup yirmibin esîr ve bî-hadd mâl-ı ganîmet ve hayvânât-
ların ve sagīr bârgîrlerin769 alup eşcâr-ı müsmire ve süknâlarına âteş virdiler.770 
Hîn-i avdetde Zapolata üzerine yürüyüp hayli ceng ü cidâl771 etdiler. Mahsûr-ı 
melâ‘în tâkat getüremeyüp şansa kapanmağın varoşun urup halkın esîr eyledi-
ler. Andan dahi tok doyum göçüp Birot ve Turla suları üstünden selâmet-birle 
Bucak'a dâhil ve Kırım'a azîmetin yazup gönderdiği kâğıd rikab-ı hümâyûna772 
arz olundı. Gelen Abdurrahmân nâm ağası Kolomeya Şehri'ne bir târîhde 
İslam ayağı basdığı vâki‘773 olmaduğun haber virdi. Ve İzbariş cengcilerinden 
ele girüp gönderdiği dil takrîrinde Lih Kralı Friderikos Kral Varşov şehrinde 
olup Kamaniçe Kal‘ası üzerine gelmeğe kasdı olduğundan piyâde ve süvâr 
Lih askerine berü câniblere kışla virdi. Mukaddemâ França'dan Lih krallığı 
sevdâsıyla gelen Prenç De Konte me’yûsen vilâyetine gitdikde Friderikos Krala 
kâğıd gönderüp bu yolda sarf  etdüği mâlı taleb eyledi. Ve illâ eğer viremem 
der ise774 üzerine geleceğin söyledi. Ve diğer Hân-zâde Şahbâz Girây Sultân 

768 te‘âlâ ÇY: -V
769 ve sagīr bâr-gîrlerin ÇY: -V
770 virüp ihrâk-ı bi'n-nâr itdiler ÇY
771 cidâl ÇY: -V
772 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
773 müşâhede ÇY
774 eğer viremem der ise ÇY: -V
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dahi sebük-bâr onbin mıkdârı775 Tatar-ı sabâ-reftâr776 ile îsâl-i mazarrat-ı a‘dâ 
niyyetiyle müstaʻînen bi'llâhi teʻâlâ777 Barabaş Kazağı ile Moskov memleketi 
arasına doğrı teveccüh [ü] azîmet Samar ve Bojok ve Beceno suların buz üstün-
den geçüp yirmidört günde mahall-i ma‘mûresi olan Beceno Kal‘ası'na varup 
varoşun ihrâk bi'n-nâr778 ve gāret [ü] hasâret779 ve ol havâlîye çapul salup âteş-
ler780 oldılar.781 Hayvânâtdan mâ‘adâ beşbin esîr ve ganîmet-i firâvân ile avdet, 
şiddet-i şitâ ve kesret-i kar sebebiyle leşker-i Tatar dahi ziyâdece yayılamayup 
yine gidildüği yoldan gelinüp avdetde Bojok polkolniği bir mıkdâr Moskov 
keferesiyle Bojok Suyu'nun berü cânibin bekleyüp yolların kesmek zu‘munda 
olmuş-idi. Biraz elleşdiler lutf-i Hakk782 ile mâni‘ olamayup yıkılup gitmekle 
bunlar dahi kırksekizinci günde Kırım'a dâhil oldılar. Dillerin takrîri üzre Mos-
kov Çarı Şeremet-oğlı ile güz eyyâmında Nemçe Çasarına gitmiş-idi. Osmân-
lu ile sulha tavassut idüp yine ke'l-evvel Kamâme miftâhı kendüye virilmek 
niyâzıyla varup Beç Kal‘ası'nda görüşdi. Bojova gününden evvel dârü'l-mülki 
olan İstoliçe Şehri'ne geldi. Azak Kal‘ası'ndan yedi menzil yukarı Ten Suyı 
kenârında Kıratoyak şehrinde sagīr ve kebîr kayıklardan gayrı kalyon şeklinde 
üçyüz mıkdâr büyük gemiler yapdırıp üzerine topların bindirip yaz eyyâmında 
Karadeniz'e inmek üzre sâ’ir senelerden üç kat ziyâde asker cem‘ eyledi. Ve 
Moskov hatmanı [257b] Şeremet-oğlı Dolhorot Ak Palanka'da ve Barabaş 
hatmanı Mazapa Patrona Şehri'nde kışlayup evvel bahârda ikisi bir yere gelüp 
başka kol olup Kırım Adası niyyetiyle Or Boğazı'na gelmeğe tasmîm etdiler. 
Ve kendüler içün mukaddem İstoliçe şehrinden Togan Kal‘ası'na buz üzerin-
den yetmiş kıt‘a top gönderdiler. Ve Togan Kal‘ası'nda üçbin nefer Moskov ve 
Kazak mevcûd ve zahîreleri çok olduğun haber virdiler. 

775 mıkdârı ÇY: -V
776 sabâ-reftâr ÇY: -V
777 te‘âlâ ÇY: -V
778 bi'n-nâr ÇY: -V
779 ü hasâret ÇY: -V
780 saldırup kün-fe-yekûn +ÇY: -V
781 ettiler ÇY
782 hazret-i bârî-yi te‘âlâ ÇY
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Te’dîb-i Eşkıyâ-yı Kürd ve Türkmân

Rakka iskânından Beydili cema‘atinden Topal Assâf  nâm şakī dörtyüz mıkdâr 
ev ile Barak ve Bayındır ve Muscalı vesâ’ir tevâbi‘leriyle üçbin kadar783 eşkıyâ 
olup yerlerinden hareket ve Murad Suyun geçüp Mûmbûc ve ol havâlîlerde 
iskân ricâlin tahrîk ve yanına cem‘ ve fesâd-ı uzmâ tedârükünde iken Rak-
ka Beylerbeyisi Vezîr Yûsuf  Paşa meks [ü] ikāmet784 üzre olduğı Ruha nâm 
mahalden haber alup seksen bayrak kapusı levendiyle üzerlerine varup evvel 
emirde âdem gönderüp iskâna da‘vet eyledi. Isgā eylemediklerinden nâşî 
rûy-ı muhârebe nümâyân ve ceng [ü] cidâl ve harb [ü]785 kıtâl ser-âgāz, iki 
sâ‘at kadar mukātele altıyüz mıkdâr eşkıyâ-yı Türkmân tu‘me-i şemşîr-i tîz,786 
emvâl [ü] erzâkları nasîb-i cünûd-ı mansûre-i hûn-rîz olup bakıyyetü's-süyûf 
bed-bahtların bir mıkdârı perâkende vü perîşân olmalarıyla Hama ve etrâfda 
vâki‘ havâs ve vakf  kurâ ve kasabât787 re‘âyâları aralarında muhtefî vesâ’irleri 
Nehr-i Fırat'dan788 ubûr ve mahall-i iskânlarına hayme-zen-i itâ‘at ve ikāmet 
etdiler. Perâkende olanlarının cem‘ ve iskânları hayyiz-i imkânda olmamağla 
taraf  taraf  münteşir oldılar. Ve mukaddemâ Mûmbûc'da iskân etdirilen tâ’i-
feden Kilis Ekrâdı yine Kilis'e ve Avşar ve Cerid ve Lekvan cemâ‘atlerinin 
bir mıkdârı Maraş câniblerine firâr itmeleriyle anların dahi üzerlerine varup, 
sürüp Rakka'ya iskân etdirdi.

Ta‘yîn-i imdâd-ı Asker-i şemhal Hân

Bundan akdem Şemhal Hân'a hatt-ı hümâyûn gönderilüp Azak istihlâsı içün 
hıdmet-i dîn-i mübîn-i uğur-ı pâdişâhîde789 bulunmak üzre790 kudreti mertebe 
asker ifrâz ve ta‘yîn olunması tenbîh buyurulmuş-idi. Bir mıkdâr asker791 ile oğlı 
Mübârek Orak Mîrzâ'yı gönderdi. Lâkin Azak fethine Nehr-i Kuban ağzında 

783 mıkdârı ÇY
784 ü ikāmet ÇY: -V
785 cidâl ve harb ÇY: -V
786 tîz -ÇY
787 ve kasabât ÇY: -V
788 Murad'dan ÇY
789 pâdişâh-ı gāzîde ÇY: gāzî -V
790 bulunmaları içün ÇY
791 asâkir ÇY
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yapılan Temrek Kal‘ası'na792 Açu Kal‘ası tercîh olunduğundan bunlar dahi vilâ-
yetlerine gidüp hân-ı mezbûrdan Hâcı Maksûd ve Hâcı Murâd nâm âdemleriy-
le rikâb-ı hümâyûna793 gelen nâmesinde bu tarafda kadîmî memâlik-i İslâmiy-
ye'den olan Tatartop nâm mevzi‘de bir müstahkem kal‘a binâsın ve civârımızda 
Moskov keferesi tasarrufunda vâki‘ Terek Suyı üstünde olan Terek Kal‘ası, Azak 
Kal‘ası bize ve size ne denlü lâzım ise bu kal‘anın dahi Moskov'a ol denlü lüzûmı 
olup lâkin top ve humbara ve mühimmât-ı cebe-hânemiz olmaduğundan feth 
[ü] teshîrine vaz‘-ı yed idemedik cenâb-ı şehriyârîlerinden niyâz-mend794 olu-
nur ki ekall-i mertebe sunûf-ı askerden bin nefer kapukulı beş top iki humbara 
mühimmâtlarıyla îsâl olunmasın ve kal‘a-i mezbûrun fethi müyesser olur ise 
hemân795 Moskov'un796 tahtın almış gibi oluruz dimiş. Ba‘de'l-istişâre ikiyüz elli 
yeniçeri, yüz cebeci, altmış topcı, yirmi top arabacı, oniki top ve humbara ve yu-
varlak döküci ta‘yîn ve üzerlerine sâbıkā Kılburun Muhâfızı Hazînedâr Hasan 
Paşa-yı dilîr797 serdâr nasb olup Taman iskelesinden çıkup Çerkes'de Kabartay 
memleketinde cem‘iyyetden sonra Şemhâl Hân yanına varmak emr-i fermân798 
olundı. Lâkin bu ahvâl netîce virmeyüp me’mûr olan asker ve mühimmât-ı ce-
be-hâne ve toplar ile Hasan Paşa Açu Kal‘ası'na vaz‘ olundı. 

Sulh [u] Salâh-ı799 Nemçe ve Françe

Onbir seneden berü Nemçe ile França arasında iştigāl bulan âteş-i800 ceng [ü] 
cidâlin itfâsı içün İsveç Kralı olan Onikinci Karlo'nun ihtimâm ve tavassutı ile 
târîh-i velâdet-i801 Îsâ aleyhi's-selâmın bin altıyüz doksanyedi senesi Teşrîn-i ev-
veli'nin yirminci güni ki hicret-i Nebevî802 aleyhi's-selâmın803 dahi binyüz dokuz 
senesi Rebî‘ü'l-âhiri'nin ondördünci çehâr-şenbih günüdür, Nemçe Çasarı’nın 

792 Temrek Kal‘ası'na Ç: -YV
793 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: -V
794 mend ÇY: -V
795 hemân -ÇY
796 Moskov çarının ÇY: çarın -V
797 dilîr ÇY: -V
798 fermân ÇY: -V
799 salâh Y: -ÇV
800 âteş -Ç
801 velâdet VY: hazret Ç
802 Nebevî VY: Nebeviyyenin Ç
803 aleyhi's-selâmın -Ç 
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ve Nemçe Herseklerinin ve França Kralı’nın me’zûn ve murahhas vekîlleri ve 
tavassut iden İsveç ilçileri Nederlande memleketinde vâki‘ Risvik Sarâyı'nda 
bir yere gelüp mâ-beynlerinde muvâfakat-ı külliyye ile otuzyedi mâdde üzerine 
sulh [ü] salâh804 olmalarıyla akd olunan; 

Evvelki Mâdde: Mâ-beynlerinde mü’eyyed [ü] mü’ekked,805 mahabbet [ü] 
meveddet,806 vârisleri arasında dahi karâr-dâde ola. Ba‘de'l-yevm a‘lâ ve ednâ 
birbirinin zarâr-gezend807 kasdın eylemeyüp808 ve eylemek809 murâd idenlere 
dahi yardım etmeyüp ve içlerinde hıyânet murâd ider var ise kabûl idüp810 ve 
himâye olunmayup herkes âharın menfa‘atine sa‘y-ı gûşiş811 ve ırzını sıyânet ve 
gizlü ve âşikâre hılâfına olan ittifâk [ü] ittihâd ve812 temessükât fesh olmuş ola. 

İkinci Mâdde: Cümle sebkat iden husûmet ve adâvet ferâmûş olup ba‘de'l-
yevm a‘lâ ve ednâ her kimin kabâhat ve hıyâneti olmuş ise cezâdan afv olunup 
geçmiş ve ceng [ü] cidâl813 esnâsında olmuş töhmet ile bir ferd mu‘âteb olmaya814 
ancak vakıflar husûsunda bu musâlahada tasrîh olunduğı üzre amel oluna.

Üçünci Mâdde: Bundan esbak vâki‘ Nemyega Sulhi mevâddı bu mevâdda 
mugāyir olmayan bi'l-cümle mer‘î tutılup bu sulhün dahi esâsı olmak üzre 
rağbet ve izzet oluna.

Dördünci Mâdde: Gerek ceng [ü] cidâl815 esnâsında ve gerek mukaddemâ816 
bu alınan Alsaciye memleketine müte‘allıkdır deyü her ne ki alındıysa ve 
França tarafından buna müte‘allik olan hükûmet fesh olunup evvelki hâllerine 
konılup ashâblarına redd ve min-ba‘d tasarruf  olunmaya, ancak Papa mezhebi 
şimdi bulunduğı hâlinde kala.

804 ü salâh ÇY: -V
805 mü’eyyed ü mü’ekked VY: meveddet ve Ç
806 meveddet -Ç 
807 gezend ÇY: -V
808 itmeyüp ÇY
809 etmek ÇY
810 idüp ÇY: -V
811 gûşeş ÇY: -V
812 ittihâd ve ÇY: -V
813 cidâl ÇY: -V
814 olmaya -Ç
815 cidâl ÇY: -V
816 mukaddemâ Ç: -YV
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Beşinci Mâdde: Eğerçi dördünci madde cümleye şâmil ve muhît817 olup 
gayri tasrîh ü tafsîle hâcet yokdur ammâ ba‘zı kimesne “tasrîh olunsun” deyü 
iddi‘â etmekle tasrîh olunan mevâdd tasrîh olunmayana berâber tutılup zikr 
olunmayan ahvâl dördünci maddenin mefhûmuyla fasl oluna.

Altıncı Mâdde: Sarâhaten Trori818 ve İspire Herseklerine yerleri redd olunup 
gerek Trori şehrinin ve gerek İspire şehrinin herşeyi yerinde kalup bilâ-kesr [ü] 
noksân teslîm oluna.

Yedinci Mâdde: Kezâlik Brandeburk Herseki ke'l-evvel yerlerine ve re‘âyâ-
larına mutasarrıf  ola.

Sekizinci Mâdde: França Palatin Hersekine cümle yerlerini redd idüp 
her ne ki anlara müte‘allik ise bir dürlü müdâhale eylemeye. Bâ-husûs Ger-
merhice Şehri ve tevâbi‘i cümle tetimmâtıyla ve sicillâtıyla bi'l-cümle teslîm 
oluna. França akrabâsından olan Ducsad Orliye da‘vâsı ba‘dehû mahabbetle 
görülünceye değin mesfûr Hersek, Hâtun-ı mezkûreye be-her sene bu kadar 
meblağ virile. 

Dokuzuncı Mâdde: İsveç Kralına ve Palatin Hersekine ve Grof  Esinaheme 
yerleri redd olunup aslâ ta‘arruz olunmaya. Şöyle ki ke'l-evvel kendüleri ve 
vârisleri mutasarrıf  olalar ve gerek yerlerinden ve gerek sicillâtından bir nesne 
alıkonulmaya.

Onuncı Madde: Gerek Valdence nâhiyesine ve gerek vefât iden Palatin Gro-
funa müte‘allik her ne ise redd oluna.

Onbirinci Mâdde: Nemçe Vilâyeti'nde kadîmî Toton zümresi ve başları 
Vermaçiye piskoposu França memleketinde mutasarrıf  oldukları çiftlik ve îrâd 
ve mu‘âfiyyete ke'l-evvel mutasarrıf  olalar.

Onikinci Mâdde: Kolonya Hersekine,819 Dünyad Kal‘ası ta‘allukātıyla redd 
oluna, alındığı zamân ne hâlde bulunduysa toplarıyla redd oluna, sicillâtı dahi 
teslîm oluna.

Onüçünci Mâdde: Virtenberk ocağına bâ-husûs Görgiye ve varoşlarına 
Mempalgrad nâhiyesi redd oluna, ba‘de'l-yevm França'ya tâbi‘ olmaya kendü 

817 şâmil ve muhît VY: muhît ve şâmil Ç
818 Trori VY: Trodes Ç
819 mutasarrıf  oldukları... Kolonya herseğine -ÇY
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hükmünde ola. Mezbûrlar ke'l-evvel mu‘âf  olalar ancak820 Baldenhaym varo-
şuna França Cenerali Kamali ve Pertink Hâkimine mürâca‘at eylemek üzre 
mâlik ola.

Ondördünci Mâdde: Badenler dahi Nemeyga821 sulhünde nice iseler ol 
hâlde olup yerlerine mutasarrıf  olalar. 

Onbeşinci Mâdde: Kezâlik Tesoye ve822 [258a] Hanoye ve Linink823 grof-
ları ve gayrı Nemçe beyleri ve cumhûrları yerlerine mutasarrıf  olalar. Evvelki 
hâllerine konılup min-ba‘d bir vechile îrâdlarına tasarruf824 olunmaya.

Onaltıncı Mâdde: Ba‘zı yerlerin mübâdelesi lâzım olmağla kadîmden825 
Nemçe'ye tâbi‘ olan Ergintina şehri ve Rayn Suyu'nun sol tarafından olup 
her ne ki şehr-i mezbûra tâbi‘ ise ba‘de'l-yevm França tasarrufunda kalup 
bir vechile şehr-i mezbûra vech-i meşrûh üzre826 tetimmâtına Nemçe Çasarı 
tarafından ta‘arruz olunmaya. Ve bu mâddeye mugāyir olan hüccet ve te-
messükât yemîn ile dahi mukarrer827 ise tutulmaya. Ve'l-hâsıl şehr-i mezbûr 
ve ta‘allukātı França'nın sâ’ir França yerleri gibi tasarrufunda olup min-ba‘d 
nizâ‘ olunmaya.

Onyedinci Mâdde: Şehr-i mezbûrun ahâlîsinden her kim emlâkını satup 
veyâhûd alıkoyup emvâli ile gayrı yere gitmek isterise kimesne mâni‘ olmaya. 

Onsekizinci Mâdde: Şehr-i mezbûrun mukābelesinde França Nemçe Ça-
sarına Rayn Suyu'nun sağında olan Kihel Kal‘asını redd eyleye. França tara-
fından yapılmağla bütün teslîm oluna. Ve Rayn Suyu'nda adada França'nın 
yapdığı Pele Kal‘ası França masârıfı ile bir ayın içinde hedm olunup bir dahi 
yapılmaya. Ve nehr-i mezbûrda tarafeynin re‘âyâsı emîn üe sâlim gelüp gideler 
ve rızıklar getürüp götüreler. Yeni828 bac ve gümrük vaz‘ olunmaya ve kangı 
yakadan isterler ise varup geleler. 

820 ki ÇY
821 Nemega VY: Temega Ç
822 ve Ç: -YV
823 Linink VY: Linef  Ç
824 tasarruf  VY; ta‘arruz Ç
825 kadîmden VY: Kırım'dan Ç
826 üzre Ç: -YV
827 dahi mukarrer VY: mukarrer dahi Ç
828 yeni VY: iki Ç
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Ondokuzuncı Mâdde: Kezâlik França Çasarın hânedânına Krayburk 
Kal‘ası'nı ve şehrini ve San Petro Kal‘ası'nı ve İstle Kal‘ası'nı ve'l-hâsıl Biriz-
goyd829 nâhiyesinde her ne binâ ve ta‘mîr olunduysa bilâ-hedm teslîm eyleye.

Yirminci Mâdde: Kezâlik830 França çasara Berzak Kal‘ası'nı vire ve anbar 
ve cebe-hâne ve dîvâr ve kulle ve cümle binâ gerek mîrî ve gerek831 şehirlünün 
her ne ise cümlesini teslîm eyleye. Şöyle ki Rayn Suyu'nun sağında olan Nem-
çenin ve solda olan Morbter Kal‘ası França'nın ola. Ammâ Rayn Suyu'nun 
solunda olan ada sancı ve köpri ve yeni şehir hedm olunup bir dahi yapılmaya 
ve kezâlik Berzak ahâlîsinden her kim gayrı yere göçmek murâd iderler ise 
göçeler, kimesne mâni‘ ve zarâr kasdında832 olmaya.

Yirmibirinci Mâdde: Nemçe Çasarına França'nın teslîm idüp kasr-ı yed 
eyledüği kılâ‘ ve sanclardan külliyen el çeküp bir gün evvel teslîm olunalar.833

Yirmiikinci Mâdde: França Florturk834 Kal‘ası'nı ve Rayn Suyu'nun sağın-
da olan sancları Nemçe Çasarına teslîm eyleye ammâ Rayn Suyu'nun solunda 
França'nın yapduğı kal‘a hedm oluna.

Yirmiüçünci Mâdde: Rayn Suyu'nun sağında ve adasında Hononka Vilâ-
yeti'nde França'nın binâ eyledüği sancları kendü masârıfıyla hedm olunalar, 
yerleri ve evleri Badenlere virile.

Yirmidördünci Mâdde: Rayn Suyu'nun solunda olan Kurtliviz Kal‘ası ve 
adası França'ya kalup sağında olan sanc hedm olunup evleri ve yerleri Baden-
lere virile ve adadan nehr-i mezbûrun sağ yakasına olan köprü hedm olunup 
bir dahi yapılmaya.

Yirmibeşinci Mâdde:835 França'nın müceddeden Nemçe toprağında binâ 
eyledüği sanclar hedm oluna.

Yirmialtıncı Mâdde: Çasar ile müttefik olan Duka di Linoreyi ve vârislerine 
Lirone memleketini teslîm idüp kal‘alarını dahi toplarıyla vire.

829 Birizgoyd VY: Birizgond Ç
830 kezâlik -ÇY
831 ve gerek Ç: -YV
832 ve zarâr kasdında Y: -ÇV
833 olunalar VY: oluna Ç
834 Florturk YV: Florturak Ç
835 Madde -Ç
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Yirmiyedinci Mâdde:836 Lirone memleketinde ba‘zı yerler ve Sarlu Kal‘ası 
França'ya kala.

Yirmisekizinci Mâdde: Redd olunan Lirone memleketine müte‘allıkdır. 
França'dan Rayn Suyu'nun solunda olup França'ya tâbi‘ olan yerlere Fran-
ça'nın askerleri bilâ-mâni‘ varup geleler. Mürûrlarında kimesneyi bir dürlü837 
rencîde eylemeyeler. Ve Lirone memleketinde França'nın tevcîh eyledüği 
piskoposluklar ve gayrı tevliyyetler yerinde ola, tebdîl ve tağyîr olunmaya ve 
hükm bulmuş nizâ‘lar kānûnlarına muvâfık olıcak mer‘î tutıla ve bac ve güm-
rük evvelki hâl üzre gözedile.

Yirmidokuzuncı Mâdde: França himâyesinde olan Fürstenberk838 nâm 
Nemçelüye müte‘allık olup mutlak evvelki hâline konula.

Otuzuncı Mâdde: Tarafeynin re‘âyâsına ve cümleye afv olunup herkes evvel-
ki hâlin bulup emvâl [ü] erzâk ve emlâk-i arâzîsinde ve rütbe ve ırzında emîn 
[ü] sâlim ola. Cümlesi ihtiyârına mâlik olup süknâ ve hareketlerine ve bey‘ ü 
şirâlarına kimesne mâni‘ olmaya, husûsan piskopos ve mütevellî ve bunların 
emsâli yerlü yerlerinde kalalar.

Otuzbirinci Mâdde: Duka Visavye ile mukaddemâ França'nın akd eyledüği 
sulh [ü] salâh839 mer‘î tutılup Banaroloka840 Kal‘ası'nın cümle tetimmâtıyla 
istirdâdı yedinde kala. Ve França'nın Duka di Mantov'a virmek üzre ta‘ahhüd 
eyledüği dörtyüz doksan dörtbin altunun uhdesi yerinde ola. 

Otuzikinci Mâdde: İstirdâddan ve mevâdd tekmîlinin bir aya münhasır 
olan müddetine müte‘allik olup husûmet ü adâvet her vechile mâ-beynlerin-
den ref‘ oluna.

Otuzüçünci Mâdde: Musâleha semeresi zuhûrına müte‘allık olup ticâret ve 
ülfet ve birbirleriyle mahabbet ve varup gelmede emniyyet ola.

Otuzdördünci Mâdde: Bu sulha841 cümle Nemçe hersekleri ve grofları 

836 Madde -Ç
837 bir dürlü Ç: -YV
838 Fürstenberg VY: Fürstenyerf  Ç
839 ü salâh ÇY: -V
840 Banaluka Ç: Banaroloka YV
841 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
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ve cumhûrları bâ-husûs Bazilev İskoposu ve onüç Elrec Bucakları ve Ginve842 
Şehri ve cumhûrı ve gayrı dâhil ola.

Otuzbeşinci Mâdde: Çasar ve França tarafından altı aya varınca murâd 
olunan kimesneler sulha843 dâhil olalar.

Otuzaltıncı Mâdde: Temessük târîhinden sonra kırk güne varınca temes-
sükler mübâdelesine müddet virilüp kırk günden sonra akd olunan mevâdd 
cümlenin makbûli844 ola.

Otuzyedinci Mâdde: İlçiler ve murahhas vekîller işbu ahid-nâmeyi kendü 
imzâlarıyla mümzî ve kendü mühürleriyle memhûr kılalar. Temmet.

Kul Kethudâsı Selânikli Mehemmed Ağa me’mûr olduğı üzre Belgrad'da845 is-
tedüği kadar yeniçeriyi yoklayup sâ’irin ferdâya salmış ve Filibe'de çıkan ulûfeyi 
bütün kaldırıp yutmuş-idi. Ve ikibin kadar846 yeniçeri cem‘iyyet ile gelüp, “biz de 
Engürüs seferinde mevcûd idik ulûfe847 isteriz deyü feryâd [ü] figān848 idenleri 
sizin esâmîleriniz çalıkdır” cevâbıyla cümlesin kapudan taşra idicek, mâh-ı Re-
bî‘ü'l-âhır'ın yirmiüçünci cumʻa gün Yeniçeri Ağası Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa 
Sultân Selîm Câmi‘i'ne giderken dizginin alup “ulûfe”849 deyü feryâd [ü] figān850 
eylediler. “Sabr idin yoldaşlar, varup Ağa Kapusu'nda bekleyin, pâdişâhı851 bin-
dirip sarâya852 yolladıkdan sonra ahvâlinizi görelim” didi. Ve gelüp cümlesin 
yoklayup karz alduğı kırk kîse akçe ile ulûfelerin virüp dağıtdı. Ve menba‘-ı 
fesâd olmak töhmetiyle kethudânın hakkından gelinmesi vezîr-i aʻzama andan 
rikâb-ı hümâyûna853 arz [u] istîzân olundukda irtesi şenbih gün Kilis Sancağı 
nâmıyla nefy olup Mustafâ Paşa Köprüsü'ne vardıkda [258b] başı kesildi.854 

842 Ginve VY: Genve Ç
843 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
844 makbûlü VY: ma‘lûmu Ç
845 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda Ç: dârü'l-cihâd -YV
846 mıkdârı ÇY
847 ulûfe VY: ulûfemiz Ç
848 ü figān Ç: -YV
849 ulûfe VÇ: ulûfemiz Y
850 ü figān ÇY: -V
851 pâdişâhı V: pâdişâh-ı gāzî hazretlerini Ç: pâdişâh-ı gāzîyi Y
852 saray-ı âmirelerine ÇY: âmireleri -V
853 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
854 tenden cüdâ oldu ÇY
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Yerine Zağarcı Kürd İbrâhîm Ağa ve anın yerine zağarcılıkdan ma‘zûl Çalık 
Ahmed Ağa nasb olundı. Evâhir-i şehr-i mezbûrda şeyhü'l-islâm efendi Hâsoda 
köşküne da‘vet ve sadâret-i uzmâyı tamâm mahalline isâbet etdirmek hüsniyle 
mazhar-ı iltifât beyâz çukaya kaplu semmûr kürk ilbâs buyuruldı.855 

Mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in beşinci gün856 salı gün vezîr-i aʻzam dîvân-ı 
hümâyûnda mu‘tâd üzre kapaniçe giyüp arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı857 
masîre yüz858 sürdi. Ol gün pâdişâh-ı gāzî859 hazretleri vezîr-i aʻzama860 ikrâm 
ve iltifâten bu abd-i ahkarlarıyla bir tepsi harem-i şerîf  baklavası gönderüp 
alâ melei'n-nâs dîvân-hâneye861 getürdüm. Ta‘âm yirken sofrasına îsâl idüp 
selâm-ı şehriyârîyi teblîğ eyledim. “Mu‘ammer olsunlar, lütufları dâ’im ola, 
bu ikrâm üzre ikrâm olmaz kudûm-ı862 hümâyûnlarına yüzler sürerim” didi. 
Gelüp arz [u] niyâzın rikâb-ı hümâyûn-ı863 sâhib-kırânîlerine864 söyledim lâ-
kin pâdişâhımın865 kendüye misli sebkat itmeyen ikrâm-ı kadrin bilmeyüp bin 
altun bir semmûr-ı fâ’izü's-sürûr866 kürk me’mûl iderken iki sâ‘at867 intizârdan 
sonra seksen kırık şerîfî altun ile gözümüzi boyadı. Kendünün çelebilüğüne ve868 
Hâtem-i Tâyi'lüğüne düşürmedim. Ancak Allâhu a‘lem mahmûrluğı vaktine 
müsâdif  olduğuna haml eyledim. 

Sâlih Paşa-oğlı Şâmlı Ahmed Paşa'ya mîr-i hâclık ile Kudüs-i şerîf  ve Gazze ve 
Remle ve Nablus ve Leccun869 sancakları ilhâkıyla Şâm Beylerbeyiliği tevcîh [ü] 
inâyet870 buyurılup, Şâm'dan ma‘zûl Vezîr871 Bozoklı Mustafâ Paşa yirmi yük 

855 olundı ÇY
856 gün -ÇY
857 a‘lâ ÇY: -V
858 yüzler ÇY
859 gāzî ÇY: -V
860 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
861 Dîvân-hâne'ye ÇY: -V 
862 kadem ÇY: -V
863 hümâyûnlarına ÇY
864 sâhib-kırânîlerine -ÇY
865 pâdişâh hazretlerinin ÇY: hazretlerinin -V
866 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
867 sâ‘at ÇY: -V
868 ve ÇY: -V
869 ve Leccun -ÇY
870 ü inâyet ÇY: -V
871 Vezîr -ÇY
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has ile Boğazhisâr muhâfazasına ta‘yîn olundı. Ve Mısır Beylerbeyisi872 Vezîr 
Çelebi İsmaʻîl Paşa kul tâ’ifesinin ve ahâlî-i şehrin cerâyelerin kat‘ idüp her 
ne denlü yalvardılar ise aslâ873 ısgā itmemekle bi'l-cümle kul tâ’ifesi Mevlid-i 
şerîf  gicesi ayağa kalkup Rumili Meydânı'na doldılar. Bi'l-ittifâk hükûmetden 
indirip habs eylediler874 ve yerine Çerkes Mustafâ Bey'i vekîl875 nasb etdiklerin 
müş‘ir mahzarları der-i devlete876 gelüp rikâb-ı hümâyûna877 arz [u] i‘lâm878 
olundukda Sayda-Berut Vâlîsi Vezîr Boşnak Hüseyin Paşa'ya hükûmet-i Mısır, 
selefi Vezîr Çelebi İsmaʻîl Paşa'ya hükûmet-i879 Bağdâd-âbâd,880 anın881 selefi 
Vezîr Bey-zâde Ali Paşa'ya Eyâlet-i Musul virilüp Sayda-Berut Sancağı Şâm-ı 
Trablus Beylerbeyisi Vezîr Arslan Paşa karındaşı Kaplan Ağa'ya iki tûğ ile882 
tevcîh [ü] inâyet883 olundı. Ve sene-i âtiye içün Engürüs seferine ikibin nefer 
Mısır askeri ve mahlûlden beşyüz nefer dahi serdengeçdi yazup getürmeğe 
hattı hümâyûnla Küçük Mîrâhûr Hasan Ağa karadan irsâl ve İstanbul'a îsâ-
li-çün beş kıt‘a mîrî kalyon İskenderiye iskelesine gönderildi. 

Âmeden-i Tatar Hân be-Âsitâne

Bundan akdem Kırım Hânı celâdetlü884 Hâcı Selîm Girây Hân hazretlerinin 
der-i devlete885 geldikce tedbîr-i umûrda nice menâfi‘i müşâhede olunmağın 
bu def‘a dahi fermân gönderilmiş-idi. Mektûbı886 gelüp Bucak'a vusûlün bil-
dirmiş, iltifâten hâssa bir koçi ile Kapucılar Kethudâsı Ali Bey karşu gönderi-
lüp mâh-ı mezbûrun dokuzuncı şenbih gün Edirne'ye gelüp Defterdâr Ahmed 

872 Beylerbeyiliği ÇY
873 aslâ ÇY: -V
874 eylediler ÇY: -V
875 vekîl -ÇY
876 devlet-medâra ÇY: medâr -V
877 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
878 u i‘lâm ÇY: -V
879 hükûmet -ÇY
880 âbâd ÇY: -V
881 anın ÇY: -V
882 ile -ÇY
883 ü inâyet ÇY: -V
884 celâdetlü ÇY: -V
885 devlet-medâra ÇY: medâr -V
886 mektûb ÇY 
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Paşa hânesine nüzûl, me’kûlât ve meşrûbâtı taraf-ı mîrîden verildi.887 Ol gün 
İmâm-ı sultânî Ali Efendi'ye Rumili pâyesi ve arpalığı olan Antakıyye kazasıyla 
bir mıkdâr ta‘yînât ile tekā‘üd inâyet yerine İkinci İmâm Sâlih Efendi ve anın 
yerine müderrisînden Solak-zâde Mahmûd Efendi nasb olundı. 

Velâdet-i şehzâde-i bî-rûh888

Onbirinci dü-şenbih gün pâdişâh hazretlerinin Süleymân nâm889 bî-rûh şeh-
zâdesi890 vücûda gelüp cenâzesin vüzerâ vü ulemâ ve a‘yân-ı dîvân dârü's-sa‘â-
deden alup Solak Çeşmesi'ne değin getürdiler. İstanbul'da Vâlide Câmi‘i 
Türbesi'nde dedesi yanına defni-çün küçük mîrâhûr vekîli Halebli Hüseyin 
Ağa'ya teslîm etdiler. Vükelâ-yı devlet ittifâkıyla Tuna donanması-çün imdâ-
diyye nâmıyla a‘yân-ı askere yediyüz kîse akçe sâliyâne olmağın defteri rikâb-ı 
hümâyûna arz [u] i‘lâm891 ve üzerine hatt-ı şerîf  çekilüp evvelâ pâdişâh-ı gāzî892 
hazretleri iç hazîneden ikiyüz ve893 vezîr-i aʻzam elli,894 şeyhü'l-islâm ve dâ-
rü's-sa‘âde ağası ve yeniçeri ağası yirmişer vesâ’ir ehl-i menâsıbın vüs‘atine göre 
düşürüldi. Ve bütün Eyâlet-i Basra'yı Şeyh Ma‘nî-i Arab'a virüp yüzi karasıyla 
Acem yolundan İstanbul'a gelen Baltacı Halîl Paşa'nın hıdmeti mukābelesinde 
vezâreti ref‘ olup İznikmid Sancağı’yla Sakız muhâfazasına ve Sakız'da olan 
Sarı Abdurrahmân Paşa Eğriboz muhâfazasına ve Anadolı Eyâleti virilüp 
sonra ibâ eyleyen Vezîr Türk Ali Paşa Boğazhisâr muhâfazasına ta‘yîn olup 
Eyâlet-i Anadolı Tunus'dan ma‘zûl Seyyid Ömer Paşa'ya ve Eyâlet-i Kıbrıs 
İznikmid'den ma‘zûl Vezîr Esîr Mustafâ Paşa'ya ve hıdmet-i nişâncılık altı yük 
hâss ile Kıbrıs'dan ma‘zûl Bahri Mehemmed Paşa'ya ve Niğbolı Sancağı Özi 
muhâfazasında Arabgirli Ahmed Paşa'ya ve Selânik Sancağı ile Mora ser-as-
kerliği merhûm Vezîr Koca Halîl Paşa kethudâsı Eyyûb Ağa'ya tevcîh olup 
Selânik'den ma‘zûl Vezîr Çakırcı Hasan Paşa895 yine üçbin Yürük askeriyle 

887 görüldü ÇY
888 bî -rûh ÇY: -V
889 nâmında ÇY
890 şehzâde-i civân-merkleri ÇY: civân-merkler -V
891 u i‘lâm ÇY: -V
892 gāzî ÇY: -V
893 ve ÇY: -Y
894 elli -ÇY 
895 Paşa'ya ÇY
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Engürüs seferine me’mûr kılındı. Ve nişâncılıkdan ma‘zûl Karanfil-zâde Ali 
Efendi'ye ber-vech-i tekā‘üd üç yük akçe has ta‘yîn olundı. 

Ondokuzuncı penç-şenbih gün şikâr kapusı önünde surre çıkdı. İrtesi cumʻa 
gün vezîr-i aʻzam vesâtatı ile hân hazretleri alay köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya 
yüz sürüp me’zûn olduğı hâlde bir mıkdâr celse-i hafîfe esnâsında serhadde 
müte‘allik ba‘zı mükâlemeden sonra kırmızı kadifeye dûhte semmûr-ı fâ’i-
zü's-sürûr896 kapaniçe897 kürk ilbâs ve kalpağı üzre iki mücevher sorguç ve 
bir eğerlenmiş at ihsân olundı. Mâh-ı Receb'in gurresi dü-şenbih gün sekbân 
ocağı ve bayrakları açılup ol zümreden müşârün bi'l-benân olan Boz Receb 
ser-çeşme dikilüp Anadolı diyârından kapusuz levend makūlesi bayrak altına 
gelmek ve illâ cümlesi kılıçdan geçmek üzre taraf  taraf  hükkâm-ı memlekete898 
fermânlar gönderildi. 

Ahvâl-i Donanma-yı Hümâyûn

Sene-i mâziye Zi'l-ka‘desinde Kapudan Vezîr Mezemorta Hâcı Hüseyin 
Paşa me’mûr olduğı üzre umûm donanma-yı hümâyûn çekdirirleri ve mîrî 
kalyonlarıyla Boğazhisârı'ndan nehzat ve istîlâ-yı düşmenden Deryâ-yı sefîd 
hıfzına azîmet ve etrâfdan havâle ve ta‘yîn olunan mühimmât-ı donanmayı 
cem‘ iderek Karafoça mukābelesine varup demürledi. Ve İzmir'de tabh olunan 
barutı dahi kaldırıp gemilere tevzî‘ ve hareket esnâsında mukaddem düşmen-i 
bî-899dîn tarafına gönderdüği câsûsları geldi. Melâ‘în-i hâsirîn bu yıl İslâm pâ-
dişâhı var kuvvetin bâzûya getürüp cümle tekmîl-i900 tedârükin kara cânibine 
ve ince901 donanmasın Karadeniz'e ta‘yîn ve Akdeniz'e902 me’mûr kalyonları 
asker ve mühimmât-ı cebe-hâneden tehîdir varup mukābil olup ber-taraf  et-
dikden sonra Boğazhisâr veyâ Bozca Ada ve gayrı cezîrelere müstevlî olmak 
zu‘m-ı fâsidiyle sâ’ir senelerden ziyâde donanma-yı menhûsasına meteris aske-
ri ve kebîr toplar ve humbara hâvânları ve mühimmât-ı sâ’ire vaz‘ ve kendüye 

896 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
897 kapanitse ÇY
898 devlete ÇY
899 bî ÇY: -V
900 tekmîl ÇY: -V
901 varınca ÇY
902 ve Akdeniz'e -ÇY
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hezîmet vâki‘ oldukda cezîre kâfirlerine göstermemek içün tîr-i hurde-i903 kiraz 
mânendi Cezîre-i Andre Boğazı'ndan çıkup donanma-yı hümâyûn kendüyi 
görmemek fikriyle Rumili kıyıların sıyırdarak Sakız ve Midillü cezîrelerinin ar-
dından geçüp donanma-yı hümâyûn yanında ince donanma yokdur bizi ta‘kīb 
idince bir mahalle sarılup kasd-ı fâsidlerin icrâ itmek üzre meşveretlerin haber 
virmekle müstaʻînen bi'llâhi teʻâlâ904 hareket ve bir yerde tevakkuf  u ârâm905 
itmeyüp ancak bir gice [259a] Boğazhisârlarıyla Bozca Ada'sı beyninde meks 
[ü] ikāmet906 eyledi. Melâ‘în-i hâsirîn dahi mâh-ı Zi'l-hicce'nin dokuzuncı gün 
donanma-yı hümâyûn kendü üzerlerine geldüğün tahkīk, bildüği gibi fikr-i 
fâsidi vücûd bulmayup Midillü cezîresi kurbünde Yund adalarına doğrı gitdi. 
Kapudan paşa dahi donanma-yı hümâyûnla üçünci gün ol mahalle vardı. 

Mâh-ı mezbûrun onbeşinci cumʻa gün Varda’ya giden gemi gelüp küffârın907 
ince donanması Tokmaklarda olup bugün sabâha iki sâ‘at kalarak kalyonların 
yedeğine alup Bababoğazı'ndan taşra çıkduğun haber virmekle kapudan paşa 
dahi908 kalyonları yelkenleyüp rûzgâr mülâyim olduğundan kâfire yakīn var-
dıkça deryâya açılup ol gün ahşama [de]ğin rûy-i deryâda gezdi. Ve hareket-i 
ehl-i909 İslâm emr-i İlâhî'ye merbût olmağın müterakkıb-ı zuhûr-ı inâyet-i910 
Bârî911 olup ahşamdan912 sonra913 rûzgâr ziyâdece vezân itmeğin lutf-ı Hakk'a914 
hamd-i firâvân915 iderek cümle kalyonlara fânûsların yakdırıp ol gice sabâha 
değin düşmeni916 kollayup rûzgâr üstünde bulunmağa küllî cehd ü ikdâm eyle-
di. Düşmen-i dînin ise ince donanması şedîd rûzgâra bir vechile917 tahammül 
idemez iken ne hâl ise gayret ile kollanup gicenin yedinci sâ‘atinde ale'l-gafle 

903 hurden ÇY
904 te‘âlâ ÇY: -V
905 ve ârâm -ÇY
906 ü ikāmet ÇY: -V
907 küffâr-ı hâk-sârın ÇY: hâk-sâr -V
908 dahi ÇY: -V
909 ehl ÇY: -V
910 inâyet -ÇY
911 bârî-yi te‘âlâ ÇY: te‘âlâ -V
912 ahşam namâzından ÇY: namâzın -V
913 sonraca ÇY
914 Hakk te‘âlâ hazretlerine ÇY: te‘âlâ hazretlerin -V 
915 firâvân ÇY: -V
916 düşmen-i bî-dîni ÇY: bî-dîn -V
917 bir vechile ÇY: -V
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donanma-yı hümâyûn kalyonları yanına uğrayup firâra yüz tutmuş-iken bir 
mavnasıyla bir çekdirisi ara yerde kalup, mavnasına bir kalyon havâle kılınup 
ceng [ü] cidâl918 iderek kurtuldı. Çekdirir ise gice karanlığında her kangı kal-
yon yanına uğradı ise birer yaylım alabanda yiyüp pâre pâre olmağla içinden 
elli mıkdâr müslimân esîri ve yüz nefer soltat ile çekdirir beyi alındı. Melâ‘în-i 
hâsirîn ince donanmasın tahlîs fikriyle der-akab kalyonların döndürüp919 do-
nanma-yı hümâyûn üzerine hücûm itmekle çekdiriye takayyüd olunmayup ve 
ince donanması ta‘kībine kalyon ifrâzı sû’-i tedbîr olduğundan iğmâz-ı ayn920 
çalınup921 kalyon kalyona top ve922 tüfeng ile ceng [ü]923 peygâra mübâderet 
ve mübâşeret, beş kıt‘a kebîr düşmen-i dîn924 kalyonı kapudaneyi muhâsara 
ve bir mertebe rûy-ı deryâda neberd-i pür-hâş oldı ki tahrîr ve takrîri zebân-ı 
kalem ile mümkin olmayup vakt-i şâfi‘den ikindiye bir sâ‘at kal‘arak lâ-yenkatı‘ 
ceng [ü] cidâl [ve] harb [ü] kıtâl-i925 azîm926 oldı. Kapudan paşa tarafından 
mukaddem işâret olunduğı üzre her kalyon çata çat sancakların ve dikildiklerin 
düşmen-i dîn ve kefere-i bed-âyîn927 göricek ince donanması ardınca bocala-
yup tekne ve sütûn ve seren ve resenleri şikeste vü beste yüzi karasıyla mün-
hezimen928 firâr, İşkablos ve Mora'ya929 doğrı yıkılup930 yine Andre limanına 
girüp anda931 tahassün eyledi. Kapudan paşa dahi bir mıkdâr ta‘kīb itmiş-iken 
rûzgâr sertlenüp kalyonlar câ-be-câ darb-ı932 topdan mecrûh olmağın ta‘mîr 
[ü] termîmleri-çün mansûren dönüp Bozca Ada mukābelesine demürleyüp 
andan Sakız ve Karafoça semtlerine varup kırık ve sınıkların ta‘mîr ve muktezî 
nizâmların görüp Salâhî Mustafâ kapudan kalyonı sulanmağla Karafoça li-

918 ü cidâl ÇY: -V
919 yanına uğrayup ÇY
920 ayn ÇY: -V
921 olunup ÇY
922 ve ÇY: -V
923 ve +ÇY: -V
924 dîn ÇY: -V
925 cidâl-i harb-i kıtâl ÇY: -V
926 azîm -ÇY
927 ve kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
928 münhezimen -ÇY
929 Mora cezîresine ÇY
930 gitdi +Ç: -YV
931 anda ÇY: -V
932 darb ÇY: -V
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manında alıkoyup yine düşmen-i dînden933 ahz-ı intikām niyyetiyle yirmisekiz 
kıt‘a kalyon ile azîmet eyleyüp Andre Boğazı'na vardı. Mücerred mel‘ûnı934 
tahrîk içün işbu binyüz dokuz Safer'inin935 ondördünci bâzâr gün liman ağzına 
varup toplar atup meydâna936 da‘vet ve büyük boğaz önünde olta üzerinde 
iken hılâf-ı melhûz kalyon çıkmak mümkin değildir deyü mütevâtir olan dar 
boğazdan melâ‘în-i hâsirîn937 otuziki kıt‘a kalyon ile limandan taşra çıkup 
rûzgâr üstünde bulunmağla avn-i Hakk938 ile aslâ sebât-ı kademe halel-pezîr939 
getüremeyüp her ne kadar rûzgâr el virdi ise ol denlü yakīn varıldı. Bu def‘a 
dahi kâfir-i bî-dîn mahsûs kapudane kalyonı üzerine on kıt‘a940 minkala kal-
yonların havâle ve âteş gemisin dahi hâzır [u] âmâde idüp sekizinci sâ‘atden 
ahşama rub‘ sâ‘at kalınca dirişilüp941 muhârebe942 olundı. 

Esnâ-yı cengde943 düşmen-i dînin944 doksan pâre tuç toplı ve945 sekizyüz946 sol-
tatlı947 bir cedîd minkala kalyonunun cebe-hânesine dâne-i top isâbet itmekle 
derûnunda olan melâ‘în-i hâsirîn948 ile hark [u] gark olup sekiz nefer be-nâm 
kapudanları helâk, ancak Hâcı Beytullâh949 kalyonı kapudanı Hasan Efendi ile 
bir mıkdâr guzât-ı ehl-i mansûre950 şehîd951 oldılar. Karanlık basup hevâ dahi 
limanlık olmağla gice içinde melâ‘în-i dûzah-mekîn952 darb-ı topdan rahne-dâr 

933 bed-girdârdan ÇY
934 mel‘ûn-ı hınzırı ÇY: hınzır -V
935 Saferü'l-hayrının ÇY: hayr -V
936 meydân-ı ârâya ÇY: ârâ -V
937 hâsirîn ÇY: -V
938 Hakk VY: inâyet-i perverdegâr Ç
939 gezend Ç: pezîr Y: -V
940 kadar Ç: kıt‘a YV
941 döğüşülüp ÇY
942 azîm ceng-i cidâl-i harb ve kıtâl ÇY
943 muhârebede ÇY
944 bed-ahlâkın ÇY
945 topı ile ÇY
946 ve +Ç: -YV
947 soltatlı VY: soltatları ile Ç
948 hâsirîn ÇY: -V
949 Beytullâhın ÇY
950 ehl-i mansûre ÇY: -V
951 şühedâ defterine ilhâk ÇY
952 dûzah-mekîn ÇY: -V
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vakt-i ma‘hûd cânına953 dermân954 olup deryâ akındısıyla İstendil Adası'na 
doğrı çekilüp955 kapudan paşa dahi donanma-yı hümâyûn kalyonlarıyla ceng 
[ü] cidâl956 yerinde957 kaldı. Bir kaç def‘a dahi eyyâm-ı muvâfık ile üzerlerine 
vardıkca limana girüp tahassün eyledi. Andan Kızılhisâr önünde demürleyüp 
yaturken bir azîm furtuna olup bir âteş gemisiyle bir Cezâyir kalyonunun958 
palamarları kesilüp âteş gemisi Kandiye'ye doğrı959 ve Cezâyir gemisi Sakız'a 
düşüp li'llâhi'l-hamd960 mutazarrır olmadı.961 Melâ‘în-i hâsirîn-i dûzah-mekîn962 
dahi donanma-yı menhûsasıyla rûzgâr üstünde bulunduğundan mâh-ı Re-
bî‘ü'l-evvelin dördünci cumʻa gün Kızılhisâr önünde yine donanma-yı hümâyûn 
üzerine gelüp beşinci sâ‘atden ahşama değin azîm ceng [ü] cidâl [ve] harb ü 
kıtâl963 olup âteş gemilerin bilürler yaklaşdırmazlar deyü otuziki pâre demür 
toplı bir kalyonun cümle cengcisin çıkarup kapudane kalyonun yakmak kasdıy-
la964 âteş virüp donanma-yı hümâyûn kalyonları üzerine965 salıvirüp melâ‘înin966 
hîlesi967 ma‘lûm968 olmağla kalyonlar açılup aralarından yanarak geçüp akup969 
gitdi. Bi-hıfzı'llâhi teʻâlâ donanma-yı hümâyûna970 bir dürlü971 zarar [u] ge-
zend972 isâbet eylemedi.973 Bu cengde donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn974 

953 canına -Ç
954 duman -Ç
955 yıkılup fî-nâr-ı cehennem oldu ÇY
956 cidâl ÇY: -V
957 olan mahalde ÇY
958 kalyonunun VY: kalyonlarının Ç
959 doğrı ÇY: -V
960 avn-i inâyet-i perverde-gâr ile ÇY
961 zarar-gezend irişmedi ÇY
962 dûzah-mekîn ÇY: -V
963 cidâl-i harb ü kıtâl ÇY: -V
964 kasd-ı fâsidi ileY: fâsid -ÇV
965 üzerlerine Ç: üzerine YV
966 melâ‘în-i hâsirîn-i hanâzîrin ÇY: hâsirîn-i hanâzîr -V
967 hîle vü hud‘ası ÇY: vü hud‘a -V
968 zâhir-i nümâyân ÇY
969 akup ÇY: -V
970 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
971 dürlü ÇY: -V
972 u gezend ÇY: -V
973 etmedi ÇY
974 zafer-makrûn Ç: nusret-makrûn Y: -V
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kalyonları yirmialtı kıt‘a ve düşmen-i bî-dîn975 donanması976 otuz bir kıt‘a olup 
ceng [ü] cidâl [ve] harb ü kıtâl977 olunurken ikindi vakti düşmen-i bed-girdâr978 
kapudanesi bayrağın indirip ve gice fenerlerin yakmış-iken söndürüp firâr979 ve 
nereye980 gitdüği ma‘lûm olmamağla irtesi şenbih gün Kızılhisâr önünde azîm 
şenlik olup, dü-şenbih gün avdet ve selâmet-birle981 Sakız'a gelindi. Hıdmet-i 
hümâyûnda bulunan iki Cezayir ve üç Tunus gemilerine izn [ü] ruhsat982 virüp 
beş kıt‘a donanma-yı hümâyûn kalyonların983 ifrâz, mîrî zahîre ve mevâcib 
nakli içün Mısır'a gönderdikden sonra kalkup selâmet-birle safâ-yı hâtır iderek984 
Boğazhisârı'na andan mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in onaltıncı şenbih güni ki rûz-ı 
Kāsım'ın dahi yirmialtısıdır, mansûren ve muzafferen Haliç-i Kostantiniyye'ye 
dâhil şenlik iderek tersâne-i âmireye vâsıl ve bu üç def‘a vukū‘ bulan muhâre-
belerde sâ’ir cebe-hâneden gayrı altmış bin mıkdârı985 yuvarlak sarf-ı makdûr986 
olduğun ve vukū‘ı üzre cengi dahi987 yazup ve988 Cezayirli Fas pâdişâhıyla 
sulh [ü] salâh989 olup hıdmet-i pâdişâhîde bulunmak üzre onbeş kıt‘a kalyon 
ile hazırlanup ve mîrî yeni kalyonlar içün kırk pâre demür top getüreceklerin 
ve Tunus ve Trablus ocaklarıyla cem‘an yirmi kıt‘a kalyon ile donanma-yı 
hümâyûna mülhak olacakların rikâb-ı hümâyûna990 arz [u] i‘lâm991 eyledi. 
Ve der-akab kendü dahi mahmiye-i992 Edirne'ye da‘vet ve mâh-ı Receb'in 
üçünci çehâr-şenbih gün vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Hâsoda köşkünde bisât-bûs-ı 

975 bî-dîn ÇY: -V
976 donanma-yi menhûsu ÇY: menhûs -V
977 cidâl-i harb ü kıtâl ÇY: -V
978 bed-girdâr ÇY: -V
979 karârı firâra tebdîl ÇY
980 ne cehenneme ÇY
981 selâmet-birle ÇY: -V
982 ü ruhsat ÇY: -V
983 kalyonların ÇY: -V
984 safâ-yi hâtır iderek ÇY: -V
985 mıkdârı ÇY: -V
986 makdûr Y: -V
987 dahi Ç: YV
988 ve ÇY: -V
989 ü salâh ÇY: -V
990 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: -V
991 i‘lâm ÇY: -V
992 mahmiye ÇY: -V
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şehriyârî şerefine nâ’il-i merâm993 ve iltifât-ı şehen-şâhî lütfuna mazhar oldı.994 
Vücûda getürdüği hıdmeti makbûl-i hümâyûn995 olmağın996 tersâne umûrı 
bi'l-külliyye kendüye tefvîz olup mühimmât-ı donanma-yı hümâyûn her ne 
ise arz-ı kifâyeden ziyâde virilmek tenbîh [ü] te’kîd997 buyuruldukdan sonra 
serâserli semmûr998 kürk giydirildi.999 [259b]

Beş kıt‘a âteş gemilerinden gayrı yirmiiki kıt‘a kebîr ceng kalyonlarına henûz 
Karadeniz'den yapılup gelen iki kıt‘a mîrî kalyon ve yetmişbeş kîse akçeye 
bâzergân Makrioğlı Hâcı Hüseyin'den alınan bir kıt‘a yeni kalyon dahi zamm 
olundı. Ve mahall-i musâdemede rahne-dâr olan kalyonlar ta‘mîr ve ekseri-
nin direkleri yeniden dikildi. Ve çatlak topları müceddeden döküldi. Ve yeni1000 
kalyonlar içün üç vukıyyeden onaltı vukıyyeye değin yüz elli kıt‘a kolonborna 
ve balyemez ve kapudan kalyonı içün kırkdörder vukıyye mermer atar altı kıt‘a 
şayka topı dahi dökülmek emr olundı. Ve Karadeniz donanması içün onikişer 
oturak kırk kıt‘a işkanpadye1001 ve onsekiz oturak onaltı kıt‘a fırkate ve yirmi-
ikişer oturak dört kıt‘a galita tersâne-i âmirede ve İznikmid'de yapılup rûz-ı1002 
sultânîde âmâde bulunmak üzre paşa-yı mûmâ-ileyhe tenbîh-i hümâyûn buyu-
rılup İstanbul'a1003 gönderildi. 

Mâh-ı Şa‘bân'ın ikinci penç-şenbih gün Rumili Kādî-askeri Ebe-zâde Abdullâh 
Efendi ve Anadolı Kādî-askeri Evliyâ Mehemmed Efendi ve İstanbul Kādîsi 
Abdurrahim-zâde Yahyâ Efendi azillerinden1004 Rumili sadrına ikinci def‘a 
Mîrzâ Mustafâ Efendi ve Anadolı sadrına Selânik'den ma‘zûl ve henûz İstanbul 
pâyesi virilen Şeyhü’l-islâm Seyyid Feyz[ullâh]1005 Efendi-zâde Fethullâh Efendi 
ve İstanbul Kazâsı'na Mısır'dan ma‘zûl Arif  Abdülbâkī Efendi nasb olundılar. 

993 merâm ÇY: -V
994 düşdü ÇY: -V
995 şehriyâr-ı gāzî ÇY
996 olmağla ÇY
997 ü te’kîd ÇY: -V
998 semmûr ÇY: -V
999 ilbâs olundı ÇY
1000 iki ÇY
1001 İşkanpadye VY: işkanpavye Ç
1002 rûz VY: Nevrûz Ç
1003 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
1004 azlinden ÇY
1005 Feyzullâh ÇY
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Dokuzuncı cumʻa gün Defterdâr Köse Halîl Efendi'ye pâye-i vezâret verildi. 
Bundan akdem hân-ı âlî-şân1006 hazretleri pîrlik hasebiyle azli fikrin idüp Kı-
rım'dan külliyet ile1007 kasr-ı yedve haremin Karadeniz'den İstanbul'a1008 ve 
andan Çatalca kurbünde çiftliğine getürmiş-idi. Lâkin şevketlü, mehâbetlü, 
kudretlü1009 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin rızâ-yı hümâyûnları olmayup te’bîden1010 
hanlık inâyet-i hümâyûn1011 buyurmağın tekrâr haremin Kırım'a îsâl itmek 
üzre1012 on gün mukaddem me’zûnen çiftliğine azîmetiyle me’mûr olmuş-idi. 
Mâh-ı mezbûrun onüçünci dü-şenbih gün Edirne'ye1013 gelüp1014 Timurtaş'da 
sadr-ı sâbık maktûl Kara Mustafâ çiftliğine nakl olundı. Mâh-ı Ramazan'ın1015 
gurresi penç-şenbih gün bundan akdem vezâreti ref‘ olunan İpşir Hasan 
Paşa'nın yine vezâreti ibkā ve Aksaray ve Arapgir ve Çorum sancakları hâss 
virilüp, Anadolı diyârının eşkıyâ teftîşine me’mûr oldı. Onuncı şenbih gicesi 
şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1016 pâdişâh-ı gāzî1017 hazretlerinin Hadice nâm 
bir duhteri vücûda geldi. 

ibtidâ-yı Mübâşeret-i Sulh-i Nemçe ve Moskov ve Lih ve Venedik

Bundan akdem şevketlü, mehâbetlü1018 pâdişâh-ı gāzî1019 hazretleri seferden1020 
Edirne'ye geldüği esnâda Âsitâne'de1021 mukīm Paged nâm İngiliz balyosuyla 
Koler nâm Felemenk balyosu istîzân ile Edirne'ye gelüp Vezîr-i aʻzam Hüse-
yin Paşa'ya buluşduklarında krallarının Devlet-i aliyye ile kemâl-i hulûs üzre 

1006 âlî-şân ÇY: -V
1007 külliyet ile ÇY: -V
1008 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
1009 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1010 te’yîden Ç: te’bîden YV
1011 hümâyûn ÇY: -V
1012 içün ÇY
1013 Edirne'ye VY: Edirne'de Ç
1014 gelüp -ÇY
1015 Ramazan-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
1016 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1017 gāzî ÇY: -V
1018 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
1019 gāzî ÇY: -V
1020 sefer-i zafer-rehber-i makrûndan Ç: sefer-i rehber-i makrûndan Y: seferden V
1021 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V

472 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



dostluklarını arz [u] i‘lâm1022 ve Nemçe tarafıyla dahi dost olmalarıyla onyedi 
seneden berü cereyân-ı dem-i beşere bâ‘is ü bâdî olan ceng ü cidâl ve harb ü 
kıtâlin1023 sulh ü salâha mübeddel olmasına tavassut ve bu maslahatın itmâmı-
na sa‘y-i tâmm üzre olmaların arz [u]1024 i‘lâm ve Devlet-i aliyye tarafından 
dahi rızâları mertebesinde cevâb virilmelerin iltimâs itmeleriyle vezîr-i aʻzam 
kulları1025 dahi dîvân-ı hümâyûn baş tercemânı İskerletoğlı Aleksandra'yı 
ta‘yîn idüp bir yere geldiklerinde balyoslar alâ hâlihî kavli üzerine terk-i cidâl 
olunmak husûsunda tavassuta me’zûn oldukların ifâde ve Devlet-i aliyye’yi 
musâlahaya tergīb ve teşvîk eyleyicek vezîr-i aʻzam kulları1026 dahi ol vakitde 
rikâb-ı hümâyûnda bulunan Kırım hânı celâdetlü1027 Hâcı Selîm Girây Hân1028 
hazretleriyle Şeyhü’l-islâm Seyyid Feyzullâh Efendi ve Rumili Kādî-askeri 
Ebe-zâde Abdullâh Efendi ve Anadolı Kādî-askeri Mehemmed Efendi ve Ye-
niçeri Ağası Vezîr İbrâhîm Paşa ve Kul Kethudâsı Kürd İbrâhîm Ağa ile birkaç 
def‘a meclis-i müşâvere olup fırka-i nasârânın ya‘ni ki Nemçe ve Moskov ve Lih 
ve Venedik keferelerinin bu mertebe Devlet-i aliyye üzerine ittifâk [u] ittihâd 
ve birbirlerine istinâd ve i‘tizârlarına binâ’en hücûmları sebebiyle ibâdullâha 
emr-i musâlaha enfâ‘ olduğun ma‘kūl görmeleriyle cümlesi kendü kalemleriyle 
mümzî ve hatemleriyle mahtûm mahzar yazup vezîr-i aʻzam yediyle rikâb-ı 
hümâyûna i‘lâm eylediler. Pâdişâh-ı gāzî1029 hazretleri dahi, “dîn [ü] devlete 
hayırlu olana benim de rızâ-yı hümâyûnum vardır” buyurmalarıyla tekrâr 
meşveret ve bu maslahata mübâşeret olunmak içün Devlet-i aliyye tarafından 
ba‘zı mevâdd kaleme getürilüp İngiliz kralına ve Felemenk cumhûruna mektûb 
yazılup balyoslarına teslîm olundı. Ve der-akab tavassutlarını müş‘ir ve musâla-
haya teşvîk ve tergīblerini şâmil mektûbları gelüp Nemçe çasarının başvekîline 
kendü taraflarından gönderdikleri kâğıdlardan anların da sulha1030 kemâl-i 
mertebe rağbetlerini müfîd gelen kā’imelerini mutavassıt balyoslarına irsâl ve 
îsâl idüp tarafeynden itmâm-ı maslahata meyl [ü] rağbet nümâyân olmağla 

1022 i‘lâm ÇY: -V
1023 kıtâlin V: kıtâl-i dem-i cereyânın Y: kıtâl bu eyyâm-ı sa‘âdet-encâmda Ç 
1024 arz ÇY: -V
1025 kulları ÇY: -V
1026 kulları ÇY: -V
1027 celâdetlü ÇY: -V
1028 Hân ÇY: -V
1029 gāzî ÇY: -V
1030 sulh ü salâha Ç: ü salâh -YV
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esâs-ı musâlaha temhîd ve maslahatın mukaddemâtını müştemil temessükât 
tarafeynden alınup verildikden sonra yine1031 mutavassıt balyoslar ile ara yerde 
mükâleme ve hâtıra gelen mevâni‘ ve müşkilât teshîl ve Beç tarafıyla dahi bir-
kaç def‘a mükâtebe ile haberleşildikden sonra Nemçe Çasarı dahi kendü müt-
tefikleri olan Moskov Çarı ve Lih ve Venedik cumhûrlarına âdemler gönderüp 
bu sulh maslahatına ma‘an dâhil olmalarına ibrâm ve ikdâm itmekle anlar 
dahi mu‘ayyen ve murahhas ilçiler ta‘yîn eylediler. Ve Devlet-i aliyye cânibin-
den dahi Reisü'l-küttâb Râmî Mehemmed Efendi ile Tercemân İskerlet-oğlı 
Aleksandra ta‘yîn ve yedlerine müzâkere-i sulh içün ruhsat-ı külliyye hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûnı virilüp tarafeynin vekîlleri İslankamen kurbünde 
vâki‘ Karloviçe nâm mahalde bir yere gelüp mükâleme-i sulhı ol mahalde 
itmeleri kavl [ü] karâr olundı. Ve tekrâr meşveret olup bu sene-i mübârekede 
şevketlü, mehâbetlü1032 pâdişâh1033 hazretlerinin1034 kat‘â sefer-i hümâyûna 
azîmet buyurmalarının lüzûmı olmayup nihâyet sefer1035 bahânesiyle yine1036 
ke'l-evvel azîm alay ile otağ-ı hümâyûnlarına1037 çıkup hareket mahalli kendü 
dâ’ireleriyle Edirne sahrâsında kalup vezîr-i aʻzamı1038 serdâr-ı asâkir-i ehl-i1039 
İslâm idüp cümle ordu-yı hümâyûnla1040 Belgrad'a1041 varup maslahat-ı sulh 
[ü] salâh1042 itmâmına değin anda meks [ü] ârâm ve Kaāsım eyyâmında avdet 
ve askere1043 icâzet virmelerin müstahsen görmeleriyle bu niyyet-i hayr-âkıbet 
üzre Fâtiha okundı. Ve1044 der-akab vezîr-i aʻzam ile celâdetlü1045 hân-ı âlî-şân1046 
hazretleri ve şeyhü'l-islâm1047 efendi Hâsoda köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya 

1031 yine -ÇY
1032 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
1033 pâdişâhımızın ÇY
1034 hazretlerinin -ÇY
1035 sefer -ÇY
1036 yine -ÇY
1037 hümâyûn-ı âlîlerine ÇY: âlî -V
1038 vezîr-i aʻzam kullarını ÇY: kulların -V
1039 ehl ÇY: -V
1040 hümâyûn-ı nusret-makrûnla ÇY: nusret-makrûn -V
1041 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
1042 ü salâh ÇY: -V
1043 asker-i ehl-i İslâma Y: ehl-i İslâm -V
1044 ve Y: -V
1045 celâdetlü Y: -V
1046 âlî-şân Y: -V
1047 şeyhü’l-islâm +Ç: -YV
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yüz sürüp ahvâl-i sulh ve müzâkereyi alâ vukū‘ihî arz [u] i‘lâm eylediklerinde 
hayr-du‘âlarına mazhar ve birer a‘lâ semmûr kürkler ile ikrâm olundılar. İrtesi 
gün vezîr-i aʻzam ile şeyhü'l-islâm efendi1048 vâlide sultân hazretleri tarafından 
harem-i şerîfe da‘vet ve anlar cânibinden dahi iltifâten birer kürkler ile ri‘âyet 
kılındılar. 

Sefer-i Hümâyûn

Mâh-ı mezbûrun onbirinci bâzâr gün tulû‘-ı şemsden bir buçuk sâ‘at mürûrunda 
[260a] vüzerâ ve ulemâ [vü] meşâyih ve erbâb-ı dîvân bâbü's-sa‘âdeye gelüp 
du‘â vü senâ ile tûğ-ı hümâyûn-ı pür-fürûğ-ı sâhib-kırânîyi çıkarup kapu önüne 
nasb eyleyüp kurbânlar kesildi. Bi'z-zât kendüler dahi arz odasına teşrîf  buyurup 
kapu ağzında iskemle üzre iclâs ve du‘âda hâzır bulundılar. Bi'l-cümle Rumili ve 
Anadolı'da vâki‘ vüzerâ ve mîr-i mîrân [ü] ümerâ mükemmel kapuları ve eyâlet-
leri askerleri ile Engürüs seferine me’mûren Belgrad-ı dârü'l-cihâd1049 sahrâsında 
âmâde vü müheyyâ1050 bulunmalarına mü’ekked evâmir-i şerîfeler gönderilüp ka-
pukuluna dahi ocaklarından sürüci çavuşlar irsâl olundı. Onbeşinci penç-şenbih 
gün taraf-ı pâdişâhîden vüzerâ ve ulemâ [vü] meşâyih Hâsoda köşküne da‘vet ve 
hırka-i şerîf  açılup du‘â vü senâ1051 olundı. Yirmidokuzuncı şenbih gün Boğaz-
hisâr muhâfazasından1052 gelen sadr-ı sâbık Bozoklı Mustafâ Paşa vezîr-i aʻzam 
vesâtatı ile alay köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp vezâret-i sânî haslarıyla 
Edirne'de rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmlığına serâserli kürk ilbâs buyuruldı. 

Mâh-ı Şevval'in gurresi şenbih gün de’b-i kadîm üzre a‘yân-ı dîvân bâbü's-sa‘â-
dede dâmen-bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il-i merâm1053 ve önlerine düşüp Sultân 
Selîm Câmi‘i'nde edâ-yı salât-ı îd idüp yine andan alay ile getürüp sarây-ı âmi-
reye îsâl itdiler. Üçünci dü-şenbih gün Timurtaş sahrâsında otaklar1054 kurılup 
şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1055 pâdişâh-ı gāzî1056 hazretlerin vezîr-i aʻzam 

1048 Has oda... şeyhü’l-islâm efendi -ÇY
1049 dârü'l-cihâd ÇY: -V
1050 müheyyâ ÇY: -V
1051 vü senâ ÇY: -V
1052 muhâfazadan ÇY: -V
1053 merâm ÇY: -V
1054 otak ÇY
1055 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
1056 gāzî ÇY: -V
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ol mahale da‘vet ve ziyâfet idüp vaz‘ olunan nişân-gâhlara topcılar top ve ye-
niçeriler kurşun atup isâbet idenleri ihsânlar ile mesrûr kılındılar. Ve iki sâ‘at 
yerden iki bölük at koşusı olup1057 ilerü gelenleri altun ve dîbâ ve çukalar ile 
öndüllerin aldılar. Ve paşalı cirid oynayup deli ve gönülli tâ’ifesi katana cengi 
ile ızhâr-ı mahâret itdiler. İkindiden sonra vezîr-i aʻzam kulları1058 bin guruş 
ve beş boğça dîbâ ve akmişe ve bir eğerlenmiş at pîşkeş arz idüp hân-ı âlî-
şân1059 hazretleriyle pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürdi. Kendüye kürkli ve sâde iki 
kat hıl‘at-ı fâhire ve hân hazretlerine gûlgûlî1060 çukaya dûhte semmûr erkân 
kürk ilbâs buyuruldı. 

Feth-i Kal‘a-i Basra ve Âmeden-i ilçi-i Acem

Sene-i mâziye Ramazân-ı şerîfin beşinci gün Acem hanlarından Huveyze 
Hânı Ferecullâh asker-i firâvân ile Nehr-i Şât'dan mürûr ve Basra Kal‘ası'na 
müstevlî olup darb-ı dest ile feth [ü] zabt ider. Hâkim-i memleket nâmına olan 
Mâni‘ nâm Arab şeyhi mukāvemete kādir olamayup başında olan erâzil-i eş-
kıyâ Urbân ile hükûmetden kasr-ı yed ve râh-ı gürîzi tutup sa‘b beriyyelere 
perâkende vü perîşân olup gider. Hân-ı mezbûr dahi sükkân-ı şehri soyup 
fülûs-ı ahmere muhtâc ve ber-vech-i tahmîn onbin kîselik nukūd ve tuhaf  ve 
tefârîk cem‘ ve ahz [u] kabz1061 eyledüğün Acem Şâh'ı Hüseyin Şâh'a bildirir. 
Ol dahi vükelâsıyla ba‘de'l-istişâre “Osmânluya bundan özge dostluk olmaz” 
deyü Basra'nın miftâhı yerine kırk beş karat bir elmâs ve ubûdiyyet-nâmesiyle 
Rüstem Hân nâm bir âdemin ilçi ta‘yîn idüp der-i devlete gönderir ve Basra'yı 
bütün eyâletiyle teslîm itmeye bir mu‘temed âdem taleb eyledüğün sipâriş ey-
ler. Ve işbu sene-i mezbûre Ramazân-ı şerîfin onbirinci bâzâr gün Edirne'ye 
gelüp istikbâline çavuşbaşı ve sipâh [ve] silâhdâr ağaları varup alay ile getürüp 
ve1062 Defterdâr Ahmed Paşa hânesine indirilüp me’kûlât ve meşrûbâtı taraf-ı 
mîrîden görülmüş ve mâh-ı mezbûrun onyedinci şenbih gün bir nevbet taraf-ı 
şehriyârîden ikrâmen hâseki ağa ile envâ‘î eşribe ve halviyyât ve şeker işleri 
gönderilüp tatyîb-i hâtır kılınmışidi. 

1057 koşusun idüp ÇY
1058 kulları ÇY: -V
1059 âlî-şân ÇY: -V
1060 kürklü ÇY
1061 kabz ÇY: -V
1062 ve -ÇY
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Mâh-ı1063 Şevvâl'in dokuzuncı bâzâr gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet-i 
vüzerâdan sonra arz odasında bisât-bûs-ı pâdişâhî şerefine nâ’il olup Şâh’dan 
getürdüği elmâs pâre ile pîşkeş ve ubûdiyyet-nâmesin teslîm ve Şehrizor kur-
bünde sâhib-i aşâ’ir ekrâddan Bebe Süleymân'dan şikâyet ve ref‘ ve izâlesi içün 
feryâd eyledi. “Vükelâm ile söyleşilsin ilacı ne ise görülsün” buyuruldı. İrtesi 
dü-şenbih gün otağ-ı hümâyûn çıkup Sarây Ovası'na kuruldı. Ol gün taraf-ı 
pâdişâhîden1064 vezîr-i aʻzama1065 iltifât[en] bir sevb semmûr-ı fâ’izü's-sürûr1066 
erkân kürk ve bir kabza murassa‘ hançer Silâhdâr Hasan Ağa ile irsâl olundı. 
Çeleng Mustafâ nâm bir herîf-i iğvâ-yı şeytân ve ünvân-ı kapucı-başılık ve 
sâhte fermânlar ile diyâr-ı Anadolı'da nice ümerâyı haklayup fukarâdan celb-i 
mâl ve nâ-hakk yere dökdüği kan şevketlü, mehâbetlü, kudretlü, adâletlü1067 
pâdişâh-ı âdilin1068 sem‘-i hümâyûnlarına ilkā ve1069 ihzâr itdirip mâh-ı mez-
bûrun ondokuzuncı çehâr-şenbih gün Üç Şerefeli önünde katl olunup fermân 
yazan kâtibin dahi1070 eli kesildi. Yirmibirinci cumʻa gün Kul Kethudâsı Kürd 
İbrâhîm Ağa'ya yeniçeri ağalığı virilüp selefi Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa hâss ile 
Boğazhisâr muhâfazasına ta‘yîn olunup ve anın selefi Vezîr Türk Ali Paşa'ya 
Van Eyâleti verildi.1071 Ve1072 Zağarcı Çalık Ahmed Ağa kul kethudâlığına ve 
Seksoncı Selîm Ağa zağarcılığa ve Muhzır Mustafâ Ağa seksoncıluğa kaftân 
giydiler. Yirmiüçünci bâzâr gün1073 bundan akdem Serçeşme Boz Receb1074 
Bey1075 bahşiş ve ulûfe ve ma’ûnetleri mîrîden virilmek üzre Anadolı diyârından 
bin nefer süvârî sekbân tahrîrine gönderilmişidi. Şehr-i mezbûrun yirmiüçünci 
bâzâr gün gelüp alay gösterüp hıl‘at giydi.1076 Kendü vezîr-i aʻzam yanında 
kalup sekbân tâ’ifesi Bosna Beylerbeyisi Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa yanına 

1063 ve halviyyât... Mâh-ı -Ç
1064 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY
1065 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
1066 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
1067 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü, adâletlü ÇY: -V
1068 hünkârımızın ÇY
1069 olunmağın ÇY
1070 dahi ÇY: -V
1071 tevcîh olundı ÇY
1072 ve ÇY: -V
1073 yirmi... gün -ÇY
1074 Receb'in ÇY
1075 bey -ÇV
1076 gitdi ÇY
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ta‘yîn olup îsâli-çün Salâhor Haydar Ağa ile irsâl olundı. Yirmidokuzuncı şen-
bih gün pâdişâh-ı gāzî1077 hazretlerin, vâlide sultân hazretleri Ahurköyü'nde 
olan çiftliğine da‘vet ve kethudâsı1078 Mehemmed Efendi mübâşeretiyle ziyâfet 
idüp biri eğerlenmiş biri çullı iki re’s kısrak pîşkeş virüp kaftân giydi. 

Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin ikinci dü-şenbih gün Yeniçeri Ağası Kürd İbrâhîm Ağa 
ocak halkıyla alay ile şehirden otağa çıkup huzûr-ı hümâyûnda hıl‘at giydi. 
Beşinci1079 penç-şenbih gün pâdişâh-ı kişver-güşâ1080 hazretleri dahi ke'l-evvel 
minvâl-i meşrûh üzre kendüler ve iç halkı zırh ve ser-penâh ve azîm alay ile 
sarâydan otağ-ı hümâyûnlarına nüzûlünde vezîr-i aʻzam kulları1081 ve şey-
hü'l-islâm efendi içeri da‘vet, vezîr-i aʻzama kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire 
ve efendiye1082 beyâz çukaya kaplu semmûr erkân kürk ilbâs buyurup1083 irtesi 
cumʻa gün külliyet-i harem-i şerîf  ile Akpınar bâğçesine göç itdiler. Onaltıncı 
dü-şenbih gün1084 bundan akdem Kırım cânibinden gelen Vezîr Moralı Ali 
Paşa ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn1085 serhadde varınca Belgrad sahrâsın-
da ikāmet itmek üzre Engürüs'e1086 ser-asker nasb olup Seksoncı Mustafâ Ağa 
üçbin nefer yeniçeri ile bile koşulup ilerü gönderildi. 

Serdârî-i isma‘îl Paşa be-Def‘-i Bebe Süleymân ve  
reften-i ilçiyân-ı Mehemmed Paşa ve rüstem Hân be-Diyâr-ı Acem

Vükelâ-yı devlet vezîr-i aʻzam sarâyına da‘vet ve meşveret eyleyüp bundan 
akdem defa‘ât ve kerrât ile edebiyle hareket itmesi-çün nush [ü] pendi mu-
tazammın hatt-ı hümâyûn irsâl ve ısgā itmeyüp Bağdâd ve Şehrizor ve Acem 
toprağından tecâvüzden hâlî olmayan aşâ’ir-i Ekrâd'dan Bebe Sancağı Beyi 
Süleymân Hân'ın şer‘an ref‘ ve izâlesi ve yerine İmâdiye Hâkimi Osmân Hân 

1077 gāzî ÇY: -V
1078 kethudâ ÇY
1079 beşinci -ÇY
1080 kişver-güşâ ÇY: -V
1081 kulları ÇY:-V
1082 efendi hazretlerine ÇY: hazretleri -V
1083 olundı ÇY
1084 gün ki ÇY
1085 nusret-makrûn ÇY: -V
1086 Engürüs seferine ÇY: seferin -V
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karındaşı veyâ karındaşı oğullarından biri nasb [u] ta‘yîn1087 olunması bâbında 
ittifâkları rikâb-ı hümâyûna1088 arz [u] i‘lâm1089 ve mûcebince hatt-ı şerîf  sâdır 
olmağla Bağdâd Beylerbeyisi Vezîr Çelebi İsmaʻîl Paşa serdâr olup yanına Van 
Beylerbeyisi Vezîr Türk Ali Paşa ve Şehrizor Beylerbeyisi Ergenelli Süleymân 
Paşa mükemmel [260b] kapuları ve eyâletleri askerleri ve eyâletlerinde vâki‘ 
elviye beyleri ve Musul Beylerbeyisi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa'nın bin nefer 
müsellah kapusı ve eyâleti askeriyle kethudâsı ve Rakka Beylerbeyisi Vezîr 
Yûsuf  Paşa'nın müsellah kapusı ve eyâleti askeri ve iskân ricâlinden müntehab 
ikibin âdem ile kethudâsı ve Tercil Sancağı Beyi Haydar Hân ve Eğil Sancağı 
Beyi Seyyid Hüseyin Hân ve Genç Sancağı Beyi Ali Hân ve Harir nâm-ı diğer 
Şehran Sancağı Beyi Hasan Hân ve Deyr-i Rahbe ve Seleme sancakları beyi 
Hüseyin Abbâs ve Çirmen Sancağı Beyi Abdülganî Bey ve İdil Sancağı Beyi 
Mehemmed Bey ve Hudi Sancağı Beyi Mustafâ Bey ve Mihrani Sancağı Beyi 
Hasan Bey ve Cessan ve Bedre Sancağı Beyi Mehemmed Bey ve Şemamik 
Sancağı Beyi İlyas Bey ve Bacilan nâm-ı diğer Kasrışîrîn Sancağı Beyi Assaf 
Bey ve Köy Sancağı Beyi Ali Bey ve Sürücek Sancağı Beyi Ali Bey ve İtak San-
cağı Beyi Ali Bey ve Tay Aşîreti Sancağı Beyi Nasır Bey ve Bayat Aşîreti Beyi 
ve Kulp Sancağı Beyi mükemmel kapuları ve aşîretleri ile ta‘yîn olup İmâdiye 
Hâkimi Osmân Hân dahi şakī-i mezbûrun civârında olduğı hasebiyle hevâsına 
tâbi‘ ve mu‘în olan eşhâs ma‘lûmı olmağla mekr [ü] fesâdının def‘ [ü] ref‘i ne 
vechile mümkin ise fesâda müeddî olmadın ümmet-i Muhammed'in âsûdeliği 
ile bu emr-i azîmde hüsn-i tedbîr idüp karındaşını veyâ karındaşı oğullarından 
münâsib gördüğüni eshel vech üzre yerine takrîr ve zabt eyledüği yerleri ka-
dîmîsine redd eyleyüp iktizâ ider ise serdâr yanına varmak müvecceh görilüp 
Başmuhâsebe'den ma‘zûl re’îs-i sâbık Yeğen Mehemmed Efendi Rumili pâye-
siyle Acem'e ilçi ta‘yîn ve avn-i Hakk1090 ile bu fesâd mündefi‘ oldukdan sonra 
İlçi Mehemmed Paşa serdâr İsmaʻîl Paşa ile haberleşüp Bebe Sancağı’na yeni 
beyi takrîr ve Bağdad-ı âbâd1091 ve Şehrizor ve Basra serhâdlerinin nizâm-ı 
ahvâllerine ihtimâm-ı tâmm1092 eylemek üzre kavl [ü] karâr1093 olup meclis 

1087 ta‘yîn ÇY: -V
1088 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1089 i‘lâm ÇY: -V
1090 bârî-i te‘âlâ ÇY
1091 âbâd Ç: -YV
1092 tâm -ÇY
1093 karâr Y: -V
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dağıldı. Ve Musul'dan ma‘zûl Kethudâ Hasan Paşa'ya Basra Eyâleti verildi. Ve 
Acem ilçisi Rüstem Hân dahi vilâyetine gitmeye me’zûn olup tedârüki1094 gö-
rüldi. Ve harc-ı râh elli kîse akçe virilüp mâh-ı mezbûrun onaltıncı dü-şenbih 
gün baş çadır ve arz odası döşemesiyle pâk döşenüp sağ cânibe musâhib ağalar 
ve sol cânibe Hâsodalı ve içoğlanı ve zülüflü baltacılar ve sağlı sollu murassa‘ 
bisâtlar ile eğerlenmiş otuz re’s hâssa atlar tertîbinden sonra otağ-ı hümâyûna 
da‘vet ve taşrada hıl‘atlenen altı nefer âdemiyle içerü girüp vezîr-i aʻzam kul-
ları1095 vesâtatı ile pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürdi. “Şâh dostumuza selâm eyle 
dostluğunda ne denlü ızhâr-ı sadâkat ider ise bizden bin kat ziyâde bilsün ve 
sen dahi güzel hıdmet eyledin ber-hûrdâr ol” buyurup serâsere kaplu bir fâhir 
semmûr kürk giydirilüp mukābele-i hıdmet vezîr-i aʻzama dahi kürkli ve sâde 
iki kat hıla‘-ı fâhire ilbâs olundı. Ve İlçi Mehemmed Paşa dahi mâh-ı mez-
bûrun yirminci cumʻa gün vezîr-i aʻzam kulları1096 vesâtatıyla1097 baş çadırda 
hâk-bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il-i merâm1098 olup “me’mûr olduğun hıdmet-i 
risâlet-i ibâdullâhı gereği gibi yerine getüresin” buyurup kaftân giydirildi. Ve 
Şâh-ı Acem'e gidecek nâme ve hediye kendüye teslîm olup Rüstem Hân ile 
ma‘an Erzurûm yolundan gitmek buyuruldı. 

Sûret-i Hediyye-i Hümâyûn

Ortasında bir kebîr zümrüd ve etrâfı elmâslı1099 murassa‘ pençe sorguç: Bir1100. 
Ve incü ve zümrüd ile müzeyyen altun zencîrli tîrkeş ve tîr-i kemân: Bir1101. Ve 
selîmî kabzalı bütün elmâs ile murassa‘1102 altun hançer: Bir. Ve1103 kemerinde 
ondört müşeyyek sevâd-kârî ve sekiz bütün paftalı ser-â-pâ elmâs ve yâkut ile 
murassa‘ altun hançer: Bir. Ve1104 altun saplı dibi ve çevgânı billûr zümrüd 

1094 tedârük-i edevâtı ÇY: edevât -V
1095 kulları ÇY: -V
1096 kulları ÇY: -V
1097 vasıtasıyla ÇY
1098 merâm ÇY: -V
1099 elmâs ile ÇY
1100 bir -ÇY
1101 bir -ÇY
1102 müzeyyen ÇY
1103 ve -ÇY
1104 ve -Ç
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ve yâkūt ile murassa‘ çevgân: Bir. Ve kebîr mercân tesbîh: Bir. Ve elmâs ve 
yâkūtlıca1105 aylu günli altun koyun sâ‘ati: Bir. Ve1106 billûr zarflı şemsiyyeli ko-
yun sâ‘ati: Bir. Ve1107 kebîr kıt‘a âyine sâ‘at: Bir. Ve donanmış Cezâyir tüfengi: 
Yedi. Ve1108 İstanbulî zer-baft donluk: Dört. Ve İstanbulî som zer-baft donluk: 
Dört. Ve Frengî nev-zuhûr ve çiçekli zer-baft donluk: Dört. Ve a‘lâ Frengî dîbâ 
donluk: Oniki. Ve telli İstanbul bürünceği donluk: Beş. Ve telli İstanbul sandalî 
donluk: Oniki. Ve şâlî ma‘hûd çuka postu: On. Ve Frenk-pesend yasdık çift: 
On. Ve Şâmî şukka-bend: Üç. Ve Şâmî zilpûş: Üç. Ve Şâmî dikdik: Üç.

Muhâsara-i Kal‘a-i Kütatis-i Arçil Hân bi-Leşker-i Gürciyân ve  
Def‘-i [bi-]Serdâr Osmân Paşa

Bundan akdem nice def‘a şekāveti zâhir ve mazarratı def‘ olan Gürci melik-
lerinden Kartil Hân'ı Şahnüvâz-oğlı Arçil nâm rezîl Zekem Hânı iken Acem 
Şâhı’ndan rû-gerdân Gürcistân'a gelüp hevâsına tâbi‘ ba‘zı sanâdîd eşkıyâ-i 
kefere ile ittifâk idüp Açıkbaş serhaddinde vâki‘ Kütayits Kal‘ası'n alup bütün 
memleketi zabt [u] rabt1109 itmek fikriyle asker cem‘ine mübâşeret etdikleri 
der-i devlete1110 haber-i1111 mün‘akis olucak ta‘yîn olunan asker-i İslâm'a tâkat 
getüremeyüp Moskov sınurlarına firâr etmiş-idi. Azak Kal‘ası Moskov eline 
girüp kendüye kurbiyyet hasebiyle oğlunun birin Moskov Çarı’na bende ve 
nev‘an1112 kuvvet-i kalb hâsıl ve bu takrîb ile Gürcistân melikliğine1113 vâsıl olu-
rum zu‘muyla1114 tekrâr Gürci tavadların ve Aznavur ve râhib ve ruhbânların 
pes-i perdeden tahrîk ve ızlâl itmekle hayli Gürci askerin cem‘ eyleyüp Açıkbaş 
Kralı Görgi Hân'ı ve Görgi meliklerin kaçırup işbu binyüz dokuz Şevvâli gur-
resinde gelüp Kütayits Kal‘asın muhâsara idüp1115 ve yedi ay mıkdârı zamân 

1105 ile murassa‘... ve yakutlıca -Ç
1106 ve -ÇY
1107 ve -ÇY
1108 ve -ÇY
1109 u rabt ÇY: -V
1110 devlet-me’âba Ç: me’âba -YV
1111 haber ÇY: -V
1112 Nogay ÇY
1113 memleketine ÇY
1114 zu‘m-ı fâsidi ile ÇY: fâsidi -V
1115 idüp ÇY: -V
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döğüp tamâm suların ve zahîrelerin kesüp tazyîk eyledi. Andan1116 bi'l-külliyye 
Açıkbaş tavadlarından ve Abaşize ve Kütatil ve Zertil ve Erestad ve Haçenzet 
ve Kenatil ve Raçalahcum keferesinden Dadyan Kethudâsı Labartaban iki-
bin kadar1117 kâfir-i bî-dîn1118 ile Açıkbaş'a mu‘âvenet ü müzâheret kasdıyla 
imdâdlarına gelmeğin kuvvet bulup kal‘ayı zebûn eyledi. Ve hisâr kurbünde 
vâki‘ Sekam Peşo nâm mu‘azzam kilise kal‘aya havâle olmağla kubbesi üzerine 
nerd-bânlar ile bir mıkdâr tüfeng-endâz kefere çıkarup derûn-ı hisârı kurşuna 
tutup yeniçeri ve sâ’ir müstahfızândan birkaç nefer guzâtı1119 şehîd itdiler. İçe-
rüden dahi topcıbaşı1120 ol mahalle iri balyemez toplar uydurup pey ender-pey 
atmağla melâ‘înin1121 ekseri helâk ve darb-ı topdan kilise dîvârlarıyla kubbesi 
yıkılmağla içinde ve üzerinde bulunan vâfir kefere-i bed-âyîn1122 dahi taş ve 
toprak ile mahlût zîr-i hâk olup bir mıkdâr girüye çekildiler. Mahsûr-ı müs-
limîn fürce bulmağla tebdîl-i câme bir kaç yeniçeriyi uğurun kapudan çıkarup 
muhzır birle Ahıska Beylerbeyisi İshak Paşa'ya gönderüp imdâd taleb eylediler. 
Ol dahi gelen kâğıdları der-i devlete gönderüp düşmenin1123 kesret [ü] vefreti 
hadden bîrûn1124 yalnız kendü varmağla def‘i mümkin olmayup külliyetli as-
kere1125 muhtâc olduğun i‘lâm itmekle ba‘de'l-istişâre Van'dan ma‘zûl Vezîr 
Sirke Osmân Paşa serdâr olup yanına Kars Beylerbeyisi Sâlih Paşa [261a] 
ve Ahıska Beylerbeyisi İshak Paşa ve Ardahan-ı Küçük1126 Sancağı Beyi Ali 
Paşa ve Gönye Sancağı Beyi Ahmed Paşa mükemmel kapuları ve eyâletleri 
askeri ve eyâletlerinde vâki‘ elviye beyleri ve bütün ancak1127 Erzurûm Eyâleti 
ta‘yîn olup mazarratları def‘inden sonra Açıkbaş melikliği Aleksandre Me-
lik'in büyük oğlı Simon'a ihsân ve yerine takrîr ve tamâm-ı umûruna nizâm 
virüp karındaşını Ahıska Beylerbeyisi yanında rehin alıkomak üzre mü’ekked 
evâmir-i aliyyeler gönderildi. Serdâr Osmân Paşa dahi ber-mûceb-i emr-i 

1116 andan ÇY: -V
1117 mıkdârı ÇY
1118 bî-dîn ÇY: -V
1119 guzât-ı İslâmı ÇY: İslâm -V
1120 topcıbaşı ÇY: -V
1121 melâ‘în-i dûzah-mekînin ÇY: dûzah-mekîn -V
1122 bed-âyîn ÇY: -V
1123 düşmen-i bed-ahlâkın ÇY: bed-ahlâk -V
1124 efsûn ÇY
1125 asâkir-i İslâma ÇY: İslâm -V
1126 küçük -ÇY
1127 ancak -ÇY
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âlî me’mûr olan cünûd-ı ehl-i1128 İslâm'ı Erzurûm'da yanına alup cem‘iyyet 
iderek Ahıska kurbünde Oda Çayırı andan Soğukpınar, andan İbrâhîm Paşa 
yurdı nâm mahalle konup bir gice dağda beytûtet eyledi. İrtesi gün Silaşkuri 
nâm kazâya nüzûllerin melâ‘în-i hâsirîn1129 haber alup ilçi nâmıyla bir kaç 
kefere göndermişler a‘yân-ı asker serdâr otağına cem‘ olup kâğıdları okundı. 
Me‘âl yok ancak musâlaha tutmuşlar. Karslı Tercemân David Efendi bunların 
murâdı1130 asker-i İslâm'ı1131 bir kaç gün avk itdirip geçecek yolları ve sarp 
boğaz ve derbendleri yakup ve iri ağaçları yıkup1132 lüzumlı yerlere cir ta‘bîr 
olunur şaranpolar dizüp ardına tüfeng-endâz kefere-i bed-âyîn1133 doldurup 
mürûra1134 mâni‘ olup bir kaç güne değin yolları tathîr ve ta‘mîr ve ceng iderek 
askerimizi sürüp Açıkbaş ülkesine çıkarınca değin vakit geçer kal‘ayı ikdâm 
idüp aluruz ol zamân asker-i İslâm me’yûsen dönerler fikrinde1135 oldukların 
fehm itmekle kâğıdlarının cevâbı yazılup ilçileri yolladıkdan sonra akabince 
kalkılup1136 Açıkbaş ülkesinde vâki‘ Kütayits Kal‘ası'na beş sâ‘at karîb Bağdâd 
nâm mahalleye1137 nüzûlünde küffâr-ı bed-âyîn1138 askeri kal‘a muhâsarasın 
bırakup asker-i İslâm üzerine geliyor haberi zâhir olmağla bi'l-cümle at arka-
sına gelinüp alaylar bağlandı. Toplar dizilüp1139 bir sâ‘at kadar ordudan ilerü 
varılup duruldı. Aslı çıkmayup yine girü1140 orduya gelindi. Serdâr tarafından 
keyfiyyeti tecessüs olunup şâyi‘i kim olduğı belürmedi. Meğer düşmenin1141 ka-
ravulı karîb mahalde imiş. Asker-i İslâm'ın1142 at arkasına gelüp sür‘at-i isti‘câl1143 
ile yürüdüklerin görmekle at boynuna düşüp feryâd [ü] figān1144 iderek İslâm 

1128 ehl ÇY: -V
1129 hâsirîn ÇY: -V
1130 murâdları ÇY
1131 asâkir-i ehl-i İslâmı ÇY
1132 ihrâk-ı bi'n-nâr ÇY
1133 bed-âyîn ÇY: -V
1134 mürûr u ubûra ÇY: u ubûr -V
1135 fikr-i fâsidinde ÇY: fâsidi -V
1136 kalkup ÇY
1137 mahalle ÇY
1138 bed-âyîn ÇY: -V
1139 dizildi ÇY
1140 girü ÇY: -V
1141 düşmen-i dînin ÇY: dîn -V
1142 asâkir-i ehl-i İslâmın ÇY
1143 isti‘câl ÇY: -V
1144 ü figān ÇY: -V
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askeri Bağdâd Menzili'nde ağırlıkların bırakup cirid atlu üzerimize geliyor di-
mekle derûnlarına ru‘b u hırâs müstevlî olup kal‘a muhâsarasından kasr-ı yed 
ve râh-ı gürîzi tutup firâr ve perâkende vü perîşân nicesi bataklara batup helâk 
oldukların giden câsûslar gelüp haber virmeleriyle irtesi ale's-seher andan dahi 
kalkılup alay ile Kütatis Kal‘ası civârında Meydan nâm mahalle darb-ı hıyâm 
nüzûlünde kal‘a ve orduda azîm şenlik ve şâd-mânîlikler1145 olup ahâlî-i vilâ-
yet, sükkân-ı memleket serdâr otağına gelüp el öpdüler. Rü’esâsının her biri 
mertebelerince hıl‘at giyüp ikrâm olundılar. 

Meşveret olup düşmen-i dîn1146 vilâyetlerine dağılup kendü pusun-gâh mağara 
ve palankalarına tahassun eyledi. Üzerlerine varulduğı hînde sarpdan sarpa 
girüp çekilen zahmet [ü] 1147 meşakkat hebâ olur bu diyârın ise kışı akrebdir. 
Berk ü bârân yolları kapayup asker-i İslam1148 avdetde gāyet1149 usret çekerler 
bir gün mukaddem selâmete çıkmak ma‘kūldür.1150 Bu1151 kâfirlerin bi'd-de-
fe‘ât dahi isyân [u] tuğyânları zâhir [ü] nümâyân1152 ve yine kendüleri istîmân 
idüp kefîller ve kavî1153 rehînler virüp cerâyimleri afv olunmuş-idi. Firâr iden 
Açıkbaş tavadlarına ve Aznavur ve ruhbânlarına ve Odiş keferelerinden La-
bartaban nâm kethudâlarına iş bilür ve dillerinden anlar, okur-yazar bir âdem 
gönderelim, bir alay dâğî kefereleri te’lîf-i kulûb ide didiler. Bi'l-ittifâk Karslı 
David Efendi ma‘kūl [ü] münâsib1154 görilüp kendü lisânları üzre mektûb 
yazılup üçyüz mıkdâr Kars askeriyle irsâl olundı. Varup her birin hınzîr-hâne-
lerinde bulup kâğıdların virdi. Ve cümlesi dâmen-i âmâna teşebbüs eylemekle 
taraflarından hâlen Dadyan Meliki Güril Mamya nâm melik cümleye tekeffül 
ve ıyâl [ü]1155 evlâdların rehin virüp taraf-ı pâdişâhîden1156 melik nasb olu-
nan Simon Hân'ı kabûl, yerine takrîr ve umûruna nizâm virilüp ba‘de'l-yevm 

1145 ve şâd-mânîlikler ÇY: -V
1146 bed-âyîn ÇY
1147 zahmet ve ÇY: -V
1148 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY: -V
1149 gāyet ÇY: -V
1150 münâsib ve evlâdır ÇY
1151 ve Ç: bu YV
1152 nümâyân ÇY: -V
1153 kavî ÇY: -V
1154 ü münâsib ÇY: -V
1155 ıyâl ÇY: -V
1156 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretlerin -V
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vilâyet-i pâdişâhîye hıyânet [ü] ihânet ve ebnâ’-i sebîlin emvâl [ü] erzâk1157 ve 
eşyâsına zarar [ü] gezend irişdirmemek üzre1158 ve zuhûr ider ise tazmîn itmek 
şartıyla ahd-i mîsâk idüp sicillâta kayd ve hüccet yazıldı. Ve bu aralıkda yirmi 
gün mıkdârı meks [ü] ikāmet esnâsında kal‘anın münhedim olan yerleri ta‘mîr 
ve mühimmât-ı cebe-hânesi görilüp askere1159 izn [ü] ruhsat1160 virilüp serdâr 
Osmân Paşa Âsitâne'ye1161 azimet1162 eyledi.

Mânde-i Pâdişâh-ı Gāzî1163 be-Âsitâne-i Sa‘âdet1164 ve 
Serdârî-i Vezîr-i a‘zam be-Engürüs

Ceng üzre olan mülûk-i nasârâ ile sulh [u] salâh1165 ahvâli karâr-dâde olmağla 
vükelâ-yı devlet ittifâkıyla pâdişâh-ı gāzî1166 hazretleri Edirne sahrâsında ikā-
met ile me’mûr Vezîr-i aʻzam Hüseyin Paşa serhadd umûruna nizam virmek 
üzre asâkir-i İslâm ile Belgrad'a1167 dek varması müvecceh [ü] evlâ1168 görül-
meğin serdâr nasb olup1169 mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci şenbih gün huzûr-ı 
hümâyûna1170 da‘vet ve alay ile gelüp otağ-ı hümâyûn kapusı yemîninde kurılan 
misâfir çergesine nüzûl, taraf-ı pâdişâhîden1171 ihsân buyurılan serâser nîmtene 
kaplu bir sevb semmûr erkân1172 kürk ve sâde hıl‘at üzre murassa‘ şemşîr ve tîrkeş 
kuşanup tamâm vücûdun ni‘am-ı hudâvendigâra müsteğrak ve me’zûn olduğı 
hâlde şeyhü'l-islâm-ı allâmetü'l-enâm1173 efendiyle1174 baş çadırda pâye-i serîr-i 

1157 erzâk ÇY: -V
1158 üzre ÇY: -V
1159 asâkir-i ehl-i mansûra ÇY
1160 ruhsat Ç: -YV
1161 Äsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
1162 azîmet VÇ: avdet Y
1163 gāzî ÇY: -V
1164 sa‘âdet ÇY: -V
1165 u salâh ÇY: -V
1166 gāzî Y: -V
1167 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
1168 ve evlâ ÇY: -V
1169 olup Ç: -YV
1170 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1171 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretlerin -V
1172 erkân ÇY: -V
1173 allâmetü'l-enâm ÇY: -V
1174 efendi hazretleriyle ÇY: hazretleri -V
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a‘lâya1175 yüz sürüp mukābelelerinde celse-i hafîfe esnâsında serhadd umûrına 
müte‘allik bir mıkdâr mükâlemeden sonra kallavî destârları üzre iki mücevher 
sorguc nasb ve sancak-ı şerîf  yed-i hümâyûndan kendüye teslîm olup otağına 
revân oldı. Bir hafta mukaddem cebeci ve topcı ocakları İstanbul'dan gelüp 
alaylarıyla ordu-yı hümâyûna1176 dâhil ve vâsıl1177 olmuşlar idi. Mâh-ı Zi'l-hic-
ce'nin üçünci penç-şenbih gün Yeniçeri Ağası Kürd İbrâhîm Ağa ocağı halkıyla 
kalkup mukaddimetü'l-ceyş olup gitdi. Altıncı bâzâr gün Anadolı Beylerbeyisi 
Seyyid Ömer Paşa ile Burusa ve Karahisâr-ı Sâhib Sancaklarına Mutasarrıf 
Kürd Ahmed Paşa huzûr-ı hümâyûndan alay ile geçüp hıl‘at giydiler. 

Onuncı penç-şenbih gün mu‘tâd-ı kadîm üzre vüzerâ ve ulemâ [ve] a‘yân-ı 
dîvân otağda1178 tehniyye-i îd-i şerîf1179 içün dâmen-bûs-ı şehriyârîyle müşerref 
ve önlerine düşüp alay ile Sultân Selîm Câmi‘i'ne teşrîf  ve bayram namâzın 
kılup1180 otağa1181 nüzul buyurdılar. Onbirinci cumʻa gün Haleb Beylerbeyi-
si Vezîr Moralı Hasan Paşa alay gösterüp içerü da‘vet ve bir sevb serâserli 
semmûr kürk ilbâsıyla küllî ri‘âyet buyuruldı. Akabince Anadolu'nun sağ kol 
askerini sefere sürmeğe me’mûr olan Yeniçeri Serdengeçdi Ağası Osmân-oğlı 
Nasûh Ağa önüne katup sürüp getürdüği piyâde ve süvâr üçbin nefer yeniçeri 
dilâverleri1182 ile ordu-yı hümâyûna dâhil olup inüp yer öpüp hıl‘at giydi. Ve 
taraf-ı pâdişâhîden1183 celâdetlü1184 hân-ı âlî-şân1185 hazretlerine mazhar-ı 
iltifât bir murassa‘ hançer ve bin altun Silâhdâr-ı hâssa Çerkes Hasan Ağa 
ile konağına gönderildi. Onikinci şenbih güni ki Hazîran'ın onbiridir, Vezîr-i 
aʻzam Serdâr-ı ekrem Hüseyin Paşa dahi umûm asâkir-i İslâm ile Edirne 
sahrâsından hareket ve cânib-i Engürüs'e azîmet eyledi. Ol gün pâdişâh-ı kiş-
ver-güşâ1186 hazretleri mukaddemce Yonca Çeşmesi'nde nasb olunan sâyebâna 

1175 a‘lâ-yi masîre ÇY: masîr -V
1176 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
1177 ve vâsıl ÇY: -V
1178 otağ-ı hümâyûnda ÇY: hümâyûn -V
1179 şerîf  ÇY: -V
1180 edâ idüp ÇY
1181 otağ-ı âlî-nitâklarına ÇY: âlî-nitâkların -V
1182 dilâverleri ÇY: -V
1183 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden ÇY: kişver-güşâ hazretlerin -V
1184 celâdetlü ÇY: -V
1185 âlî-şân ÇY: -V
1186 kişver-güşâ ÇY: -V
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teşrîf  buyurmuşlar idi. Şeyhü’l-islâm efendiyle1187 pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-1188 
masîre yüz sürdükde, “sancak-ı şerîf  ve asâkir-i ehl-i1189 İslâm kullarımı sana 
ve seni dahi Allâh'a1190 emânet eyledim” buyurup kürkli ve sâde iki kat hıla‘-ı 
fâhire ilbâs ve miyânına bir kabza mücevher hançer ihsân ile mesrûr kıldı. 
Vezîr-i sânî rikâb-ı hümâyûnları1191 [261b] kā’im-makāmı Bozoklı Mustafâ 
Paşa'ya dahi bir serâserli kürk giydirilüp vedâ‘ eyledi. Ve Engürüs seferine 
me’mûren Hân-zâde Gāzî Girây Sultân'ın asâkir-i Tatar-ı sabâ-reftâr1192 ile 
Kırım'dan çıkdığı haberi gelmiş idi. Bir gün evvel ordu-yı hümâyûna1193 iriş-
mek üzre henûz Mısır'dan gelen Küçük Mîrâhûr Küçük Hasan Ağa karşu 
gönderildi. Ve celâdetlü1194 hân-ı âlî-şân1195 hazretleri dahi kendü dâ’iresiyle 
ordu-yı hümâyûn ile konup göçmek üzre serdâr-ı a‘zam akabinden revân oldı. 
Ve Devlet-i aliyye ile Nemçe arasına sulh [ü] salâh1196 içün tavassut iden İngilis 
ve Felemenk balyosları dahi sefere me’mûr olmuşlar idi. Anlar dahi mükem-
mel kapuları ile huzûr-ı hümâyûndan1197 geçüp gitdiler. Serdâr-ı a‘zam Kemal 
Çayırı’nda bir gün meks [ü] ikāmet1198 eyleyüp kendü ağalarından Kādî-oğlı 
Mustafâ Ağa'yı çavuşbaşı vekâletine ve yeniçeri ocağından Hâseki Gürci Yûsuf 
Ağa'yı yeniçeri ağası vekâletine ve matbah-ı âmire emânetinden ma‘zûl Muh-
sin-zâde Mehemmed Efendi'yi defterdâr vekâletine nasb ve otağ-ı hümâyûn 
muhâfazası içün kendü rızâsıyla sipâh [ve] silâhdârdan beşyüz nefer ifrâz idüp 
rikâb-ı hümâyûna gönderüp göçdi. 

Ve onaltıncı çehâr-şenbih gün Mağnisa Sancağına Mutasarrıf  Arab Kāsım 
Paşa alay gösterüp hıl‘at giydi. Ve yirmibeşinci cumʻa gün Karaman Beylerbe-
yisi Vezîr Eyyûblı Hasan Paşa kapusı ve eyâleti askeriyle alay gösterüp mahall-i 
selâmda içerü da‘vet ve serâsere kaplu1199 semmûr hıl‘at ilbâs buyurılup Ana-

1187 efendi hazretleriyle ÇY: hazretleri -V
1188 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
1189 ehl ÇY: -V
1190 Allâhü azîmü'ş-şâna ÇY: azîmü'ş-şân -V
1191 hümâyûn ÇY
1192 sabâ-reftâr ÇY: -V
1193 hümâyûn-ı nusret-makrûna ÇY: nusret-makrûn -V
1194 celâdetlü ÇY: -V
1195 âlî-şân ÇY: -V
1196 ü salâh ÇY: -V
1197 hümâyûn-ı husrevâneden ÇY: husrevâne -V
1198 ü ikāmet ÇY: -V
1199 dûhte ÇY
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dolı'dan getürdüği üç nefer meşhûr kutta‘-ı tarîk sekbân bölükbaşıları ikindi 
dîvânında katl olundı. Ve1200 yirmialtıncı şenbih gün ser-mehterân-ı alem 
Mehemmed Ağa'ya mîr-i alemlik ve selefi Yûsuf  Bey'e yine kapucı-başılık inâ-
yet [ü] ihsân1201 buyuruldı. Yirmiyedinci bâzâr gün biner nefer1202 İstanbul ve 
Edirne bostâncıları ve henûz gelen Mısır askeri alay gösterüp mahall-i selâmda 
serdârları Yûsuf  Bey kaftân giydi. Ve yirmisekizinci dü-şenbih gün Diyârbekir 
Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehemmed Paşa alay gösterüp mahall-i selâmda 
içerü da‘vet ve serâsere dûhte semmûr kürk ile küllî ri‘âyet olunup akabince ge-
çen Maraş Beylerbeyisi Halîl Paşa ve Malatya Sancağı Beyi Rişvan-oğlı Halîl 
Paşa zîr-i kasrda kaftân giydiler. Ve Lih kralı Friderikos la‘în Kamaniçe Kal‘ası 
kasdıyla Halinan nâm mahalde cem‘iyyet üzre olduğı ve Moskov ve Barabaş 
kâfirleri Özi Kal‘ası'na karîb geldüği Kağılgay Devlet Girây Sultân tarafından 
rikâb-ı hümâyûna1203 arz [u] i‘lâm1204 olundukda düşmenân-ı tarafeyne gûş-
mâl niyyetiyle Karaman Beylerbeyisi Vezîr Eyyûblı Hasan Paşa'ya bin yediyüz 
nefer bostâncı koşılup Babadağı muhâfazasına ta‘yîn [ü] irsâl olundı. Ve Bucak 
muhâfazasında olan Hân-zâde Kaplan Girây Sultân dahi Kamaniçe Kal‘ası 
altına varup kal‘aya arka virüp ikāmet ile me’mûr oldı. Ve sene bunda encâma 
irdi.

1200 ve ÇY: -V
1201 ihsân ÇY: -V
1202 biner nefer -ÇY
1203 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1204 i‘lâm ÇY: -V
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BiN YÜZ ON SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi penç-şenbih güni ki Haziran'ın otuzu-
dur, şevketlü, mehâbetlü, kudretlü1 pâdişâh-ı gāzî2 hazretleri külliyyet ile Ak-
pınar bâğçesinden Edirne Sarâyı'na nakl buyurdılar. Bundan akdem Ankara 
ve Çankırı sancaklarına mutasarrıf  Uzun Ali Paşa'nın zulmünden ve nâ-hakk 
dökdüği kandan3 şâkîleri gelmiş ve ihzârına âdem gönderilmiş-idi. İrtesi cumʻa 
gün alay köşki önünde nazar-gâh-ı pâdişâhîde boynu uruldı. Ve dördünci 
bâzâr gün Sivas Beylerbeyisi Vezîr Küçük İsmaʻîl Paşa mükemmel kapusı ve 
eyâleti askeriyle alay gösterüp mahall-i selâmda içerü da‘vete müteheyyî iken 
mukaddemâ kendünün zulmi4 ve ba‘zı sû’-i hâlinden muğber-i hâtır-ı pâdişâhî 
olup ancak5 katli mûcib iken “kapusı dağılur” deyü kā’im-makām paşa rızâ 
virmeyüp cerâyimin afv recâ itmeğin ancak yukaru köşke çıkartmayup serâ-
serli kürküni köşkün altında giydirdiler. Lâkin taraf-ı pâdişâhîden nihânî vezîr-i 
aʻzama haber gitmeğin Niş'e karîb Ilıca Menzilinde otağ önünde katl olunup 
mansıbı Aşcı Mustafâ Paşa'ya verildi. 

Altıncı salı gün bi-emri'llâhi teʻâlâ vakt-i asrda karayel tarafından ra‘d [ü] berk 
ve yağmur ile dolı karışık öyle bir azîm furtuna nâzil oldı ki çok zamân misli 
sebkat itmemiş-idi. Ordu-yı hümâyûnda kurulu bir hayme kalmaduğundan 
gayrı ancak otağ-ı hümâyûnda hırka-i şerîf  obasın ve âdil köşkünden mâ‘adâ 

1 Şevketlü mehâbetlü, kudretlü ÇY: -V
2 gāzî ÇY: -V
3 Kelime derkenâr olarak yazılmıştır.
4 zulm ü te‘addîsi ÇY: ü te‘addîsi -V
5 Kelime derkenârda kayıtlıdır.
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cümle6 hıyâm-ı hâss ve gılmân-ı enderûn çadırların yerinden koparup pâre 
pâre ve her birin bir tarafa perâkende eyledi. 

Ve sekizinci penç-şenbih gün Adana Beylerbeyisi Gürci Süleymân Paşa ve 
Alâiye Sancağına Mutasarrıf  Şabân Paşa ve Menteşe Sancağına Mutasarrıf 
Cebeci Ali Paşa ve Teke Sancağına Mutasarrıf  Hiyre Ali Paşa ve Kayseriyye 
Sancağına Mutasarrıf7 Kurd Mehemmed Paşa ve Beyşehri Sancağı Beyi Ah-
med Bey ve Maraş Kars Sancağı Beyi Mevlüd Mehemmed Paşa-oğlı Mahmûd 
Bey alay gösterüp ser-â-pâ kaftân giydiler. Ve Aydın Muhassılı Kirli İsmaʻîl 
Paşa'nın fevti haberi gelüp yerine selefi Emir Ahmed Paşa nasb olundı. Venedik 
donanması otuz kalyon ve ondokuz çekdirir ve dört mavna ve yirmi fırkate ile 
cem‘an yetmişüç kıt‘a sefâyin ile gelüp İmroz Adası'nda vâki‘ Kömür limanında 
demürleyüp cezîre re‘âyâsından harâc alup koyun ve sığırların sürüp gemileri-
ne dolduğun8 Boğazhisâr Muhâfızı Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa arz [u] i‘lâm9 ve 
imdâd taleb itmeğin Cebeci Ali Paşa ile Kurd Mehemmed Paşa yanına ta‘yîn 
ve Hâssa Hâseki Mustafâ Ağa hatt-ı hümâyûn ile Boğazhisârı'ndan kapudan 
vezîr10 paşayı küffâr-ı hâk-sâr11 donanması12 üzerine kaldırmağa me’mûr olup 
gitmiş-idi. Mâh-ı mezbûrun onbirinci bâzâr gün gelüp donanma-yı hümâyû-
nun cebe-hâne ve mühimmâtı nâkıs ve bi't-tamâm levendât ulûfesi virilmeyüp 
havâle olunan ikiyüz bin guruş kesrleri irişmedüğünden Mısır askeri getüren 
beş kıt‘a mîrî kalyon levendi baş kaldırdı. Kapudan paşa ne hâl ise deryâ beyle-
rinden karz, otuzbin guruş alup mehmâ-emken ağızların kapadı. Ve İzmir'den 
henûz irişen beşbin kantâr barutı kalyonlara tevzi‘ ve işbu mâh-ı mezbûrun se-
kizinci penç-şenbih gün vakt-i asrda yirmiyedi kıt‘a mîrî kalyon ve üç çekdiri ve 
otuz fırkate ile mütevekkilen ala'llâhi teʻâlâ13 mukābele ve müdâfa‘a-i düşmen-i 
bed-âyîn14 niyyetiyle Boğazhisârı'ndan kalkup Bozcaada'da vâki‘ Mermer Li-
manı'nda lenger-endâz altı ve altı kıt‘a ocak gemileri dahi gelüp mülâkī olduk-
ların rikâb-ı hümâyûna takrîr eyledi. Ve Belgrad'da serdâr-ı a‘zamdan telhîs 

6 cümle -ÇY
7 Şaban Paşa... mutasarrıf  -ÇY
8 doldurduğun ÇY
9 i‘lâm ÇY: -V
10 vezîr ÇY: -V
11 hâk-sâr ÇY: -V
12 donanma-yı menhûsu ÇY: menhûs -V
13 te‘âlâ ÇY: -V
14 bed-âyîn ÇY: -V
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gelüp ceng üzre olan mülûk-i nasârâ ile sulh [ü] salâh15 mün‘akid olup otağ-ı 
hümâyûnun Edirne sahrâsında ikāmetinin lüzûmı olmayup kışlaya girmesini 
vükelâ-yı devlet ma[‘]kūl gördüğün arz itmiş ve mâh-ı mezbûrun onbeşinci 
penç-şenbih gün padişâh hazretleri alay köşküne teşrîf  buyurup Kā’im-makām 
Mustafâ Paşa ve şeyhü'l-islâm ve sadreyn efendiler sancak-ı şerîf  ve hırka-i 
mübârekeyi otağ-ı hümâyûndan alup mu‘tâd üzre16 alay ile önlerinden geçüp 
bâbü's-sa‘âdeden içerü teslîm eylediklerinden sonra otağ ve cümle ordu-yı 
hümâyûn ve kā’im-makām paşa ve a‘yân-ı dîvân şehre girdiler.

Ve mâh-ı Safer'in17 ikinci şenbih gün tarâf-ı pâdişâhîden serdâr-ı a‘zama18 
mazhar-ı iltifât hatt-ı hümâyûn ve kılıç kaftân ile Silâhdâr-ı Hâssa Çerkes Ha-
san Ağa Belgrad'a19 gönderildi. Ve yirmiüçünci şenbih gün İstanbul'da Şehre-
mini Çarşusı kurbünde vâki‘ mîrî barut-hâneye beyne's-salâteynde âteş isâbet 
idüp kâr-hâneyi temelinden kaldırıp havâya atduğundan gayrı etrâfında olan 
dörtyüz kırk kadar sagīr ve kebîr büyûtı rahne-dâr eyleyüp nisvân ve sıbyân 
ve ricâlden kimesneye zarâr isâbet eylemeyüp bi-emr-i hümâyûn kâr-hâne-i 
merkūme İskender Çelebi Bâğçesi'nde kâr-gîr binâ olundı. Ve mâh-ı Re-
bî‘ü'l-evvelin onüçünci penç-şenbih gün Sultân Selîm Câmi‘i'nde mevlid-i 
şerîf  okunup pâdişâh-ı gāzî20 hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Ol mahalde 
Müjdeci Hâcı Hasan Ağa gelüp hüccâc-ı müslimînin selâmet-birle Şâm-ı 
şerîfe vusûlin arz eyleyüp getürdüği bir kutı Medîne-i münevvere hurmasın 
huzûr-ı hümâyûnlarına21 koyup yamağıyla birer hıl‘at giydirilüp birer kabza 
altun ihsân buyuruldı. Ve kapudan paşa Midillü önünde Venedik donanmasın 
bozup kaçırduğı haberi gelmekle mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci penç-şenbih 
gün hâseki ağa ile mücevher22 kılıç ve23 serâserli kürk vesâ’ir ümerâ ve kalyon 
kapudanlarına ve fırkate re’îslerine mü[te]‘addid24 sâde kaftânlar irsâl25 olundı. 

15 ü salâh ÇY: -V
16 üzre ÇY: -V
17 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
18 a‘zam kullarına ÇY: kulların -V
19 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
20 gāzî ÇY: -V
21 hümâyûn-ı husrevânelerine ÇY: husrevâne -V
22 mücevher ÇY: -V
23 ve ÇY: -V
24 mu‘addid -ÇY
25 ilbâs ÇY
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Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhırın onbeşinci dü-şenbih gün Müftî-i sâbık Ebû Saîd-zâde 
Feyzullâh Efendi Fındıklı'da yalısında fevt26 ve27 Üsküdar'da defnolunduğı 
haberi geldi. Ve Anadolı Müfettişi Vezîr İpşir Hasan Paşa'nın zulmünden28 
şâkîleri gelüp rikâb-ı hümâyûna ref‘-i ruk‘a itmeleriyle katline virilen fetevâ-yı 
şerîf  ve29 hatt-ı hümâyûn ile mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı cumʻa gün Küçük 
Mîrâhûr Gürci Hasan Ağa gönderilüp işin bitirdi.30

Velâdet-i şehzâde-i Sultân Mehemmed Hân

Mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in onsekizinci cumʻa güni ki Teşrîn-i sânînin onbiri-
dir, beyne's-salâteynde şevketlü, mehâbetlü, kudretlü31 pâdişâh hazretlerinin 
Sultân Mehemmed nâm bir şehzâde-i vâlâ-necîbleri32 vücûda gelüp cümle 
memâlik-i İslâmiyye'de üç gün üç gice şehir donanması emr [ü] fermân33 
olundı. Ve bundan akdem Belgrad'da34 Başdefterdâr Vezîr Köse Halîl Paşa'ya 
Bosna Eyâleti tevcîh ve yerine vekâleten Defter Emîni Mehemmed Bey nasb 
olunmuş-idi. Ve işâret-i serdâr-ı a‘zam üzre mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci 
çehâr-şenbih gün [262a] hâssa masraf  [emîni] Boşnak Sarı Mustafâ Efendi 
asâleten başdefterdâr nasb olup35 ve kā’im-makām paşa huzûrunda kaftân 
giyüp orduya gitdi ve mâh-ı Cemâziye'l-âhır'ın dördünci bâzâr gün taraf-ı 
pâdişâhîden36 serdâr-ı37 a‘zama38 mazhar-ı iltifât bir kabza murassa‘ hançer 
ve kürk ile İç Hazînedâr Nezîr Ağa karşu gönderildi. Ve Rikâb-ı hümâyûn 
Kā’im-makāmı Vezîr Bozoklı Mustafâ Paşa damladan sâhib-i firâş olup hıd-
met-i ıbâdullâh mu‘attal kalmağın mâh-ı mezbûrun yedinci çehâr-şenbih gün 
henûz seferden gelen Haleb Beylerbeyisi Vezîr Moralı Hasan Paşa alay köş-

26 fevte ÇY
27 çekmeğin ÇY
28 zulm ü te‘addîsinden ÇY: te‘addî -V
29 mûcebince ÇY
30 hasretine kavuşturdu ÇY
31 şevketlü, mehabetlü, kudretlü ÇY: -V
32 civân-bahtları Ç: vâlâ-necîbleri YV
33 ü fermân ÇY: -V
34 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
35 olup ÇY: -V
36 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretleri -V
37 vezîr ÇY
38 a‘zam kullarına ÇY: kulların -V
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künde huzûr-ı hümâyûna39 da‘vet ve kemâ-kân vezâret-i sanî rütbesiyle rikâb-ı 
hümâyûn kā’im-makāmlığına serâsere kaplu semmûr hıl‘at ilbâs buyuruldı. 
Ve üçünci şenbih gün selefi Vezîr Mustafâ Paşa dahi fevt olup40 ve cenâzesin 
Üç Şerefeli Câmi‘-i şerîf  sâhasında defn olunıcak, mutasarrıf  olduğı hâslara 
Kastamonu Sancağı dahi ilhâk olundı. Ve Kastamonu'dan ma‘zûl İznikmidli 
Mustafâ Paşa'ya Niğde Sancağı verildi.41 

in‘ikād-ı Sulh-i Salâh-ı42 Nemçe ve Lih ve Venedik ve  
Moskov ve Âmeden-i Serdâr-ı A‘zam be-Âsitâne

Vezîr-i aʻzam, Serdâr-ı ekrem Hüseyin Paşa dahi iki ay mıkdâr zamân Belg-
rad'da43 meks [ü] ikāmet 44esnâsında serhadd-i İslâm'ın nizâmın virüp ve 
Belgrad Kal‘ası mukābelesinde lüzûmı olmayan Yabanada'da ya‘ni ki Belg-
rad-ı dârü'l-cihâd45 Kal‘ası'na taraf-ı düşmenden46 küllî zararı tertîb47 idecek 
mahalde bir metîn ü müstahkem şans binâ idüp ve topların dizüp ve askerin 
ve mühimmât-ı cebe-hâne ve zahîresin koyup fe-li'llâhi'l-hamd dil-hâh üzre 
Re’isü'l-küttâb Râmî Mehemmed Efendi ve Baş Tercemân48 Aleksandre ve 
mutavassıt balyoslar mübâşeretleriyle Nemçe ve Lih ve Venedik ve Moskov ve-
killeriyle sulh [ü] salâh mün‘akid olduğı haberi kendüye geldikden49 sonra rûz-ı 
Kāsım geçmeğin mezkûrların50 ordu-yı hümâyûna vürûdlarına te’hîr itmeyüp 
mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in yedinci dü-şenbih güni ki Teşrîn-i evvelin âhırıdır, 
umûm asâkir-i İslâm-ı51 nusret-encâm ile Belgrad'dan kalkup bir Kolar'da, iki 
gün Niş'de bir gün Sofya'da, üç gün Filibe'de meks [ü] ikāmet52 idüp kulun 

39 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
40 olup ÇY: -V
41 tevcîh olundı ÇY
42 salâh ÇY: -V
43 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
44 ü ikāmet ÇY: -V
45 dârü'l-cihad ÇY: -V
46 düşmen-i dînden ÇY: dîn -V
47 terettüb ÇY
48 tercümân YÇ: Türkmân V
49 geldiklerinden ÇY
50 mezkûrun ÇY
51 ehl ÇY
52 ü ikāmet ÇY: -V
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reşen ve lezez ulûfesin Filibe'de virüp hareket ve işbu mâh-ı Cemâziye'l-âhı-
rın onuncı şenbih gün Edirne'ye vusûlün rikâb-ı hümâyûna53 arz [u] i‘lâm54 
itmeğin taraf-ı pâdişâhîden55 mazhar-ı iltifât murassa‘ raht ve rikâb ve abâyî 
ile eğerlenmiş bir küheylân at ve hatt-ı şerîf  ile Büyük Mîrâhûr Çerkes Me-
hemmed Ağa karşu gönderilüp bâğlar kenârında vâki‘ Kazancı Köprüsü'nde 
nevâle-gâhda buluşup teslîm ve süvâr olup alay ile gelüp bâb-ı hümâyûn[a] 
nüzûl ve sancak-ı şerîfi omuzuna alup müftî efendiyle56 arz odasında pâye-i 
serîr-i a‘lâya57 yüz sürüp yed-i hümâyûna teslîm eyledi. Ol mahalde kendüye 
kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire ilbâs ve selîmî destârı üzerine iki mücevher 
sorguç ihsânıyla sâ’ir akrânlarından mümtâz idüp müftî efendiye dahi beyâz 
çukaya kaplu bir semmûr erkân kürk giydirdikden58 sonra yine alay ile mu‘az-
zez menziline revân oldı. Ve59 irtesi bâzâr gün vezîr-i aʻzam Hâsoda köşkünde 
pâdişâh ile60 buluşup umûr-ı serhaddi ve Nemçe ve Lih ve Venedik ve Moskov 
ile mün‘akid olan sulhı61 bi'l-müşâfehe ferâde ferâde arz [u] inhâ62 eyleyüp 
ahid-nâmeleri teslîm bu mahalde tezkîri münâsib görüldi. 

Nemçe Çasarına Virilen  
Ahidnâme-i Hümâyûn-ı şevket-makrûn Sûretidir

Hamd ü senâ-i bî-gāye şükr ü sipâs ve sitâyiş-i mâ-lâ-nihâye ol Mâlikü'l-mülk 
lâ-zâle ve hudâvend-i kesîrü'l-alâ-i vâhibü'l-atâyâ ve'l-âmâl tekaddeset zâtühû 
ani'ş-şebîh ve'l-misâl ve tenezzehet sıfâtühû an-vasmetü'l-intikāl hazretlerine olsun ki 
ifâza-i birr ü a‘tâf-ı şâmile ve ifâde-i cûd ü eltâf-ı kâmilesiyle def‘-i mezâlim 
[ve] kat‘-ı tenâzu‘ ü tehâsum, def‘-i havâdis ü fiten ve hasm-ı mahâf  ü mi-
hen, takrîr-i kavâ‘id-i millet ve tetmîm-i mesâlih-i ümmet, kıvâm-ı nizâm-ı 
ahvâl-i ibâd ve devâm-ı intizâm-ı umûr-ı bilâd içün cenâb-ı saltanat-me’âb-ı 

53 hümâyûn-ı husrevâne ÇY: husrevâne -V
54 i‘lâm ÇY: -V
55 pâdişâh-ı kişver-güşâdan ÇY: kişver-güşâ -V
56 şeyhü’l-islâm efendi hazretleriyle ÇY: -V
57 sa‘âdet-masîre ÇY
58 giydirdikden -Ç
59 sonra... revân oldu -ÇY
60 gāzî hazretlerine ÇY
61 sulh [ü] salâhı ÇY: ü salâh -V
62 inhâ ÇY: -V
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nasfet-nisâbım a‘zam-ı selâtîn-i rûy-i zemîn ve bâb-ı devlet-me’âb-ı sa‘âdet-ik-
tisâbım, merca‘-i havâkīn-i evreng-nişîn eyledi. Ve ulûf-ı salât ve sunûf-ı tahıy-
yât ve cemi‘-i enbiyâ’-i a‘zam, ale'l-husûs ol fahrü'l-enâmi ve Seyyid-i rüsül-i 
kirâm ve şefî‘-i rûz-ı kıyâm Muhammedü'l-Mustafâ salla'llâhu aleyhi ve sellem 
hazretlerine olsun ki ahkâm-ı şerî‘at-ı seniyye ve icrâ-yı kavânîn-i sünnet-i 
Nebeviyye içün zât-ı sütûde-sıfâtımı serîr-ârâ-yı hılâfet ü cihan-bânî ve zînet-
efzâ-yı taht-ı Süleymânî kılup bi-avni'llâhi teʻâlâ ve hüsn-i te’yîd-i eşrefü'l-beled 
ve'l-emâkin ve ebrekü'l-emsâr63 ve'l-medâyin ve'l-mesâkin kıble-i cümle âlem 
ve mihrâb-ı teveccüh-i âmme-i ümem olan Mekke-i mükerreme ve Medîne-i 
münevere ve Kudüs-i şerîf-i64 mübârekin hâdimi ve hâkimi ve hasretü'l-mülûk 
olan bilâd-ı selâse-i mu‘azzama ki İstanbul ve Edirne ve Bursa'dır65 ve66 Şâm-ı 
cennet-meşâmm ve Bağdâd ve's-selâm67 ve Mısır-ı nâdiretü'l-asr-ı bî-hemtâ 
ve külliyyen Arabistân ve Halebü'ş-şehbâ ve Irak ve Arab ve Acem ve Basra 
ve Lahsâ ve Deylem ve Rakka ve Musul ve Şehrizor ve Van ve Diyârbekir 
ve Zülkadriye ve Kürdistân ve Gürcistân ve vilâyet-i E[r]zurûm ve Sivas ve 
Adana ve Karaman ve Mağrib ve Habeş ve Tunus ve Cezâyir ve Trablus ve 
Cezîre-i Kıbrıs ve Rodos ve Girid ve Akdeniz ve Karadeniz cezâ’ir ve sevâhili 
ve diyâr-ı Anadolı ve memâlik-i Rumili ve husûsan Tatar ve Deşt-i Kıpçak ve 
vilâyet-i Kefe ve ol havâlîde olan cümle oymak ve diyâr-ı Bosna ve Temeşvar 
ve Belgrad-ı dârü'l-cihâd68 ve ana tâbi‘ kılâ‘ ü husûn ve memâlik-i Eflak ve 
Boğdan ve ta‘rîf  ve tavsîfden müstağnî nice kılâ‘ vü bıkā‘ ve buldânın pâdişâh-ı 
kişver-güşâsı ve şehen-şâh-ı mülk-ârâsı es-sultân ibnü's-sultân ve'l-hâkān ib-
nü'l-hakān Gāzî Sultân Mustafâ bin Mehemmed Hân'ım ki menşûr-ı saltanatım 
tevkī‘-i refî‘-i sultânü'l-berreyn ve menâl-i bî-menâl-i hılâfetim unvân-ı refî‘-i 
hâkānü'l-bahreyn ile mu‘anven ve müzeyyendir. Felâ-cerem şükren alâ hâzi-
hi'n-ni‘am, ta‘zîm-i li-emri'llâh ve şefekatihî alâ-halkı'llâhi zât-ı kirâmî-sıfâtım 
lâzıme-i zimmet olmuşdur. Binâ-69berîn iftihârü'l-ümerâ ve'l-ızâmi'l-Îseviyye, 
muhtârü'l-küberâi'l-fihâm ve'l-Mesîhiyye, muslıh-ı mesâlih-i cemâhirü't-tâ’i-
feti'n-Nasrâniyye, sâhibü'l-ezyâli'l-haşmet ve'l-vakār, sâhib-i delâ’ilü'l-mecd 

63 emsâr -ÇY
64 şerîf  -ÇY
65 Bursa Ç: Bursa’dır YV
66 ve Ç: -YV
67 âbâd ÇY
68 dârü'l-cihâd ÇY: -V
69 Binâ’en alâ-zâlik ÇY
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ve'l-i‘tibâr, vilâyet-i Alaman ve Çeh ve Macar ve Nemçe diyârının hâkim-i 
kaviyyü'l-iktidârı ve mülûk-i millet-i nasârâ'nın ulusı ve hürmetlisi Roma 
İmparatorı Leyeopuldos hazretleri hatema'llâhu avâkıbühu bi'l-hayr ve'r-reşâd ve 
ahsen-i ileyhi sebîlü's-savâb ve's-sedât ile onaltı seneden berü mâ-beyne tahallül 
iden şikāk tarafeynin re‘âyâ vü berâyâ ve zu‘afâsına vesîle-i ıztırâb olmağla 
terfîh-i ahvâl-i re‘âyâ-yı tarafeyn ve tanzîm-i umûr-ı bilâd-ı cânibeyn içün 
mefâhiru ümerâ’i'l-izâmü'l-Îseviyye, merâci‘ü'l-küberâi'l-fihâmi'l-Mesîhiyye, 
muslıh-i mesâlih-i cemâhirü't-tâ’ifetü'n-Nasrâniyye sâhibü'l-ezyâli'l-haşmet 
ve'l-vakār ve ashâb-ı delâ’ilü'l-mecd ve'l-i‘tibâr İngiltere ve İskoçya ve İberine 
Kralı Vilelmus-ı sâlis ve Nederlande âstânı ceneralleri hatemet avâkıbühüm bi'l-
hayr ve’r-reşâd ıslâh-ı zâtü'l-beyn ve tevfîk-ı cânibeyn içün sıdk-ı niyyet ve safâ-yı 
taviyyet ile tavassut ve istirzâ eylediklerin destûr-ı mükerrem, müşîr-i mufah-
ham, nizâmü'l-âlem, nâzım-ı menâzımü'l-ümem, müdebbir-i umûrü'l-cumhûr, 
bi'l-fikri's-sâkıb, mütemmim-i mehâmmü'l-enâm bi'r-re’yi's-sâ’ib, mümehhid-i 
bünyânü'd-devlet ve'l-ikbâl, müşeyyid-i erkânü's-sa‘âdet ve'l-iclâl mükemmil-i 
nâmûsü's-saltanatü'l-uzmâ, mürettib-i merâtib-i hılâfetü'l-kübrâ ve el-mahfûfe 
bi-sunûf-i avâtıfü'l-Meliki'l-a‘lâ, vezîr-i Âsaf-şiyem ve vekîl-i mutlak-ı sadâ-
kat-alem, serdâr-ı ekremim Hüseyin Paşa edâme'llâhu teʻâlâ iclâlehu ve dâʻafe 
iktidârehu izz ü huzûr-ı fâyizü'l-hubûr-ı husrevâneme arz ve telhîs itmeleriyle, 
müşârün-ileyhin tergīb ve vesâtatlarıyla müvâda‘a vü musâlahaya tarafeynden 
meyl ü rağbet olunmağın, Sirem yakasından sınur başına karîb Karloviçe nâm 
mahalde mükâleme-i mevâdd-ı sulh ve akd-i maslahat içün ruhsat-ı kâmile 
ile murahhas, tarafeynin vekîlleri ve müntehab ilçileri bir yere geldiklerinde 
kıdvet-i uzemâi'l-milletü'l-Mesîhiyye ve70 İngiltere İlçisi Baron Vitorvendi 
Vilelmus Lord Paget ve Nederlande İlçisi Yakobos Konte Kolyer, hüsn-i sa‘y 
ile mâ-beynde hıdmet-i tavassut merâsimin kemâ-yenbagī icrâ idüp ve bi'd-de-
fa‘ât mükâleme [vü] müzâkereden sonra yirmi mâdde üzerine vükelâ-yı tara-
feyn hüsn-i rızâlarıyla işbu sene-i aşer ve mi’e ve elf  Recebi'nin yirmidördünci 
gününden mütevâliyen yirmibeş seneye değin müvâda‘a vü musâlaha içün 
müddet-i medîde71 ta‘yîn ve akd-i sulh [ü] salâh olunup cânibeynden ma‘mû-
lün-bih olmak üzre temessüklerimiz virilüp ve kemâl-i ihtimâm ile mâ-beynde 
karâr-dâde olan umûr-ı sulh [ü] salâh her ne ise müşârün-ileyh vezîr-i aʻzam ve 
vekîl-i mutlakım bâr-gâh-ı sipihr-iktidâr-ı iştibâhıma telhîs idüp alâ vechi'l-kâ-

70 ve Ç: -YV
71 medîde ÇY: -V
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mil ilm-i âlem-şümûl-i husrevâneme muhît ü şâmil oldukda, refâhiyyet-i fu-
karâ-yı tarafeyn ve râhat-i aceze-i cânibeyn içün taraf-ı hümâyûnumdan dahi 
müsâ‘ade-i aliyyeme erzânî kılınmağın hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnumuz 
ile fermân-ı âlî-şânımız sâdır olmağın işbu tuğra-yı garrâ-yı cihân-ârâmız ile 
müşerref  nâme-i hümâyûn-ı sâ‘adet-makrûnumuz şeref-yâfte-i sudûr olup lafz 
be-lafz makbûl-i hümâyûnum olup yerlü yerinde ri‘âyet ve sıyânet olunmak 
içün işbu yirmi maddedir ki zikr olunur; 

Evvelki mâdde: Erdel Vilâyeti hâlen müşârün-ileyh çasar zabtında olmağla 
yine zabt u tasarruflarında kalup Podolya tarafından Eflak Vilâyeti'nin intihâ-
sına varınca sınurı Eflak ve Boğdan vilâyetleriyle mâ-beynde vâki‘ bu cengden 
evvel olan kadîmî hudûdı olan dağlarıyla ve Eflak intihâsından Moriş Suyu'na 
varınca kezâlik yine kadîmî hudûdı olan dağlarıyla mahdûd olup tarafeynden 
hudûd-ı kadîmeye ri‘âyet olunup ne öte ve ne berü kat‘â tecâvüz olunmaya.

İkinci mâdde: Tımışvar Kal‘ası'na tâbi‘ Tımışvar [262b] Eyâleti cümle 
nevâhî vü enhârıyla Devlet-i aliyye-i ebed-peyvendimin zabtında72 olup Erdel 
tarafından olan sınurı Eflak Vilâyeti'nin intihâsından Moriş Suyu'na varınca, 
Erdel'in bâlâda ta‘yîn olunan hudûd-ı kadîmesiyle ve Moriş tarafından olan 
sınurı Tuna'ya varınca Nehr-i Tise'nin berü kıyılarıyla mahdûd olup hudûd-ı 
mezkûre dâhilinde olan Şebeş ve Logoş ve Lipva ve Çanad ve Küçük Kanije ve 
Bekey ve Beçkerek ve Ranik ve bu cengden evvel olan Erdel hudûdundan berü 
vech-i meşrûh üzre Moriş ve Tise sularının berü kıyılarıyla mahdûd olan Tı-
mışvar toprağında vâki‘ bu misillüler her ne var ise ba‘de'l-yevm yapılmamak 
üzre çasar-ı müşârün-ileyh tarafından hedm ve eyâlet-i merkūme külliyyet ile 
tathîr oluna. Ba‘de'l-yevm ne zikr olunan mevâzi‘ ve ne Moriş ve ne Tise yalı-
ları kurbünde sagīr ve kebîr gayrı yerler kal‘a sûretine konılup binâ olunmaya. 
Ve mâ-beynde vâki‘ Moriş ve Tise sularında saky-i devâb ve sayd-ı mâhî vesâ’ir 
elzem olan fevâyidede tarafeynin re‘âyâsı ale's-seviye intifâ‘ ideler. Zikr olunan 
suların yukarusunda müşârün-ileyh çasara tâbi‘ yerlerden gerek Nemçe ve 
gerek sâ’ir re‘âyâlarının yük sefîneleri Moriş Suyu'yla Tise ile Nehr-i Tuna'ya 
kendü hallerinde gelüp gidüp ve inüp çıkup mürûr [u] ubûrlarına mümâna‘at 
ve bir dürlü zarar olunmaya, âsânlık ile vara geleler. Ve Tımışvar73 re‘âyâsının 
dahi balıkçıları sefîneleri vesâ’ir kayıkları dostluğa binâen bilâ-mâni‘ işleyeler 

72 zabt [u] tasarrufunda Ç: u tasarruf  YV
73 Tımışvar -ÇY
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ve değirmen sefîneleri sınurlarda zâbit olanların ma‘rifet ve ittifâklarıyla tüccâr 
sefînelerinin mürûr u ubûrına bir dürlü74 mâni‘ olunmayacak münâsib mahal-
lere sınur vaz‘ eyleyeler. Ve Moriş Suyı nehr-i kebîr olmağla değirmen harkları 
ve gayrı bahâne ile âhar yerlere icrâ ile taklîl olunmayup vech-i meşrûh üzre 
müşârün-ileyh çasara tâbi‘ sefînelerin mürûrına75 bir dürlü mümâna‘at olun-
maya. Ve zikr olunan nehirlerde vâki‘ adalar hâliyâ müşârün-ileyh zabtında 
olmağla yine hâli üzre zabtlarında76 ola ve tarafeynin re‘âyâsı birbirine mahab-
bet ile âsûde-hâl üzre olup te‘addî vü tecâvüzden ve mevâdd-ı sulha77 muhâlif 
olan işlerden mü’ekked fermânlar ile men‘ olunalar. 

Üçünci mâdde: Baçka yakası hâlâ müstakillen müşârün-ileyh çasar zabtında 
olmağla yine zabtında ola.

Dördünci mâdde: Nehr-i Tise'nin Tuna'ya karışdığı mahalde Titel karşu-
sunda Tise'nin berü yakasında olan ucundan karşu Sirem tarafına tamâm 
mukābilinde Moravik'e doğrı Posut Suyu'nun mecrâ-yı kadîmesiyle Nehr-i 
Sava'ya muttasıl olduğı mahalle dek berü tarafı müstakillen Devlet-i aliyye'nin 
ve öte tarafı müstakillen78 müşârün-ileyh çasar zabtında79 olmak üzre handak 
hafrı ve taş ve kazık alâyim vaz‘ı ile kat‘-ı hudûd oluna ve Moravik münhedi-
men alâ-hâlihî kala ve ol semtde tarafeynden açık varoşlar ola ve tarafeynin 
zabtında kalan yerlerde olan sular dahi hudûd-ı mezkûre ile zabt [u] rabt80 
oluna.

Beşinci mâdde: Posut Suyu'nun Nehr-i Sava'ya karışdığı mahalden One 
Suyu'nun Sava'ya döküldüği mahalle dek Nehr-i Sava'nın berü yakası Dev-
let-i aliyye'nin81 zabtında ve öte yakası müşârün-ileyh çasar zabtında olmağla 
mâ-beynde olan Nehr-i Sava ve bunun mâ-beyninde vâki‘ olan adalar dahi 
müşterek olup gerek sefîne gerek mürûr [u] ubûrı ve gerek gayrı menâfi‘de iki 
tarafın re‘âyâsı ale's-seviye intifâ‘ idüp birbirleriyle hüsn-i mu‘âmele eyleyeler. 
Ve One Suyu'nun berü tarafında vâki‘ Bosna'ya tâbi‘ olan vilâyet bir tarafından 

74 bir dürlü ÇY: -V
75 mürûr u ubûruna ÇY: u ubûr -V
76 zabt [u] tasarruflarında ÇY: tasarruf  -V
77 sulh [ü] salâha ÇY: ü salâh -V
78 müstakillen... tarafı müstakillen -ÇY
79 zabt [u] tasarrufunda ÇY: u tasarruf  -V
80 u rabt ÇY: -V
81 aliyye-i dâ’imü'l-karârın ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
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Nehr-i Sava ve bir tarafdan One Suyu'nun kıyılarıyla mahdûd olup hudûd-ı 
merkūme dâhilinde olan Noy ve Doviçe ve Yanofça ve Doboy ve Birot ve ol 
havâlîde bu misillü her ne vâr ise içlerinde olan Nemçe askeri ihrâc ve tahliye 
ve ol etrâf  külliyyet ile ayıtlana. Ve Noy toprağından aşağı Sava'ya doğrı One 
Suyu'nun içinde olan Kostaniçe vesâ’ir adalar, One Suyu'nun öte kıyılarıyla 
müşârün-ileyh çasar zabtında olmağla hudûd-ı mezkûre ile tarafeynin sınurı 
ta‘yîn ve temyîz oluna ve One Suyu'nun öte yakasında Sava Suyu'ndan alarga 
muhâfazacı ile zabt olunup tarafeynin ellerinde olan yerler bu cengden olan 
arâzî ile yine ellerinde olup hudûd kat‘ına ta‘yîn olunan tarafeynin vekîlleri ih-
tilâli def‘ idüp Hırvatlık cânibinde tarafeynin elinde kalacak yerlerin intihâsına 
varınca nevâhî ve arâzîlerin başka başka hudûdı ile irüp handak ve taş ve kazık 
ve gayrı alâyim ile hudûd kat‘ ve ta‘yîn oluna. Zikr olunan alâyimden birisi 
tağyîr ve tebdîl ve kal‘ ve ref‘ ile tarafeynden her kim tecâvüze cesâret ider ise 
bi-eyy-i vechin-kân ele getürilüp sâ’ire mûcib-i ibret içün muhkem hakkından 
geline. Bu tarafın hudûd kat‘ına me’mûr olunacak vekîller müsâra‘at ile ta‘yîn 
olunup ve muhkem tenbîh [ü] te’kîd oluna ki tarafeynin re‘âyâsının râhat ve 
emniyyetine kemâl-i mertebe takayyüd ü ihtimâm bilâ-nizâ‘ ve bilâ-garaz câ-
nibeynin arâzîsini vech-i ahsen ile tefrîk ideler. Ve Bosna tarafından Sava kenâ-
rında vâki‘ Birot'un müceddeden olan ba‘zı istihkâmı içinde olan Nemçe askeri 
ihrâcında ref‘ ve yine tüccâr tâ’ifesinin makarr ve memerr ü ma‘berleri olmak 
üzre etrâfı mesdûd şehr tarh olunup kal‘a mertebesinde istihkâm virilmeye.

Altıncı mâdde: Gerek hîn-i mükâleme-i sulhda işbu mevâdd ile tarafeynden 
ta‘yîn olunan ve gerek bundan sonra vakt [ü] zamânıyla tarafeynin82 vükelâsı 
ma‘rifetleriyle her mahalde kat‘ ve temyîz olunacak sınur ve hudûd ba‘de'l-
yevm kemâl-i hürmet ile mürâ‘at olunup bir dürlü illet83 ü bahâne ile tebdîl ü 
tağyîr ve tevsî‘ ve tazyîk olunmaya ve kat‘ ve ta‘yîn olunan hudûd tarafeynden 
tecâvüz olunmayup birbirinin zabt [u] tasarrufuna dahl ü ta‘arruz olunmaya 
ve tarafeynin re‘âyâsı itâ‘ate cebr ve bir dürlü harâc, gerek ba‘de'l-yevm ve 
gerek güzeşte mutâlebesiyle ve gayrı hâtıra gelür gelmez bir vechile rencide vü 
remîde olunmayup cümle nizâ‘lar hakk üzre def‘ oluna.

Yedinci mâdde: Bâlâda ba‘de'l-yevm yapılmamak ve istihkâm virilmemek 
üzre ale'l-esâmî mastûr olan yerlerden mâ‘adâ hudûdlarının emniyyeti içün 

82 ta‘yîn... tarafeynin -ÇY
83 illet -ÇY
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işbu mevâdd-ı sulh muktezâsınca tarafeynin zabtında kalup hâlâ vâki‘ olan 
kılâ‘ ve husûn vech-i ahsen üzre ta‘mîr [ü] termîm olunup istihkâm virilmek 
câ’iz ola. Ve tarafeynin serhadd başlarında olan arâzînin re‘âyâya nâfi‘ olan 
cümle yerlerde bilâ-isti[s]nâ ve bilâ-mâni‘ açık varoşlar yapılmak câ’iz ola 
ammâ bu bahâne ile müceddeden kal‘a binâ olunmaya.

Sekizinci mâdde: Ba‘de'l-yevm gizlü ve ale'l-gafle tarafeynden çeteler işlen-
mek ve tecâvüz ile yer zabt [u] rabt84 ve nehb [ü] gāret ve re‘âyâya te‘addî 
[vü] zulm85 olunmak muhkem men‘ oluna, mütenebbih olmayup hilâf-ı ahd 
hareket idenler bulundukları yerlerde ahz u habs ve mahallinde şer‘le cürüm-
lerine göre iktizâ iden cezâları bilâ-âmân icrâ ve haklarından geline. Ve gasb 
olunan eşyâ her ne ise ihtimâm ile buldurılup hakk ve adl üzre sâhiblerine 
redd itdirile. Ve zâbit ve başbuğ ve cümle iş erlerine tenbîh [ü] te’kîd oluna ki 
müsâmahadan ihtirâz idüp sadâkat ve istikāmet üzre ihkāk-ı hakk eyleyeler, 
eslemeyüp mütenebbih olmayanlardan azl iktizâ idenlere azl ve şer‘an katl îcâb 
idenlere katl olunup haklarından geline.

Dokuzuncı mâdde: Tarafeynin re‘âyâsından müfsid ve âsî ve bed-hâh 
olanlar iki cânibden dahi kabûl olunmayup bir vechile himâye olunmaya. Bu 
makūle ehl-i fesâd ve çeteci ve gāretci her kimin re‘âyâsı olur ise olsun her 
kangı toprakda bulunur ise müstehakk oldukları cezâları tertîb oluna ve ihtifâ 
iderler ise haberleri alınup zâbitleri olanlar âgâh oluna ki haklarından geleler 
ve zâbit ve başbuğ olanlar dahi bu misillü eşkıyânın hakkından gelinmekde 
ihmâl ü tekâsül ider ise mes’ûl ü mu‘âteb olup azl ve hakkından geline. Ve 
ulûfeler ve dirliklü kendü hâlinde olmayup böyle şakāvet idenlerin te‘addîleri 
külliyet ile mündefi‘ olmak içün mutlakā hırsuzlukla ta‘ayyüş iden haydûd 
ve preybig dedikleri kuttâ‘u't-tarîk saklanmayup ve beslenmeyüp gerek ken-
dülerin ve gerek saklayanların haklarından geline ve bu makūle fesâd, âdet-i 
müstemirresi olanlar sonradan salâh sûretin gösterirler ise i‘timâd olunmayup 
sınurlarda karîb yerlerde sâkin olmayup âhar yerlerde iskân itdirile.

Onuncı mâdde: Bu ceng [ü] cidâl86 esnâsında Macar ve Erdellüden nice 
kimesne çasar itâ‘atinden rû-gerdân ve serhadd-i mansûreye gelmiş olup 
mâ-beynde müddet ile karâr-dâde olan işbu sulh [ü] salâh-ı hayr-encâmın 

84 u rabt Ç: -YV
85 ve zulm ÇY: -V
86 ü cidâl ÇY: -V
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bu husûsda dahi vech-i lâyıkı üzre ba‘de'l-yevm sebât ve emniyyete ihtimâm 
olunması lâzım olmağla mesfûrlara müte‘allik olan ahvâl bu karâra vaz‘ olun-
muşdur ki sınurlarda olan re‘âyânın ârâmı ve istirâhatine halel gelmemek içün 
iskân olunacak yerler sınur hudûdı câniblerinden ba‘îd olmak üzre memâlik-i 
mahrûsemin bir semtinde karâr olunduğı vechile temkîn ve terfîh olunalar. 
Ve ehillerine ruhsat virile ki zevclerinin yanına gelüp ta‘yîn olunan mahalde 
ma‘an sâkin olalar ve dahi fî-mâ-ba‘dehû Devlet-i [263a] aliyye'min re‘âyâ-
sından olmağla min-ba‘d itâ‘atden ayrılmayalar. Ve içlerinden ba‘zı kimesne 
girü vilâyetine gitmek isterse bed-hâhlık idenlerin zümresinden add olunup 
müşârün-ileyh çasara tâbi‘ olanlar tarafından himâye ve kabûl olunmayalar 
ve sulh [ü] salâhın sâbit ve emniyyetine ri‘âyeten bu makūleler ele getürilüp 
serhadd-i mansûrem hükkâmına teslîm olunalar. 

Onbirinci mâdde: Bu muvâda‘anın mevâddına müte‘allik fî-mâ ba‘d da‘vâ 
ve nizâ‘ zuhûr eyledükde faslı içün tarafeynden der-akab bî-tama‘ ve bî-garaz, 
âkıl ve mücerreb ve sulh [ü] salâha hayr-hâh, adedi berâber âdemler ta‘yîn ve 
askersiz ancak tevâbi‘leriyle münâsib mahalle gelüp istimâ‘a ve hakk ve adl ve 
hüsn-i civâra ri‘âyet ile tedkīk ve fasl olunup ve tarafeynin re‘âyâsı âsûde-hâl 
üzre olup sulh [ü] salâh gereği gibi gözedilmek içün nizâm vireler. Lâkin ta-
rafeynin vekîlleri görüp fasl idemedikleri işler zuhûr eyledikde tanzîmi husûsı 
âstânelere havâle oluna ve bu makūle nizâ‘ mümkin mertebede müddet-i kalî-
lede görilüp faslı ihmâl ve te’hîr olunmaya. Ve birbirini meydâna okumak ve 
birbiriyle döğüşmek selef  ahid-nâmelerde men‘ olunmağla ba‘de'l-yevm dahi 
men‘ olunup meydâna ve savaşa okuyanlar fesâda bâ‘is olmalarıyla muhkem 
haklarından geline.

Onikinci mâdde: Bu ceng [ü] cidâl esnâsında tarafeynden ahz ve beylik 
zindânlarda mahbûs olan esîrler bu mübârek sulh [ü] salâh hürmetine halâs 
ümîdinde olup fî-mâ ba‘dehû esîrlerin mûsîbetde kalmaları inâyet ve mekâ-
rim-i pâdişâhî ve âdet-i hasene-i şehriyârîye muvâfık olmamağla mu‘tâd-ı 
kadîm bu dahi ziyâde müstahsen vech üzre bedelleriyle ıtlâk olunalar. Ammâ 
bu tarafda dahi ziyâde veyâhûd mu‘teber esîrlerden kalur ise kalanların dahi 
ıtlâkları içün büyük ilçilerin iltimâslarına muvâfık ve merhamet-i mülûkâneye 
lâyık olan müsâ‘ade dirîğ olunmaya. Vesâ’ir nâsda ve Tatar tâ’ifesinde bulu-
nan esîrler dahi münâsib vechile mümkin olan ma‘kūl ve mu‘tedil bahâ ile 
ıtlâkları câ’iz ola. Esîr sâhibleri uzlaşmayup nizâ‘ vâki‘ oldukda hâkimü'l-vakt 
olanlar mâ-beynlerin tevfîk ideler. Eğer imkân olmaz ise aldıkları bahâları 
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isbât veyâhûd sâhiblerine yemîn teklîf  ile zâhir [ü] nümâyân87 oldukda edâ 
olunup ıtlâk olunalar. Ve sâhibleri ziyâde akçe tama‘ıyla esârâ tahsîline mâni‘ 
olmayalar. Ve-lâkin esîr aramak ve ıtlâklarına sa‘y eylemek içün Devlet-i aliy-
yem tarafından mahsûs âdemler ta‘yîn olunmadığı takdîrce bile müşârün-ileyh 
tarafından hâkim olanlar esârâ fukarâsına sâhib çıkup ve bahâların vech-i 
meşrûh üzre atılup müslimân esîrlerinin tahlîsine sa‘y [ü] ihtimâm ideler. Ve 
bu vech-i meşrûh88 üzre esîrlerin halâsına tarafeynden merhamet ile takayyüd 
oluna ve esîrlerin ıtlâkları vakti gelince bu aralıkda hoş-hâl olmaları içün tara-
feynin murahhas ilçileri câniblerinden sa‘y oluna.

Onüçünci mâdde: Hazret-i Îsâ dîninde olup Rîm papaya mensûb olan 
râhiblerin hakkında selâtîn-i pîşîn-i nasfet-âyîn zamân-ı sa‘âdetlerinde virilen 
ahid-nâme-i hümâyûnlarında mastûr u mukayyed olan mevâdd ve mahsûsan 
ihsân ü inâyet olunan nişân-ı şerîf-i âlîşân ve evâmir-i şerîfenin mazmûnı 
ba‘de'l-yevm dahî mer‘î tutulmak üzre taraf-ı hümâyûnumdan te’kîd oluna; 
Şöyle ki kiliselerin vaz‘-ı kadîmi üzre ta‘mîr [ü] termîm ve idegeldikleri âyînle-
rin icrâya mümâna‘at olunmaya. Ve hılâf-ı şer‘-i şerîf  ve mugāyir-i ahid-nâme-i 
hümâyûn, akçe mutâlebesi ve gayrı bahâne ile mezbûr râhibler her ne sınıfda 
olur ise rencîde olunmayup himâye-i pâdişâhânemden âsûde-hâl olalar. Müşâ-
rün-ileyh Roma İmparatorı Leopoldos hazretlerinin büyük ilçisi Âsitâne-i sa‘â-
det-âşiyânıma geldikde, âyînlerine ve Kudüs-i şerîf'de vâki‘ ziyâret-gâhlarına 
müte‘allik sipârişlerini i‘lâm eyleye.

Ondördünci mâdde: Tüccar tâ’ifesi tarafeynin memâlikinde selefde virilen 
ahid-nâmeler mûcibince ke'l-evvel âminen ve sâlimen kendü hallerinde ticâret 
ideler ve alışverişleri mekr [ü] hîle ve ihtilâlden masûn ve mahfûz olmak üzre 
büyük ilçilikler esnâsında tüccâr ahvâline vâkıf  âdemler ta‘yîn ve umûrlarına 
nizâm virilüp sâ’ir müste’men taifelerine olan müsâ‘ade, müşârün-ileyh çasara 
tâbi‘ milletlerin hakkında dahi inâyet olunup memâlik-i mahrûsamda menfa‘at 
ve emniyyet ile murahhahü'l-hâl olalar.

Onbeşinci madde: Selefde virilen ahid-nâmelerde mestûr ve mukayyed olup 
hâlen akd olunan uhûd [u] kuyûda mugāyir ve iki devletin rüsûm-ı müstemir-
resine muhâlif  ve muzırr olmayan mevâd bundan böyle dahi mer‘î tutulup 
mütegayyir olanlar fesh [ü] nesh oluna.

87 ü nümâyân ÇY: -V
88 meşrûh Ç: -YV
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Onaltıncı madde: İşbu muvâda‘a ve musâlaha ve dostluk ve meveddetin 
mâ-beyninde istihkâm ve istikrârı içün tarafeynden büyük ilçiler ta‘yîn [ü] irsâl 
olunup vardıklarında ve geldiklerinde merâsim-i mu‘tâdeyi mu‘âdele ile i‘zâz 
[ü] ikrâm ve istikbâl ve teşyî‘ olunalar. Ve dostluk nişânesiçün hüsn-i ihtiyâ-
ra ta‘lîk ile her tarafın şânına lâyık hedâ[yâ] ile büyük ilçileri hareket güni 
mâ-beynde haberleşilüp işbu gelecek yaz ibtidâsından mâh-ı Hazîran'da çıkup 
Sirem'de vâki‘ sınur bâşında mu‘tâd-ı kadîm üzre mübâdele olunup ve tarafey-
ne nâfi‘ ve dostluğa muvâfık olan ahvâli murâd olunduğı üzre âsitânelere arz 
[u] i‘lâm eylemeleri câiz ola.

Onyedinci madde: İlçiler gelüp gidüp ve meks [ü] ikāmet89 eylediklerinde 
kadîmü'l-eyyâmdan berü olageldüği merâsim-i ri‘âyet ve rütbelerine göre 
tarafeynden ale's-seviye gözedile ve müşârün-ileyh çasar tarafından gelen ilçi 
ve kapu kethudâsı ve gayrı âdemleri istedikleri libâsın giydiklerinde kimesne 
mâni‘ olmaya, ilçileri ve kapu kethudâları ve maslahat-güzârları sâ’ir Devlet-i 
aliyye'min dostları kralların ilçileri ve maslahat-güzârları mu‘âf  ve müsellem ve 
âsûde-hâl olup çasar-ı müşârün-ileyhin rütbesine göre âdet-i hasene-i şehriyârî 
olan resm üzre ri‘âyet olunalar ve tercümânlar istihdam eyleyeler ve ulakları 
ve gayrı âdemleri Beç'den Âsitâne-i sa‘âdet'e ve Âsitâne-i sa‘âdet'imden Beç'e 
varup geldiklerinde kānûn-ı kadîm90 üzre yol emirleri virilüp emîn [ü] sâlim 
varalar geleler ve iktizâ itdikde kendülere mu‘âvenet oluna.

Onsekizinci mâdde: Sulh [ü] salâh eğer işbu tarafeynden ittifâk ve hüsn-i 
rızâ ile karâr-dâde olan şurût üzre akd olunmuştur, lâkin cümle sınurlarda 
tasrîh olunduğı üzre makbûl olan uhûd [u] şurût kemâ-yenbagî icrâ olunup 
ta‘yîn-i hudûd akabinde hedm ve tahliye ahvâli dahi itmâm olundukda kemâl-i 
takviyyeti ve lüzûm-ı ri‘âyeti terettüb ider. Bu takdîrce işbu maslahatların 
müsâra‘at ile vücûda gelmesi-çün kat‘-ı hudûd, tarafeynden nasb olunan vekîl-
lerin yüzon senesi Nevrûz-ı fîrûzunda mâ-beynlerinde ma‘kūl [ü] münâsib 
gördükleri mahalde me’mûnü'l-gā’ile tevâbi‘leri ile bir yere gelüp mümkin olur 
ise iki ay içinde imkân olan yerlerde dahi mukaddemce tarafeynden bâlâda 
ta‘ahhüd olunduğı üzre alâyim-i mu‘ayyene ile arâzîyi temyîz ve tefrîk ve tec-
dîd ve mâ-beynde karâr-dâde olan mevâddı kemâl-i ihtimâm ve müsâra‘at ile 
icrâ ideler. 

89 ü ikāmet ÇY: -V
90 kadîm ÇY: -V
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Ondokuzuncı mâdde: İşbu şurût [u] kuyûd karâr-dâde olduğı sûret üzre 
taraf-ı hümâyûnumuzdan ve müşârün-ileyh çasar tarafından mukarrer ü 
mü’ekked kılınup imzâ gününden otuz gün içinde belki dahi mukaddemce 
kabûllerini müş‘ir nâmeler getürilüp mefâhirü'l-ümerâi'l-izâmi'l-Îseviyye İngi-
liz Kralı ve Nederlande âstânı cenerallerinin hıdmet-i tavassuta me’mûr olan 
mümtâz ilçileri yediyle mübâdele olunmak üzre mâ-beynde olan ta‘ahhüd ve 
iltizâm bir vechile tehallüf  itmek ihtimâli olmaya. 

Yirminci mâdde: Bu terk-i cidâlin müddeti inşâallahü te‘âlâ temessük 
târîhinden mütevâliyen yirmibeş sene ola. Sene-i merkūme tamâmında belki 
nısfında medd olunur ise tarafeynden murâd olundukda imtidâdı söyleşile. Ve 
tarafeynden hüsn-i rızâ ile karâr-dâde olan mevâdd, cenâb-ı hılâfet-me’âbımız 
ile müşârün-ileyh çasar beyninde ve vârislerimiz arasında masûn u mahfûz 
olup devletlerimizde ve mülklerimizde ve karada ve deryâda olan vilâyetlerimiz 
ve şehir ve varoşlarımız ve re‘âyâ ve berâyâmız beyninde bilâ-tagayyür mer‘î 
vü muhterem ola ve tarafeynin hâkimlerine ve zâbitlerine ve rü’esâ-yı asker ve 
cengcilerine ve tevâbi‘ ü levâhıklarına bi'l-cümle tenbîh ü te’kîd oluna ki anlar 
dahi tafsîl olunan şürût ü kuyûd ve mevâdd-ı uhûd muktezâsınca hareket ve 
sulh [ü] salâha mugāyir bir dürlü illet ü bahâne ile birbirlerin rencîdeden ih-
tirâz eyleyeler. Ve min-ba‘d te‘addî ve nâ-şer‘î iş91 eylemeyüp92 konşılığı gereği 
gibi gözedeler, şöyle ki mütenebbih olmayup muhâlefet üzre olanlar eşedd-i 
ukūbet ile haklarından gelinmeği muhakkak bileler. Ve Kırım hânı olanlar ve 
sâ’ir tâvâ’if-i Tatar dahi bu sulh [ü] salâh ve dostluk ve barışıklık hukūkunı 
gereği gibi ri‘âyet ve sıyânet idüp müşârün-ileyh çasara tâbi‘ olan memleket ve 
re‘âyâya bir vechile te‘addî vü tecâvüz eylemeyeler. Gerek esnâf-ı asker ve gerek 
tavâ’if-i Tatar'dan bir ferd ahid-nâmeye ve mugāyir-i ahd [ü] mîsâk, [263b] 
te‘addîye cesâret ider ise cezâsı93 tertîb oluna. Ve temessükler imzâ olunup 
mühürlendiği günden tarafeynin husûmet [ü] te‘addîsi külliyyet ile ref‘ olunup 
re‘âyâ-yı tarafeyn emn [ü] âmân ve istirâhat ü itmînân-ı kalb94 üzre olalar. 
Ve yevm-i mezbûreden te‘addiyât kemâl-i takayyüd ü ihtimâm ile men‘ [ü] 
ref‘ olunmak içün sınurlarda olan hükkâm ve zâbitlere tenbîh [ü] te’kîd oluna 

91 ve nâ-şer‘î iş ÇY: -V
92 etmeyüp ÇY
93 azâb ile cezâları ÇY
94 kalb ÇY:-V
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lâkin ba‘îd yerlerde olan hükkâma bu sulhün95 müsâra‘at üzre haberi irişdiril-
mek içün yirmi gün müddet-i medîd96 ta‘yîn olunup andan sonra tarafeynden 
her kim muhâlefet ile bir dürlü tecâvüze ictirâ ider ise bâlâda tasrîh olunduğı 
üzre hakkından geline. İmdi fî-mâ-ba‘dehû mevâdd-ı merkūme üzre tahdîd ve 
temhîd olunan sulh [ü] salâh-ı müstevcibü'l-felâh mukarrer ü mu‘teber tutılup 
yerleri ve gökleri yokdan vâr iden Allâh celle şânühûnun97 ism-i şerîfin yâd ve 
peygamberimiz, hâtemü'n-nebiyyîn ve fahrü'l-mürselîn Muhammedü'l-Mus-
tafâ salla'llâhu aleyhi teʻâlâ ve sellem hazretlerinin mu‘cizât-ı kesîrü98'l-berekâtların 
îrâd idüp şîme-i kerîme-i husrevân-ı sadâkat-mu‘tâd ve kā’ide-i marziyye-i 
tâcdârân-ı vefâ-i‘tibâr üzre ahd [ü] mîsâk ideriz ki zikr olunan mevâddın şurût 
[u] kuyûduna ve sulh [ü] salâhın mevâsîk-i uhûduna kemâl-i mertebe ri‘âyet 
olunup mâdâm ki ol cânibden hılâfına vaz‘ [ü] hareket sudûr itmeye, taraf-ı 
hümâyûn-ı pâdişâhânemizden ve ahlâk-ı nasafet-ittisâfımızdan ve vükelâ-yı 
âlî-makām vesâ’ir mîr-i mîrân-i sâhibü'l-ihtişâm ve ümerâ-i zü'l-ihtirâm ve 
umûmen asâkir-i nusret-encâmımızdan ve cümle ubûdiyyetimiz ile şeref-yâb 
olan tavâ’if-i huddâmdan bir ferd hılâfına müte‘allik vaz‘ [u] hareket eylemeye. 
Tahrîren fî-evâhir-i şehr-i Ramazânü'l-mübârek99 sene aşer ve mi’e ve elf.

Venedik Cumhûruna Virilen Ahid-nâme ve 
Sulh [ü] Salâh100 Temessükidir

Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı sıhhat-nisâb ve mûcib-i tastîr-i hakīkat-intisâb oldur 
ki Devlet-i aliyye ile Venedik cumhûrı beyninde bir kaç seneden berü vukū‘ 
bulan husûmet ü adâvetden re‘âyâ vü berâyâ muztaribü'l-ahvâl olmağla yine101 
meveddet ü mahabbete mübeddel olup merâsim-i hem-civârî ihyâsı içün 
mefâhirü'l-ümerâ’i'l-izâmi'l-Îseviyye, merâci‘ü'l-küberâ’i'l-fihâmi'l-Mesîhiyye, 
muslıh-i mesâlih-i cemâhîrü't-tâ’ifeti'n-Nasrâniyye, sâhibü'l-ezyâli'l-haşmet 
ve'l-vakār, ashâb-i delâ’ilü'l-mecd ve'l-i‘tibâr İngiltere ve İskociye ve İbrine 
Kralı Vilelmus-ı sâlis ve Nederlande âstânı ceneralleri hatemet avâkıbühüm bi'l-

95 sulh ü salâhın ÇY: ü salâh -V
96 medîd ÇY: -V
97 celalühû hazretlerinin ÇY
98 Kelime metinde كثير .şeklinde yazılmıştır ا
99 mübârek Ç: -YV
100 salâh Ç: -YV
101 yine -ÇY
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hayr ve'r-reşâd102 tavassut ve sevk ü tergībleriyle ıbâdu'lllâha merhameten sulh 
[ü] salâha meyl [ü] rağbet olmağın Sirem yakasında sınur başında karîb Kar-
loviçe nâm mahalde tarafeynin murahhas ilçileri bir yere geldikde kıdvetü'l-u-
zamâ’i'l-milletü'l-Mesîhiyye İngiltere kralının mümtâz ilçisi Baron Vitorvendi 
Vilelmus Lord Paget ve Nederlande âstânı cenerallerinin müntehab ilçisi103 
Senor Yakopos Kolyer hüsn-i sa‘y ile mâ-beynde hıdmet-i tavassut merâsimin 
kemâ-yenbagī icrâ ve ma‘rifetleriyle104 ruhsat-nâmelerimiz mu‘tâd-ı kadîm 
üzre mübâdele ve mükâleme ve sulh [ü] salâh ahvâli fermân-ı şehriyârî ile 
olan ruhsat-ı vekâletimiz hasebiyle müzâkere ve mükâleme olundukdan sonra 
mûmâ-ileyh [Venedik] cumhûrun murahhas ilçisi105 kıdvetü'l-uzamâ’i'l-mille-
ti'l-Mesîhiyye Senor Koralber Karlor tavsıyyeti ile bir kaç meclis ahvâl-i sulh 
[ü] salâh söyleşilüp lâkin mülâhazaya vakit müsâ‘id iken ba‘zı müşkilât zuhû-
ruyla mevâdd-ı sulh [ü] salâh akdinde tereddüd eyledüği ecilden kıdvetü'l-u-
zamâ’i'l-milleti'l-Mesîhiyye Roma imparatorı hazretlerinin ve Lih Vilâyeti'nin 
murahhas ilçileri mutavassıt ilçilerin ma‘rifeti ve cümlenin ittifâkıyla tarh olu-
nan sevâniha muktezâsınca bâ-husûs ol sevânihin üçünci mâddesinde tasrîh 
olunduğı üzre amel eyleyüp ve temessükler imzâsı ve mübâdelesine değin yine 
tarafeynin ma‘rifetiyle karâr-dâde olan onbeş gün mehil dahi itmâma karîb 
olup yine mûmâ-ileyh Venedik ilçisi tarafından bir dürlü faysal virilmemekle 
Venedik cumhûrı dahi mâ-beynde bi-lutfi'llâhi teʻâlâ akd olunan sulh [ü] salâ-
ha mülhak olmak106 üzre münâza‘ün-fîhâ olan mevâddı Venedik cumhûrı içün 
dahi bizim ile ahsen vechile söyleşüp emr-i musâlahaya mukaddimât olmak 
üzre bundan akdem Devlet-i aliyye ile Çasar-ı Venedik cumhûrı içün dahi 
düstûrü'l-amel olan esâs temessüküne ri‘âyet ve hürmet ile Devlet-i aliyye ile 
Cumhûr-ı mûmâ-ileyhin arasında yine mutavassıt ilçilerin hüsn-i ma‘iyyetle-
riyle işbu onaltı mevâdd-ı mükâleme akd olunmuştur, zikr olunur:

Evvelki mâdde: Mora dâhilinde şehir ve kal‘a ve kastel ve varoş ve kurâ ve 
dağ ve enhar ve göl ve orman ve liman ve her ne ki dâ’iren-mâ-dâr içinde vâr 
ise cümlesiyle hâliyen Venedik cumhûrının zabtında107 olmağla yine âsûde-hâl 

102 “Dua, “Akibetleri hayır ve rüşd ile neticelensin”
103 ilçisi VY: ilçileri Ç
104 Metinde يله .şeklinde yazılmıştır معترفلر
105 ilçileri ÇY
106 olmak -Y
107 zabt [u] rabtında ÇY: u rabt -V
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üzre zabt [u] tasarruflarında kalup deryâ hudûdı ve eski dîvâr nişânesi olduğı, 
ensesi hudûd ile mahdûd yine bir dürlü dahl ü tecâvüz olunmaya.

İkinci mâdde: Büyük kıyı Devlet-i aliyye'nin zabtında olmağla ayniyle bu 
sonraki ceng [ü] cidâl108 evvelinde olduğı hâli üzre bi'l-cümle Devlet-i aliyye'nin 
zabt [u] tasarrufunda ola. İnebahtı Kal‘ası Venedik cumhûrı tarafından tahliye 
oluna ve İnebahtı yakasında olan Rumili didikleri kastel hedm ve kezâlik Birot 
Kal‘ası hedm oluna ve ol semtde büyük kıyı külliyet ile evvelki hâli üzre kala.

Üçünci mâdde: Ayamavra Cezîresi ve kal‘ası ve Piraçye didikleri köprübaşı 
Büyük Kıyı’ya bir dürlü ziyâde ayak uzatmamak üzre ve Ayamavra'ya muttasıl 
olan Lefkade Cezîresi Venedik cumhûrının zabt [u] tasarrufunda kala. 

Dördünci mâdde: Dalmaçya'da ta‘yîn-i hudûd akabinde İnebahtı tahliyesi 
ve Rumili didikleri kastel ve Previze'nin hedmi der-akab icrâ oluna bu aralıkda 
cümle te‘addî ve te‘addî illetleri men‘ [ü] def‘ olunmak içün zikr olunan üç ye-
rin muhafazacısı içinde alıkonılup aslâ Büyük Kıyı’ya seğirtmeye. Ve bir dürlü 
bahâne ile bir dürlü haber olunmaya.

Beşinci mâdde: Büyük Kıyı ile Mora arasında zikr olunan körfezlerin intifâ‘ı 
müşterek olup tarafeynden eşkıyâdan pâk saklana.

Altıncı mâdde: Akdeniz ve ol semtde olan gayrı denizlerde vâki‘ olan adalar 
bu sonraki ceng [ü] cidâl109 evvelinde oldukları hâl üzre Devlet-i aliyye'nin 
zabtında kala. Venedik cumhûrı tarafından harâc veyâ gayrı virgü veyâhûd 
gayrı her ne ki bu ceng [ü] cidâl110 esnâsında ihdâs olundı ise mûmâ-ileyh 
cumhûr cânibinden taleb olunmaya. 

Yedinci mâdde: Devlet-i aliyye Venedik cumhûrundan Zakilisa Cezîresi-çün 
veyâhûd ahâlîsinden güzeşte ve ba‘de'l-yevm virgü taleb eylemeye. Ve Mora'ya 
yanaşık Egine Cezîresi Venedik cumhûrının zabtında111 olmağla112 kal‘asıyla 
alâ-halihî zabtlarında kala.

Sekizinci mâdde: Dalmaçya'da Kinin ve Sin ve Gabele ile Çeklut kal‘aları 
hâlen Venedik cumhûrının zabt [u] tasarrufunda olmağla yine âsûde-hâl üzre 

108 cidâl ÇY: -V
109 cidâl ÇY: -V
110 cidâl ÇY: -V
111 zabt [u] rabtında ÇY: u rabt -V
112 Kelime metinde derkenârda yazılmıştır.
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zabt [u] tasarruflarında kalalar. Lâkin zabtların113 âşikâre re‘âyâ-yı tarafey-
nin ârâyiş ü istirâhatde olmaları ehemm olup hudûdun dahi ana göre ta‘yîn 
olunması iktizâ itmekle akla114 gelür gelmez bir dürlü nizâ‘ zuhûr eylemeyüp 
sınurların âsûdeliğin muhtell ider bir dürlü hâlet kalmamak üzre tarafeynden 
ta‘ahhüd olunmuşdur ki Kinin Kal‘ası'ndan Virayka Kal‘ası'na ve andan Sin 
Kal‘ası'na ve andan Dovara didikleri Zadvarya Kal‘ası'na ve bundan Virgorac 
Kal‘ası ve kezâlik andan Çeklut Kal‘ası'na varınca hudûd-ı müstakīme çekilüp 
sınurlar tefrîk oluna; Şöyle ki zikr olunan hudûd dâhilinde Venedik mülki ve 
deryâ cânibine doğrı vâki‘ olan arâzî ve nevâhî ve kastel ve husûn ve kulle ve 
etrâfı mesdûd yerler cumhûr-ı mûmâ-ileyhin zabtında115 kala. Ve hudûddan 
taşra olan arâzî ve nevâhî ve anlarda vâki‘ kastel ve husûn ve kulle etrâfı mes-
dûd yerler Devlet-i aliyye'nin zabt [u] tasarrufunda kala. Ba‘de'l-yevm tarafey-
nden bir dürlü tecâvüz ve tevsî‘ ve tazyîk olunmaya. Ve bu sınurların ta‘yîni 
içün tarafeynden ta‘yîn olunan vekîller mâ-beynde ittifâkla ma‘kūl görüldüği 
vech üzre yerlerin kābiliyetine göre bâdiye veya orman veyâ enhâr ve dere ile 
ve ıyânlığa isti‘dâdı olmayan yerde handak ve kazık ve taş ile zikr olunan hu-
dûd mu‘ayyen itdirile. Venedik zabtında olan kal‘aların önünde dahi münâsib 
mıkdârı arâzîsi olmak içün Kinin ve Virayka ve Sin ve Zadvarya ve Virgorac ve 
Çeklut kal‘alarının önünde yerin116 iktizâsına göre müstakīm veyâhûd pergârî 
hat ile birer sâ‘at toprak hudûda me’mûr olan vekîller cânibinden ta‘yîn olunan 
ve Hırvatlık cânibine doğrı çasar mülki hudûduna varınca Kinin Kal‘ası'nın 
yanı olup bu mahalde birbirine mütenâhî olan üç tarafın birisine gadr olun-
mayup bu külliyetle sulh [ü] salâha karâr-dâde olduğı üzre her tarafın hakkı 
dâ’imâ ri‘âyet oluna. Ve zikr olunan hatt tarafeynden gözedilüp lâkin hatt-ı 
mezkûrun kurbünde veyâhûd dâhilinde Devlet-i aliyye'nin kal‘ası vâki‘ olur ise 
ensesinde olan bütün arâzîsi kendüye önünde dahi birer sâ‘at mıkdârı pergârî 
hat ile ta‘yîn olunup içinde olan arâzî dâ’iren-mâ-dâr zabtında kala. Ve Çeklut 
Kal‘ası önünde dahi birer sâ‘at mıkdârı arâzî virile ammâ Çeklut'a müntehî 
olan hatt-ı müstakīm-i mezkûrun öte yanına iki sâ‘at mıkdârı arâzî Çeklut'a 
verilüp andan deryâya doğrı yine bir müstakīm hatt ile hudûd ta‘yîn oluna. Ve 
bu kā‘ide ve sûret üzre sınur kat‘ ve hudûd ta‘yîn ve zabt [u] tasarruf  olunacak 

113 zabt [u] tasarrufların ÇY: u tasarruf  -V
114 akl u fikre ÇY: -V
115 zabt [u] tasarrufunda ÇY: u tasarruf  -V
116 yerlerin ÇY
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topraklar tefrîk olunmağla ba‘de'l-yevm117 [264a] bilâ-tagayyür ve bilâ-tecâ-
vüz mer‘î vü muhterem olalar. Ve vaz‘ olunan alâyimin birisini tağyîr ve hudû-
dun birisini tecâvüze bir ferd cesâret eyledikden sonra anın ve bu makūle cürm 
ashâbının bir vech sezâ vü cezâları118 tertîbine lâzım-ı119 ihtimâmda taksîr120 
iden zâbitlerin dahi tarafeynden121 muhkem hakkından geline. Ve hudûd vekîl-
lerinin arasında bir müşkil zuhûrı vâki‘ oldukda mâ-beynlerinde muvâfakate 
imkân olmaz ise iki tarafa dahi vâkı‘-ı hâli hulûs ile sıhhati üzre arz [u]122 i‘lâm 
eylediklerinde der-i devlet-medârda olan İngiltere Kralı ve Nederlande âstânı 
ceneralleri ilçilerinin hüsn-i sa‘yleriyle dostluk üzre fasl oluna. Bu makūle ve 
gayrı serhadd nizâ‘ı sebebiyle bir dürlü te‘addîye mübâşeret olunmayup ve 
re‘âyâ fukarâsının istirâhatine dahi halel virilmeyüp Devlet-i aliyye-i Osmâniy-
ye123 ile karâr-dâde olan sulh [ü] salâhı tağyîr ider esbâbdan add olunmaya.

Dokuzuncı mâdde: Dobravenik beylerinin arâzî ve nevâhîsi Devlet-i aliy-
ye'nin arâzî ve nevâhîsi ile muttasıl ola. Devlet-i aliyye'nin arâzîsi ile mûmâ-i-
leyhim beylerin topraklarının ittisâl ve124 ihtilâtına125 mâni‘ olan bi'l-cümle ref‘ 
oluna.

Onuncı mâdde: Kotor semtinde Nova ve Resne kal‘aları hâlen Venedik 
cumhûrının zabt [u] tasarrufunda olmağla yine topraklarıyla âsûde-hâl üzre 
zabt [u] tasarrufunda ola ve ol cânibde her ne asıl kal‘a zabtında vâr ise kezâlik 
sâkine zabtında126 ola. Ve tarafeynden kat‘-ı hudûda ta‘yîn olunan vükelâ, 
hulûsî mücerreb âdemler olup bu emr-i mühimmi dahi hakk üzre ve bilâ-garaz 
görüp ve ol tarafda dahi nâhiyeleri tefrîk ve vaz‘-ı alâyim-i mu‘ayyene ile tecdîd 
eyleyeler ki bi'l-külliyye bâ‘is-i ihtilâl olan ahvâl her ne ise cümle ref‘ ü def‘ 
oluna lâkin bu tarafdan dahi Dobravenik127 arâzîsinin Devlet-i aliyye arâzîsi ile 
bütün ittisâli munkatı‘ olmaya. 

117 ba‘de'l-yevm ÇY: -V 
118 cezâları VY: cezâlarına Ç
119 tertîbine lâzım -Ç
120 taksîrât Ç: taksîr YV
121 dahi +Ç: -YV
122 u -ÇY
123 Osmaniyye ÇY: -V
124 ve -ÇY
125 ihtilâline ÇY
126 zabt-ı tasarrufunda ÇY: tasarruf  -V
127 Dubravenedik ÇY
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Onbirinci mâdde: Dalmaçya ve Kotor semtlerinde kat‘-ı sınur ve hudûd 
hevâlar müsâ‘id oldukda mübâşeret olunmak içün ta‘yîn olunan vekîller mu-
kaddem mâ-beynlerinde haberleşüp ve adedi berâber ve kendü hâlinde olan 
tevâbi‘leri ile bir münâsib yere gelüp bu işe rûz-ı Nevrûz'da başlayalar ve zikr 
olunan câniblerde tarafeynin hudûdı kat‘ına ihtimâm-ı tâm128 itmeleriyle 
müsâra‘at ile iki ay müddetinde hıdmetlerin tetmîm eyleyeler. 

Onikinci mâdde: Dostluk sebâtı ve129 re‘âyâ-yı tarafeynin istirâhati ne 
kadar ziyâde murâd olunur ise o kadar hevâ vü heveslerine tâbi‘ ve âdet-i 
müstemirrelerine mecbûr olup serhaddin âsûdeliğini esnâ-yı sulhda dahi 
hırsuzluk ve te‘addî ve fesâdları ile muhtell idenler tarafeynden ale's-se-
viye mebgūz u mağdûb olmaları lâzım olmağla sâ’ire mûceb-i ibret içün 
sezâlarına göre cezâları tertîb olunmak içün bu makūle hıyanetler her ne 
cinsden olurlar ise kabûl ve himâye olunmayup ve aranup ve buldurılup ahz 
[u] teslîm olunalar. Ve bu misillü müfsidlere sâhib çıkılması ve saklanması 
memnû‘ ola. 

Onüçünci mâdde: Zabt [u] tasarrufunda olan kal‘aların ta‘mîr [ü] termîmi 
ve istihkâmı tarafeyne câ’iz olup lâkin serhadde karîb yerlerde müceddeden 
min-ba‘dehû kal‘a yapılmaya ammâ re‘âyâya menfa‘atlü ve hayırlu130 olan 
cümle yerlerde varoş ve kurâ vaz‘ olunup mâ-beynlerinde hüsn-i câra muvâfık 
mu‘âmeleye ri‘âyet oluna. Ve aralarında bir dürlü nizâ‘ oldukda sınurlarda 
olan zâbit131 ve hükkâm der-akab bir yere gelüp hakk ve adl ve dostluk üzre 
bâ‘is-i mu‘âraza olan esbâbı def‘ [ü] ref‘ ideler. 

Ondördünci mâdde: Âyînler husûsı ve esîrlerin mübâdele ve ıtlâkı ve ticâret 
ahvâli-çün işbu ahid-nâmelerde tasrîh olunan sibâk üzre132 gözedilüp andan 
mâ‘adâ olan iltimâsların rikâb-ı hümâyûn-ı şehriyârîye arz [u] i‘lâm133 eyle-
meye Venedik ilçisine cevâz gösterile ve âyînlerinin icrâsı ve esîrlerinin ıtlâk ve 
ticâret ahvâliçün bundan evvel Venedik cumhûruna inâyet [ü] ihsân olunan 
evâmir-i aliyye bu sulhün dahi sebebiyle134 te’kîd oluna ve ticâret umûru bu 

128 tâm ÇY: -V
129 ve ÇY: -V
130 ve hayırlu ÇY: -V
131 zâbitân ÇY
132 üzre Ç: -YV
133 i‘lâm ÇY: -V
134 sebebiyle dahi ÇY
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cengden evvel olduğı sûretde olup Venedik tüccârı kendülere inâyet buyurılan 
mu‘âfiyetleri ile âsûde-hâl olalar.

Onbeşinci mâdde: Çasar ve Lih murahhaslarının Venedik cumhûrı içün 
ta‘ahhüd eyledikleri temessüki imzâ eyledikleri günden Devlet-i aliyye ve Vene-
dik murahhaslarının bilâ-vâsıta temessüki imzâ idecekleri güne dek te‘addiyât 
karada ve deryâda ref‘ ve mâ-beynde hüsn-i mu‘âmele oluna ve sınurlarda olan 
zâbit ve hükkâm bu terk-i cidâlin vakti bilinmek içün Bosna ve Arnavudluk ve 
Dalmaçya taraflarına haber irsâl olunmak üzre otuz gün ve Girid ve Mora 
cezîreleri ve ol semtin gayri cânibleri içün kırk gün mehil ta‘yîn olunmuşdur. 
Zikr olunan müddet-i medîde135 dâhilinde bi-eyy-i vechin-kân Devlet-i aliyye 
ve cumhûr-ı mûmâ-ileyh tarafından şol mevâdd ki ri‘âyeti mümkin ola, muhâ-
lif  iş olunmaya ve dahi re‘âyâya külliyet ile afv-nâme virilüp bu ceng [ü] cidâl136 
esnâsında eyledikleri işleri ve cürmleri her ne ise bi'l-külliyye ferâmûş olunup 
bu vechile ihtimâm-ı tâmm137 olunanlardan bir ferd ba‘de'l-yevm cezâ tertîbi 
ile eziyyet olunmaya.

Onaltıncı mâdde: Bu mevâddın hâtimesinde beyân oulnduğı vech138 üzre 
tarafeynin murahhaslarının beyninde temessük tafsîl ve bilâ-vâsıta imzâ olun-
dukda Devlet-i aliyye ile Venedik cumhûrının sulh [ü] salâhı müddeti dahi 
karâr-dâde oluna. Ve kezâlik toprak ve hudûda müte‘allik olmayup ziyâde 
dostluk ve hüsn-i mu‘âmeleye müte‘allik olan mevâdd söyleşile. Gıbbezâ139 
mâ-beynimizde bu vechile ta‘ahhüd ü iltizâm olunmuşdur ki biz bunda iken 
mûmâ-ileyh Venedik murahhası kabûl ve hatm ü imzâya karâr virir ise kendüsi 
bütün bu temessükün mefhûm ve siyâkını tahrîr ve kalemiyle imzâ vü mührüy-
le memhûr ve te’kîd eyleyüp bize teslîm ve mûcebince bizden dahi mümzâ vü 
memhûr temessük ala, lâkin be-şart-ı ân ki bâlâda kayd olunan mevâdd tağyîr 
ü tebdîl ve tevsî‘ ve tazyîk olunmayup bir vechile halel gelmeye, ancak anlardan 
mâ‘adâ tecdîd olan dostluğun izdiyâd140 merâsimine müte‘allik olup münâsib 
görilen ba‘zı ahvâl tarafeynin ittifâkıyla141 zamm olunup zinhâr toprak ve hu-

135 medîde ÇY: -V
136 cidâl ÇY: -V
137 tâm ÇY: -V
138 vech ÇY: -V
139 gıbbezâ -ÇY
140 ziyâde ÇY
141 ittifâk-ı ittihâdıyla ÇY: ittihâd -V

M E T i N 511

www.tuba.gov.tr



dûd mevâddı tağyîr olunmaya. Mûmâ-ileyh Venedik ilçisi ve murahhası bizim 
tarafdan kalkup gitdüğümüzden sonra kendü kendüsi-çün142 işini bitürmeden 
kalur ise yine bu temessükün muktezâsı üzre işbu temessük kabûli ile kabûlüni 
mü’ekked kâğıdını mutavassıt ilçilerin yedine irsâl ü îsâl içün bu külliyetlü sulh 
[ü] salâh akd olunduğı günden otuz gün mehil143 Venedik cumhûrına virilmiş-
dir. Ve ba‘dehû Beç'de Devlet-i aliyye ve Venedik cumhûrı murahhaslarının 
aralarında tarafeynden dostluk merâsimine müte‘allik ahvâli ve işbu mevâddı 
tetmîm içün144 Devlet-i aliyye murahhasının Beç'e vusûlünde iki ay müddet 
ta‘yîn olunmuşdur. Ve145 lâkin bâlâda mastûr olan uhûd [u] şurûtı Venedik 
cumhûrı kabûl itmeyüp emîn olmaz ise yine tavassut-ı mu‘teber-i mezkûr ile 
ve çasar vükelâsından146 bir ikisi hâzır bi'l-meclis olmağla Venedik murahhası 
tekrâr bu mevâddı söyleşe. Lâkin tarafeynden hüsn [ü] rızâ ve ittifâk ile bundan 
teşyîd ü te’kîd olan esâs-ı temessüki cümle şurût [u] kuyûduyla yine tarafeyn-
den ale's-seviye hürmet ve ri‘âyet ile ve bilâ-tebdîl ve tağyîr hıfz ve icrâ oluna ve 
işbu temessükde tasrîh olunan mevâddan tarafeynden birisinden birine ziyâde 
menfa‘at husûli mümkin olmaya. Ve tarafeynden kabûl olunan esâs temes-
sükünden şurût [u] kuyûd gözedilmekle Devlet-i aliyye'nin büyük ilçisi Beç'e 
dâhil olduğı günden altı ay müddet içinde Venedik murahhası mevaddı sulhı 
tekmîl ve akd-i ma‘mûlün-bih temessük alup virmekle Venedik cumhûrı sulh 
ü salâha dâhil ola. Ve bâlâda tecdîd olunan mevâdda147 tasrîh olunduğı vech148 
üzre bu aralıkda terk-i cidâl karada ve deryâda te‘addiyât bi'l-külliyye men‘ ü 
def‘ olup karâr-dâde olan mevâdda muhâlif  bir vaz‘ u hâlet sâdır olmaya şöyle 
ki mûmâ-ileyh Venedik cumhûrı ta‘yîn-i müddet dâhilinde sulh [ü] salâha 
maslahatı itmâm eylemez149 ise andan sonra işlerinin fikri yalnız uhdelerine 
havâle oluna. Mûmâ-ileyhim çasar ve Lih ilçileri ve murahhasları bu arada 
ta‘ahhüd olunan sevâniha muktezâsınca ve çasar ve Lih Kralı câniblerinden 
kendülere bundan akdem virilen ruhsat-ı külliyyeleri hasebiyle ve mutavassıt 
ilçilerinin şehâdetleriyle onaltı madde üzerine Latin lisânı üzre imzâlarıyla ve 

142 kendüsiçün -ÇY
143 mehil -ÇY
144 Devlet-i aliyye ve... içün -ÇY
145 ve -ÇY
146 vükelâsının ÇY
147 mevâdd-ı mezkûrede Ç: mezkûre -YV
148 vech Ç: -YV
149 etmez ÇY
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mühürleriyle mü’ekked ve ma‘mûlün-bih temessük virmeleriyle biz dahi vekâ-
let ve ruhsat-ı kâmilemiz hasebiyle hatlarımız ile mümzâ ve mühürlerimiz [ile] 
memhûr işbu kâğıdı ma‘mûlün-bih temessük olmak üzre teslîm olunmuşdur, 
va'llâhu muvaffaku li's-savâb. Tahrîren fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrin min şehr-i 
Receb sene aşer ve mi’ete ve elf.

Lehlüye Virilen Memhûr Mevâdd Temessüki 
Sûretidir ki Kayd Olundı

Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı sıhhât-nisâb ve mûcib-i tastîr-i sütûr-ı hakīkat-intisâb 
oldur ki hazret-i Mâlikü'l-mülk-i lâ-yezâl ve cenâb-ı vâhibü'l-atâya ve'n-nevâl 
celle şânühû ve azîme sultânühûnun mukārenet-i inâyeti ve saltanat-ı efdîl-i 
bî-ri‘âyetî ile hâliyâ150 a‘zam-ı selâtîn-i izâm ve ikrâm-ı havâkīn-i kirâm, sultâ-
nü'l-berreyn ve hâkānü'l-bahreyn hâdimü'l-Haremeynü'ş-şerîfeyn şevketlü 
kudretlü azametlü pâdişâh-ı İslâm-penâh efendimiz hazretleri151 es-sultân 
ibnü's-sultân Mustafâ Hân ibnü's-sultân Mehemmed Hân, edâma'llâhu alâ-serî-
ri'l-adl ve'l-ihsân ve hılâfetehu ilâ-yevmi'l-mîzân hazretleri ve eslâf-ı sa‘âdet ittisâfları 
ile iftihârü'l-ümerâi'l-izâmi'l-Îseviyye, muhtârü'l-küberâi'l-fihâmi'l-Mesîhiyye, 
muslıh-i mesâlih-i cemâhirü't-tâ’ifeti'n-Nasrâniyye, hâlen Lih Kralı ve Leton 
ve Rusya ve bunlara tâbi‘ vilâyetlerin hükümdârı [264b] Agustus-ı sânî hatemet 
avâkıbühu bi'l-hayr ve'r-reşâd ve selefi ve cumhûrı beyninde vukū‘ bulan husûmet 
ü adâvet ve harb-i kıtâlden re‘âyâ vü berâyâ muztaribü'l-ahvâl olmalarıyla 
mâ-beynde olan kadîmî sulh [ü] salâhı ibkā ve eski dostluğı ve konşıluk merâ-
simini ihyâ içün mefâhirü'l-ümerâi'l-izâmi'l-Îseviyye, merâci‘ü'l-küberâi'l-fihâ-
mi'l-Mesîhiyye muslıh-i mesâlih-i cemâhirü't-tâ’ifeti'n-Nasrâniyye İngiltere 
ve İskoçiye ve İbrine Kralı Vilelmus-ı sâlis ve Nederlande âstânı ceneralleri 
hatemet avâkıbühüm bi'l-hayr ve'r-reşâd ve152 tavassut istirhâmen153 ve sevk ü tergīb-
leri ile ıbâdu'llâh[a] merhameten sulh [ü] salâha meyl [ü] rağbet olunmağın 
Sirem yakasında sınur başında Karloviçe nâm mahalde kral-ı müşârün-ileyh 
ve154 cumhûrı tarafından mükâleme-i mevâdd-ı sulha155 ve akd-i maslahata 

150 hâlen ÇY
151 hazretleri ÇY: -V
152 ve -ÇY
153 Metinde ّ

.şeklinde yazılmıştır استرحقا
154 ve -ÇY
155 sulh [ü] salâha Ç: ü salâh -YV
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ruhsat-ı kâmile ile ta‘yîn [ü] irsâl olunan Postanya palatinosu ve Krakovya156 
hâkimi kıdvetü'l-izâmü'l-milleti'l-Mesîhiyye Grof  İstanislados Kostanika Ra-
korayda Koneşiki Malakoşki nâm murahhas vekîli ve müntehab ilçisi ile bir 
yere gelindikde kıdvetü'l-izâmi'l-milleti'l-Mesîhiyye İngiltere kralının muhtâr 
ilçisi Baron Vebyoduzet Vilelmus Lord Paget ve Nederlande âstânı ceneralle-
rinin ilçisi Senor Yakopos Kolyer hüsn-i sa‘y ile mâ-beynde hıdmet-i tavassutı 
kemâ-yenbagī icrâ ve ma‘rifetleriyle ruhsat-nâmelerimiz mu‘tâd-ı kadîm üzre157 
olan mübâdele vü mutâla‘a ve sulh [ü] salâh ahvâli fermân-ı şehriyârî ile olan 
ruhsat ve vekâletimiz hasebiyle müzâkere ve mükâleme olundukda tarafeyn-
den hüsn-i rızâ ile mâ-beynde bi-tevfîkı'llâhi teʻâlâ karâr-dâde olan mevâddır 
ki zikr olunur:

Evvelki mâdde: Devlet-i aliyye-i ebed-peyvende ile mâ-beynde bu kadar 
zamândan berü vâkı‘ olan husûmet bi-avni'llâhi teʻâlâ ve tevfîkıhi bi'l-külliyye 
mürtefi‘ ve mahabbete mübeddel olup158 hüsn-i câra muvâfık-ı hulûs olan ka-
dîmî dostluk yine hâsıl olmağın tarafeynden te‘addiyât mündefi‘159 ve re‘âyâ 
vü berâyâ evvelki gibi emn [ü] âmân ve âsâyiş ü istirâhat ile müreffehü'l-bâl 
olmaları içün bu iki cengden160 evvel mâ-beynde mer‘î tutılan eski hudûd ibkā 
ve gerek Boğdan Vilâyeti ve gerek gayrı memâlik-i mahrûsa muzâfâtından olan 
yerler ile Lih Vilâyeti'nin eski hudûdı ile mahdûd ola ve min-bâ‘d öteye ve 
berüye tecâvüz olunmayup işbu hudûd-ı kadîmî kemâl-i mertebe hürmet ile 
bilâ-tebdîl ve lâ-tağyîr mürâ‘ât oluna.

İkinci mâdde: Bu cengden161 evvel Boğdan Vilâyeti'nin sınurı kadîmîsi 
dâhilinde olup hâlen içinde Lih askeri olan büyük ve küçük cümle kal‘a ve 
yerlerden Lih askeri ihrâc ve tahliye ve Boğdan memleketi bi'l-külliyye pâk [u]162 
tathîr olunup bu cengden163 evvel olduğı gibi âsûde-hâl ola.

Üçünci mâdde: İki cengden164 evvel Lih Vilâyeti'nin sınurı kadîmî dâhilinde 

156 Krokodiye ÇY
157 üzre ÇY: -V
158 olan ÇY
159 tarafeynden +Ç: -YV
160 ceng [ü] cidâlden ÇY: cidâl -V
161 ceng [ü] cidâl-i harb ü kıtâlden ÇY: cidâl-i harb ü kıtâl -V
162 pâk ÇY: -V
163 ceng-i harbden ÇY: harb -V
164 ceng-i kıtâlden ÇY: kıtâl -V
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olan Kamaniçe Kal‘ası içinde olan askeri ihrâc ve tahliye olunmağla bütün 
kala ve ba‘de'l-yevm Podolya ve Ukrayna vilâyetlerinden Devlet-i aliyye tara-
fından bir dürlü alâka olmaya. Ve sonra nasb olunup Boğdan içinde oturan 
Ukrayna Kazağı hatmanı ref‘ oluna ve Lih ve Boğdan vilâyetlerinin hudûd-ı 
kadîmesi mu‘ayyen olmağla hevâlar müsâ‘ade olur ise işbu gelecek Mart ibti-
dâsından tahliyeye mübâşeret olunup ne kadar mukaddemce mümkin olur ise 
bir gün evvel Boğdan'dan Lih askeri ihrâc ve cümle kal‘a ve yerleri tahliye ve 
Boğdan Vilâyeti tathîr oluna. Ve Kamaniçe Kal‘ası'nın tahliyesine bile Mart 
ibtidâsından şurû‘ oluna ve tahliye emri kangı tarafdan evvel olmak mümkin 
olur ise bilâ-tereddüd ve bilâ-müsâmaha hemân icrâ oluna ve Kamaniçe 
tahliyesi en çok Mayıs'ın onbeşinci gününe dek tamâm oluna. Ve kal‘a-i mez-
bûrun âsânlıkla boşadılması içün yük tahmîl ve nakline Lih tarafından dahi 
mümkin mertebe araba ve davar ile imdâd oluna. Ve her yerde tahliye husûsı 
emniyyet ü selâmet ile icrâ oluna. Tarafeynden tahliye olunan kal‘alar vesâ’iri 
mevâzi‘-i mahrûsada sâkin olan re‘âyâdan hüsn-i rızâlarıyla çıkmak murâd 
idenler emvâl [ü] erzâklarıyla165 emn [ü]166 emniyyet ve selâmet ile çıkup kal-
mak isteyenler167 dahi sâlimen kalalar, tarafeynden bir vechile cebr ve ta‘arruz 
olunmaya. Ve Kamaniçe Kal‘ası'nın tahliyesi Mart ibtidâsından mübâşeret 
olunmak üzre karâr-dâde olmağla Kamaniçe Kal‘ası'nda evvelden içinde 
bulunan kendü toplarından top alıkonmasına müte‘allik iltimâsları der-akab 
Âsitâne-i sa‘âdet'e gönderileceği168 küçük Lih ilçisi atebe-i aliyye-i husrevânîye 
arz [u] i‘lâm169 eyleye.

Dördünci mâdde: Devlet-i aliyye'ye tâbi‘ olan esnâf-ı askerî bâ-husûs tavâ’if-i 
Tatar Lih tâ’ifesine bir dürlü illet ü bahâne ve mutâlebe ile te‘addî ve sınurla-
rına tecâvüz eylemek ve esîr ve davar makūlesi170 sürmek ve âhar vechile zarar 
eylemeğe kādir olmaya. Ve vüzerâ ve beylerbeyilere ve sa‘âdetlü, celâdetlü171 
Kırım Hânı ve Kağılgay ve Nûreddin vesâ’ir sultânlara ve Boğdan voyvoda-
sına sarâhaten evâmir-i şerîfe ile tenbîh [ü] te’kîd oluna ki sınurların nizâmı 
ve bu barışıklık levâzımın kemâl-i ihtimâm ile ri‘âyet ve sıyânet eyleyeler. Esîr 

165 erzâk ve eşyâlarıyla ÇY: ve eşyâ -V
166 emn ÇY: -V
167 murâd idenler ÇY
168 gönderilecek ÇY
169 i‘lâm ÇY: -V
170 makūlesi ÇY: -V
171 celâdetlü ÇY: -V

M E T i N 515

www.tuba.gov.tr



almağla ve hayvânât sürmekle172 ve gayrı vechile Lih re‘âyâsına zarar-gezend173 
eyleyüp sulh [ü] salâhın şerâ’itine muhâlefet ile ihtilâla bâ‘is ü bâdî174 olanları 
teftîş ü tefahhus idüp zâhir oldukda ve nümâyân oldukda175 âhara mûceb-i 
ibret-i âlem176 içün eşedd-i azâb177 [ile] haklarından geleler ve gasb olunan 
eşyâ dahi buldurılup sâhiblerine redd oluna. Ve bu husûsda ihmâl ü müsâ-
maha idenin azille mi yohsa katille mi şer‘an sezâları olan cezâları178 virile ve 
bu şurût-ı musâlaha bi'l-cümle Lihlü tarafından dahi kezâlik kemâl-i mertebe 
takayyüd ü ihtimâm ile ri‘âyet olunup bir ferd hılâfına cesâret eylemeye.

Beşinci mâdde: Lih Vilâyeti kadîmden müstakil devlet olmağla Devlet-i aliy-
ye'ye tâbi‘ olan tâ’ifeleri tarafından teklîf  olunan her ne ise mutâlebesi bahâne-
siyle bir dürlü te‘addî ile incidilmeyüp bu sulh [ü] salâhın şerâ’iti muktezâsınca 
bu makūle tekâlîf  taraflarına mültezim olmaya.

Altıncı mâdde: Esnâ-i cengde179 Bucaklu ve gayrı Tatar kadîmî meskenlerin-
den çıkup ve Boğdan arâzîsine girüp bir vechile eyledikleri dahl ü tecâvüzleri 
mukaddemâ Lih Kralı ve cumhûruna ihsân olunan ahid-nâme-i hümâyûn 
şerâ’itine muhâlif  olup bi'l-külliyye def‘ olunmak iktizâ itmekle Tatar tâ’ifesi 
Boğdan içinde tagallüben zabt ve ihdâs eyledikleri cümle yer ve çiftlik ve kışlak-
lardan ihrâc ve kadîmî meskenlerine iskân itdirilüp ve kendü hâllerinde olup 
kimesneye rencîde eylemeyeler. 

Yedinci mâdde: Hazret-i Îsâ dîninde olup Rim papaya mensûb olan râhib-
lere ihsân olunan evâmir-i şerîfenin mazmûnı üzre kiliseleri olduğı yerlerde 
mu‘tâd-ı kadîm180 üzre âyînlerin icrâ eylediklerinde kimesne mâni‘ olmayup 
âsûde-hâl olalar ve âyînlerine müte‘allik gayrı iltimâsların büyük ilçisi südde-i 
seniyye-i şehriyârîye arz eyleye. 

Sekizinci mâdde: Ticâret ahvâli semere-i sulh [ü] salâhdan olup mûceb-i 
imâret-i memleket olmağla ba‘de'l-yevm ahsen vech üzre nizâm[a] konılup 

172 makūlesi ÇY
173 gezend ÇY: -V
174 ü bâdî ÇY: -V
175 ve nümâyân oldukda ÇY: -V
176 âlem ÇY: -V
177 eşedd-i azâb ile ÇY: -V
178 cezâ ve sezâları ÇY: ve sezâ -V
179 ceng [ü] cidâlde ÇY: cidâl -V
180 kadîm ÇY: -V
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tarafeynin tüccârı mahfî yerlerden gelüp gitmeyüp memerr-i nâs olan yerler-
den kendü hâllerinde gelüp gidüp getürdükleri ve alup götürdükleri emti‘anın 
gümrüğün kānûn-ı kadîm üzre edâ eylediklerinden sonra181 muhdes olan tale-
biyle rencîde olunmaya ve getürdükleri nakd akçeden gümrük taleb olunma-
ya. Ve Lih Vilâyeti'nde doğmuş Lih re‘âyâsı olan ve Leton ve gayrı milletden 
ticâret ile gelenler mâdâm ki zararları olmaya savâb-ı meşrûh üzre ticâret ve 
bey‘-i şirâlarını eylediklerinde selefde virilen ahid-nâmelerde tasrîh olunduğı 
üzre harâc ve tekâlîf-i şâkka talebiyle rencîde olunmaya ammâ Lih Vilâyeti'ni 
terk ve memâlik-i mahrûsada tavattun idüp veyâhûd aralarına ecnebî karış-
mağla taraf-ı mîrîye gadr olunmaya. Ve Lih bâzergânları vilâyetlerine avdet 
eylediklerinde yât u yaraklarına ve davarlarına ve tahlîs olunduğuna elinde 
hüccet-i şer‘iyyesi olup vilâyetlerine giden esîrlerden nesne taleb olunmayup 
bile götürdüklerine dahl [ü] ta‘arruz olunmaya ammâ bu bahâne ile memnû‘ 
olan eşyâyı bilâ-izn götürmeyeler. Ve tarafeynin bâzergânlarından âhar vilâ-
yetde vefât idenlerinin emvâl [ü] erzâklarına beytü'l-mâl ve kassâm tarafından 
dahl [ü] ta‘arruz olunmayup mâ-beynlerinde i‘timâd eyledikleri kimesneye 
teslîm oluna ki götürüp defteriyle vârislerine teslîm eyleye. Ve tüccâr tâ’ifesinin 
mâ-beynlerinde ârıza zuhûr ider ise yine aralarında başları ma‘rifetiyle görile 
ki lâzım olan yerlere cevâb vireler. Ma‘mûlün-bih temessük veyâhûd hüccet 
ile sâbit olmayan borç hılâf-ı şer‘-i şerîf  taleb olunmaya. Bu makūle deyn ve 
kefâlet da‘vâları mücerred şâhid-i zôr ile istimâ‘ olunmayup hüccet-i şer‘iyye 
ve temessükât evvelden yedlerinde olan evâmir-i şerîfeye nazar olunup hakk 
ve adl üzre fasl oluna ve bu da‘vâ husûsunda sâ’ir müste’men tâ’ifelerine ihsân 
olunan ahid-nâmelerde mastûr u mukayyed olan mâdde Lih tüccârına dahi 
şâmil ola. Ve kendülere mukaddemâ ihsân olunup yedlerinde olan evâmir-i 
şerîfenin mazmûnı dahi mer‘î tutıla.

Dokuzuncı mâdde: Ceng esnâsında Lihlü'den alınan esîrler alınduğı bahâ-
ları şer‘an isbât veyâhûd eshâblarına yemîn ile [265a] zâhir olan bahâları edâ 
olunmağla selefde virilen ahid-nâmelerde beyân olunduğı üzre ıtlâk olunalar 
meğer çok hıdmetleri sebkat itmiş ise alındıklarından aşağı mürüvvet-bahâları 
tenzîl olunmak iktizâ ile bu takdîrce ma‘kūl [ü] münâsib bahâ ile esîr sâhibiyle 
uzlaşılmaz ise hâkimü'l-vakt şer‘le görüp mâ-beynlerin tevfîk eyleye. Ve akd-i 
sulh [ü] salâhdan sonra Lih Vilâyeti'nde bir tarîkle esîr ihrâc olunmak olur ise 
bilâ-bahâ salıvirile. Memâlik-i mahrûsede ve Tatar aralarında Lihlü esârâsı tah-

181 sonra VY: mâ‘adâ Ç
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sîline giden kimesneler kendü hâllerinde iken “siz esîr kurtarmağa geldünüz” 
deyü bir dürlü zarar olunmayup zarar kasdında olanların hakkından geline. Ve 
zindânda olan esârîleriyle tarafeynden ıtlâk olunalar ve Lih'in büyük ilçisi esîrle-
rine müte‘allik olan gayrı iltimâslarını atebe-i aliyye-i husrevânîye182 arz eyleye.

Onuncı mâdde: Selefde virilen ahid-nâmelerde mastûr olduğı üzre Lih kralı 
südde-i sa‘âdete olan dostluğa sâbit-kadem oldukça Boğdan voyvodası kadîm-
den Lih kralı ile ne vechile musâfât üzre olıgelmiş ise ol vechile musâfât üzre 
olup Devlet-i aliyye'nin sâ’ir re‘âyâsı gibi kemâ-kân âsûde-hâl olalar. Ve Boğ-
dan ve Eflak vilâyetlerinden kaçanlar kabûl olunmaya, bir tarîkle Lih Vilâye-
ti'ne sığınup ba‘dehû memleketine fitne183 bırakup müfsidlik ider olur ise anın 
gibiler taleb olunduklarında girü teslîm oluna. Selefde verilen ahid-nâmelerde 
bu mâdde mu‘ayyen olmağla kemâ-yenbagī mer‘î tutıla. Kezâlik Lih re‘âyâ-
sından gerek Lihlü ve gerek Kazak ve her kangı milletden olur ise olsun fesâd 
ü şekāvet eylediklerinde berü tarafdan kabûl ve himâye olunmayup girü redd 
oluna. Bu makūle184 [mâ-]beynde185 mün‘akid olan sulh [ü] salâhın ihtilâline 
bâ‘is ü bâdî186 olanların sezâları üzre cezâları virile.187

Onbirinci mâdde: Selefde virilen ahid-nâmelerde mastûr u mukayyed olup 
hâlen akd olunan şurût [u] kuyûda mugāyir ve iki devletin rüsûm-ı müstemir-
resine muhâlif  ve muzırr olmayan mevâdd bundan böyle dahi mer‘î tutılup 
mütegayyir olanlar fesh oluna. Ve bi-izni'llâhi teʻâlâ ve tevfîkıhî işbu tahrîr ü 
tastîr olunan mevâd ile mâ-beyne vech-i etemm ü ekmel üzre akd olunan sulh 
[ü] salâh şevketlü ve188 mehâbetlü,189 azametlü190 ve191 kudretlü pâdişâh-ı âlem-
penâh efendimiz hazretleri ve vâris-i saltanatları ile iftihârü'l-ümerâi'l-Îseviyye 
muhtârü'l-küberâi'l-fihâmi'l-Mesîhiyye müşârün-ileyh Lih Kralı ve halefleri ve 
Lih Cumhûrı beyninde inşâa'llâhü te‘âlâ mü’eyyed ü mü’ekked ve mü’ebbed 
ü müşeyyed olup tebdîl ü tağyîr ve ihtilâfdan masûn u mahfûz ve ber-karâr ü 

182 sâhib-kırâniyeye ÇY
183 fitne -ÇY
184 bu makūle -ÇY
185 beyninde VY: beynlerinde Ç
186 ü bâdî ÇY: -V
187 tertîb oluna ÇY
188 ve -ÇY
189 mehâbetlü ÇY: -V
190 azametlü -Ç
191 ve -ÇY
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üstüvâr olup te‘addiyât dahi bi'l-cümle men‘ ü def‘ olunmak içün serhad-nişîn 
olan hükkâm ve zâbitlere bir gün evvel haber irişdirile ki ba‘de'l-yevm tecâ-
vüz ve birbirine îsâl-i mazarratdan hazer idüp bu sulh [ü] salâh muktezâsınca 
muvâlat ü musâfât üzre amel ü hareket ideler. Lâkin cümlenin ameli akd-i sulh 
[ü] salâha lâhık olmak içün temessüki târîhinden otuz gün müddet ta‘yîn olu-
nup andan sonra bir dürlü özr [ü] bahâne kabûl olunmayup sâdır olan fermân-ı 
vâcibü'l-itâ‘ate muhâlefet idenlerin muhkem hakkından geline. Ve tarafeynin 
temessükleri imzâdan sonra mu‘tâd-ı kadîm üzre Lih tarafından küçükilçi bir 
gün evvel der-i devlet-medâra gelüp temessükde mevâd kabûlüni müş‘ir nâme 
getüre ve taraf-ı hümâyûndan192 dahi alup götüre. Ba‘dehû takviyyet-i mevâdd-ı 
sulh [ü] salâha tekmîl-i müsâfât ve tetmîm-i muvâlât ve tanzîm-i umûr vesâ’ire 
içün de’b-i hasene-i kadîme üzre gelecek Mayıs ayında büyük ilçi dahi irsâl 
oluna. Bu onbir mâdde üzerine akd olunan bu şerâ’it-i sulh [ü] salâha tarafla-
rından makbûl ve mu‘teber olmak üzre müşârün-ileyh Lih Kralı ve cumhûrının 
murahhas vekîli olan ilçisi elinde olan izn [ü] ruhsat muktezâsınca hatlarımız 
mühürlerine imzâ ve mahtûm işbu mevâdd kâğıdını ma‘mûlün-bih temessük 
olmak üzre teslîm itmişizdir. Allâh el-muvaffak bi's-savâb Tahrîren fi'l-yevmi'r-
râbi‘ ve'l-ışrîn min şehr-i Receb sene aşerete ve mi’e ve elf.

Moskov Tarafına Virilen Memhûr Mevâdd Kâğıdının Sûretidir

Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı sıhhat-nisâb ve mûceb-i tastîr-i sutûr-ı hakīkat-intisâb 
oldur ki hazret-i Âferîdgâr-ı lâ-yezâl ve cenâb-ı fâ‘il-i bî-zevâl celle şânühû 
ani'ş-şebîh ve'l-misâlin berekât-ı tevfîkāt-ı ezeliyyesi muvâfakatiyle Mekke-i mü-
kerreme ve Medîne-i münevvere'nin hâdimi ve Kudüs-i şerîf  vesâ’ir emâkin-i 
müteberrekenin hâdimi ve hâkimi sultânü'l-berreyn ve hâkānü'l-bahreyn fer-
mân-fermâ-yı Mısır-ı Kâhire ve Habeş ve Yemen ve Aden ve Cezâyir-i Arab 
ve Trablus ve Tunus ve Cezîre-i Kıbrıs ve Rodos ve Girid vesâ’ir cezâyire-i 
Bahr-i sefîd ve hükümrân-ı Bağdâd ve Basra ve Lahsâ ve Van ve Kars ve Er-
zurûm ve Şehrizor ve Musul ve Diyârbekir ve Rakka ve Şâm-ı dârü's-selâm193 
ve Haleb ve sultân-ı Irak-ı Arab ve Acem ve hâkān-ı Kürdistân ve Türkistân 
ve Gürcistân ve Dağıstân ve Trabzon ve tâc-dâr-ı memâlik-i Rûm ve Zül-
kadriye ve Maraş ve şehriyâr-ı diyâr-ı Tatar ve Çerkes ve Abaza ve Kırım ve 

192 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY
193 dârü's-selâm ÇY: -V
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Deşt-i Kıpçak ve şehen-şâh-ı şark ve garb ve Anadolı ve Rumili ve serîr-ârâ-yı 
dârü'l-mülk-i Kostantiniyye ve mahmiyye-i Burûsa ve mahrûsa-i Edirne ve 
bunlardan mâ‘adâ nice memâlik-i vesî‘atü'l-mesâlik ve bunca aktâr u emsâ-
rın pâdişâh-ı cem-câhı olan sultânü's-selâtîn ve hâkānü'l-havâkīn şevketlü 
kudretlü azametlü efendimiz pâdişâh-ı İslâm-penâh es-sultân ibnü's-sultân 
es-Sultân Mustafâ Hân ibnü's-sultân Mehemmed Hân halleda'llâhu mülkehu ve 
ebbede salatanatühu ilâ-inkırâzi'd-devrân hazretlerinin Devlet-i aliyyeleri ile iftihâ-
rü'l-ümerâi'l-izâmi'l-Îseviyye, muhtârü'l-küberâi'l-fihâmi'l-Mesîhiyye muslıh-i 
mesâlih-i cemâhirü'n-Nasrâniyye, sâhibü'l-ezyâli'l-haşmet ve'l-vakār, sâhib-i 
dela’îlü'l-mecd ve'l-iftihâr Moskov Vilâyeti'nin çarı ve cümle Rus memleketi-
nin hükümdârı ve anlara tâbi‘ diyâr ü emsârın mâliki ulu Moskov Çarı Petros 
Alekseoviçe hatemet avâkıbühu bi'l-hayr ve'r-reşâd beyninde bir kaç seneden berü 
zuhûr iden şikāk, bâ‘is-i ıztırâb-ı re‘âyâ vü berâyâ-yı tarafeyn olmağla yine 
tanzîm-i umûr-ı bilâd ve terfîh-i ahvâl-i ibâd içün mahabbet ü meveddete 
tebdîl niyyetiyle Sirem'de serhadd başında Karloviçe nâm mahalde çasar-ı 
müşârün-ileyh tarafından mükâleme ve akd-i maslahata ruhsat-ı kâmile ile 
ta‘yîn [ü] irsâl olunan müsteşâr ve mahremi Polkodiye Hâkimi kıdvetü'l-u-
zemâi'l-milleti'l-Mesîhiyye Birkob Boğdatoviçe ve Dostoçin nâm murahhas 
vekîli ve müntehab ilçisi ile bir yere geldikden sonra mefâhirü'l-ümerâi'l-izâ-
mi'l-İseviyye merâci‘ü'l-küberâi'l-fihâmi'l-Mesîhiyye İngiltere ve İskoçiye ve 
İbrine Kralı Vilelmus-ı sâlis ve Nederlande âstânı ceneralleri hatemet avâkıbühüm 
bi'l-hayr ve'r-reşâd taraflarından umûr-ı musâlaha içün tavassutları hıdmetine 
ta‘yîn olunan kıdvet-i uzamâü'l-milleti'l-Mesîhiyye Baron Vebyoduzet Vilel-
mus Lord Paget ve Senor Yakopos Kolyer mâ-beynde tavassut merâsimini 
hüsn-i sa‘y ve ihtimâm ile icrâ eylediklerinden tarafeynden dahi sulh [ü] salâha 
meyl [ü] rağbet-i küllî olmuş-iken mâ-beynde olan müşkilât ref‘ ve dostluk ve 
konşıluğa muvâfık olan umûr bi'l-cümle kemâ-yenbagī hüsn-i nizâma konul-
mak o zamânda âsân olmamağla yine bu hayr-ı maslahat munkatı‘ olmayup ve 
söyleşilüp itmâma irişdirilmek kasdıyla tarafeynden ittifâkla binyüz on senesin-
de vâkı‘ Kânûn-ı evvelin yirmibeşinci mîlâd-ı Hazret-i Îsâ gününden iki sene 
müddet ta‘yîn olunmuşdur ki bu müddet içinde bu maslahat bir hayırlu sûrete 
ifrâğ194 olunup Devlet-i aliyye ile Moskov Çarı beyninde bi-tevfîkı'llâhi teʻâlâ 
bu mevâdd gayrıyâ sulha mü’eyyed akd olunmağla kadîmî dostluk yine tecdîd 
oluna. İmdî ittifâkla karâr-dâde olan müddet içinde cümle ceng [ü] cidal ve 

194 ferâğ ÇY
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harb [ü] kıtâl terk olunup te‘addiyât tarafeynden def‘ [ü] ref‘ [265b] oluna. Ve 
Moskov çarına tâbi‘ ve195 Moskov ve Kazak ve gayrıdan serhadd-i mansûreye 
ve Kırım vesâ’ir Devlet-i aliyye'ye tâbi‘ yerlere ve re‘âyâ [vü] berâyâya gizlü 
ve âşikâre bir dürlü tecâvüz ü te‘addî ve zarar kasd olunmaya ve kezâlik ta-
raf-ı Devlet-i aliyye'den esnâf-ı asker bâ-husûs sa‘âdetlü Kırım Hân'ı ve cümle 
tavâ’if-i Tatar ve ulu196 Moskov Çarı’nın şehirleri ve kirmânları ve bi'l-cümle 
re‘âyâsı ve berâyâsı üzerine gizlü ve âşikâre bir dürlü hareket ve îsâl-i mazarrat 
eylemeyeler ve mütenebbih olmayup mâ-beynde mün‘akid olan bu kavl [ü] 
şarta mugāyir gizlü ve âşikâre vaz‘ [u] hâlet ile te‘addî vü tecâvüz idenler her 
kangı tarafda ise ahz [u] habs olunup bilâ-âmân cezâları virile.197 Ve vech-i 
meşrûh üzre mer‘î vü muhterem olan terk-i ceng [ü]198 cidâl arasında harb [ü] 
kıtâl külliyyet ile def‘ ü ref‘ ve akd-i sulh [ü] salâha tarafeynin meyl [ü] rağbet-i 
küllî oluna. Ve Kırım Hânı Devlet-i aliyye'ye olan itâ‘at [u] inkı[yâ]dı hasebiyle 
bu musâlahaya ilhâk oluna deyü cânibeynden makbûl [ü] mu‘teber tutulmak 
üzre çasar-ı müşârün-ileyhin murahhas ilçisi vekîli elinden izn [ü] ruhsat muk-
tezâsınca Moskov lisânı üzre ma‘mûlün-bih temessük virmekle biz dahi ruhsat 
ve vekâletimiz hasebiyle işbu hatlarımız ve mühürlerimizle mümzâ vü mahtûm 
kâğıdı ma‘mûlün-bih temessük olmak üzre teslîm etmişizdir va'llâhü'r-rıfk li's-
savâb199. Tahrîren fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîne min şehr-i Receb, sene aşer ve 
mi’e ve elf. Be-makām-ı Karloviçe. Ahid-nâmeler bu mahalde itmâma irdi. 

Biz yine gelelim tarîkımıza; mâh-ı Cemâziye'l-âhırın onbirinci bâzâr gün Ça-
vuşbaşı İbrâhîm Ağa'ya tekā‘üd virilüp yerine Sipâhîler Ağası Mustafâ Ağa ve 
anın yerine Silâhdâr Ağası Osmân Ağa ve anın yerine Vezîr-i aʻzam Kapucılar 
Kethüdâsı Ali Ağa nasb olundı. 

Gāret-şoden-i Leşker-i Tatar be-Memâlik-i Lih

İn‘ikād-ı sulhdan200 mukaddem Hân-zâde Kaplan Girây Sultân Kamaniçe 
Kal‘ası'nın Kāsım mevâcibin ve zahîresin Boğdan'dan kaldırıp selâmet-birle 

195 ve ÇY: -V
196 Orlu ÇY
197 cezâ-i sezâları tertîb oluna ÇY
198 ceng ÇY: -V
199 “Doğruya ulaşmada yardımcı Allah’dır.”
200 sulh [ü] salâhdan ÇY: ü salâh -V
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mahalline îsâl ve me’mûr olduğı üzre Lih taburının ne mahalde cem‘iyyet itdü-
ğin sıhhatiyle haberin alamamağla umûm üzre201 asâkir-i Tatar-ı adüvv-şikâr 
ile Lih memleketi içerüsüne teveccüh idüp Aleksiye nâm mahalle vardıkda ahz 
olunan diller hâlen Lih hatmanı tabur-ı makhûruyla Menastrece nâm ma-
halde Kamaniçe Kal‘ası kasdıyla cem‘iyyet üzre olduğun haber virmeleriyle 
bi'l-ittifâk ol diyâra azîmet eyledi. Eşko nâm mahalde bir mıkdâr Lih askeriyle 
Liyomerski nâm hatman kendülerin hıfz [u] hırâset içün yerlerinde istikrâr 
ve üzerlerine doğrı vardıklarında ikāmete kudretleri ve mukāvemete cür’etleri 
olmayup palankalarına girince niceleri esîr ve niceleri küşte-i şemşîr oldukları 
cem‘iyyet iden Lih taburının ma‘lûmları olmağla bu dahi Tise nâm mahalle 
doğrı girüye çekildi. Asâkir-i Tatar-ı sabâ-reftâr202 dahi uğurlarına gelen ve 
yemîn [ü] yesârda olan kurâ ve mezra‘aların ihrâk bi'n-nâr ve ricâl ve nisvân 
ve sıbyânların seby [ü] gāret iderek tabur-ı makhûra203 yetişdiler. 

Ol gün vaktin müsâ‘adesi olmayup irtesi sene-i mezbûre Rebî‘ü'l-evveli'nin 
dördünci güni mütevekkilen ala'llâh taraf  taraf  tabur-ı makhûra204 yürüyüş205 
idüp cenge206 koyuldılar. Bi-fadli'llâhi teʻâlâ ân-ı vâhidde melâ‘în-i hâsirîn-i dû-
zah-mekîn207 bozılup ekseri kılıçdan geçüp bakıyyetü's-süyûfun208 giriftâr-ı bes-
te-i zencîr209 ve eşyâların gāret [ü] yağma itdiler. Tekrâr meşveret eyleyüp dahi 
içerüye çapullaması ma[‘]kūl [ü] münâsib210 görülmekle teveccüh211 olunup ve 
Radenki nâm nehrin damağından mürûr ve Kolomeya nâm mahalde ağırlığı 
bırakup bir tarafı İsledine ve bir tarafı Taşlu ve ilerüsi Balkan’a değin çapup212 
bî-hadd mâl-ı ganîmet ele girüp avdet eyledi. Sâlimîn Kamaniçe altına gelüp 
onbeş gün meksden213 sonra vakt-i şitâ irişüp Lih kralının hareketinden bir eser 

201 üzre Ç: -YV
202 sabâ-reftâr ÇY: -V
203 makhûr-ı menhûsa ÇY: menhûs -V
204 makhûr-ı menhûsa ÇY: menhûs -V
205 yürüyüşler ÇY
206 ceng [ü] cidâle ÇY: cidâl -V
207 dûzah-mekîn ÇY: -V
208 süyûf  olanları ÇY: olanları -V
209 beste-i zencîr ÇY: -V
210 ü münâsib ÇY: -V
211 teveccühe azîmet ÇY: ...e azîmet -V
212 çarpup ÇY
213 meks-i ikāmetden ÇY: ikāmet -V
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zâhir [ü] nümâyân214 olmamağla kalkup evâhir-i mâh-ı mezbûrda altmışbin 
esîr ile Bucak'a dâhil olduğun der-i devlete215 arz-ı inhâ216 eyledi. 

Gāret-şoden-i Mustafâ Paşa Vâlî-i Bosna be-Memâlik-i Venedik

Bosna'dan ma‘zûl Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa azlinden mukaddem bu sulh 
[ü] salâh arasında düşmene217 za‘af  gösterilmemek fikriyle218 me’mûr oldu-
ğı219 üzre Venedik kâfirinden ahz [u] intikām niyyetiyle mükemmel kapusı ve 
eyâleti askeri ve mîrî ve piyâde ve Âsitâne'den220 gönderilen bin nefer mık-
dârı221 süvârî sekbân ve yanına ta‘yîn olunan Hudavirdi Paşa ve Âdem Paşa 
ve Kilis Sancağı’na mutasarrıf  Ali Paşa ve Fazlı Bölükbaşı-oğlı ve mukīm ve 
misâfir ile onbinden mütecâviz piyâde ve süvâr222 guzât-ı ehl-i223 İslâm cem‘ ve 
rü’esâsıyla hufyeten meşveret eyleyüp, Sin Kal‘ası ve Nehr-i Çetne sevâhiline 
îsâl-i hasâret olunmasını ma[‘]kūl [ü] münâsib224 gördiler. “Lâkin yolları sa‘b 
sengistân yerler olup top ve humbara götürülmesinde küllî usret çekilür, piyâde 
askeri225 boğazlarda alıkoyup tüvânâ atlumuz Sin Kal‘ası'na ve Çetne havâlî-
sine seğirdip bir gün bir gice içinde ale'l-fevr mümkin olan kurâ ve nâhiyeleri 
urup ganâyim-i mevfûre ile avdet ideler ve eğer top ve humbara götürülmek ik-
tizâ ider ise Porologa Dağı ekall-i mertebe ancak üç günde aşılur. Düşmen-i dîn 
dahi habîr ü âgâh olup Sin Kal‘ası'nın cevânib-i erba‘asında olan kullelerden 
der-akab onbinden ziyâde harbî kâfir cem‘ olur, bir dürlü hasâret virilmek ve 
ganîmet-i bî-şümâr226 alınmak mümkin olmaz ve üzerlerine varılduğı takdîrce 
kullelere kapanup feth [ü] teshîrleri müşkil olur, hemân salt [u] sebük-bâr227 

214 ü nümâyân ÇY: -V
215 devlet-medâra ÇY: medâr -V
216 inhâ ÇY: -V
217 düşmen-i dîn-i makhûra ÇY: dîn-i makhûr -V
218 içün ÇY
219 oldukları ÇY
220 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
221 mıkdârı ÇY: -V
222 süvârî ÇY
223 ehl ÇY: -V
224 ü münâsib ÇY: -V
225 askeri V: asâkir-i ehl-i İslâmı Ç: asker-i ehl-i İslâmı Y
226 bî-şümâr ÇY: -V
227 sebük-bâr ÇY: -V
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gitmemiz lâzimîndendir. Ve Sin Kal‘ası dârü'l-harbe gireli top ve humbara 
ile hasâret olunmamışdır” deyü kīl [ü] kāl itdiklerinde Serdâr Mustafâ Paşa 
ısgā itmeyüp, “üzerimize düşmen-i bî-dîn228 gelür ise asker-i İslâm'ı çeteye 
salıvirmeyüp müdâfa‘asına gayret ideriz, gelmez ise229 kullelere sarılup avn-i 
Hakk230 ile feth [ü] teshîrine takayyüd ve tahassün eyleyen melâ‘îni231 kahr-ı 
tedmîr ideriz” dimekle cümlesi teba‘iyyet idüp bunun üzerine232 Fâtihâ-i şerîf233 
okundı. Mukīm ve misâfir ihrâcına ta‘yîn olunan Kapucı-başı Ahmed Ağa 
her birin defter mûcebince çıkarup muhâfazaya lâzım gelen yerlere başbuğla-
rıyla irsâl itdüğünden gayrı Gabele ve Poçtil serhadlerine Hersek Sancağı’na 
mutasarrıf  Seyfullâh Paşa ve Banaluka Kal‘ası'na hayli piyâde ve süvârî as-
ker-i İslâm234 ile Serdâr Mustafâ Paşa Kethudâsı Hüseyin Ağa ta‘yîn ve Bihke 
serhadlerini yine Bihke Muhâfızı Selîm Paşa'ya sipâriş idüp iktizâ ider ise 
Hüseyin Kethudâ ile haberleşüp ittifâk [u] ittihâd235 üzre hareket itmelerin 
tenbîh [ü] te’kîd236 eyledi. 

Bu minvâl-i muharrer237 üzre Bosna serhadlerini dört tarafdan kapadup Hakk 
celle vü alâ hazretlerinin vedî‘a-i emânetine tefvîz eyledikden sonra işbu sene-i 
mübâreke Rebî‘ü'l-âhiri'nin gurresi dü-şenbih güni piyâde ve süvâr asâkir-i ehl-
i238 İslâm ve iki kıt‘a şâhî top ve bir kıt‘a humbara hâvânıyla hareket ü azîmet 
eyleyüp mühimmât-ı cebe-hâneyi kendü bârgîrlerine ve develerine tahmîl ve 
ağırlıkların Bitolya yaylasında alıkoyup cümle guzât-ı ehl-i239 İslâm sebük-bâr 
sür‘at [ü] şitâb ile gidüp240 mâh-ı mezbûrun üçünci çehâr-şenbih gün ahşama 
karîb İhlevne Kal‘ası altına dâhil oldukları gibi muhâfazasında olan Boşnak 
Receb Paşa ile mîrî piyâdenin baş bölükbaşısı bin nefer mıkdârı241 piyâde ehl-i 

228 bî-dîn ÇY: -V
229 asker-i İslâmı... gelmez ise -ÇY
230 inâyet-i hazret-i Allah ÇY
231 melâ‘în-i kâfir-i bî-dîni ÇY: kâfir-i bî-dîn -V
232 bunun üzerine ÇY: -V
233 şerîf  ÇY: -V
234 İslâm Ç: -YV
235 ittihâd ÇY: -V
236 ü te’kîd ÇY: -V
237 muharrer ÇY: -V
238 ehl ÇY: -V
239 ehl ÇY: -V
240 azîmet idüp ÇY
241 mıkdârı ÇY: -V
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İslâm242 ile Porologa Boğazı vasatında vâkı‘ olan a‘dâ-yı li’âmın243 karavul kulle-
si fethine ta‘yîn eyledi. Vardıklarında tahassun iden melâ‘în-i hâsirîn [ve] kâfir-i 
bî-dîn244 mehâbet-i ehl-i245 İslâm'dan firâr itmiş bulunmağla avn-i Hakk246 ile 
bî-ceng [ü] cidâl zabt itdiklerin Serdâr Mustafâ Paşa'ya247 bildirdiler.248 Ol dahi 
gicenin altıncı sâ‘atinde umûm asâkir-i ehl-i249 İslâm-ı nusret-encâm ile kalkup 
ale's-seher Porologa Boğazı'na vardı. Top ve humbara ve mühimmât-ı cebe-hâne 
ile ol sa‘bü'l-mürûr cebel-i azîmi250 vakt-i asra değin hezâr zahmet [ü] mihnet251 
ile geçüp Nehr-i Çetne'nin kebîr taş köprüsi başına nüzûl ve cevânib-i erba‘aya 
muhkem karavullar ta‘yîn eyledi. Lâkin cisr düşmen elinde olup bi-eyy-i vec-
hin-kân nehr-i mezbûr cisre muhtâc olmağın [266a] topları cisre nâzır kulleye 
ve berü cânibde olan karavul-hânelere havâle idüp yatsu vaktine değin döğüp ta-
hassun eyleyen Frenk kâfirleri252 virmede ta‘annüd itmekle ol gice asker-i İslâm'ı 
çeteye gitmekden men‘ idüp dört tarafdan meterise kodı. Sabâha değin meteris 
ile yakīn varmağa ikdâm,253 askere bezl-i in‘âm ile sarf-ı makdûr eyledi. Ve “bir 
tarafdan düşmen-i bî-dîn254 zuhûr ider ise ol tarafa imdâd [ü] i‘ânet255 olunur 
zinhâr sakınup haber varmayınca meterisleri bırakmayasız” deyü muhkem256 
tenbîh [ü] te’kîd257 eyledi. Sabâha karîb şeb-hûn kasdıyla binden mütecâviz Sin 
Kal‘ası'ndan çıkan süvârî kâfir karavul üzerine gelmekle darb-ı şemşîr iderek 
hâh nâ-hâh melâ‘înin258 yüzün259 döndürdiler. Bir kaç dil ve kelle alup meteris-

242 ehl-i İslâm ÇY: -V
243 bed-ahterlerin ÇY
244 hâsirîn-i kâfir-i bî-dîn ÇY: -V
245 ehl ÇY: -V
246 inâyet-i zü'l-celâl ÇY
247 Paşa-yi dilîre ÇY: dilîr -V
248 haber virdiler ÇY
249 ehl ÇY: -V
250 uzmâ ÇY
251 meşakkat ÇY
252 kefere-i dûzah-mekînleri ÇY
253 ihtimâm-ı dikkat ÇY: -V
254 bî-dîn ÇY: -V
255 ü i‘ânet ÇY: -V
256 muhkem -ÇY
257 ü te’kîd ÇY: -V
258 melâ‘în-i hâsirînin ÇY: hâsirîn -V
259 yüzlerin ÇY
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de260 olan guzât-ı ehl-i261 İslâm yerlerinde sâbit ü262 kadem oldılar. Ale's-seher 
her koldan kulleye yürüyüş ile feth [ve] zabt [ü] teshîr263 idüp tahassun iden 
Frenk ve haydûd keferesin264 bütün265 tu‘me-i şemşîr ve ser-i maktû‘ların huzûr-ı 
serdâra getürüp ihsânlar aldılar.266 Esîrlerden keyfiyet-i düşmen-i dîn267 su’âl 
olundukda, “asker-i İslâm içinde câsûsumuz var idi, dü-şenbih gün ve Bitolya 
yaylasından kalkup üzerimize teveccüh itdüğünüzü268 Göbrüz Dağı'ndan ılgar 
ile eşüp salı gün gelüp haber virdi. Sin Kullesi previdoruna ya‘ni ki kethudâsına 
ol dahi leb-i deryâda vâkı‘ İspilit Kal‘ası'nda Zadra ceneraline bildirip imdâd 
[u] i‘ânet269 istedi. Ve dört tarafa haber topların atup kurâ ve nâhiye sükkânı 
cümle mevâşî ve sıbyân ve nisvânı sa‘b-ı kûhî270 dağlara kaçırup haydûd keferesi 
ve kulle sâhibleri metin ü müstahkem kulle ve şaranpolara kapanup üçbinden 
mütecâviz piyâde ve süvâr melâ‘în-i kâfir-i bî-dîn271 Sin Kal‘ası'na tahassun ey-
leyüp çetecilerinize272 muntazırlardır” didiler. Ol sâ‘at Serdâr Mustafâ Paşa dahi 
umûm asâkir-i ehl-i273 İslâm-ı zafer-encâm274 ile kalkup cisrden geçüp humbara 
ve topları öne275 alup piyâde ve süvâr müretteb alaylar ile müteveccih [ü] azîmet 
eyledi. Nehr-i mezbûrun sağ cânibinde Ali Paşa Çiftliği yerinde Sin Kal‘ası'nın 
taşra serdârı Çako-oğlı nâm pelîdin karındaşıyla Nave-oğlı nâm mu‘teber ruh-
bân-ı la‘înin müceddeden binâ etdikleri dört kulleli metîn [ü] muhkem [ve]276 
müstahkem kal‘a üzerine yürüyüp cevânib-i erba‘adan ihâta ve top ve humbara 
ile muhâsara ve yirmişer ayak nerd-bânlar âmâde vü müheyyâ277 etdiler lâkin 

260 meterislerde ÇY
261 ehl ÇY: -V
262 ve -ÇY
263 ü teshîr ÇY: -V
264 keferelerin ÇY
265 bütün ÇY: -V
266 ile şâd oldılar ÇY
267 dîn ÇY: -V
268 itdükleri ÇY
269 i‘ânet ÇY: -V
270 kûhî ÇY: -V
271 kâfir-i bî-dîn ÇY: -V
272 çeteciler ÇY
273 ehl ÇY: -V
274 zafer-encâm ÇY: -V
275 önlerine ÇY
276 metîn ve muhkem ve ÇY: -V
277 ve müheyyâ ÇY: -V
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kal‘anın der-i dîvârı ziyâdesiyle yüksek ve üzeri şaranpo ile zabt [u] rabt278 olun-
mağla “meterise girüldüği hînde bir kaç gün eğlenmek lâzım gelür” deyü guzât-ı 
İslâm gönül279 birliği ile yürüyüşe ittifâk [ü] ittihâd280 idüp bir tarafdan kapusı 
ve eyâleti askeri ve mîrî piyâde ile bi'z-zât Serdâr Mustafâ Paşa ve bir tarafdan 
dahi kapusı ve eyâleti281 ve mîrî piyâde ile Hudavirdi Paşa ve Âdem Paşa ve 
bir tarafdan dahi mîrî piyâde ile Fazlı Bölükbaşı-oğlı ve bir tarafdan dahi Kilis 
Sancağı Beyi Ali Paşa ve İhlevne Muhâfızı Receb Paşa ve Dergâh-ı âlî yeniçeri 
serdengeçdileri ve yamaklar ile Hâseki Mustafâ Ağa tekbîr getürüp yürüdiler. Ve 
dîvâra nerd-bânlar kurup burc u barûya irişmemekle hayli zahmet [ü] meşak-
kat282 çekdiler. Ne hâl ise kol kol tüfengler serpüp ikdâm-ı tâmm283 olunmağla 
kemendler atup ankebûd-vâr birbirlerine istînâd ile şaranpolara yapışup yukarı 
çıkdılar. Der-akab binden mütecâviz guzât-ı muvahhidîn284 derûn-ı285 kal‘aya gi-
rüp buldukları melâ‘în-i hâsırîni tu‘me-i şemşîr, ekseri kullelere tahassün eyleyüp 
cenge286 mübâşeret ile ser-fürû itmeyüp guzât-ı muvahhidînin287 el humbarası ve 
kurşun ile bir nicesin şehîd ve zahm-dâr itmekle âkıbet kullelerin kapuların kırup 
içerüye yürüyüş olunduğı vakitde bir mıkdâr cebe-hâneleri meydânda bulunup 
atdıkları el humbarasının biri pârelenüp içine düşmekle tutuşup ekseri ihrâk 
bi'n-nâr-ı kahr-ı Zü'l-celâl, bakıyyesi tîğ-ı abdâr, bir nicesi dahi giriftâr-ı bend-i 
esîr bi-hamdi'llâhi teʻâlâ dördünci sâ‘atde gürûh-ı mekrûh-ı müşrikîn288 ber-tarâf 
olup feth [ü] teshîri müyesser oldı. İçinde bulunan ganâyim-i bî-şümâr289 yağma 
[vü] gāret290 ve kal‘a bi'l-külliyye âteşe urılup der-i dîvârı hâk ile yeksân ve başları 
olan Çako-oğlı didikleri hınzîr-ı bed-âyîn291 esnâ-yı mukātele [vü]292 muhârebe-

278 u rabt ÇY: -V
279 tevekkül ÇY
280 ü ittihâd ÇY: -V
281 ve eyâleti ÇY: -V
282 ü meşakkat ÇY: -V
283 tâm ÇY: -V
284 ehl-i İslâm ÇY: -V
285 derûn -ÇY
286 ceng [ü] cidâle ÇY: cidâl -V
287 bi nicesinin +Ç: -YV
288 müşrikîn ÇY: -V
289 bî-şümâr ÇY: -V
290 ve gāret ÇY: -V
291 didikleri hınzır-ı bed-âyîn ÇY: -V
292 mukātele ve Ç: -YV
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de293 katl olup diri gelen kâfirlere dahi âmân virilmeyüp boyunları uruldı. Ve 
Nave-oğlı ruhbân dahi envâ‘-ı ukūbet ile cezâsın294 buldı. Dil ve kelle getüren-
ler defter olunmuşidi. Bahşişleri virilüp zahm-dâr olan guzât-ı ehl-i295 İslâm'ı 
dahi cerhlerine göre mesrûr eyledi. Bundan sonra Serdâr Mustafâ Paşa yine 
asker-i İslâm ile andan dahi kalkup piyâde ve süvâr alayların düzüp Hırva-
tiçe şaranpo üzerine hücûm [u] iktihâm296 itdirdi. Taraf  taraf  zenbûr-misâl 
kulleler üstüne düşüp içerü girdiler. Tahassun iden melâ‘îni297 ân-ı vâhidde 
kılıçdan geçürüp emvâl [ü] erzâkların nehb [ü] gāret itdiler. Bi-avni'llâhi teʻâlâ 
ol nevâhî levs-i habâset-âlûd küffârdan298 tathîr olup avdet ve ahşam yine Ali 
Çi[f]tliği kurbüne nüzûl bu muhârebede dahi dil ve kelle getürüp zahm-dâr 
olan guzât-ı muvahhidîni hadlerine göre in‘âmlar299 ile memnûn300 kılup301 
şühedâ302 defn olundı. Ol gice her tarafa muhkem karavullar vaz‘ olunmuşidi. 
Nısfü'l-leylde piyâde ve süvâr Sîn Kal‘ası kâfirleri303 bir mahalden hücûm-ı 
hây hûy itmekle ol tarafın muhâfızları müdâfa‘asına takayyüd idüp dil ve kelle 
aldılar. Melâ‘în-i hâsirîn bir dürlü304 bir zarar-gezend305 idemeyüp münhezi-
men gürîzân oldı. 

İrtesi mâh-ı mezbûrun yedinci bâzâr gün Serdâr Mustafâ Paşa ale's-seher ol 
mahalden dahi kalkup piyâde ve süvâr müretteb alaylar ile nehr-i mesfûrun 
sol cânibine doğrı yürüyüp avn-i inâyet-i Perverdgâr306 ile uğurlarına gelen 
mezra‘ ve kurâ ve kulle ve şaranpoları feth [ü] teshîr [ve] ihrâk bi'n-nâr ve 
emvâl [ü] erzâkların nehb [ü] gāret ve hasâret idüp,307 melâ‘înin308 tüvânâsın 

293 muhârebe-i kıtâlde ÇY: kıtâl -V
294 cezâ-yi mâ-yelîkın ÇY: mâ-yelîk -V
295 ehl Ç: -YV
296 iktihâm Ç: -YV
297 melâ‘în-i kâfir-i bî-dîn-i dûzah-mekîni ÇY: kâfir-i bî-dîn-i dûzah-mekîn -V
298 küffâr-ı hâk-sârdan ÇY: hâk-sâr -V
299 in‘âm ü ihsânları ÇY: ü ihsân -V
300 mesrûr ÇY
301 kılınup ÇY
302 şühedâlar ÇY
303 kâfir-i bî-dînleri ÇY: bî-dîn -V
304 hâsirîn bir dürlü ÇY: -V
305 gezend ÇY: -V
306 zü'l-celâl ÇY
307 idüp ÇY: -V
308 melâ‘în-i bed-âyînin ÇY: bed-âyîn -V
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kırup nisvân ve sıbyânın esîr-i der-zencîr309 ve istirkāk iderek kuşluk vakti Sin 
Kal‘ası mukābelesine top menzili mahalline nüzûl, piyâde ve süvâr guzât-ı 
ehl-i310 İslâm alaylarıyla düşmene311 müterakkıb oldılar. 

Kal‘ada mevcûd bulunan312 üçbinden ziyâde kâfir-i bî-dîn313 taşra çıkup kal‘a 
kurbünde alayların ve safların314 bağlayup durdılar. Bu aralıkda çarhalaşınca 
Serdâr Mustafâ Paşa fürce bulup atlu askerden bir mıkdâr akıncı guzât-ı ehl-i 
İslâm315 ayırup düşmen-i dîn316 memleketi içerüsüne gönderdi. Anlar dahi Sin 
Kal‘ası'ndan aşağı Kilis Kal‘ası'na doğrı Deçme ve Tutyak nâhiyelerinden Ya-
saka nâm mahalle varınca bi'l-cümle cevânib-i erba‘aya cerâd-ı münteşir gibi 
yayılup îsâl-i hasâret iderek kurâ ve kulle ve şaranpo ve kiliseleri mezru‘âtlarıy-
la urup tahrîb ve tahrîk ve emvâl [ü] erzâkların istirkāk idüp vâfir dil ve kelle 
ile avdet eyleyüp ba‘de'l-asr geldiler. Serdâr Mustafâ Paşa dahi bâkī asker-i 
İslâm317 ile kal‘a altında çarhalaşup kal‘adan melâ‘în-i hâsirîn318 balyemez 
toplar319 atup envâ‘-ı dürlü âteşler saçdı. Hâfizu'llâh kimseye zarar idemeyüp 
akına giden asker320 dahi tamâm gelüp cem‘ oldukdan sonra avdet ve ahşama 
değin cisr-i mezbûrı berü yakaya geçüp mukaddem cisre nâzır feth olunan 
kulle yere berâber yıkdılar. Ol gice ol mahalde yatup kemâ-fi'l-evvel karavullar 
ile sabâha değin asker-i İslâm321 muhâfız olundı. 

İrtesi gün322 andan dahi kalkup piyâde ve süvâr guzât-ı İslâm müretteb alay-
lar ile nehr-i mesfûrun berü cânibinden azîmet eyleyüp323 Adakca palankası 

309 der-zencîr ÇY: -V
310 ehl ÇY: -V
311 düşmen-i bed-ahlâka ÇY: bed-ahlâk -V
312 bulunan mevcûd ÇY
313 bî-dîn ÇY: -V
314 ve safların ÇY: -V
315 ehl-i İslâm ÇY: -V
316 dîn ÇY: -V
317 askeri V: asâkir ehl-i İslâm Ç: asker-i ehl-i İslâm Y: asker-i İslâm V
318 hâsirîn ÇY: -V
319 top ÇY
320 asâkir-i İslâm ÇY
321 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
322 gün ÇY: -V
323 idüp ÇY
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altına varup yürüyüş eylediler. Avn-i Hakk324 ile ol sâ‘at feth [ü] teshîr325 olup 
derûnunda olan melâ‘înin326 ekseri katl bakıyyesi327 nehre dökülüp nisvân ve 
sıbyânlarıyla emvâl [ü] erzâk ve mevâşîleri nasîb-i ehl-i İslâm olup iki dâne328 
kullesiyle palankayı hedm etdiler. Ve ekinlerine âteş urup kalkdılar. Dahi aşağı 
doğrı teveccüh idüp yemîn [ü] yesârda olan alef  ve mezru‘âtların ihrâk bi'n-
nâr iderek Otga şaranpovı karşusuna varup toplar kurup humbaralar atdılar. 
Lâkin etrâfı azîm bataklı derîn göl olup yürüyüş mümkin [266b] olmamağla 
yeniçeri serdengeçdilerinden ve piyâde ve levendât-ı şenâver gāzîler uryân 
kılıçların ağızlarına alup sudan yürümeğe âmâde vü müheyyâ329 iken mah-
sûr-ı temerrüdîn top ve humbaranın darb-ı kahrından hayvânâtların nehr-i 
mesfûrun karşusuna ve nisvân ve sıbyânın kayıklar ile aşağı cânibe kaçırup 
içinde ancak bir mıkdâr haydûd kalmış-idi. Guzât-ı ehl-i330 İslâm'ı bî-ma‘nâ 
helâk ve zahm-dâr itmek revâ görülmeyüp üç sâ‘at mıkdâr zamân muhâsara 
ve yirmiden ziyâde humbara atup berü cânibde bulunan mahsûlât ve hâne ve331 
kurâlarına âteş urup dahi aşağı azîmet eylediler. Ve Nehr-i Düze geçidinde bir 
mıkdâr kâfir tahassun itmişidi. Ol dahi def‘ [ü] ref‘332 olup dil ve kelle aldılar. 
Yemîn [ü] yesâr333 ve uğurda olan sa‘b u sengistân boğaz ve derbendlerde vâki‘ 
kurâ ve kulle ve şaranpoları kurbünde mürûr ve mürg-i ziyâdın tayerân ide-
meyen yavelerin ihrâk bi'n-nâr ve külliyyet ile334 hâk ile335 yeksân iderek Tiril 
geçidinden aşağı leb-i deryâda336 üç sâ‘at karîb mahalle varınca337 değin gāret 
[ü] hasâret idüp ol gice Baboka nâm mahalde yatup kemâl-i mertebe asker-i 
İslâm338 kendülerin muhâfaza eylediler. 

324 zü'l-celâl ÇY
325 ü teshîr ÇY: -V
326 melâ‘în-i hâsirînin ÇY: hâsirîn -V
327 tu‘me-i şemşîr bakıyyetü's-süyûfu ÇY
328 dâne Ç: -YV
329 ve müheyyâ ÇY: -V
330 ehl ÇY: -V
331 ve ÇY: -V
332 ü ref‘ ÇY: -V
333 yesârda ÇY
334 külliyyet ile ÇY: -V
335 ve ÇY
336 deryâya ÇY
337 varınca -ÇY
338 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
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İrtesi gün andan dahi kalkup Çaçonya Kal‘ası etrâfına iskân iden kefere nâhiye 
ve kurâların bi'l-cümle mezru‘âtlarıyla âteşe urup ele girenleri eşedd-i azâb ile339 
katl olundı.340 Andan Erzeşte boğazından geçüp hayli melâ‘în-i hâsirîn341 şeb-
hûn kasdıyla342 kemîn etdikleri yerde üzerlerine varılup ekseri kılıçdan geçüp 
bakıyyesi firâr343 eyledi. Andan Zadvarya Kal‘ası'na iki buçuk sâ‘at karîb Te-
rariha nâm sa‘b [u] sengistân mahalle nüzûl ve irtesi gün birbirini344 Koyoriha 
boğazından mürûr, Moşkoplata sahrâsına nüzûl,345 andan mâh-ı mezbûrun 
onuncı çehâr-şenbih gün intihâ’-i serhadd-i Bosna olan Şeviçe Palankası men-
ziline ve andan üçünci şenbih gün İskobiye Kal‘ası sahrâsına nüzûl olundı. 
Yedi gün yedi gice meymene ve meysere ve uğura gelen memleket-i a‘dâ-yı 
dîn346 tâhat ve sûht olunup şenlikden eser kalmadı. Ve çokluk esîr ve ganîmete 
rağbet olunmayup kurâ ve varoşdan gayrı yüz onyedi kulle ve yirmi şaranpo ve 
dörtbinden ziyâde347 kârbân-sarâyları tahrîb ve tahrîk ve derûnunda tahassun 
iden Frenk ve haydûd keferesinden binden mütecâvizi tu‘me-i şemşîr olup 
Tuna mânendi nehr-i mesfûrun leb-i deryâya varınca gülenç yerleri ve Vene-
dik donanması-çün cem‘ idüp kullelere vaz‘ itdüği zahîreleri bi'l-külliyye ihrâk 
bi'n-nâr348 olup kal‘a ve palanka ve kulle nâmında râst geldikleri hedm olundı. 
Bu vakte değin bir târîhde bu diyârlara ehl-i349 İslâm askeri350 ayağı351 basdığı 
vâkı‘ olmayup bi-lutfi'llâhi teʻâlâ Venedik kâfirine azîm rahne vü gezend352 iriş-
dürdüğin rikâb-ı hümâyûna353 arz eyledi. 

339 eşedd-i azâb ile ÇY: -V
340 eylediler ÇY: -V
341 hâsirîrîn ÇY: -V
342 kasdı iledir ÇY
343 karârı firâra tebdîl ÇY
344 birbirini -ÇY
345 nüzûl ÇY: -V
346 dîn ÇY: -V
347 mütecâviz ÇY
348 bi'n-nâr ÇY: -V
349 ehl ÇY: -V
350 askeri ÇY: -V
351 ayak ÇY
352 ve gezend ÇY: -V
353 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
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Ferâgat-şoden-i Hâniyyet Selîm Girây ve 
Nasb-ı Hâniyyet [be-] Devlet Girây

Kırım Hânı Hâcı Selîm Girây Hân hazretleri pîr ü alîl ve hareket ve müşâ-
ya‘atdan kalmağın tekā‘üd ihtiyâr idüp hanlıkdan kasr-ı yed ve büyük oğlı 
Kağılgay Devlet Girây Sultân yerine han354 nasb olunması niyâzıyla mâh-ı 
Cemâziye'l-âhır'ın onaltıncı cumʻa gün vezîr-i aʻzam kullarının355 vesâtatı ile 
alay köşkünde kudûm-ı hümâyûna356 yüz sürdi.357 Matlûbuyla Çatalca'da 
kendü çiftliğinde ikāmet üzre kifâyet mıkdârı tekā‘üd hâssları virilüp bir erkân 
semmûr kürk dahi ilbâs olup me’zûn oldı. Han-ı cedîdi Âsitâne'ye getürmeğe 
Kapucılar Kethudâsı Kıbleli-zâde Ali Bey hatt-ı şerîf  ile Kırım'a gönderildi. 

Tebdîl-i Manâsıb

Mâh-ı mezbûrun onyedinci şenbih gün Bosna'dan ma‘zûl Vezîr Daltaban 
Mustafâ Paşa'ya Rakka358 Eyâleti, selefi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa'ya Şehrizor 
Eyâleti359 ve Babadağı Muhâfızı Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa'ya Özi Eyâleti ve 
Boğazhisâr Muhâfızı Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa'ya Karaman Eyâleti, selefi 
Vezîr Eyyûblı Hasan Paşa'ya Haleb Eyâleti ve Tımışvar muhâfazasından gelen 
Çetrefil-zâde Vezîr Yûsuf  Paşa'ya Diyârbekir Eyâleti, selefi360 Vezîr Dursun 
Mehemmed Paşa'ya Erzurûm Eyâleti, selefi361 Vezîr Bâki Paşa'ya Trabzon 
Eyâleti, selefi Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa'ya Şâm Eyâleti ile Fâtıma Sultân 
verildi. Vüzerâdan mütekā‘id Baltacı Hasan Paşa'ya yine vezâret ile Hanya 
Sancağı, selefi Vezîr Söhrablı Ahmed Paşa'ya nişâncılık, selefi Bahri Mehem-
med Paşa'ya rızâsıyla tuğları bırakup Rumili pâyesiyle harâc muhâsebeciliği 
tevcîh olup kul kethudâsı Çalık Ahmed Ağa azlinden yerine Zağarcı Selîm Ağa 
ve Cebeci-başı Ahmed Ağa azlinden yerine sâbıkā cebeciler çavuşı Divriğili 
Hâcı Mustafâ Ağa nasb olundı. Ve Adana paşalığı ref‘ olup senevî mîrîye sek-
senbin guruş virmek şartıyla mukāta‘a bağlanup yeniçeri ocağında orta çavuş 

354 han -ÇY
355 kullarının ÇY: -V
356 hümâyûnlarına ÇY
357 sürüp ÇY
358 Şehrizor ÇY
359 selefi... eyâleti -ÇY
360 selefi -Ç
361 selefi -Ç
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olan sâbıkā Adana serdârı Kürd Bayram-oğlı Mehemmed Ağa'ya yine Adana 
pâyesiyle üzerine deruhde idüp ve Aydın ve Saruhan muhassıllığı dahi paşalar 
gibi re‘âyâya zulm [ü] te‘addî362 itmemek şartıyla İçil yeniçeri serdengeçdi 
ağası Osmân-oğlı Nasuh Ağa'ya Karaman pâyesiyle verildi. Ve yirmiikinci 
penç-şenbih gün surre dahi363 çıkdı. 

Velâdet-i şehzâde Osmân Hân

Mâh-ı Receb'in gurresi cumʻa gicesi ki Kânûn-ı evvelin yirmiüçüdür, pâ-
dişâh-ı gāzî364 hazretlerinin Sultân Osmân nâm bir şehzâdesi vücûda geldi. 
Ve Devlet-i aliyye tarafından mükâleme-i sulha ta‘yîn olunan Re’isü'l-küttâb 
Râmî Mehemmed Efendi Nemçe ve Venedik ve Lih ve Moskov vekîlleriyle 
Islankamen nâm mahalde bir yere gelüp sulha365 faysal virüp tarafeynin te-
messükleri mühürlendiği haberiyle mâh-ı Şa‘bân'ın366 ikinci dü-şenbih gün 
Belgrad Muhâfızı Vezîr Moralı Ali Paşa'nın kethudâsı geldüğün vezîr-i aʻzam 
kulları367 rikâb-ı hümâyûna telhîs itmeğin irtesi salı gün cânib-i şehriyârîden 
mazhar-ı iltifât vezîr-i aʻzama368 bir kabza mücevher hançer bir sevb semmûr 
erkân kürk Rikabdâr Çorlulı Ali Ağa yediyle irsâl olundı. Mîr-i hâc Şâmlı Ah-
med Paşa mutasarrıf  olduğı eyâlet-i Şâm-ı dârü's-selâm369 âhara tevcîh olun-
duğundan güclenüp üzerinde olan dört sancak yer “bî-hâsıl harcıma kifâyet 
itmez” deyü eyâlet-i Şâm ihsân olunmasın arz [u] i‘lâm370 idüp aslâ371 ısgā 
olunmamağla yanına sekiz âdem alup onuncı menzilde ki mâh-ı mezbûrun 
dördünci çehâr-şenbih günüdür Edirne'ye nüzûlünde hâcc vakti bî-fermân 
gelmek töhmetiyle ol sâ‘at kapu arasına konup irtesi penç-şenbih gün vakt-i 
fecrde hâric-i bâb-ı hümâyûnda katl olunup mîr-i hâclık Sayda-Berut Sancağı 
beyi Kaplan Paşa'ya verildi. 

362 ü te‘addî ÇY: -V
363 dahi Ç: -YV
364 gāzî ÇY: -V
365 sulh [ü] salâha ÇY: ü salâh -V
366 Şa‘bân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
367 kulları ÇY: -V
368 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
369 dârü's-selâm ÇY: -V
370 i‘lâm ÇY: -V
371 aslâ ÇY: -V
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Ondördünci şenbih gün Mısır hazînesi gelüp Bey372 yedinden içerü teslim oldı. 
Üç seneden berü firâr ve ihtifâ iden Kalaylıkoz Vezîr Ahmed Paşa'nın vâlide 
sultân şefâ‘atıyla cerâyimine kalem-i afv çekilüp ihtifâ itdüği kendü hânesinden 
âşikâreye çıkup İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr Helvacı Yûsuf  Paşa'ya buluşduğı 
rikâb-ı hümâyûna arz olundukda Burusa'da oturmak şartıyla mîzân-ı harîrden 
yevmî beşyüz akçe ulûfe ta‘yîn olundı. Ve Nakībü'l-eşrâf  Hâce-zâde Osmân 
Efendi'yle Anadolı Kādî-askeri Fethullâh Efendi'nin mansıbları mübâdele olundı. 

Yirmiüçünci dü-şenbih gün Râmî Mehemmed Efendi dahi cümle nâmeler ve 
mükâlemeler ve memhûr temessükler ve mevâdd kâğıdlarıyla Edirne'ye gelüp 
ol gice terceme olunacaklar terceme olunup irtesi salı gün vezîr-i aʻzam ve 
şeyhü'l-islâm ve Râmî Mehemmed Efendi ve mükâlemede refîkı olan dîvân-ı 
hümâyûn baş tercemânı İskerlet-oğlı Aleksandre ile Hâsoda köşkünde pâye-i 
serîr-i a‘lâya yüz sürüp arz [u] i‘lâm373 eyledi. Cümlesi makbûle geçüp374 il-
tifâten şeyhü'l-islâm efendiye beyaz çukaya kaplu375 semmûr erkân kürk ve 
vezîr-i aʻzama kürkli ve sâde iki kat hıla‘-ı fâhire ve Râmî Mehemmed Efendi'ye 
ve tercemâna birer sevb çukaya kaplu semmûr erkân376 kürkler giydirildi. Yir-
misekizinci şenbih377 gün pâdişâh-ı gāzî378 hazretlerin vezîr-i aʻzam kullarının379 
sarâyına da‘vet ve ziyâfet idüp eğerlenmiş bir at ve bir bârgîr ve bir kürk ve 
beş kîse akçe ve beş boğça dîbâ ve akmişe pîşkeş virüp mukābelesinde kürkli ve 
sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs buyuruldı. İrtesi bâzâr gün kapucı-başılardan 
Kara Bayram Ağa küçük mîrâhûrluğa kaftân giyüp selefi Küçük Hasan Ağa 
İbşir Paşa katlinde te’ennî itmeyüp ta‘cîl itdüği içün kapucı-başılık dirliği çalı-
nup be-râh olundı. 

Ahvâl-i Kapudan Paşa

Kapudan-ı vezîr Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa me’mûr olduğı üzre yine kapu-
dane kalyonuna süvâr, sene-i mâziye Zi'l-hiccesi evâsıtında Akdeniz'e revân 

372 Üç nüshada da isim zikredilmemiş.
373 i‘lâm ÇY: -V
374 makbûl-i hümâyûn olup ÇY
375 dûhte ÇY
376 kürk ve... erkân -ÇY
377 şenbih -ÇY
378 gāzî ÇY: -V
379 kullarının ÇY: -V
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oldı. Lâkin evvelki seneler gibi donanma-yı hümâyûnun gereği gibi mühimmât-ı 
cebe-hâne ve kul mevâcibi vaktiyle virilmeyüp herbiri bir yerden havâle olun-
mağla tekmîl olunca değin vakit geçüp ne hâl ise rûz-ı Hızır'dan kırk gün sonra 
hazırlandıkca birer ikişer yollanup [267a] Hazîrân içinde Boğaz-hisârları ara-
sında yirmi beş kıt‘a mîrî ceng kalyonı, iki kıt‘a âteş gemisi, otuz kıt‘a levend 
fırkatesi, üç kıt‘a bey çekdirileri ile cem‘iyyet idüp kusûr cebe-hâne ve ulûfeye380 
intizâr üzre iken Venedik donanması Akdeniz'i hâlî bulup otuz kalyon, ondokuz 
çekdiri, dört mavna, yirmi fırkate cem‘an yetmiş üç kıt‘a yelken ile cezîreleri 
gāret [ü] hasâret iderek bî-pervâ gelüp İmroz Adası'nda vâkı‘ Kömür Limanı'n-
da demürleyüp cezîre re‘â[yâ]sından harâc alup koyun, sığırların sürüp gemile-
rine doldurduğun re‘âyâ feryâd [ü] figān381 itmekle bu ahvâl-i pür-melâl382 Bo-
ğazhisâr Muhâfızı Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa ve kapudan paşa tarafından 
rikâb-ı hümâyûna383 arz [u] i‘lâm384 olundukda a‘dânın385 def‘i-çün kapudan 
paşayı küffâr-ı hâk-sâr386 donanması üzerine kaldırmağa mü’ekked hatt-ı şerîf 
ile hâseki ağa geldi. Deryâ beyleri ve kalyon kapudanları kapudane kalyonuna 
da‘vet ve müvâcehelerinde feth [ü] kırâ’at olundukda, “kalyonlarımızın ce-
be-hânesi yok levendimizin ulûfesi verilmedi, düşmen-i dîn387 üzerine varılmak 
nice mümkindir, göz göre donanma-yı hümâyûnı elimiz ile düşmene mi388 vire-
lim389 Bir kaç gün dahi sabr olunsun gelecek cebe-hâne ve küsûr iki yüzbin gu-
ruş ulûfe irişdikden sonra gideriz” didiler. Ve Mısır askeri getüren beş kıt‘a mîrî 
kalyon levendi ulûfe içün baş kaldırıp taşra döküldiler. Ne hâl ise kapudan paşa 
deryâ beylerinden karz otuzbin guruş deyn alup mümkin mertebe ağızların 
kapadup İzmir'den henûz gelüp irişen beşbin kantâr barutı kalyonlara tevzî‘den 
sonra işbu binyüz on Muharremi'nin sekizinci penç-şenbih gün mütevekkilen 
ala'llâh vakt-i asrda Boğazhisârı'ndan kalkup a‘dâ-yı dîn ve kefere-i bed-âyîn390 
üzerine revâne ve azîmet eyledi. Lâkin rûzgâr muhâlif  esmekle zarûrî Bozcaa-

380 ile ÇY
381 ü figān ÇY: -V
382 pür-melâl ÇY: -V
383 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: -V
384 i‘lâm ÇY: -V
385 a‘dâ-yi dînin dahi Y: dîn dahi -V
386 hâk-sâr ÇY: -V
387 dîn ÇY: -V
388 düşmen-i bî-dîne mi Y: bî-dîn -V
389 virelim mi Ç: virelim YV 
390 ve kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
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da'da vâkı‘ Mermer limanında lenger-endâz olup ol mahalde391 altı kıt‘a ocak 
gemileri dahi gelüp mülhak-ı donanma-yı hümâyûn oldı. Rûzgâr melâ‘în-i hâ-
sirîn tarafından vezân olmağla İmroz'dan kalkup Boğazhisârı'yla Eşek Adası 
beynine gelüp hevâ kendüye muvâfık ve donanma-yı hümâyûn rûzgâr altında 
iken cesâret idemeyüp demürledi. Tarafeyn beş gün mıkdârı392 meks [ü] ikāmet393 
idüp bir mıkdâr rûzgâr donanma-yı hümâyûn cânibinden müsâ‘ade itmekle 
kapudan paşa dahi kalkup yelken üzerine geldi. Der-akab küffâr-ı hâk-sâr394 
dahi yelkenleyüp girüye avdet ve firâren İmroz Adası'nın ardına vardıkda rûz-
gâr teskîn olmağla demürledi. Kapudan paşa dahi Eşek Adası'yla Bozcaada 
mukābiline lenger-endâz oldı. İrtesi gün yine yelken üzerine gelüp ahşama de-
ğin sâkin hevâ ile karşu karşuya katlandı. Bu siyâk üzre üç dört def‘a mel‘ûnun395 
üstüne396 hamle vü hücûm ve meydâna da‘vet içün toplar atdı, aslâ rağbet itme-
yüp gelmeğe dahi kādir olamadı.397 Hevâlar limanlık olduğundan birkaç gün 
dahi meks [ü] ikāmet398 eyleyüp bir rûz-ı fîrûzda hevâ lodosa çevrilmekle kapu-
dan paşa tekrâr donanma-yı hümâyûn ile yelken üzerine gelüp düşmen-i bî-dîn399 
donanması cânibine azîmet eyledi. Yine melâ‘înin400 mukāvemete kudreti ol-
mamağla401 İnoz Körfezi'ne doğrı yüz tutdı. Donanma-yı hümâyûn dahi ardın-
dan ayrılmayup giderken hevâ yıldıza varup ra‘d ü berkler zâhir oldı. Yine 
küffâr-ı hâk-sâr402 rûzgâr üstünde bulunup döndi, Kemikliburunu'na geldi. 
Donanma-yı hümâyûn rûzgâr altında bulunmuşiken yine küffârı403 isteyüp 
üzerlerine tiremola itmekle melâ‘în-i hâsirîn404 firârdan gayrıya çâre bulamayup 
önlerine düşüp İmroz Cezîresi'ne doğrı firâr eyledi.405 Ve şiddet-i hevâdan Ku-

391 Kelime derkenâr olarak yazılmıştır.
392 mıkdârı ÇY: -V
393 ü ikāmet ÇY: -V
394 hâk-sâr ÇY: -V
395 mel‘ûn-ı bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
396 üzerine Ç: üstüne YV
397 cesâret idemedi ÇY
398 ü ikāmet ÇY: -V
399 bî-dîn ÇY: -V
400 melâ‘în-i hâsirînin ÇY: hâsirîn -V
401 her vechile olmayup ÇY
402 hâk-sâr ÇY: -V
403 küffâr-ı hâk-sârı ÇY: hâk-sâr -V
404 hâsirîn ÇY: -V
405 yıkılup fî-nâr-ı cehennem oldu ÇY
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mandâr Fransız Mehemmed kapudan bindüği Hâcı Beytullâh kalyonunun 
gabyası kırılup ta‘mîr [ü] termîm406 içün meks [ü] ikāmet407 iktizâ itmekle küf-
fârdan408 haber almağa fırkateler ta‘yîn ve yine İmroz mukābelesinde oldukları 
haberi geldüği sâ‘at mâh-ı Safer'in409 yirmiüçünci güni kapudan paşa dahi 
cümle donanma-yı hümâyûn ile nehzat, İmroz'a410 doğrı mel‘ûnun411 üstüne 
azîmet eyledi. Meğer kapudan paşa üzerine geleceğinden haber almış ve de-
mür koparup firâr itmiş bulunmağla kapudan paşa dahi ol mahalle demürleyüp 
cezîre re‘âyâsından su’âl eyledi. “Ne cânibe gitdüğün412 bilmezüz” didiler. 
Haberlerin almağa etrâfa fırkateler gönderdi. Semadirek Adası semtlerine git-
düğün haber virmeleriyle mâh-ı [R]ebî‘ü'l-evvelin altıncı gicesi yedinci sâ‘atde 
şeb-hûn kasdıyla İmroz'dan413 kalkup414 Semadirek'e doğrı teveccüh eyledi. 
İrtesi gün kuşluk vakitlerine değin gidüp415 bi-emri'llâhi teʻâlâ bir azîm sâ‘ika 
dahi peydâ oldı. Kimseye zarar-gezend isâbet416 itmedi ve bu yerler öyle417 gā-
yet ile418 muhâtaralı dar ve sığ yerler olup böyle iri minkala kalyonlarına mürûr-
da güçlük419 olmağla bi'z-zarûrî avdet ve rûzgâr önüne düşüp güçle İmroz'a 
yapışup demürledi. Birkaç gün meks [ü]420 ikāmetden sonra bir mu‘tedil hevâ 
ile yine kalkup Semadirek cezîresine vardı. Küffârı421 anda dahi bulamayup 
Taşoz cezîresi taraflarına gitdüği haberin alup andan dahi ol mahalle vardı. 
Melâ‘în-i hâsirîn422 andan dahi firâr itmiş bulunmağla ne cânibe gitdüği sıhha-
ti haberi gelince değin demürleyüp iki gün meks [ü] ikāmet423 eyledi. Ta‘yîn 

406 ü termîm ÇY: -V
407 ü ikāmet ÇY: -V
408 küffâr-ı hâk-sârdan ÇY: hâk-sâr -V
409 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
410 İmroz Adası'na ÇY: Adasın -V
411 mel‘ûn-ı bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
412 revân olduğun ÇY
413 İmroz Adası'ndan ÇY: Adasın -V
414 kalkulup ÇY
415 gidüp ÇY: -V
416 gezend isâbet ÇY: -V
417 öyle ÇY: -V
418 ile -ÇY
419 Kelime derkenâr olarak yazılmıştır.
420 meks ü ÇY: -V
421 küffâr-ı hâk-sârı ÇY: hâk-sâr -V
422 hâsirîn ÇY: -V
423 ü ikāmet ÇY: -V
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olunan fırkateler gelüp a‘dâ-yı dînin İnöz ile Limni cezîresi arasında volta 
üzerinde olduğun haber virmekle mâh-ı mezbûrun onikinci güni Taşoz'dan 
kalkup Limni cânibine doğrı bâd-küşâ-yı azîmet eyledi. Ol gün ol gice azîm 
furtuna ile gidüp fırkateler perâkende ve ekseri Semadirek cezîresine yapışup 
yine Semâdirek cezîresine424 selâmet-birle bir yere gelüp ikindi vakitlerinde 
Limni cezîresi önünde demürlediler. İrtesi gün ale's-sabâh demu[r] alup dümen 
doğrıldup mel‘ûnun425 üzerine hücûm [u] iktihâm426 eyledikde yine mukābele 
ve427 mukāvemet idemeyüp428 Bozbaba'ya doğrı volta urarak gidüp üzerine 
vardıkca deryâya429 açıldı. Ve'l-hâsıl bu hâl üzre ahşama değin rûy-i deryâda 
yelken üzerinde gezüp gice karanlığından cümle yelkenlerin döküp Midillü ta-
raflarına firâr itmiş, irtesi gün ne cânibe gitdüği ma‘lûm olmayup tiziyye habe-
ri dahi alınmak mümkin olmadı. Mâh-ı mezbûrun onüçünci gün mütevekkilen 
ala'llâhi teʻâlâ 430 ber-vech-i tahmîn ardına düşdiler. Şiddet-i rûzgâr ile ol gün ol 
gice sabâha değin gidüp mel‘ûnun431 eseri zâhir [ü] nümâyân432 olmadı. Sağrı 
burununa geldiklerinde kapudan paşa Sakız'a karşu Midillü açığında enginleri 
arayup tiremola eyledi. Bir mıkdâr dahi gitdikde direk başlarında olan vardacı-
lar küffârın433 fark olur olmaz yelkenlerin müşâhede eylediklerin haber virdiler. 
Kapudan paşanın işâret topundan cümle kalyonların mütenebbih olup ve yel-
kenlerin döküp her biri yollu yolu ve kollu koluyla alayların bağlayup, “bolay ki 
melâ‘în-i bî-dîn434 bu def‘a dahi firâr itmeye” deyü cân atup gitdiler.435 Mâh-ı 
mezbûrun onbeşinci şenbih gün asra karîb yetişdiler. Mukaddemâ hîle vü 
hud‘a436 ile boğaz bekleyüp envâ‘-ı dürlü san‘atlar ile donanma-yı hümâyûn 
önünden kaçup bî-ma‘nâ yerlere gezdiren kâfir-i bî-dîn437 boğazı ele virüp firâ-

424 Semâdirek cezîresine ÇY: -V
425 mel‘ûn-ı hınzırın ÇY: hınzır -V
426 u iktihâm ÇY: -V
427 mukābele ve -ÇY
428 iktidârı olmayup ÇY
429 deryâya -ÇY
430 te‘âlâ ÇY: -V
431 mel‘ûn-ı bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
432 ü nümâyân ÇY: -V
433 küffâr-ı hâk-sârın ÇY: hâk-sâr -V
434 bî-dîn ÇY: -V
435 ale'l-isti‘câl revân oldılar ÇY: -V
436 vü hud‘a ÇY: -V
437 bî-dîn ÇY: -V
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ra gayrı mahali kalmayup ne cânibe gideceği tedbîrin şaşırdı. Ve firâra âr idüp 
rûzgâr üstüne gelmeye çok çalışdı, fikr-i fâsidesin438 icrâ idemeyüp439 kendüyi 
Midillü'nün Zeytunburnu'nda rûzgâr altına düşürmüş buldı. Bi'z-zarûrî kendü-
yi devşürüp alayların ve safların440 kurdı ve ilerüye ta‘yîn olunan donanma-yı 
hümâyûn kalyonları dokuzuncı sâ‘atde mukābele vü mukātele441 ve toplaşmağa 
başlayup akabince kapudan paşa dahi umûm kalyonlar ile irişüp göğüs göğüse 
birbirlerine çatan çatana olup asker-i İslâm442 dökdiler. Sefâyin-i ehl-i443 İslâm'a 
giren melâ‘îni444 ân-ı vâhidede doğram doğram445 doğradılar. Sefâyin-i küffâra446 
giren guzât-ı ehl-i İslâm447 döğüşi döğüşi şehîd oldılar.448 Her kalyon kendü 
kaydına düşüp rûz-ı haşrdan bir nişân idi. Bir mertebe top ve tüfeng cengin it-
diler ki Sakız fethinden berü sekiz def‘a vukû‘ bulan cengi449 unutdurup gökde 
melekler, deryâda semekler tahsîn ü âferîn idüp, semânın sîmâsı ve denizin 
rengi fark olunmaz oldı. Venedik kapudanı bindüği kapudane kalyonuna yedi 
kıt‘a kalyon hem-râh ve bir kalyon dahi [267b] yedeğine alup herbirine biner 
kâfirden ziyâde cengci koyup kapudan paşaya çatmak kasdıyla turna katar ge-
lürken rûzgâr bunları sefâyin-i ehl-i450 İslâm kalyonları arasına düşürüp râst 
gelen urdı topı. Yedi kalyon ile itdüği sû’-i kasda göre Hakk celle vü alâ hazretleri 
üzerlerine ol kadar451 kalyon musallat itdi ki neye452 uğradığın bilmeyüp başları 
kaydına düşüp her biri başka başka453 cenge454 başladılar. Bu yedi kalyon ilerü-
sünde bulunan seksen toplı bir kebîr minkala kalyonı kapudan paşayı ârzûlayup455 

438 mümkin olmayup bir dürlü ÇY
439 idemedi ÇY
440 ve safların ÇY: -V
441 ve mukātele ÇY: -V
442 İslâm ÇY: -V
443 ehl ÇY: -V
444 melâ‘în-i hâsirîni ÇY: hâsirîn -V
445 doğram doğram ÇY: -V
446 küffâr-ı hâk-sâra ÇY: hâk-sâr -V
447 ehl-i İslâm ÇY: -V
448 şühedâ defterine ilhâk oldılar ÇY
449 ceng-i harb-i kıtâli ÇY: harb-i kıtâl -V
450 ehl ÇY: -V
451 mıkdâr ÇY: -V
452 ne fikr-i fâside ÇY
453 başka ÇY: -V
454 harbe ÇY
455 arzu idüp ÇY
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gelürken Patrona Aşcı Hâcı Mehemmed Kapudan456 ve (Kumandar Fransız 
Mehemmed)457 kapudan ol mel‘ûna458 birer yaylım top urup459 lonbar açdırma-
dılar. Bunların ardınca âteş gemisin yürüdüp yakmağa müteheyyî iken mel‘û-
nun460 kalyonı461 yüksek olmağla kancaları irişmeyüp kurtuldı. Ve yine tekrâr462 
kapudan paşayı isteyüp yan yana geldikde sefâyin-i ehl-i463 İslâm kalyonları 
mel‘ûnun464 bu kalyonunı âteş gemisi kıyâs itmekle azîm havfa düşdiler, “âyâ bu 
ahvâl neye müncer ola” dirken kapudan paşa mukaddem kapudane kalyonunun 
lonbarların açup topların taşra465 salya idüp cenge466 hâzırlanmış-idi. Ol sâ‘at 
düşmen-i bî-dîn467 önüne aykırı eyleyüp alabanda topların urdı. Ale'l-husûs kırk 
dörder vukıyye koca468 mermerler469 bir yanından girüp bir yanından470 berbâd-ı 
harâb [u] yebâb471 iderek çıkup melâ‘în-i kâfir-i bî-dîn472 torbada yılan bulmuşa 
döndi. Geldüğüne hezâr bin kerre473 peşimân olup yelkenlerin kapadup girüye 
dahi firâr idemedi. Hâsılı geçüp gidince kapudaneden yedüği top tüfeng kalyo-
nun berbâd-ı harâb474 ve475 hayli cengcisin mürd-i helâk idüp güçile476 kurtulup 
ol477 şikârî kâfirler yanına gitdi. Ve ahşama karîb yine iki kıt‘a küffâr-ı hâk-sâr478 

456 kapudan ÇY: -V
457 Kenar notu olarak verilmiştir.
458 hınzır-ı eydîye ÇY
459 saçup ÇY
460 hınzırın ÇY
461 kalyonları ÇY
462 tekrâr ÇY: -V
463 ehl ÇY: -V
464 hınzırın ÇY
465 taşraya ÇY
466 ceng-i harbe ÇY: harb -V
467 bî-dîn ÇY: -V
468 koca -ÇY
469 mermer ÇY
470 çıkup +Ç: -YV
471 harâb-ı yebâb ÇY: -V
472 kâfir-i bî-dîn ÇY: -V
473 bin kerre ÇY: -V
474 harâb ÇY: -V
475 ve -ÇY
476 güç belâ ile ÇY: belâ -V
477 ol ÇY: -V
478 hâk-sâr ÇY: -V
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kalyonı kapudan paşa önüne gelüp ol kadar top479 yedi ki vasf  olunmaz.480 Bir 
kıt‘ası firâr bir kıt‘asının direkleri kırılup yedeğinde olan bir kıt‘a fırkate leven-
din kalyonuna alup ser-gerdân dururken kapudan paşanın üvey oğlı Seyyid 
Mustafâ kapudan küçük kalyonuyla üzerine varup bindirdi ve yedeğinden 
cebren fırkateyi aldı. Lâkin melâ‘în-i dûzah-mekîn481 kebîr kalyon top ve482 tü-
fengi483 saçup azîm ceng [ü] cidâl [ve] harb [ü] kıtâl484 itmekle tarafeynden 
hayli âdem düşüp ve mecrûh oldı. Seyyid Mustafâ kapudan kurşun ile yara-
la[n]up kalyonunun civadarasın kırdırdı. Mel‘ûn-ı bî-dîn485 bu hâl üzre Seyyid 
Mustafâ kapudan önünden dahi486 kurtılup gerçe öbürleri yanına gitdi. Lâkin 
katî pek mükedder hâl idi. Ve mukaddem cenge487 mübâşeret iden sâ’ir sefâ-
yin-i ehl-i488 İslâm ile keştî-i küffâr-ı hâk-sâr489 birbirlerine karışup nefsî nefsî 
olup ve490 kâfir kapudanesi ortada kalup bir mertebe top darbı yedi ki direk ve 
seren ve resenleri şikest, kıçında yanında sağ sâlim491 yeri kalmayup sâ’irlerin-
den dahi bir kaç kıt‘a kalyonı492 münkesir-i zahm-dâr birbirlerine bakmayup 
firâren deryâya açıldılar. Altı kıt‘a kalyonı ortada kalmış-idi. Ahşam karanlığı 
mevâni‘iyle tarafeyn ayrılup İpsara'ya gitdiler.493 İki gün meks [ü] ikāmet494 ey-
leyüp kalyonların mümkin mertebe ta‘mîr [ü] termîm495 itdikden sonra kalkup 
Andre'ye doğrı volta ile gitdiklerin496 ve497 bin ikiyüzden mütecâviz mürd [ü] 

479 kal‘a küp +ÇY: -V
480 bir dürlü vasfı kābil değildir ÇY
481 dûzah-mekîn ÇY: -V
482 ve ÇY: -V
483 tüfenglerin ÇY
484 cidâl-i harb-i kıtâl ÇY: -V
485 bî-dîn ÇY: -V
486 dahi -ÇY
487 ceng [ü] cidâle ÇY: cidâl -V
488 ehl ÇY: -V
489 hâk-sâr ÇY: -V
490 ve -ÇY
491 sâlim ÇY: -V
492 kalyonları ÇY
493 revân oldılar ÇY
494 ü ikāmet ÇY: -V
495 ü termîm ÇY: -V
496 firâr itdiklerin ÇY
497 ve -ÇY
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helâk498 olan kâfirleri defn idüp bir ol kadar dahi mecrûhların sardığın ve ka-
pudan olan la‘înin499 sağ eli yaralı olduğun re‘âyâ gelüp haber virdi. Ve rûy-i 
deryâda cengde500 bırakdıkları kefere501 hesâba kitâba502 katılmayup deryâ 
yüzi ağaç bâzârına dönmüş-idi. Ve hîn-i ma‘rekede503 kalyonlarının yedekle-
rinde olan fırkatelerinin ancak dört kıt‘ası alınup sâ’iri504 darb-ı top ile pâre 
pâre olup deryâya batdı. Sandal ve kayık şekilli kâfirin her ne var ise deryâ 
yüzünde kalanlarına bir dürlü505 rağbet olunmayup ekseri batup gitdi. Ve506 
donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn507 kalyonlarının dört kıt‘asının ba‘zı 
direkleri ve civadıraları kırılup ve küffâr-ı hâk-sâr508 kapudanesine çatan Ku-
mandar Fransız Mehemmed kapudan ve Adıyaman Cezâyirli Hasan kapudan 
ve Koronlu Hasan kapudan ve Riyâle İbrâhîm Efendi şehîd ve Seyyid Mustafâ 
kapudan ve Koronlu Mehemmed kapudan ve İmâm-oğlı Ahmed kapudan 
yaralanduğundan gayrı merhûm İbrâhîm Efendi kalyonunda altmış nefer 
şehîd ve yetmiş kadar yaralı ve Adıyaman Hasan kapudan kalyonunda seksen 
nefer şehîd ve seksen dört yaralı ve Marangoz Süleymân kapudan kalyonunda 
altmış nefer şehîd ve kırk kadar yaralı, hâsılı her bir kalyonda şehîd ve yaralı 
vâfir ber-vech-i tahmîn üçyüz kadar şehîd ve beşyüz kadar yaralı defter olup 
Marangoz Süleymân kapudan alayların ilerüsünde bulunup küffâr-ı hâk-sâr509 
arasında ve rûzgâr altında kalmağla çok darb yiyüp rahne-dâr olmuşidi. Küf-
fâr-ı hâk-sâr510 firârından sonra kapudan paşa bunı dahi kapudanları şehîd 
olan kalyonlar ile gice Karafoça'ya gönderdi.511

İrtesi gün donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn512 ile kalkup Koyun Adaları-

498 ü helâk ÇY: -V
499 nâmına olan kâfir-i bî-dînin ÇY
500 ceng [ü] cidâlde ÇY: cidâl -V
501 kâfirler ÇY
502 kitâba ÇY: -V
503 ma‘reke-gâhda ÇY
504 sâ’irleri ÇY
505 bir dürlü ÇY: -V
506 ve ÇY: -V
507 nusret-makrûn ÇY: -V
508 hâk-sâr ÇY: -V
509 hâk-sâr ÇY: -V
510 hâk-sâr ÇY: -V
511 revân oldu ÇY
512 nusret-makrûn ÇY: -V
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na gelüp üçgün meks [ü] ikāmet513 eyledi. Şühedâyı defn yaraluyı514 bağlayup 
kalyonların şikest olan yerlerin ta‘mîr [ü] termîm515 sütun serenlerin diküp 
resen ve yelkenlerin meremmât idüp oldukça516 nizâmların gördi. Ve Foça'ya 
giden kalyonların dahi kapudanların nasb ve mehmâ-emken donadup sâ’ir 
kalyonlardan asker-i cerâr-ı mansûre517 ayırup herbirine tevzî‘ itdikden sonra 
mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı gün donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn518 
ile andan dahi kalkup Foça'dan beş kıt‘a kalyon dahi gelüp mülhak-ı ma‘a as-
ker-i ehl-i İslâm519 ve irtesi gün selâmet-birle Midillü önüne dâhil anda dahi iki 
gün meks [ü] ikāmet520 eyledi. Küffâr-ı hâk-sâr521 donanması ne mahalde ve 
ne keyfiyyet üzre olduğun haberine müterakkıb iken mel‘ûn mukaddem İbsa-
ra'dan Andre'ye doğrı giderken furtunaya tutulup ve bir mahalde lenger-endâz 
olamamağla volta ile birkaç gün deryâda gezüp yine İbsara'ya522 gelmiş andan 
dahi Bozbaba taraflarına gidüp bir mu‘tedil hevâ ile Andre'ye523 gitmek fikrin-
de iken ziyâde furtunalı azîm lodoslar esüp ve rûzgâr önüne düşüp Limni üze-
rinde Bozcaada önlerine gelüp lodoslarda Bozcaada yatak yeri524 olmağla cân 
atdı. Ve ahşam üzeri bir mıkdar hevâ525 sâkin olup henûz demür bırakmamış 
iken geçüp gidüp gāyib olduğun haberi geldüği sâ‘at kapudan paşa dahi kal-
kup donanma-yı hümâyûnı yelkenleyüp hevâ limanlık olmağla ol gün ahşama 
değin voltada gezüp ve irtesi gün yine limanlık olduğundan meks [ü] ikāmet526 
eyledi. Bundan akdem Semâdirek kurbünde furtunadan ayrılup nâ-bedîd olan 
fırkatelerin dahi kusûrı gelüp Midillü önünde dâhil-i donanma-yı hümâyûn-ı 
nusret-makrûn527 olup beş kıt‘asın ifrâz ve Limni Cezîresi'ne gönderdi. “Eğer 

513 ü ikāmet ÇY: -V
514 yaraluları ÇY: -V
515 ü termîm ÇY: -V
516 oldukça ÇY: -V
517 cerâr-ı mansûre ÇY: -V
518 nusret-makrûn ÇY: -V
519 ma‘a asker-i ehl-i İslâm ÇY: -V
520 ü ikāmet ÇY: -V
521 hâk-sâr ÇY: -V
522 İbsara yanına ÇY: yanına -V
523 Andre Limanı'na ÇY: limanına -V
524 yeri ÇY: -V
525 hevâ ÇY: -V
526 ü ikāmet ÇY: -V
527 nusret-makrûn ÇY: -V
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küffâr-ı hâk-sâr528 donanması529 ol câniblerde ise biz hevâmızı bulup varınca 
siz Limni'yi muhâfaza idin ve tarafımıza haber gönderin” deyü tenbîh [ü] 
te’kîd530 eyledi. Bu vech üzre iki fırkate dahi Bozcaada'ya ta‘yîn eyleyüp kendü 
donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn531 ile yelken üzerine gelüp Yund Ada-
ları önüne varup yatdı. İrtesi gün yine hevâ olmayup meks [ü] ikāmet532 eyledi. 
Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhirin beşinci şenbih gün andan dahi kalkup Bababurunun'da 
ve bâzâr gün ahşama karîb Bozcaada533 mukābelesinde lenger-endâz534 de-
mürledi.535 Ve küffâr-ı hâk-sâr536 tarafından haber geldi. Mukaddemâ furtuna 
ile Bozcaada önünden geçüp gitdikde yanında ancak bir fırkatesi bulunup ve 
Limni Cezîresi açığından volta urarak Andre'ye ve andan Mora'ya537 doğrı 
leked-kûb,538 münhezimen ve makhûren539 yüzi karasıyla yıkılup gitdiklerin540 
haber virdiler. Ba‘de'l-yevm düşmen-i dînin541 bu fezâhatinden sonra yüze 
çıkmağa kudreti olmayup Kāsım eyyâmı dahi irişüp542 donanma-yı hümâyû-
nun543 Âsitâne'ye544 gelmesine izn olmağın mîrî zahîre ve mevâcib nakliçün beş 
kıt‘a mîrî kalyonları Mısır'a gönderüp ocak gemilerine dahi545 izn [ü] ruhsat546 
virdikden sonra cümle donanma-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn547 kalyonlarıyla 
andan dahi kalkup Boğazhisârlarına geldi. Hevâlar müsâ‘ade itmemekle bir 

528 hâk-sâr ÇY: -V
529 donanma-yı menhûsu Ç: menhûs -YV
530 ü te’kîd ÇY: -V
531 nusret-makrûn ÇY: -V
532 ü ikāmet ÇY: -V
533 Bozcaada ÇY: ada -V
534 lenger-endâz ÇY: -V
535 demür bırakdı ÇY
536 hâk-sâr ÇY: -V
537 Mora cezîresine ÇY: cezîresine -V
538 gidüp ÇY
539 ve makhûren ÇY: -V
540 fî-nâr-ı cehennem oldukların ÇY
541 bed-girdârın ÇY
542 hulûl idüp ÇY
543 hümâyûn-ı nusret-makrûnun ÇY: nusret-makrûn -V
544 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
545 dahi ÇY: -V
546 ü ruhsat ÇY: -V
547 nusret-makrûn ÇY: -V
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aydan ziyâde meks [ü] ikāmet548 eyleyüp evâhir-i mâh-ı Cemâziye'l-evvel'de 
mansûren ve muzafferen selâmet-birle İstanbul'a549 dâhil ü vâsıl550 ve551 ter-
sâne-i âmireye vâsıl olup552 Edirne'de553 rikâb-ı hümâyûna554 da‘vet buyu-
rulmağın illet-i mesâneden iki ay mıkdâr-ı zamân hastalıkdan555 sonra gelüp 
mâh-ı Ramazân'ın556 üçünci penç-şenbih gün vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Hâsoda 
köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâ-yı557 masîre558 yüz sürüp serâserli kürk giydirilüp 
iltifâtına559 mazhar oldı.560 Mâh-ı mezbûrun beşinci şenbih gün işbu muhar-
rir-i hakīr dülbend-gulâmlık rütbesiyle şeref-yâb oldı. Onikinci şenbih gün 
Erzurûm Beylerbeyisi Vezîr Dursun Mehemmed Paşa'nın fevti haberi gelüp 
eyâlet-i mahlûle Karaman Beylerbeyisi Vezîr Çelebi [268a] İbrâhîm Paşa'ya 
ve eyâlet-i Karaman Van'dan ma‘zûl Vezîr Kanijeli Osmân Paşa'ya tevcîh [ü] 
inâyet561 olundı.

Âmeden ve reften-i Devlet Girây Hân

Kırım hânı nasb olunan Devlet Girây Sultân hazretleri562 Edirne'ye gelüp her 
hâlde563 istikbâline vezîr-i aʻzam tevâbi‘iyle kethudâsı ve sipâh ve silâhdâr ağa-
ları ve neferâtıyla çavuşbaşı me’mûr olup alay ile getürilüp şehirde Defterdâr 
Ahmed Paşa hânesine nüzûl me’kûlât ve meşrûbâtı taraf-ı mîrîden görilüp 
mâh-ı mezbûrun üçünci penç-şenbih gün kapudan paşa akabince vezîr-i aʻ-
zam vesâtatı ile ol dahi Hâsoda köşkünde bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il 

548 ü ikāmet ÇY: -V
549 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
550 ve vâsıl Ç: -YV
551 ve ÇY: -V
552 lenger-endâz bırakdı ÇY
553 Edirne'den ÇY
554 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
555 hastalık çekdikden ÇY: çekdik -V
556 Ramazan-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
557 a‘lâ ÇY: -V
558 masîreye Ç: masîre YV
559 iltifât-ı pâdişâhîye ÇY: pâdişâhî -V
560 düşdü ÇY
561 ü inâyet ÇY: -V
562 hazretleri ÇY: -V
563 herhâlde ÇY: -V
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olup Kırım Hanlığı'na yedine hatt-ı şerîf  virüb mu‘tâd-ı kadîm üzre kırmızı 
kadifeye semmûr dûhte muvahhidî ve başına kalpak üzre iki mücevher sorguç 
ilbâs ve dîvân rahtıyla bir eğerlenmiş at ihsân eyledi. Mukābele-i hıdmet vezîr-i 
aʻzama dahi kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire giydirildi. Vilâyetine gitmeğe 
istîzân içün mâh-ı mezbûrun onbeşinci penç-şenbih gün vezîr-i aʻzam ile ikinci 
def‘a Hâsoda kasrında564 pâye-i serîr-i a‘lâya565 yüz sürüp turuncı çukaya kaplu 
bir semmûr-ı fâ’izü's-sürûr566 e[r]kân kürk ilbâs ve miyânına murassa‘ tirkeş 
ve bir kabza kılıç kuşadılup bir donanmış at ihsân [ü] in‘âm567 buyuruldı. Ve 
babasına buluşmağa dahi izn-i hümâyûn568 oldı. Yirminci şenbih gün taraf-ı 
pâdişâhîden569 vüzerâ ve ulemâ ve meşâyih Hâsoda köşküne da‘vet ve hırka-i 
şerîf  açılup du‘â vü senâlar570 olundı. 

Velâdet-i şehzâde Sultân Hasan

Yirmialtıncı cumʻa gün pâdişâh-ı gāzî571 hazretlerinin Sultân Hasan nâm bir 
şehzâdesi572 vücûda geldi. Ve irtesi şenbih gün Rukiyye nâm duhteri fevt olup 
vüzerâ ve ulemâ vesâ’ir a‘yân-ı dîvân alay köşki dâhilinde namâzın kılup ve 
önüne düşüp Dârü'l-hadîs Câmi‘i sâhasına defn etdiler. Yirmisekizinci bâzâr 
gün masar ve recec ulûfesi çıkup mu‘tâd üzre vüzerâ arza girdi. Ve irtesi 
dü-şenbih gün taraf-ı pâdişâhîden573 vezîr-i aʻzama mazhar-ı iltifât Hâsoda-ba-
şı Abdullâh Ağa yediyle bir erkân semmûr574 kürk gönderildi. Mâh-ı Şevvâl'in 
gurresi çehâr-şenbih gün mu‘tâd-ı kadîm575 üzre vüzerâ ve ulemâ ve erkân-ı 
dîvân-ı sâ’ire bâbü's-sa‘âdede dâme[n]-bûs-ı şehriyârîyle müşerref  ve önlerine 
düşüp alay ile Sultân Selîm Câmi‘-i şerîfinde edâ-yı salât-ı îd idüp geldiler.576 

564 ikinci def‘a Hâsoda kasrı'nda VY: Hâsoda Kasrı'nda ikinci def‘a Ç
565 a‘lâ-yi masîre ÇY: masîr -V
566 semmûr fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
567 in‘âm ÇY: -V
568 hümâyûn ÇY: -V
569 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretleri -V
570 vü senâlar Ç: -YV
571 gāzî ÇY: -V
572 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtları -V
573 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretleri -V
574 semmûr ÇY: -V
575 kadîm ÇY: -V
576 girü avdet itdiler ÇY
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Onuncı cumʻa gün Tekye menzilinden at koşuşı olup cümleden ilerü alay köşki 
altına Kul Kethudâsı Selîm Ağa'nın atı gelmeğin, süren oğlana bir donluk dîbâ 
ve sonra gelen ikinci ve üçünciye çuka kumaş verildi. 

Ondördünci salı gün ba‘de'd-dîvân vüzerâ arz odasında iken Silâhdâr Çerkes 
Hasan Ağa içerü da‘vet olup577 vezâret ile Şâm-ı dârü's-selâm578 Eyâleti tevcîh 
[ü] inâyet buyurılup serâsere kaplu semmûr kürk ilbâs ve yerine Dâye-zâde Çu-
kadar İbrâhîm Ağa silâhdâr nasb olup ol dahi arzdan sonra hâne-i mezbûrede 
bir erkân semmûr kürk ile mesrûr kılındı. Ve Şâm'dan ma‘zûl Vezîr Mısırlı Me-
hemmed Paşa'ya Anadolı Eyâleti verildi. Onaltıncı penç-şenbih gün pâdişâh-ı 
kişver-güşâ579 hazretlerin, vezîr-i aʻzam kullarına580 Timurtaş sahrâsında ihzâr 
itdüği hıyâm-ı hâsda ziyâfete da‘vet idüp iki donanmış at bir mücevher sâ‘at 
ve dört kîse akçe ve dört boğça dîbâ pîşkeş virüp kürk giydi. Ol gün iki sâ‘at 
ba‘îd bir581 mahalde vâki‘ Kuşöyüğü'nden beş kol olmak üzre yetmiş mıkdâr 
at koşusı olup dârü's-sa‘âde ağasının üç re’s atları cümleye takaddüm itmekle 
sürücilerine mu‘tâddan ziyâde ihsânlar virilüp deli ve gönülli tâ’ifesi katana 
cengi idüp hünerler gösterdiler. 

Onyedinci cumʻa gün Kıbrıs Beylerbeyisi Vezîr Esîr Mustafâ Paşa'nın fevti ha-
beri gelmeğin eyâlet-i mahlûlevezîr-i aʻzam telhîscisi Midillülü İsmaʻîl Ağa'ya 
tevcîh [ü] inâyet582 olundı. Ondokuzuncı bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî583 hazret-
lerinin baş câriyeleri Âlîcenâb Kadın fevt olup vüzerâ ve ulemâ vesâ’ir a‘yân-ı 
dîvân cenâzesin dârü's-sa‘âde'den kaldırup alay köşki dâhilinde namâzın 
kıldıkdan sonra götürüp Dârü'l-hadîs Câmi‘i sâhasında defn eylediler. Geçen 
sene Edirne Bostâncı-başı Ali Ağa tama‘ belâsıyla sûret-i hakdan gelüp oca-
ğımıza vakf  olsun nâmın virüp zımnen kendüye akār içün pâdişâhdan istîzân 
idüp Saraçhâne köprüsüne muttasıl beş göz değirmen ihdâs ve binâ etmişidi. 
Bendinden kurtulan darblı su, köprünün ayakların oymağla mâh-ı mezbû-
run yirmibeşinci şenbih güni gün doğarak şehirden tarafı yarudan ziyâdesi 
yıkılup ikiyüz ellibeş seneden berü ber-karâr üzre duran öyle bir binâ-yı âlî 

577 olup Ç: -YV
578 dârü's-selâm ÇY: -V
579 kişver-güşâ ÇY: -V
580 kullarına ÇY: -V
581 bir Ç: -YV
582 ü inâyet ÇY: -V
583 gāzî ÇY: -V
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ân-ı vâhidde muzmahil olup gitdi. Garâbet bunda ki ol gün pâdişâh-ı gāzî584 
hazretleri Timurtaş cânibine binişe gidüp tevâbi‘ât ve hıdmetkâr ber-vech-i 
tahmîn binden mütecâviz hadem [ü] haşem ile henûz üzerinden geçüp bir kur-
şun menzili mıkdâr mahall ayrılmışidi, akabince bu vak‘a zuhûrundan Hâfiz 
Allâh bir azîm kazâ savdı. Varup indüği sâ‘at kurbânlar kesüp fukarâya bezl 
[ü] tasadduk eyledi. Hikmet-i İlâhî ol vakitde âyende vü revendeden üzerinde 
ferd-i vâhid bulunmamağla kimseye zarâr isâbet eylemedi. Gerçe muhaddes 
değirmenler fesh oldı lâkin ba‘de harâbü'l-Basra. Ve bostâncı-başının arkası 
mihrâbda olmağla evvelde “bu köprü illetli idi” deyü pâdişâhı585 inandırıp 
kendüye aslâ bir söz gelmedi. Yanına bir ağaç köprü yapılup586 evvel yeri 
harâbe üzre kaldı. Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin gurresi penç-şenbih gün Devlet-i aliyye 
ile Nemçe ve Lih ve Venedik ve Moskov beynine girüp sulh [ü] salâh587 içün 
tavassut idüp Belgrad'da kışlayan İngiliz balyosu Tuna'dan Ruscuk yoluyla ve 
Felemenk balyosu karadan Sofya yoluyla Edirne'ye gelüp şehirde588 birer âlî 
menziline indirildi. 

Velâdet-i şehzâde Sultân Hüseyin

Mâh-ı mezbûrun yedinci çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî589 hazretlerinin Hü-
seyin nâm bir şehzâdesi590 vücûda geldi. Onuncı şenbih gün külliyet ile Akpınar 
bâğçesine göçdi. İç dâ’ire âdetâ otağ-ı hümâyûn ile taşra sahrâda ikāmet eyledi. 
Bu hakīr dahi mu‘tâd-ı kadîm üzre muhâfazasına me‘mûr olduğumuz sultân-ı 
kevneyn Resûlü's-sakaleyn Hazret-i Muhammedü'l-Mustafâ sall'allâhu aleyhi ve 
sellem591 in hırka-i mübâreke ve sancak-ı şerîfleriyle sarâyda kaldık. İstanbul'da 
altı seneden berü ihrâkdan harâb yatan yeniçeriye mahsûs yetmiş aded yeni 
odaların müceddeden binâsına hatt-ı hümâyûn sâdır olmağın masârıfi-çün 
a‘yân-ı devlet ve ocak ağalarının vüs‘at-i hâllerine göre akçe havâle olunup592 

584 gāzî ÇY: -V
585 pâdişâh-ı gāzî hazretlerini ÇY: gāzî hazretlerin -V
586 ihdâs olup ÇY: -V
587 ü salâh ÇY: -V
588 şehirde ÇY: -V
589 gāzî ÇY: -V
590 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: -V
591 te‘âlâ ÇY: -V
592 olup ÇY
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mübâşeret olundı. Bi-avni'llâhi teʻâlâ Venedik keferesi Devlet-i aliyye ile sulh 
[ü] salâh593 idüp Akdeniz emniyyet üzre olmağla evvelki seneler gibi kesret-i 
donanmaya ve ocak gemilerinin imdâda gelmelerine hâcet olmaduğundan 
kapudan paşa kendü mülki küçük kalyonun Tunus bâzergânına fürûht idüp, 
mukaddem yapılan kalyonlardan bâkī kalan beş kıt‘a mîrî kalyon dahi köh-
nelenüp sefer594 elvirmedüğünden çürüğe çıkarılup ve kapudane içün bu kış 
indirilen ellialtı zirâ‘ üç anbarlı kebîr kalyon dahi nâ-tamâm hâli üzre bırakılup 
bâkī ondokuz kıt‘a mîrî kalyon, kapudan paşa evvelki üç anbarlı kapudane 
kalyonuna süvâr ve rûz-ı Hızır'da Akdeniz'e revân oldı. 

Geçen sene Azak Denizi'nde vâki‘ Taman yakasında Kuban Suyı ağzında 
müceddeden binâ olunan Açu Kal‘ası'nın bir tarafın su yıkmağla dahi vüs‘at 
ve metânet üzre binâsına emr-i hümâyûn vârid olup neccârları Âsitâne'den595 
mühimmât ve levâzımâtları Karadeniz yalılarından tedârük ve onyedi kıt‘a 
deryâ beyleri ve beş kıt‘a küçük mîrî Karadeniz kalyonları ve ücret ile tutılan 
bir mıkdâr şaykalara tahmîl ve bu cümlenin üzerine ümerâ-yı bahriyyeden 
İstifeli Hasan Paşa ser-asker nasb olup kal‘a binası-çün Karadeniz'e gönderildi. 
Onaltıncı cumʻa gün vezîr-i aʻzam kendü kethudâsı Kara Mehemmed Ağa'yı 
alay köşkünde getürüp pâdişâha596 buluşdurdı. Vezâret ile Mısır hükûmetine 
serâserli kürk giydirdi. Ol mahalde pâdişâh-ı gāzî597 hazretleri gereği gibi 
memleketin hıfz [u] hırâseti ve fukârâ-yı Haremeyn'in ulûfe ve gılâllerine cefâ 
olunmayup vaktiyle mahalline îsâl olunmasın ve hazîne-i âmireyi dahi beher 
sene tamâmen göndermesin tenbîh buyurup selefi Vezîr Boşnak Sarı Hüseyin 
Paşa'nın zimmetinde olan altıyüz kîse akçeyi tahsîl itmedikçe der-i devlete598 
gönderilmemesin fermân buyurıcak, mâdâm ki vezâreti ref‘ olunmadıkça vü-
cûda gelmesi muhâl idüğin arz [u] i‘lâm599 eyledikde ol sâ‘at vezâreti ref‘ine ve 
diledüği gibi işkence ve örf  itmeğe yedine hatt-ı hümâyûn virüp yolladı. Ken-
düden mukaddem müsellemi varup derd-mendi tutup Yûsuf  köşküne habs 

593 ü salâh ÇY: -V
594 sefere ÇY
595 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
596 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretleri -V
597 gāzî ÇY: -V
598 devlet-medâra ÇY: medâr -V
599 i‘lâm ÇY: -V
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itmiş ve cümle emvâl ve600 emlâkin601 kabz idüp kurı hasır üzerinde alıkoymuş 
idi. Ol zâ[li]m-i şâribü'l-hamr-ı kıbtî dahi deryâdan Mısır'a varup bir sene 
tamâm hapisde necâtdan me’yûs mertebesine inince602 değin örf  eyledikden 
sonra der-i devlete603 bildirdi. Berü cânibden Müftî Çırağı Bey nâmında bir 
kapucı-başı hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn604 ve605 çekdiri ile varup Mısır'dan 
aldı. Ve getürüp Rodos Kal‘ası'na habs eyledi. Buna olan ihânet vüzerâdan 
birine olmamışdır. Âkıbet kazdığı kuyuya kendü de düşdi, ya‘ni ki beş sene 
hükûmetden sonra ki azl olundı. Üzerinde ikibin606yüz [268b] kîse mîrî mal 
bulundı. Âsitâne'ye607 getürilüp mapu arasına habse uruldı. Gâh çarmıhlara 
gerildi, gâh kollarından makara ile tavana asıldı, gâh boynı ve eli ve ayağı çıka-
rılup tahsîl-i mâl olunca değin envâ‘-ı dürlü608 işkencelere uğrayup Hanya'ya 
nefy olunacağı mahallinde beyân olur. Otuzuncı cumʻa gün pâdişâh-ı gāzî609 
hazretlerin vezîr-i aʻzam sarâyına da‘vet ve ziyâfet idüp bir donanmış kısrak, 
bir mücevher kuşak, bir hâtem, beş boğça dîbâ arz eyleyüp kürkli ve sâde iki 
kat hıl‘at-ı fâhire610 giydi. 

Mâh-ı Zi'l-hiccenin onuncı dü-şenbih gün mu‘tâd-ı kadîm üzre a‘yân-ı dîvân 
bâbü's-sa‘âdede dâmen-bûs-ı pâdişâhîyle müşerref  ve önüne611 düşüp alay ile 
Sultân Selîm Câmi‘i'ne612 varup edâ-yı salât-ı îd etdiler. Henûz Lih'den küçük 
ilçi gelüp Tunca kenârında vâki‘ sadr-ı sâbık Maktûl Ali Paşa yalısına kondu-
rulmuş-idi. Mâh-ı mezbûrun onaltıncı bâzâr gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve 
ziyâfetden sonra vüzerâ akabince arz odasında bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine 
nâ’il olup nâmesin virdi. Ol gün Rumili Kādî-askeri Mîrze Mustafâ Efendi 
rütbe-i fetvâ sevdâsı töhmetiyle azl ve ber-vech-i arpalık Sinop kazâsı virilüp ol 

600 emvâl ve Ç: -YV
601 emlâk-ı eşyâsın ÇY: eşyâ -V
602 getürünce ÇY: -V
603 devlet-medâra ÇY: medâr -V
604 şevket-makrûn ÇY: -V
605 ve -ÇY
606 iki bin Ç: -VY
607 Âsitâne-i sa‘âdete Ç: sa‘âdet -YV
608 dürlü dürlü ÇY: dürlü -V
609 gāzî ÇY: -V
610 fâhire ÇY: -V
611 önlerine ÇY
612 Câmi‘i'nde ÇY
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diyâra nefy olundı. Yerine yine613 Rumili sadrından munfasıl Seyyid Topal Ali 
Efendi nasb olundı. Ve Bağdâd'lı Kara Mehemmed Paşa'ya Çorum ve Ankara 
sancakları tevcîh olup Özi Kal‘ası muhâfazasına ve selefi Vezîr Kandilci Hüse-
yin Paşa Niş muhâfazasına ta‘yîn anın selefi Vezîr Arnavud Süleymân Paşa'ya614 
Gümülcine'de oturmak şartıyla beş yük akçe tekā‘üd hâsları verildi. Ve sâbıkā 
Tunus dayısı olan Ali Paşa'ya dahi Eyâlet-i Cezayir inâyet [ü] ihsân615 buyu-
ruldı. Ve mu‘tâd-ı kadîm üzre Venedik ilçisin Venedik'den kaldırıp getürmeğe 
Dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Boşnak Ahmed Ağa ve dîvân-ı hümâyûn 
çavuşlarından Mustafâ Çavuş ve dört nefer tercemân Bosna yolundan menzil 
ile Venedik'e gönderildi. Bundan akdem yüz dört senesinde eşkıyâ-yı Urbân 
hüccâc-ı müslimîni Eşmeler nâm mahalde mahsûr ve gāret [ü] hasâret616 ve 
yolların bağlayup geçirmemek sadedinde olmağla ol vakitde hüccâc içinde 
bulunan Tatar hân-ı sâbık Hâcı Selîm Girây Hân re’yiyle herkesin vüs‘at-i 
hâllerine göre düşürdükleri kırk kîse akçeyi virüp selâmete617 çıkmışlar idi. Ol 
zamândan berü eşkıyâ-yı Urbân yüz bulup bu mıkdâr akçeyi mu‘tâd idinüp 
hüccâc dahi gâh harbe ucuyla virüp gâh virmeyüp geçen sene mîr-i hâc bulu-
nan Maktûl Şâmlı Ahmed Paşa havfından yollarına inememişler idi. Bu sene-i 
mübârekede üç ay mukaddem azîm cem‘iyyet ile gelüp Şâm'a yedi menzil 
mahall olan Katran Kal‘asın muhâsara ve zabt ve içinde olan müstahfizân-
dan üç neferi maktûl vesâ’iri618 Şâm'a619 firâr itdikleri ve hüccâc-ı müslimîn 
Mekke'den hareket itmezden evvel eşkıyâ-yı Urbânın mazarratı def‘ ve yolların 
emniyyetine tedârük görülmez ise hüccâc-ı müslimînden ferd-i vâhid selâmete 
çıkamayup açlıkdan ve susuzlukdan bi'l-cümle helâk olacakların haberi ahâlî-i 
Şâm'dan620 gelen arz-ı621 mahzar rikâb-ı hümâyûna622 arz olundukda Trab-
lusşâm Beylerbeyisi Vezîr Arslan Paşa-yı dilîr623 cümleye baş olup mükemmel 
kapusı ve eyâleti askeri ve Şâm Beylerbeyisi Vezîr Çerkes Hasan Paşa ken-

613 yine yerine ÇY
614 Paşa-yı dilîre ÇY: dilîr -V
615 ihsân ÇY: -V
616 ü hasâret ÇY: -V
617 selâmet yakasına ÇY: yakasın -V
618 vesâ’irleri ÇY
619 Şâm-ı şerîfe ÇY: şerîf  -V
620 Şâm-ı dârü's-selâmdan ÇY: dârü's-selâm -V
621 arz ÇY: -V
622 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
623 dilîr ÇY: -V
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dü kapusı ve eyâleti askeriyle varup Urbânı dağıtmak ve hüccâc-ı müslimîni 
selâmete çıkarmak üzre mü’ekked hatt-ı hümâyûnlar ile Hâssa Salâhor Gavur 
Osmân Ağa Şâm'a624 gönderildi. Lâkin Urbân ol mahalde sâbit-625kadem ola-
mayacağın bilmekle kal‘ayı tahliye ve tahrîb idüp firâr626 itmekle herkes yerlü 
yerine gitmek buyuruldı ve sene dahi627 bunda encâma irdi.

624 Şam-ı dârü's-selâma ÇY: dârü's-selâm -V
625 ve -ÇY
626 karârı firâra tebdîl ÇY
627 dahi ÇY: -V
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BiN YÜZ ON Bir SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Hareket-i Hümâyûn be-Âsitâne

Devlet-i aliyye-i dâ’imü'l-karâr1 ile onaltı seneden berü ale'l-ittifâk ceng [ü] 
cidâl [ve] harb [ü] kıtâl2 üzre olan Nemçe ve Lih ve Venedik ve Moskov kefe-
resi bi'l-cümle sulh [ü] salâh3 itmekle re‘âyâ fukarâsının emniyyet ve âsûde-hâl 
olması-çün vükelâ-yı devlet pâdişâh-ı kişver-güşâ4 hazretlerinin İstanbul'da5 
meks [ü] karârların müstahsen görmeğin ba‘de'l-istişâre ve'l-istîzân işbu sene-i 
mezbûre Muharremi'nin gurresi dü-şenbih güni ki Haziran'ın ondokuzudur, 
tûğ-ı hümâyûn-ı pür-fürûğ-ı sâhib-kırânîlerin çıkarup bâbü's-sa‘âde önüne 
nasb eylediler. 

Mâh-ı Safer'in6 üçünci penç-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî7 hazretleri külliyyet ile 
Akpınar bâğçesinden sarâya nakl buyurdılar. Dahi8 irtesi cumʻa gün mükemmel 
alay ile Sultân Selîm Câmi‘i'ne teşrîf  buyurup henûz Moskov'dan gelen küçük 
ilçiye bir münâsib mahalden9 şevket ü salâbetlerin ve Devlet-i aliyye'lerinin 
tarz-ı etvârların seyr10 itdirdiler. Acem şâhı Bağdâd-ı âbâd11 kasdıyla cem‘ [ü] 

1 dâ’imü'l-karâr ÇY: -V
2 cidâl-i harb ü kıtâl ÇY: -V
3 salâh ÇY: -V
4 kişver-güşâ ÇY: -V
5 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY
6 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
7 gāzî ÇY: -V
8 dahi ÇY: -V
9 mahalde ÇY
10 seyr-i temâşâların seyr ÇY: temâşâların seyr -V
11 âbâd ÇY: -V
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ihzâr12 itdüği yüzelli binden mütecâviz Kızılbaş askerine Hüseyin Hân nâm bir 
kallâş u nâ-tıraşı ser-asker nasb ve irsâl idüp Şehrizor sahrâsına kondukların 
vâlî-i Bağdâd Vezîr Çelebi İsmaʻîl Paşa mahzarla arz [u] i‘lâm13 ve imdâd [u] 
i‘ânet-i14 asker15 ve zahîre ve mühimmât-ı cebe-hâne içün feryâd [u] figān16 
itmekle kendü cümleye serdâr olup intibâh üzre hareket eylemek üzre Küçük 
Mîrâhûr Kara Bayram Ağa ile hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn17 gönderildi. 
Ve yanına Diyârbekir Beylerbeyisi Çetrefil-zâde Vezîr Yûsuf  Paşa ve Musul 
Beylerbeyisi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa ve Şehrizor Beylerbeyisi Arabgirli Vezîr 
Topal Yûsuf  Paşa ve Şehrizor'dan ma‘zûl Erkenetli Süleymân Paşa mükemmel 
kapuları ve eyâletleri askeriyle şimdiki hâlde iktizâsına göre Şehrizor muhâfa-
zasına ta‘yîn olunup Âsitâne-i sa‘âdet18 tarafından dahi Serçeşme Boz Receb 
Bey'e Anadolı diyârından bahadır, harb [ü] darbe kādir, bahşiş ve ulûfe ve 
ma‘ûnetleri taraf-ı mîrîden virilmek şartıyla üçbin nefer süvârî mîrî sekbân 
yazup Şehrizor muhâfazasına irişmek üzre mîrîden yüz ellibin guruş virilüp 
gönderildüğünden gayrı Zağarcı-başı Mustafâ Ağa ve der-akab Başçavuş Kara 
Halîl19 Ağa me’zûnen beşbin nefer serdengeçdi yeniçeriye varınca değin yaza-
bildüği kadar yazup Bağdâd muhâfazasına me’mûr kılındı. Eğerçi bu cem‘iy-
yetden Kızılbaş haberdâr olup tedrîcle perâkende oldı. Velâkin asker-i İslâm20 
yine azîmetlerinden dönmedi. 

Ve geçen yaz Tımışvar muhâfazasında bulunan Avlonya Sancağı beyi merhûm 
Arnavud Kaplan Paşa-oğlı Zeynel Paşa anda fevt olup mansıbı küçük birâderi 
Hüseyin Bey'e virilmişidi. Mansıbına varduğı gibi ahâlî-i memleket, “baban-
dan ve karındaşından nice zulm [ü] cevr gördük senü de istemeziz” deyü 
uğradup sancak bir müstakīm ve mütedeyyin21 bendeye22 virilmek recâsıyla 

12 ihzâr ÇY: -V
13 i‘lâm ÇY: -V
14 i‘ânet ÇY: -V
15 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
16 figān ÇY: -V
17 şevket-makrûn ÇY: -V
18 sa‘âdet ÇY: -V
19 Kara Halîl Ç: -VY
20 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
21 ve mütedeyyin ÇY: -V
22 kimesne âdeme ÇY
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der-i devlete23 âdemleriyle mahzarları gelmeğin mezbûr Hüseyin Bey'e Yanya 
Sancağı selefi Hudavirdi Paşa'ya Avlonya Sancağı ve Âdem Paşa'ya İskenderiye 
Sancağı ve selefi Hazînedâr diğer Zeynel Paşa'ya Ohri Sancağı tevcîh olundı. 

Azîmet-i Pâdişâh be-şehr-i Kostantiniyye24

Mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci dü-şenbih gün otağ-ı hümâyûn çıkup Solak 
Çeşmesi kurbünde kuruldı. Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvelin gurresi çehâr-şenbih güni ki 
Ağustos'un onaltısıdır, Yeniçeri Ağası Kürd İbrâhîm Ağa ve irtesi penç-şenbih 
gün pâdişâh-ı gāzî25 hazretleri siyâb-ı sefer-ihtisâr-ı alay ile otağ-ı hümâyûnla-
rına teşrîf  buyurdılar. Şöyle ki evvelen zahr-ı mübâreklerin murassa‘ çapraslı 
serâser göke ve miyân-ı sa‘âdetlerin mücevher şemşîr ve tîrkeş ile tezyîn idüp 
ser-i nusret-eserlerine bir gāzî sorgucı sokunmuşlar idi. Ve iç halkı ser-â-pâ 
siyâb-ı sefer ancak nîze ve tüfeng ve tîrkeş kuşanmışlar idi. Ol gün ikindi mahalli 
vezîr-i aʻzam otağ-ı hümâyûnda pâye-i serîr-i a‘lâya26 yüz sürüp Nemçe çasa-
rına ilçilik hıdmetine ta‘yîn olunan ümerâ-yı bahriyyeden sadr-ı sâbık maktûl 
Kara İbrâhîm Paşa hazînedârı İbrâhîm Paşa'ya Rumili pâyesi virilüp pâdişâha27 
buluşdurup kaftân giydirdi. Ve hediyye nâmıyla çasara gidecek eşyâ-i nefîse 
mukaddem kendüye teslîm olunmuş-idi. Ol mahalde nâme-i hümâyûn dahi 
teslîm olup, “bi'z-zât gideceğin hıdmet büyük hıdmetdir, Devlet-i aliyye'me 
şeyn28 gelecek işden pek hazer eyle gereği gibi hıdmet-i ıbâdu'llâh edâsında 
sa‘y-i beliğ idüp geldikde çok lütfuma mazhar olursun” buyurdılar. 

Ol gice otağ-ı hümâyûnda beytûtet ve irtesi cumʻa gün hareket ve Menzil-i 
Hafsa. Ol gün vâlide sultân hazretleri umûm harem-i hümâyûnla Edirne'den 
doğrı menzil-i mezbûra geldi. Dördünci şenbih gün Menzil-i Baba-yı atîk. 
Beşinci bâzâr gün Menzil-i Burgos. Altıncı dü-şenbih gün Menzil-i Karışdı-
ran. Yedinci salı gün oturak. Ol gün pâdişâh-ı gāzî29 hazretlerin silâhdârları 
İbrâhîm Ağa Pınarbaşı nâm karyede30 vâki‘ çiftliğine da‘vet ve ziyâfet idüp 

23 devlet-medâra ÇY: medâr -V
24 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
25 gāzî ÇY: -V
26 a‘lâ-yi masîre ÇY: masîr -V
27 pâdişâh-ı gāzî hazretlerine ÇY: gāzî hazretleri -V
28 şet ÇY
29 gāzî ÇY: -V
30 karye kurbünde ÇY: kurbün -V
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bir elmâs hâtem ve bir seccâde ve bir bârgîr pîşkeş virüp taraf-ı pâdişâhîden 
dahi kendüye bir erkân semmûr kürk31 ilbâs buyuruldı. Sekizinci çehâr-şenbih 
gün Menzil-i Çorlı. Ol gün İstanbul Bostâncı-başı Üsküdarlı Mustafâ Ağa 
kasaba kenârında istikbâl idüp Edirne Bostâncı-başı Ali Ağa'ya bir erkân sem-
mûr kürk giydirilüp32 girü avde me’zûn oldı. [269a] Dokuzuncı penç-şenbih 
gün oturak. Onuncı cumʻa gün Yapağıcı. Ol gün İstanbul'dan gelen mevâlî 
ve müderrisîn ve meşâyih Bosna Köyü'nde istikbâl eyleyüp otağ-ı hümâyûn 
kapusuna değin önce yürüyüp bir nevbet anda dahi selâmladıkdan sonra şehre 
ric‘ate izn verildi. 

Onbirinci şenbih gün oturak. Ol gün pâdişâh-ı gāzî33 hazretlerin vezîr-i aʻ-
zam Fethi Köyü'nde vâki‘ çiftliğine da‘vet ve ziyâfet idüp iki donanmış at, beş 
kîse çil akçe altı boğça dîbâ pîşkeş virüp kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire34 
giydi. Onikinci bâzâr gün Menzil-i Büyükçekmece. Ol gün vezîr-i aʻzam kul-
ları35 vâlide sultân hazretlerin dahi çiftliğine uğradup devlete36 lâyık ziyâfet 
ve hedâyâ-yı mergūbe ile ikrâm-ı izzet37 eyledi. Onüçünci dü-şenbih gün 
Menzil-i Küçükçekmece. Ol gün İstanbul bostâncılarıyla bâğçe ustaları Hara-
mideresi'nde selâmladılar. Ve mu‘tâd-ı kadîm38 üzre pâdişâh hazretleriyle vâ-
lide sultân hazretlerine Bostâncı-başı bâğçe-i mezbûrede ziyâfet tertîb eyledi. 
Ondördünci salı gün Menzil-i Dâvudpaşa. Ol gün İstanbul Kā’im-makāmı 
Vezîr Helvacı Yûsuf  Paşa ve Molla Seyyid Dede Ahmed Efendi, Siyâvuş Paşa 
bâğçesi kurbünde istikbâl eyleyüp Sekbân-başı Hâşimî-zâde Murtazâ Ağa'nın 
sû’-i hâli rikâb-ı hümâyûna39 arz [u] i‘lâm40 olunmağın Diyârbekir'e nefy olup 
yerine yine sekbânbaşılıkdan ma‘zûl Laz Mustafâ Ağa nasb olundı. Onbeşinci 
çehâr-şenbih gün oturak. Onaltıncı penç-şenbih gün acîb ü garîb alaylar ile 
Silivri Kapusu'ndan İstanbul'a dâhil, âheste âheste41 Sarây-ı âmire'lerine vâsıl 

31 kürk ÇY: -V
32 giydirildi ve ÇY
33 gāzî ÇY: -V
34 fâhire ÇY: -V
35 kulları ÇY: -V
36 Devlet-i aliyyeye ÇY: aliyye -V
37 izzet ÇY: -V
38 kadîm ÇY: -V
39 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
40 i‘lâm ÇY: -V
41 âheste âheste ÇY: -V
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ve nâzil oldılar. Ol gün zahr-ı mübâreklerine gûlgûlî serâsere kaplu semmûr 
kapaniçe giyüp miyân-ı sa‘âdetlerine murassa‘ şemşîr ve tîrkeş kuşanup ser-i 
nusret-eserlerine küçük destâr üzre otağa-i hind-i sağīr sokunup enselerinde 
silâhdâr ve çukadâr kisve-i mahsûsaları ile dahi girü dârü's-sa‘âde ağası ve 
bâbü's-sa‘âde ağası erkân ferâce ve Yûsufî destâr ile dahi girü ser-â-pâ zırh ve 
ser-penâh ile musâhib ağalar ve sancaklar ardında Hâsodalı ve içoğlanı yürü-
müşler idi. Doğrı sofa köşküne teşrîf  ve anda bostâncı-başının azîm42 ziyâfetini43 
tenâvülden sonra mukaddem ağırlık doğrı tersâne bâğçesine gönderilmiş-idi. 
Akabince kendüler dahi Yalı köşkünden44 sandal ile teşrîf  buyurdılar. Vâlide 
sultân hazretleri dahi Silivri Kapusı hâricinde vâki‘ sadr-ı sâbık Bekrî Mustafâ 
Paşa çiftliğinden45 alayı seyr idüp andan Ayvansaray iskelesinde cîger-kûşesi 
Hatîce Sultân yalısında yemeklendikden sonra kafes kayığıyla karşu tersâne-
ye geçdiler. Mürûr-ı eyyâm ile Yedikullelerin külâhları hedm olup ve46 Yeni 
Sarây'da vâki‘ arz odası önünde Fâtih'den kalma kebîr tavan köhnelenmeğin 
bi-emr-i hümâyûn tecdîd olundı. Yirminci dü-şenbih gün Vâlide Sultân Câ-
mi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh-ı gāzî47 hazretleri du‘âda hâzır bulundı-
lar. Ol gün müjdeci Hâcı Hasan Ağa gelüp hüccâc-ı müslimînin selâmet-birle 
Şâm-ı şerîfe duhûlün rikâb-ı hümâyûna48 arz [u] i‘lâm49 idüp yamağıyla hıl‘at 
ilbâs ve birer kabza altun ihsân buyuruldı.

Âmeden-i ilçi-i Moskov

Moskov Çarı Devlet-i aliyye ile eyledüği akd-i musâlaha ve dostluk tecdîdi-çün 
ihzâr idüp gönderdüği ilçisin Azak Kal‘ası kurbünde yapdıkları on kıt‘a kalyo-
nun birine binüp Karadeniz muhâfazasına me’mûr dört kıt‘a mîrî kalyonla Kerş 
Boğazı'nda bir yere gelüp mâh-ı mezbûrun yirmiikinci çehâr-şenbih gün Kara-
deniz Boğazı'ndan içerü girüp şenlik iderek Kullelibâğçe mukābelesine geldikde 
batı karayel karşulamağın anda demürleyüp kaldı. Der-akab bi-emr-i hümâyûn 

42 azîm ÇY: -V
43 ziyâfetlerini ÇY
44 Köşkü'ne ÇY
45 çiftliğinde ÇY
46 ve -ÇY 
47 gāzî ÇY: -V
48 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
49 i‘lâm ÇY: -V
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içoğlan sandallarıyla çavuşbaşı bir mıkdâr neferiyle istikbâline varup kendüyi 
tevâbi‘leriyle sandala alup Bâğçekapusu'na getürdü. Andan50 hâzır olan pâk 
donanmış hâsâhûr atlarına bindirip önüne düşdi. Alay ile götürüp Kumkapu'da 
vâki‘ konak51 ta‘yîn olunan Maktûl Kıyıncı Ali Paşa hânesine indirdi. Taraf-ı 
mîrîden me’kûlât ve meşrûbâtı görüldi. Ol gün pâdişâh-ı gāzî52 hazretleri il-
çiyi alay köşkünden seyr [ü] temâşâ53 eyledi. Yirmialtıncı bâzâr gün dîvân-ı 
hümâyûnda vüzerâ bu tertîb üzre oturdılar; evvelen Vezîr-i aʻzam Hüseyin 
Paşa, sâniyen Dâmâd Moralı Hasan Paşa, sâlisen Tevkī‘î Söhrablı Ahmed Paşa, 
râbi‘an Helvacı Yûsuf  Paşa. Ol gün İstânbul kazâsından ma‘zûl Boluvî Birâderi 
Ali Efendi'ye Anadolı sadrı54 virilüp selefi Hâce-zâde Seyyid Osmân Efendi'ye 
matlûbı üzre Medîne-i münevvere kazâsı inâyet olup vardıkda fevt oldı. 

Yirmisekizinci çehâr-şenbih gün husûf-ı cüz’î vâki‘ oldı. Ol gün pâdişâh-ı gāzî55 
hazretleri salât-ı zuhrı ve akabince salât-ı husûfı Ayasofya'da kılup du‘âda hâ-
zır bulundılar. Mukaddemâ mükâleme-i sulhda bi-izn-i hümâyûn Kamaniçe 
Kal‘ası Lihlü'ye verilmişidi. Tahliye ve teslîmi-çün Kamaniçe muhâfızı Vezîr 
Kahramân Paşa'ya emir gönderilmeğin içinde olan cümle top ve mühimmât-ı 
cebe-hâne ve müstahfizân askeri ehl [ü] ıyâl ve emvâl [ü] erzâk ve davarlarıyla56 
ve hattâ büyût ve süknâlarının dolabları ve kapuları ve demür pencerelerine 
varınca söküp taşra çıkarup arabalara tahmîl ve kal‘ayı miftâhlarıyla Lihlüye 
teslîm idüp Boğdan'a doğrı teveccüh [ü] azîmet eyledikleri gün husûf  ol güne 
müsâdif  olup kıyâmetden bir nişân idi.57 Feryâd [u] figān58 iderek Turla Suyı 
kenârında vâki‘ İzvançe Palankası'na gelüp andan nehr-i mezbûrı ihzâr olu-
nan tombaz köprü ile berü yakasında Boğdan sınurunda Hotin59 Kal‘ası'na 
geçdikden sonra gerek yerlü asker ve gerek kapukulı ve toplar ve cebe-hânenin 
bir mıkdârın Kırım sâhilinde müceddeden binâ olunan kal‘aya ve bir mıkdârın 
Bender Kal‘ası'na ve bir mıkdârın Akkirman Kal‘ası'na îsâl eyledi. Ve mukad-

50 anda ÇY
51 Kelime derkenâr şeklinde yazılmıştır.
52 gāzî ÇY: -V
53 temâşâ ÇY: -V
54 sadâreti ÇY
55 gāzî ÇY: -V
56 davarları ÇY
57 idi -ÇY
58 figān ÇY: -V
59 Metinde ختون şeklinde yazılmıştır.
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demâ iki seneden ber-vech-i arpalık Kocaili Sancağı’na mutasarrıf  olup zevci 
Ümmî Sultân ile İznikmid'de ikāmet ile me’mûr olan Vezîr Çerkes Osmân 
Paşa İstanbul'a60 getürilüp beşinci vezîr makāmına iclâs itdirildi. 

Mâh-ı Rebî‘ul-âhır'ın gurresi cumʻa gün vâlide sultân hazretleri Galata'da binâ 
itdüği câmi‘-i şerîfe pâdişâh-ı gāzî61 hazretlerin da‘vet ve salât-ı cum‘a'dan 
sonra kethudâları Kürd Mehmed Efendi yediyle rikâb-ı hümâyûnlarına bir 
donanmış at bir murassa‘ kuşak hediyye virüp62 ve taraf-ı mülûkânelerinden 
dahi kethudâ-yı mezbûre ile başağası Fevr Mehmed Ağa'ya bir63 sevb semmûr 
erkân kürk ve nâzır-ı binâ olan altı nefer âdeme birer sevb hıl‘at ile nukūd-ı 
vâfire ihsân ve cümle mürtezikaları dahi hadlerine göre in‘âm ile mesrûr kı-
lındılar. Beşinci salı gün bundan akdem ilçi ta‘yîn olup nâme-i hümâyûn ile 
Acem şâhına giden Yeğen Mehmed Efendi gelüp doğrı vezîr sarâyına inüp 
Acem şâhından getürdüği nâmeyi teslîm ol dahi rikâb-ı hümâyûna arz eyledi. 
Dokuzuncı şenbih gün pâdişâh-ı gāzî64 hazretlerin vezîr-i aʻzam Beşiktaş'da 
vâki‘ Mısır vâlîsi Vezîr65 Kara Mehmed Paşa yalısına da‘vet ve ziyâfet idüp 
bir donanmış at beş kîse akçe beş boğça dîbâ pîşkeş virüp kürkli ve sâde iki 
sevb hıl‘at-ı fâhire66 giydi.67 Onüçünci çehâr-şenbih gün pâdişâh hazretlerinin 
Fâtıma nâm bir duhteri68 vücûda geldi.69 Ol gün Karadeniz donanması gelüp 
tersâneye vâsıl oldı. 

Ondokuzuncı salı gün Lih ilçisi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve70 azîm71 ziyâfet 
olup arz odasında yedine ahid-nâme-i hümâyûn virilüp vilâyetine gitmeğe izin 
oldı.72 Yirmiüçünci şenbih gün Karadeniz'den Özi donanması gelüp73 tersâ-

60 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
61 gāzî ÇY: -V
62 ihdâ idüp ÇY
63 birer ÇY
64 gāzî ÇY: -V
65 Mısır vâlîsi Vezîr -ÇY
66 fâhire ÇY: -V
67 ilbâs olundı ÇY
68 duhter-i pâkize-i civân-bahtları ÇY: pâkize-i civân-bahtlar -V
69 gelüp ÇY
70 ve -ÇY
71 azîm ÇY: -V
72 virildi ÇY
73 geldi ÇY
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neye vâsıl oldı.74 Yirmidördünci bâzâr gün Moskov ilçisi dîvân-ı hümâyûna 
da‘vet ve ziyâfet olup arz odasında çarından75 getürdüği nâmesin teslîm itdi. 
Mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in altıncı penç-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî76 hazretleri 
tersâne bâğçesinden Dâvudpaşa sarâyına göçdiler. Yedinci cumʻa gün gümrük 
emîni Tellâk Ali Ağa vezîr-i aʻzam kethudâsı oldı. Ol gün Trabzon Beylerbeyisi 
Vezîr Bâki Paşa fevtinden eyâlet-i mahlûle, Anadolı'dan ma‘zûl Seyyid Ömer 
Paşa'ya ve Şebinkarahisâr Sancağı Gürci Süleymân Paşa'ya ve Cidde Sancağı 
Canik'den ma‘zûl İsmaʻîl77 Paşa'ya ve Kudüs-i şerîf  Sancağı Sarây-ı atîk teber-
dârlarından Pehlivan İvaz'a78 tevcîh buyuruldı.79 

Âmeden-i ilçi-i Venedik

Yirmibirinci cumʻa gün Venedik ilçisi dahi kalyonlarıyla Boğazhisârı'na değin 
gelüp andan beş kıt‘a bey çekdirirlerine süvâr ve şenlik iderek İstanbul'a80 dâhil 
ve Tophâne'de81 kadîmî menziline nâzil oldı. Yirmiüçünci bâzâr gün Van Bey-
lerbeyisi Vezîr Türk Ali Paşa'nın fevti haberi gelüp eyâlet-i mahlûle Karaman 
Beylerbeyisi82 Vezîr Kanijeli Osmân Paşa'ya ve Eyâlet-i Karaman Niğde San-
cağı Beyi İznikmidli Mustafâ Paşa'ya tevcîh buyuruldı. Mâh-ı Cemâziye'l-â-
hır'ın dördünci penç-şenbih gün Kapudan Vezîr Mezemorta Hâcı Hüseyin 
Paşa donanma-yı hümâyûn ve mîrî kalyonlar ile Halic-i Kostantiniyye'ye vâsıl, 
vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Yalı köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâ-yı83 masîre yüz sürüp 
ma‘kûs bayraklarıyla getürdüği kırk dört toplı bir Malta kalyonuyla bir şayti-
ye84 ve Akdeniz'in emniyyetin arz [u] inhâ85 idüp iltifâten kendüye serâserli 
kürk ve ümerâ-yı bahriyye ve ancak üç nefer mîrî kalyon kapudanlarına hıl‘at 

74 tersâneye vâsıl oldu -ÇY
75 çadırından ÇY
76 gāzî ÇY: -V
77 İsmail -ÇY
78 Ağa'ya ÇY
79 olundı ÇY
80 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
81 Tophâne'den ÇY
82 Vezîr Türk... Beylerbeyisi -ÇY
83 a‘lâ ÇY: -V
84 şehtiye ÇY
85 inhâ ÇY: -V
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giydirilüp mu‘tâd-ı kadîm86 üzre şenlik iderek tersâne-i âmireye mevsûl87 oldı. 
Altıncı şenbih gün pâdişâh-ı gāzî88 hazretleri vâlide sultân hazretlerin Dâvud-
paşa Sarâyı'nda alıkoyup kendüler sa‘âdetle89 Çatalca'ya göç itdiler. Kapudan 
Paşa kethudâsı Süleymân Ağa'ya Tunus Eyâleti tevcîh [ü] inâyet90 olup geçen 
sene donanma-yı hümâyûnda hıdmet-i pâdişâhîde bulunup bi-emri'llâhi teʻâlâ 
Bozcaada önünde sığa oturdup helâk olan91 Tunus Ocağı'nın kapudane kal-
yonı yerine sâbıkā bâzergân Makrioğlı'ndan iştirâ olunan bir kıt‘a mîrî kalyon 
ihsân-ı hümâyûn buyuruldı. Yirminci şenbih gün Kıbrıs Beylerbeyisi Midillilü 
İsmaʻîl Paşa'nın fevti haberi gelüp eyâlet-i mahlûle sâbıkā Saruhan Muhassılı 
Emir [269b] Ahmed Paşa'ya tevcîh [ü]92 inâyet olundı. Mâh-ı Receb'in beşin-
ci bâzâr93 gün pâdişâh-ı gāzî94 hazretleri salt sebük-bâr95 ılgār ile Dâvudpaşa 
Sarâyı'na teşrîf  buyurup irtesi dü-şenbih gün ol mahalde surre çıkardılar. Dahi 
irtesi salı gün Yeni Sarây'a dîvâna varup dahi irtesi çehâr-şenbih gün yine96 
Çatalca'ya avdet [ü] azîmet buyurdılar. 

Vak‘a-i Bâride97

Âsitâne'de98 mukīm Fransız balyosu mu‘tâd-ı kadîm99 üzre tebdîl ve yeni gelen 
balyos işbu mâh-ı mezbûrun ondördünci salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve 
ziyâfet olup yine pâdişâh-ı gāzî100 hazretleri bir gün mukaddem Çatalca'dan 
Dâvudpaşa'ya ve ale's-sabâh arz odasına101 teşrîf  buyurmuşlar idi. Vüzerâdan 

86 kadîm ÇY: -V
87 nâzil ÇY
88 gāzî ÇY: -V
89 sa‘âdet-i ikbâl ile ÇY: ikbâl -V
90 ü inâyet ÇY: -V
91 kazaya uğrayan ÇY
92 tevcîh ÇY: -V
93 Penç-şenbih ÇY
94 gāzî ÇY: -V
95 sebük-bâr ÇY: -V
96 yine -ÇY
97 Vak‘a-i bâride Ç: Vak‘a-i bâdire Y: silik V
98 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
99 kadîm ÇY: -V
100 gāzî ÇY: -V
101 Arz Odası'nda makām-ı âlîlerine ÇY: makām-ı âlîleri -V
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sonra balyos dahi102 altı nefer âdemiyle içerü girmeğe me’zûnen ser-â-pâ hıl‘at-
lanup âmâde vü müheyyâ103 idiler lâkin mel‘ûn hılâfü'l-âde bellerinde kılıç, 
ellerinde meç ile dîvân-ı hümâyûna gelmeğin, vezîr-i aʻzam hazretleri104 Ça-
vuşbaşı Mustafâ Ağa'yı gönderdi. “Bir târîhde mülûk-i nasârâdan gelen ilçiler 
âlet-i harb ile dîvâna gelüp arza girdikleri yokdur. Bu edebsizliği itmesünler, 
bütün105 üzerlerinden âlet-i harbi çıkarub arza öyle106 girsünler” deyü tenbîh 
[ü] te’kîd107 eyledi. “Seleflerimiz böyle giregelmişdir, kralımın dahi tenbîhi 
budur,108 ben de kılıç ile girerim” deyüb inâdında musırr olmağla vezîr-i aʻzam 
kullarının109 ibrâmıyla kapucı-başı ağalar kılıçların soymağa başladıkda feryâd 
[u] figān110 idüp virmediler. Bu aralıkda yeniçeri ağası ve kādî-asker efendiler 
arzdan çıkup mâ-beyn bir sâ‘at mıkdârı111 geçüp münâkaşa uzamağla pâdişâh-ı 
gāzî112 hazretleri kapu ağasına vüzerâ niye gelmez aslın su’âl buyurdılar. Varup 
vâkı-ı hâli söyledi.113 “Hele şimdi vüzerâ gelsün” buyurmağla gelüp, vezîr-i 
aʻzam kulları114 tahta yanaşup, “bir târîhde ilçi ve balyos nâmına gerek İslâm 
pâdişâhları ve gerek mülûk-i nasârâdan gelenler âlet-i harb ile huzûr-ı hümâyû-
na gelmek âdet olmadığın” arz [u] i‘lâm115 eyledikde, “kapuya değin gelsünler 
içerü girecek mahalde kapucı-başılar cebren kılıçların alup huzûr-ı hümâyûnu-
ma116 getürsünler, yine inâd ve muhâlefet iderler ise kovsunlar, hezâr düşmen-
lerimiz var biri de bu olsun” buyurdılar. Vâkı‘â Akağalar Kapusu’ndan içerü 
girdikleri gibi öyle etdiler. Azîm mugālata ve feryâd [u] figān117 idüp, “başım118 

102 balyos dahi -ÇY
103 ve müheyyâ ÇY: -V
104 hazretleri ÇY: -V
105 bütün ÇY: -V
106 öyle ÇY: -V
107 ü te’kîd ÇY: -V
108 böyledir ÇY
109 kullarının ÇY: -V
110 figān ÇY: -V
111 mıkdârı ÇY: -V
112 gāzî ÇY: -V
113 i‘lâm eyledi ÇY
114 kulları ÇY: -V
115 i‘lâm ÇY: -V
116 hümâyûna ÇY
117 figān ÇY: -V
118 başımız ÇY
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kesdirir virmem”119 dimekle120 arkalarından kaftânları alınup kapudan taşra 
kovuldı. Kendüler Çatalca'ya teşrîf  buyurup vezîr-i aʻzama121 tesellî-i hâtır içün 
Çukadâr-ı hâssa Çorlulı Ali Ağa ile hatt-ı hümâyûn-ı iltifât-makrûn bir kabza 
mücevher hançer gönderdi. 

Onyedinci cumʻa gün Çatalca'dan Yapağıcı Çiftliği'ne göçdi. Yirmialtıncı 
bâzâr gün Alâiye Sancağı Beyi Arab Mûsâ Paşa zulmünden ahâlî-i vilâyet 
cem‘iyyet ve tutup katl122 itdikleri haberi der-i devlete123 geldikde livâ-yı mez-
bûre Cebecibaşı Mustafâ Ağa'ya tevcîh [ü] inâyet124 olup, ol serkeşlerden elli 
mıkdârını ele getürüp kimin salb [u] siyâset eyledi125 ve kiminin126 ser-i bürîde-
lerin bâb-ı hümâyûna gönderdi. Ma‘zûl paşalardan Kaftâncı Burnâz Mehmed 
Paşa cebeci-başı nasb olundı. Mâh-ı Şa‘bân'ın beşinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı 
gāzî127 hazretleri Yapağıcı'dan Büyükçekmece yoluyla Dâvudpaşa'ya teşrîf  bu-
yurup vezîr-i aʻzam kulları128 Siyâvuş Paşa Bâğçesi'nde istikbâl ve ziyâfet idüp 
bir kürk beş boğça dîbâ ve bir donanmış at pîşkeş çekdi.129 Onsekizinci bâzâr 
gün Venedik ilçisi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup altı nefer âdemiyle 
arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-130masîre yüz sürüp nâmesin virüp 
pîşkeşin arz eyledi. 

Âmeden-i ilçi-i Nemçe131

İrtesi dü-şenbih gün Nemçe çasarının ahid-nâme ve istihkâm-ı sulh [ü] salâh132 
recâsıyla yüz elli mıkdâr âdemiyle ilçisi gelüp sipâh ve silâhdâr ağaları ve çavuş-

119 virmeyüz ÇY
120 deyü muhâlefet itmekle ÇY
121 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
122 haps Ç: -Y
123 devlet-medâra ÇY: medâr -V
124 ü inâyet ÇY: -V
125 kimin katl eyledi ÇY
126 kimin dahi ÇY
127 gāzî ÇY: -V
128 kulları ÇY: -V
129 verdi ÇY
130 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
131 Âmeden-i ilçi-i Nemçe ÇY: silik V
132 ü salâh ÇY: -V
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başı ağa133 karşu vardılar. Mukaddemâ kendülere İstanbul'da konak virüldüği 
hînde134 âyîn-i bâtılları üzre tabl-ı nakkârelerin çalarak şehre girmek zu‘mun-
da oldukları vükelâ-yı devletin ma‘lûmı olmağla böyle duhûlün men‘ine çâre 
gördiler; Şöyle ki Galata hâricinde vâki‘ Beyoğlı nâm mahalde Hazînederbaşı 
Hadım Hüseyin Ağa hânesi konak ta‘yîn olmuş ve kırdan götürüp Fil Köprü-
sü'nden geçirüp menziline indirmek tedbîri kılınmış-idi. Lâkin mel‘ûn-ı hınzîr,135 
“be136-her-hâl âyîni bâtılı137 icrâ iderek İstanbul içinden geçerim ve illâ gayrı 
yerden gitmek ihtimâlim yokdur” deyü ta‘annüd itmekle bi'z-zarûrî müsâ‘ade 
olunup138 alaylarıyla Edirnekapusu'ndan girüp hisâr kenârıyla gidüp Ayvansa-
ray Kapusu’ndan çıkup leb-i deryâ ile Eyyûb Çarşusu'ndan ve Fil Köprüsü'n-
den ve Kasımpaşa ensesinden geçirüp menziline indirdiler. Me’kûlât ve meşrû-
bâtın kānûndan ziyâde139 gördiler. Yirmialtıncı dü-şenbih gün kapudan-ı vezîr 
Mezemorta Hâcı140 Hüseyin Paşa pâdişâh hazretlerin tersâne dîvân-hânesine 
da‘vet ve ziyâfet idüp yeni yapılan baştardayi indirdi. Azîm şenlik olup kendü 
serâserli kürk ve işe me’mûr olanlar kaftân ve müftî efendi beyâz çukaya kaplu 
semmûr post, vezîr-i aʻzam kullarına141 kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire 
giydi.142 İrtesi salı gün Nemçe ilçisin dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup 
binyüz on reşen ve lezez ulûfesi verildikden sonra kendü cümle tevâbi‘âtı hıl‘at-
lanup kırk nefer âdemiyle arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet143-masîre 
yüz sürüp nâmesin virdi. Ve getürdüği envâ‘ından evânî-i sîm ve zer ve dîbâ 
pîşkeşin yüz nefer kapucıyla arz eyledi. Ve Bağdâd Beylerbeyisi Vezîr Çelebi 
İsmaʻîl Paşa bi-emr-i hümâyûn Basra fethi niyyetiyle Bağdâd'da yirmi kıt‘a fır-
kate ve sulara cisr bağlayup ubûr içün yirmi kıt‘a tonbaz ve üsti açık binâ idüp 
dahi lüzûmı olduğun arz [u] i‘lâm144 itmekle Birecik'de dahi altmış kıt‘a galita 

133 ağa -ÇY
134 vakitde ÇY
135 hınzır ÇY: -V
136 be -ÇY
137 bâtılımı ÇY
138 olunmağla ÇY
139 ziyâdece ÇY
140 el-Hâcı ÇY
141 kullarına ÇY: -V
142 giydirdi ÇY
143 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
144 i‘lâm ÇY: -V
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ve fırkate binâ olunmak bu145 cümlenin kârestesi Maraş dağlarından kesilmek 
üzre fermân olunup Âsitâne-i sa‘âdet146 tarafından dahi sâbıkā Tuna Kapuda-
nı Aşcıoğlı Mehmed Paşa nâzır ve kapudan nasb olup marangoz ve kalafatcı 
ve gemi kullanıcıdan beşyüz mıkdâr âdem ile mühimmâtları beş kıt‘a mîrî kal-
yona konup Akdeniz'den Payas'a ve andan Birecik'e irsâl olundı. Ve Anadolı 
diyârında mütemekkin sipâh [ve] silâhdâr zümresinden hüsn-i rızâsıyla yedişer 
akçe terakkīyle biner nefer serdengeçdi yazup Bağdâd Beylerbeyisi yanında 
hıdmetde bulunmak üzre ocak kethudâları kaftân giyüp gitdiler.147 Narda 
Muhâfızı Eyyûb Paşa'ya Anadolı Eyâleti ve selefi Vezîr Mısırlı Mehmed Pa-
şa'ya Diyârbekir Eyâleti ve anın selefi Vezîr Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa'ya Musul 
Eyâleti ve anın selefi Vezîr Beyzâde Ali Paşa'ya Rakka Eyâleti ve148 anın selefi 
Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa'ya Bağdâd-ı [behişt]-âbâd149 Eyâleti tevcîh ve 
Basra fethine ser-asker nasb olunup yanına Şehrizor Beylerbeyisi Vezîr Topal 
Yûsuf  Paşa150 ve Musul Beylerbeyisi Vezîr Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa ve Diyârbe-
kir Beylerbeyisi Vezîr Mısırlı Mehmed Paşa ve Sivas Beylerbeyisi Aşcı Mustafâ 
Paşa mükemmel kapuları ve eyâletleri askeriyle ta‘yîn ve bir gün mukaddem151 
varup cem‘iyyet itmek üzre her birine mü’ekked emr-i hümâyûn gönderildi. 

Ta‘mîrât-ı ravza-i Mutahhara152

Ravza-i mutahharanın ba‘zı kıbâb u sakfları halel-pezîr olup ahâlî-i vilâyet 
tarafından yirmisekiz bin altuna keşf  olduğı defâtîr ve mahzar der-i devle-
te153 geldikde ba‘de'l-istişâre cümle mühimmâtı bir kıt‘a mîrî kalyona vaz‘ ve 
küttâbdan Semendireli İbrâhîm Efendi nâzır-ı binâ ta‘yîn ve154 Mısır'a irsâl 
buyuruldı. Mâh-ı Ramazan'ın155 yirmiüçünci bâzâr güni156 vüzerâ ve ulemâ ve 

145 bu -ÇY
146 sa‘âdet ÇY: -V
147 gitdiler -ÇY
148 dahi ÇY
149 âbâd ÇY: -V
150 Paşaya ÇY
151 akdem ÇY
152 Ta‘mîrât-ı Ravza-i mutahhara ÇY: silik V
153 devlet-medâra ÇY: medâr -V
154 olup ÇY
155 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
156 güni ÇY: -V
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meşâyih sofa köşküne da‘vet ve hırka-i şerîf  157 açılup du‘â vü senâ158 olundı. 
Mâh-ı Şevvâl'in gurresi dü-şenbih güni ki ibtidâ-yı Nevrûz'dur,159 mu‘tâd-ı 
kadîm160 üzre vükelâ-yı devlet ve a‘yân-ı saltanat bâbü's-sa‘âdede dâmen-bûs-ı 
şehriyârîyle müşerref  olup azîm alay ile Sultân Ahmed Hân Câmi‘i'ne161 teşrîf 
buyurup bayram namâzı kılup geldiler.162 Nemçe ve Moskov ilçileri yola nâzır 
birer hâneye iskân itdirilmişidi. Âyîn-i İslâmı seyr idüp pâdişâh hazretlerin 
zîb [ü] zîvere müstağrak göricek, mehâbetinden dâ’ire-i akıldân dûr oldılar. 
Yedinci bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî163 hazretlerin vezîr-i aʻzam kulları164 Göksu 
Hisârı kurbünde yalısına da‘vet ve ziyâfet idüp bir semmûr kürk, beş kîse çil 
akçe, beş boğça dîbâ ve bir donanmış at pîşkeş virüp kürk giydirdikden sonra 
çekdiri Ayvansaray İskelesi'ne gelüp yanaşdı. Dümen tutan tersâne kethudâsı 
Receb Çelebi'ye bir hıl‘at ve çekdiri beyi Frenk Abdurrahmân Paşa'ya bir hıl‘at 
ile bir kîse akçe dahi pây-zenlere ihsân buyurup Dâvudpaşa Sarâyı'na azîmet 
eylediler. Ol gün Sarâyburnı ve Kızkullesi ve Tophâne ve tersânede mîrî kal-
yonlardan bir mertebe top atılup şenlik ve şâdmânlık165 oldı ki vasf  olunmaz. 
Onuncı çehâr-şenbih gün Kandiye muhâfızı Sadr-ı sâbık Hâcı Ali Paşa'dan arz 
gelüp Hanya Muhâfızı Vezîr Baltacı Hasan Paşa'nın fevtin Ve Retime Sancağı 
Beyi İmâm Mustafâ Paşa'yı zulmünden katl eyledüğün bildirmiş, vüzerâdan 
mütekā‘id Hısım Mehmed Paşa'ya yine vezâret ile Livâ-yı Hanya ve Hezârpâ-
re Ahmed Paşa-oğlı Bâki Paşa'ya Livâ-yı Retime tevcîh [ü] inâyet buyuruldı. 
Yirmisekizinci bâzâr gün pâdişâh hazretleri Dâvudpaşa166 Sarâyı'ndan tersâne 
bâğçesine göçdiler.167 

157 mübâreke ÇY
158 vü senâ ÇY: -V
159 Nevrûz-ı sultânîdir ÇY: sultânî -V
160 kadîm ÇY: -V
161 câmi‘-i şerîfine ÇY: şerîf  -V
162 sa‘âdet-i ikbâl ile avdet eylediler ÇY
163 gāzî ÇY: -V
164 kulları ÇY: -V
165 ve şâdımânlık ÇY: -V
166 -oğlı Baki... Davudpaşa -ÇY
167 nüzûl itdiler ÇY
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Âmeden-i ilçi-i Lih168

Ol gün istihkâm-ı sulh [ü] salâh169 recâsıyla bin mıkdâr giyimli170 mülebbes 
kâfir ile Lih ilçisi gelüp âyîn-i bâtılların icrâ iderek Silivrikapusu'ndan girüp 
Atmeydanı'na nâzır konak ta‘yîn olunan İbrâhîm Paşa Sarâyı'na nâzil olup 
kānûndan ziyâde levâzımâtı görüldi. Pâdişâh hazretleri nihânî Silivrikapusı 
hâricinde171 Sadr-ı sâbık Bekrî Mustafa Paşa çiftliğinden seyr eyledi. Mâh-ı Zi'l-
ka‘de'nin dördünci cumʻa gün pâdişâh-ı gāzî172 hazretlerinin İsmihan173 Sultân 
nâm bir duhteri vücûda geldi. Onuncı penç-şenbih gün vezîr-i aʻzam kulları174 
Göksu Hisârı175 yalısına Nemçe ilçisin da‘vet ve mukaddem kendü sandal ile 
gidüp Meyyit iskelesinde ihzâr itdürdüği bir kıt‘a bey çekdirisine ilçi ve iki kıt‘a 
bey çekdirisine tevâbi‘i binüp sâde naʻra çalarak ve top ve tüfeng atarak yalıya 
yanaşdı. Azîm ziyâfet eyleyüp kürk giydirdi. Ve bî-hadd pîşkeşler çıkdı. Lu‘ba 
müte‘allik ne denlü mudhıkler ve pehlivânlar var ise cem‘ itdirmiş-idi. Her biri 
hünerlerin arz eyledikde gördüği yok, dem-beste ve hayrân kaldı. Onbeşinci 
salı güni ki ibtidâ-yı rûz-ı Hızır'dır, Lih ilçisi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet 
olup masar ve recec ulûfesi tevzî‘inden176 sonra ser-â-pâ hıl‘atlanup ancak ken-
dü on nefer âdemiyle me’zûn olduğı hâlde arz odasında bisât-bûs-ı pâdişâhî 
şerefine nâ’il olup kralının nâmesin virüp getürdüği bir mıkdâr evânî-i sîm 
pîşkeşin arz eyledi. Ol gün taraf-ı şehriyârîden vezîr-i aʻzama177 mazhar-ı iltifât 
hatt-ı hümâyûn ve kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ve bir kabza mücevher 
hançer Rikabdâr Selîm Ağa ile gönderildi. Ve Hezârfen nâm bir herîf  ba‘zı 
hîle ve kemend ile Sultân Selîm menâresi alemine çıkup ayağı üzre dururken 
başından sarığı bozup sardı. Belinde olan iki tabancalı tüfengin boşaltdı. Ve 
aşağıdan pişmiş bir ibrik kahveyi yukarı alup içdi. Ve el kaldırup du‘â etdikden 
sonra indi. Bunun bu hünerine halk pesend idüp ser-gerdân178 [u] hayrân kaldı. 

168 Âmeden-i ilçi-i Lih ÇY: silik V
169 ü salâh ÇY: -V
170 ile +ÇY: -V
171 girüp Atmeydanına... hâricinde -ÇY
172 gāzî ÇY: -V
173 İsmihan Ç: -VY
174 kulları ÇY: -V
175 hisârında ÇY
176 tevzî‘ itdikden ÇY
177 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
178 ser-gerdân ÇY: -V
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Ondokuzuncı şenbih gün Çukadâr-ı hâssa Çorlulı Ali Ağa pâdişâh hazretlerin 
kendüye ihsân eyledüği Arnabud köyünde Halîl Paşa yalısına da‘vet ve ziyâfet 
bir câriye ve bir donanmış at ve kaşığıyla bir necef  kâse ve bir altun sâ‘at pîşkeş 
virdi. Mazhar-ı iltifât kendü zahr-ı mübârekleriyle teşrîf  buyurmuş [270a] 
çukaya kaplu bir179 erkân semmûr kürk ihsân ve ilbâs buyurdı.

Velâdet-i şehzâde180

Mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci bâzâr gicesi pâdişâh-ı gāzî181 hazretlerinin 
Sultân Selîm nâm bir şehzâdesi182 dahi vücûda geldi.183 Ol gün erkence süvâr-ı 
semend [ü] sabâ-reftâr olup su kemerlerine teşrîf  ve Çiftehavuz'da yemeklenüp 
Büyükdere'ye indi. Ve anda sandala binüp ikindi geçerek tersâne bâğçesine 
gelüp yanaşdı. Mukaddem tenbîh buyurmuş-idi Yalıköşki berâberine geldikle-
rinde Sarâyburnı ve Kızkullesi ve Tophane ve Tersane'de mîrî kalyon ve bey 
gemilerinden birer yaylım top atılup velvele-i duhânı İstanbul'ı kapladı. Şehir 
donanması emr olunmuş-iken184 Âsitâne'de olan ilçi kâfirlerinin âdemleri fesâd 
ider ihtimâlin def‘ içün vükelâ-yı devlet ma‘kūl görmemekle bu emirden ferâ-
gat idüp ancak üçgün ale't-tevâlî gündüzlerde top gicelerde deryâ üzre fişek 
şenliği185 olmak fermân-ı hümâyûn186 buyurdı.187 İrtesi dü-şenbih gün vezîr-i 
aʻzamdan rikâb-ı hümâyûna bir donanmış kısrak ve188 bir mücevher sorguç, 
beş boğça dîbâ mevlid pîşkeşi geldi. Mâh-ı Zi'l-hicce'nin gurre[si] penç-şenbih 
gün Fâtıma189 Sultân nâm duhteri fevt olup cenâzesin harem kayığıyla Yalı 
köşküne getürdiler. Vüzerâ ve ulemâ vesâ’ir â‘yân-ı dîvân anda hâzır idiler. 
Namâzın kılup Vâlide Sultân Câmi‘i türbesine götürüp190 defn eylediler. Kul 
Kethudâsı Selîm Ağa yeniçeri ağalığı sevdâsıyla devr-i ebvâb etdüği duyulup 

179 bir -ÇY
180 Velâdet-i şehzâde ÇY: silik V
181 gāzî ÇY: -V
182 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
183 dünyâya teşrîf  eyledi ÇY
184 etmişiken ÇY
185 şenlikleri ÇY
186 hümâyûn ÇY: -V
187 buyuruldı ÇY
188 ve ÇY: -V
189 Fatma Ç: -VY
190 getürüp ÇY
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ma‘zûlen yalısına nefy olup yerine Bağdâd'da olan Zağarcı Mustafâ Ağa ve 
anın yerine Seksoncı Gürci Yûsuf  Ağa ve anın yerine Muhzır Abdullâh Ağa 
nasb olundı. Venedik ve Moskov ile sulh [ü] salâh191 olunduğundan Karade-
niz'e donanma ihrâcının lüzûmı olmayup ancak korsan kalyonlarından cezîre 
ve yalıları ve bâzergân sefâyinlerin muhâfaza içün ihtiyâten Akdeniz'de olan 
yedi kıt‘a mîrî kalyonundan gayrı yedi kıt‘a kalyon ve bir âteş gemisi donatup 
li-maslahatin üç anbarlı kapudane kalyonı alıkonup eski kapudane cümleye baş 
ve Aşcı Hâcı Mehmed kapudan serdâr olup Ortaköy'e çıkdı. 

Ve mâh-ı mezbûrun üçünci şenbih güni ki Mayıs'ın onbiridir, kapudan Vezîr 
Mezemorta Hâcı Hüseyin Paşa dahi tersânede yeni baştardaya süvâr yedek 
ve kethudâ gemisi ve birkaç seneden berü ocaklık şeklinde yirmiiki kıt‘a der-
yâ beyleri ile tamâm yirmibeş kıt‘a çekdirir ile gelüp Yalı köşki berâberinde 
lenger-endâz-ı karâr eyledi. Hakkā otuzbir oturak lâ-nazîr bir gemi olup bir 
mertebe altun ile müzeyyen idi ki selefde gelenleri bir dürlü192 bilmem hadd-i 
bülûğdan berü otuz yıldır donanma gördüm böyle bir mehîb müzeyyen193 
baştarda müşâhede olunmadı, Allah hatâlardan emîn eyleye.194 Mu‘tâd-ı ka-
dîm195 üzre hâseki ağa sandal ile varup kapudan paşayı köşke getürdi. Sadr-ı 
aʻzam hazretlerinin196 vesâtatı ile pâye-i serîr-i a‘lâya197 yüz sürüp her umûrı 
bi'l-müşâfehe tenbîh buyurdukdan sonra mukaddem sadr-ı aʻzama198 kürkli 
ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ve kapudan paşaya bir199 serâserli kürk giydir-
di. Ve şeyhü'l-islâm efendi pâdişâh hâceliği ve cümleye tasaddurı cihetinden 
hılâfü'l-âde ol mahalle da‘vet buyurulmu-şidi. Ana da200 beyâz çukaya kaplu 
bir erkân semmûr kürk ilbâs buyurup köşkde kaldı. Mu‘tâd budur ki şeyhü'l-is-
lâm ve kādî-askerler ve nakīb efendi ve İstanbul kādîsı erken varup, donanma 
tersâneden kalkmazdan evvel201 baştardaya binerler ve Yalı köşküne geldikde 

191 ü salâh ÇY: -V
192 bir dürlü ÇY: -V
193 müzeyyen ÇY: -V
194 Allah hatâlardan emîn eyleye ÇY: -V
195 kadîm ÇY: -V
196 hazretlerinin ÇY: -V
197 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
198 sadr-ı aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
199 bir -ÇY
200 dahi ÇY
201 mukaddem ÇY: -V
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taşra çıkmazlar, yalnız kapudan paşa çıkup el öpdükden sonra sadr-ı aʻzam 
hazretleri202 ile gelüp bir yere cem‘ olurlar ve Beşiktaş'a varup kapudan pa-
şanın ziyâfetin yerler. Bu resmü'l-âde203 gözedile gelmiş-iken bunların birisi 
gemide204 mevcûd bulunmayup birkaç seneden berü yeni yetişme devletlüler 
kānûnı ferâmûş idüp ri‘âyet eylemediler. Ol mahalde sadr-ı aʻzam ile kapudan 
paşa taht yanında durup, Emin İbrâhîm Efendi ve tersâne kethudâsı ve yedek 
kapudanı ve baş kalyon kapudanı ve yirmiiki nefer deryâ beyleri, orta kapudan 
hıl‘atlanup arkalarında iken birer birer gelüp yer öpüp gitdiler. Akabince sadr-ı 
aʻzam hazretleri205 ve kapudan paşa istîzân idüp baştardaya süvâr, mu‘tâd-ı 
kadîm206 üzre top tüfeng şenliği iderek Beşiktaş'a revân oldılar. Andan şevketlü, 
mehâbetlü207 pâdişâh208 hazretleri Hasbâğçe'de vâki‘ Gülhane kurbünde sadr-ı 
aʻzamın209 henûz müceddeden binâ itdirdüği cirid köşküne teşrîf  buyurdı. 

İrtesi bâzâr gün vâlide sultân hazretleri ve iç ağaları ile su kemerlerine gidüp 
üç gice Çiftehavuz'da beytûtet ve çehâr-şenbih gün Büyükdere'ye inüp sandal 
ile Yalı köşküne gelüp ikindiye değin eğle[n]diler. Vâlide sultân hazretleri yine 
doğrı karadan geldiler. Onuncı şenbih gün îd-i edhâ muhakkak iken İstanbul 
kādîsı ihtiyâten rızâ virmeyüp bâzâr gün oldı. Mu‘tâd üzre vükelâ-yı devlet ve 
a‘yân-ı saltanat bâbü's-sa‘âde'de dâmen-bûs-ı pâdişâhîyle müşerref  olup alay ile 
Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup bayram namâzın kılup geldiler. Ol gün azîmet 
[ü] avdetde serâsere dûhte semmûr kapaniçe giyüp Hind sorgucı sokunmuşlar 
idi. Onbeşinci penç-şenbih gün kendüler vâlide sultân hazretleriyle Hasbâğ-
çe'ye göçüp dört gün (halvet eylediler)210. Ekser harem-i hümâyûn ve ağırlık ve 
içoğlan doğrı Üsküdar Sarâyı'na gidüp, içoğlan odalarının henûz meremmâtı 
nâ-tamâm olmağın Büyük Havuz kurbünde çadırlar ile oldılar. Ondokuzuncı 
dü-şenbih gün kendüler dahi halveti bozup külliyyet ile Üsküdar'a nakl [ü] teşrîf 
buyurdılar. Hasbâğçe'ye göçdüklerinin üçünci şenbih gün sadr-ı aʻzam Göksu211 

202 hazretleri ÇY: -V
203 âde ÇY: -V
204 gemilerde ÇY
205 hazretleri ÇY: -V
206 kadîm ÇY: -V
207 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
208 pâdişâhımız ÇY
209 sadr-ı aʻzam hazretlerinin ÇY: hazretleri -V
210 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır.
211 Gök ÇY
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Hisârı'nda yalısına da‘vet ve ziyâfet eyleyüp beş kîse çil akçe ve beş boğça dîbâ 
arz eyledi. Mu‘tâd üzre kendüye kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ve onüç 
nefer huddâmına hıl‘at giydirdi. Mukaddem emr eyledikleri üzre kapudan paşa 
baştarda ve cümle deryâ beyleri ile giceden Beykoz önüne varup lenger-endâz-ı 
karâr ve kudûm-ı hümâyûna nâzır idi. Pâdişâh hazretleri dahi ikindi namâzın 
yalıda kıldıkdan sonra filuka ile baştardaya varup cümle huddâm-ı hâslarıyla 
süvâr olduğı mahalde baştarda ve cümle212 deryâ beyleri top ve tüfeng213 şenliği214 
eyledi. Hakīr dülbend gulâmı olup hırka-i mübâreke ve sancak-ı şerîf  muhâfa-
zasına me’mûr ve yeni sarâydan taşra binişlere gitmek mu‘tâd değil iken deryâ 
ilminde mahâretimiz hasebiyle şevketlü, mehâbetlü215 efendimiz bu abd-i âciz-
leri bile bulunmamız içün bir gün mukaddem silâhdâr ağaya musahib gönderüp 
tenbîh buyurmuşlar idi. Ol mahalde baştarda demür alup bir mıkdâr kürek ile 
yürüyüp yola gelindikde emr-i hümâyûnları üzre trinkete yelkenine güşâd virdi-
ler. Ensesinde yemîn [ü] yesâr deryâ beyleri dahi bâd-güşâ-yı bu tertîb üzre yü-
rüyüp Boğazkesen hisârları berâberine geldikde gemilerden ve hisârlardan birer 
yaylım şenlik dahi oldı. Ortaköy önünde mîrî kalyonlar berâberinde dahi selâm 
topı atılup anlar da cümle topların atdılar. Hâsbâğçe halvet olduğundan Rumili 
kenârıyla gelüp Kurşunlı Mahzen önünde demürledi.216 Ol mahalde kapudan 
paşa rikâb-ı hümâyûnlarına bir mücevher kuşak ve dört ihrâm pîşkeş arz idüp 
kendüye bir serâserli kürk ve kethudâsına ve dümen tutan tersâne kethudâsına 
ve iki dümencilere ve Re’is Mustafa Efendi'ye birer hıl‘at giydirip andan sandal 
ile Hasbâğçe'ye teşrîf  ve donanma-yı hümâyûn dahi Beşiktaş'a gitdi. 

Ve yirmiikinci penç-şenbih gün cümle kalyonlar ile kalkup şenlik iderek Ak-
deniz'e revâne vü azîmet eyledi. Bu mahalde pâdişâh-ı gāzî217 hazretlerinin 
Ümmügülsüm nâm bir duhteri218 vücûda geldi. Haleb Beylerbeyisi Vezîr-i 
dilîr219 Eyyûblı Hasan Paşa ile Rakka Beylerbeyisi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa'nın 
mansıbları mübâdele olundı. Ve Menteşe Sancağı Beyi Bâzergân Halîl Paşa 
tâgī Ekrâd ile ceng iderken çifte kurşun ile urılup fevt olduğı haberi geldikde 

212 ile giceden... ve cümle -YÇ
213 ve tüfeng ÇY: -V
214 şenlikleri ÇY
215 mehâbetlü ÇY: -V
216 lenger-endâz demür bırakdı ÇY 
217 gāzî ÇY: -V
218 duhter-i pâkizesi ÇY: -V
219 dilîr ÇY: -V
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livâ-yı mezbûre yeniçeri ağalığından ma‘zûl Koca Murad Paşa'ya verildi.220 
Yirmiyedinci salı gün vezîr-i aʻzam kullarına221 Göksu Hisârı'nda yalısına Lih 
ilçisin ziyâfete da‘vet ve mukaddem kendüler azîmet idüp akabince ilçi dahi üç 
kıt‘a bostâncı sandalına Bâğçekapusu'nda binüp gitdi. Ve sene dahi222 bunda 
encâma irdi.

220 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
221 kullarına ÇY: -V
222 dahi ÇY: -V
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BiN YÜZ ON iKi SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi cumʻa güni ki Hazîran'ın yedisidir, 
pâdişâh-ı gāzî1 hazretleri cumʻa namâzın Üsküdar Sarâyı kapusı önünde vâki‘ 
câmi‘-i şerîfde edâ etdiler. Onaltıncı şenbih gün Köprülü-zâde merhûm sadr-ı 
şehîd Fâzıl Mustafâ Paşa-oğlı Numân Bey altıncı vezâret hâslarıyla kubbe-nişîn 
olup vezîr-i aʻzam huzûrunda serâserli kürk giydirildi. Ve pâdişâh-ı kişver-güşâ2 
hazretlerinin Ayşe Sultân nâm3 duhteri tezvîc olundı. Mâh-ı Safer'in4 üçünci 
salı gün Lih ilçisi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup on nefer âdemiyle 
me’zûn olduğı hâlde vüzerâ akībinde hâne-i arzda bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine 
na’îl olup kralına gidecek nâme-i hümâyûn vezîr-i aʻzam dîvânında kendüye 
teslîm olunmak üzre vilâyetine gitmeğe izn-i hümâyûn erzânî buyuruldı. Kâbe 
şerîfliğinden ma‘zûl Ahmed ibn-i Gālib ve İbrâhîm ibn-i Hâşim ve mîr-i hâclık-
dan ma‘zûl Şerîf  Yahyâ Mısır'da sâkin idiler. Vilâyeti ki5 cevrlerine tahammül 
idememekle Mısır'dan kaldırılması bâbında der-i devlete arz [u] i‘lâm6 eyleyüp 
deryâdan İstanbul'a7 getürülmüş-idi. Mâh-ı mezbûrun onüçünci cumʻa gün 
vezîr-i aʻzam kulları8 ve şeyhü'l-islâm efendi vesâtatı ile Yalı köşkünde pâdişâ-
ha9 buluşdurup el öpdürdiler. Bir mıkdâr celse-i hafîfeden sonra üçüne de yeşil 

1 gāzî ÇY: -V
2 kişver-güşâ ÇY: -V
3 nâm -ÇY
4 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
5 vilâyetli ÇY
6 i‘lâm ÇY: -V
7 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
8 kulları Y: -V
9 pâdişâha V: pâdişâh-ı gāzî hazretlerine Ç: pâdişâh-ı gāzîye Y
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çukaya kaplu birer erkân semmûr kürk giydirilüp me’kûlât ve meşrûbâtları 
görilüp ta‘yîn olunan menzillerine gitdiler. Bir aydan sonra Ahmed ile İbrâhîm 
kırk mıkdâr tevâbi‘leriyle bi'l-cümle tâ‘ûndan fevt olup Ahmed Üsküdar'da ve 
İbrâhîm Ali Paşa-yı atîk Câmi‘-i sâhasında defn olundı. 

Onsekizinci çehâr-şenbih gün Moskov ilçisi dahi Yalı köşkünde pâye-i serîr-i 
a‘lâya yüz sürüp vilâyetine gitmeğe me’zûn oldı. Şöyle ki evvelâ erkence köşkün 
derûnu pâk zer-duht kaliçe ve mak‘ad ve serâ-perde ve freng-pesend yasdıklar 
ile döşenüp deryâ cânibinde olan sofa üzre murassa‘ altun taht vaz‘ olundı. 
Kuşluk vakti pâdişâh-ı gāzî10 hazretleri Üsküdar'dan gelüp köşk11 hâricinde 
deryâya nâzır tahtta iclâs eyledi. Der-akab vezîr-i aʻzam ve ba‘dehû kayık ile 
ilçi dahi geldi. Ve küçük kayıkhâneye12 çıkup tevâbi‘iyle ser-â-pâ hıl‘atlenüp 
ve huzûr-ı hümâyûna da‘vet olunduğı mahalde pâdişâh-ı gāzî13 hazretleri içe-
rü girüp tahta iclâs buyurdı. Mübârek arkalarında kırmızı sofa kaplu kākum 
erkân kürk14 olup küçük destâr üzre Hind sorgucı sokunmuşlar idi. Sağ cânibi-
ne vezîr-i aʻzam ve dârü's-sa‘âde ağası ve musâhib [270b] ağalar ve akağalar 
ve sol cânibine silâhdâr ve çukadâr ve rikâbdâr ve bu hakīr ile Hâsodalı ve köşk 
hâricinde iki keçeli15 içoğlanı ve bostâncı ve çavuş ve kapucı dahi girü orta 
kapuya varınca değin murassa‘ kalkan mücevher raht ve abâyî ile eğerlenmiş 
hâss yedekler tertîb ve ilçi ortalarından geçüp geldi. Bu minvâl-i muharrer16 
üzre çavuşbaşı ve kapucılar kethudâsı önüne düşüp kapucı-başılar tutarak on 
nefer âdemiyle huzûr-ı pâdişâhîye rûymâlîde ve kralının ubûdiyyetin arz [u] 
inhâ17 eyleyüp kara cânibinden gitmeğe me’zûn oldı. 

Tebeddülât-ı Manâsıb

Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in gurresi dü-şenbih gün Arnavud Zeynel Paşa Niş muhâ-
fazasına ta‘yîn olup selefi Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa'ya Rumili Eyâleti ve 
anın selefi Vezîr Arnavud Abdi Paşa'ya Anadolı Eyâleti ve anın selefi Eyüp 

10 gāzî ÇY: -V
11 köşkün ÇY
12 hâneye Y: kayıkhâne ÇV
13 gāzî ÇY: -V
14 kürk ÇY: -V
15 iki geçitlü ÇY
16 muharrer Y: -ÇV
17 inhâ ÇY: -V
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Paşa'ya Karaman Eyâleti ve Arabgirli Ahmed Paşa'ya Maraş Eyâleti ve Cezâ-
yir'den ma‘zûl Arnavud Mûsâ Paşa'ya Yanya Sancağı ve rikâb-ı hümâyûn çu-
kadârlarından seferli odalı Fazlı Ağa'ya te’bîden Çirmen Sancağı tevcîh olundı. 
Yedinci bâzâr gün Sinop'da yapılup tersâneye gelen kırkbeşer zirâ‘ iki kıt‘a mîrî 
kalyon ile henûz tersânede yapılup suya inen elli altı zirâ‘ üç anbarlı kapudane 
kalyonuyla cem‘an yirmiiki kıt‘a kalyona bâliğ oldı. 

Vefât-ı şehzâde Sultân Hüseyin

Dokuzuncı Salı gün pâdişâh-ı gāzî18 hazretlerinin Sultân Hüseyin nâm şehzâde-
si19 fevt oldı.20 Ol gün kendüler Kandilli bâğçesine teşrîf  buyurmuşlar idi. Dâ-
rü's-sa‘âde ağasın vekîl idüp gönderdi. Ol dahi techîz [ü] tekfîn tekmîl ve ikindi 
mahalli harem kayığıyla Yalı köşküne getürdi. Mukaddem vüzerâ ve ulemâ ve 
a‘yân-ı dîvân haber alup anda müterakkıb idiler. Alup musallâya indirdiler ve21 
namâzın kılup önüne düşüp Vâlide Câmi‘i türbesinde dedesi yanına defn eyle-
diler. İrtesi çehâr-şenbih gün Cânibî Ahmed Efendi üçünci def‘a başdefterdâr 
olup selefi Boşnak Sarı Mustafa Efendi ehl ü ıyâliyle İbrim'e nefy olunmuş-iken 
ba‘zı nüdemâ şefâ‘atiyle cerâyimi afv olunup yarı yoldan döndürdiler. Yirmibi-
rinci bâzâr gün İmâm-ı sultânî-i sânî Mahmûd Efendi'ye İstanbul pâyesi verildi. 
İrtesi dü-şenbih gün Devlet-i aliyye'nin ma‘rifet cihetiyle rükni olan Harâc 
muhâsebeci Bahrî Mehemmed Paşa fevt olup Üsküdar'da defn olundı. 

Yirmiüçünci salı gün pâdişâh-ı kişver-güşâ22 hazretleri külliyet ile Üsküdar'dan 
tersâne bâğçesine göçdi. Ol gün kendüler mu‘tâdları üzre erkence gelüp dîvânı 
savdıkdan sonra çayır köşküne teşrîf  buyurmuşlar idi. Beyne's-salâteynde Ga-
lata'da vâki‘ vâlide-i23 müşfikalarının24 binâ eyledüği câmi‘-i şerîfin menâresine 
sâ‘ika inüp depesinden aşağı bileziğine değin pâre pâre eyleyüp gerçe münhe-
dim olmadı. Ancak ta‘mîr kabûl itmemekle yeniden yapılmak buyuruldı. Hattâ 
âteş ile mülâsık dûd u kebûd câmi‘i kaplayup câ-be-câ hâri[c]-i dîvâr dahi 

18 gāzî ÇY: -V
19 şehzâde-i nev-civânı ÇY: nev-civân -V
20 olup ÇY
21 ve ÇY: -V
22 kişver-güşâ ÇY: -V
23 vâlidelerinin ÇY
24 müşfikalarının -ÇY
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rahne-dâr oldı. Ol vakitde Vâ‘iz Bosnevî Mustafa Efendi va‘z iderdi. Kendüyi 
kürsüden aşağı atup cümle halk yüzi üstüne düşüp niceleri âsım oldı. Ahşam 
çehâr-şenbih gicesi altıbuçuk sâ‘atde Yeni Sarây hâss matbahından âteş isâbet 
idüp sağ cânibi aşağı matbaha dayanup kesdiler. Sol cânibi helva[hâ]neyi ve 
Aşcılar Câmi‘in yakup büyükoda ile helvahâne mâ-beyninde olan kârgîr bü-
yük dîvâra varup teskîn oldı. Ve illâ dîvâr üstünden veyâ içinden yol bulup 
büyükodaya yapışmış olaydı sağ tarafından bâbü's-sa‘âdeyi ve arz odasın ve 
küçükodayı ve kuşhâneyi ve belki karaağalar odaların ve Büyük Câmi‘ ile hâa-
sodaya varınca ve sol tarafından akağalar ve seferli odasın ve büyük hazîne-i 
âmireyi ve kilâr ve hazîne odasın tâ Hâsoda cevâhir hazînesine varınca bi'l-kül-
liyye sarây-ı gılmân-ı enderûn muhterîk [ü] sûzân25 olması emr-i mukarrer idi. 
Eğerçi vüzerâ ve ocak ağaları gelüp bostâncı tâ’ifesiyle taşradan def‘ine sa‘y-i 
belîğ idüp içerüden hakīr dahi büyükoda üzerine sular ile bir mıkdâr iç oğlan 
çıkarup hâzır [u]26 müheyyâ idim. Lâkin âteş te’sîr ideydi çe-fâide, hemân 
Hakk27 celle vü alâ hazretlerinin avn [ü] inâyetiyle bir mıkdâr28 yanup söndi.29 
Ancak bir dîvâr yıkılup bir aşcı altında kalup helâk oldı. 

İrtesi penç-şenbih gicesi Galata Sarâyı kurbünde vâki‘ dörtyol ağzında dahi 
beşinci sâ‘atde bir kefere hânesinden âteş isâbet idüp sabâh kuşluğa değin 
Felemenk balyosunun hânesiyle elli mıkdâr kârban-ı bâzergân hâneleri ihrâk 
bi'n-nâr olup mukaddemâ câmi‘-i şerîfin sâ‘ikadan menâresi hedmiyle mat-
bah-ı âmire ihrâkından mahzûz olmuşlar idi, yollarına geldi. Ol gice pâdişâh-ı 
cihân30 hazretleri mahall-i mezbûra berk-i hâtif  gibi31 irişüp sönünce karîb 
yerde bir bâğçe içre at üzre durup vüzerâ ve ocak halkına istimâlet ve itfâsına32 
ikdâm buyurdılar. 

Doksan sene33 mıkdâr zamândan34 merhûm Sultân Ahmed Hân kadîm vaz‘ 
eyledüği kānûn üzre mevlid-i şerîf  okunduğı gün müjdeci gelüp hüccâc-ı 

25 ü sûzân ÇY: -V
26 hâzır u ÇY: -V
27 hazret-i Allah ÇY
28 bir mıkdâr ÇY: -V
29 tiz söğündü ÇY
30 cihân ÇY: -V
31 gibi ÇY: -V
32 sa‘y olundı ve irtesi gün +Ç: -YV
33 ikdâm... sene -ÇY
34 mıkdâr zamândan -Ç
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müslimînin selâmet haberin virmek mu‘tâd iken bu yıl Urbân'ın hareketin-
den vaktiyle gelmeyüp ve gelür deyü te’hîr olup zamân mürûr itmekle mâh-ı 
mezbûrun yirmiyedinci şenbih gün Sultân Ahmed Hân Câmi‘i'nde35 mevlid-i 
şerîf  okunup pâdişâh-ı cihân36 hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Otuzuncı 
salı gün Silâhdâr Gürci İbrâhîm Ağa taraf-ı şehriyârîden kendüye ihsân olunan 
Dâvudpaşa kurbünde vâki‘ Hazînedârbaşı Fîruz Ağa çiftliğine pâdişâh-ı gāzî37 
hazretlerin da‘vet ve ziyâfet idüp zîr-i pâylarına dîbâ döşedüğünden gayrı bir 
donanmış at bir murassa‘ kuşak bir mücevher bıçak ve bir kırmızı şâl üzre zer-
duht işleme seccâde pîşkeş virdi. Kendüye de bir erkân kürk giydirildi. Ol gün 
müjdeci Hâcı38 Hasan Ağa gelüp hüccâc-ı müslimîn uryân, mâl-ı esvâbdan 
rû-gerdân Şâm'a39 dâhil oldukların arz eyledi. Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhırın gurresi 
çehâr-şenbih gün Anadolı kādî-askeri Boluvî Birâderi Ali Efendi fevt olup ye-
rine İstanbul'dan ma‘zûl Deli Abdullâh Efendi nasb olundı. Dördünci şenbih 
gün vezîr-i aʻzam dahi40 pâdişâh-ı cihân41 hazretlerin Eyyûb'da42 sadr-ı sâbık 
Maktûl Kara Mustafa Paşa yalısına da‘vet ve azîm43 ziyâfet idüp bir donanmış 
at beş boğça dîbâ pîşkeş virdi. 

reften-i ilçi-i Nemçe

Nemçe ilçisi vilâyetine gitmeğe istîzân itmekle mâh-ı mezbûrun yedinci salı 
gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup mukaddem buluşduğı minvâl 
üzre arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp yedine ahid-nâme-i hümâyûn 
teslîm ve me’zûn oldı. Onbirinci şenbih gün vezîr-i aʻzam hazretleri44 dahi 
Nemçe ilçisin Eyyûb'da Sadr-ı sâbık Maktûl Kara Mustafâ Paşa yalısına da‘vet 
ve ziyâfet idüp pehlivânlar güreşdirdi.45 Kendü46 cündîlerine Mısır ve Dardarî47 

35 câmi‘-i şerîfinde ÇY: şerîf  -V
36 cihân ÇY: -V
37 gāzî ÇY: -V
38 Hâcı ÇY: -V
39 Şam-ı dârü's-selâma ÇY: dârü's-selâm -V
40 hazretlerin ÇY
41 cihân ÇY: -V
42 hazret-i Eyyûb-i Ensârî'de ÇY
43 azîm ÇY: -V
44 hazretleri ÇY: -V
45 güreşdirüp ÇY
46 kendünün ÇY
47 Mısır ve Dardarî V: azîm ÇY
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cirid oynadup seyr itdirdi. Ve altına at çeküp azîm ri‘âyet ile konağına yolladı. 
Onsekizinci şenbih gün ilçi dahi vezîr-i aʻzamın kendü hânesine varup buluşdı. 
El öpüp vedâ‘ eyledi. Ol mahalde vezîr-i aʻzam tarafından Nemçe çasarının 
başvekîline gidecek mektûb-ı mergūb48 kendüye teslîm olundı. 

Yirmiüçünci penç-şenbih gün şevketlü, mehâbetlü49 pâdişâh50 hazretleri tersâ-
ne bâğçesinden Dâvudpaşa Sarâyı’na göç eyledi. Yirmiyedinci dü-şenbih gün 
evâhir-i Eylül'dür, Nemçe ilçisi (İstanbul'dan çıkup)51 Belgrad yolundan Beç'e 
gitdi. Ol gün Nemçe ile işbu sulh [ü] salâh52 mukābelesinde taraf-ı pâdişâhî-
den53 vezîr-i aʻzama54 mazhar-ı iltifât Çukadâr-ı hâssa Çorlulı Ali Ağa ile hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-55makrûn ve bir kabza mücevher hançer ve kürkli ve sâde iki 
kat hıla‘-ı56 fâhire irsâl buyurdı. Ol muhibbe-i deverân dahi edâ-yı hıdmetden 
sonra fursatı ganîmet bilüp ya‘ni ki Silâhdâr Gürci İbrâhîm Ağa hasta olmağla 
vezîr-i aʻzamın57 ayağına sarıldı, “rikâb-ı hümâyûnda benden eyü kapu kethu-
dâsı mı istersiz” deyü silâhdâr olmasını iltimâs eyledi. Ve mâh-ı Cemâziye'l-ev-
vel'in ikinci cumʻa gün vezîr-i aʻzam dahi Yalı köşkünde pâdişâhdan58 recâ vü 
niyâz59 idüp mezkûr Çukadâr-ı hâssa Çorlulı Ali Ağa'ya silâhdârlığa semmûr 
erkân60 kürk giydirdi. Selefi derd-mend Gürci İbrâhîm Ağa kurıyu kalup silâh-
dârlar kat‘â tekā‘üd ile çıkmak kānûn değil[ike]n gammından tekā‘üd ihtiyâr 
itmekle zarûrî61 kapu ortasından yevmî üçyüz akçe tekā‘üd ulûfesiyle müstevfâ 
ta‘yînât ihsân olup vezîr-i aʻzama62 mihmân kılındı. 

Sekizinci penç-şenbih gicesi ahşam namâzı vaktinde At Meydanı'nda vâki‘ bin 
beşyüz yıldan berü ber-karâr üzre duran tuç ejderlerin üçi de bile boyunla-

48 mergūb ÇY: -V 
49 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
50 pâdişâhımız ÇY
51 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır.
52 ü salâh ÇY: -V
53 pâdişâh-ı cihân hazretlerinden ÇY: cihan hazretleri -V
54 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
55 inâyet Ç: şevket YV
56 hıl‘at ÇY
57 vezîr-i aʻzam hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
58 pâdişâh-ı cihân hazretlerinden ÇY: cihân hazretlerin -V
59 vü niyâz ÇY: -V
60 erkân -ÇY
61 zarûrî ÇY: -V
62 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
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rından kırılup yere düşdi. Hâlâ ki urup şikest itmek değil yanında âdem bile 
olmayup gûyâ bir kuvvetli âdem ağaç kırar gibi kırılup sadâsın işidenler habe-
rin virdi. Onuncı şenbih gün Musâhib Bilal Ağa ile Bağdâd Beylerbeyisi Vezîr 
Daltaban Mustafa Paşa'ya kılıç kaftân gönderildi. Onikinci dü-şenbih gün Kan-
diye Beylerbeyisi Sadr-ı sâbık Hâcı63 Ali Paşa'nın fevti haberi gelmeğin, eyâlet-i 
mezbûr64 kubbe-nişîn vezîr-i râbi‘ Helvacı Yûsuf  Paşa'ya tevcîh [ü] inâyet65 
buyuruldı. Onüçünci salı gün Boğdan Beyi Nikola Bey66 azlinden Kostantin67 
nâm zımmîye virilüp mu‘tâd-ı kadîm68 üzre koka ve süpürge ile69 arz odasında 
pâye-i serîr-i a‘lâya70 yüz sürdi.71 Ol gün iç kilâr kethudâsı Kādî-zâde Abdullâh 
Ağa'ya silâhdâr ağalığı inâyet olup72 taşra çıkdı. Bir aydan berü iç hazînedâr 
Musâhib Solak Nezîr Ağa Çatalca'da mîrî sarâyda müceddeden hâssa odalar 
binâsına me’mûr idi. Mâh-ı mezbûrun ondördünci çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı 
kişver-güşâ73 hazretleri şikâr iderek ol câniblere varup Akçaburgos nâm karye-
de nevâle-gâha74 nüzûlünde silâhdâr ağa ilkāsıyla ağa-yı mûmâ-ileyh getürilüp 
dârü's-sa‘âde ağalığına serâserli kürk giydirtdi. Selefi Bayraksız Ali Ağa'ya 
kānûn üzre Mısır'dan ulûfe ve cerâye virilüp Musâhib75 Hâfız Mehemmed 
Ağa'ya iç hazînedârlık ihsân [ü] in‘âm76 buyuruldı. Bi-emri'llâhi teʻâlâ Şehr-i 
Belgrad'a77 tâ‘ûn musallat olmağla vâlî-i vilâyet Vezîr-i dilîr78 Moralı Ali Paşa 
kal‘ada urılanı taşra sürüp ve fevt olanı içerüde gasl itdirtmeyüp taşra itmekle 
mâh-ı mezbûrun onsekizinci bâzâr gün şehirli ve kul tâ’ifesi gulüvv idüp79 ve 
sarâyın muhâsara ve ak tâbyadan üzerine top havâle ve bir gün ve bir gice 

63 el-Hâcı ÇY
64 mezbûre ÇY
65 ü inâyet ÇY: -V
66 Nikola Bey Ç: -YV
67 Kostantin Ç: -YV
68 kadîm ÇY: -V
69 giyüp ÇY
70 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V 
71 sürüp ÇY
72 ihsân idüp ÇY
73 kişver-güşâ ÇY: -V
74 nevâle-gâh olan kurâya ÇY: olan kurâ -V
75 ağalardan +Ç: -YV
76 ü in‘âm Y: -V
77 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
78 dilîr ÇY: -V
79 idüp ÇY: -V
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mücâdeleden sonra yürüyüş idüp kendüyi pâre pâre itdikleri haberi gelme-
ğin yerine ber-vech-i arpalık Selanik Sancağı’na mutasarrıf  Çavuşoğlı Vezîr 
Çakırcı Hasan Paşa ta‘yîn olup Selanik Sancağı80 sâbıkā mezkûr Hasan Paşa 
hazînedârı Serhoş İbrâhîm Paşa'ya verildi.81 

Mâh-ı mezbûrun yirmidördünci şenbih gün rûz-ı Kāsım vâki‘ olup yirmibe-
şinci bâzâr gün Akdeniz'den mîrî kalyonlar İstanbul'a gelüp Tophâne önünde 
demürledi.82 Ol gün pâdişâh-ı gāzî83 hazretleri dîvândan sonra84 cayır köşküne 
teşrîf  idüp kalyonları ol mahalden seyr eyledi. Ve işâret-i aliyyeleriyle [271a] 
birer yaylım top şenliği itdiler. Ve birer yaylım dahi filukaya binüp Dâvudpa-
şa'ya giderken itdiler. İrtesi dü-şenbih gün şâfi‘î vaktinde kapudan Vezîr Me-
zemorta Hâcı Hüseyin Paşa dahi donanma-yı hümâyûn çekdirirleri ile gelüp 
Kurşunlı Mahzen berâberinde demürledi. Yirmiyedinci salı gün vezîr-i aʻzam 
kullarının85 vesâtatı ile Yalı köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet86-masîre yüz 
sürdi. Ol mahalde vezîr-i aʻzama87 kürkli ve sâde iki88 sevb hıla‘-ı fâhire ve 
kapudan paşaya bir serâserli kürk ve yirmidört nefer ümerâ-yı bahriyeye ve 
ancak mîrî kalyonların patrona ve riyâle kapudanlarına birer kaftân ilbâs olup 
mu‘tâd-ı kadîm89 üzre top ve tüfeng atarak tersâneye90 vâsıl oldılar. Ol gün 
huzûr-ı hümâyûnda Karabacak nâm kutta‘-ı tarîk bir refîkiyle katl olundı. 

Mâh-ı Cemâziye'l-âhırın gurresi şenbih güni ki Teşrîn-i sânî'nin ikisidir, pâ-
dişâh-ı kişver-güşâ91 hazretleri vâlide sultân ve cümle harem-i hâss ve gılmân-ı 
enderûn ile Dâvudpaşa'dan şikâr tarîkıyle Karışdıran'a doğrı azîmet eyledi. 
Ol gün Büyükçekmece'ye konup azîm bârân nâzil oldı. Vezîr-i aʻzam Dâvu-
dpaşa kurbünde pâdişâh hazretlerin ve vâlide sultân hazretlerin teşyî‘ idüp 
birer kürk ilbâsıyla ikrâm olundı. Vezîr-i sânî Dâmâd Moralı Hasan Paşa yol 

80 ve +ÇY: -V
81 verildi V: tevcîh ü inâyet olundı Y: tevcîh olundı Ç
82 demürlediler ÇY
83 gāzî ÇY: -V
84 sonra -ÇY
85 kullarının ÇY: -V
86 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
87 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
88 kat +ÇY: -V
89 kadîm ÇY: -V
90 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
91 kişver-güşâ ÇY: -V
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kā’im-makāmı nasb olup ma‘an istishâb92 kılındı. İrtesi bâzâr gün andan 
dahi rıhlet idüp köprüden karşu geçüp Benefşe Köyö yoluyla Çekmece Göli 
kenârıyla Çatalca Sarâyı’na şeref-nüzûl buyurdı. Dördünci salı gicesi Rumili 
Kādî-askeri Seyyid Topal Ali Efendi fevt olup yerine sâbıkā yine Rumili sad-
rından munfasıl Başmakcı-zâde Seyyid Ali Efendi nasb olundı. Onsekizinci 
salı gün vezîr-i aʻzam hazretleri93 dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâzîyenin reşen 
ve lezez ulûfesin çıkarup rikâb-ı hümâyûna arz [u] inhâ94 eyledi. İltifâten bir 
mücevher hançer ile ulûfe küreğin Çatalca'dan iç hazînedâr Musâhib Hâfız 
Mehemmed Ağa yediyle irsâl ve95 getürüp hânesinde teslîm eyledi. Yirmi-
dördünci dü-şenbih gün Diyârbekir Beylerbeyisi Vezîr Mısırlı Mehemmed 
Paşa zevci Fâtıma Sultân bint-i Sultân Mehemmed Hânî Eyyûb'da96 vâki‘ 
yalısında siyil marazından fevt olup cenâzesin kafes kayığıyla Yalı köşküne 
getürdiler. Anda hâzır olan vüzerâ ve ulemâ vesâ’ir a‘yân-ı dîvân namâ-
zın kılup Vâlide Sultân Türbesi'nde babası yanına götürüp defn eylediler. 
Otuzuncı bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî97 hazretleri müsâfiret tarîkıyle sebük-bâr 
Çatalca'dan İstanbul'da Yeni Sarây'a gelüp ol gün vezîr-i aʻzam ve Yeniçeri 
Ağası Dâvudpaşa'ya karîb mahalde birer münâsib yerde98 piyâde oldukları 
hâlde istikbâl idüp selâmladılar.

İrtesi mâh-ı Receb'in gurresi dü-şenbih gün Yalı köşkünde surreyi çıkarup 
andan sofada sünnet odasına teşrîf-i vezîr-i aʻzam kulları99 ile şeyhü'l-islâm 
efendiyi da‘vet ve100 umûra müte‘allik ba‘zı meşveret eyledi. Dahi irtesi salı gün 
dîvân dahi gördükden sonra alay köşküne teşrîf  buyurdı. Ol gün bi-emri'llâhi 
teʻâlâ hemşîresi Ümmî Sultân dahi çiçekden fevt olup cenâzesin Dârü's-sa‘âde 
Ağası Nezîr Ağa hânesinden kaldırıp önüne düşdi. Şevheri Vezîr Çerkes Os-
mân Paşa ardı sıra alay köşkünde huzûr-ı hümâyûndan geçirüp Vâlide Sultân 
Câmi‘i musallâsına indirdiler. Cümle vüzerâ ve ulemâ ve ahâlî-i dîvân-ı sâ’ire101 

92 istihsâb YV: İstishâb Ç
93 hazretleri ÇY: -V
94 inhâ ÇY: -V
95 ve ÇY: -V
96 Eyyûb-i ensârîde ÇY: ensârî -V 
97 gāzî ÇY: -V
98 mahalde ÇY
99 kulları ÇY: -V
100 ve -ÇY
101 sâire -ÇY
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anda hâzır [u] müheyyâ102 idiler. Namâzın kılup babası Sultân Mehemmed 
Hân yanına defn eylediler. Dahi irtesi çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî103 haz-
retleri yine Çatalca'ya azîmet buyurdılar. Onuncı çehâr-şenbih gün vâlide 
sultân hazretlerin dâ[r]ü's-sa‘âde ağası ve bostâncı-başı ile menzil-i mezbûrda 
alıko[y]up kendüler ihtisâr üzre bir mıkdâr harem ve Hâsodalı ve içoğlanı ve 
rikâb ağaları ve kā’im-makām paşa ile Yapağıcı çiftliğine göçdi.104 Silâhdâr ağa 
ilkāsıyla Edirne Bostâncı-başı Kıbtî Ali Ağa şikâr ahvâlinden vukūf-ı tâmmı 
olmak zu‘mıyla rikâb-ı hümâyûna105 getürüldi. 

Ondördünci bâzâr gicesi Galata'da Arab Câmi‘i kurbünde bir kahve-hâneden 
âteş isâbet idüp hayli büyût ve dekâkîn ihrâk bi'n-nâr106 olmağla ol câniblerin 
kahve-hâneleri cümle107 yasağ oldı. Ondokuzuncı cumʻa gicesi dörtbuçuk sâ‘at-
de üç def‘a azîm zelzele-i nâ-gehânî108 oldı ki duyanlar âlem berre yere geçdi 
kıyâs eylediler. İrtesi gün pâdişâh-ı cihân109 hazretleri sa‘âdet [ü] ikbâlle110 Ya-
pağıcı Çiftliği'nden Çorlı'ya azîmet buyurmuşlar idi. Çok eğlenmeyüp yine Ça-
talca'ya avdet-i hümâyûn buyuracakları haberi vezîr-i aʻzama111 geldikde mâh-ı 
Şa‘bân'ın yedinci dü-şenbih gün Vezîr-i râbi‘ Çerkes Osmân Paşa'yı sarâyına 
getürdüp İstanbul muhâfazasına yerine kā’im-makām nasb ve çukaya kaplu bir 
erkân semmûr kürk112 giydirüp irtesi salı gün kendüsi cümle tevâbi‘iyle binüp pâ-
dişâh-ı gāzî113 hazretlerin istikbâl içün Bogadovis kurbünde vâki‘ çiftliğine gitdi. 

Ve mâh-ı mezbûrun onuncı penç-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî114 hazretleri dahi115 
Çorlı'dan kalkup Yapağıcı Çiftliği'ne kondı. Ve irtesi cumʻa gün meks eyleyüp 
vezîr-i aʻzam kendü çiftliğine da‘vet pâdişâh-ı cihân hazretleri dahi sa‘âdet-i ik-

102 u müheyyâ ÇY: -V
103 gāzî ÇY: -V
104 nüzûl buyurdı ÇY
105 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
106 bi'n-nâr ÇY: -V
107 cümle ÇY: -V
108 nâ-gehânî ÇY: -V
109 cihân ÇY: -V
110 sa‘âdet ü ikbâlle ÇY: -V
111 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
112 kürk ÇY: -V
113 gāzî ÇY: -V
114 gāzî ÇY: -V
115 dahi -Ç
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bâlle nüzûl buyurup116 ve zîr-i pâylarına akmişe ve117 dîbâ döşeyüp ziyâfet eyle-
di. Ve pîşkeş virüp kendü kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ve sâ’ir mu‘tâd olan 
tevâbi‘i hıl‘at giydi. Ol mahalde Büyük Mîrâhûr Çerkes Mehemmed Ağa'ya 
vezâretle Haleb Eyâleti, selefi Bey-zâde Vezîr Ali Paşa'ya Basra Eyâleti ve 
Kapucılar Kethudâsı Kıbleli-zâde Ali Bey'e büyük mîrâhûrluk ve Çakırcı-başı 
Veli Ağa'ya kapucılar kethudâlığı ve Şâhincibaşı İvaz Ağa'ya çakırcı-başılık ve 
gılmân-ı enderûn yaya çukadarlarından Borazan Mehemmed'e şâhincibaşılık 
inâyet [ü] ihsân118 olup huzûr-ı hümâyûndan mertebelerince hıla‘-ı fâhireler 
ile mesrûr kılındıklarından sonra pâdişâh-ı gāzî119 hazretleri binüp Yapağıcı 
Çiftliği'ne avdet,120 vezîr-i aʻzam dahi İstanbul'a121 azîmet eyledi. İrtesi mâh-ı 
mezbûrun onikinci şenbih gün pâdişâh-ı gāzî122 hazretleri külliyyet ile Çatal-
ca'ya teşrîf  ve Ramazân-ı şerîfi anda itmek üzre kışla tedârükün fermân buyur-
dılar. Ol gün sabâh namâzı çiftlik kapusunda Edirne bostâncı-başı selamlayup 
yeşil çukaya kaplu semmûr erkân kürk giyüp Edirne'ye gitmeğe me’zûn oldı. 
Ve yine ol gün şeyhü'l-islâm efendi ilkāsıyla mahz-ı iftirâ Rumili sadrından 
munfasıl Ebe-zâde Abdullâh Efendi'den ba‘zı sû’-i hareket töhmetiyle bi-emr-i 
hümâyûn çavuşbaşı hânesinden kaldırıp Yalı köşkünde bir bostâncı sandalına 
bindirüp Kadıköyü'ne andan kal‘a-bend olmak üzre karadan menzil ile Kıb-
rıs'a nefy olundı. Akdeniz'de Malta bayrağıyla ko[r]san gemileri gezüp adalar 
etrâfından ba‘zı sefâyin-i ehl-i123 İslâmı girift ve gāret ve nice fezâhatleri mes-
mû‘-ı şehriyârî olmağın istîsâl ve def‘-i mazarratları-çün mâh-ı Ramazân'ın124 
dördünci şenbih güni ki ibtidâ-yı Eylül'dür, İryâle Süleymân kapudan ile bir 
[ba]yrak125 beş kıt‘a mîrî kalyon ifrâz ve irsâl olundı. Onüçünci dü-şenbih 
gün bi-emr-i hümâyûn Hâsoda-başı Abdullâh Ağa bir kaç Hâsodalı ağalar ile 
Çatalca'dan gelüp işbu muharrir-i hakīr dahi126 tenbîh-i âlî üzre hırka-i şerîfi 
mahsûs arabasına tahmîl ve mîrâhûr-ı evvel ağa önüne düşüp bizler etrâfın 

116 pâdişâh-ı cihân hazretleri dahi sa‘âdet-i ikbâlle nüzûl buyurup ÇY
117 ve -Y
118 ü ihsân ÇY: -V
119 gāzî ÇY: -V
120 da‘vet ÇY
121 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
122 gāzî ÇY: -V
123 ehl ÇY: -V
124 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
125 bir [ba]yrak V: Akdeniz'e ÇY 
126 dahi ÇY: -V
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alup Çatalca'da Hâsoda köşküne götürüp mekân-ı mu‘ayyenesine vaz‘ eyledim. 
Ol gün pâdişâh-ı gāzî127 hazretleri anda hâzır idi. Nerdbân başında istikbâl ve 
mâh-ı mezbûrun onaltıncı penç-şenbih gün harem-i şerîfe getürdüp küşâde 
ve âb-ı mübâreki alındıkdan sonra yine taşra teslîm ve irtesi cumʻa gün yine 
araba ile alup İstanbul'da Yeni Sarây'da mahalline îsâl eyledim. Ol gün Sek-
bân-başı Laz Mustafâ Ağa ile sâbıkā sekbânbaşılıkdan mütekā‘id Kasımpaşalı 
Ali Ağa fevt olup sekbânbaşılık sâbıkā sekbânbaşılıkdan mütekā‘id Doğramacı 
Mehemmed Ağa'ya tevcîh [ü] inâyet128 buyuruldı. Arnavud İskenderiyye San-
cağı Beyi Âdem Paşa ile Avlonya Sancağı Beyi Hudâvirdi Paşa'nın mansıbları 
mübâdele olup Dukakin Sancağı Zeynel Paşa'ya verildi.129 

Mâh-ı mezbûrun yirmidördünci cumʻa gün Beyhân Sultân bint-i İbrâhîm Hânî 
fevt olup vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı dîvân-ı sâ’ire Topkapu'sı dâhilinde vâki‘ 
sarâyında cenâzesin kaldırup Süleymâniye'de namâzın kılup Sultân Süleymân 
Türbesi'ne defn eylediler. Yirmialtıncı bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî130 hazretleri 
Kadir namâzı ve Bayram namâzı-ün ihtisâr üzre Çatalca'dan İstanbul'da Yeni 
Sarây'a teşrîf  buyurdılar. Ol gün konakdan araba ile hareket ve Küçük Halka-
lı'da taht-ı revâna süvâr azîmet buyurmuşlar idi. Vezîr-i aʻzam kulları131 Eğrika-
pu Mezârlığı nihâyetinde piyâde olduğı hâlde selâmladı. Ve taraf-ı pâdişâhîden132 
(mazhar-ı iltifât)133 hâssa bir yorga gönderilmekle, binüp Ayvansaray İskelesi'n-
de kayık başına varınca değin önce gitmekle me’zûn oldı. Ol mahalde vâki‘ 
hemşîresi Hatîce Sultân yalısında inüp vezîr-i aʻzam hazretleri134 koltuğuna 
girdi135 ve sandala bindirdi. Yalı köşküne gelüp yanaşdı, andan doğrı Sarây-ı 
âmire[ye] teşrîf  ve nüzûl buyurdı. Ahşam dü-şenbih gicesi Kadir namâzın Aya-
sofya'da edâ idüp irtesi gün sofa köşküne teşrîf  buyurup136 vüzerâ ve ulemâ ve 
meşâyihi da‘vet ve hırka-i şerîf  açılup du‘â oldı. Ol gün vezîr-i aʻzam kulları137 

127 gāzî Ç: -YV
128 ü inâyet Ç: -YV
129 tevcîh ü inâyet buyuruldı ÇY
130 gāzî ÇY: -V
131 kulları ÇY: -V
132 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretlerin -V
133 Parantez içerisindeki kısım derkenârdır.
134 hazretleri ÇY: -V
135 girüp ÇY
136 buyurdı ÇY
137 kulları ÇY: -V
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rikâb-ı hümâyûna Van Beylerbeyisi Vezîr Çelebi İsmaʻîl Paşa'ya sirâyet iden 
ba‘zı evhâm-ı kâzibe sebebiyle Van'a girmeyüp ol mahalde bâr-hânesin bırakup 
yüzelli mıkdâr âdemiyle firâr ve Revân hâkimine ilticâ ve sâh-ı Acem'e bende 
olduğun arz eyledi. Andan Isfahan'a varup iki sene mıkdâr-ı zamân meksden138 
sonra fevt oldı. Eyâlet-i Van Erzurûm Beylerbeyisi Vezîr Çelebi İbrâhîm Paşa'ya 
ve Eyâlet-i Erzurûm kubbe-nişîn Numân Paşa'ya tevcîh [ü] inâyet139 olundı. 

İrtesi salı gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve recec ulûfesi çıkup vüzerâ arza 
girüp140 ol gün taraf-ı pâdişâhîden141 mazhar-ı iltifât vezîr-i aʻzama hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn ve çukaya kaplu bir sevb semmûr erkân kürk ile 
Hazîne Kethudâsı Boşnak Yûsuf  Ağa gönderildi. Ve Mercangöz Mehemmed 
Bey ile Mısır hazînesi gelüp pâdişâh-ı cihân142 hazretleri alay köşkünde seyr 
idüp iç hazineye teslîm olundı. Otuzuncı penç-şenbih güni ki rûz-ı arefedir, 
ikindi dîvânı Yalı köşkünde olup her cânibden bayram topları atıldı. Mâh-ı 
Şevval'in gurresi cumʻa gün pâdişâh-ı gāzî143 hazretleri de’b-i kadîm üzre vü-
zerâ ve ulemâ ve â‘yân-ı dîvân ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup andan alay ile 
Ayasofya Câmi‘i'ne varup salât-i îdi edâ ve yine alay ile Sarây-ı âmirelerine 
teşrîf  ve iftar köşkünde iç halkıyla dahi bayramlaşup andan harem-i şerîfe ve 
andan sonra144 Vâlide Câmi‘i'ne varup cumʻa namâzı'n kıldıkdan sonra Yalı 
köşküne gelüp ahşama değin kalup145 top146 şenlikleri ve pehlivânların güreş 
seyrleriyle eğlendiler. İrtesi şenbih güni ki ibtidâ-yı Mart'dır, vezîr-i aʻzamı Koz-
bekci Kapusu'na getürdüp Edirne'ye gideceğini işrâb ve kendü dahi eğlenme-
yüp bir gün mukaddem girüden gelmelerini tenbîh [ü] te’kîd147 buyurdukdan 
sonra binüp Çatalca'ya azîmet eylediler. 

138 meks ü ikāmetden ÇY: ü ikāmet -V
139 ü inâyet ÇY: -V
140 girdi ÇY
141 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretleri -V
142 cihân ÇY: -V
143 gāzî ÇY: -V
144 sonra ÇY: -V
145 kalup -ÇY
146 top ÇY: -V
147 ü te’kîd ÇY: -V
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reften-i Pâdişâh be-şehr-i Edirne

Pâdişâh-ı kişver-güşâ148 hazretleri Çatalca'ya varduğı gibi vezîr-i aʻzama149 hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn150 gönderdi. “Ben bu mahalden harem-i hümâyûn 
ve gılmân-ı enderûn ve kā’im-makām paşa ile doğrı Edirne'ye giderim. Sen 
livâ-yı şerîf  aleyhi's-salâtü ve's151-selâmı ve hırka-i mübâreke-i Resûl-i enâmı ve 
şeyhü'l-islâm ve kādî-askerân ve yeniçeri ve sipâh [ve] silâhdâr ve dört aşağı 
bölük ocaklarını ve erbâb-ı dîvânı alup bir sâ‘at evvel rikâb-ı hümâyûnuma 
irişesin” buyurulmuş. Bu hareket-i hümâyûnun aslâ lüzûmı yoğidi. Devlet-i 
aliyye'nin tamâm-ı râhatı ve halk-ı âlemin [271b] istirâhati zamânı idi. Hâce-i 
pâdişâh şeyhü'l-islâm efendi evlâd [u] ta‘allukātın ilerü çekmek sâ’ir ulemâyı 
menkûb ve tahkīr itmek zu‘mıyla hîleye sâlik oldı. “Seferler münkatı‘ oldukça 
ve pâdişâhlar dûr [u] dırâz İstanbul'da meks [ü] ikāmet152 itdikce kul tâ’ifesi-
nin ve ulemânın fesâdı eksik değildir” deyü pâdişâh-ı gāzî153 hazretlerin hezâr 
gûne vehme düşürdi. “Edirne râhatlı, halka menfa‘atlı, şikârı mütekâsir, bu 
âna gelince gulüvv vâki‘ olmamış bir meymenetli memleketdir, buyurun râhat 
olursuz” dimekle berâ-yı hâtır zimâm-ı devletin yedine virmişidi. Müsâ‘ade 
buyurup154 böyle bir nâzenîn şehr-i azîmi bırakup gitdi. Ol dahi diledüğün 
itmekle âkıbet ulemânın inkisârına uğrayup etdüğün buldı. Ve korkduğun 
başına geldi.155 Hem ol melek-haslet pâdişâhın hal‘ine ve hem kendünün başı 
kesilmesine sebeb-i hâdis oldı ki aşağıda mahallinde beyân olur. 

Ve156 mâh-ı mezbûrun yedinci penç-şenbih gün üçünci sâ‘atde vükelâ-yı devlet 
mübâşeretiyle tûğ-ı hümâyûn-ı pür-fürûğ-ı sultânî çıkup bâbü's-sa‘âde önüne 
nasb olundı. Onbirinci dü-şenbih gün Başdefterdâr Canibî Ahmed Efendi mîrî 
mal tahsîlinde ve hareket-i hümâyûn arabaları cem‘inde ihmâl-i tekâsül157 töh-
metiyle azl olunup yerine Darbhâne Emîni Muhsin-zâde Mehemmed Efendi 

148 kişver-güşâ ÇY: -V
149 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
150 şevket-makrûn ÇY: -V
151 salâtü ve ÇY: -V
152 ü ikāmet ÇY: -V
153 gāzî ÇY: -V
154 buyurdı ÇY
155 korktuğuna uğradı ÇY
156 ve ÇY: -V
157 tekâsül ÇY: -V
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nasb olundı. Onüçünci çehâr-şenbih gün Bosna'da158 sınur kesmeğe me’mûr 
olan Hasan Ağa huzûr-ı hümâyûnda takrîr-i kelâm etdikden sonra hıl‘at-ı fâ-
hire giydirilüp yüz altun ile ke'l-evvel ze‘âmeti ihsân ve alay beyliği mukarrer 
kılındı. Yirmibirinci penç-şenbih gün şevketlü, mehâbetlü159 pâdişâh160 hazret-
leri umûm harem-i şerîf  ve gılmân-ı enderûn ile Çatalca'dan nehzat ve cânib-i 
Edirne'ye teveccüh [ü] azîmet buyurdı. Edirne Bostâncı-başı Kıbtî Ali Ağa, 
Hâseki Deresi'ne gelüp istikbâl itmekle İstanbul Bostâncı-başı Üsküdarlı Mus-
tafa Ağa'ya huzûr-ı hümâyûnda kaftân ve vâlide sultân huzûrunda serâsere 
kaplu semmûr nîmten kürk ilbâs olup161 girü İstanbul'a gitmeğe me’zûn oldı. 
İşbu muharrir-i hakīr on nefer Hâsodalı ve livâ-yı şerîf162 ve hırka-i mübâreke 
ve vezîr-i aʻzam kulları163 ile girüden164 gelmemiz emr olundı. 

Yirmiüçünci şenbih gün Yeniçeri Ağası Kürd İbrâhîm Ağa ocağı halkıyla alay 
ile otağa çıkdı. Yirmibeşinci dü-şenbih gün vezîr-i aʻzam hazretleri165 dahi 
vüzerâ ile erkân kürk ve kallavî destâr ve ulemâ dahi örfleri ve üst kaftânları 
vesâ’ir ekâbir-i166 a‘yân erkân esvâbları ve Selîmî destâr ve mücevvezeleriyle 
sarâyından binüp azîm alay ile Sarây-ı âmire'de vâki‘ orta kapuda inüp andan 
bâbü's-sa‘âdeye geldi. Ve işbu muharrir-i hakīr yedinde sancak-ı şerîfi teslîm ve 
omuzuna alup vüzerâ ve ulemâ etrâfından tutarak orta kapuya getürüp nakī-
bü'l-eşrâf  efendiye teslîm ve Feth-i şerîf  okundukdan sonra binildi. Azîm kerr 
[ü] ferr ve167 alay ile yola girildi. Evvelâ sarây meydânında altı bölük ağalarıyla 
sipâh [ve] silâhdâr ocağı ve Topkapu’sı dâhilinde Sekbân-başı Doğramacı Me-
hemmed Ağa ve hâricinde vâki‘ mezarlık nihâyetinden otağ-ı hümâyûn kapusu-
na değin dört aşağı bölük sipâhîleri ve topcı ve cebeci ve168 yeniçeri ocakları ile169 

158 Bosna'dan ÇY
159 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
160 pâdişâhımız ÇY
161 buyurulup ÇY
162 Resûl ÇY
163 kulları ÇY: -V
164 girüden Ç: -YV Kelime metinde derkenar şeklinde yazılmıştır.
165 hazretleri ÇY: -V
166 erkân ve ÇY
167 ve -ÇY
168 ve ÇY: -V
169 ile ÇY: -V
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iki keçeli170 dizilüp selâmladılar. Mu‘tâd-ı kadîm171 üzre vüzerâ ve ulemâ ve 
ekâbir-i172 a‘yân dahi bâb-ı bârgâh-ı âlîden selâma durmuşlar idi. Hakīr dahi173 
sorguçlı destâr-ı hümâyûnı elimize alup ve hırka-i şerîf  arabası önümüzce yü-
rüyüp selâm virdikden sonra herkes çadırına gitdi. Vezîr-i aʻzam dahi vüzerâ ve 
ulemâ ile kendü otağına indikden174 sonra Vezîr-i râbi‘ Çerkes Osmân Paşa'ya 
İstânbul kā’im-makāmlığına serâserli kürk giydirdi.175 Edirne'den ağırlık devele-
ri gelüp irişince değin ikāmet fermân buyurdı. Pâdişâh-ı gāzî176 hazretleri dahi 
konak be-konak tayy-i mekân iderek dördünci menzilde ki mâh-ı mezbûrun 
yirmidördünci bâzâr gün Burgos'a nüzûlünde Hâssa Hâseki Edirne'li Mehem-
med Ağa dârü's-sa‘âdeye da‘vet ve huzûr-ı hümâyûn-ı mehâbet-makrûnda 
İstanbul bostâncı-başılığa177 ve hılâfü'l-âde Kozbekci Kürd Mehemmed'e178 
hâseki ağalığa hıl‘at giydirüp ma‘zûl Bostâncı-başı Mustafâ Ağa'ya kānûn üzre 
yevmî yüz elli akçe tekā‘üd ihsân buyuruldı. İrtesi dü-şenbih gün andan dahi 
hareket, mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci çehâr-şenbih gün küçük destâr üzre bir 
gāzî sorgucı sokunup seferî libâs ve alay ile Edirne'ye duhûl ve sarây-ı sürûr ve 
cennet-âsâlarına şeref-nüzûl buyurdı. Şehrin mevâlî-i müderrisîn ve a‘yân ve 
eşrâfı Solak Çeşmesi'nde istikbâlen selâmladılar. Ol gün İstanbul'da Dâvudpaşa 
sahrâsında ordu-yı hümâyûna Bağdâd Beylerbeyisi serdâr Vezîr Daltaban Mus-
tafâ Paşa'nın mektûbuyla tatarı gelüp me’mûr olduğı üzre asâkir-i ehl-i179 İslâm 
ile varup Kurna ve Basra kal‘alarını Acem yedinden vire ile alup zabt idüp Vezîr 
Bey-zâde Ali Paşa'yı Basra'ya vâlî nasb eyledüğün180 vezîr-i aʻzama181 arz [u] 
inhâ182 itmiş der-akab gelen kâğıd mazmûnuyla dil takrîrin rikâb-ı hümâyûna183 
telhîs eyledi. 

170 keçeldi ÇY 
171 kadîm ÇY: -V
172 erkân ÇY
173 dahi -ÇY
174 andan ÇY
175 giydirildi ÇY
176 gāzî ÇY: -V
177 bostancıbaşılığına ÇY
178 Mehemmed Ağa'ya ÇY: Ağa -V
179 ehl ÇY: -V
180 idüp ÇY
181 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
182 inhâ ÇY: -V
183 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
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Mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı cumʻa gün pâdişâh-ı gāzî184 hazretleri Sultân 
Selîm'de185 cumʻa namâzı'nda186 iken varup vâsıl olıcak, kemâl-i beşâşet ü sürû-
rundan Telhîsci Mehemmed Ağa'ya bir erkân semmûr kürk ilbâs ve bin altun 
ihsân buyurdı. Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin üçünci dü-şenbih gün Yeniçeri Ağası Kürd 
İbrâhîm Ağa'ya vezâret ile Musul Eyâleti virilüp vezîr-i aʻzam hazretlerinin187 
huzûrunda serâserli semmûr188 kürk giydi.189 Yerine Sekbân-başı Doğramacı 
Mehemmed Ağa yeniçeri ağası ve kul kethudâlığından mütekā‘id Çelebi Me-
hemmed Ağa sekbânbaşı nasb olup anlara da ol mahalde kaftân giydirildi. (Ve 
Musul'dan ma‘zûl Çetrefil-oğlı190 Vezîr191 Yûsuf  Paşa'ya Diyârbekir Eyâleti 
virilüp emri gönderildi)192. Ve mâh-ı mezbûrun altıncı penç-şenbih gün yeni-
çeri ağası ocağı halkıyla ordu-yı hümâyûndan müfârakat ve cânib-i Edirne'ye 
azîmet eyledi. Dokuzuncı bâzâr gün vezîr-i aʻzam hazretleri193 Venedik ilçisin 
Eyyûb'da 194 Maktûl Mustafâ Paşa yalısına da‘vet ve ziyâfet idüp henûz kat‘ 
olup gelen memhûr sınur-nâmeyi yedine teslîm eyleyüp195 Âsitâne'de196 bal-
yosluk ile mukīm olmak üzre müceddeden Venedik'den gelecek ilçi geldikden 
sonra bunun Venedik'e gitmesini emr eyledi. Ol gün tûğ-ı hümâyûnı Büyük-
çekmece'ye ve irtesi mâh-ı mezbûrun onuncı dü-şenbih gün otağ-ı hümâyûnı 
kendü çadırlarıyla İstanbul'a yolladıkdan sonra şeyhü'l-islâm ve sadreyn ve 
nakīb efendiler ve sipâh [ve] silâhdâr ocağı ve sancak-ı şerîf  ve hırka-i mü-
bâreke ile bir yağmurlı rûzgârlı günde Dâvudpaşa sahrâsından hareket idüp 
konaklara konup göçerek cânib-i Edirne'ye azîmet eyledi. 

Altıncı menzilde rûz-ı şenbih gün Baba-yı atîk'e geleceği gün nısf-ı râhda vâki‘ 
yemeklik olan Ortaçeşme nâm mahalle nüzûlünde taraf-ı pâdişâhîden hâseki 
ağa ile hatt-ı hümâyûn-ı iltifât-makrûn kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire 

184 gāzî ÇY: -V
185 Selîm Câmi‘-i şerîfinde ÇY: câmi‘-i şerîf  -V
186 Cuma namâzı’nda -ÇY
187 hazretlerinin ÇY: -V
188 semmûr ÇY: -V
189 giydirildi ÇY
190 zâde ÇY
191 Vezîr ÇY: -V
192 Parantez içerisindeki kısım derkenâr olarak yazılmıştır.
193 hazretleri ÇY: -V
194 Eyyûb-i Ensârî'de ÇY: Ensârî -V
195 idüp ÇY
196 Äsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
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gelüp giydi. Devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâhî du‘âsında olup bindi. Sekizinci 
menzilde ki mâh-ı mezbûrun onyedinci dü-şenbih gün Edirne'ye varılacağı 
gün rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı vezîr-i sânî Moralı Hasan Paşa İskender 
Köyü'nde istikbâl ve ziyâfet eyledikden sonra kendüler vüzerâ ile erkân kürk 
ve kallavî destâr ve ulemâ örfleri ve a‘yân Selîmîleriyle binüp bu hakīr dahi 
pâdişâhlar alayda olmaduğı vakitlerde mu‘tâd ve me’mûr olduğumuz üzre 
sorguçlı destâr-ı hümâyûnı elimize alup hırka-i şerîf  devesinin girüsünde pâ-
dişâh-ı cem-câh197 hazretlerinin yürüdüği mahalde yüriyüp yemîn [ü] yesâra 
selâm virerek şehre teveccüh olundı. Karabayır altında sipâh [ve] silâhdâr 
ocağı ve Burnupamuklı Karyesi berâberinde vezîr-i aʻzam tevâbi‘iyle kethu-
dâsı Tellak Ali Ağa ve Solak Çeşmesi kurbünde şehrin mevâlî-i müderrisîn ve 
eşrâfı ve Hâcılar Mezarlığı kurbünde Edirne Bostâncı-başı Kıbtî Ali Ağa ile 
Küçük Mîrâhûr Köle İbrâhîm Ağa ve Yeniçeri Ağası Doğramacı Mehemmed 
Ağa kâr-hâneli ile istikbâl eylediler. Bu minvâl üzre müretteb azîm alay ile 
şehre dâhil ve bâb-ı hümâyûna vâsıl, vüzerâ ve a‘yânı dahi anda selâmlayup 
bâbü's-sa‘âdede varup nâzil olduk. Ve hırka-i şerîfi varup198 mahalline îsâl ey-
ledik. Ol gün pâdişâh-ı gāzî199 hazretleri alayı Buçukdepe nâm mesîre-gâhda 
ve der-akab yorga ile gelüp vâlide sultân hazretleriyle200 Sarâçhâne köşkün-
den seyr idüp andan arz odasına teşrîf  buyurmuşlar idi. Vezîr-i aʻzam dahi 
sancak-ı şerîfi getürüp şeyhü'l-islâm efendiyle arz odasında pâdişâh-ı gāzî201 
hazretlerine teslîm ve mahalline vaz‘ olundukdan sonra efendiye beyâz çuka-
ya kaplu semmûr erkân kürk, vezîr-i aʻzama kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire 
ve Kapu-ağası Caʻfer Ağa'ya bir serâserli kürk ilbâs eyledi. Tatar Hân-ı sâbık 
Hâcı Selîm Girây Hân'dan202 ba‘zı gûne sû’-i hareket hiss olunmağın mukīm 
olduğı Silivri kurbünde vâki‘ çiftliğinden kaldırılup Siroz'a nefy olundı. Mâh-ı 
mezbûrun yirmiüçünci bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî203 hazretlerinin Ümmügül-
süm nâm duhteri204 fevt olup cümle vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı dîvân-ı sâ’ire, 
dârü's-sa‘âdeye varup cenâzesin alup alay köşki dâhilinde namâzın kıldıkdan 

197 cem-câh ÇY: -V
198 varup ÇY: -V
199 gāzî ÇY: -V
200 alayı... hazretleriyle -ÇY
201 gāzî Ç: -YV
202 Hân hazretlerinden ÇY: hazretlerin -V
203 gāzî ÇY: -V
204 duhter-i pâkizesi ÇY: pâkize -V
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sonra götürüp Dârü'l-hadîs Câmi‘i sâhasında defn eylediler. Dede Ahmed 
Efendi azlinden İstanbul kazâsı Ka‘be'den ma‘zûl Bâki-zâde İsmaʻîl Efen-
di'ye verildi.205 Lâkin kemâl-i mertebe mürteşî ve celb-i mâl-ı fukarâ olduğı 
sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâhîye ilkā olmağın dört aydan sonra azl olup yerine 
şeyhü'l-islâm ma‘rifetiyle206 munfasıl207 La‘lî-zâde Şeyh Mehemmed Efendi 
nasb olundı.208 

Yirmiyedinci penç-şenbih gün pâdişâh-ı cihan-mutâ‘209 hazretlerin vezîr-i 
aʻzam sarâyına da‘vet ve ziyâfet idüp bir mücevher kuşak beş kîse akçe, beş 
boğça dîbâ, donanmış bir at ve bir kısrak pîşkeş virüp kürkli ve sâde iki sevb 
hıl‘at giydi. Birkaç seneden berü dûr [ü] dırâz seferler zuhûruyla masraf  îrâdı 
kaplayup mîrî hıdmetler birer ikişer sene tedâhul ile satılmayup hazîneye küllî 
noksan gelmîş-idi. Mısır hazînesinin ekseri kalyonlar mevâcibine virilüp bâkī 
gelen akçe ancak öşrî olup Âsitâne'de yeniçeri ulûfeyi bütün kaldırıp ve sipâh 
dört beş ayda gücile devr olup cebeci ve topcı yılında ancak210 ulûfeyi alup 
sâ’ir mütekā‘idîn ve ehl-i hiref  tâ’ifesi ulûfenin hiç yüzin görmez olup tarafey-
ne her vechile gadr [ü] zulm olduğı pâdişâh-ı gāzi211 hazretlerinin ma‘lûm-ı 
hümâyûnı212 olmağla îrâd, masraf  yoklanup yolları gösterilüp isrâfât ref‘ ve 
ulûfe-horânın mevâcibleri vaktiyle virilüp ba‘de'l-yevm böyle girü kalmayup 
iddihâr-ı hazîne olduğundan gayrı Mısır hazînesi dahi213 bi't-tamâm gelmek 
üzre mü’ekked hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn214 sâdır olmağın ber-mûceb-i 
emr-i hümâyûn bu sene-i mübârekede Mısır hazînesi tamâm geleceğinden 
mâ‘adâ dokuzyüz kîse îrâd, masrafdan ziyâde olduğun ol gün vezîr-i aʻzam 
defterin rikâb-ı hümâyûna arz eyledikde defterdâr efendiye bir serâserli kürk 
pâdişâh-ı cem-câh215 hazretleri tarafından ve bir kürk dahi dârü's-sa‘âde ağa-
sıyla vezîr-i aʻzam cânibinden giydirildi. 

205 tevcîh olundı ÇY
206 şeyhü’l-islâm ma‘rifetiyle Ç: -YV
207 munfasıl -Ç 
208 olup ÇY
209 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
210 ancak yılında ÇY
211 gāzî ÇY: -V
212 hümâyûnları ÇY: -V
213 dahi ÇY: -V
214 şevket-makrûn ÇY: -V
215 cem-câh ÇY: -V
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Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin sekizinci salı gün pâdişâh-ı cem-câh216 hazretleri vezîr-i 
aʻzamı alay köşküne da‘vet ve mukābele-i [272a] hıdmet ana dahi kürkli ve 
sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs ve miyânına bir kabza mücevher hançer ihsân 
buyurup küllî iltifât ile mesrûr eyledi. Onuncı penç-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî217 
hazretleri mu‘tâd-ı kadîm üzre vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı sâ’ire ile pîş-gâh-ı 
bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup andan alay ile Sultân Selîm Câmi‘-i şerîfinde va-
rup edâ-yı salât-ı îdden sonra yine alay birle gelüp Hâsoda köşküne teşrîf  buyur-
dılar. İç halkı dahi el öpdükden sonra harem-i şerîfde varup kurbânların kesdi. 
Ve alay köşküne şeref-nüzûl buyurdı. Ahşama değin sarây meydânında olan şâhî 
darbuzenler bilâ-ârâm atılup ve mehterhâne ile pehlivânlar güreşüp mudhıkler 
ve ehl-i sanâyiler bî-hadd lutfa mazhar oldılar. Hattâ ol mahalde Sarây-ı atîk te-
berdârlarından bir baltacı üç çifte bir münakkaş kayık yapmış, alt tahtası yok bir 
san‘at-ı garîbe ile tekerlekler üzerine bindirmiş ve kürekçilerinin ayakları yerde 
hem kürek çekin ve durmayup yürüyün deyü ta‘lîm itmiş, ayakları görünmemek 
üzre gûyâ ki bâğ muhâfazasıçün kayık etrâfına yere berâber beyâz estâr çekmiş 
mu‘tâd üzre yekesiyle dümenin ve resen ve sütun ve sereniyle kumaş yelkenin 
tertîb idüp kendüsi dümene geçmiş, küreğe vaz‘ eyledüği üç nefer bostâncı çe-
kerek sürer ve dünbâline218 koduğı219 topların serperek kendü odaları ardından 
yüridüp meydân ortasından huzûr-ı hümâyûna getürdi. Andan ol meydân-ı 
vâsi‘de rûzgâr önüne düşüp kâh ilerü ve kâh girü ve kâh olta urur şekilli yemîn 
[ü] yesâra gidüp arz-ı hüner itdüğünden âmme hayrân ü ser-gerdân220 kaldı. 
Bu san‘at-ı acîbe pesendîde-i hümâyûn olmağla in‘âm-ı vâfire ile mesrûr idüp, 
“ceddim Sultân Mehemmed Hân İstanbul fethinde Okmeydânı’ndan gemileri 
karadan yürüdüp, Kâğıdhâne'ye andan deryâya indirüp İstanbul fethine mu-
vaffak olduğun târîhlerde okumuş ve hiç bunca mümkin olur mu deyü ta‘accüb 
iderdik şimdi mu‘âyeneten müşâhede eyledik” buyurdılar. “Allâh'ı221 seversen 
şunu bir hoş yaz” buyurmağla bu mahalle ketb [ü] tahrîr222 olundı. 

Onbeşinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî223 hazretlerin Buçukdepe nâm dil-

216 cem-câh ÇY: -V
217 gāzî ÇY: -V
218 sürer ve dunbalına -ÇY
219 vaz‘ itdüği ÇY
220 ve ser-gerdân ÇY: -V
221 Allâhü Te‘âlâyı ÇY: te‘âlâ -V
222 ü tahrîr ÇY: -V
223 gāzî ÇY: -V
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fezâ224 mesîre-gâhda vâki‘ kendünün muhtasar kasrına da‘vet ve ziyâfet idüp 
bir donanmış at beş kîse akçe beş boğça dîbâ pîşkeş virüp kürkli ve sâde iki 
sevb hıla‘t-ı fâhire225 giydi. İki gün mukaddem Kapudan Vezîr Mezemorta 
Hâcı Hüseyin Paşa me’mûr olduğı üzre baştardaya binüp cem‘an yirmibeş 
kıt‘a çekdirir ile tersâne-i âmireden nehzat ve mu‘tâd-ı kadîm226 üzre Yalı köşki 
berâberinde şenlik etdikden sonra Beşiktaş'a varup lenger-endâz olmuşidi. 
Bu gün kalkup Akdeniz'e revâne vü227 azîmet eyledi. Mukaddem kış içinde 
beş kıt‘a mîrî kalyon muhâfazaya gönderilmişidi. Donanma-yı hümâyûn altı 
kıt‘a kalyon ile Fettâh Paşa dahi gitti. Yirmiikinci dü-şenbih gün vâlide sultân 
hazretleri vezîr-i aʻzamı şikâr kapusundan dârü's-sa‘âdeye da‘vet ve umûr-ı 
şehriyârîye müte‘allik nice tenbihden sonra kürk giydirdi. Tunus Beylerbeyisi 
Süleymân Paşa hâkim-i vilâyet-i mezbûre Murad Bey yediyle mesmûmen fevt 
olduğı haberi der-i devlete vâsıl olıcak, eyâlet-i mahlûle yine Tunus'dan ma‘zûl 
Ömer Paşa'ya verildi. 

icmâl-i Sefer-i Feth-i Kal‘a-i Kurna ve Basra an-Yed-i Mustafâ Paşa

Çün Bağdad-ı [behişt]-âbâd Beylerbeyisi Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa sene-i 
mâziye evâsıt-ı mâh-ı Zi'l-hicce'de dârü'l-hükûmesine vusûl ve hıfz [u] hırâset-i 
vilâyet ve nizâm-ı intizâm-ı memlekete bezl-i makderet228 üzre iken işbu binyüz 
oniki Muharrem evâsıtında der-i devlet-medârdan sâbıkā Çavuşbaşı Çatrapat-
ra-oğlı Ahmed Bey yediyle vezîr-i müşârün-ileyhe serdârlık hatt-ı hümâyûn-ı 
şevket-makrûnı vârid ve mefhûm-ı meymenet-makrûnunda on seneden berü 
eyâdî-i nâ-müstahak mütegallibeye giriftâr olan Basra ve Kurna kal‘alarının 
istihlâs ve girü kemâ-fi'l-evvel kabza-i tasarruf-ı İslâm-penâhîye istirdâdı zim-
met-i himmetlerine ta‘lîk ve Basra Eyâleti Halebü'ş-şehbâ inzimâmıyla Vezîr 
Bey-zâde Ali Paşa'ya inâyet [ü] ihsân229 olunup vilâyet-i mezkûrede istikrârı 
serdâr-ı müşârün-ileyhin hüsn-i tedbîr ve re’y-i rezînlerine havâle ve mîr-i 
mûmâ-ileyh dahi ma‘an sefere me’mûr ve bu emrin icrâsı-çün Muhâfız-ı Amed 
Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa ve ser-âmedân-ı eyâlet ve ümerâ’-i elviye-i vilâyet 

224 dil-fezâ: ÇY: -V
225 fâhire ÇY: -V
226 kadîm ÇY: -V
227 ve -Y
228 kudret ÇY
229 ihsân ÇY: -V
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ve kapusı askeri ve Muhâfız-ı Şehrizor Vezîr Topal Yûsuf  Paşa ve Mîr-i mîrân-ı 
Sivas Aşcı Mustafâ Paşa ve Mîr-i mîrân-ı Karaman Eyyûb Paşa ve Birecik San-
cağı’na mutasarrıf  Hâcı Ali Paşa ve Amasya Sancağı’na mutasarrıf  Rahtvân 
Mehemmed Paşa eyâletlerinde olan zü‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve kapuları askeri 
ve İmâdiye hâkiminin süvârî ve piyâde leşkeri ve Ayıntab ve Maraş beyleri ve 
Haleb Eyâleti ve kul kethudâsı onsekiz oda dergâh-ı âlî yeniçerileriyle ve sipâh 
[ve] silâhdâr kethudâları ile230 ikibin nefer terakkīlü serdengeçdi merdân-ı 
şecâ‘at-şi‘âr ile ve bin kadar231 cebeciyân ve topcıyân ve âteş-bâzân ve araba-
cıyân-ı dergâh-ı âlî kethudâlarıyla ve kezâlik Bağdâd'ın yerlü kullarının üçden 
iki hissesi ve Bedre ve Bacilan ve Bayat ve Kuri beyleri aşîretleri süvârîleriyle 
me’mûr ve cümleye vezîr-i müşârün-ileyh serdâr-ı sipah-sâlâr ta‘yîn olunup ve 
Rakka ve Diyârbekir ve Musul'dan zehâ’ir ve ba‘zı yerlerden nükūd-ı mîrî ile 
dahi imdâd ve muhâfız-ı Musul Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa Bağdâd muhâ-
fazasına ta‘yîn ve Haleb Eyâleti bir seneden mütecâviz Bağdâd muhâfazasında 
olmalarıyla sefer-mânde olup Hılle Kal‘ası muhâfazasına me’mûr oldılar. 

Ve serdâr-ı ekrem dahi tedârük-i sefere mübâşeret-birle inşâ’-i sefâ’in ve cem‘-i 
zehâ’ir ve tahn-ı dakīk ve tabh-ı peksimât ve tecdîd-i cebe-hâne ve ihzâr-ı 
edevât-ı tophâne ve dört kıt‘a balyemez ve dokuz kıt‘a kolonborna top ve otuz 
kıt‘a şâhî darbuzen ve hâvân humbaraları ve yirmidört kıt‘a mükemmel232 fır-
kate ve her birinde birer darbuzen ve altıyüz kadar233 levendât-ı bahrî ma‘an 
hem-râh olmak üzre ta‘yîn ve levâzım-ı sâ’ire dahî tevfîr ü teksîr ve kapusı 
askerin tertîb ve ta‘dîl ve piyâde ve süvârîlerin lâyık-ı livâ’-i serdârî üzre tekmîl 
itdiler. Bu esnâda Amasya Sancağı’na mutasarrıf  Rahtvân Mehemmed Paşa 
bundan akdem Bağdâd muhâfazasına me’mûr iken tekâsül ile Musul'da te-
vakkuf  eyledüği Devlet-i aliyye'ye mün‘akis olmağla fermân-ı kazâ-cereyân ile 
tatar vârid olup mahnûkan müntakil-i dâr-ı âhiret ve İmâm-ı A‘zam hazretleri 
civârında âsûde-i âlem-i rahât oldı. Çün bu emrin husûli ve bu müşkilin halli 
pâdişâh-ı kişver-güşâ234 hazretlerinin murâd-ı hayr-encâmları idi. Sevk-i askere 
mübâşirân mukaddem ta‘yîn ve vakt-i hareketlerin tebyîn buyurduklarından 
gayrı asâkir-i me’mûre-i mezkûreden mâ‘adâ Bağdâd A‘râbından bagy ü inâd 

230 ile ÇY: -V
231 mıkdârı ÇY
232 mükemmel Ç: -YV
233 mıkdârı ÇY
234 kişver-güşâ ÇY: -V
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ile Ehvar'a mütehassin Urbânın teshîrine ve Basra cezâyirinin mukāta‘aları 
zabtına ve nehreyn-i Fırat ve Dicle ile cârî olan sefâ’in-i tüccâr vesâ’ir erbâb-ı 
kâra nef‘i zâhir olduğuna binâen Birecik İskelesi’nde hurd ve büzürg yüz yirmi 
kıt‘a sefîneler müceddeden inşâ ve âmâde ve dörtbin ikiyüz mıkdârı çüst [ü] 
çâbük gavta-hor-ı deryâ-yı mehâlik levendât-ı pür-tüvân ve dörtyüz yirmi kıt‘a 
koğuş topları ve üçyüz kıt‘a saçmayân topları ve dört kıt‘a hâvân ve humbarası 
tecdîd ve ta‘yîn ve kezâlik âlât-ı cedîd ve mühimmât-ı cedîd-i rişteden habâle 
ve habâlden cemâle varıncaya tedârük ve murâd üzre tekmîl-i sefâ’in-i mezkû-
reye tahmîl ve san‘at-ı keştî-bânîde mâhir Aşçı-zâde Mehemmed Paşa-yı kābil 
kapudanlık ile tebcîl olunup zehâ’ir-i vâfiye ve alâ’if-i kâfiye ile Şatt-ı Fırat'dan 
Bağdâd'a235 teveccühleri fermân buyuruldı. Ve bu esnâda Acem sınurunda 
vâki‘ Kirmânşâh Hânı’ndan serdâr-ı müşârün-ileyhe mektûb gelüp Bağdâd'ın 
cânib-i garbîsinde üç menzil mesâfe müceddeden imâret-gerde-i hulefâ-i Abbâ-
siyye ve harâb-gerde havâdis-i dehriyye-i Samerra nâm belde-i atîka pertev-en-
dâz-ı kerâmet semere-i şecere-i siyâdet ve vilâyet-i meşâhir-i e’imme-i Ehl-i 
Beyt-i Nebeviyye'den İmâmeyn-i mükerremeyn İmâm Ali el-Hâdî ve İmâm 
Hasan el-Askerî hazretleri sarîhlerinin sanduka-i şerîfleri izn-i hümâyûn-ı pâ-
dişâhîyle teberrüken Şâh-ı Acem tarafından tecdîd olunmağın Cebedâr-ı şâhî 
Mahmûd Ağa îsâline me’mûr olduğun ihbâr itmekle serdâr-ı müşârün-ileyh 
dahi hâlen tedârük-i sefer ve azîmet üzre oldukların tahrîr ve inşâa'llâhü te‘âlâ 
sefer avdetine dek Kirmânşâh'da tevakkufların işâret-birle âdemlerin avdet 
itdirdiler. Ve me’mûr olan asâkir-i mansûre evvel be-evvel vürûd ve Bağdâd 
sahrâsında darb-ı hıyâm-ı kıyâm ve müheyyâ-yı sefer-i nusret-encâm üzreler 
iken taraf-ı Devlet-i aliyye'den nedîm-i şehriyâr-ı keyvân-gulâm Bilal Ağa hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn ve semmûr-ı mûrisü's-sürûra dûhte hıl‘at-ı sîm-en-
dâm ve bir kabza şemşîr-i adüvv-tedmîr murassa‘ niyâm-ı pâdişâhî serdâr-ı 
ekrem vezîr-i müşârün-ileyhe meserret-bahşâ-yı vürûd olmağın, müretteb 
alay-ı cihân-ârâ ile ağa-yı mûmâ ileyh istikbâl ve dîvân-ı âlîde paşa-yı müşâ-
rün-ileyh hıl‘at-ı rengîn-tırâzı pîrâye-dûş-i iftihâr ve şemşîr-i berk-te’sîri taklîd-i 
miyân-ı iktidâr itmekle hatt-ı hümâyûn-ı lâzımü'l-ittibâ‘ kemâl-i iclâl-birle feth 
[ü] kırâ’at olunup mefhûm-ı şevket-mersûmunda tahkīk-i sefer-birle te’kîd-i 
sefer-i236 umûr-ı serdârî ve me’mûr olan vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm 
vesâ’ir asâkir-i İslâm itâ‘atlerinde bulunup savâb-dîdleri üzre hareket itmek 

235 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
236 sefer ÇY: -V
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fermân buyurulmağın ser-cümle sem‘-i kabûl ile ısgā ve du‘â-yı devlet-i pâ-
dişâhî merfû‘-ı bârgâh-ı kibriyâ kılındı. Ve meşveret-i erbâb-ı ârâ ile Dicle-i 
uzmâdan râh-ı maksûda teveccüh vücûh-ı şettâ ile münâsib görülmeğin sene-i 
mezbûre Recebü'l-ferdinin ikinci dü-şenbih gün kul kethudâsı ve Dergâh-ı âlî 
yeniçerileri Bağdad'ın237 taraf-ı şarkīsinde Karaköy Kapu sahrâsında nüzûle 
me’mûr olmalarıyla hasbe'l-fermân mükemmel silâh ve müretteb alay ile ma-
hall-i mezkûrda nasb-ı hıyâm-ı kıyâm eylediler. 

Ve mâh-ı mezbûrun yedinci şenbih gün serdâr-ı âlî-vakār dahi şîr-dilân-ı ağayân-ı 
bîrûn ve şevâhîn-i enderûn ve fürsân-ı levend ve piyâde-gân-ı dil-pesend ve nî-
ze-güzârân-ı sipâh [ve] silâhdâr miyânında eşheb-i sabâ-reftâra süvâr ve kemâl-i 
temkîn ve vakār ile dosta mûnis düşmene müdhiş alay-ı meymenet-pîrâye-i 
nümâyiş virerek bâb-ı sefîdden güzâriş-birle mevzi‘-i merkūmda ârâste kılınan 
otağ civârında cevzâ-nıtâka şeref-bahşâ-yı nüzûl oldılar. Ve der-akab Diyârbekir 
Vâlîsi Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa asâkir-i encüm-şümâr ve ümerâ-i Ekrâd 
ve zü‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve iki pâre top-ı ejder-girdâr ve alay-ı kûh-karâr 
ile vürûd ve ba‘dehû Şehrizor vâlîsi Vezîr-i dilîr238 Topal Yûsuf  Paşa ve Mîr-i 
mîrân-ı Sivas Aşcı Mustafâ Paşa Mîr-i mîrân-ı Karaman Eyyûb Paşa ve Birecik 
Sancağı’na mutasarrıf  Ali Paşa vesâ’ir ümerâ vü zü‘amâ yegân yegân dil-âverân 
ve merdân-ı düşmen-gîr ile müte‘âkiben vârid ve her biri alayın cilve-ger-i mey-
dân-ı celâdet idüp ma‘rûz-ı nazar-ı serdârî itdikçe vüzerâ-yı izâm musâfaha-i 
keff-i kifâyet vesâ’irleri temennâ-yı dest-bûsî ile merâsim âdâbı ri‘âyet idüp taraf-ı 
serdârîden [272b] birer semmûr kürk239 ilbâsıyla ikrâm ve hıla‘-ı fâhire ile ih-
tirâm ve emâkin-i mu‘ayyeneye tamâm-ı tebcîl ile tenzîl olundılar. 

Ve evâhir-i mâh-ı mezbûre hân-ı ni‘met-i ezeliyye her tarafda keşîde ve bârân-ı 
rahmet-i lem-yezeliyye her cânibe resîde olup nüzûl-i katarât-ı mu‘attarât 
kesretiyle eğerçi ordu halkı hayli zahmet-keşîde oldılar. Lâkin erbâb-ı zirâ‘ate 
ebvâb-ı hayr küşâde ve sermâye-i keşt [ü] kâr âmâde olduğundan gayri tarîk-i 
erbâb-ı sefer, rebî‘-i bedî‘ ile ma‘mûr ve tahfîf-i teklîf-i alîf  ile herkes mesrûr 
oldı. Bu esnâda hikmet-i İlâhiyye serdâr-ı ekrem bir mıkdâr münharifü'l-mîzâc 
ve perhîz-i hareket ve ihtirâza muhtâc olmağın onbeş gün kadar râh-ı mak-
sûda azîmet umûrı ta‘tîl buldı. Ve bu âvânda tekrâr Kirmânşah Hânı’ndan 
mektûb vârid ve taraf-ı şâhîden serdâr-ı müşârün-ileyhe husûs-ı mârrü'z-zikr 

237 Bağdad-ı âbâdın ÇY: âbâd -V
238 dilîr ÇY: -V
239 kürk ÇY: -V
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içün olan rakam-ı şâhî ve izn bâbında Devlet-i aliyye'den yedlerine virilen fer-
mân-ı pâdişâhî cebedâr-ı mezbûr ve hân-ı mezkûr âdemleriyle vârid ve hân-ı 
merkūmun mektûbunda “ağa-yı mezbûr nedîm-i şâhî olup, tevakkuf  mümkin 
olmaduğundan gayri cemm-i gafîr züvvâr hem-râhları olmağla sefer avdetine 
dek te’hîr kābil olmamağla ol tarafa revâne olmuşlardır” deyü i‘lâm itmekle 
serdâr dahi ber-mûceb-i fermân-ı hümâyûn emn-i tarîkleriçün bir müte‘ayyin 
ağaların ta‘yîn ve mâ-yuhtâclarına imdâd [u] i‘ânet240 ve sanduka ve bâb-ı 
müstetâb mahalline vaz‘ ve tahkîm olundı. 

Husûs-ı mezkûrun tafsîli bu ki mukaddemâ Basra A‘râbından Müntefik şeyhi 
Mani‘ nâm şakī mârü'z-zikr vilâyet-i mezkûreye istîlâ itdikde Huveyze Hânı 
Ferecullâh Hân ile mâ-beynlerinde adâvet zuhûr ve sehil hareket ile hân-ı 
merkūm mezbûrı ihrâc ve vilâyet-i mezkûreyi zabt [u] rabt241 ve taraf-ı şâhîye 
i‘lâm idince, taraf-ı şâhî husûs-ı mezkûrede üç-dört ay müte’emmil ve müte-
fekkir olup âhir ri‘âyet-i sulh [ü] salâh-ı242 kadîmden gayrı çâre ve savâb-dîd-
leri olmamağla te’kîd-i râbıta-i hulûs ile nâme tahrîr ve mefâtih-i vilâyet-i 
mezkûre yerine kırkbeş karat bir elmâs pâreyi tılâ-yı kâmilü'l-ibâreden sûğ ve 
havânîn-i mu‘teberelerinden Ebu'l-Ma‘sûm Hân ile pâye-i serîr-i a‘lâya243 arz 
itdiklerinde, hân-ı merkūm varup edâ-yı hıdmet-i sefâret ve çehre-sây-i hılâfet 
oldukda imâmeyn-i müşârün-ileyhümânın sandukaları teberrüken taraf-ı şâhî-
den tecdîd olunmak bâbında inâyet recâ itmeğin müsâ‘ade-i pezîrây-i tab‘-ı 
hümâyûn vâki‘ ve izn-i hümâyûn sâdır ve ol bâbda Bağdâd vâlîleri imdâd [ü] 
i‘ânetlerinde bulunup kimesne mâni‘ ve müzâhim olmamak içün fermân-ı 
âlî ihsân buyurulmağın icrâsına müsâra‘at olunmuş-idi. Ve Şatt-ı Fırat'dan 
me’mûr olan donanma-yı hümâyûn sefîneleri dahi mâh-ı Şa‘bân'ın dördünci 
güni Bağdâd'a244 tâbi‘ Ane kılâ‘ından Habbe Kal‘ası'na vusûli haberi vârid ve 
muhâfız-ı Basra Vezîr Bey-zâde Ali Paşa ve Bağdâd Defterdârı Celeb Üskübî 
Mustafaâ Efendi sefâyin-i donanma-yı hümâyûn ile me’mûr olmağın mektûb-ı 
serdârî tahrîr ve Bağdâd'a isrâ‘le da‘vet olunmalarıyla gelüp asâkir-i mansû-
reye245 mülhak246 oldılar. Ve serdâr dahi tashîh-i mîzâc eyleyüp girü orduya 

240 i‘ânet ÇY: -V
241 u rabt ÇY: -V
242 ü salâh ÇY: -V
243 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
244 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -Y
245 ehl-i İslâma ÇY
246 ma‘a-asâkir-i mansûre +ÇY: -V
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baht-ı mes‘ûd ile vürûd itdikde Şehrizor Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa ile Sivas 
Vâlîsi Aşcı Mustafâ Paşa talî‘a-i asker-i nusret-eser ve Karaman Vâlîsi Eyyûb 
Paşa âhir-i kavm yâ‘ni ki dümdâr olmak üzre ta‘yîn [ü] irsâl ve247 ilbâs ve her 
biri hıla‘-ı fâhire ile tebcîl ve kul kethudâsı dahi dergâh-ı âlî yeniçeri ocağıyla 
ma‘an gitmeleri248 fermân buyuruldı. 

Ve mâh-ı mezbûrun sekizinci güni donanma-yı hümâyûn sefîneleri Bağdâd'a altı 
sâ‘at mesâfe Rıdvâniyye İskelesi’ne vusûlleri haberi gelmeğin tedbîri bâbında 
vüzerâ-yı izâm vesâ’ir kâr-dânân-ı asâkir-i ehl-i249 İslâm huzûr-ı serdârîde hal-
ka-bend-i meşveret olduklarında ashâb-ı vukūfun i‘lâmı üzre bu günlerde Şatt-ı 
Fırat gāyet kıllet üzre olup mürûr [u] ubûrı bir vechile250 mümkin olmamağla 
donanma-yı hümâyûn varup Hılle Kal‘ası iskelesinde lenger-endâz-ı ikāmet ve 
ol tarafların muhâfazasına me’mûr olmaları enseb görülmekle Kapudan Me-
hemmed Paşa'ya mektûb tahrîr ve Bağdâd'a da‘vet olundı. Ve serdâr-ı âlî-vakār 
dahi tedârük-i seferiyyeyi tekmîl ve cebe-hâne ve edevât-ı251 zahîre makūlesin 
sefâyinlerine tahmîl ve me’mûr olan asâkir-i mansûrenin yühtâclarına imdâd 
[ü] i‘ânet ile cümleye isti‘dâd tahsîl itdirince252 dörtyüz pâre sefâyin ve kelekler 
bahren ve deryâ-yı asker berren hareket ve sene-i mezbûre Şa‘bânı'nın ondoku-
zuncı şenbih güni Karanukapu sahrâsından sevâd-ı a‘zam asker-i nusret-tev’em 
ile müstaʻînen bi'llâh ref‘-i a‘lâm ve müretteb alay-ı cihân-ârâ ile tahrîk-i akdâm 
idüp üç sâ‘at mesâfe Riyâle Şattı üzerinde nasb olunan cisrden mürûr [u] ubûr 
ve karşu yakasında câ-be-câ nüzûl olunup kusûr ve küsûr asâkir-i mansûre 
tekmîl [ü] tetmîm içün mahall-i mezkûrda dört gün meks [ü] ikāmet253 olundı. 

Bu eyyâmda Kapudan Mehemmed Paşa dahi dört nefer galita kapudanlarıyla 
gelüp huzûr-ı serdârîde ilbâs-ı hıl‘at birle tebcîl ve varup Hılle Kal‘ası muhâ-
fazasında olmaların tenbîh [ü] te’kîd254 eyledi. Ve bu mahalde mesfûr Cebe-
dâr-ı şâhî hazreteyn-i imâmeyn-i mükerremeyn radıya'llâhu anhümâ tarafında 
olan hıdmetlerin edâ ve Bağdâd'a gelmeğin ikrâm-ı zayf-şi‘âr-ı kirâm olmağın 

247 irsâl ve ÇY: -V
248 irsâl olunmaları ÇY
249 ehl ÇY: -V
250 bir vechile ÇY: -V
251 edevât ÇY: -V
252 itdirince -ÇY
253 ü ikāmet ÇY: -V
254 ü te’kîd ÇY: -V
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serdâr-ı zî-şân tertîb-i zıyâfet ve merkūmı kendüsüyle olan ekâbir-i A‘câmı 
da‘vet itdikde merkūm ızhâr-ı temâruz ile tevakkuf  ve sâ’irleri kethudâsıyla 
gelüp mülâkī ve taraf-ı serdârîden nevâziş-i hâtırlarıyla takayyüd olunup edâ-yı 
merâsim-i zıyâfet ve girü avdet olundılar. 

Ve taraf-ı şâhîden serdâr-ı zî-şâna olan mektûbun cevâbı yazılup teslîm ve lâzım 
gelen umûrlarına imdâd [ü] i‘ânet olunmak bâbında Bağdâd muhâfazasında 
olan Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa'ya ve Mütesellim Hüseyin Ağa'ya sipâriş 
olundı. Ve musâhib-i şehriyâr-ı gerdûn-vakār Bilâl Ağa dahi ikrâm-ı tâmme ile 
muhassılü'l-merâm ve bu menzilden avdet ve Âsitâne'ye255 azîmet itdirildi. Ve 
mâh-ı mezbûrun yirmidördünci penç-şenbih gün menzil-i mezkûrden rıhlet 
ve üç sâ‘at mesâfe ashâb-ı güzînden Selmân-ı Fârisî radıya'llâhu anh256 merkad-i 
enverleri kurbünde darb-ı hıyâm-ı kıyâm ve ehl-i sefer ziyâret ile kâm-rân-ı 
merâm oldılar. Ve hazret-i müşârun-ileyhin merkad-i münevvereleri olan 
mahall mülûk-i A‘câm-ı sâlifenin pây-i tahtları ve medâyin ile257 be-nâm olan 
şehr-i azîm yeridir. Şâpur-ı zü'l-eknâf  teşyîd ve tersîn itdüği eyvân-ı âlî bünyân 
ki Tâk-ı Kisrâ ile meşhûr-ı âfâkdır. Bunda ve merkad-i enver kurbünde hâlen 
bir çadır ve andan dahi ref‘-i livâ-yı nusret-iltivâ ile beş sâ‘at mesâfe kıdve-
tü'l-muhakkıkīn eş-Şeyh Tâcü'l-ârifîn kaddese sırruhû şerî‘ası madrab-ı hıyâm-ı 
cünûd-ı nusret-merfûd oldı. Ve yarındası azîz-i258 müşârun-ileyhe Fâtihâ-hân 
olarak merdân-ı sefer kubbe-i şerîfe üzerinden güzer ve beş sâ‘at mesâfe Ebû 
Beyteyn nâm menzil-i orduya müstekarr oldı. Ve bu menzilde muhâfız-ı Bas-
ra Vezîr Bey-zâde Ali Paşa bir re’s âhû şikâr idüp huzûr-ı serdârîye ihdâ ve 
bu gûyâ ki miftâh-ı Basra oldı. Ve bu menzilde çayır ve çimen ibtidâ itmek-
le esbâb-ı işret müheyyâ lütf-ı hevâ, ayş-ı henâ, sehl-i tarîk, münâsib-i refîk 
ile herkes hoş-kâm olmağa yüz tutdı. Ve259 irtesi gün andan dahi sekiz sâ‘at 
mesâfe ile kat‘-ı râh ve Dubuni Menzili asker-i encüm-şümâra hayme-gâh oldı. 
Ve sefâyin-i cebe-hâne ve merâkib-i zahîre orduya vusûli-çün bir gün meks 
[ü]260 ikāmet olunup tamâmıyla kenâr-ı orduya lenger-endâz-ı vusûl ve irtesi 
gün yevmü's-selâse andan dahi rıhlet ve dört buçuk sâ‘at seyr ile Ebu'l-Gızlân 

255 Äsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
256 te‘âlâ ÇY: -V
257 ile kâm-rân-ı... medâyin -ÇY
258 azîz ÇY: -V
259 ve -ÇY
260 meks ü ÇY: -V
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nâm mekân asker-i nusret-penâha cây-gâh oldukda ol tarafa karîb Benî-Lâm 
A‘râbının şeyhi Abdü'ş-şâh gelüp hâk-pây-i serdârîye rû-mâl ile der-emân 
oldı. Ve irtesi çehâr-şenbih gün mahall-i merkūmdan dahi ref‘-i elviye-i azîmet 
ve rehbet-bahşâ-yı kûh ve sahrâ olarak Buveyter nâm menzile nüzûl olundı. 
Hikmet-i İlâhiyye261 bu gice ufk-ı garbîde hicâb-ı sehâb olup, ihtimâl gurre-i 
Ramazan-ı şerîf262 olmağın yevm-i mezbûra serdâr-ı ekrem ve ba‘zı müslimân 
mübârek kadem-i niyyet-i savm ile mümtâz oldılar. Ve irtesi beş sâ‘at mıkdârı263 
hareket ile sadr-ı Ammâr'a madrab-ı hıyâm-ı gerdûn-ı kıyâm oldı. 

Sıfat-ı şatt-ı Merkūm Der-in-câ 264

Mahall-i mezkûrda Dicle-i uzmâ iki şakk olup biri taraf-ı şarka-i şimâle mâ’il 
ve biri taraf-ı cenûbe-i şarka karîb cârî olur. Ammâ taraf-ı şarka-i şimâle 
mâ’il-i cârî olan şattın sadrında kadîmü'l-eyyâmdan binyüz iki senesine ge-
lince bir kal‘a-i metîn ve hazîne-i âmireden râtıbe-i mu‘ayyene ile dizdâr ve 
müstahfız olup Kal‘a-i Sadr-ı Ammâre nâmıyla be-nâm ve şatt-ı mezkûr, şatt-ı 
Ammâre ile meşhûr-ı enâmdır. Ancak sene-i mezkûreden berü istîlâ-yı Urbân 
ile kal‘a-i mezkûre harâb ve müstahfızları perîşân olmuşdur. Şatt-ı mezkûr 
giderek Basra'ya tâbi‘ Lerzekiyye Kal‘ası'na mürûr itmekle Şatt-ı Lerzekiyye 
ile dahi tesmiye olunur. Ol dahi nice sular ilhâkıyla nehr-i vâhid olup Kurna 
Kal‘ası'nda Cezâyir Şattı ile karışup bir oldukdan sonra Basra tarafına nüzûl 
ve Şattü'l-Arab ile tesmiye olunur. Cezâyir şattı ile Lerzekiyye şattı265 cem‘ 
ve mülâkī olduğı zâviyede Kurna Kal‘ası vâki‘ olmağın ol takrîb ile Kurna 
ile be-nâm oldı. Ammâ cenûba mâ’il, şarka cârî olan kıt‘a Bağdâd'a266 tâbi‘ 
Cevâzer nâhiyesi ehvârında müteferrik ve girü bir araya gelüp Basra'ya tâbi‘ 
Mansûreye ve Remle kal‘alarının önünde Nehr-i Fırat ile karışup şatt-ı vâ-
hid olmağla bundan sonra Şatt-ı Cezâyir ile tesmiye olunur. Ve şarkī şimâle 
mâ’il cârî olan Şatt-ı Ammâre ile râh-ı nûr ve azîmet olmak ashâb-ı ârânın 
savâb-dîdleri ile enseb olmağın ol şatt ile râhî olunmağa karâr virilüp sefâ-

261 Hüdânındır ÇY
262 şerîf  ÇY: -V
263 mıkdârı ÇY: -V
264 İsmet Parmaksızoğlu'nun sadeleştirdiği metinde Dicle denilmiş.
265 şattı ÇY: -V
266 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
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yin vusûli içün mahall-i merkūmda bir gün meks [ü]267 ikāmet olundı. Ve bu 
menzilde ehviye-i şedîde ve emtâr-ı adîde olup ammâ eltâf-ı hafiyye-i İlâhiyye 
bundadır ki ikāmet olundukça gaym ve yağmur ve râhî olundukça inkişâf-ı 
hevâ olup tarîk sehlü'l-mürûr olurdı. Andan dahi rıhlet ve arâzî-i Arab bî-inâd 
ve ta‘ab fersûde-i senâbikü'l-hayl olarak beş sâ‘at mıkdârı268 zamânda Felâhiye 
nâm mekâna nüzûl kılındı. Menzil-i mezbûrda tervîh-i devâbb-ı eskāl ve istirâ-
hat-i ricâl içün bir gün meks [ü] ikāmet269 olunup menzil-i mezbûrda Cevâ-
zer ehvârına mütehassın ve müstevlî Benî-Umeyr Beyi Abbâs'dan Muhâfız-ı 
Basra Vezîr Bey-zâde Ali Paşa'ya mektûb vârid ve niyâz-mend-i hattu'l-emân 
olmağın paşa-yı mûmâ-ileyhin vesâtatıyla taraf-ı serdârîden nesâyiha müştemil 
tergīb ü terhîbe şâmil mektûb tahrîr ve irsâl olundı. Menzil-i mezbûrdan dahi 
ferr [u] kerr-i tâmm ile heybet-resân-ı kulûb-ı a‘dâ-i li’âm olarak asâkir-i ehl-i270 
İslâm tahrîk-i mehmîz-i hûn-rîz idüp [273a] altı sâ‘at mesâfe ile Ruceylaviyye 
nâm menzile nüzûl olundı.271 Bu menzilde272 Laristân dağlarından nâzil olan 
miyâh ile âb ve kil mahlût ve sa‘bü'l-mürûr olduğundan gayrı ictimâ‘-ı miyâh 
ile bir nehr-i cârî olmağın serdâr-ı ekrem ve Şehrizor Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf 
Paşa ihtimâmlarıyla yine ol gün nasb-ı kantara-i bî-fütûr olunup asâkir-i en-
cüm-şümâr beyne's-salâteyn ubûr ile karşu yakasında nüzûl olundı. 

Ve mâh-ı Ramazân'ın273 yedinci salı güni ki Şubat'ın dahi dördi idi, Acem'e 
tâbi‘ Beksa nâm karye sengistânından cârî nehr-i serî‘ü'l-cereyâna takayyüd-i 
serdârile köprü nasb olup mürûr-ı asâkir-i nusret-i dest-gâh ile altı sâ‘at mesâfe 
el-Kübeyr nâm menzil mahmiyye-i leşker-i encüm-iştibâh oldı. Bundan dahi 
hem-inânî ikbâl ile ibtâl-i ricâl mânend a‘dâd-ı rimâl-i münteşir-i bevâdî-i cibâl 
olarak altı sâ‘at seyr ile Şureyf  nâm menzil madrab-ı hıyâm-ı gerdûn-kıyâm 
oldı. Bunda Mîr-livâ-yı Vâsıt Haydar gelüp taraf-ı serdârîden teşrîf-i abâ ile 
ser-firâz kılındı. Mahall-i mezkûrden bedreka-i tevfîk ile kat‘-ı tarîk olunup altı 
sâ‘at mesâfe Hontor nâm menziline nüzûl olundı. Bu menzilde sâbıkā Huveyze 
Hânı Ferecullâh Hân birâder-zâdesi Seyyid Yûsuf  Benî-Lâm Şeyhi Abdüşşâh 
vesâtatıyla muhrez-i şeref-i mülâkāt-ı serdârî olup “mâ-fi'z-zamîri istihbârıyla 

267 meks ü ÇY: -V
268 mıkdârı ÇY: -V
269 ü ikāmet ÇY: -V
270 ehl ÇY: -V
271 olundular ÇY
272 bu menzilde -ÇY
273 Ramazân-ı şerîfin Ç: şerîf  -YV
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istintâk olundukda hâlen hân-ı mezkûr Huveyze'den ma‘zûl ve taraf-ı şâhîden 
rû-gerdân ve melûl ve sâye-i inâyet-i pâdişâhîye ilticâ-birle Basra arâzîsinde 
mesken ü me’vâ itmişdir. Taraf-ı serdârîden mezbûra itmînân-ı hâtır olur 
istimâlet-nâme recâ iderim” deyü niyâz-mend-i merhamet olmağın recâsı 
hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup hâhişi üzre mektûb tahrîr ve mezbûr ile irsâl ve 
tasdîr olundı. Ve mukaddemâ Basra tarafından alem-efrâz-ı fitne vü fesâd olan 
Şeyh Mani‘'den dahi bu menzilde cenâb-ı serdâra274 ve Muhâfız-ı Basra Vezîr 
Bey-zâde Ali Paşa'ya mektûblar vârid ve hareket-i kadîmesinden tevbe vü istiğ-
fâr ve ba‘de'l-yevm sâk-ı itâ‘at ve pâ-yı hıdmetde istikrâr itmek üzre arz-ı hulûs 
itmeğin “şurût [u] uhûdunda sâbit olur ise der-emân ola” deyü mektûb tahrîr 
ve irsâl olundı. Bu menzilde mîr-i Şatt-ı Dicle tebdîl ve ilbâs-ı abâ ile mîr-i 
cedîd tebcîl kılındı. Ve mahall-i merkūmdan275 dahi rıhlet ve kemâl-i iclâl ve 
salâbet birle beş buçuk sâ‘at mesâfe Basra'ya tâbi‘ Mükşif  nâm menzile nüzûl 
olundı. Menâzil-i mezbûrenin her birinde dûr-â-dûrdan A‘râb-ı vahşet-me’âb, 
debdebe-i cünûd-ı nusret-meşhûdı müşâhede itdikce ru‘b-ı şedîd ile sahârî ve 
ehvâze remîde ve eserleri nâ-bedîde olur idi. Mahall-i merkūmdan dahi nehzat 
ve tahrîk-i tûğ-ı pür-fürûğ-ı ikbâl ve nusûbet-nây-ı heybet-nüvâ-yı iclâl ile sekiz 
sâ‘at mesâfe Garîbe nâm menzile rehbet-bahşâ-yı nüzûl ve mahall-i mezkûr 
Kurna Kal‘ası cezîresine ubûra münâsib ma‘ber olmağla ol gün ol gice serdâr-ı 
gayret-iştihâr, terk-i hâb [ü] râhat ve karâr ve sefâyin-i adîde ile tahkîm-i cisre 
bezl-i iktidâr idüp mâh-ı Ramazân'ın276 ondördünci salı güni ki Şubat'ın onbi-
ridir, ibtidâ Şehrizor Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa kapusı ve eyâleti askeriyle 
mürûr ve ba‘dehû kul kethudâsı dergâh-ı âlî yeniçerileri ile ubûr idince zul-
met-i leyl neşr-i zeyl itmeğin tevakkuf  olunup irtesi çehâr-şenbih gün serdâr-ı 
âlî-vakār vesâ’ir vüzerâ-yı Rüstem-şi‘âr ve mîr-i mîrân-ı nâm-dâ[r] ve asker-i 
düşmen-şikâr birer birer ubûr ve altı sâ‘at mesâfe Hazret-i İmâm Abdullâh 
bin Ali merkad-i şerîfleri kurbüne nüzûl itdiler. Bu menzilde imâm-ı müşâ-
rün-ileyh hademesinden Sa‘d nâm şeyh orduya vürûd ve taraf-ı serdârîden 
muhâfız-ı Basra'dan mârrü'z-zikr Mükşif  re‘âyâsına ve ol taraflarda sâkin fu-
karâ-yı berâyâya istimâlet-nâme alup kâm-rân-ı hâhiş olmağla revâne oldı. Ve 
yine ol gün taraf-ı şâhîden Basra hâkimi olan Dâvud Hân'dan huzûr-ı serdâra 
mektûbuyla âdemi gelüp, feth [ü] kırâ’at olundukda ba‘zı mübhem müş‘ir-i 

274 serdâr-ı vakāra ÇY: vakār -V
275 merkūmdan VY: mezbûrdan Ç 
276 Ramazânü'l-mübârekin Ç: mübârek -YV
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istiklâl olur nikāt ve nice ratb [ü] yâbis kelimât îrâd ve vaktine nâ-münâsib 
tatvîl-i kelâm itmekle taraf-ı serdârîden hân-ı mezbûra kâğıd tahrîr ve me’mûr 
oldukları emr-i mahtûm-ı berâ‘at-i istihlâl ve bu hıdmetin icrâsına ta‘yîn olu-
nan asker-i mansûre ve tedârük-i mevfûre tafsîl-i icmâl ile rakam-zede-i kilk-i 
belâgat olunup irsâl ve sûreti sebt [ü] eser kılındı. 

Sûret-i Mektûb

“Muhibbâne inhâ olunur ki bundan akdem tarafınıza i‘lâm olunduğı üzre 
Basra ve Kurna kal‘alarının zabtı277 taraf-ı Devlet-i aliyye'den ta‘yîn buyurı-
lan vâlîsine teslîm itdirilmek içün Bağdad-ı âbâd-ı278 dârü's-selâmdan nehzat 
ve bizimle mu‘ayyen olan vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve ümerâ-
yı lâzımü'l-ihtirâm vesâ’ir cünûd-i encüm-şümâr ve asker-i Rüstem-şi‘âr ile 
azîmet ve Şatt-ı Zekiyye üzre Kurna'ya karîb bir iki menzil mesâfede nasb-ı279 
cisre280 mübâşeret itdüğümüzde mektûbunuz281 ile âdeminiz vârid olup feth 
[ü] kırâ’at olundukda vilâyet-i mezkûrenin Devlet-i aliyye'ye282 teslîmi bâbın-
da gâhî eşrâr-ı A‘râbî ve tetâvul-i dest-i bugātî îrâd ve gâhî vilâyet-i mezkû-
re istirdâdı hayli zamân olup te’hîre ve ta‘vîka düşdüğün işâret ve Devlet-i 
aliyye'den283 vilâyet-i mezkûre muhâfazasına ta‘yîn olunan hâkim-i hâsimin 
def‘-i eşrâra istî‘dâdı olup olmaduğı istihbâr olunmuş, re’y-i rezîn-i hânîye 
mekşûf  ola ki evvelâ bu kadar asâkir-i deryâ-cûş ve cünûd-ı sarsar-hurûş ve 
cebe-hâne-i âmire ve zehâ’ir-i vâfire ile bu tarafa gelen her kim ise elbette 
hıfz-ı vilâyet ve zabt-ı bugāt-ı ra‘iyyet itmek ednâ himmeti olduğı zâhirdir. Ve 
sâniyen te’hîr ve ta‘vîk hâli dahi bundan ehemm olan husûs, ya‘ni asâkir-i ehl-
i284 İslâm sedd-i suğūr-ı İslâmiyye ile ictihâd ve gazâ-yı ekber müşrikîn285 ile 
şedd-i miyân-ı ittihâd itmeğe meşgūller iken bir sene, beş sene te’hîr ve ihmâl286 

277 zabt u rabtı ÇY: u rabt
278 âbâd ÇY: -V
279 nasba ÇY
280 cisre -ÇY
281 mektûblarınız ÇY
282 aliyye-i dâ’imü'l-karâra ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
283 aliyye-i dâ’imü'l-karârdan ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
284 ehl ÇY: -V
285 kâfir-i bî-dîn ve kefere-i dûzah-mekîn ÇY
286 ve ihmâl ÇY: -V
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olunur ise 287 باوقاتها ً
 bu makūle288 umûr-ı mühimme289 takdîre290 havâle االمور مرهونة

olunduğı erbâb-ı nühâya âşikâr291 [ü] nümâyândır. Hâlâ bu sıyâkda292 tahrîr ve 
tafsîl293 itdüğünüz beyna-beyn kelâm ve nâ-ma‘lûm sözlere elbette ve elbette294 
e‘âlî-hazret, Keyvân-rif‘at, Sikender-câh, Hurşîd-külâh, şâh-ı Cem-câh hazret-
lerinin dahi rızâsı295 olmaduğı zâhirdir.296 Zîrâ 297 الكم الملوك ملوك الالكم olup pâdişâh-
ların şurûtı vâsika ve uhûdı sâdıka olmağla hılâf-ı kānûn298 sözden299 a‘râz-ı300 
mülûkâneleri masûn olduğı bilâ-iştibâhdır. İmdi pûşîde olmaya ki vilâyet-i 
mezkûre müddet-i medîdeden berü şevketlü, kudretlü, kerâmetlü, mehâbetlü, 
azametlü pâdişâhımız, pâdişâh-ı âlem-penâh-ı zıll-ı İlâh efendimiz hazretle-
rinin mülk-i mevrûsları olup zabt [u] rabt ve bugāt ve usât-ı ra‘iyyeti te’dîb ü 
tahzîl itmek ehemm-i mühimleri olup bu bâbda tegāfül muhâl ve mülâhaza-i 
gayr-ı adîmü'l-ihtimâldir. Hâlâ bizimle me’mûr olan vüzerâ-yı izâm vesâ’ir 
asâkir-i merrîh-intikām bu emrin husûlüne inşâa'llâhü'l-Meliki'l-kadîr kifâyet 
itdüği bilâ-nizâ‘ olduğundan gayrı, gayret-i pâdişâhîye nisbeten lâzım gelür ise 
bunun ez‘af-ı muzâ‘afı şîrân-ı vegā ve hüner-berân-ı heycâ fermân ve me’mûr 
itmek ednâ-i himmet-i pâdişâhâneleridir. İmdî pâdişâhân-ı Keyvân-gulâm 
mâ-beyninde meşdûd olan revâbıt-ı şurût-ı vâsika ve uhûd-ı sâdıka üzre Basra 
ve Kurna ve tevâbi‘lerin tesellüm ve vâlîsine zabt itdirmek içün târîh-i mektûb-
da sahrâ-yı Kurna cünûd-i nusret-mevfûra madrab-ı hıyâm-ı kıyâm olmuşidi. 
Asâkir-i mansûrenin meksi adîmü'l-imkân olduğı bundan akdem size ifâde 
vü i‘lâm olunmuş-idi. Hâlen dahi i‘lâm olunmuşdur. 301 اللدين النصيحة hakîmâne 
tefekkür ve âkılâne tedebbür idüp vakt-i teng-mecâl ve meks-i adîmü'l-ihtimâl 

287 Arab atasözü, “Her işin bir sırası vardır.” 
288 makūle -Y
289 mühimme ÇY: -V
290 takdîr-i cenâb-ı bârî-yi te‘alaya ÇY: cenâb-ı bâriyi te‘âlâ -V
291 âşikâr ÇY: -V
292 sıyâkda ÇY: -V
293 ve tafsîl ÇY: -V
294 ve elbette ÇY: -V
295 rızâ-yi hümâyûnları ÇY: hümâyûn -V
296 ilme'l-yakīn âşikâr ve nümâyândır ÇY
297 Arab atasözü, “Padişahların sözü, sözlerin pâdişâhıdır.”
298 kānûn ÇY: -V
299 sözlerden ÇY
300 idüp +ÇY: -V
301 “Dîn nasihattir”
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olmağla beynebeyn kelâm ve ibhâm ü iyhâmı terk ile murâdınızı tavzîh ve 
mâ-fi'z-zamîrinizi tasrîh idüp mu‘accelen tarafımıza ifâde idesiz ki biz dahi 
ana göre hareket ve me’mûr olduğumuz umûrun icrâsına müsâra‘at idelim 
ve's-selâm. 

Mektûb-ı merkūm taraf-ı serdârîden hıdmet-i sefârete sezâ Eyyûb Ağa'ya 
teslîm ve hân-ı merkūmun âdemiyle rûz-ı mezbûrun yarındası302 irsâl olundı. 
İrtesi yevm-i erba‘a tertîb-i alay fermân olunup talî‘a-i ceyş-i Şehrizor Vezîr303 
Topal Yûsuf  Paşa ve Mîr-i mîrân-ı Sivas Aşcı Mustafâ Paşa tahrîk-i elviye-i 
bârika ve ref‘-i bayârik-i şârika idüp kapuları askeri ve eyâletleri leşkeri ile 
revâne ba‘dehû Muhâfız-ı Diyârbekir Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa piyâ-
de-gân-ı kâfiye ve süvârân-ı vâfiye ve ümerâ-i Ekrâd-ı şecâ‘at-şi‘âr zü‘amâ vü 
erbâb-ı tîmâr ile azîmet ve pes ez-ân Birecik'e mutasarrıf  Ali Paşa ve Maraş ve 
Ayıntab beyleri ve akabince Basra Vâlîsi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa piyâdegân-ı 
âhen-pâd-ı süvârân-ı şîr-edâ ile hareket ve bâ‘dehû kul kethudâsı merdân-ı 
pür-tüvân-ı yeniçeriyân ile ve der-akab serdâr-ı ekrem tahrîk-i tuğ ve alem ve 
tasfîf-i merdân-ı müsellah ve müsellem kapuları askeri ve Bağdâd'ın304 piyâde 
yerlü kulları305 istishâb olunan toplar ile pîş-rev ve mevkib-i serdâr-ı âlî-vakār-ı 
kalîde-karâr ve sipâh[ve] silâhdâr ve Bağdâd'ın306 yemîn [ü] yesâr gönüllüleri 
ve ümerâ-i elviye-mânend cenâhîn-i a‘lâm-ı müşerrefe ve gûnâ-gûn râyât-ı 
mebraka ile saff-ı bend-i dil-pesend olup Rüstem-âne reftâr ve Mîr-i mîrân-ı 
Karaman Eyyûb Paşa kapusı askeri ve eyâleti dilâverleri ile dümdâr olup her 
tâ’ifenin ehmâl [ü] eskāli der-kafa ve her alayın mâ-beyni remî-sihâm mıkdârı 
mesâfe olmak üzre râhî ve her tarafdan debdebe-i sadâ-yı mehterhâne kûh u 
hâmûna zelzele-i rîz ve nevâ-yı nây-i şâf-engîz kubbe-i eflâkde velvele-hayyiz 
olarak altı sâ‘at mesâfe Hazret-i Üzeyr aleyhi's-selâm âstânesi kurbüne nüzûl 
olundı. Bu menzilde Kurna Kal‘ası'nda olan Ali Kulı Yüzbaşı'nın Basra hâ-
kimi olan Dâvud Hân'a ve Abdürrahim yüzbaşının Devrak tarafında olan 
Kızılbaş serdârına yazdıkları mektûblar sâbıku'z-zikr Ferecullâh Hân tarafın-
dan girîft ve hân-ı merkūm mektûbuyla huzûr-ı serdâra307 vârid oldı. Ve Ali 

302 irtesi gün ÇY
303 Vezîr ÇY: -V
304 Bağdad-âbâd-ı dârü's-selâmın ÇY: âbâd-ı dârü's-selâm -V
305 yeniçeriyân ile ve der-akab ÇY
306 Bağdad-ı âbâdın ÇY: âbâd -V
307 serdâr-ı vakāra ÇY: vakār -V
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Kulı Yüzbaşı mektûbunun mefhûmı; “hâlen asâkir-i Rûm-ı merzbûm, on paşa 
ve üçyüz mıkdârı sefâyin-i meşhûne ve asâkir-i mevfûre ile sadr-ı Ammâre'ye 
rehbet-bahşâ-yı [273b] nüzûl olup sedd-i tarîk olan A‘râb-ı Irak firâr ile mü-
teferrik-i âfâk olmuşlardır ve Kurna müstahfızları ise müptelâ-yı belâ-yı iflâs-ı 
bî-kıyâs olmağla kimi gedâlık ve kimi Kurna ahâlîsine hıdmet-kârlık ile ma‘îşet 
ideyorlar. Eğer kal‘ayı teslîm murâd ise febihâ bizi dahi haberdâr idesiz ve illâ 
müsellah ve mükemmel asker-i cedîd ile imdâd idesiz, zîrâ Kurna ahâlîsinin 
bed-evzâ‘ları müşâhede olunur. Huza‘a’lı Selmân'a mektûb irsâl itmişizdir, ne 
yüzden haberi gelür ise ifâde ve i‘lâm olunur ve's-selâm”308 ve Abdurrahmân 
yüzbaşının mektûbunun309 mefhûmı; “Kurna'da olan üçyüz mıkdârı tüfengci-
nin iki senelik mevâcibleri virilmeyüp cümle fakīrü'l-hâl [ve] perîşân-ı ahvâl, 
kabâ ve abâdan ârî ve silâh ve âlet-i harbden hâlî olmuşlardır. Ulûfe tahsîline 
me’mûr olanlardan bir nesne hâsıl olmaz ve gönderdiğimiz havâleler evlerine 
varup takayyüd itmez. Bâri üç aylık medâr-ı ma‘îşetleri olur şey’ ile imdâd idesiz 
ki tahsîldârlar bir nesne ile gelürler ise edâ olunur. Ve illâ kal‘ada yüzbaşılardan 
gayrı kimesne kalmaz ve's-selâm”. Ammâ Ferecullâh Hân mektûbunun mefhû-
mı; “Bu tarafa imâle-i likâm-ı nusret-encâm itdiğünüzden mesrûr ve şâdumân 
ve birâder-zâdemiz es-Seyyid Yûsuf'a olan lütfunuzdan garîk-i lücce-i imtinân 
olmuşuzdur. Hemân bir gün mukaddem Kurna Kal‘ası'na nüzûl-i iclâl itmeğe 
sa‘y ü ihtimâm idesiz ki askerden hâlîdir ve ahâlî-i Kurna'ya istimâlet-nâme 
tahrîr idesiz ki def‘-i Kızılbaş'a anlar kâfîdir. Ve her kim niyâz-mend-i âmân 
olur ise âmân virüp ihsân ile dahi celb-i kulûba sa‘y idesiz ki 310 االنسان عبيداالحسان 

dır. Ve ol cemîle ile her iş âsân olur, inşâa'llâhu te‘âlâ Kurna'ya şeref-bahşâ-yı 
nüzûl olduklarında hıdmet-i şerîfe varup müşerref  ve hıdmet-i devlet-i kāhi-
rede bezl-i iktidâr ideriz. Evvel ve âhir Devlet-i Osmâniyye'nin hulûs-ı taviyye 
ile muhibb-i sâdıkıyız. Allâh tebâreke ve teʻâlâ râyât-ı azîmetinizi âyât-ı nasr311 
ile ârâste ve cünûd-ı zafer-meşhûdınızı nusret ile pîrâste ide ve's-selâm”. Bu 
menzilde Kurna ahâlîsinden on nefer mu‘temed ehl-i vilâyet gelüp taraf-ı312 
serdârîden313 istimâlet-nâme niyâz itmeleriyle, recâları hayyiz-i kabûlde vâki‘ 
ve bu üslûbda buyuruldı nigâşte-i yerâ‘a-i bedî‘a olunup gönderildi. 

308 ve's-selâm -ÇY
309 mektûblarının ÇY
310 Arab atasözü, “İnsan, iyiliğin kölesidir.” 
311 nusret ÇY 
312 taraf  -ÇY
313 serdâr-ı bâ-vakārdan ÇY: bâ-vakār -V

606 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Sûret-i Buyuruldı

Bi'z-zât Kurna Kal‘ası'nda sâkin ü mutavattın kebîr [ü] sagīr, refî‘ ü vazî‘ 
kâ’inen men-kâne inhâ olunur ki mütevâtiren mesmû‘ ve ma‘lûmumuz oldı 
ki sizler Devlet-i aliyye'nin kulları ve re‘âyâsı ve hulûs-ı taviyye ve safâ-yı akīde 
ile du‘â-hânı olup, ancak şevketlü kudretlü kerâmetlü merhametlü pâdişâh-ı 
rûy-ı zemîn eʻazza'llâhu ensârehu ilâ-yevmi'd-dîn hazretlerinin sâye-i inâyet ve zıll-ı 
merhametlerinde âsûde-hâl ve havâdis-i rûzgârdan müreffehü'l-bâl iken bir 
kaç seneden berü tahakküm-i kazâ ve kader, hudûs iden tebdîlât ü tağyîrât-ı 
hâl ile havfa düşüp hâlen vârid olan asâkir-i mü’eyyedenin istirdâd-ı mülk içün 
olan teveccühlerinden nâşî ru‘b ile mütelâşî olub emn [ü] âmâna müştemil 
hattü'l-emâna niyâz-mend olduğunuz tarafımıza i‘lâm olunmağın işbu buyu-
ruldı tahrîr ve irsâl olunmuşdur. Mazâ mâ-mazâ hâlât-ı mâziye su’âli kaydına 
düşülmez. Ve bir ferd-i fakīrin ve bir merd-i mutî‘in mâl ve cân ve evlâd ve 
ehline te‘addî vü tecâvüz itdirilmez. Kendü hâliyle meşgūl olan kimesneye 
dahl [ü] ta‘arruz olunmaz, bilmiş olup her biriniz emn [ü] âmân ile hoş-hâl 
ve mutma’innü'l-hâtır ve müreffehü'l-bâl olmağla devâm-ı eyyâm-ı ömr [ü] 
devlet-i ebed-ittisâl-i pâdişâhî314 da‘vetine315 müdâvemet gösterüp mûcib-i bu-
yuruldı ile âmil olasız. Ve mâh-ı mezbûrun onaltıncı penç-şenbih gün menzil-i 
mezbûrdan dahi rıhlet, dosta bâ‘is-i sürûr, düşmene mûris-i elem-i fütûr olur 
tertîb-i acîb ile mürûr ve beş sâ‘at mesâfe Nehr-i Madyan nâm nehr-i amîk 
üzre nüzûl ve dört316 sâ‘at sefâyin-i mevfûre ile bend-i317 cisre mübâşeret ve bir 
gün kadar318 ikāmet ve ikdâm-ı serdâr-ı zî-şân ve sa‘y-i ser-kârân ile tahkîm-i 
cisr-i sengîn kılındı. 

Feth-i Kal‘a-i Kurna

Bu esnâda Kurna Kal‘ası müstahfızlarından Abdürrahim Yüzbaşı orduya 
vürûd ve telâtüm-i deryâ-peykerân askeri319 müşâhede idince tefvîz ve teslîm-
den gayrı cây-ı emân bulmamağla çehre-sây-ı pîşgâh-ı serdârî olup teslîm-i 

314 pâdişâh-ı gāzî ÇY: gāzî -V
315 da‘vâtına ÇY
316 dört Ç: der VY
317 bend -ÇY
318 kadar ÇY: -V
319 asker-i islamı ÇY: İslâm -V
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kal‘aya âdem celb320 itdi. Taraf-ı serdârîden ilbâs-ı abâ ve bir mıkdâr meskûk-ı 
tılâ ihsânıyla cebr-i hâtır olunup bir ağa-yı müte‘ayyen kifâyet mıkdârı âdem-
leriyle ta‘yîn [ü] irsâl olundukda varup zabt [u] rabt321 itdikleri tahkīk olunca 
derûn-ı kal‘ada olan Kızılbaş emn [ü] amân ve kifâyet mıkdârı sefâyin ile bî-
dahl [ü] ta‘arruz râhî olup ehl-i322 kal‘anın dahi Ekine'den Reşte'ye varınca 
bir nesnelerine itâle-i dest-i te‘addî olunmamak sipârişiyle Hâseki Mehemmed 
Ağa üç oda yeniçeriyân dergâh-ı âlîyle gönderildi. Fe-lillahi'l-hamd323 kal‘a-i 
mezkûre b[u] vech324 üzre feth [ü] teshîr ve dâhil-i kabza-i tasarruf-ı pâdişâh-ı 
cihângîr olmağın müsâfir ve beledî ve re‘âyâ ve askerî, beyt; 

Hiç şekk yok kim bu nusret, nusret-i İslâmdır 
Pâdişâhın mülküne te’yîd [ü]325 istihkâmdır 

ma‘nâ-yı dil-nişîni üzre nevâz [ü] şidâd-ı şükrân-ı erhamü'r-râhimîn oldılar. Bu 
hareket-i hoş-edâ ile Basra re‘âyâsı dahi ser-tâ-pâ şâd u hurrem ve sâha-i müvâ-
nesete vaz‘-ı kadem-birle bi'l-ihtiyâr326 ribka-i itâ‘ati kılâde-i ceyyid-i mutâva‘at 
itdiler. Bu menzilde Ferecullâh Hân âdem gönderüp Cezâyir ve Garraf  ve 
Benî-Hayegân Zurgân şeyhlerine ve Uzeyrak Şeyhi Mehemmed bin327 İsa'ya 
cenâb-ı serdâr-ı mükerrem ve muhâfız-ı Basra vezîr-i muhteremden mekâtib-i 
âmân iltimâs itmekle vefk-ı merâmı üzre istimâlet-nâmeler tahrîr ve gelüp 
mülâkī olmaları işâret ve himâyet ü sıyânet ile beşâret olundılar. 

Ve Kurna'ya gönderilen asâkir-i mansûre varup kal‘a-i mezkûreyi gereği gibi 
zabt [u] rabt328 itdiklerin ifâde vü i‘lâm itmeleriyle irtesi mâh-ı mezbûrun on-
sekizinci güni cisr-i ma‘hûd mürûr [u]329 ubûr ve karşu yakasında Kurna'ya bir 
buçuk sâ‘at mekânda nüzûl olundı. Bu menzilde Umeyrî Beyi Abbâs'ın birâ-
der-zâdesi Süleymân gelüp askere330 gelüp mülhak oldı. Ve andan dahi331 alay-ı 

320 taleb ÇY
321 u rabt ÇY: -V
322 ehl -ÇY
323 avn ü inâyet-i Hakk ile ÇY
324 bu vech ÇY
325 ü -ÇY
326 bi'l-ihtiyâr ÇY: -V
327 ibn-i ÇY
328 u rabt ÇY: -V
329 mürûr ve ÇY: -V
330 askere V: asâkir-i ehl-i İslâma Ç: asker-i İslâma Y
331 dahi Y: -ÇV
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cihân-ârâ ile asâkir-i ehl-i İslâm332 âhen-pûş-ı deryâ-hurûş, merdân-ı meydân-ı 
vegā der-pîş ü kafâ tantana-i kübrâ ve debdebe-i uzmâ ile Kurna altına nüzûl333 
ve bî-kīl [ü] kāl, bilâ-nizâ‘ ve ceng [ü]334 cidâl nüzûl olunup muhâfazasına altı 
oda dergâh-ı âlî yeniçerileri ta‘yîn ve Hâseki Mehemmed Ağa üzerlerine ağa 
nasb [ü] ta‘yîn335 olunmağla ordudan kışlalarına nakl olundılar. 

Feth-i Kal‘a-i Basra

Bundan sonra Basra tarafına mürûr [u]336 ubûr içün Şattü'l-Arab'ın iki tarafına 
beş altı mahalde iskeleler üstüvârına ve sefâyin-i fırkate ve üsti açıklar ihzârına 
şurû‘ olundı. Ve mukaddemâ Basra'ya giden Eyyûb Ağa ile hân-ı merkūm 
âdemi varup teblîğ-i risâlet ve tahzîr ü tenzîr ve cünûd-ı nusret-meşhûd birbu-
çukluk ya‘ni ki yüzelli bin olduğun ve savlet ü kesret ve tedârük-i mevfûre ve 
cebe-hâne-i âmireyi ifâde idince hân-ı mezkûr ancak ol vakt hakīkate vâsıl olup 
tekrâr mektûb tahrîr ve mukaddemâ yazduğı beyne-beyn sözleri te’vîl ve müb-
hem ve mechûl kelâmı tebdîl ve teslîm-i vilâyetine karâr ile hurûcları içün bir 
mıkdâr eyyâm mühlet taleb itmeğin tekrâr taraf-ı serdârîden dostâne mektûb 
tahrîr olunup ol kurbde Davrak nâm serhadlerinde cem‘iyyet-i Kızılbaş haberi 
alınmağla tûl-i müddete cevâz gösterilmeyüp asker-i gayûr Şattül-Arab'ı ubûr 
idince kendüler dahi tedârüklerin görüp vilâyet-i pâdişâhîyi tahliye ideler deyü 
işâret ve mektûb-ı ser-be-mühr girü ağa-yı merkūma teslîm ve Basra a‘yân ve 
meşâyihine dahi mektûb tahrîr ve ol tarafda olan tâ’ife-i A‘câmı ba‘zı işgāl ile 
eğletmeyüp kat‘-ı alâyık itmeleri tenbîh olundı. Ve Basra Vâlîsi Vezîr Bey-zâde 
Ali Paşa mütesellimi dahi ta‘yîn ve hân-ı merkūm âdemiyle Basra'ya bâd-
bân-güşâ-yı azîmet olmalarına karâr virildi. Ve mâh-ı Ramazân'ın337 yirminci 
dü-şenbih gün Ferecullâh Hân'ın birâder-zâdesi hânından mektûb ile vârid 
ve mefhûmunda ızhâr-ı ihlâs ve itâ‘at-ı fermân ve salâh-ı Devlet-i aliyye olur 
hıdmetlerde dâmen der-miyân üzre ta‘ahhüdün işâret itmeğin taraf-ı serdârî-
den dahi “gelüp Kurna altında bizimle mülâkī olursunuz, murâd itdiğiniz 
ma‘nâlara birer sûret virilür” deyü redd-i cevâb olundı. Ve Diyârbekir Vâlîsi 

332 ehl-i İslâm ÇY: -V
333 vusûl ÇY
334 ceng ÇY: -V
335 ü ta‘yîn ÇY: -V
336 mürûr ve ÇY: -V 
337 Ramazân-ı mübârekin ÇY: mübârek -V
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Vezîr Mısırlı Mehemmed Paşa ve Şehrizor Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa ve 
Mîr-i mîrân-ı Karaman Eyyûb Paşa Kurna altında ordu muhâfazasına ta‘yîn 
olunup, serdâr-ı kûh-vakār bi'z-zât kapusı askerinin müntehabı ve sipâh [ve] 
silâhdâr ve Basra Vâlîsi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa ve Mîr-i mîrân-ı Sivas Aşcı 
Mustafâ Paşa ve Birecik'e mutasarrıf  Ali Paşa ve Çatrapatra-oğlı Ahmed Bey 
ve kul kethudâsı beşbinden mütecâviz ebtâl-ı ricâl ile mâh-ı Ramazan'ın yirmi-
dördünci cumʻa gün tahkîm olunan iskelelerden Şattü'l-Arab'ı Şeriş nâm nahl-
sitân tarafına ubûra meşgūl iken tekrâr Ferecullâh Hân-oğlı Seyyid Abdullâh 
gelüp niyâz-mend-i hıdmet ve Basra'ya ma‘an azîmet istid‘â idüp bile hem-râh 
oldı. Ve serdâr-ı âlî-câh ve asker-i şecâ‘at-dest-gâh tahrîk-i livâ-yı nusret-iltivâ 
ve berren Basra tarafına hareket ve mârrü'z-zikr Eyyûb Ağa ve mütesellim yir-
midört kıt‘a fırkate ve yirmi bayrak piyâde-i serdârî ile bahren bâd-bân-güşâ-yı 
azîmet olduklarında Basra'da olan Kızılbaş, asâkir-i sultânî [274a] vürûdının 
haberin alınca ibtidâ bir mıkdârı Basra'nın karşu yakasında Gerdilan nâm 
mahalde müceddeden binâ itdikleri kal‘aya ubûr ve ba‘dehû sahrâ etrâfından338 
mevkib-i serdârî alâyimi hüveydâ ve deryâ tarafından donanma sefîneleri peydâ 
olup ve top ve tüfeng şenliği itmeleriyle hân-ı merkūm Basra İskelesi makām-ı 
aliyyede bulunmağın asâkir-i mansûre ve râyât ve a‘lâm-ı menşûre meşhûdı 
olunca bî-tâb ü tüvân ve vahşet-i bî-emân ile bî-mecâl ve mütelâşî olmağın 
imdâd-ı havâşî ile ol dahi keştîye süvâr ve kusûr Kızılbaş ve karşu yakada olan 
yoldaşları ile vilâyetleri tarafına revâne oldılar. Ancak hân-ı mesfûr bir mıkdâr 
bîmâr olmağın ol hevl ile Şattü'l-Arab'ın nısfına vusûlde fevt olduğun pes-mân-
de kalan ba‘zı ashâbı tahkīk olmak üzre haber virüp hattâ ba‘zı zürefâ-i Basra 
fevt-i Dâvud Hân 1112339 lafzın vâkı‘-ı hâle münâsib târîh düşürdiler. Vilâyet-i 
mezkûre340 binyüz altı senesi evâhirinde Müntefik A‘râbının şeyhi Mani‘ nâm 
şakī istîlâ ve yüz sekiz senesi Ramazân'ında dest-i âriyye-i Acem'e giriftâr ve yüz 
oniki Ramazan'ında girü dest-i istihkāk-ı pâdişâhîye duhûl ile ke-mâ fi'l-evvel 
nizâmın buldı. Ve'l-hâsıl serdâr-ı vakār-ı341 nâm-dâr ve asâkir-i düşmen-şikâr 
mahall-i merkūmdan ubûr ve ikinci menzilde (ki mâh-ı mezbûrun yirmidoku-
zuncı çehâr-şenbih gün)342 Basra'ya karîb mekâna sâye-endâz-ı nüzûl oldukda 
vilâyetin kādî ve müftî ve ulemâ ve meşâyih ve sâdât ve a‘yânı kemâl-i iclâl ile 

338 tarafından ÇY
339 1112 -ÇY
340 mezkûrenin ÇY
341 vakār ÇY: -V
342 Parantez içerisindeki kısım derkenâr olarak yazılmıştır.
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istikbâle müsâra‘at ve taraf-ı serdârîden cümleye tatyîb-i hâtır ve tesliyeye müş-
temil istimâlet virilüp irtesi rûz-ı fîrûz-ı penç-şenbih günüyle selh-i mâh-ı Ra-
mazan-ı mübârekdir, müretteb alay ve tamâm-ı tumturak-vakār birle serdâr-ı 
zîşân Muhâfız-ı Basra Vezîr Bey-zâde Ali Paşa'ya bir semmûr-ı mûrisü's-sürûr 
ve vezîrâna zîn-i zeyn ve raht-ı sîmîn ile mükemmel bir esb-i necîb dahi ihdâ343 
itdikden sonra hem-rikâb dârü'l-hükûmelerine îsal ve kemâl-i iclâl birle istiklâl 
ve istikrâr ve girü hayme-gâhlarına imâle-i likâm-ı meymenet-irtisâm buyur-
dılar. Bu cilve-i hasene ile guyûm-ı humûm mürtefi‘ ve esbâb-ı emn [ü] emân 
müctemi‘ olmağın bir mertebe şenlik ve şâdumânlık oldı ki bir târîhde vukūʻ 
bulmayup ehl-i vilâyet a‘dâ-yı bed-a‘câm344 elinden halâs olmuş esîr ve yeni-
den dünyâya gelmiş mürde345 gibi ihyâ ve mesrûrü'l-cenân ser-cümle nevâz-ı346 
hüdâ-i347 secde-i şükrân olup dîde-i eşk-rîz ve kalb-i rikkat-engîz ile yek-dest ve 
yek-zebân devâm-ı eyyâm-ı ferr ü şevket ve te’yîd-i celâlet ve hılâfet-i pâdişâhî 
du‘âsın hâtır-ı meksûr ile merfû‘-ı mesâmi‘-i sâkinân-ı beytü'l-ma‘mûr itdiler. 
Mazbût-ı dest-i eser olduğı üzre yevmü'l-cumʻa gurre-i Şevvâl olmak idi. An-
cak gurre-i Ramazan ve gurre-i Şevvâl giceleri asmân mugayyem olup hilâl-i 
Şevval Basra'da sâbit olmamağla ehl-i Basra yevm-i merkūmda dahi rûze-dâr 
olup yevmü's-sebt îd-i vâhid değil a‘yâd-ı müte‘addide itdiler. Gicesi ordu ser-
dârı ve sarây-ı vâlîde olan sûr ü sürûr ile top ü tüfeng ve ra‘d [u] berk ve âheng 
ve zelzele-resân tûde-i hâk ve gulgule-efzâ-yı rukıyye-i eflâk oldı. Ve irtesi gün 
serdâr-ı ekrem Basra'da cevâmi‘-i meşhûreden Arab Câmi‘i'nde edâ-yı salât-i 
îd ve hatîb-i lebîbin ilbâs-ı ferâce-i cedîd ile hâtırın348 tatyîb ve girü alay-ı hoş-
nümây ile teşrîf-sâz-ı hayme-gâh oldılar. Ve mâh-ı mezbûrun ikinci bâzâr gün 
Basra Vâlîsi Vezîr Ali Paşa, serdâr-ı âlî-vakār vesâ’ir ser-kârânı Basra sarâyına 
da‘vet ve tertîb-i ziyâfet ve kudûmların terhîb idüp tarh-ı bezm-i dil-ârâm ve 
neşr-hân-ı et‘ıme-i miskiyyeti'l-hıtâm itmeğin dört beş sâ‘at sohbet ile şîrîn-
kâm olunca, ihtirâm-fermâ-yı teşyî‘ oldılar. Bu sefer vekāyi‘in tahrîr ü tafsîl 
iden Bağdâdlı Nazmî-zâde Efendi’dir ki taraf-ı şâh-ı Acem'den sâbıkā Basra'da 
olan Kızılbaş'ın zâd [ü] zevâdeleri tedârüküne me’mûr Nacak Ağa ile Basra 
sarâyında görüşüp “asker-i pâdişâhîyi ne vech üzre gördün” deyü kendüden 

343 ihdâ-yi bî-himmâ ÇY: bî-himmâ -V
344 bed-a‘câm ÇY: -V
345 mürdeler ÇY
346 nevâziş ÇY 
347 şedâr ÇY
348 hâtırların ÇY
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istihbâr itdüğümde mugallaz yemîn itdi ki “ne ben böyle bir serdâr ve ne böyle 
bir asker manzûrum ve ne gûş-i güzârım olmuşdur. Bu mertebe ecnâs asker 
bir vilâyete ticâret veyâ ziyâret ile gelseler fukarâsıyla bile bu üslûbda hüsn-i 
mu‘âmele itmezler. Ve bu serdâr-ı kerem-iştihârın tevakku‘-ı fâ’ide itmedüğün-
den kat‘-ı nazar bu mertebe bezl-i in‘âm ile celb-i kulûb-i enâma tekayyüdleri 
mu‘ceb ve mu‘cezdir” deyüp hatme-i kelâm itdüğün beyân itmiş ve sürûr-ı 
fevka'l-me’mûl ile ehl-i vilâyet ru’ûs-ı menâbir ve cüdrânı bir iki gice çerâğān 
idüp, Basra vâlîsi dahi ref‘-i bedâyi‘ ve kānûn-ı Arab üzre fukarâ-yı re‘âyâ ref‘-i 
râyât-ı sefîd ve nidâ-yı hoş-nevâ-yı adl [ü] dâdı ilkā-yı mesâmi‘-i ahâlî-i esvâk 
ve mahallât itdiler. 

Ve mâh-ı mezbûrun dördünci salı gün yine Basra Vâlîsi Vezîr Ali Paşa deryâya 
nâzır Basra İskelesi Makām-ı Ali nâm mahalde tekrâr be-tekrâr tertîb-i ziyâfet 
[ve] serdârı ve ru’ûs-ı askeri da‘vet ile kâm-yâb-ı işret ve şîrîn-kâm-ı sohbet olup 
safâ-yı hâtır ile tâ vakt-i şâm bezm-i îş ü neşât bâliğ-i nisâb-ı merâm olunca 
herkes menzil-gâhına âheng ü avdet (ve der-akab hedâyâ-yı behiyyelerin dahi 
tedârük ve irsâl ile menzilelerin tekrîm)349 itdi. Ve gûyâ ki Vak‘a-i Cemel'de Haz-
ret-i Ali kerrema'llâhu vechehü’l-behî mahall-i mezkûra sâye-endâz-ı iclâl olmağın 
Makām-ı Ali ile vech-i tesmiye kılınmışdır. Ve350 bundan sonra vilâyet-i mezkû-
re nevâhîsi meşâyihine menâşir-i istimâlet rakam-zede-i kilk-beşâret olup “bu 
sene-i mübârekede her kim sâlik-i tarîk-i inkıyâd olursa dâhil-i dârü's-selâm-ı 
âmân olur” deyü işâret buyurulmağın nevâhî-i kebîreden Cenûb ve Şemâl ve 
Kaban ve Neşve ve Hutta nâm nâhiyelerin şeyhleri birer birer vâlîleri kapusu-
na351 ikbâl ve teşrîf, hıl‘atler ile iclâl ve ba‘zısı kefîl ve ba‘zısı rehin ile tahkīk-i 
itâ‘at ve ba‘zıları dahi ızhâr-ı tazallüm ve tahfîf-i teklîf  recâ itmeleriyle hâlleri 
görülmek üzre taraf-ı serdârîden vâlîlerine havâle olundı. Ve352 bu esnâda 
serdâr-ı âlî-vakār teşrîf-sâz-ı sarây-ı Basra olup vilâyet-i mezkûre kādî ve müftî 
ve meşâyih ve sâdât ve a‘yânın da‘vet ve akd-i meclis birle vilâyet-i pâdişâhî 
ke'l-evvel Devlet-i aliyye tarafından zabt ve vâlîsi müstakill ve müstekarr olup 
def‘-i mahzûr olduğun cümleye hıtâb-ı müstetâb buyurduklarında ser-cümle, 
“vilâyetimize eşkıyâ-yı A‘râb ve ehl-i bid‘at istîlâ itdikleri günden berü ekser 
cevâmi‘ ve medâris metrûk ve tarîk-i fitne vü fesâd meslûk ve ekserimiz zevâyâ-

349 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
350 ve -ÇY
351 kapusuna ÇY: -V
352 ve -ÇY

612 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



yı hânede münzevî ve setr-i hâl ile kûşelerde muhtefî olmuş iken li'llâhil-hamd353 
hâlen vilâyet-i pâdişâhî istihlâsı ile kulûb-ı fukarâ mesrûr ve cumʻa ve cemâ‘at 
ile cevâmi‘ ma‘mûr olup inâda musırr eğer bir kimesne kalmış ise ba‘de'l-yevm 
devlet-i pâdişâhîde yâ hulk-i Muhammedî yâ adl-i Ömerî yâ darb-ı Ali ile anlar 
dahi ıslâh olunmak ümmîd olunur” deyü cevâb virdiklerinde serdâr dahi sevk-ı 
kelâm ile 354الالكم يجّرالالكم magzâsınca355 hâlât-ı güzeşte ve “mübtelâ olduğunuz 
zahmetde356 siz dahi taksîrden hâlî değilsiz” deyü fi'l-cümle serzeniş ba‘dehû 
yine nevâziş buyurup, “inşâallâhü te‘âlâ min-ba‘d Devlet-i aliyye-i pâdişâhîde 
gunûde-i pister-i râhat ve ferâmûş-gerde-i eyyâm-ı kürbet olursuz” buyurduk-
larında, ser-cümle, hoş-hâl olup, şi‘ir;

اّبِد اللهَم فى افاِق امَن المسلمين

بادوام دولت پابنده سلطان دين

نوراللهّم فى اال سالم مصباح القبا

 باثبات حشمت شاهنشه روی زمين

ً باهى الزمان
داللهم سلطانا

ّ
خل

 شد رفيض اوفضای ملكى فردوس برين 357

medlûli üzre du‘âya âgāâz ve nevâziş-dâr-ı mülki bî-niyâz olup imzâ-yı yümn-i 
iktizâ-yı du‘â ile sicill-i meclis mümzâ ve senâ-yı isâbet-pîrâ ile sakk-i müdde‘â 
mahtûm olunca kādî ve müftî ve ulemâ ve meşâyih ve sâdât hıla‘-ı fâhire ile 
tebcîl ve râhî oldukdan sonra mazmûn-ı kelâmların ve mefhûm-ı merâmların358 
tahkīk içün der-i Devlet-i aliyye'ye arz ve mahzar tahrîr ve huzûr-ı serdârîye 
teslîm itdiler. Eğerçi mahzar-ı mezkûr der-i Devlet-i aliyye'ye Arabî lisan tahrir 
olunmuş-idi,359 ancak karîbü'l-fehm olmak içün bi-aynihî Türkî terceme-birle 
sebt-i eser kılındı. 

353 ve'l-minne ÇY: -V
354 “Söz sözü çeker.”
355 mefhûmunca ÇY
356 hıdmetde ÇY
357 Allahım bütün müslümanların emniyetini daim kıl. Dinin sultanının devletini ayakta ve baki kıl. 

Allahım İslam kubbelerinin kandillerini yak. Yeryüzünün şahlar şahının haşmetini devam ettir. 
Allahım devrin güzel Sultanını kalıcı kıl. Onun varacağı en son yer Firdevs cennetinin meydanı 
olsun.

358 kelâmların ÇY
359 tahrîr olunmuşdur ÇY
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Sûret-i Mahzar

Atebe-i aliyye-i360 sidre-iştibâh ve pâye-i serîr-i merhamet-penâh lâ-zâlet mah-
rûsaten ilâ yevmi'l-intibâh türâbına Basratü'l-feyhâda sâkin ulemâ vü meşâyih ve 
sâdât ve sulehâ ve fukarâ ve sâ’ir a‘yân-ı vilâyetin mahzar-ı darâ‘at-birle arz-ı 
hâlleri budur ki işbu sedd-i sedîd-i Irak-ı Arab ve A‘cem olan Basra eyâlet ve 
vilâyetinde takdîr-i Melik-i kadîr ve hükm-i 361 َ

ُيْسئلون َوُهْم   
ُ

َعل
ْ
َيف ا   َعمَّ

ُ
ُيْسئل  

َ
 ile zuhûr ال

iden tezelzül-i hâl ve envâ‘-gûne fitne vü fesâd ile vâki‘ olan telâşî-i ahvâl gâhî 
tasallut ve tagallüb-i eşrâr-ı Arab ve tahakküm-i ehl-i bida‘-ı A‘câm-ı bî-edeb 
ile işbu mazca‘-ı ashâb-ı güzîn ve mesken-i fukarâ-yı ıbâd ve zu‘afâ ve sulehâ-yı 
müslimîn ve ulemâ ve meşâyih-i mütekaddimîn fukarâsı bir zamân belâ-yı kahta 
mübtelâ ve bir zamân eşrâr yedinde vilâyet harâb, ciğerler kebâb ve dîdeler pür-
âb mânend-i [274b] esîr-i zindân iken deryâ-yı gayret-i pâdişâhî cûş [u] hurûş362 
ve363 bihâr-ı hamiyyet-i şehen-şâhî364 hurûş itmekle365 fukarâ ve mesâkîn-i 
müslimînin hâli dîger-gûn ve ahvâl-i meşakkat-makrûnlarına inâyet ve merha-
met buyurup imdâd-ı fukarâyâ müsâra‘at ve bu girdâb-ı belâdan istihlâslarına 
mübâderet-birle vilâyet-i mezkûre muhâfazası vezîr-i dilîr-i366 muhterem sa‘â-
detlü Ali Paşa hazretlerine tevcîh [ü] inâyet ve vezîr-i müşârün-ileyh hazretlerini 
mansıbında istikrâr içün müte‘addid vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve 
ümerâ-i lâzımü'l-ihtirâm eyâletleri ve kapuları askeri ve dergâh-ı âlî yeniçerileri 
ve sipâh [ve] silâhdâr dilâverleri me’mûr ve cümleye hâlen muhâfız-ı Bağdâd 
vezîr-i celîlü'l-âsâr devletlü Mustafâ Paşa hazretleri367 serdâr-ı sipah-sâlâr ta‘yîn 
olunup hakkan sümme hakkan inâyet-i mülûkâne ve merhamet-i pâdişâhâne 
buyurulmağın vezîr-i müşârun-ileyh hazretleri me’mûr olan vüzerâ-yı izâm 
vesâ’ir asâkir-i ehl-i368 İslâm ve tedârük-i tâmm ve kemâl-i ihtimâm ve Cebe-hâ-
ne-i âmire ve zehâ’ir-i mevfûre ve sefâ’in-i meşhûne ve hareket-i mansûre ile 
Bağdâd-ı dârü's-sedâddan nehzat ve Basra ve Kurna tarafına369 sür‘at buyur-

360 aliyye -ÇY
361 Kur’ân-ı Kerîm, Enbiyâ Sûresi, 23. âyet, "O, yaptığından mesûl olmaz. Onlar ise mesûldürler".
362 u hurûş ÇY: -V
363 ve -ÇY
364 birle ÇY
365 hurûş itmekle -ÇY
366 dilîr ÇY: -V
367 ve sipâh... hazretleri -ÇY
368 ehl ÇY: -V
369 taraflarına ÇY
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duklarında ale't-tarîk sedd-i râh olan ecnâs-ı muhtelife-i A‘râb-ı şekāvet-me’âb 
müteferrik ve perîşân ve ekseri sahrâ ve dağlara firâr itmeleriyle li'llâhi'l-hamd 
ve'l-mennihi asâkir-i ehl-i370 İslâm salâbet-i kâfiye ve heybet-i vâfiye ile arz-ı 
tarîkde vâki‘ enhâr ve şatları sedd [ü] bend şedd-i cisr ile mürûr [u] ubûr371 
iderek Kurna Kal‘ası'na iki menzil mesâfe mahalle rehbet-bahşâ-yı nüzûl ol-
duklarında Kurna Kazâsı372 muhâfazasında olan Kızılbaş-ı bed-ma‘âş tedbîr 
ve sür‘at-i hazret-i serdârî ve hareket-i askerîye tâb [ü] tâkat getürmeyüp373 
kal‘a-i mezkûreyi tahliye itmeleriyle mâh-ı Ramazânü'l-mübârekin onyedinci 
mübârek cumʻa güni kal‘a-i mezkûre dâhil-i kabza-i huddâm-ı Devlet-i aliyye 
oldı. Der-akab Basra'da olan Dâvud Hân'a dahi irsâl-i rüsül ve taleb-i vilâyet-i 
pâdişâhî itdiklerinde hân-ı merkūm dahi374 ba‘zı ta‘tîl-i asker375 olur cevâb 
ile mütereddid sözler yazmağla tekrâr hân-ı mezkûra serdâr-ı müşârun-ileyh 
hazretleri tarafından tahzîr ve hurûcları bâbında ikdâm-ı tâmm376 olunmağla 
hân-ı merkūm ve yanınca olan Kızılbaş-ı evbâş377 mütezelzilü'l-akdâm olup 
ru‘b ü hırâs-ı tâmm ile vilâyet-i mezkûreden hareket ve memleketleri tarafına 
azîmet itmeleriyle bi-fadli'llâhi teʻâlâ Devlet-i aliyye-i378 pâdişâhî ve yümn-i 
ikbâl-i şehen-şâhî379 berekâtından kal‘a-i Kurna vech-i muharrer üzre taraf-ı 
Devlet-i aliyye'den makbûz-ı kabza-i istihkāk-ı huddâm-ı pâdişâhî ve mazbût-ı 
dest-i vükelâ-yı zıllu'llâhî olmağla hazret-i serdâr-ı ekrem380 kal‘a-i mezkûre-
ye dergâh-ı âlî yeniçerilerinden me’mûr olanları ve yerlü kulların ve kifâyet 
mıkdârı cebe-hâne ve zahîrelerin ta‘yîn itdikden sonra üç yerde tarafeynden 
tahkîm-i iskele ile Şattü'l-Arab'ı mürûr [u]381 ubûr ve şehr-i merkūmun yir-
midokuzuncı çehâr-şenbih güni asâkir-i müntehabbe382 ve cünûd-ı müctemi‘a 
ile Basra Kal‘ası altına nüzûl idüp irtesi penc-şenbih güni tertîb-i alay-ı sürûr-

370 ehl ÇY: -V
371 ve ubûr ÇY: -V
372 kazâsı ÇY: -V
373 getüremeyüp ÇY
374 dahi ÇY: -V
375 asâkir ÇY
376 tâm ÇY: -V
377 evbâş ÇY: -V
378 aliyye ÇY: -V
379 ve yümn-i ikbâl-i şehn-şâhî -ÇY
380 ekrem -ÇY
381 mürûr ve ÇY: -V
382 mansûre ÇY
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efzây ile ehl-i beled fukarâsına ferah-bahşâ-yı tesliyet olarak Basra'ya duhûl ve 
vilâyet-i mezkûre muhâfazasına me’mûr olan vezîr-i müşârün-ileyh hazretlerin 
mansıbında istikrâr itmekle li'llâhi'l-hamd ve'l-mennihi bu sevâd-ı a‘zam ve iklîm-i 
mu‘azzamdan zulumât-ı müterâkime mürtefi‘ ve şerr [ü] eşrâr ve mesâ’ib-i 
gûnâ-gûn mündefi‘ olmağla âlem [ü] âlemyân hayât-ı iksir-i383 cedîd ile mesrûr 
ve kulûb-ı münkesire tâze-cân ile mecbûr olmağla îd üzre îd vâki‘ olup dest-i 
a‘dâda esîr-i bend-i zindân olan müslimîn384 gibi mübtelâ-yı belâ-yı dil-güzâr 
ve dûçâr-ı şiddet ve usret-i dûr [u] dırâz olan fukarâ-i ıbâd ve sâkinân-ı bilâd 
halâs ve elhamdüli'llâhi teʻâlâ tâze îş ile ihtisâs bulup yürek başından münba‘is 
gözyaşı ve kânûn-ı dil-âteşî ile perveriş bulan kavâfil-i du‘â ve revâhil-i senâ 
kalb ve lisândan merfû‘-i bâr-gâh-ı Kibriyâ kılınmışdır. Hakk385sübhânehu ve 
teʻâlâ hazretleri hemîşe devlet-i ebed-müddet-i pâdişâhî ve ikbâl-i devâm-it-
tisâl-i şehen-şâhîyi mü’ebbed [ü]386 mü’eyyed itmekle sâye-i hümâ-pâyelerin 
âmme-i müslimîn ve kâffe-i muvahhidîn üzerinden memdûd ve inâyet-i aliy-
yelerin fukarâ-yı ıbâdu'llâh üzre nâ-mahdûd eyleye, bi-mennihî ve keremihî. 
Binâ’en-aleyh lâ-cerem serdâr-ı mükerrem tedbîr-i hakîmâne ve harekât-ı 
âkılâne ile el-hakk tensîk387 ve tanzîm-i vilâyet ve istimâlet ü tergīb-i ra‘iyyetde 
bezl-i makdûret ve vâlî-i vilâyete istikrâr virmekle sa‘yleri meşkûr ve ef‘âl-i 
cemîleleri mebrûr olup zabt-ı tavâ’if-i askeriyye ve sıyânet-i a‘râz ve emvâl-i 
vezâ‘at-i ra‘iyyet ve sâkinân-ı vilâyet olanları dahi kemâl-i ümmîd ü istimâlet 
ile müreffehü'l-bâl ve âsûde-hâl buyurup inşâa'llâhü te‘âlâ bir fakīrin bir hab-
besine itâle-i dest-i ta‘addî vü tecâvüz olunmayup kemâl-i iffet ve adâlet ile 
avdetleri vâki‘ olmağın vâkı‘-ı hâl vukū‘ı üzre pâye-i serîr-i merhamet-masîre 
arz-ı hâl olundı. Bâkī emr [ü] fermân der-i ma‘delet-nişânındır. Ve Basra'nın 
karşu yakasında vâki‘ Gerdilan nâm mahalde Kızılbaş-ı evbâş388 bir kal‘a-i ce-
dîde teşyîd itmeleriyle mahall-i mezkûrun muhâfazasına münâsib vâkı‘ olma-
ğın Kurna kullarından mahsûb olmak üzre yüz nefer ifrâz ve kal‘a-i mezbûreye 
müstahfız ta‘yîn ve iki top ve bir mıkdâr cebe-hâne vaz‘ olundı. 

383 iksir ÇY: -V
384 Müslümân ÇY
385 Hakk ÇY
386 mü’ebbed ve -ÇY
387 tensîm ÇY
388 evbâş ÇY: -V
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Avdet-i Serdâr Mustafâ Paşa-yı Dilîr389 be-Bağdâd-ı Âbâd390

Serdâr Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa-yı dilîr391 vilâyet-i Basra'nın bu vech 
üzre nizâm ü intizâmın virüp vâlîsine tamâm tahsîl-i ünsiyyet ü miknet 
virdikden sonra mâh-ı Şevval'in yedinci penç-şenbih gün cümle asâkir-i 
Rüstem-şi‘âr ile Basra altından nehzat ve cânib-i Bağdâd'a392 teveccüh [ü] 
azîmet idüp ale't-tarîk bir buçuk sâ‘at mesâfe Hân nâm mekânda Muhâfız-ı 
Basra Vezîr Bey-zâde Ali Paşa-yı dilîr393 bast-ı hân-ı ziyâfet ve ehıbbâ ile bir 
sâ‘at mıkdârı kâm-yâb sohbet ve taraf-ı serdârîden bir kākum erkân kürk 
ilbâsıyla ikrâm ve ri‘âyet ve herkes akrânıyla ve394 her-bâr münâsib yâdıyla 
te‘ânuk ü tesâfüh ve hüzn-i dil-dûz vedâ‘ ve dâğ-ı ciger-sûz olarak müfârakat 
ve tahrîk-i inân ve rekâ’ib ü necâ’ib idüp mahall-i mezkûrden altı sâ‘at mesâfe 
Deyr nâm menzile nüzûl ve irtesi cumʻa395 gün andan dahi rıhlet ve Kurna 
Kal‘ası mukābelesinde Şeriş nâm mekân hayme-gâh-ı asâkir-i nusret-eser 
kılınup dahi irtesi şenbih gün serdâr-ı âlî-vakār Şattü'l-Arab'dan mürûr [u] 
ubûr396 ve orduya şeref-bahşâ-yı nüzûl oldılar. Ve kusûr asker-i İslâm397 an-
cak üç günde reh-yâb-ı ubûr idebildiler. Ve dahi mâh-ı mezbûrun onuncı 
bâzâr gün Ferecullâh Hân orduya vârid olmağla şeref-i mülâkāt-ı serdârî-
ye vâsıl olup Devlet-i aliyye'ye izhâr-ı hulûs ve edâ-yı hıdmet-i mahsûsa ve 
gayr-ı mahsûsaya ta‘ahhüd itmeğin taraf-ı serdârîden lâzımesi üzre398 ikrâm 
ve su’âl-i hâtır ile ihtirâm olundı. Ve esnâ-yı musâhabetde, “oğullarınız ve 
birâder-zâdeleriniz bile midir?”, istihbâr olundukda “Şeyh Mani‘yi hâk-pâya 
getürmeğe gönderilmişdir, elbette bi'z-zât kendüyi veyâ akreb-i akrabâsın-
dan birin huzûr-ı sa‘âdete getürürler” deyü redd-i cevâb ile minvâl-i kelâma 
ittisâl virüp “eğerçi sultânım hâlen biz sizin müsâfiriniziz ammâ hakīkatde 
cenâbınız bizim müsâfir-i azîzimizsiz kudûmünüz ile bizi ihyâ ve sohbetinize 
vusûl ile kâm-rân-ı müdde‘â olduk” deyü te’kîd-i mes’ele-i mahabbet itdi. Bu 

389 dilîr ÇY: -V
390 âbâd ÇY: -V
391 dilîr ÇY: -V
392 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
393 dilîr ÇY: -V
394 ve ÇY: -V
395 Cuma Ç: -YV
396 ve ubûr ÇY: -V
397 İslâm ÇY: -V
398 olan ÇY
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üslûbda bir sâ‘at mıkdârı399 hem-sohbet olup taraf-ı serdârîden vezîrâne bir 
semmûr ferâce ilbâs ve zeyn [ü] zerrîn ve raht-ı sîmîn ile ârâste bir re’s esb dahi 
ihsânla ikrâm400 olunup râhî oldı. Merkūm kasîrü'l-kāme, masbûğü'l-lihye, ted-
bîr-i umûra kādir, duhûl-i mehâlike câsir, tahlîl ve tavsîl-i de’b ile âteşe imtizâc 
ve mühim itdüği umûra revâc virmekde mâhir ve dâhî-i rûzgârdan olup ancak 
va'llâhu a‘lem tevekkülden bi'l-külliyye ârî olduğundan nâşî401 dâr [ü] diyâ-
rından dûr ve gec-tab‘ân-ı dihkān ve bî-edebân-ı Urbân arasında mehcûr ve 
hufât u urât, re‘â-i şâta muhtâc olduğuna zâhir-i hâli şâhid-i kâfîdir. Ve mâh-ı 
mezbûrun onikinci salı gicesi takvîm-i âlemde rakam-ı Nevrûz-ı sultânî bedîd 
ve zîc-i eyyâmda ta‘yîn-i rûz-i fîrûz-ı cedîd olmağın lutf-ı hevâ ve îş-i henâ emn 
[ü] amân-ı adl-i sultân leyle-i mukmire rûy-i zemîn, envâ‘-i rehâhîn ile müzhire 
esbâb-ı şâd-mânî müheyyâ nagamât-ı anâdil-i rûh-efzâ, beyt;

Revnak-efzâ-yı cihân oldı yine fasl-ı bahâr 
Ârız-ı gül beni kıldı yine lâle-i zâr
Kıldı sahn-i çemeni san‘at-ı bih-zâd-ı sabâ

Hüsn-i tasvîr-i reyâhîn ile bir Yûsuf-zâr-ı mutrib-i sabâ-i âheng-sâz, sadâ-yı 
sohbet ve lutf-i hevâ muharrik-i târ-ı şerâyîn-i îş ü işret olmağın leb-i Şat-
tü'l-Arab nasb-ı sehâbeler ile tezyîn ve darb-ı hıyâm-ı gûnâ-gûn ile tahsîn 
ve taraf-ı serdârîden tedârük-i ziyâfet-birle vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı 
kirâm ve cümle ser-kârân-ı asker-i İslâm ve Ferecullâh Hân da‘vet ve ol sâha-i 
müferreh-bâha meşâ‘il-i şârika ve esrice-i bârika ile ârâste ve rûy-i [275a] 
deryâ müzeyyen fırkateler ve mükemmel kayıklar ile pîrâste ve envâ‘-ı sanâ-
yi‘-i garîbe i‘mâl ve sadâ-yı top ve tüfeng-i {ve} ra‘d-âsâya ittisâl virilüp ol 
taraflarda görülmemiş belki bir ferdin mesmû‘ı olmamış humbara-endâzân ve 
âteş-bâzân402 semend-i dûş-i gavta-hor-ı deryâ-yı âteş olup garâ’ib-i âteş-bâzî 
ile havâss u âmm temâşâ-yı nâdîde ve seyerân-ı nâşîde idüp ber-kûrî-i a‘dâ ve 
şâd-mânî-i ehıbbâ tahsîl-i merâm olundı. İrtesi gün hân-ı merkūm serdâr ile 
bir nevbet dahi tenhâ-nişîn olup lâzım gelen ahvâl mükâlemesinde hân-ı mez-
bûr asâkir-i pâdişâhînin uğurları küşâde ve her lâzımeleri âmâde ve Bağdâd 
ve Basra sahrâsında olan bed-hâhların tâb [ü] tüvânları meslûb belki Acem 
serhadlerinde olan muhâlifler mergūbü'l-kulûb oldukların ifâde velâ-cerem 

399 mıkdârı ÇY: -V
400 kâm-revâ ÇY
401 nâşî -ÇY
402 âteş-zân ÇY
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min-indi'llâhi teʻâlâ “mansûr u muzaffersiz” deyü ikrâr ve üç dört def‘a tekrâr 
ile teşebbüs-i dâmen-i hazret-i serdârî ve recâ-yı nazar-ı inâyet ve ta‘ahhüd-i 
hıdmet ve te’kîd-i sadâkat idüp irtesi mâh-ı mezbûrun onüçünci çehâr-şenbih 
gün me’zûnen rû-be-râh403 oldı. 

Bu gice azîm şarkī hevâlar olup nüzûl-i emtâr ve rahmet-i bî-hesâb ile benât-ı 
nebât tarâvet-i tâze ve rebî‘-i bedî‘-i safâ-yı bî-endâze buldı. Ve umûr-ı mem-
leket bu karâra gelince bundan akdem ser-zede-i404 nevk-i kalem olduğı üzre 
Hâseki Mehemmed Ağa Kurna Kal‘ası'na ağa nasb ve bin dört nefer olmak 
üzre altı oda dergâh-ı âlî yeniçerileri405 ta‘yîn ve bir kıst mevâcib ve sekiz aylık 
zahîreleri virilüp ve yerlü kulları dahi yeniçeriyân-ı pür-tüvân ve gönüllüyân-ı 
yemîn [ü] yesâr ve azebân ve müstahfizân ve cebeciyân ve topcıyân ve küttâb 
ve çâvuşân-ı dîvân cem‘an yekûn bin yediyüz altmışyedi nefer olmak üzre 
vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân kapularında olan merdân-ı kâr-zârdan kendü 
rağbetleriyle tahrîr ve beş aylık zahîreleri ve kal‘a-i mezkûre ta‘mîr [ü] termîm406 
cebe-hâne mühimmâtı tevfîr olunup kal‘a-i mezkûrenin istîlâ-yı Arab ve Acem407 
ile ba‘zı topları408 Acem tarafına nakl ve ba‘zısın dahi ehl-i kal‘a tûde-i hâkda 
pinhân itmeleriyle zîr-i hâkda olanları ihrâc ve istishâb olunan toplardan409 iki 
pâre kolonborna top vaz‘ı ile takviye ve mâ-yuhtâc ile410 kal‘a tekmîl olundu-
ğundan gayrı Basra Eyâleti bilâd-ı hârreden olup germiyyet-i hevâda asker 
meks ü dâbb adîmü'l-imkân olmağın ikbâl-i sayf  ile avdet iktizâ itmeğin işbu 
sefer-i mansûra me’mûr vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm vesâ’ir asâkir-i 
ehl-i411 İslâm’ın her birine taraf-ı serdârîden sefîne ve zahîre ile imdâd [ü] 
i‘ânet ve mâ-yühtâcları tekmîl ve mâh-ı mezbûrun ondördünci penç-şenbih 
güni Kurna altından rıhlet ve bir sâ‘at mesâfe ile Nehr-i Madyan'a çayrek 
sâ‘at mekâna sâye-endâz ve iki gün ikāmet ve yine hemân ol gün takayyüd-i 
serdârîyle nehr-i merkūm üzre bend-i sefâyin-i cisr ve beyne's-salâteyn ubûra 
mübâşeret olunup nehr-i mezkûrun mahall-i ubûrı pîş [ü] pesden âb-ı gil ile 

403 revân ÇY
404 serde ÇY
405 yeniçeri kulları ÇY: kul -V
406 ve termîm ÇY: -V
407 Acem ve Arab ÇY
408 top-ı kal‘a-gûyları ÇY 
409 top-ı kal‘a-gûylardan ÇY
410 ile ÇY: -V
411 ehl ÇY: -V
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mümtezic, mümtedd412 çamur olmağla azîm zahmet çekildi. Ancak mâh-tâbın 
yüzi ak olsun ol gice sabâha ve yarın ahşama dek413 asker-i ehl-i414 İslâm ubûra 
reh-yâb oldılar. Bu menzilde Mani‘'nin birâder-zâdesi Şebîb'den mektûb ve bir 
kaç re’s esb-i hasîs pîşkeş ve bir kaç ekâbir-i Urbân-ı Müntefik ve Ferecullâh 
Hân-oğlı Seyyid Abdullâh ile gelüp huzûr-ı serdârîye rû-mâl ve teşrîf-i abâ 
ile mezbûr ve ma‘an olan meşâyih tebcîl olundı. Merkūm Şebib arz-ı hıdmet 
ve edâ-yı resm-i ubûdiyet ider415 gibi, “asker-i ehl-i416 İslâm Selmân-ı Huza‘lı 
üzerine varır kıyâsıyla varup imdâd [ü] i‘ânet417 itmek fikriyle ol tarafa varıl-
mak üzre iken bu tarafa imâle-i likâm-ı azîmet buyurduğunuz istimâ‘ olun-
mamağın ol tarafı alâ-hâlihi koyup bu tarafa geldik” dimekle, serdâr-ı ekrem 
dahi “Selmân-ı Huza‘lı kimdir ve sizin imdâdınıza418 ne ihtiyâc vardır, henûz419 
anın ismi ve resmi sem‘-i hümâyûn-ı şehriyârîye ilkā ile ma‘lûm ve neçe neçe 
vükelânın dahi mesmû‘ları olmamışdır. Ancak asker-i İslâm Basra'nın zabtı ve 
vâlîsinin istikrârına me’mûr olmağla gelüp li'llâhi'l-hamd edâ’-i hıdmet itmiş-
lerdir. Asâkir-i pâdişâhî mânend-i katarât-ı emtâr ve misâl-i a‘dâd-ı rimâldir. 
İmdâd [ü] i‘ânete muhtâc değildirler” deyü fermân-rân cevâb olup ma‘an olan 
asker-i ehl-i420 İslâm'a işâret-birle isbât-ı müdde‘â ve iskât-ı421 müdde‘î itdiler. 
Ve Mani‘-i merkūmun mektûbı feth [ü] kırâ’at olunup bir mıkdâr izhâr-ı tâb 
[ü] tüvân ve başında vefret-i gırbân-ı Urbân olduğun, tahrîr-i de’bden422 hâric, 
idâre-i lisân-ı hâm-ı hâme itmeğin taraf-ı serdârîden redd-i cevâb ile tahrîr 
olunan Arabî mektûbun Türkî tercemesidir. 

Sûret-i Mektûb

Kıdvetü'l-aşâ’ir ve umdetü'l-kabâ’il Müntefik şeyhi eş-Şeyh Mâni‘ zîdet-aşîre-
tühû ba‘de's-selâm inhâ olunur ki karındaşın oğlı Şebib mektûbunuz ile vârid 

412 ile +ÇY: -V
413 değin ÇY
414 ehl ÇY: -V
415 ider ÇY: -V
416 ehl ÇY: -V
417 ü i‘ânet ÇY: -V
418 imdâd-ı i‘ânetinize ÇY: i‘ânet -V
419 henûz -ÇY
420 ehl ÇY: -V
421 iskân ÇY
422 ve ebeden ÇY
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olup mefhûmı ma‘lûmumuz olmuşdur. Devlet-i aliyye ve südde-i seniyye ve 
vükelâ-yı sultâniyyeye hulûs ve ba‘de'l-yevm sadâkat üzre hıdmetde bulun-
manızı ifâde ve hâlen üzerinizde vefret-i aşâ’ir ve kabâ’il ve evlâd ve akrabâ 
ve evlâd-ı amme ve her birinin tevâbi‘ ve levâhıkı olup cümleye şey’ virilmek 
lâzım geldüğün ve masârıf-i kesîreniz olduğun ve biz dahi pâdişâh-ı gāzî 
hazretlerinin423 kuluyuz gayrılardan ziyâde müstehıkkız deyü i‘lâm itmişsiz. 
Ma‘lûm ola ki bundan akdem bi'n-nefs Bağdâd'a424 huzûrumuza gelüp yâhûd 
Sadr-ı Ammâre'de425 gelmek üzre ta‘ahhüd itmiş iken hâlen ba‘zı ma‘zeret 
ile merkūmı göndermişsiz. İmdî mahfî olmaya ki ibtidâ Bağdâd'a tarafımıza 
gelen mektûbunuzda geçen ahvâllerden tevbe ve rücû‘ ba‘de'l-yevm kanâ‘at 
ile kendü hâlinizde olup sâbıkā Müntefik şeyhi olanlar ne tarîkde sülûk ide-
gelmişler ise sülûk itmeğe şart ü ta‘ahhüd itmeniz ile biz dahi tevbenizi kabûl 
ve istimâlet-nâme tahrîr ve irsâl itmiş-idik. Hâlâ yine ol re’y ve kelâm üzreyiz. 
Makām-ı hükûmet, makām-ı sıdk olup ol makām-ı mükerremde olanların söz-
leri râst ve sâdık ve ahidleri vâsik olmak elzem olmağın inşâa'llâhu te‘âlâ biz426 
dahi sözümüzde427 sâdık olup ahdimizden428 nükûl adîmü'l-ihtimâldir. Böyle 
olunca senin aşâ’ir ve kabâ’il cem‘ine sebeb nedir? Bunların cem‘iyyeti lâ-şekk 
masârıf-ı kesîre iktizâ ider. Ve masârıf-ı kesîre429 âdemi tama‘-ı hâma belki neçe 
mehâlike düşürür. İnşâ’allâhu teʻâlâ kudretlü, azametlü, kerâmetlü, mehâbetlü 
pâdişâhımız, pâdişâh-ı rûy-i zemîn emmera'llâhu teʻâlâ fî eyyâme ömrihi ve hallede 
hılâfetehu ilâ-yevmi'd-dîn hazretlerinin askeri encüm-misâl ve leşkeri mânend-i 
a‘dâd-ı rimâl olup âhar askere bir dürlü430 ihtiyâcları olmaduğun bilürsiz. 
Ve sizler ancak kadîmü'l-eyyâmdan tasaddukāt-ı pâdişâhîden mu‘ayyen olan 
nân-pâre ile Basra vâlîlerinin hıdmetlerine ve tahsîl-i rızâlarına me’mûrsuz, 
andan gayrı sizden nesne matlûb ü me’mûl değildir. İmdî bu üslûb üzre sâlik ve 
tarîk-i sadâkatde sâbit-kadem431 olup lüzûmı olmayan A‘râbı tahfîf  ve defter-i 
mufassal-ı hakānîde meşîhatinize müte‘allık olan ma‘îşet ile kanâ‘at ve masârıfı 

423 gāzî hazretlerinin ÇY: -V
424 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
425 İmâde ÇY
426 bizler ÇY
427 kelâmlarımızda ÇY
428 ahdimizden -ÇY
429 iktizâ... kesîre -ÇY
430 bir dürlü ÇY: -V
431 kadem ÇY: -V
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taklîl idüp hâlâ muhâfız-ı Basra vezîr-i dilîr-i432 celîlü'l-kadr sa‘âdetlü Ali Paşa433 
hazretlerinin hıdmetinde rızâsı434 üzre harekete bezl-i makdûret idesiz ki husûl 
matlab ve hâlinize ensebdir. Cem‘iyyet-i asker mahall-i töhmetdir. 435 اتقوا مواضع 
 Kendü hâlinize mukayyed ve tasaddukāt-ı pâdişâhîden mu‘ayyen olan التهم
nân-pâre ile mültefî oldukdan-sonra cem‘iyyet-i aşâ’ir ne iktizâ ider, âkılâne 
tefekkür ve hakîmâne tedebbür idüp neʻuzübi'llâhi teʻâlâ436 gadab-ı pâdişâhî-
den be-gāyet ihtirâz ve def‘-i vesâvis-i şeytân-ı la‘în idüp tarîk-i müstakīmde 
sâbit-kadem olasız. Zîrâ avâtıf-ı aliyye-i şehriyârîden afv-ı cürm bir nevbet, 
iki nevbet olur. Bu sene-i mübârekede afv-ı pâdişâhîye mazhar olmuşsun bun-
dan sonra yine evvelki hâle şürû‘ idersen pâdişâh-ı İslâm'ın437 seyfi tavîl ve 
adüvvîsi zelîl olduğun ve tarîk-i Hakk'dan udûl idüp bağy [ü] fesâd idenlerin 
âkıbetü'l-emrleri neye müncer olduğun bilürsüz. Neʻuzü bi'llâhi teʻâlâ438 bu 
kerre gadab-ı pâdişâhîden halâs-ı girîbân muhâldir. Günâhın boynuna bize bir 
dürlü439 mahall-i itâb kalmadı. Nasîhat-pezîr olmağla def‘-i A‘râb ve tahfîf-i 
masârif  ve kanâ‘at-i mu‘ayyen ile mekân ve me’vânızda müreffehü'l-bâl ve 
muntazamü'l-ahvâl olup devâm-ı ömr [ü] devlet-i pâdişâhî du‘âsına kıyâm gös-
teresin. Allâh sübhânehu ve teʻâlâ veliyyü’t-tevfîk ve hüve yehdî ilâ sevâ’i't-tarîk 
ve's-selâm440 Mektûb-ı merkūm Şebib'e teslîm ve Ferecullâh Hân-oğlı Seyyid 
Abdullâh dahi taraf-ı serdârîden bir kabza hançer-i tılâ’ in‘âmıyla nevâziş ve 
râhî oldılar. Bundan akdem mezbûr her bir gelüp gitdikce gâhî kürk ve gâhî 
ferâce ve abâ ilbâsıyla ri‘âyet olunmuş-idi. Ve mezbûrun getürdüği atlar lâyık-ı 
merbût olmamağla ba‘zı muhtâclara in‘âm olundı. 

Ve şehr-i mezbûrun onyedinci bâzâr gün menzil-i mesfûrdan rıhlet ve beş sâ‘at 
mesâfe kurb-i Âstâne-i Hazret-i Üzeyr Nebî aleyhi's-selâma ve irtesi dü-şenbih 
gün andan dahi altı sâ‘at mesâfe Gubeysi nâm menzile ve dahi irtesi salı gün 
beş sâ‘at menzil ile Ümmü'l-cemel nâm nehr-i azîmin bir sâ‘at mesâfe taraf-ı 

432 dilîr ÇY: -V
433 Paşa ÇY: -V
434 rızâsına muvâfık ÇY: ...na muvâfık -V
435 Arab atasözü, “töhmet altında kalacağınız konulardan kaçınınız.”
436 te‘âlâ ÇY: -V
437 İslâm hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
438 te‘âlâ ÇY: -V
439 bir dürlü ÇY: -V
440 “Allah Sübhanehu ve Teala yardım edendir, doğru yola ileten O’dur, hidayete tabi olanlara selam 

olsun.”
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şarkīsinde asker-i encüm-şümâra karâr-gâh nüzûl kılındı. Bu menzilde nehr-i 
mezkûr ubûr ve Cevazer mukāta‘asına duhûl ile zâbit ta‘yîn ve nizâmı virilmek 
musammem iken hikmet-i İlâhiyye sular tuğyân ve sahârî mânend-i Bahr-i 
Ummân ve yollar mesdûd ve câddeler meşdûd olmağın bi'z-zarûre fesh-i azî-
met,441 Zekiyye şattına nasb-ı sefâyin-i cisre mübâşeret ve bir gün mıkdârı442 
ikāmet ve mâh-ı mezbûrun yirmibirinci penç-şenbih gün mürûr [u]443 ubûra 
istibdâ ve irtesi cumʻa gün anda dahi ikāmet [275b] ve kusûr asker-i ehl-i 
İslâm mürûr [u]444 ubûr ve Ebû Sidde nâm menzile dört sâ‘at mesâfe kat‘ı ile 
nüzûl ve andan dahi rıhlet, iki buçuk sâ‘at mesâfe Ehvar'dan hâric-i ale't-tarîk 
bir nehr cârî olmağın bir mıkdâr yeri sedd ve bir mıkdâr yerine köprü nasb 
olunup kable'z-zahr ubûra şürû‘ ve beyne's-salâteyne dek445 tarîk meslûk iken 
şiddet ve hiddet-i cereyân-ı âbdan nâşî köprünün sedd ü bendi mütelâşî ve râh 
munkatı‘ ve sefîneler dahi şattda olup ol araya getürülmek mümkin olmamağla 
tedbîr-i ser-kârân ve ikdâm-ı serdâr-ı kesîrü'l446-ihtimâm ile iki tarafa tahkîm-i 
evtâd-ı amîk ve şedd-i cemâl-i cibâl azîmü'l-cüsse, kaviyyü'l-bünye olunup üze-
rine bend-i ahşâb-ı müstakīme tertîb ve haşev-i hâr [ü] has ile köprü nasb, ol 
gice kusûr asker dahi ubûr ile mâh-ı mezbûrun yirmidördünci bâzâr gün bir 
buçuk sâ‘at mesâfe el-Ubeyter nâm menzile nüzûl olundı. Menzil-i mezbûrda 
dahi Ehvar'dan hâric ve Laristân dağlarından nâzil arz-ı tarîkde âb-ı şûrdan 
bir azîm nehr cârî olmağın sedd [ü] bendine dek asker tevakkuf  itmeyüp bi-
eyy-i vechin kân herkes yerlü yerinden ubûra447 sür‘at itmekle serdâr-ı pür-ik-
bâl vesâ’ir ashâb-ı ahmâl ü eskāl kelekler tedârük ve esvâb makūlesin ta‘bîr ve 
devâbb makūlesin suya urup geçürdiler. Bu bâbda asker tarafından bilâ izn-i 
serdârî vâki‘ olan aceleden hükm-i kazâ ve kader üç nefs garîk-i lücce-i helâk 
olduğundan gayrı ancak üç günde tamâm-ı asker ubûr ve toplar dahi arabala-
rıyla suya urılup keşân ber-keşân mürûr itdi. 

Andan dahi mâh-ı mezburun yirmialtıncı salı güni rıhlet olunup448 Kabîl-i 
Hutaym nâm menzile beş sâ‘at mesâfe ile nüzûl ve andan ikinci konakda rûz-ı 

441 azîmetler ÇY
442 mıkdârı ÇY:-V
443 mürûr ve ÇY: -V
444 ehl-i İslâm mürûr ve ÇY: -V
445 değin ÇY
446 ikdâm ve +ÇY: -V
447 ubûr-ı mürûra ÇY: mürûr -V
448 olunup ÇY: -V
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penç-şenbih kal‘a-i Suruciye nâm-ı diğer Kehla menziline altı sâ‘atde nüzûl 
ve andan dahi tahrîk-i tâziyâne-i sür‘at dört sâ‘at mesâfe Surut nâm mahall-i 
cilve-gâm hıyâm-ı gülzâr-ı iştibâh oldı. Bu menzil sahrâ olmağla hevr suyuyla 
iktifâ kılındı. Ve bu menzilde kefri hacer-i matbûh ile binâ olunmuş bir sedd-i 
memdûd olup, der-asl ne idi ve kimin binâsı ve ne tarîk ile harâb olduğundan 
kimse haber viremedi. Sefâyin zahîre ve su içün bu menzilde üç gün mıkdârı449 
ikāmet olunup herkes kudreti mertebe gemilerden zahîrelerin alup,450 ordu 
gemilerden ayrılup taraf-ı şimâle su‘ûd eyledi. Ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin gurre-
si şenbih gün mahall-i mezbûreden dahi hareket ve beşinci sâ‘atde Laristân 
dağları kurbünde Karadepe nâm mahalde darb-ı hıyâm-ı nüzûl olundı. Bir 
gün meks [ü] ikāmet451 ve mâh-ı mezbûrun üçünci dü-şenbih güni ki ibtidâ-yı 
Nisan'dır, nısfü'l-leylde rıhlet452 ve oniki sâ‘at tahrîk-i mahmîz-i hûn-rîz ile 
Acem kurâsından Beksa nâm karye kurbüne nüzûl olundı. Karye-i mesfûre 
dağ dâmeninde miyâh-ı453 kesîre beyninde zâtü'n-nahîl bir karye-i ma‘mûre 
olup Luristân hânına tâbi‘ subaşısı Kazım nâm kimesne serdâra gelüp buluşdı. 
Teşrîf-i abâ ile ser-efrâz kılındı. Ve irtesi ale's-seher rıhlet, iki buçuk sâ‘at Nehr-i 
Ziyâde ve dahi irtesi454 yedi455 sâ‘at mesâfe Bağdâd'a tâbi‘ Bedre Sancağı’na ve 
dahi irtesi üç sâ‘at mesâfe sâha-i Sarrah nâm menzile nüzûl olundı. Bu men-
zillerde ondan mütecâviz sengistân içre enhâr-ı câriye ayakdan ubûr ve azîm 
çamurluklardan mürûr ile hayli zahmet çekildi. Ve mâh-ı mezbûrun yedinci 
cumʻa gün Mâni‘-i merkūmdan huzûr-ı serdâra mektûb gelüp, mefhûmunda; 
Şebib yediyle nasîhate şâmil akvâl-i sahîhaya müştemil mu‘ceb-i mu‘cez olan 
kitâb-ı şerîf  ve hıtâb-ı lütfları vâsıl olup şerâb-i sâfîsinden tenâvül ile reyyân ve 
hoş râyihasından sekerân oldum. Ve muktezâsınca âmil ve ma‘nâsına mümte-
sil oldum. Atebe-i aliyye-i sultâniyye evliyâsına ve südde-i seniyye-i hakāniye 
vükelâsına hulûs-ı taviyyet ve safv-ı niyyet yanımızda sâbitdir.456 Belki farz 
ve vâcibdir. Zîrâ itâ‘at-i imâm ya‘ni sultân, Allah ve Resûlü'nün itâ‘atlerine 
merbût ü menûtdur. Ve mukaddemâ taleb itdüğümüz mezîd-i lutf  u şefakat 

449 mıkdârı ÇY: -V
450 alup -ÇY
451 ü ikāmet ÇY: -V
452 raht ÇY
453 miyân ÇY
454 irtesi dahi ÇY
455 yedi -ÇY
456 sâbit-kademdir ÇY

624 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



sıdk u ihlâsımıza münâfî ve ubûdiyyetimizin hılâfı değildir. Zîrâ Devlet-i kā-
hire evliyâsının lutfları hâs [ü] âmm beyninde sâ’ir ve râfıkları457 beyninde 
cemî‘-i enâm etrâfında dâ’irdir. Ve muhâfız-ı Basra vezîr-i mu‘azzam müşîr-i 
mufahham Ali Paşa edâme'llâhe teʻâlâ iclâlehû hazretlerinin hıdmetleri458 fermân 
buyurulmuş, emriniz mutâ‘ ve fermânınız vâcibü'l-ittibâ‘dır. İnşâallâhü te‘âlâ 
kendülerin râzı ideriz. Ve kendüler dahi bizden râzı ve kemâl-i rızâ üzre üzre 
olurlar. 459 باهلل والسالم عليكم ورحمة هللا ّ

ّ وهو يهدى السبيل وما توفيقى اال
.İntihâ وهللا يقول الحق

Ve tekrâr taraf-ı serdârîden muhtasar ve müfîd, kalîlü'l-lafz kesîrü'l-ma‘nâ 
mülâyim sözlere müştemil redd-i cevâb tahrîr ve irsâl olundı. Ve menzil-i mez-
bûrdan dahi rıhlet ve dokuz sâ‘at mesâfe Umeyriyât nâm menzile ve irtesi gün 
yine dokuz sâ‘atde Mendeli Kasabası'nın taraf-ı garbîsinde Benî-Tûran kabr-i 
şerîfi kurbüne nüzûl olundı. Karaman Vâlîsi Eyyûb Paşa yirmi gün mıkdârı 
bîmâr idi. Menzil-i mezbûrda müntakıl-i dâr-ı karâr olup makām-ı merkūm-
da ser-nihâde-i visâde-i lahd oldı. Ve mâh-ı mezbûrun dokuzuncı bâzâr gün 
andan dahi rıhlet ve dokuz sâ‘at seyr ile bilâd-ı Erzeyn460 bezâyizine ve irtesi 
dü-şenbih gün yedi sâ‘at mesâfe Mehrud nâhiyesi bezâyizine ve dahi irtesi salı 
gün beş sâ‘at mesâfe Horasan bezâyizine nüzûl ve mâ’-i gadîr ile iktifâ olundı. 
Ve mâh-ı mezbûrun onikinci çehâr-şenbih gün hareket, dokuz sâ‘at sür‘at ile 
Diyâle şattının karşu yakasına nüzûl ve bend-i cisr ile evvel-be-evvel asker ubûr 
iderken irtesi gün dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Küçük Hasan Ağa hatt-ı 
hümâyûn-ı kat‘iyyü'l-beyân ile Diyârbekir Vâlîsi Vezîr Mısırlı Mehemmed Pa-
şa'nın kat‘-ı re’sine vârid olmağın evvel cisri kat‘ ba‘dehû meşveret bahânesiyle 
paşalar hayme-i serdârîye müctemi‘ ve paşa-yı karîbü'l-ecel-i maktû‘u'l461-emel 
dahi da‘vet ile meclise vusûl, vâki‘-i hâl i‘lâm ve cellâdân-ı hûn-âşâm mübâ-
şeretiyle mahnûk ve kurb-i Şeyh Abdülkādir kaddese sırrahûda mütevârî-i lihâf-ı 
hâk-i pâk oldı. Ve irtesi penç-şenbih gün ikāmet ve dahi irtesi cumʻa gün cisr-i 
ma‘hûdı ubûr ile serdâr-ı ekrem, İmâm-ı Azam hazretleri radıya'llâhu anh sah-
râsında darb-ı hıyâm ve irtesi mâh-ı mezbûrun onbeşinci şenbih gün müretteb 
alay-ı cihân-ârâ ile teşrîf-sâz-ı dârü'l-hükûmeleri olup sipâh ve462 silâhdârdan 

457 re’fetleri ÇY
458 beyninde... hidmetleri -ÇY
459 “Allah, doğruyu söyler, doğru yola ileten O’dur, muvaffakiyetim ancak Allah iledir, Allah’ın selam 

ve rahmeti üzerinize olsun.”
460 Dâr-ı Zeyn ÇY
461 kaddese +ÇY: -V
462 ve -ÇY
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gayrı asâkir evvel be-evvel me’zûnen463 dâr [ü] diyârlarına464 azîmet ve sefere 
me’mûr Çatrapatra-oğlı Ahmed Bey dahi Bağdâd muhâfazasında kalan Şehri-
zor Vâlîsi Çetrefil-zâde Vezîr Yûsuf  Paşa ile mâh-ı Zi'l-hicce'nin dördünci güni 
serdâra vedâ‘ ve râh-ı maksûda isrâ‘ itdiler. Hakīkatü'l-hâl böyle bir465 sevâd-ı 
a‘zam, bâb-ı Mekke-i mükerrem bender-i Hind ve Rûm ve Arab ve Acem 
feth [ü] teshîr ve dâhil-i kabza-i pâdişâh-ı cihangîr olup bu mâ-beynde bir 
kimesnenin burnı kanamayup ve bu denlü asker bir gün veyâ bir gice alîf-i 
dâbbe ve tûşe-i râha muhtâc olmayup ve bir fakīrin bir466 akçesine itâle-i dest-i 
ta‘addî olunmayup re‘âyâ vü berâyâ şâd u hurrem ve tavâ’if-i asker-i nusret-e-
ser tev’em olmak mücerred fazl-ı ezelî ve eltâf-ı lem-yezelî olduğı nümâyân-ı 
âlemdir. Bundan sonra serdâr-ı muhterem bir nice eyyâm tedbîr-i mukadde-
me-i nizâm-ı memleket ve refâh-ı intizâm-ı ra’iyyet bâbında bezl-i makdûret 
buyurup ser-şirzime-i eşkıyâ-yı Urbân ve sâhib-i bagy ü udvân olan Huza‘lı ve 
oğlı Selmân nâm müfsidâna yazılup irsâl olunan sûret-i buyuruldı:

Sûret-i Buyuruldı

Kıdvetü'l-aşâ’ir Abbâs Huza‘lı ve oğlı Selmân inhâ olunur ki! Beş on seneden 
berü Bağdâd ve Basra taraflarında zuhûr iden ihtilâl ile ba‘zı cühelâ-yı467 A‘râb 
ve süfehâ-yı re‘âyâ468 hevâ-yı nefsine tâbi‘ ve vâdî-i dalâletde tâbi‘ olup bağy ü 
fesâda şürû‘ ve vilâyet-i pâdişâhîye tegallüb ve re‘âyâ fukarâsına tasallut itdikleri 
şevketlü, kudretlü, mehâbetlü, 469 kerâmetlü, azametlü pâdişâhımız pâdişâh-ı 
rûy-i zemîn kahramânü'l-mâ’ ve't-tîn hazretlerinin sem‘-i hümâyûnlarına ilkā 
olunmağın ol makūle eşrârın def‘ [ü] ref‘i ve vilâyet ve ra‘iyyeti eyâdî-i bugātdan 
istihlâs ve inâdda musırr olanların tefrîk470 ve gûş ve kesr-i anûfları ile te’dîb ve 
zabt [u] rabt471 içün vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve tavâ’if-i asâkir-i 
ehl-i472 İslâm-fermân ve cümleye bizi serdâr ta‘yîn buyurmaları ile biz dahi sefk-i 

463 me’zûnen -ÇY
464 me’zûnen +ÇY: -V
465 bir -ÇY
466 bir ÇY: -V
467 ile +ÇY: -V
468 fukarâsına +ÇY: -V
469 mehâbetlü, kudretlü ÇY
470 ta‘zîb ÇY
471 u rabt ÇY: -V
472 ehl ÇY: -V
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dimâ’dan ictinâb, bu sene-i mübârekede her kim sıdk-ı niyyet ve hulûs-ı taviyyet 
ile bağy ü fesâddan rücû‘ ve tarîk-i müstakīme sülûk idüp tevbe vü inâbet iderse 
hâlât-ı mâziyye ve harekât-ı inâdiyyeden mes’ûl olmayup mu’âheze olunmamak 
bâbında rikâb-ı hümâyûn-ı şevket-makrûna arz [ü] inâyet recâ itdüğümüzde 
li'llâhi'l-hamd recâ vü iltimâsımız hayyiz-i kabûl-i pâdişâhîde vâki‘ ve ber-mûceb-i 
fermân-ı hümâyûn Basra'ya varılup alâ küll-i hâlin nizâmı virildiğinden haberdâr 
olmuşsuz. İmdî mütenebbih [ü] bîdâr olasız ki ba‘de'l-yevm asker-i pâdişâhî Bağ-
dâd A‘râbının ve mukāta‘alarının nizâm ü intizâmına ve def‘-i bugāt [u] usâta 
me’mûr olmuşlardır. İnşâ’a'llâhü te‘âlâ an-karîb mukaddimât-ı harîfde tekrâr 
Bağdad'da cem‘iyyet ve ihtişâd idüp bundan sonra teveccüh ü azîmet ol tarafa 
olduğı bilâ-iştibâhdır. Şer‘an ve kānûnen sizi haberdâr ve hâlinizden istihbâr lâ-
zım gelmeğin buyuruldı tahrîr ve irsâl vusûlünde âgâh olasız ki evvelâ kalem-rev-
i473 Bağdâd Devlet-i aliyye'den bize tevcîh ve tedbîr-i umûr-ı cumhûrı zimmet ü 
uhdemize474 havâle ve ta‘lîk olunmuş-iken bir buçuk seneden berü keyfiyyet-i 
hâlinizi huzûrumuza i‘lâm itmedüğünüze bâ‘is nedir? Ve sâniyen mukāta‘ât-ı 
pâdişâhînin güzîde mukāta‘aları tegallüben zabt ve re‘âyâ-yı pâdişâhîye tasallut 
birle şer‘an beytü'l-mâl-i müslimîne râci‘ a‘şâr ve rüsûmât-ı şer‘iyyeyi kabz ve 
kendü hevânıza sarf  itmek ne sened ve ne cesâret iledir? İkrâr ve eymân idersi-
niz; bu vaz [ü] hareket ikrârınıza münâfî ve eymânınızın hılâfıdır. Ve eğer “ulü'l-
emr bilmeziz kendü başımıza bitirirüz” deyü iddi‘â idersiz naklen ve aklen bugāt 
zümresinden olup def‘ [ü] ref‘iniz ve rûy-i zemînden izâleniz cümle mü’minîn ve 
muvahhidîne lâzım belki vâcib ve emr-i mütehattim olduğun bilürsüz.475 Bilmez 
iseniz bilenlerinizden su’âl idesiz yohsa âhar özrünüz ve cevâbınız var ise ve bu 
mertebe vahşete bâ‘is bir nesne olmuş ise niçün i‘lâm itmezsiz. Berren ve bahren 
hezârân-ı sevâd-ı azîm ve bilâd-ı mu‘azzamanın âlâf-ı mü’ellefe halayıkı rıbka-i 
itâ‘at-i pâdişâhîyi vaz‘-ı rakabe-i rıkkıyyet idüp itâ‘atlerin vesîle-i râhat bilmiş-
ler iken sizler bu kadarca şirzime-i zemîme ve cemâ‘at-i kalîle ile mukāvemet 
mülâhazası, heyhât, heyhât hâyâl-i âtıl ve fikr-i bâtıl olduğun fehm itmez misiz? 
İmdî bilmiş olasız ki pâdişâhımız, pâdişâh-ı zıllu'llâhü'l-gāzî fî-sebîli'l-lâh, nâsır-ı 
ibâdu'llâh hâmî-i bilâdu'llâh hazretlerinin bi-inâyeti'llâhi teʻâlâ askeri mânend-i 
katarât-ı emtar ve misâl-i a‘dâd-ı rimâl olup kendüleri inşâ’a'llahü te‘âlâ bir nesne 
ta‘cîz itmez, ancak yine inâyet ve merhamet buyurup rikâb-ı hümâyûnlarından 

473 ve ÇY
474 uhdemden ÇY
475 bilür müsüz ÇY
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şefâ‘atimiz üzre “bu sene-i mübârekede476 her kim tevbe ve rücû‘ ile tarîk-i itâ‘at 
ve inkı[yâ]da sâlik ve urvetü'l-vüskā-yı mutâva‘ata mütemessik olur ise tevbesi 
kabûl-i karîn477 olup cürm-i güzeşteden mes’ûl olmaz. Bundan sonra inâdında 
hâlik ve bâdî-i dalâletde münhemik olanların cezâ-yı sezâları virile” deyü fer-
mân-ı hümâyûnları olmuşdur. Beşyüz seneden berü bu devlet-i ebed-peyveste478 
muhâlefet idenler alev-i hâr-ı has (gibi yandı söyündi. Yâhûd mânend-i râkib-i 
merkeb-i hevâ bir iki mişvâr sekri gibi479 tekerlendi ve âkıbet-i hâlleri ve netîce-i 
ahvâlleri neye müncer olduğun mülâhaza ile âkılâne tefekkür ve hakîmâne te-
debbür idüp özrünüz nedir ve a‘şâr-ı beytü'l-mâle ne vechile müdâhale itmişsiz 
ve ne şerî‘at ve ne hakīkat ile tarîk-i bağy ü fesâda sâlik olmuşsuz? Eğer özrünüz 
ve vahşetinize bâ‘is cevâbınız var ise yâhûd tarîk-i necâd fikrinde iseniz vâki‘-i 
hâlinizi ve hakīkat-i emrinizi tarafımıza i‘lâm [ü] inhâ480 idesiz ki derdinize devâ 
ve ke'l-evvel müsterih-i mesken ü me’vâ olmanıza müsâ‘ade oluna. Neʻuzübi'llâhi 
teʻâlâ481 gadab-ı pâdişâhîye mazhar olunca hacer ve meder ve vuhûş-i bahr ve 
berr hattâ tuyûr-ı fevka'ş-şecer vaktiyle size düşmen olub evlâd ü ensâbınız ile 
halâs-ı girîbân-ı cân itmek adîmü'l-imkân olur. 482 من نصح ماقّصر ومن انزر فقد اعذر والجرم 
esbâb-ı selâmet-merkez teslîm ü itâ‘at üzre dâ’ir ve hurûc-ı râhat, mihver-i nasî-
hat etrâfında sâ’ir olduğı zâhirdir. Nasîhat kabûl idüp teslîm ü inkıyâd [ve] mutî‘ 
ü munkād ve târik-i bağy ü inâd olursanız fe-bihâ ve illâ murâdınızı tavzîh ve 
mâ-fi'z-zamîrinizi tasrîh ile huzûrumuza i‘lâm idesiz ki biz dahi me’mûr olduğu-
muz emrin icrâsına ikdâm ve infâz-ı hükm-i lâzımü'l-ittibâ‘-ı pâdişâhîye ihtimâm 
idelim. 483 وهو يهدى السبيل و انه المقصد الغايه وبه الكفايه والسالم ّ

 Ve evâhir-i sene-i وهللا يقول الحق
mezbûre Zi'l-hicce'sinde Basra fethinin husûsî mukābelesinde mazhar-ı iltifât 
serdâr-ı mûmâ-ileyhe Küçük Mîrâhûr Baltacı İbrâhîm Ağa ve Basra Vâlîsi Vezîr 
Bey-zâde Ali Paşa'ya Kapucı-başı Şâtır Ali Ağa hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn484 
ve kılıç kaftân getürdiler ve sene bunda encâma irdi)485.

476 meymenetü'l-âsârda ÇY
477 karîn ÇY: -V
478 peyvende ÇY
479 gibi ÇY: -V
480 inhâ ÇY: -V
481 te‘âlâ ÇY: -V
482 Arab atasözü “Nasihatci nasihatten bıkmaz, korkutan kişide suç yoktur”.
483 “Allah, doğruyu söyler, doğru yola ileten O’dur, yegane gaye ve maksad O’dur, kifayet ancak 

O’nunladır, vesselam.”
484 İnâyet-makrûn ÇY: -V
485 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
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[276a] BiN YÜZ ON ÜÇ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Vefât-ı şehzâde Sultân Selîm

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi çehâr-şenbih güni ki Mayıs'ın yirmi-
sekizidir, pâdişâh-ı gāzî1 hazretlerinin Sultân Selîm nâm şehzâdesi fevt olup 
cenâzesin vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı dîvân-ı sâ’ire dârü's-sa‘âdeden alup alay 
köşki dâhilinde namâzın kıldıkdan sonra arabaya tahmîl ve Solak Çeşmesi'ne 
değin teşyî‘ idüp ol mahalde Vâlide Sultân Câmi‘i2 türbesinde defn olunmak 
üzre vârid olan emr-i hümâyûn mûcebince Küçük Mîrâhûr Baltacı İbrâhîm 
Ağa'ya teslîm olup İstanbul'a irsâl olundı. Ol gün pâdişâh-ı gāzî3 hazretleri 
girye vü zârından taşra çıkmadı. Cenâb-ı Bârî-yi te‘âlâ hazretleri4 kemâl-i 
kereminden hüznüne merhamet eyleyüp yerine onbeşinci çehâr-şenbih gün 
Emetullâh Sultân nâm bir duhter-i pâkize-ahter kerem [ü] ihsân buyurmakla 
secde-i şükr eyleyüp iki gün ale't-tevâlî meydân-ı sarây-ı âlîde ra‘d-âşûb toplar 
sehminden ehl-i sanâyi‘ mudhikler mahâretlerin arz itmeden hâlî olmadılar. 
Hattâ ol gün mezkûr Baltacı bârgîrsiz bir araba ihdâs idüp ancak içine kendü 
girüp bir san‘at-ı acîbe ile arabayı ol meydân-ı vâsi‘de murâd üzre yürütdi. 

Âmeden-i ilçi-i Moskov

Bir ay mukaddem Moskov Çarı’nın istihkâm-ı sulh recâsıyla karadan büyük 
ilçisi Edirne'ye gelüp bölük ağaları ve çavuşbaşı ağa mehterhâne ile karşu varup 

1 gāzî ÇY: -V
2 câmi‘-i şerîfi ÇY: şerîf  -V
3 gāzî ÇY: -V
4 hazretleri ÇY: -V
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alay ile getürüp Kıyık Mahallesi'nde Re’îs bâğçesine5 kondurılup6 me’kûlât, 
meşrûbâtı taraf-ı mîrîden görülmüş-idi. Mâh-ı mezbûrun yirmibirinci salı gün 
dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup mu‘tâd üzre cümle tevâbi‘iyle7 hıl‘atla-
nup kendü8 ancak on nefer âdemiyle içerü girmeğe me’zûn olmağın vüzerâdan 
sonra arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı9 masîre yüz10 sürüp nâmesin virdi. Pişkeş 
nâmına sekizyüz dâne semmûr, ondört tahta kākum, otuz dâne balık dişi, on 
dâne sungur arz eyledi. Yirmibeşinci şenbih gün bi-emr-i hümâyûn cânbâz içün 
Cihânnümâ'nın külâhına bir kavî it bağlandı. Bir ucı alay köşki dâhiline çakılan 
kazıklara bend olup11 etrâfının çarmıhları gerildikden sonra pâdişâh-ı gāzî12 haz-
retleri alay köşküne teşrîf  vezîr-i aʻzamı dahi da‘vet ve tabl-hâneye işâret olun-
duğı mahalde Samakovlu Şâhin terâzüsün eline alup ipe13 bindi. Âheste âheste 
menzile yürüyerek Cihânnümânın depesine çıkdı. Ve du‘âsın idüp ardın ardın 
gelüp yere nüzûl eyledi. Der-akab ikinci cânbâz Sirozlı Halîl dahi ol minvâl üzre 
çıkup indi. Birer hıl‘at giydirilüp yüzer altun virildi.14 Matlûbları üzre Şâhin'e 
Samakov gümrüğünden yirmi akçe tekā‘üd ve Halîl'e Dubnitse ihtisâb ağalığı 
inâyet [ü]15 ihsân buyuruldı. Yirmiyedinci dü-şenbih gün Mustafâ Ağa azlinden 
gediklü çavuşlar emîni Yûsuf  Bey'e çavuşbaşılık inâyet [ü] ihsân16 olundı. 

Ve17 mâh-ı Safer'in18 altıncı salı gicesi Edirne Eski Câmi‘ kurbünde âteş vâki‘, 
câmi‘-i şerîfin ancak iki şerefeli menâresinin külâhın harâb eyledikden19 sonra20 
çarşuya yayulduğı mahalde pâdişâh-ı cihân-mutâ‘21 hazretleri berk-i hâtıf-

5 bâğçesinde ÇY
6 nüzûl itdirilüp ÇY
7 tevâbi‘-i levâhıkıyla ÇY: levâhıkı -V
8 kendüsü ÇY
9 a‘lâ ÇY: -V
10 yüzün ÇY
11 oldu ÇY
12 gāzî ÇY: -V
13 ipe -ÇY
14 ihsân olundı ÇY
15 inâyet ÇY: -V
16 ihsân ÇY: -V
17 ve ÇY: -V
18 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
19 ihrâk eyledi ÇY
20 andan ÇY
21 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
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misâl irişüp câmi‘-i mezbûrda istikrâr idüp vüzerâ ve ocak halkından22 bi-eyy-i 
vechin kân “şimdi bu âteşin itfâsına çâre görsünler ve illâ kendileri bilürler” 
emri vârid olıcak bir bir üşündi idüp üç sâ‘at mıkdâr zamânda mündefi‘ olup 
beşyüz kadar23 dekâkîn ihrâk bi'n-nâr olduğı vezîr-i aʻzam tarafından rikâb-ı 
hümâyûna arz olundı. Ol gice Kapu Ağası Gürci Caʻfer Ağa fevt olup yerine 
Hazînedarbaşı Gürci Mahmûd Ağa ve anın yerine Kilârcı-başı Süleymân Ağa 
ve anın yerine Sarây Ağası Küçük Ahmed Ağa ve anın yerine Sarây Kethu-
dâsı Arnavud Osmân Ağa ve anın yerine Küçük Oda Kethudâsı Mudur[nu]
lu Mustafâ Ağa nasb olup irtesi gün alay köşkünde huzûr-ı hümâyûnda kapu 
ağasına serâserli kürk sâ’irlerine sâde hıl‘at24 giydirildi. Alâ’iyye Sancağı’na 
mutasarrıf  Vezîr Kanijeli Osmân Paşa ile Kıbrıs Beylerbeyisi Emîr Ahmed 
Paşa'nın mansıbları mübâdele olundı. Onbeşinci penç-şenbih gün pâdişâh-ı 
cihân-mutâ‘25 hazretleri alay köşki dâhilinde harem ağaları ve gılmân-ı en-
derûn halkı ve sadr-ı a‘zam tevâbi‘ine karışık cirid fermân buyurup Silâhdâr 
Ali Ağa'ya emr eyledikleri üzre sabâh erken kilârcı-başı ve helvâcı-başı nefe-
riyle varup köşk önünde dörtyüz vukıyye şekerden kırmız şerbeti tabh itdikleri 
mahalde kendüler dahi köşke teşrîf  ve ol şerbeti zîr-i kasrda vâki‘ nazar-gâh-ı 
hümâyûnda olan havuza doldurup26 üstüne üstüne dökilen sakā meşkleriy-
le su ve kaya misilli buzlar ile tamâm râstladup içmeğe sâlih olduğı vakitde 
sadr-ı a‘zamı dahi seyre da‘vet eyledi. Ve öyleden sonra ciride ve şerbete izn-i 
hümâyûn27 buyurdı.28 Mukaddem Sadr-ı a‘zam Kethudâsı Tellâk Ali Ağa'ya 
Osmân Çavuş ile bir tas şerbet gönderdi, ol dahi inüp içdi ve yer öpüp bindi. 
Ve ciride başlandı. Harâretlü ve harâretsüz gelüp diledikleri29 denli içerler ve30 
du‘â-yı pâdişâhî iderek giderlerdi. Bu fırka tamâmından31 sonra zülüfli ve Eski 
Sarây baltacıları gelüp başka başka yaya ciridi oynadılar ve şerbetlerin içüp 
gitdiler. Ba‘dehû külâhlı oniki ocağın neferi32 ve hâsâhûr ve şadırvân ve küçük 

22 halkına ÇY
23 mıkdârı ÇY
24 hil‘atler ÇY
25 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
26 döndürüp ÇY
27 hümâyûn ÇY: -V
28 buyuruldı ÇY
29 diledüğü ÇY
30 ve ÇY: -V
31 ve bunlar tamâm itdikden ÇY
32 neferleri ÇY
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âhûr zümresi ve huddâm-ı ağayân-ı rikâb-ı hümâyûn fırka fırka gelüp içdi-
ler. Henûz yarı olmamağla âmmeye izn-i hümâyûn33 buyurdı.34 Meselâ Yeni 
İmâret semti ki Nehr-i Tunca'nın sarây cânibidir, “pâdişâh-ı gāzî35 hazretleri 
şerbet sebîl itmiş” deyü işiden halk-ı âlem36 güğüm ve37 desti ve38 bardak, ibrik 
ile kapuya gelüp diledikleri denlü39 alup biri tehî-dest gitmedi. İkindiye değin 
taşınup güçile tükendi. Ecdâd-ı izâmının birinin asrında vukū‘ bulmamış bir 
memdûh şey olduğundan bu mahalle ketb olundı. Kilârcı-başıya kaftân giy-
dirilüp neferâtlarıyla helvâcı-başı ve sakābaşıya ihsân40 virildi. Silifke Sancağı 
Beyi Malatyalı Emir Ahmed Paşa'nın zulm [ü] te‘addîden41 şâkîleri gelmeğin42 
dîvân-ı hümâyûn ihzâr ve da‘vâcılarıyla murâfa‘a-i şer‘-i şerîf  oldukda celb-i 
mâl itdüğünden gayrı nâ-hakk yere43 onüç âdem salb [u] siyâset eyledüği üze-
rine sübût bulup kapu arasına habs olmuş-idi. Onsekizinci bâzâr gün hâric-i 
bâb-ı hümâyûnda boynı urılup44 nâ-meşrû‘ hüccet virmek töhmetiyle vilâyet 
kādîsı nefy olundı. Ve Bağdâd'dan Diyârbekir Vâlîsi Vezîr Mısırlı Mehemmed 
Paşa'nın başı gelüp hâric-i bâb-ı hümâyûna bırakıldı.

Te’dîb-i Gāzî Girây Sultân45

Mukaddemâ Lihlü ile olan mükâleme-i sulhda46 şürûtun biri Bucak'da mü-
temekkin Hasan Paşa toprağını tecâvüz idüp Lih ve Boğdan toprağına yer-
leşen47 Nogay Tatarı ifrâz ve Özi Suyu'n karşu Kırım cânibine geçüp iskân 
idi. Lâkin içlerinde hân karındaşı Gāzi Girây Sultân bulunup cümle â‘yân-ı 

33 hümâyûn ÇY: -V
34 buyuruldı ÇY
35 gāzî ÇY: -V
36 âlem ÇY: -V
37 ve ÇY: -V
38 ve ÇY: -V
39 kadar Ç: denlü YV
40 ihsânlar ÇY 
41 zulm ü te‘addîden ÇY: ü te‘addî -V
42 gelüp ÇY
43 yere ÇY: -V
44 teninden cüdâ olup ÇY
45 Te’dîb-i Gāzî Giray Sultân ÇY: silik V: Başlık derkenar olarak yazılmıştır.
46 sulh ü salâhda ÇY: ü salâh -V
47 yerleşen -ÇY

632 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Nogay ile yek-dil, iki seneden berü fermâna itâ‘at itmeyüp geçmek üzre 
inâdlarında musırr olup Tatar Hân ile nice def‘a muhârebe vü mukāteleden 
hâlî değiller idi. Âkıbet der-i devletden Gazi Girây Sultân'a, “çün ki Tatar 
senden hoşnûd değil, imdî seni hân idüp Kırım'a gönderelim” deyü hezâr 
dürlü va‘de ve istimâleti mutazammın vârid olan hükm-i hümâyûna imtisâlen 
yüz elli mıkdâr âdemiyle Edirne'ye dâhil ve hân kapu kethudâsı Mektubcı 
Abdi Efendi hânesine nâzil olduğı sâ‘at bi-emr-i hümâyûn çavuşbaşı kaldırıp 
kapu arasına habs eyledi. Bundan sonra hân hazretleri Nogaylunun fermân-ı 
hümâyûn mûcebince Bucak'dan ifrâz ve Kırım cânibine geçüp bâkīleri dahi 
ke'l-evvel senevî hazîne-i âmireye otuzbin Kazan akçesi virmek ve sefer iktizâ 
itdikce kifâyet mıkdâr âdem ile ordu-yı hümâyûna varup hıdmet-i pâdişâhîde 
bulunmak üzre istîmân itdiklerin rikâb-ı hümâyûna arz itmekle mazhar-ı il-
tifât mâh-ı mezbûrun yirmialtıncı dü-şenbih gün Büyük Mîrâhûr Kıbleli-zâde 
Ali Bey ile hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn,48 kılıç, kaftân gönderildi. Gāzî 
Girây Sultân dahi onyedi gün kadar49 hapisden50 sonra Rodos Cezîresi'nde 
kal‘a-bend olmak üzre nefy olundı. Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvelin gurresi cumʻa gün 
pâdişâh-ı cihân-mutâ‘51 hazretleri azîm alay ile Sultân Selîm Câmi‘-i şerîfine 
varup cumʻa namâzın edâ ve ke'l-evvel gelüp alay köşküne nâzil oldı. Azîmet 
[ü] avdetlerinde zahr-ı mübârekelerine serâsere dûhte kākum kapaniçe giyüp 
ser-i nusret-eserlerine Hind sorgucı sokunmuşlar idi. Kendü matlûbları üzre 
Moskov ilçisini câmi‘-i şerîfin havâlîsine nâzır Kapucı-başı Şâhin Mustafâ 
Ağa hânesinden âyîn-i İslâm-ı Osmâniyânı seyr [ü] temâşâ52 idüp pâdişâh-ı 
cihân-mutâ‘53 hazretlerinin şevket ü salâbetin müşâhede idicek azîm tefekkür,54 
dem-beste vü hayerân oldı.55 Ve56 vilâyetine gitmeğe izn [ü]57 istîzân itmekle 
mâh-ı mezbûrun beşinci salı gün dîvân-ı hümâyûna58 da‘vet ve ziyâfet olup on 
nefer âdemiyle arz odasında bisât-bûs-ı pâdişâhî şerefine nâ’il oldı. Ol mahalde 

48 şevket-makrûn ÇY: -V
49 kadar ÇY: -V
50 haps olundukdan ÇY
51 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
52 ü temâşâ ÇY: -V
53 cihân mutâ‘ ÇY: -V
54 azîm tefekkür ÇY: -V
55 kaldı ÇY
56 ve ÇY: -V
57 izn ü ÇY: -V
58 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
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kralına gidecek59 nâme-i hümâyûn yedine virilüp60 izn-i hümâyûn61 buyuruldı. 
Onuncı bâzâr gün Çukadâr-ı hâssa Selîm Ağa mîr-i âlemlikle taşra çıkdı. 

Gāret-şoden-i Hüccâc-ı Müslimîn62

Onyedinci bâzâr gün Sultân Selîm Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh-ı 
kişver-güşâ63 hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Yirmiüçünci şenbih gün müj-
deci Hâcı Hasan Ağa alay köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya64 gelüp yüz sürdi. 
Hüccâc-ı müslimîn Ula nâm menzile geldikde ellibin mıkdâr âsî Urbân kar-
şulayup on gün kadar ceng [ü] muhârebe-i65 azîm olup esnâ-yı mukātele[de] 
hüccâc-ı müslimînin kimi şehîd oldı kimi esîr olup ekseri açlıkdan66 helâk oldı. 
Ancak yüz elli mıkdâr hüccâc-ı müslimîn67 çırlak çıplak mâl ve esvâb ve ehl-i 
ıyâlden rû-gerdân olup68 Şâm-ı şerîfe dâhil olduğun bir bir söyledikde mu‘tâd 
üzre kaftân giyüp bir kabza altûn ile mesrûr kılındı. Emîrü'l-hâc nâmına olan 
Vezîr Çerkes Hasan Paşa ise bir hod-bîn, hod-re’y kendü aklın beğenmiş, 
dîvâne-meşreb, mağrûr bir sefîh âdem olduğundan bir69 kimsenin sözün din-
lemeyüp,70 ukalânın nasîhatin kabûl itmeyüp, Urbân şeyhleri gelüp surre taleb 
itdikce, kılıç göstermekle bu denlü eşkıyâ-yı Urbânın cem‘iyyetine ve kendü-
nün gurûrı şe’âmetinden kesr-i arz-ı hüccâc-ı müslimîn71 idüp, otuzbin kadar72 
ümmet-i Muhammed'in ifnâ-yı vücûduna sebeb oldı. Mahall-i kıtâlde tatar 
kıyâfetine girüp, at boynuna düşüp firâren gelüp Şâm'a dâhil ve Hâcıkırdıran 
nâmıyla telkīb olmuşidi. Bi-emri'llâhi teʻâlâ bu sene-i mübârekede tarîk-i hâcda 

59 gidecek -ÇY
60 teslîm olunup ÇY
61 hümâyûn ÇY: -V
62 Gāret-şoden-i huccâc-ı müslimîn YÇ: silik V: Başlık derkenar şeklinde yazılmıştır.
63 kişver-güşâ ÇY: -V
64 a‘lâ-yi masîre ÇY: -V
65 muhârebe ÇY: -V
66 açlık ve susuzlukdan ÇY: ve susuzluk -V
67 müslimîn ÇY: -V
68 olup ÇY: -V
69 bir ÇY: -V
70 tutmayup ÇY
71 huccâc-ı müslimîn ÇY: -V
72 mıkdârı ÇY
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nisvân ve sıbyân makūlesi katî çok idi. Hüccâcda73 olan metâ‘ın kesretin ancak74 
Mevlâ-yı zü'l-celâl75 bilürdi. Ve kendüde olan eşyâ-yı nefîseye ise vüzerâdan 
birisi mâlik değil76 idi. Allâh belâ virsün77 Cümlesin Arab'a teslîm eyledi.

Vefât-ı Mezemorta el-Hâcı Hüseyin Paşa78

Mâh-ı mezbûrun79 yirmidördünci bâzâr gün Kapudan Vezîr Mezemorta Hü-
seyin Paşa'nın Barre nâm cezîrede fevt ve Sakız'da defn olduğı haberi gelüp 
kapudanlık mansıbı mîrî Başkalyon Kapudanı Hâcı Fettâh Paşa'ya ve Başkal-
yon kapudanlığı Patrona Kalyon Kapudanı Aşcı Hâcı Mehemmed kapudana 
tevcîh [ü] inâyet80 buyuruldı. 

ihrâk-ı Kebîr der-Edirne81

Mâh-ı mezbûrun82 yirmialtıncı salı gün İstanbul'da vâki‘ Hocapaşa kurbünde 
âteş isâbet idüp, Elvân Câmi‘i etrâfında kırk mıkdâr hâne ihrâk oldı. Yirmiseki-
zinci penç-şenbih güni dahi Ayvansaray İskelesi’nde vâki‘ bir Yahûdî hâneden 
âteş isâbet idüp Balat kapusuna varınca değin hâric-i hisâr bi'l-külliyye yanup83 
berbâd oldı. Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhırın gurresi bâzâr gicesi dahi ahşam namâzında84 
Edirne Bitbâzârı'nda bir eskici Yahûdî dükkânından âteş nâgehânî85 zâhir olup 
yanında etmekci [276b] furununa yapışup sağlu ve sollu, yorgancılar ve Bit-
bâzârı'n yakdı.86 Kârgîr Ali Paşa Çarşusu’nun Direklikapusu'na yapışup mez-

73 huccâc-ı müslimînde ÇY: müslimîn -V
74 ancak ÇY: -V
75 zü'l-celâl ÇY: -V
76 olmamış ÇY
77 kendü aklı belâsıyla ÇY
78 Vefât-ı Mezemorta el-Hâcı Hüseyin Paşa ÇY: silik V
79 mâh-ı mezbûrun ÇY: -V
80 ü inâyet ÇY: -V
81 İhrâk-ı kebîr der-Edirne ÇY: silik V 
82 mâh-ı mezbûrun ÇY: -V
83 ihrâk-ı bi'n-nâr olup ÇY
84 namâzından sonra ÇY
85 nâgehânî ÇY: -V
86 ihrâk-ı bi'n-nâr eyledi ÇY
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bûr çarşu87 hâricinde vâki‘ Uluyol üzerinde evvelki kapusuna geldikde vezîr-i 
aʻzam hazretleri88 yetişüp ol mahalden kesdi. Der-akab pâdişâh-ı rûy-i zemîn89 
hazretleri irişüp Tahmîs önünde at üzre durup taraf  taraf  vüzerâ ve a‘yân-ı 
askere âdemler gönderüp bi-eyy-i vechin-kân “hemân şimdi âteşin itfâsına çâre 
görsünler yohsa90 ve illâ kendüler bilür” deyü mü’ekked tenbîh-i hümâyûnları 
sâdır olıcak, gerçe var kuvvetlerin bâzûya getürüp sa‘y [ü] ikdâmda kusûr itme-
diler lâkin meşiyyetehû İlâhî böyle imiş,91 çâre idemediler. Gitdikce âteş şu‘le-
lenüp üç kol oldı. Bir bölüğü Ali Paşa Çarşusu’yla Edirne hisâr arasın yakup 
nihâyet buldı. Hâric-i hisârda mezbûr Bitbâzârı ve Kundakcılar ve Mutaflar 
ve Kârâsteciler ve Eski Bezâsten ve Tavukkapusu'n yakup Zindân berâberin-
de nihâyet buldı. Bir bölüği dahi Ali Paşa Çarşusu'nun Direklikapu önünden 
yakarak varup Balıkbâzârı kapusundan hisâr içine girüp taraf  taraf  âteş biraz92 
perâkende oldı. Sol cânibi derûn-ı hisâr kenârıyla gidüp Tavukkapusı ve Zin-
dân ve Manyaskapusı ve Uğrunkapu'ya ve sağ cânibi dahi Melekkapusu'na 
doğrı gidüp halk necât ve itfâdan me’yûs oldukları mahalde yeniçeri tâ’ifesine, 
“ne durursuz kışlalar yandı” sadâsı zâhir olıcak cümlesi âteşi bırakup eşyâların 
kurtarmak sevdâsına düşüp dağıldılar. Herkes nefsî nefsî bir mertebe şaşkınlık 
oldı ki bir târîhde ne böyle âteş görülmüş ve ne Edirne Edirne olalı başına 
böyle hâl gelmiş-idi. Bu vak‘a sem‘-i hümâyûn olıcak, hıtâb-âmîz itâblar ile 
vüzerâ ve a‘yâna93 “hisâr içini mümkin olan yerlerden94 kesdirip âteşi söyün-
dürsünler yohsa her biri akabince95 gadabıma uğrarlar” deyü tekrâr âdemler 
gönderdikden sonra bi'z-zât kendüler dahi Bitbâzârı ensesinde dolaşup Lâleli 
Câmi‘'e varup bir mıkdâr meks eyledi. Andan Zindân karşusuna varup kâh 
at üzre durup kâh inüp eğlendi.96 Ve bir bâğçelik arasında yatsu namâzın 
kılup andân Dârü'l-hadîs Câmi‘i menâresine çıkup bir zamân dahi andan 
temâşâ eyledi. Hulâsa-i97 kelâm ahşamdan gicenin sekizinci sâ‘atine değin 

87 çarşunun ÇY
88 hazretleri ÇY: -V
89 rûy-i zemîn ÇY: -V
90 yohsa ÇY: -V
91 takdîr tekbîri bozar bir dürlü +ÇY: -V
92 biraz ÇY: -V
93 a‘yân-ı askere ÇY: asker -V
94 mümkin oldukça ba‘zı yerlerden hisâr içini ÇY
95 akabince ÇY: -V
96 Lâleli... eğlendi -ÇY
97 Hâsıl Ç: hulâsa YV
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semender-vâr etrâf-ı hisârı dört dolanup vüzerâ vü a‘yâna gayret [ü] istimâlet 
virdikden sonra biraz râhat içün sarây-ı âmirelerine teşrîf  buyurdılar. Vüzerâ 
vü a‘yân-ı asker98 dahi var kuvveti bâzûya getürüp tevâbi‘âtlarıyla sa‘yde kusûr 
itmediler. Bostâncı ve yeniçeride dahi tâb [ü] tüvân kalmayup ve dökilüp, ka-
lup gittikce âteş işti‘âl bulduğun vezîr-i aʻzam hazretleri99 rikâb-ı hümâyûna100 
arz [u] i‘lâm101 itmekle tekrâr güneş doğarak zülüfli ve Eski Sarây baltacıların 
ve ak külâhlı zümresin balta ve kanca ile önüne katup berk-i hâtif  gibi irişüp 
kal‘aya girdi. Her zümreyi102 bir kola ta‘yîn idüp ân-ı vâhidde önlerin kesdirip 
âteşi basdırdı. Bu husûsda bi'z-zât hareket-i hümâyûnları ve iç halkıyla gelüp 
âteşi söyündürmeleri selefde gelen ecdâdların unutdurdı. Hakkā ki sa‘y [ü] 
ikdâmları ancak olur. Sagīr ve kebîr ve ganî ve fakīr el kaldırıp du‘â-yı hayrların 
cevv-i hevâya irgürdiler. Bi-lutfi'llâhi teʻâlâ gündüzün ikinci sâ‘atinde teskîn bu-
lup bu takdîrce ondört sâ‘at yandı. Ve illâ himmet-i pâdişâhî olmayaydı bütün 
kal‘adan bir ev halâs olmazdı.103 Andan yine iç halkın önüne katup mesrû[r]
en sarâya104 geldi.105 Bâ-fermân-ı hümâyûn106 teftîş ve tefahhus107 olup derûn-ı 
hisârda üçbin elli iki hâne, beş câmi‘, iki mescid ve altı kilisa ve derûn ve bîrûn-ı 
hisârda ikibin ikiyüz otuz dükkân ve dokuz hân ihrâk bi'n-nâr olduğı rikâb-ı 
hümâyûna108 arz [u] i‘lâm109 olundı. 

Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhır'ın yedinci şenbih gün pâdişâh-ı rûy-i zemîn110 hazretleri 
harem-i hümâyûn ve gılmân-ı enderûn ile Akpınar Bâğçesi'ne göçüp iç halkı 
çadırlar ile bâğçe kurbünde olup hakīr mu‘tâd üzre yine sarâyda kaldık. Yirmi 
ikinci bâzâr gün dîvâna gelüp yeniçeriye çorba döşenürken zümre-i mezbûreye 
iltifâten bu hakīre, “bâbü's-sa‘âdeye var kapucılar kethudâsın çağır, şu meydâ-
na döşenen çorbadan bir tas çorba ile bir fodula alup kapuda sana virsin, getür 

98 asker Ç: -YV
99 hazretleri ÇY: -V
100 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
101 i‘lâm ÇY: -V
102 her zümreyi -ÇY
103 olmanın imkânı yok idi ÇY
104 saray-ı behçet-âsâlarına ÇY: behçet-âsâların -V
105 geldiler ÇY
106 âlî ÇY
107 ve tefahhus ÇY: -V
108 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
109 i‘lâm ÇY: -V
110 rûy-i zemîn ÇY: -V
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ta‘amına bakayım” buyurmağın ber-mûceb-i fermân-ı hümâyûn111 varup 
alup112 getürdüm. Bir kaç kaşık çorba ile bir mıkdâr foduladan tenâvül buyur-
dılar. “Kilârcı-başıya söyle çorba kem değil lâkin fodula alçakdır, dahi hâss ve 
beyâz pişürdesin” deyü sâdır olan fermân-ı113 hümâyûnların teblîğ eyledim. 
Mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in ikinci çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî114 hazretlerin 
vezîr-i aʻzam kullarını115 Buçukdepe[de] kasr-ı cedîde da‘vet ve azîm116 ziyâfet 
idüp bir mücevher kuşak, beş boğça dîbâ bir donanmış at, bir bârgîr pîşkeş 
virüp mu‘tâd üzre kürk giydi. 

Onbirinci cumʻa gün Büyük Mîrâhûr Kıbleli-zâde Ali Bey Kırım'dan gelüp 
hân-ı âlî-şân117 hazretlerine Akkirman'da buluşup, kürki giydirüp, kılıcı kuşa-
dup Bucak'da mütemekkin Nogay Tatarı a‘yânıyla barışdırup andan Kırım'a 
varup Şîrîn beylerine kaftânların giydirüp hân-ı âlî-şân118 ile beynlerinde olan 
burûdet mahabbete tebeddül olduğun ve mu‘tâd üzre Lih kralı tarafından 
kırkbeş bin guruş pîşkeşleri hân-ı âlî-şân119 hazretlerine gelüp vâsıl olduğun ve 
Moskov çarından hân-ı âlî-şân120 hazretlerine mu‘tâd olan doksanbin guruşı 
göndermeyüp beynlerine kılıç düşüp kış ortasında cümle Tatar-ı sabâ-reftâr121 
askeri yek-dil ü yek-cihet122 Moskov memleketlerine akın ideceğin ve hâlen 
Lih kralı ile Moskov çarı arasında adâvet-i küllî vâki‘ olup, hayli Lih askeri 
cem‘iyyet idüp Moskov askeriyle mukābil olup, Lihlü Moskovluyı bozup, kırup 
memleketlerin gāret [ü] hasâret123 itmekle Moskov çarı dahi Lih diyârına yürü-
mek üzre azîm asker tedârükünde olmağla Lih kralı dahi hân-ı âlî-şân124 haz-
retlerinden imdâd [u] i‘ânet125 istedüğün ve ol dahi “işte Âl-i Osmân pâdişâhı 

111 hümâyûn ÇY: -V
112 alup ÇY: -V
113 tenbîh ÇY
114 gāzî ÇY: -V
115 kullarını ÇY: -V
116 azîm ÇY: -V
117 âlî-şân ÇY: -V
118 âlî-şân ÇY: -V
119 âlî-şân ÇY: -V
120 âlî-şân ÇY: -V
121 sabâ-reftâr ÇY: -V
122 ve yek-cihet ÇY: -V
123 ü hasâret ÇY: -V
124 âlî-şân ÇY: -V
125 i‘ânet ÇY: -V

638 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Edirne'de, ilçi gönderüp yalvarın.126 Söz geçirüp bize emr ider ise ol zamân 
imdâdına127 giderim” didüğün haber virdi. Onaltıncı çehâr-şenbih gün Ka-
pudan Abdülfettâh Paşa cümle donanma-yı hümâyûn128 çekdirirleri129 ve mîrî 
kalyonları ile İstânbul'a130 dâhil olup Edirne'ye da‘vet buyuruldı. Ve Şâm'dan 
ma‘zûl Emîrü'l-hâc Hâcıkırdıran Vezîr Çerkes Hasan Paşa ihzâr ve İstanbul'da 
kapu arasına habsi fermânıyla Baş Kapucı-başı Şâhin Mustafâ Ağa irsâl buyu-
rulmuş-idi. Paşa-yı mûmâ-ileyh İstanbul'a geldüği gibi kaziyyeye vâkıf  olıcak, 
“bî-cürm ölmekden evvel ahvâlimi vezîr-i aʻzama131 bildireyim öldürürler ise 
sonra öleyim” deyü bir hıdmet-kârıyla bir kayığa binüp Tekfurdağı'na andan 
bir gün bir gicede ki mâh-ı mezbûrun yirmibirinci dü-şenbih gün Edirne'ye 
gelüp vezîr-i aʻzama buluşdı. Ve Urbân eşkıyâsıyla olan mâcerâyı künhüyle arz 
itdüği mahalde Şâhin Mustafâ Ağa gelüp kaldırdı ve getürüp Edirne kapu ara-
sına habs eyledi. Bir ay tamâm bend-i elîmden sonra ba‘zı nüdemâ şefâ‘atiyle 
ıtlâk olup Sakız Cezîresi'ne nefy olundı. Kethudâsı İkikapulı Ahmed Ağa'nın 
eşkıyâ-yı Urbân ile nihânî ilmi olmak töhmetiyle hâric-i bâb-ı hümâyûnda 
boynı uruldı. Emîrü'l-hâclık Şâm-ı Trablus Beylerbeyisi Arslan Paşa'ya tevcîh 
[ü] inâyet132 buyurılup Şâm Eyâleti dahi mansıbına zamîme kılındı. Ve hüc-
câc-ı müslimîni selâmet ile götürüp getürmek şartıyla ücret-i sekbânân mîrîden 
üçyüz bin guruş irsâl olundı. İrtesi salı gün Hâsodabaşı Koca Abdullâh Ağa ile 
Hâkim-i Mekke Şerîf  Sa‘d'a mukarrer nâme-i hümâyûn ve kılıç ve serâsere 
kaplu semmûr133 kürk gönderilüp kendü dahi huzûr-ı pâdişâhîde134 kürk giyüp 
el öpüp vedâ‘ eyledi. Varup gelince yerine Silâhdâr Ali Ağa vekîl nasb olundı. 

Pâdişâh-ı gāzî135 hazretleri Akpınar Bâğçesi'nde136 kırkaltı gün meks [ü]137 ikā-
metden sonra mâh-ı mezbûrun yirmidördünci penç-şenbih güni ki Teşrîn-i 

126 yalvarup niyâz idin ÇY
127 imdâd-ı i‘ânetinize ÇY: i‘ânet -V
128 ile +ÇY: -V
129 çekdirir ÇY
130 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
131 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
132 ü inâyet ÇY: -V
133 semmûr ÇY: -V
134 pâdişâh-ı gāzîde ÇY: gāzî -V
135 gāzî ÇY: -V
136 bâğçesinden ÇY
137 meks ü ÇY: -V
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evvelin onaltısıdır, külliyetle sarâya göçdiler. Vezîr-i aʻzam hazretleri138 on 
günden berü nâ-hôş mîzâc olmağın, mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in beşinci bâzâr 
güni ki ibtidâ-yı rûz-ı Kāsım'dır, taraf-ı pâdişâhîden İç Hazînedâr Musâhib 
Hâfız Mehemmed Ağa ile bir semmûr-ı fâ’izü's-sürûr139 kürk ve bir donanmış 
at gönderilüp hâtırı su’âl buyuruldı. Van Beylerbeyisi Vezîr Çelebi İbrâhîm 
Paşa'nın fevti haberi gelüp eyâlet-i mahlûle Sivas Beylerbeyisi Aşcı Mustafâ 
Paşa'ya ve eyâlet-i Sivas Şehrizor'dan ma‘zûl Erkinetli Süleymân Paşa'ya tevcîh 
[ü] inâyet140 olundı. Yirmisekizinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâzîye-
nin reşen ve lezez ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi. Ol gün taraf-ı pâdişâhîden141 
vezîr-i aʻzama iltifâten hatt-ı hümâyûn-ı şevket142-makrûn kürkli ve sâde iki 
sevb hıla‘-ı fâhire ile Silâhdâr Ali Ağa irsâl olundı. 

Binâ-yı Cisr-i Sarrâc-hâne der-Edirne

Bundan akdem nısfından ziyâdesi hedm olunan Sarâchâne cisrinin binâsına 
fermân-ı hümâyûn sâdır olmağın Kapan Çelebi Mehemmed Efendi nâzır 
ta‘yîn ve işbu sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresinde mübâşeret olunup 
zîrinden cereyân iden Nehr-i Tunca iki aded eski gözlere sapdırılup hezâr sa‘y 
[ü] ikdâm altı ay tamâmında ki mâh-ı Receb'in gurresi cumʻa günüdür, itmâmı 
müyesser olup, elli yük akçe sarf  olunduğı defterdâr efendi lisânından mesmû‘ 
oldı. İtmâm-ı binâsına Edirne müderrisî[ni]nden Etmekci-zâde Faik Mahmûd 
Efendi târîh-i cisr: “Eyledi fermân bu cisri yapdı Sultân Mustafâ”. Bu gûne bir 
târîh düşürüp vasatında olan suffa üzre mermere hafr olundı.

Zuhûr-ı Binâ-yı Kârgîr Dekâkin

Mâh-ı mezbûrun143 ikinci şenbih144 gün İstanbul'da vâki‘ bezâzesten kurbünde 
Sorguccular Hanı yanında bir bekçi fenerinden âteş isâbet idüp bezâzesten etrâ-
fında olan bütün çarşu yandı. Nice bin tüccâr fakīr ve evkāflar berbâd olmağla 

138 hazretleri ÇY: -V
139 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
140 ü inâyet ÇY: -V
141 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretlerin -V
142 inâyet ÇY
143 Mâh-ı mezbûrun ÇY: -V
144 Dü-şenbih Ç: Şenbih YV
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İstanbul kâ’im-makāmı Vezîr Çerkes Osmân Paşa a‘yân-ı şehri cem‘ idüp, “buna 
ne çâre idelim ki bu şehrin âb-ı rûyı olan bu çarşu bâzâr ihrâkdan emîn ola” 
didi. Bi'l-ittifâk “baştan başa cümlesi kârgîr binâ olup sakaflarına karşu karşuya 
tolozlar atılup kemerlere muhtâcdır. Gerçe dekâkînin ekseri sağīr olup nizâm bu-
lunca nizâ‘dan hâlî olmaz. Nihâyet Edirne Ali Paşa Çarşusı misilli bir eser-i azîm 
olmuş olur” didiklerin rikâb-ı hümâyûna145 arz [u] i‘lâm146 itmekle mûcibince 
hatt-ı şerîf  sâdır olup cebren ve147 kahren kârgîr binâya mübâşeret itdirildi. Vâ-
kı‘ada iki sene mıkdâr-ı zamân mülk sâhibleri keşâkeşden hâlî olmadılar. Bundan 
sonra çarşularda ihrâklar vâki‘ oldukça eshâb-ı dekâkîn, kârgîr binâya mübâşeret 
itmekle bi-avni'llâhi teʻâlâ148 halka149 emniyyet gelüp hem rahîs-bahâ ile olur oldı 
ve hem bir memdûh eser vücûda geldi. Üçünci şenbih150 gün şevketlü, kudretlü, 
azametlü151 pâdişâh152 hazretleri alay köşkünden surre çıkarup vezîr-i aʻzam 
ile şeyhü'l-islâm efendiyi da‘vet buyurup, kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire153 
vezîr-i aʻzama virilüp,154 bir sevb beyâz [277a] çukaya semmûr kaplu erkân kürk 
efendiye155 ilbâs eyledikden sonra mâh-ı mezbûrun beşinci dü-şenbih gün sayd 
[ü] şikâr tarîkiyle ihtisâr üzre Karışdıran'a doğrı azîmet buyurdı. Menzil-i evvel 
Hafsa. İrtesi salı gün meks [ü] ikāmet156 idüp çehâr-şenbih gün Menzil-i Baba-yı 
atîk. Penç-şenbih gün Menzil-i Burgos. Menzil-i mezbûrda onüç gün meks [ü] 
ikāmet157 esnâsında Kapudan Hâcı Abdülfettâh Paşa ber-mûceb-i fermân-ı 
âlî158 Edirne'de vezîr-i aʻzama159 buluşup, andan Burgos'da dârü's-sa‘âde ağası 
vesâtatıyla sarây kapusı dâhilinde ağa-yı mûmâ-ileyh odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-
ya yüz sürüp hıl‘at giydirdikden sonra mâh-ı mezbûrun yirmiikinci penç-şenbih 

145 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
146 i‘lâm ÇY: -V
147 ve ÇY: -V
148 el-melikü'l-kādir +ÇY: -V
149 halk-ı âleme ÇY: âlem -V
150 Penç-şenbih ÇY
151 şevketlü, kudretlü, azametlü ÇY: -V
152 pâdişâhımız ÇY
153 fâhire ÇY: -V
154 virilüp ÇY
155 efendi hazretlerine ÇY: hazretleri -V
156 ü ikāmet ÇY: -V
157 ü ikāmet ÇY: -V
158 âlî ÇY: -V
159 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
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gün Karışdıran sarâyına hareket-i hümâyûn buyurdı. Mâh-ı Şa‘bân'ın beşinci 
çehâr-şenbih gün Anadolı Kādî-askeri Deli Abdullâh Efendi fevt olup Taşlık 
Câmi‘i sâhasında defn olundı. Yeri İstanbul kazâsından munfasıl Ârif  Abdülbâki 
Efendi'ye verildi.160 Onuncı dü-şenbih gün Küçük Mîrâhûr Baltacı İbrâhîm Ağa 
fevt olup, yerine Vezîr-i aʻzam Kapucılar Kethudâsı Telhîsî Mehemmed Ağa 
nasb olundı. Ondördünci cumʻa gün sad[r]ü'ş-şehîd Fâzıl Mustafâ Paşa-oğlı 
Abdullâh Bey şeyhü'l-islâm efendiye dâmâd olmak takarrübüyle vezîr-i aʻzam 
şefâ‘atiyle vezâret hâsları virilüp kubbe-nişîn oldı. 

Pâdişâh hazretleri Karışdıran Menzilinde dahi onüç gün meks [ü]161 ikāmetden 
sonra mâh-ı mezbûrun onüçünci penç-şenbih gün hareket ve avdet buyurup, 
onaltıncı bâzâr güni ki ibtidâ-yı azîmetlerinin kırk ikinci günüdür, Edirne'ye 
duhûl, sarây-ı âmirelerine şeref-nüzûl buyurdılar. Ol gün vezîr-i aʻzam İskender 
Möyi berâberinde istikbâl ve piyâdece selâmlayup rikâb-ı hümâyûnların bûs 
idüp me’zûn olduğı hâlde binüp hem-inân karye-i mezbûra değin gelüp anda 
mîrî çiftlikde ihzâr eyledüği tertîb-i ziyâfetden sonra rikâb-ı hümâyûnlarına bir 
donanmış at, beş kîse akçe, beş boğça dîbâ, oniki aded habbe zümürrüd pîşkeş 
çeküp kendü dahi taraf-ı sultânîden162 kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâ-
sıyla mesrûr kılındı. İstanbul'da Sekbân-başı Deli Muslı Ağa azlinden yerine 
kul kethudâlığından mütekā‘id Selîm Ağa nasb olundı. Mâh-ı Ramazân'ın 
yirmibirinci şenbih güni ki cemre-i ûlâdır, taraf-ı pâdişâhîden163 cümle vüzerâ 
ve ulemâ vü meşâyih Hâsoda kasrına da‘vet ve hırka-i şerîf  açılup du‘â olundı. 
Yirmidördünci salı gün Rumili pâyesiyle nakībü'l-eşrâf  olan zâde-i müftî-i 
zamâne Fethullâh Çelebi'ye hatt-ı hümâyûn ile şeyhü'l-islâmlık pâyesi verildi. 

Yirmidokuzuncı bâzâr gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve recec ulûfesi çıkup vü-
zerâ arza girdi. Mâh-ı Şevvâl'in gurresi salı gün pâdişâh-ı cihân-mutâ‘164 hazret-
leri vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı dîvân-ı sâ’ire ile bâbü's-sa‘âdede165 bayramlaşup 
alay ile Sultân Selîm Câmi‘-i şerîfinde varup bayram namâzın kılup166 geldiler.167 

160 tevcîh olundı ÇY
161 meks ü ÇY: -V
162 pâdişâh-ı cihân-mutâ‘ hazretlerinden ÇY
163 hüdâvendigâr hazretlerinden ÇY
164 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
165 sa‘âdetü'ş-şerîfede ÇY: şerîfe -V
166 edâ idüp ÇY
167 yine sa‘âdet-i ikbâl ile avdet eylediler ÇY
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Beşinci şenbih gün pâdişâh-ı cihân-mutâ‘168 hazretlerin vezîr-i aʻzam kendü 
sarâyına da‘vet ve ziyâfet idüp bir mücevher pençe sorguç beş kîse akçe, beş 
boğça dîbâ, iki at biri donanmış pîşkeş virüp kürk giydi. Ol gün zülüflü baltacılar 
zümresinden İç Kuşcıbaşı Boşnak Mustafâ Halîfe'ye te’bîden Hersek Sancağı 
verildi.169 Yedinci dü-şenbih gün vezîr-i aʻzam şefâ‘atiyle pâdişâh-ı rûy-i zemîn170 
hazretleri sadr-ı sâbık Maktûl Kara Mustafâ Paşa-oğlı Ali Bey'e ondokuz yaşında 
iken vezâret ile Kandiye Eyâleti’n tevcîh [ü] inâyet171 buyurup, duhter-i pâkize 
ahterlerinden Safiye Sultân'ı mezbûr Ali Paşa'ya ve Emine Sultân'ı Silâhdâr Ali 
Ağa'ya nâmzed idüp Ali Paşa'nın çukaya kaplu dâmâdlık kürki vezîr-i aʻzam 
huzûrunda ve silâhdâr ağanın dâmâdlık kürki Hâsoda köşkünde172 huzûr-ı 
hümâyûnda ilbâs buyurılup nişânları taleb olundı. Mezbûr Ali Paşa'nın bir 
elmâs hâtem ve bir sorguç nişânın Vezîr-i aʻzam Kethudâsı Şehrizorlı Seyyid173 
Hasan Ağa alay ile getürüp dârü's-sa‘âde kapusı önünde Kızlar Ağası Solak 
Nezîr Ağa'ya teslîm eyledi. Silâhdâr ağanın dahi bir elmâs hâtem ve bir sorguç 
nişânın sandıkdaşı berberbaşı Kadîr Yûsuf  Ağa Demirkapu hâricinde vezîr-i 
aʻzam kethudâsına teslîm ve ma‘an binüp alay ile Sarâçhâne cisri kapusundan 
çıkup minvâl-i meşrûh üzre dârü's-sa‘âde ağasına îsâl eylediler. Ol mahalde ta-
raf-ı saltanatdan ikisine dahi çukaya kaplu birer erkân semmûr-ı fâ’izü's-sürûr174 
kürk ilbâs buyuruldı. Yirmiikinci salı gün henûz Beç yolundan Rober dö Soton 
nâm İngilis ilçisi dîvân-ı hümâyûna175 da‘vet ve176 ziyâfet olup, mu‘tâd üzre 
vüzerâdan sonra sekiz nefer âdemiyle177 arz odasında pâye-i serîr-i â‘lâya yüz 
sürüp ve178 kralının nâmesin teslîm idüp179 ve bir mıkdâr akmişeye müte‘allik el 
hediyyesin arz idüp matlûbı üzre balyosluk ile Âsitâne'de180 kalmasına ve selefi 
Lord Paget vilâyetine gitmesine izn-i hümâyûn sâdır oldı. 

168 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
169 tevcîh-i inâyet olundı ÇY
170 rûy-i zemîn ÇY: -V
171 ü inâyet ÇY: -V
172 Köşki sâyesinde ÇY: sâyesi -V
173 es-Seyyid ÇY
174 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
175 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
176 ve ÇY: -V
177 âdemîsiyle ÇY
178 ve ÇY: -V
179 idüp ÇY: -V
180 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
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Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin onuncı cumʻa gün a‘yân-ı devletden Kiremitci-oğlı 
Mehemmed Ağa'ya cebecibaşılık verildi. Ol gün Tımışvar sükkânından tek-
ye-nişîn mazanne-i kirâme Selîm Dede Ayasofya ziyâreti niyyetiyle Edirne'ye 
gelüp İstanbul'a181 gitti. Yirmiüçünci penç-şenbih gün Boşnak Mahmûd Bey 
yediyle Mısır hazînesi gelüp hazîne-i âmireye teslîm oldı. Mâh-ı Zi'l-hiccenin 
onuncı bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî182 hazretleri mu‘tâd üzre vüzerâ ve ulemâ ve 
a‘yân-ı dîvân-ı sâ’ire ile bâb-ı hümâyûnda bayramlaşup alay ile Sultân Selîm 
Câmi‘i'ne teşrîf  ve salât-ı îdi edâ idüp geldiler. Onüçünci çehâr-şenbih gün 
pâdişâh-ı cihân-mutâ‘183 hazretlerin vezîr-i aʻzam kulları184 Buçukdepe'de185 
olan kasrına da‘vet ve azîm186 ziyâfet idüp, rikâb-ı hümâyûnlarına bir murassa‘ 
kuşak, beş kîse akçe, beş boğça dîbâ bir donanmış at pîşkeş virüp mu‘tâd üzre 
kendü kürkli ve sâde iki kat hıla‘-ı fâhire ve tevâbi‘i kaftân giydiler. Onbeşinci 
cumʻa gün Büyük Mîrâhûr Kıbleli-zâde Ali Bey'in Şehzâde Sultân Ahmed 
Hân-ı civân-baht187 ile nihânî ba‘zı hareketi188 sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâhî 
olmağın magdûben azl ve İstanbul'a189 nefy olunup irtesi gün yerine Hazîne 
Kethudâsı Boşnak Yûsuf  Ağa ve anın yerine Hâsoda huddâmından iki gün-
lük en acemî minder kısdısı190 Yazıcı191 İbrâhîm Bey nasb olup ikisi bile alay 
köşkünde huzûr-ı hümâyûnda muharrir-i hakīr yediyle hıl‘atlerin giyüp taraf-ı 
pâdişâhîden192 me’mûr olduğumuz üzre kethudâ-yı cedîdi hazîne odasına gö-
türüp istikrâr ve neferâtına el öpdürdük. 

Ta‘yîn-i Hâce-i şehzâde Sultân Mahmûd

Pâdişâh-ı rûy-i zemîn193 hazretlerinin şehzâde-i civan-baht-ı ekberleri ya‘ni ki 
Sultân Mahmûd nâm âlî-nejâd hazretlerinin sinn-i şerîfleri altıncı seneye bâliğ 

181 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
182 gāzî ÇY: -V
183 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
184 kulları ÇY: -V
185 Buçukdepe nâm mahalde ÇY: nâm mahal -V
186 azîm ÇY: -V
187 civân-baht ÇY: -V
188 hareket-i etvârı ÇY: etvâr -V
189 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
190 masdısı ÇY
191 Yazıcı -ÇY
192 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden ÇY: kişver-güşâ hazretlerin -V
193 rûy-i zemîn ÇY: -V
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olmağın hâce ta‘yîn olunmak içün cümle erkân-ı devlete194 tertîb-i ziyâfet bu-
yurulmak üzre Dârü's-sa‘âde195 Ağası Nezîr Ağa'ya tenbîh-i hümâyûnları sâdır 
olıcak, ber-mûceb-i fermân-ı âlî ağa-yı mûmâ-ileyh dahi işbu şehr-i Zi'l-hic-
ce'nin yirminci çehâr-şenbih gün alay köşki dâhilinde meydân-ı bâ-safâda azîm 
otaklar ve çergeler ve serâ-perdeler kurdurup mukaddem vüzerâ ve ulemâ ve 
a‘yân-ı ehl-i196 dîvân-ı sâ’ire da‘vet ve otuz sofra olmak üzre beşyüz sahan et‘i-
me-i nefîse-i197 gûnâ-gûn ile ziyâfet idüp mu‘tâd üzre zülüfli baltacılar ulemâya, 
Eski Sarây baltacılar vüzerâya edâ-yı hıdmetden sonra pâdişâh-ı rûy-i zemîn198 
hazretleri harem-i şerîfden199 otağ-ı hümâyûnlarına teşrîf-sâz200 buyurdılar. 
Şeyhü’l-islâm efendi hazretleri201 örf  ve erkân kürk vezîr-i aʻzam Selîmî destâr 
ve erkân kürk ile sâyebân önünde selâmlayup binek taşında koltuğuna girüp 
atdan indirdi. Ve getürüp üç direkli çerge altından taht-ı hümâyûn-baht-ı sa‘â-
detlerine iclâs buyurtdı. Ve kendüler dahi mukābele-i şâhânelerinde oturmağa 
me’zûn oldılar. Ol mahalde dârü's-sa‘âde ağası sa‘âdetlü şehzâde-i civân-baht202 
hazretlerin varup meclis-i şehen-şâhîye getürmeğe fermân-ı hümâyûn203 sudûr 
ve204 şeyhü'l-islâm efendiyle205 vezîr-i aʻzam kulları206 huzûr-ı hümâyûnda207 ka-
lup sâ’ir vüzerâ mevlid-i şerîfe hâzır [u] müheyyâ208 oldukları âdâb üzre Selîmî 
destâr ve erkân kürk ve ulemâ efendiler örfleri ve erkân kürk ve re’îsü'l-küttâb 
efendiyle çavuşbaşı Selîmîleri ve erkân kürkleri vesâ’ir a‘yân-ı dîvân Selîmî ve 
mücevveze ve erkân libâsları ve pâk-ı tathîr-i209 mülebbes tevâbi‘leriyle210 varup 
dârü's-sa‘âdeti'l-aliyyeti'ş-şerîfe kapusunda istikbâline me’mûr piyâde ve âmâde 

194 devlet-i a‘yâna ÇY: a‘yân -V
195 Dârü's-sa‘âdeti'ş-şerîfe ÇY: şerîf  -V
196 ehl ÇY: -V
197 nefîse ÇY: -V
198 rûy-i zemîn ÇY: -V
199 şerîfde ÇY
200 hümâyûn Ç: -sâz Y: -V
201 hazretleri ÇY: -V
202 civân-baht ÇY: -V
203 hümâyûn ÇY: -V
204 ve ÇY: -V
205 efendi hazretleri ile ÇY: hazretleri -V
206 kulları ÇY: -V
207 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: -V
208 ve müheyyâ ÇY: -V
209 tathîr ÇY: -V
210 tevâbi‘âtları ile ÇY
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vü müheyyâ211 oldukları hînde sa‘âdetlü şehzâde-i civân-baht212 hazretleri mü-
bârek ser-i nusret-eserlerinde mücevher kavuk ve zümürrüd ve incü ile tezyîn 
olmuş taylasânlı destâr-ı şerîfleri üzre per-i hümâdan otağa-i şerîf  sokunmuş, 
zahr-ı mübâreklerine murassa‘ çaprastlu gûlgûlî serâser göke213 ve kudûm-i 
şerîflerine mücevher çizme ilbâsıyla tamâm vücûd-ı meymenet-lüzûmı zîb [ü] 
zîvere müsteğrak olmuş murassa‘ raht ve bisât ve sorguç ve altundan214 kotas 
ile eğerlenmiş bir at-ı rahş-ı sebük-seyre süvâr olup bâb-ı dârü's-sa‘âdeden arz-ı 
cemâl eyledi. Cümle a‘yân, yemîn [ü] yesâr, solâkān, peykân ve çâvuşân önü-
ne düşüp envâ‘-ı215 i‘zâz [ü] ikrâm ile216 bezl-i atâyâ iderek otağ-ı hümâyûna217 
karîb mahalle geldikde Silâhdâr Ali218 Ağa, Çukadâr İbşir Hüseyin Ağa, Rikâb-
dâr Süleymân Ağa me’zûnen istikbâline müsâra‘at idüp rikâbına girdiler. Ve 
binek taşında dahi şeyhü'l-islâm efendiyle, vezîr-i aʻzam hazretleri219 karşulayup 
atından indirdiler, huzûr-ı hümâyûn-ı mehâbet-makrûna getürdiler. Pâdişâh-ı 
cihân-mutâ‘220 hazretleri dahi kemâl-i şefakat-i mülûkânelerinden nûr-ı dîde-
lerine ta‘zîmen bir mıkdâr hareket ider gibi olup yanlarında iclâs buyurmağa 
işâret-i aliyyeleri olıcak, mübârek dest-i hümâyûnların bûs idüp kemâl-i âdâb 
ile ku‘ûd buyurdılar. Ol mahall-i hâssü'l-hâsda Defterdâr Muhsin-zâde Me-
hemmed Efendi'yle Re’îsü'l-küttâb Râmî Mehemmed Efendi'den gayri cümle 
vüzerâ ve ulemâyâ mukābele-i şehriyârîde ku‘ûda izn-i hümâyûn erzânî bu-
yuruldığı mahalde, taht-ı hümâyûn önünde ya‘ni ki mevlânâ221 şeyhü'l-islâm 
efendi hazretleri222 mukābelesinde ferş olunan şilte üzre sa‘âdetlü şehzâde-i 
civân-baht223 hazretleri inüp iclâs buyurup, rahle ile Mushaf-ı şerîf  getürüldi. 
Bi-emr-i hümâyûn teberrüken şeyhü'l-islâm efendi hazretleri224 bed’ itdirüp 

211 ve müheyyâ ÇY: -V
212 civân-baht ÇY: -V
213 gerge ÇY
214 altun ÇY
215 envâ‘ -ÇY
216 birle ÇY
217 hümâyûn-nitâklarına ÇY: nitâkların -V
218 Ali -ÇY
219 hazretleri ÇY: -V
220 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
221 mevlânâ ÇY: -V
222 hazretleri ÇY: -V
223 civân-baht ÇY: -V
224 hazretleri ÇY: -V
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Besmele-i şerîf  ve Rabbi yessir'den sonra elif, be, te, se okudup du‘â eyledi. Sa‘âdetlü 
şehzâde-i civân-baht225 hazretleri dahi sa‘âdetle226 kalkup tekrâr takbîl-i yed-i 
sultânî idüp, taht-ı âlî-baht227 üzre ku‘ûd buyurduğı esnâda işâret-i pâdişâhî228 
üzre Silâhdâr Ali Ağa yediyle mevlânâ229 şeyhü'l-islâm-ı melâmeti'l-enâm230 
efendiye231 beyâz çukaya kaplu semmûr erkân kürk, vezîr-i aʻzama232 kürkli 
ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ve nakībü'l-eşrâf  olan şeyhü’l-islâm efendi-zâde 
Fethullâh Efendi'ye yeşil çukaya kaplu semmûr erkân kürk Vezîr-i sânî Dâmâd 
Moralı Hasan Paşa'ya ve Vezîr Tevkī‘î Söhrablı Ahmed Paşa'ya ve Vezîr-i râbi‘ 
Abdullâh Paşa'ya ser-â-pâ serâsere kaplu semmûr erkân233 kürk, Rumili Kā-
dî-askeri olan234 Başmakcı-zâde Seyyid Ali Efendi'ye ve Anadolı Kādî-askeri 
Ârif  Abdülbâki Efendi'ye ve Rumili pâyesiyle İmâm-ı sultânî-i evvel Sâlih Efen-
di'ye ser-â-pâ meneviş sofa kaplu semmûr erkân kürk ve sa‘âdetlü şehzâde-i 
civân-baht235 hazretlerine Rumili236 pâyesiyle hâce ta‘yîn olunan şeyhü’l-islâm 
efendi-237zâde İbrâhîm Efendi'ye ve defterdâr efendiye, re’îs efendiye ser-â-pâ 
yeşil çukaya kaplu semmûr erkân kürk ve kilârcı-başıya sâde hıl‘at-ı fâhire238 il-
bâs olup239 mesrûren hayme-i mahsûsalarına azîmet eylediler. 

Bu vakitde in‘âm-ı pâdişâhî mebzûl kılınup İç Hazînedâr Hafız Mehemmed 
Ağa yedinden bir kaç kîse çil pâre bir futaya doldurılup sâyebân önünde binek 
taşı üzerinden ol mahalle cem‘ olan bir nice bin huddâm-ı ağayân ve peykân ve 
solagān ve çavuşân ve bevvâbân ve mehterân üzerine saçıldı. Her birinin dîde-i 
baht-ı hâb-alûdları açıldı. [277b] Mukābele-i hıdmet dârü's-sa‘âde ağasına 
dahi kürkli ve sâde iki kat hıl‘at-i fâhire giydirildikden sonra sa‘âdetlü şehzâde-i 

225 civân-baht ÇY: -V
226 sa‘âdetle ÇY: -V
227 âlî-baht ÇY: -V
228 pâdişâh-ı cihân ÇY: cihân -V
229 mevlânâ ÇY: -V
230 allâmetü'l-enâm ÇY: -V
231 efendi hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
232 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
233 erkân ÇY: -V
234 olan ÇY: -V
235 civân-baht ÇY: -V
236 Rumili -Y
237 efendi -ÇY
238 fâhire ÇY: -V
239 buyuruldı ÇY
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civân-baht240 hazretlerini içerü getürmeğe emr olundı. Minvâl-i meşrûh üzre 
a‘yân-ı devlet otağ-ı hümâyûnda bir mıkdâr ilerücede selâma durup ancak mev-
lânâ241 şeyhü'l-islâm-ı allâmetü'l-enâm242 efendiyle vezîr-i aʻzam binek taşında 
gelüp mezbûr esb-i sabâ-reftâra bindirüp bir mıkdâr rikâbında müşâya‘atıyla 
müşerref  olup, bir mıkdâr dahi arz ağaları gidüp döndiler. Sâ’ir a‘yân-ı devlet 
dârü's-sa‘âdeti'l-aliyye kapusuna değin teşyî‘ eylediler.243 Sa‘âdetlü şehzâde-i 
civân-baht244 hazretleri dahi îsâr-ı direm [ü] dînâr iderek varup vükelâyı selâm-
ladıkdan sonra harem-i şerîfe teşrîf  ve cümle a‘yân dahi hânelerine azîmetle 
me’zûn oldılar. Bundan sonra pâdişâh-ı cihân-mutâ‘245 hazretleri alay köşküne 
teşrîf  buyurup Kasr-ı Mamak kurbünde fukarâ içün tabh olunan on aded kebîr 
kazgan pilav ve zerde ve söğüş Sırık meydânında vâki‘ çeşme-i cârî kurbüne 
ihzâr ve üçbin aded sahana doldurılup fermân-ı hümâyûn ile ol mahalde 
âmâde vü müheyyâ246 olan dört oda yeniçeri dîvân çorbası döşedikleri gibi ol 
meydân-ı vâsi‘a sahanları döşeyüp yanlarına birer parça söğüş, ikişer fodula, 
ikişer kaşık koyup yağmaya izn verildi. Mukaddem yeniçeri ve akabince fukarâ 
ve bir nice ağniyâ mâ-halekallâh yürüyüp küme küme oturdılar. Dil-hâhları 
üzre it‘âm olunup devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâhî du‘âsın iderek dağıldılar.247 
Mâh-ı mezbûrun yirmialtıncı salı gün Vezîr-i aʻzam Kethudâsı Şehrizorlu 
Nalband-oğlı Seyyid Hasan Ağa'ya vezâret ile Şehrizor Eyâleti virilüp yerine 
Çavuşbaşı Yûsuf  Ağa kethudâ ve anın yerine Küçük Mîrâhûr Telhîsî Mehem-
med Ağa çavuşbaşı ve anın yerine Mîr-i alem Selîm Ağa küçük mîrâhûr ve anın 
yerine ta‘yînât ve ba‘de'l-azl kapucı-başı olmak üzre Hâsodada Miftâh Gulâmı 
Rakkas Ali Ağa mîr-i âlem nasb olundılar. Ve Rumili Kādî-askeri Başmakcı-zâ-
de Seyyid Ali Efendi azlinden yerine İstanbul'dan munfasıl ve henûz Anadolı 
pâyesi virilen Seyyid Dede Ahmed Efendi geldi. Yirmisekizinci penç-şenbih 
gün Kapudan Hâcı248 Abdülfettâh Paşa yirmi iki kıt‘a çekdirir ile tersâneden249 

240 civân-baht ÇY: -V
241 mevlânâ ÇY: -V
242 allâmetü'l-enâm Ç: -YV
243 eylediler -ÇY
244 civân-baht ÇY: -V
245 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
246 ve müheyyâ ÇY: -V
247 dağılıp herkes yerlerine gitdiler ÇY
248 Vezîr ÇY
249 Tersâne-i âmireden ÇY: âmire -V
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kalkup mu‘tâd üzre Yalı köşki önünde şenliğin idüp, Beşiktaş'da lenger-endâz ve 
dördünci gün Akdeniz'e azîmet eyledi. Mukaddem kış eyyâmında dokuz kıt‘a 
pür-yarak mîrî kalyon Akdeniz muhâfazasına gönderilmiş-idi. Henûz âmâde 
olan sekiz kıt‘a kalyon ile Kapudane Aşcı Hâcı Mehemmed kapudan dahi do-
nanma-yı hümâyûn girüsünden revâne oldı. Ve iki kıt‘a kalyona dahi Venedik 
sulhünde muzâfâtıyla der-i devlete250 redd olunan İnebahtı Kal‘ası'nın top ve 
mühimmât-ı cebe-hânesi tahmîl ve irsâl buyuruldı. 

Katl-i Murâd Bey ve ramazân Bey der-Hâkim-i Tunus

Ber-vech-i ocaklık Tunus Eyâleti’ne mutasarrıf  Vatan Beyi Ramazan Bey'e 
ba‘zı müfsid gelüp, “büyük karındaşın Maktûl Ali Bey-oğlı Murâd Bey seni 
izâle ve yerine iskân kasdındadır” dimekle, tutdurup gözlerine mil çekdirüp ve 
zâd [ü] zevâdesin ta‘yîn ve üzerine bir mü’ekkil vaz‘ idüp leb-i deryâda vâki‘ 
Susa nâm kal‘aya habs eyledi. Lâkin mil çeken üstâd tâzeliğine rahîm itmekle, 
kaşların yakup bir mu‘âlece ile çehresin şişirüp muhterik yerlerinden sarı sular 
akıtdı ve gözleri kör oldı i‘tikādıyla ferâmûş olmuş-idi. Tamâm mertebe sıhhat 
bulıcak, bir gice ale'l-gafle mü’ekkili katl ve kal‘adan çıkup âmâde olan atlara 
süvâr ve tâgī Urbân içine firâr ve ilticâ eyledüğün Ramazân Bey istimâ‘ idicek 
üzerine asker çeküp,251 Murâd Bey dahi Urbân askeriyle karşu gelüp mukābil 
oldukları mahalde, Ramazân Bey'in askeri Murâd Bey'e mutâba‘at idicek Ra-
mazân Bey at boynuna düşüp Tunus'a doğrı firâr ve anda dahi halk-ı âlem252 
kendüden dil-gîr olduğundan karâr idemeyüp leb-i deryâda bir sömbekiye 
süvâr oldı. Lâkin dümeni ve içinde geşti-bânı olmayup kemâl-i hayretde iken 
Murâd Bey irişüp bilâ-müzâhim giriftâr ve mahnûkan cezâsın tertîb ve yerine 
iclâs idüp cümle serkeşleri kırup hıtta-i Tunus'ı kabza-i tasarrufuna aldı. Baba-
sının kanı talebiyle piyâde ve süvâr techîz eyledüği asâkir-i cerrâr ile Cezâyir-i 
Arab üzerine yürüdi. Mukaddem Cezâyir'in sınuru başında olan Kostantiniy-
ye Kal‘ası'nı muhâsara ve taşra hisârın alup muhâfızların kırup, iç hisârın dahi 
zebûn itdüği mahalde Cezâyir askeri irişüp mukābele ve azîm mukātele iderek 
hâh nâ-hâh Tunus askerin kal‘a altından koparup bozdılar. Ve târ [ü] mâr 
idüp birer başları ve gözlerinden akan kanlu yaşlarıyla Tunus'a gelüp tahlîs-i 
girîbân eylediler. Cezâyirli dahi bu cümle ordı ve mühimmât-ı cebe-hânele-

250 devlet-medâra ÇY: medâr -V
251 çeküp ÇY: -V
252 âlem ÇY: -V
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rin zabt [u] rabt253 idüp beynlerine kemâl-i mertebe burûdet ve kılıç düşdüği 
müş‘ir tarafeynin mahzarları rikâb-ı hümâyûna vâsıl olıcak, ıslâh-ı zâtü'l-beyn 
içün hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Dal 
Ahmed Ağa ve yeniçeri ocağından Küçük Çavuş Bekir gönderilüp, mukaddem 
Cezâyir'e vardı. Mu‘tâd üzre Paşa Sarâyı'nda dîvân olup dayı ve ulemâ ve 
sulehâ ve ocak zâbitleri ve cümle a‘yân ve meşâhiri mahzarında feth [ü] kırâ’at 
olundukda “fermân pâdişâhımızındır254 cân [ü] dilden kabûl ve itâ‘at ideriz. 
Mâdâm ki Tunuslı tarafından düşmenliğe müte‘allik hareket zâhir olmadıkca, 
hılâf-ı rıza-yı hümâyûn bizden anlara bir dürlü adâvet zuhûr itmek ihtimâli 
yokdur” deyü iltifâten cevâb virdikden sonra mahzarların alup sefîne ile dört 
günde255 Tunus'a geldi. Anların dahi minvâl-i meşrûh üzre dîvânlarında hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn256 feth [ü]257 kırâ’at olundukda, ibtidâ Murâd Bey 
feth-i kelâm idüp, “her vechile emr-i pâdişâhîye mutî‘ ü münkādız, ancak Cezâ-
yirli ordumuzı ve mühimmât-ı cebe-hâne ve edevât ve258 emvâlimizi aldılar. Ve 
bu kadar askerimizi kırdılar anlar ile musâlaha vü musâfât mümkin259 değil-
dir” deyü cevâb virüp260 ahâlî-i dîvân kendünün kılıcı havfından sâmit ü sükût 
idiler. Anlara, “siz de söyleyin” diyicek, cevâbına muvâfakat eylediler. Bekir 
Çavuş dahi, “çün ki maksûdunuz böyle idi, mukaddemâ niçün taraf-ı Devlet-i 
aliyye'ye mahzar ile âdem gönderüp izhâr-ı itâ‘at ve mâ-beyninizi tevfîk-i il-
timâs eylediniz. Bu cevâbınız külliyet ile anın hılâfıdır” diyicek, “Cezâyirlinin 
bizden aldıkları emvâl ve261 eşyâmızı ve top ve mühimmât-ı cebe-hânemizi 
redd eylemek üzre fermân olunur ümmîdinde idik, mâdâm ki alınan eşyâmız 
redd olunmaya, beynimizden adâvet mürtefi‘ olmaz” deyü kat‘î cevâb virüp 
meclis dağıldı. İrtesi gün yine cümle ocak halkı ve meşâhir-i a‘yânı cem‘ ve 
tertîb-i dîvân idüp, Bekir Çavuş'u da‘vet ve “fermân-ı pâdişâhîye her vechile 
itâ‘atimiz vardır, ancak gāret [ü] hasâret262 olunan emvâlimizden263 ve top ve 

253 u rabt ÇY: -V
254 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinindir ÇY: gāzî hazretleri -V
255 gün zarfında ÇY: zarfın -V
256 şevket-makrûn ÇY: -V
257 feth ve -ÇY
258 edevât ve ÇY: -V
259 bir mertebe mümkin +ÇY: -V
260 idüp ÇY
261 emvâl ve -ÇY
262 ü hasâret ÇY: -V
263 emvâl ü eşyâlarımızdan ÇY: ü eşyâlar -V
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mühimmât-ı cebe-hânemizden bir dürlü264 geçmeziz. Eşyâ-yı menhûbemiz 
redd olunmak üzre Cezâyirlüye tenbîh ve bu vechile beynimize tevfîk viril-
mesini avâtıf-ı aliyye-i şehriyârîden recâ ideriz ve bu mahzarı bu mefhûmda 
yazdık” deyü Murâd Bey cümleye mühürledüp kendünün mektûbuyla teslîm 
eyledi. Ve beş günden sonra yine Bekir Çavuş'u da‘vet idüp, “re‘âyâmız bir 
hayli zamândan berü serkeşlik itmekle mu‘tâd üzre265 virgülerin virmediler. 
Ocak halkı ise benden ulûfe isterler bi'z-zarûrî sefer iktizâ eyledi, üzerlerine 
gitmem gerekdir” deyü bast-ı kelâm eyledi. Meğer dimâğında fesâd var imiş. 
Bekir Çavuş gemiye girüp Trablus'a gitdüği gün piyâde ve süvâr Tunus as-
keriyle çıkup yine Kostantiniyye Kal‘ası kasdına giderken guluvvî-i âmm ile 
katl olunup, yüzelli sene mıkdâr zamândan berü ocaklık nâmıyla Tunus'a 
mutasarrıf  olan ümerâ-yı Vatan bunda münkarız oldı. Ol mahalden dönüp 
asker-i Tunus'a gelürler ve cümlenin ittifâkıyla266 sipâhîler ağası Seyyid Ali'yi 
mezkûrun yerine bey nasb iderler. Ol dahi Cezâyir'e altı bölükbaşı gönderüp, 
“mâ-beynimizde bâ‘is-i adâvet olan Murâd Bey idi, işte o267 katl olundı. Sizinle 
eskiden karındaşlarız şimden sonra bir vechile adâvetimiz yokdur” deyü ızhâr-ı 
meveddet eyledi. Ve Trablus Ocağı'na dahi bu minvâl üzre mahabbet-nâme 
gönderdi. Bekir Çavuş Trablus ocağına dahi varup anlara olan hatt-ı hümâyû-
nı268 teslîm eyledi269 ve dîvânlarında feth [ü] kırâ’at olundukda, “sem‘an ve tâ‘a 
biz pâdişâh-ı cihân270 hazretlerinin cân [ü] dil ile fermân-berdâr kullarıyız. Ve 
ocağımız bir za‘îf  ocakdır. Ve kimse ile adâvet ve ceng [ü] cidâlde alâkamız 
yokdur”, didiler.271 Ve Fâs Pâdişâhı Mulay İsmaʻîl'in evlâdının birisi kendüye 
muhâlefet ve üzerine hurûc idüp ba‘zı kılâ‘ ve memleketini zabt [u] rabt272 it-
mekle nice yıldan berü adâvet ve kıtâl üzre olduğı Cezâyirli ile sulha tâlib ü râ-
gıb olmağın, dîvân efendisini sefâret tarîkıyle Cezâyir'e gönderdi. Lâkin Dayı, 
“Mulay İsmaʻîl'in sözüne i‘tibâr yokdur, nice def‘a tecrübe olunmuş mu‘tâddır, 
bildüğünden kalmasun. Adâvet kasdında olur ise avn-i Hakk ile bizim de bir 

264 bir dürlü ÇY: -V
265 olan ÇY
266 ittifâk-ı ittihâdıyla ÇY: ittihâd -V
267 işte o ÇY: -V
268 hümâyûn-ı şevket-makrûnu ÇY: şevket-makrûn -V 
269 eyledi ÇY: -V
270 cihân-muta‘ Ç: muta‘ Y: -V
271 didiler -ÇY
272 u rabt ÇY: -V
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vechile havf  [u] aczimiz yokdur. Kendü hâliyle durur ise ilticâya hâcet değil” 
cevâbıyla i‘âde eylemişidi. Tekrâr gönderüp pekce rıfk ve mülâtafet ihtiyâr 
itmekle, Dayı dahi; “cümlemiz dîn-i Muhammedî üzre millet-i vâhideyüz, 
beynimizde adâvet neden iktizâ ider. Ammâ siz kendü hâlinizde durmayup 
gâh ağrâz-ı fâside ve gâh Murâd Bey'in iğvâsıyla bizim üzerimize sefer itdü-
ğünüz evvel ve âhir şikāk ve ihtilâf  sizin tarafınızdandır. Böyle olduğundan 
cenâb-ı Kāhır273 dahi274 me’mûl ve mes’ûlünüzi menkûs idüp bu vechile avdet 
eylediğiniz ma‘lûmdur. Bundan istibsâr idüp Cezâyir'e sû’-i kasddan ba‘de'l-
yevm fesh-i niyyet iderseniz bizden size zarar-gezend275 mutasavver değildir. 
Müslümân olan ihvânına adâvet el-virmez” mazmûnunda cevâb-nâme yazup 
göndermekle beynlerinde sulh [ü] salâh276 mün‘akid oldı. 

icmâl-i Sefer der-Nehr-i Ziyab ve Eyâlet-i Bağdâd

Sefer-i mezkûra bâ‘is ü bâdî bu oldı ki mânend-i Ceyhun enhâr ve bilâd-ı277 
meşhûre-i rub‘-ı meskûndan Şatt-ı Fırat'ın evvel mahreci Erzurûm dağların-
dan olup kavis-vâr kat‘-ı etvâd ve bilâd-ı278 vatan, kılâ‘ ve bıkā‘ iderek ka-
lem-rev-i Bağdâd'a279 mürûr ile Hılle Kasabası'ndan cenûba mâ’il taraf-ı şarka 
nüzûl ve Bağdâd'a tâbi‘ Remmâhiye ve Hâid ve Kebşe ve Semavât ve Benî-Ma-
lik ve Haseke ve Arca nâhiye ve kasabalarına uğrayup Basra cezâyirine mürûr 
ve Şatt-ı Dicle'ye karuşup Kurna ve Basra'ya uğrayup Bahr-i Hind'e vusûl bu-
lur. Kadîmü'l-eyyâmdan bu üslûb üzre cârî iken otuz seneden mütecâviz 
zamândan berü binyüz onüç târîhine gelince, çendân takayyüd olunmamağla 
sâbıku'z-zikr Remmâhiye Kasabası'nın dört sâ‘at mesâfe taraf-ı garbîsinde 
şatt-ı merkūmdan müteşa‘ib Nehr-i Ziyâb ta‘bîr olunur Haseke Nâhiyesi'nin 
harkı üzerine hiddet ve şiddet-i cereyân-ı şatt vâki‘ olup târîh-i mezkûrdan 
mukaddem nehr-i merkūm henûz bu mertebe vüs‘at peydâ itmeyüp, kadîmî 
mecrâ-yı şatt dahi memlû ve münsedd olmamış-iken Bağdâd vâlîleri zararı 
olmaz mülâhazasıyla sedd [ü] bendi tedârükün mühim idinmeyüp ve idenlerin 

273 hazret-i Allâhü te‘âlâ hazretleri ÇY
274 dahi -ÇY
275 gezend ÇY: -V
276 ü salâh ÇY: -V
277 ve bilâd -ÇY
278 ve bilâd ÇY: -V
279 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
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dahi ihtimâmları [278a] tâmm ve mümkinleri olmamağla280 vücûd-pezîr ol-
mayup, yevmen fe-yevmen nehr-i mezkûr vâsi‘ ve Şatt-ı Fırat bi'l-külliyye ol 
tarafa meyl idüp emri yesîr iken asîr ve kâr-âsân iken müşkil olduğundan mâ‘a-
dâ envâ‘-ı ehvâr ve cezâyir hudûs ve kadîmî mecrâ münsedd ve şatt-ı merkūm 
ehvâr-ı mezkûreye munsabb olup ba‘dehû girü müctemi‘ ve hevr-i Selâme 
nâm deryâ misâl bir hevr dahi peydâ oldı ki furtuna-i azîmeden hâlî olmayup 
ve ucı bucağı olmamağla erbâb-ı kisb ve tüccâr gemileri işlemek mümkin ol-
maduğundan gayrı, yollar münkatı‘ oldı. Ve ehvâr-ı mezkûre bâ-cem‘ihâ hevr-i 
merkūmda müctemi‘ oldukdan sonra Semevât nâhiyesinden aşağı Arca tara-
fında girü ve kadîmî mecrâsına avdet-birle cârî olur oldı. Bu sebeble şatt-ı 
mezkûrdan müstefîz olan nevâhî ve kasabâtın ba‘zıları su ziyâdesine gark ve 
ba‘zıları su inkıtâ‘ıyla nâ-mezrû‘ ve bî-hâsıl ve harâba müşrif  olduğundan 
gayrı cibilletinde habâset ve tînetinde şekāvet olan re‘âyâya ehvâr ve cezâyir-i 
mezkûre mahall-i penâh ve güriz-gâh oldı. Bu dahi ma‘lûm ola ki mukāta‘ât-ı 
mezkûrenin sene be-sene mâl-ı mîrî ve vâlî kalemiyyeleri izdiyâd bulup, nâ-ehil 
zâbitlerin tama‘-ı hâm ve tekâlîf-i mâ-lâ-yutâklarıyla re‘âyâ dahi bîzâr ve bî-râ-
hat olmağın bu kadarca fursat ile bi'l-külliyye selb-i rıbka-i itâ‘at ve câdde-i 
müstakīmeden udûl ile rişmesiz ata ve hâkimsiz vilâyete dönüp, kat‘-ı tarîk ve 
men‘-i rüsûm-ı şer‘iyye itmekle zâbit ve âmil kabûl itmez oldılar. Hakk budur 
ki evveli ifrât ve âhiri derece-i inâd ve tefrîte müncer olmağla, ol taraf  re‘âyâ-
sının şeyhleri re‘âyâdan za‘îf  ve bize miskîn olanlara tasallut ve ahz-ı a‘şâr-ı 
beytü'l-mâle cesâret idüp ta‘annüd ü temerrüd ile rüsûm-ı şer‘iyye edâsına 
ta‘allül ü inâda âgāz itdiler. Ez-cümle Abbâs Huza‘alı-oğlı Selmân nâm bed-
nihâd cümleye re’îs ve iblîs olup, ol tarafda vâki‘ Remmâhiye ve Hâlid ve Keb-
şe ve Haseke ve Benî-Mâlik ve Nehr-i Şâhî mukāta‘aların zabt ve hattâ İmâm 
Ali radıya'llâhu teʻâlâ anh kasabasına istîlâ itmekle, iki üç def‘a Bağdâd vâlîleri 
tarafından techîz-i asker ile şakī-i mezbûrun ref‘ [ü] def‘ine her çend ve ne 
mertebe takayyüd olundı ise takdîr-i İlâhî fâ’ide-mend olmayup tazyî‘-i sermâ-
ye ile bî-fâ’ide avdetleri vâki‘ olmağın şakī-i vâcibü'l-katl, tedrîcle tahsîl-i tâb-ı 
iktisâb-ı tüvân ve istidrâcla tekmîl-i arz-ı şekāvet itmeğin bu ma‘nâ tavâif  ve 
kaba’îl-i A‘râba sirâyet idüp, evvel Basra tarafında ref‘-i livâ-i inâd ve iş‘âl-i 
âteş-i fesâd iden Müntefik Şeyhi Mâni‘ dahi intihâz-ı fursat ile kendü semtine 
karîb Arca ve Semevât mukāta‘aların ve Abbâs Umeyrî nâm bed-fercâm bey-
ne'ş-şatteynde vâki‘ Kudüs ve Sulunbe ve Sib ve İbâde ve Bâşiye ve Huriye ve 
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Şattü'n-Nil ve Muhavvilîn karyelerin nehb [ü] gāret ve tahrîb ba‘dehû varup 
Cevâzer mukāta‘asın zabt idüp oturdı. Ve Şemmer A‘râbı dahi yine bey-
ne'ş-şatteynde vâki‘ Nasrıyye ve Cedîde ve Müseyyeb ve İskenderiye ve Çelebi-
ye ve Fellûce karyelerin nehb [ü] gāret ile tahrîb ve re‘âyâların perîşân itmeğin, 
Selmân-ı mezbûr bu cümle281 kurânın ve282 hattâ Hılle Kasabası karyelerinin 
re‘âyâların tav‘an ve kerhen kaldırıp kendü283 semtine nakl ve ol tarafda zirâ‘at 
ü hırâsetin ziyâde eyledi. Bu üslûb üzre nâ’ire-i fesâd ve âteş-i herc [ü] merc 
işti‘âl ve her tarafda bir şûbân, da‘vâ-yı istiklâl ve iddi‘â-yı hükûmet itmekle 
Selmân-ı merkūm olduğı hâl ile müktefî olmayup, ecnâs-ı A‘râb ile tecemmu‘ 
ve tahazzüb ve itâle-i dest-i tagallüb ve Hılle Kasabası'n muhâsara itmekle 
Bağdâd'dan284 tedârük ve kasaba-i mezkûre muhâfazasına gönderilen dergâh-ı 
âlî yeniçerileri ve müceddeden tahrîr olunan serdengeçdi, ehl-i kasabanın i‘â-
net ü müzâheretleriyle ve bundan akdem ehl-i kasaba ihtiyâten ve hamiyyeten 
binâ eyledikleri sûr mümâna‘atıyla şakī-i mezbûrı redd ve tard u def‘ idüp hâ’ib 
ühâsir rû-gerdân ve bu eyyâmda Hazret-i İmâm Ali el-Murtazâ kerreme'llâhü 
vechehû kasabası halkı dahi kal‘aların ta‘mîr ü tecdîd idüp A‘râb-ı bâdiyeden 
ihtirâz üzre oldılar. Ve elde olan sâ’ir nevâhîye dahi, zamân-ı hasâd ve vakt-i 
mahsûl tasallut-ı Urbân ile hayli zarar isâbet itdüğünden gayrı, her tarafdan 
Bağdâd ile nevâhî beyninde vâki‘ kârbânsarâylar, mükemmel huddâm ve müs-
tahfızlar ve bekçiler ile ma‘mûr ve abâdân ve ebnâ-yı sebîle dârü'l-emân iken, 
anların dahi huddâm ve bekçileri perîşân ve hân ve hâneleri harâb olmağla ve285 
ol sahârî ve berârî fersûde-i senâbikü'l-hayl-i eşkıyâ-yı Urbân olup yollar mun-
katı‘ ve mahall-i286 havf  ve cây-i hatar olmağla, ebnâ-yı sebîl Urbân tâ‘ifesine 
tisyâr nâmında zehâb [ü] iyâbda birer mıkdâr akçe virmedikce yâhûd kârbân 
tâ‘ifesiyle bir mıkdâr asker nigeh-bân olmadıkca varup gelmek olmazdı. Lâkin 
bu ahvâl bi'l-cümle Basra fethinden mukaddem olup, fe-li'llâhi'l-hamd 
ve'l-mennihi ba‘de'l-feth eşkıyâ-yı Urbân birer mıkdâr ellerin çeküp mergū-
bü'l-kulûb olmalarıyla fi'l-cümle havfa düşüp yollar ve yolcılar dahi meh-
mâ-emken âsûde ve ebnâ-i sebîl emn ile tereddüd ider oldılar. Hattâ Abbâs-oğ-
lı Selmân-ı tâgī tarafından Kasaba-i Necef'de olan hâkim-şekl a‘vân ü âdemle-

281 vechile ÇY
282 ve -ÇY
283 kendünün ÇY
284 Bağdad-ı âbâddan ÇY: âbâd -V
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rin ehl-i kasaba darben ve kahren ihrâc ve kasabaların kendüler alâ-kadri'l-im-
kân ve't-tâka muhâfaza itdiler. Ve Kasaba-i Kerbelâ'ya Şemmer A‘râbı tasallut 
ve bâğ ve bâğçe ve nahl-sitânların kahren zabt itmişler iken ehl-i kasaba tahaz-
züb ü tecemmü‘ idüp kasabalarına eşkıyâ-yı mezbûrûnı mehmâ-emken uğrat-
maz oldılar. Ancak Nehr-i Ziyâb ve mukāta‘ât ve nevâhî-i mârü'z-zikr alâ-hâ-
lihî kalmağın bu esbâb ile mâl-ı mîrî ve kul ulûfesi ve vâlî kalemiyyesine bâliğan 
mâ-belağ nakz ü tenezzül vâki‘ olup üslûbuyla kaldı. Devlet-i aliyye'de287 Basra 
seferine ve Bağdâd-ı âbâd288 muhâfazasına me’mûr olan sipah [u]289 silâhdâr 
zümreleri bir senelik ulûfe ve zahîre-bahâ ile gelmeleriyle Bağdâd muhâfazası 
ve sefer-i mezkûrede bulunup seneleri encâm bulmağla sene-i cedîde içün ulû-
fe ve zahîre-bahâları murâdları üzre vaktiyle gelmedüğünden nâşî tecemmü‘ 
ve kethudâ vesâ’ir zâbitlerin mükrehen çıkarup bî-icâzet anlar dahi mâh-ı 
Cemâziye'l-evvel evvelinde taraf-ı devlete râhî oldılar. Ve bundan akdem (Bas-
ra ve Kurna kal‘alarının feth [ü] teshîri)290 ve Nehr-i Ziyâb ve A‘râb ahvâli 
mükerreren Muhâfız-ı Bağdâd Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa cânibinden 
rikâb-ı hümâyûna291 arz [u] i‘lâm olunmuş-idi. Mesâ‘î-i meşkûre ve hıdemât-ı 
mebrûresi makbûl-i şehriyârî olmağın avâtıf-ı aliyye-i husrevânîden mazhar-ı 
iltifât hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ve serâsere dûhte fâ’izü's-sürûr292 sem-
mûr kürk ve bir kabza murassa‘ şemşîr-i adüvv-tedmîr ile küçük mîrâhûr ağa 
gurre-i mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'de Bağdâd'a293 vârid294 ve295 ikrâm-birle istikbâl ve 
gelüp nüzûlünde dîvân olup kürki giydirdi ve kılıcı kuşadup hatt-ı hümâyûn-ı 
şevket-makrûn feth [ü] kırâ’at olundı. Mefhûm-ı meymenet-mersûmunda, hı-
demât-ı mebrûre ve mesâ‘î-i celîleleri meşkûre ve Nehr-i Ziyâb'ın sedd [ü] 
bendi ve ol tarafların nizâm-ı ahvâli ve bâgīlerin te’dîb ü gûşmâli girü zimmet-i 
himmetlerine havâle ve bu emrin icrâsı-çün ve Devlet-i aliyye’den mehmâ-em-
ken bir mıkdâr hazîne-i imdâd-ı seferiyye irsâl ve yanına Anadolı Beylerbeyisi 
Vezîr Arnavud Abdi Paşa ve Diyârbekir Beylerbeyisi Vezîr Çetrefil-oğlı Yûsuf 

287 aliyyeden ÇY
288 âbâd ÇY: -V
289 ve ÇY: -V
290 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
291 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
292 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
293 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
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295 ve -ÇY
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Paşa ve Şehrizor Beylerbeyisi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa ve Musul Beylerbeyisi 
Vezîr Kürd İbrâhîm Paşa ve Şehrizor'a tâbi‘ köy paşası Ali Paşa bi'l-cümle 
mükemmel kapuları ve eyâletleri askeri ve Bağdâd-ı âbâd296 muhâfazasında 
olan kul kethudâsıyla Dergâh-ı âlî yeniçerileri ta‘yîn ve297 me’mûr ve bu cüm-
leye vezîr-i dilîr-i298 müşârun-ileyh serdâr ta‘yîn ve savâb-dîdleri üzre hareket 
fermân buyurulmağın evvelâ ağa-yı mûmâ-ileyh hıdmet-i lâzımesi üzre ri‘âyet 
olunup râhî oldukdan sonra ihzâr-ı tedârük-i zahîre ve Nehr-i Ziyâb'ın sedd 
[ü] bendine lâzım gelen kârâste ve edevât-ı mühimme cem‘ine şurû‘ ve müced-
deden müte‘addid arabalar inşâsına ve Hılle Kasabası tarafında evtâd içün 
oniki bin299 kadar hurma ve dut ve metîn ahşâb ve kenâr sütûnları ve hurma 
sütûnları300 ve hurma yaprağından ma‘mûl hezârân-ı hezâr hibâl, gırâr misâl 
nice bin zenbîl ve şatt-ı mezkûre tenzîl içün azîmü'l-cüsse sanduklar ve üsti açık 
ta‘bîr olunur gemiler ve tahkîm-i evtâd içün şâhmerdân ta‘bîr olunur tokmak-
lar ihzârına himmet ve301 bezl-i makdûret idüp, dört aydan mütecâviz kûre-i 
âhen-gerân ve kârhâne-i neccârân ve zift tabhı içün kebîr kazgânlar inşâsına 
saffârân işledüp, me’mûr olan vüzerâ-yı izâm ve asâkir-i nusret-encâmın vak-
tiyle zuhûr-ı vürûduna muntazır oldılar. Bu mâ-beynde nehr-i mezkûr tarafın-
da iş‘âl-i nâ’ire-i ta‘annüd ü inâd ve îkād-ı âteş-i bağy ü fesâd iden mârrü'z-zikr 
Selmân Huza‘lı'yı ve babası Abbâs'ı haber-dâr ü âgâh302 idüp tarîk-i inkıyâda 
da‘vet muktezâ-yı dîn [ü] devlet olmağın nasîhat-birle envâ‘-ı tahzîr ve tebşîre 
şâmil ve esnâf-ı terhîb [ü] tergībe müştemil taraf-ı serdârîden mezbûrlara gön-
derilen Arabî mektûbun tercemesi budur ki zikr olunur:

“Kıdvetü'l-aşâ’ir Abbâs Huza‘lı ve oğlı Selmân, inhâ olunur ki bundan akdem 
adem-i takayyüd ile beş on seneden berü Bağdad ve Basra tarafında zuhûr 
iden ihtilâlden nâşî kabâ’il ve aşâ’ir-i A‘râb-ı nifâk-me’âb ve süfehâ-yı re‘âyâ, 
hevâ-yı nefse tâbi‘ ve vâdî-i mehâlik ve dalâlde mütehayyir-i tâyye olup bagī ve 
fesâda şürû‘ ve vilâyet-i pâdişâhîye itâle-i dest-i tagallüb ve re‘âyâsına tasallut 
itdikleri, şevketlü, kudretlü, kerâmetlü, mehâbetlü pâdişâhımız, pâdişâh-ı rûy-i 
zemîn, kahramânü'l-mâ’ ve't-tîn halledellâhü mülkehû ve saltanatehû ilâ yevmi'd-dîn 

296 âbâd ÇY: -V
297 ta‘yîn ve ÇY: -V
298 dilîr ÇY: -V
299 mıkdârı +ÇY: -V
300 ve hurma sütunları ÇY: -V
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hazretlerinin sem‘-i hümâyûnlarına ilkā olunmağın ol makūle eşrârın def‘ [ü] 
ref‘i ve vilâyet-i pâdişâhîyi dest-i bî-istihkāk-ı bugātdan istihlâs ve inâdında mu-
sırr olanların tağrîk-i gûş-i bî-hûş ve tefrîk-i cüyûş ve kesr-i ünûfları ile te’dîb 
ve zabtlariçün vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân ve ser-kârân-ı kirâm ve tavâif-i 
mütenevvi‘a-i asker-i İslâm me’mûr ve cümleye bizi serdâr buyurmalarıyla biz 
dahi sefk-i dimâ’dan ictinâb ile bu sene-i mübârekede her kim hüsn-i itâ‘at ve 
sıdk-ı niyyet ve hulûs-ı taviyyet ile bagī ve fesâddan ric‘at ve tarîk-i hidâyet ve 
râh-ı müstakīme sülûk idüp tevbe vü inâbet ider ise hâlât-ı mâziye ve ikfâr-ı 
vâhiye ve harekât-ı gāviye-i güzeşteden mes’ûl ve mu‘âteb olmayup mu‘âheze 
olunmamak bâbında rikâb-ı hümâyûn-ı şevket-makrûna arz [u] inâyet recâ 
itdüğümüzde li'llâhi'l-hamd ve'l-mennihi şefâ‘atimiz hayyiz-i kabûl-i pâdişâh-ı 
İslâm-penâhîde vâki‘ ve mesmû‘ oldukdan sonra ber-mûceb-i fermân-ı 
hümâyûn bundan akdem Basra vilâyetine bu kadar asker ile varılup bir ferd-i 
fakīre itâle-i dest-i ta‘addî olunmamağla, murâd üzre nizâmı virilüp avdet 
olunduğundan haberdâr olmuşsuz. İmdî âgâh olasız ki ba‘de'l-yevm asâkir-i 
pâdişâhî Bağdad A‘râbının ve mukāta‘alarının nizâm-ı ahvâl [278b] ve intizâ-
mına ve def‘-i bugāt [u] usâta me’mûr olmuşlardır. İnşâ’allâhü te‘âlâ an karîb-i 
mukaddemât-ı harîfde tekrâr Bağdad'da303 cem‘iyyet ve ihtişâd idüp ihtimâm 
ile bundan sonra teveccüh [ü] azîmet ol tarafa olduğı bilâ-iştibâhdır. İmdî 
şer‘an ve kānûnen sizi haberdâr ve hâlinizden istihbâr lâzım gelmeğin buyu-
ruldı tahrîr ve irsâl olunmuşdur. Vusûlünde bilmiş olasız ki evvelâ kalem-rev-i 
Bağdâd-ı ve's-selâm304 mansıbı, Devlet-i aliyye'den tarafımıza teveccüh [ü] 
inâyet ve tedbîr-i umûr-ı cumhûr-ı zimmet ve uhdemize havâle ve ta‘lîk olunalı 
bir buçuk seneden mütecâviz olup bu âna dek keyfiyyet-i hâlinizi huzûrumuza 
i‘lâm itmediğinize bâ’is ve sebeb nedir? Sâniyen mukāta‘ât-ı pâdişâhîyenin 
güzîdelerin tagallüben zabt ve kasabât ve kurâ-yı sultâniyyeye ve re‘âyâsına 
tasallut-birle şer‘an Beytü'l-mâl-i müslimîne râci‘ a‘şâr ve rüsûmât-ı mu‘ayye-
ne-i şer‘iyyeyi kabz ve kendü hevâ-yı nefsinize sarf  itmek ne vech ve ne sened 
iledir. Îmânınız var ise bu vaz‘ ve bu hareket ikrârınıza münâfî ve îmânınızın 
hılâfıdır. Behâyim misâl olup ulü'l-emr bilmeziz, kendü başımıza biner ve ine-
riz deyü iddi‘â iderseniz naklen ve aklen bugāt ve câhiliyye zümresinden olup 
def‘ [ü] ref‘iniz ve rûy-i zemînden izâleniz cümle-i mü’minîn ve muvahhidîne 
lâzım belki emr-i mütehattem olduğun ta‘akkul ü fehm idersiz bilmez iseniz 
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bilenlerinizden sû’âl idesiz. Yohsa âhar sözünüz ve özrünüz var ise ve bu mer-
tebe vahşete sebeb bir nesne olmuş ise niçün i‘lâm itmezsiz. Berren ve bahren 
hezârân sevâd-ı azîme ve bilâd-ı mu‘azzamanın âlâf-ı mü’ellefe halâyıkı rıbka-i 
itâ‘at-i pâdişâhîye vaz‘-ı rakabe-i rıkkıyyet idüp itâ‘at-birle sâye-i inâyetlerinde 
vesîle-i râhat bilmişler iken sizler bu kadarca şirzime-i kalîle-i za‘îfe ve cemâ‘at-i 
zemîme ile mukāvemet mülâhazası heyhât heyhât hayâl-i âtıl ve tasavvur ü 
fikr-i bâtıl olduğun bilmez misiz? İmdî bilmiş olasız ki pâdişâhımız305 pâdişâh-ı 
İslâm306 zıllüllâhü'l-gāzî fî-sebîlillâh, nâsır-ı ibâdullâh, hâfız-ı bilâdullâh hazret-
lerininbi-inâyeti'llâhi teʻâlâ asâkir-i nusret-me’âsiri mânend-i katarât-ı emtâr ve 
misâl-i a‘dâd-ı rimâl olup kendülerin bi-avni'llâhi teʻâlâ bir nesne ta‘cîz itmez 
ancak yine inâyet ve merhamet [ü] re’fet buyurup rikâb-ı hümâyûnlarına olan 
şefâ‘atimiz üzre “bu sene-i mübârekede hulûs-ı niyyet ile her kim tevbe ve tarîk-i 
itâ‘ate sâlik ve urvetü'l-vüskā-yı inkıyâda mütemessik olur ise tevbesi makbûle 
olup cürm-i güzeşteden mes’ûl olmaz velâkin bundan sonra tarîk-i inâdında 
sâlik ve bâdiye-i dalâletinde münhemik olanların lâzımesi üzre cezâ-yı sezâları 
virile” deyü fermân-ı hümâyûn şeref-sudûr bulmuşdur. Ma‘lûm-ı âlemdir ki 
beşyüz altıyüz seneden berü bu devlet-i ebed-peyveste muhâlefet idenler hevâ-yı 
nefse uyup alev-i hâr [ü] has gibi bir iki gün yandı ve söyündi. Yâhûd merkeb-i 
hevâya binüp bir iki mişvâr seğirtdi, tekerlendi ve âkıbet-i emr307 hâlleri neye 
müncer olduğun mülâhaza ile âkılâne tefekkür ve hakîmâne tedebbür idüp 
özrünüz nedir ve a‘şâr ve rüsûmât-ı beytü'l-mâle ne vechile müdâhale itmişsiz 
ve ne şerî‘at ve ne hakīkat ile bu tarîka sâlik olmuşsuz? Eğer özrünüz ve vahşete 
bâ’is cevâbınız var ise niçün bildirmezsiz? Yâhûd tarîk-i necât fikrinde iseniz 
vâkı‘-ı hâlinizi ve hakīkat-i emrinizi serî‘an ve âcilen tarafımıza i‘lâm idesiz ki 
derdinize devâ ve ke'l-evvel müsterîh-i mesken ü me’vâ olmanıza müsâ‘ade 
oluna ve illâ neʻuzü bi'llâhi teʻâlâ308 gadab-ı pâdişâhîye mazhar olunca hacer 
ü meder ve vuhûş-ı bahr ve berr, hattâ et-tayrü aleş'ş-şecer size düşmen olup 
evlâd ü ensâbınız ile halâs-ı girîbân-ı cân itmeniz adîmü'l-imkândır. Ve lâ-ce-
rem esbâb-ı selâmet merkez-i teslîm üzre dâ’ir ve felek-i râhat mihver-i tevekkül 
etrâfında sâ’ir olduğı zâhirdir. Nasîhat kabûl idüp teslîm ü inkıyâd ve târik-i 
bağy ü fesâd olursanız fe-bihâ ve illâ murâdınızı tavzîh ve mâ-fi'z-zamîrinizi tas-
rîh ile huzûrumuza i‘lâm ve tahrîr idesiz ki biz dahi me’mûr olduğumuz emrin 

305 pâdişâhımız -ÇY
306 İslâm Y: -ÇV
307 emr ÇY: -V
308 te‘âlâ ÇY: -V
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icrâsına ikdâm ve infâz-ı hükm-i mutâ‘-i vâcibü'l-ittibâ‘-ı pâdişâhîyi ihtimâm 
idelim. ه المقصد الغايه وبه الكفايه ّ

ّ وهو يهدى السبيل و ان
 309وهللا يقول الحق

Bu vech üzre tahrîr ve merkūmâna gönderildikde Abbâs-ı mesfûr cevâba mü-
tesaddî olmayup-oğlı Selmân dahi hâle münâsib nesne tahrîr itmeyüp ancak 
mağrûrâne ve câhilâne hezeyân makūlesi ba‘zı kelimât-ı nâ-merbût ile redd-i 
cevâbı gelicek, ibtidâ Musul Beylerbeyisi Vezîr Kürd İbrâhîm Paşa mükemmel 
kapusı ve eyâleti askeriyle sene-i mezbûre Cemâziye'l-evveli evâsıtında Bağdâd 
sahrâsına gelüp darb-ı hıyâm-ı nusret-encâm ve evâsıt-ı Cemâziye'l-âhire sâ-
dis-i Teşrîn-i sânî yevmü'l-hamsîn, ordu-yı serdârî dahi Bağdâd'ın karşu yaka-
sında sâye-endâz-ı iclâl ve der-akab kendüler dahi310 hareket, mahall-i merkūm-
da ârâste olan otağ-ı gerdûn-ı nita[ka] şeref-bahşâ-yı nüzûl oldılar. Kezâlik kul 
kethudâsı ve dergâh-ı âlî yeniçerileri dahi311 alaylarıyla mahall-i merkūmda 
dâ’ire-bend-i dil-pesend olup ser-tâ-pâ zâbitleri taraf-ı serdârîden teşrîfât-ı hıla‘ 
ile tekrîm kılındılar. Ba‘de-zâlik Şehrizor Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa ve der-
pey Diyârbekir Vâlîsi Vezîr Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa ve Anadolı Beylerbeyisi 
Vezîr Arnavud Abdi Paşa vârid ve herbiri zîr-i âlem-i zafer-tev’emlerinde olan 
ümerâ vü zü’emâ ve erbâb ve kapularının piyâde ve süvârî askerleriyle müret-
teb ve müzeyyen alay gösterüp her biri huzûr-ı serdârîde vüzerâya semmûr ve 
sâ’ir mîr-i mîrân ve ümerâ ve ser-kârân hıla‘-ı fâhire ile tebcîl olundılar. Ve 
ba‘dehû Köy Paşası Ali Paşa ve Bağdâd'a tâbi‘ ümerâ vü zü‘amâ dahi vürûd ile 
cem‘iyyet-i leşker-i resîde-i ser-menzil itmâm olunca Diyârbekir Vâlîsi Vezîr 
Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa mukaddeme-i ceyş-i adüvv-şikâr ve Köy Paşası Ali 
Paşa dümdâr ta‘yîn ve serdârın dahi piyâde ve süvâr askeri ve Bağdâd-ı âbâd312 
muhâfazasında olan cebeciyân ve topcıyân-ı dergâh-ı âlî ve yerlü kulı ve kifâyet 
mıkdârı top ve humbara ve mühimmât-ı cebe-hâne ve sâ’ir levâzımât-ı seferiy-
ye müretteben ve tekmîl ve isti‘dâd-ı murâd üzre husûl-pezîr olunca sene-i 
mezbûre Receb'inin üçünci güni yevmü's-sebt Vâlî-i Diyârbekir Vezîr Çetre-
fil-oğlı Yûsuf  Paşa ve dergâh-ı âlî yeniçerileriyle kul kethudâsı ale's-sabâh tah-
rîk-i livâ-yı nusret-ihtivâ itmeleriyle Şatt-ı Fırat kenârında Rıdvaniye İskelesi'ne 
azîmet ve ferdâ[sı] serdâr-ı âlî-vakār vesâ’ir vüzerâ-yı şecâ‘at-iştihâr dahi semt-i 
merâma tevcîh-i inân tasmîm olunmuş-iken sefer-i merkūmun te’kîd ve me’mûr 

309 “ Allah, doğruyu söyler, doğru yola ileten O’dur, Maksad ve gaye ancak O’dur.”
310 dahi kendüler ÇY
311 dahi ÇY: -V
312 âbâd ÇY: -V
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olan asâkir-i nusret-me’âsirin tahrîsi içün der-i devletden hatt-ı hümâyûn-ı 
şevket-makrûn ile dergâh-ı âlî kapucı-başılarından İsmaʻîl Ağa vârid ve Haz-
ret-i İmâm-ı A‘zam radıya'llâhu teʻâlâ anh Kasabası'na nüzûli haberi zuhûr idicek 
tevakkuf  iktizâ ve ağa-yı mûmâ-ileyhi istikbâl ve iclâl-birle huzûr-ı serdârîye 
getürilüp mülâkī ve ilbâs-ı semmûr-ı fâ’izü's-sürûr313 ile tekrîm ve müstakillen 
nasb-ı hayme ile tebcîl ve ma‘an sefere me’mûr kılındı. Ve Teşrîn-i sânî'nin 
yirmibeşinci güni sâdis-i Recebü'l-ferd yevmü's-selâsâ mevkeb-i serdârî ve or-
du-yı vüzerâ-yı izâm salâbet-i tâmm u ihtişâm ve top ve mühimmât-ı cebe-hâne 
ve zehâ’ir-i mevfûre ve dosta ferah-fezâ ve düşmene terah-iktizâ olarak tasvîb-i 
nefîr ve darb-ı mehter-hâne-i dil-pezîr ile mahall-i merkūmdan rıhlet ve sekiz 
sâ‘at mesâfe ile iskele-i mezkûra rehbet-efzâ-yı nüzûl oldılar. Andan dahi ref‘-i 
bayârak-ı hurşîd-şevârık ile sekiz sâ‘at mesâfe İskenderiye Şerî‘ası'na ve andan 
dahi dokuz sâ‘at râh ile Müseyyib hevri cilve-gâh-ı hıyâm-ı gerdûn-ı kıyâm ve 
andan dahi hareket, sekiz sâ‘at sür‘at-i pür-şükûh birle Hılletü'l-hadrâ Kasaba-
sı'nın taraf-ı şarkīsi hayme-gâh-ı sipihr-i iştibâh oldukda, kasaba-i mezkûre 
muhâfazasında olan Kapudan Aşçı-oğlı Mehemmed Paşa istikbâl ve ale't-tarîk 
nasb-ı sâyebân ile ihzâr-ı ta‘âm-ı gül-fâm itmeğin serdâr ve vüzerâ mahall-i 
merkūma nüzûl ve celse-i hafîfe, müte‘âkiben paşa-yı mûmâ-ileyhe taraf-ı ser-
dârîden ilbâs-ı semmûr ile tebcîl ve ba‘dehû tahrîk-i pâd, orduya314 şeref-bahşâ 
oldılar. Menzil-i mezbûrda üç gün meks ve sedd-i mezkûr içün kasaba-i mezbû-
rede ihzâr olunan evtâd ve sanâdık ve zenbîl ve hıbâl ve zehâ’ir, sâ’ir edevât 
sefînelere tahmîl oluncaya değin ikāmetden sonra evvel be-evvel vüzerâ-yı 
izâm315 ve mîr-i mîrân ve ümerâ-i kasaba-i mezbûrenin cisr ile taraf-ı garbîsine 
ubûr ve der-akab serdâr dahi müretteb alay-ı hoş-nümâ ile mürûr ve mahall-i 
mesfûra nüzûl buyurdılar. Tekmîl-i levâzım içün anda dahi üç gün meks [ü] 
ikāmet316 akm-i317 ahmâl ve dört sâ‘at mesâfe Hılle kurâsından Kanakiyye nâm 
karye kurbüne nüzûl,318 darb-ı hıyâm ve irtesi gün andan dahi tahrîk-i inân ve 
tûğ ü pür-fürûğ ve altı sâ‘at Keşfiye nâm menzile ve dahi irtesi gün sekiz sâ‘at 
tarîk-birle Avn bin Aliradıya'llâhu teʻâlâ319 anh merkad-ı münevvereleri kurbü-

313 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
314 ordu-yı makrûna ÇY: makrûn -V
315 izâm ÇY: -V
316 ü ikāmet ÇY: -V
317 akm -ÇY
318 nüzûl ÇY: -V
319 te‘âlâ ÇY: -V
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ne nüzûl ve karâr olundukda, Selmân şakī tarafından câsûs girift olup vâki‘-i 
hâl istihbâr olundukda, bagī-i mezbûr etrâf  [ü] eknâfda olan Urbâna tâ Âne 
Kasabası'ndan Basra ve Huveyze'ye varınca âdemler isrâ‘ ve tergīb-nâmeler 
ısdâr idüp tavâ’if-i muhtelife-i Urbânı nefîr-i âmm ile fezâ‘at ve kendü başında 
olan piyâde ve süvârîden gayrı eli yetdüği re‘âyâyı tav‘an, kerhen sürüp getür-
dükden sonra kabâ’il-i azîme ve aşâ’ir-i ekviyâdan Gaziyye A‘râbı ve Şemmer 
ve Zebid aşâ’iri hattâ Basra'ya tâbi‘ Müntefik Şeyhi Mani‘-oğlı Hammûd'dan 
imdâdı [279a] gelüp asâkir-i pâdişâhînin sedd-i râhı olmak sevdâsıyla kırkbin-
den mütecâviz piyâde ve süvârî cem‘ ve hâzır-baş-ı neberd-i perhâş olduğunun 
haberin virdi. Serdâr-ı şecâ‘at-şi‘âr dahi vüzerâ-yı nâm-dâr, tertîb-i asâkir ve 
ahz-ı hazer ve ihtirâz-ı lâzıme üzre yemîn [ü] yesâr ve pîş [ü] pes mazbûtan 
elvân elvân bayraklar ve320 mîşe321-zâra benzer mızraklar âhen-pûş-ı der-
yâ-hurûş asker ile taraf  taraf  mehter-hâne ve nefîr-i husrevâne tanîn-endâz-ı 
felek-esîr olarak mânend-i kûh ve kûh-sâr-ı kemâl-i temkîn ve vakār ile râhî 
olup şakī-i mezbûr bu menzilde bu mukābil olur ümmîd olunmamağla üç sâ‘at 
mesâfe ile Nehr-i Ziyâb'a yarım sâ‘at gelür gelmez mahalle ordu nüzûl ve ten-
zîl-i ehmâl ile ordu halkı meşgūller ve henûz atlu zuhûr-ı haylde iken mahall-i 
merkūmda vâki‘ fil sökmez, yılan geçmez azîm çalu ve ormanlık olup münâsib 
pusu ve kemîn-gâh olmağla şakī-i mezbûr piyâde tüfeng-endâzların mahall-i 
mezkûre ta‘biye ve atlusun der-kafa itmekle asâkir-i pâdişâhî meşgūl iken 
ale'l-gafle hücûm ve pes-i perdeden zuhûr itdikleri serdâr-ı kûh-vakār vesâ’ir 
vüzerâ-yı rüstem-şi‘âr ve ser-kârân-ı şîr-iştihâra ihbâr olundukda ibtidâ şakī-i 
mezkûr tarafından bedîd olan dûrâ-dûrdan isbât-ı vücûd itmeleriyle merdân-ı 
meydân hîz-i mukābele ile bir kaç ahtarmaların alup taraf-ı serdârîden kâm-
rân-ı in‘âm oldukdan sonra serdâr-ı zîşân dahi sell-i seyf-i pür-hıyef322 ile eş-
heb-rân-ı meydân-ı peygâr323 olunca vüzerâ-yı izâm ve dilâverân-ı benâm dahi 
neheng-i heft-çeker gibi gavta-hâr-ı deryâ-yı hatar olup bâng-ı tehlîl ve tekbîr 
ile dest-i ber-şemşîr esirmiş şütür-güsiste-mehâr ve açınmış şîr-i merdûm-gîr ve 
mahlûl-i zencîr mânendi yek-bâr-ı hücûm ile kalb-i a‘dâya hafakān-resân ol-
duklarında henûz toplar ma‘reke-bend-i sitîz ve humbaralar mânend-i berk-i 
hâtıf  âteş-rîz olmamış-iken ancak bir top ra‘d-ı mashûbe âteş virildüği gibi bin 
kargaya bir taş mislince A‘râb-ı nifâk-me’âb gird-bâd-ı ecele müte‘allik ve şeze-

320 ve ÇY: -V
321 pîşe ÇY
322 hayb ÇY
323 peygâr -ÇY
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re-mezer müteferrik olmalarıyla tâğī-i mezkûr mazhar-ı kahr-ı kahhârî ve ta-
banca-i hûr-dest-i gayb-i cabbârî olup der-ân livâ-yı bagy u fesâdı ser-nigûn ve 
dolâb-ı baht istidrâcî vâj-gûn olmağla a‘vân ü ensârı felâket-zede-i perîşân ü 
perâkende olmağın, asker-i nusret-eserde bulunan piyâde ve süvârî yek-dest ol 
tâ’ife-i mekrûheyi ortaya alup, kebîr ve sagīrine ve koca ve gencine iltifât itme-
yüp, darb-ı şemşîr324 ile “el-âmân el-âmân” sadâsı zelzele-dih-i325 tûde-i hâk ve 
zâr ü feryâd gulgulesi resîde-i bi-emr-i eflâk olup hâsıl-ı kelâm326 asâkir-i ehl-i327 
nusret-me’âsir-i pâdişâhî beyninde bulunan eğer cebân ve eğer pehlivân, eğer 
bâ-tüvân ve eğer pür-tüvândan kimse328 kalmadı ki bir dil, ya bir başa zafer 
bulmamış ola. Der-akab onbinden mütecâviz bed-bahtın329 ru’ûs-ı menhûsları 
gûyçe-i çevgân-ı şemşîr ve hezârân-ı müdebbir-i der-zencîr olduğundan gayrı 
bir mıkdârı dahi firâr ile garîk-i Nehr-i Fırat olup şakī-i merkūm ve babası ba-
kıyyetü's-süyûf  ile firâr itmeğin, asâkir-i mansûre bir iki sâ‘at mesâfe ta‘kīb ve 
nice ahtarmaların alup fermân-ı serdâr ile avdet itdiler. Ba‘dehû herkes küşte-
sinin ser-i maktû‘un ve esîrin330 pîşgâh-ı hayme-i serdârîye getürdükce bele-
ğa-mâ-belağ sürh, sefîd in‘âm ile kâm-rân-ı merâm oldukdan sonra ekser üserâ 
cezâ-yı cezâsın bulup ve ba‘zılarının baş parmakları kesilüp bir mıkdârı dahi 
zencîrde ibkā olundı. Ve bu mel‘ûnlar bir gûne cem‘iyyet ki vasf  olunmaz. 
Ya‘ni ki331 ecnâs-ı muhtelife-i332 A‘râbın ölüsi dirisine binüp geldiklerinden 
gayrı sâ’ir ecnâsdan333 dahi âdem alup hattâ neçe Hindî dilencisi bulunmağla, 
ol makūleler taraf-ı velâle ile beylik aslan gibi mutavvif  olup hafr-ı âtiyyü'z-zik-
rde nakl-i türâbla hıdmetleri sebk itmeğin afv ve ıtlâk ile mu‘âmele olundılar. 
Ve ba‘zı nisâ dahi bulunmağla yine ol sâ‘at Meşhed'in mütevellîsi İdris Ağa'ya 
teslîm ve kasaba-i Necef  tarafına gönderildiler. Ve cem‘ olunan ser-i maktû‘dan 
müte‘addid kulle binâ olunup ecsâd-ı menhûslarına havâsıl-ı sibâ‘-ı vuhûş ve 
tuyûr-ı kubûr oldı. Aceb lutf-ı Hudâdır ki bu denlü mağrûr düşmen, şîr-i şemşîr 

324 tîğ-ı âteş-bâr ÇY
325 dih -ÇY
326 kelâm ÇY: -V
327 ehl ÇY: -V
328 kimesne Ç: kimse YV
329 bahtların ÇY
330 esîrlerin ÇY
331 vasf  olunmaz. Ya‘ni ki; -ÇY
332 dahi Ç: -YV
333 ecnâs-ı muhtelifeden ÇY: muhtelife -V
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olmuş-iken taraf-ı guzât-ı mansûreden bir ferdin burnı kanamamak üzre a‘dâ 
inkisâr-ı fâhiş ile münkesir ve asâkir-i pâdişâhî nusret-i kâmile birle mesrûr oldı. 
Ve garâbeti bundadır ki şakī-i mezkûrun imdâdına gelen Zebid A‘râbı inhizâm 
ile bâgī-i merkūmun hâne ve ehli üzerine uğrayup mümkinleri olduğı mertebe 
gāret [ü] hasâret334 kezâlik silk-i tevâbi‘inden münselik olan Haseke re‘âyâsı 
intihâz-ı fursat ile bakıyye-i mâlın dest-i bir ve yağma itdiler. Ve donanma-yı 
hümâyûn fırkateleri bâd-ı muhâlife dû-çâr ve ta‘vîk olmağla cengde bulunma-
yup iki gün335 sonra gelmeğin kazâ-yı mâ-fât içün kapudan paşa dahi fırkate-
lerle şakī-i mezkûrun olduğı köy ve evlerine varup ba‘zı kesbe zafer-yâb ve 
hânedânların ihrâk bi'n-nâr idüp girü336 avdet eylediler. Çün gürûh-ı mekrûh-ı 
bugāt bu mertebe sîlî-hor-ı ibret ve te’dîb olunca kulûb-ı menhûs-ı A‘râba havf 
[ü] haşyet düşüp ve ba‘zıları dahi bu bâbda nâ-çâr ve mücbir olmalarına hâmi-
dena'llâhu teʻâlâ dârü'l-emn-i itâ‘at ü inkıyâda isrâ‘ itdiler. Mukaddem Âl-i 
Kaş‘am Şeyhi Şeyh Şebib huzûr-ı serdârîye çehre-sây-i mürâca‘at ve ta‘ah-
hüd-i hıdmet idüp teşrîf-i abâ ile ser-firâz ve ba‘dehû Haseke şeyhleri ve Nehr-i 
Şâhî şeyhiyle Nehr-i Tahmâsiyye ve Benî-Mâlik ve Zebîd şeyhleri mütemessik-i 
ezyâl-i afv [ü] inâyet olmalarıyla ba‘de'l-yevm yollar âsûde ve edâ-yı mâl-ı mîrî 
ve hıdmet-i hafr ve sedd [ü] bendde dâmen der-miyân itmek şartıyla taraf-ı 
serdârîden mezbûrlara âmân virilüp ilbâs-ı abâ ve destâr ile tatyîb-i hâtır kılın-
dılar. Bundan sonra Haseke mukāta‘ası şeyhlerine ve Benî-Mâlik mukāta‘ası 
kendü şeyhine şimdilik feth-i cedîd olmağla cüz’î nesne ile maktû‘an tevcîh 
olup Rummahiye ve Kudüs ve Bâşiye ve Suletbe ve Nehr-i Şâhî ve Tahmâsiyye 
ve Müseyyib ve Muhavvilîn nehirlerin ba‘zı re‘âyâları yerlü yerine gelüp meh-
mâ-emken sayfî zirâ‘atiyle imârete müteveccih oldılar. Fe-li'llâhi'l-hamd Aʻrâb 
eşkıyâsının bu vak‘ada dahi hayli gûşmâlleri olmağla ebnâ-yı sebîl ve nevâhî ve 
kurâ fukarâsı kemâliyle tahsîl-i emniyyet itdiler. Ve bu feth-i merkūm işbu se-
ne-i mezkûre Receb'inin ondokuzuncı dü-şenbih gün vâki‘ olup, irtesi salı gün 
hamâme-i nâme bir cenâh-ile Bağdâd'a337 ba‘zı sikātdan mektûb vârid, vak‘a-i 
mezbûre ale't-tafsîl tahrîr olunmağın ehl-i Bağdâd azîm şenlikler ve şâd-mân-
lıklar338 ile mesrûr ve şâdumân olduklarından gayrı, ahbâr-ı feth-i kasabât ve 

334 ü hasâret ÇY: -V
335 günden ÇY
336 girü ÇY: -V
337 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
338 ve şâd-mânlıklar ÇY: -V
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kurâya münteşir oldukda âmme-i âlem sürûr-ı tâmm birle339 nevâziş-dâr-ı 
şükrân-ı İlâhî oldılar. Ve ordu-yı nusret-me‘âsir mahall-i mezkûrda iki gün 
mıkdârı meks [ü]340 ikāmet, ba‘dehû rıhlet ve şatt-ı mezkûrı kadîmî mecrâsına 
düşürmek içün hafrı lâzım gelen nehr-i cedîd ve sedd-i bendi mühim olan 
mahalle karîb Şattî-i Fırat'da darb-ı hayme olunmağla, ol sahrâ cem‘iyyet-gâh-ı 
asâkir-i encüm-iştibâh olup bu vâkı‘a-i fütûhât-ı celîle künhüyle341 der-i devle-
te342 arz u i‘lâm olundı. 

Tertîb-i Ordu-yı Mansûre

Şâttî-i Fırat'da taraf-ı şimâlden ibtidâ ile iki keçelü envâ‘-ı esnâf  ve ehl-i sûk, 
cümle me’kûl ve melbûs ve mâ-yühtâcı ihzâr ile meşhûrı üzre kuş südü bulunur 
bâzâr nasb ve kavî ve za‘îf, harîd ü fürûhtda dil-hâh olmağla yevmen fe-yevmen 
tezâyüd bulup nasb-ı343 medâr-ı müte‘addide ve ihzâr-ı tahîn ve câ-be-câ furûn-
cular, habbâzlar, acen-i acîn ve bakkallar ve helvâcılar ve attârlar ve sebze-fürûş-
lar ve kassâblar ve bezzâz ve kazzâzlar tergīb-i müşterî içün âheng-i hoş-nevâ 
ile aceb kîse düşmeni idiler. Hattâ müte‘addid hammâmlar ve kahve-hâneler 
ile kulûb-ı askerî mütesellî ve rûz-be-rûz sefâyin-i meşhûne ile Bağdâd'dan ve 
Haseke ve Hılle tarafından envâ‘-ı me’kûlât nakl olunduğundan gayrı asâkir-i 
mansûre Urbân münserlerine reh-yâb-ı zafer olup ekserî iki üç aylık zahîre 
ihrâzıyla kâm-rân-ı merâm ve ba‘dehû hafrı lâzım gelen nehr-i cedîdin tûlünce 
ordu-bâzâra344 muttasıl ordu-yı serdârî ve yerlü kulı ve cebeciyân ve cebe-hâne 
ve topcıyân-ı dergâh-ı âlî ve haddâdân ve neccârân nüzûl ve ba‘dehû kul ket-
hudâsı ve dergâh-ı âlî yeniçerileri ve Musul Vâlîsi Vezîr Kürd İbrâhîm Paşa ve 
Şehrizor Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa ve Diyârbekir Vâlîsi Vezîr Çetrefil-oğlı 
Yûsuf  Paşa ve Anadolı Vâlîsi Vezîr Arnavud Abdi Paşa ale't-tertîb kapuları ve 
eyâletleri askerleriyle nasb-ı hıyâm-ı zafer-kıyâm idüp ba‘de'l-müşâvere savâb-
dîd-i ukalâ ve ittifâk-ârây-ı vüzerâ ile şatt-ı merkūmun doğrı okundan ya‘ni ki 
şimâl ile şark beyninde cenûba mâ’il hafr ile şatt-ı mezbûr kadîmî mecrâsına 
îsâl olunmak üzre nehr-i cedîd mevzî‘-i ta‘yîn ve mesâhat olunup beşbinyüz 

339 ile ÇY
340 mıkdârı meks ü ÇY: -V
341 künhüyle ÇY: -V
342 devlet-i dâ’imü'l-karâra Ç: dâ’imü'l-karâr -YV
343 nasb -Ç
344 ordu ve bâzâra ÇY
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yetmiş zira‘ tûl ve yüz yirmiiki zira‘ arz ve yirmi zira‘ umk olmak345 üzre hafra 
mübâşeret ve her tâ’ifenin âdemine münâsib hafr taksîm ve kapudan paşa ve 
Hılle ve Haseke ve Kasaba-i Necef  ve Kasaba-i Kerbelâ'dan gelen re‘âyâya 
mümkinleri mertebe birer mıkdâr hafr ta‘yîn ve cümleye kifâyet mıkdârı bîl 
ve kazma ve kürek ve gırâr ve torba virilüp mâh-ı Recebü'l-ferd'in yirmiikinci 
güni hafra ibtidâ ve mübâşeret olundı. [279b] Ve rûz hem-rûz evvel-i leylden 
dört sâ‘at, âhirinden iki üç sâ‘at bîl-dârân-ı pür-tüvân hafra vesâ’irleri nakl-i 
hâka mübâşeret ve serdâr-ı bâ-vakār dahi terk-i râhat ü karâr ve ferâmûş-ı hâb 
[ü] hor ile piyâde gûşiş ve her sınıfı vakt ü bî-vakt ve dûr-ı ocakda ve bucakda 
hufyet idenleri ırgād ile ihrâc ve heşâşet [ü] beşâşet ve hiss-i kelâm ve in‘âm-ı 
âmm ve dem be-dem bezl-i sürh-sefîd ile celb-i kulûb ihrâz ü abîd itdiklerinden 
mâ‘adâ vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân ve ümerâ-yı346 kirâm ile hüsn-i mu‘âşeret 
ve cümle askere347 rû-yı dil göstermek348 ile husûl-i merâma ikdâm-ı tâmm349 
iderler idi. Anlar dahi kendü kapuları ve eyâletleri halkın rûz [u] şeb kâr-ı 
şugul ü iştigāle tahrîs ve terk-i râhat itdiklerinden gayrı şebân-rûzân serdâr-ı 
bâ-vakār350 ile görüşüp ittifâk-ı ârâ olduklarından351 nâşî her ne mertebe352 
zahmet353 ü ta‘ab mukarrer ise dahi emn [ü] âmân ve bezl-i birr ü ihsân ve 
beş altı tarafda mehter-hâneler neşât-efzâ-yı dil ü cân olmağla erbâb-ı şugul u 
iştigāle kemâliyle her ân bir zevk-i tâze ve ferah-ı bî-endâze hâsıl olup, koyun 
tuza seğirir gibi edâ-yı hıdmete müsâra‘at birle mânend-i tilâl ve misâl-i cibâl 
toprak depeleri isti‘lâ buldı. Hakk budur ki böyle bir çayırsız, çimensiz, bârid 
ü yâbis, adsız ve âbâdânsız sahrâ-yı bî-emânda dîvler âciz olur kâr ile iştigāl, 
mahz-ı eltâf-ı cenâb-ı hazret-i Bârî ve yümn-i ikbâl-i şehriyârî ve ikdâm ü sa‘y-i 
serdârî olduğı bilâ-imtirâ’ olup, karîbü'z-zamânda böyle bir feth-i celîl ve böyle 
bir hıdmet-i azîme kimseye müyesser olmamağla, vezîr ve emîr, kebîr ve sagīr 
tahsîn-gerde-i pîr ü bernâ ve hayret-efzâ-yı rukabâ’ oldılar. Ve354 bu üslûb [u] 

345 olmak -ÇY
346 ve ümerâ -ÇY
347 asker-i mansûreye ÇY: mansûre -V
348 küstürmek şeklinde yazılmış.
349 tâm Ç: -YV
350 bâ-vakār Y: -V
351 ârâ olduklarından VY: etdiklerinden Ç
352 her ne mertebe -ÇY
353 rahmet ÇY
354 ve ÇY: -V
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mergūb355 üzre hafr-ı merkūme bir mertebe bezl-i makdûr olundı ki nehr-i ce-
dîdin şatt tarafından su kaynamağla yedi gün dahi merdân-ı hamiyyet-şi‘âr ça-
mur nakline mücâhede idüp, kâr-ı hafr kırk sekiz güne bâliğ olunca iki gün dahi 
hafr ile mâh-ı Ramazân'ın356 onikinci güni şatt ile nehr-i cedîdin arasında olan 
sedd feth olunmak tasmîm olunmuşiken mâh-ı mezbûrun onuncı güni vakt-i 
asrda câ-be-câ çeşmeler zuhûr ve galebe-i miyâh zabtı kābil olmayup vüzerâ-
nın357 savâb-dîdleri ile sedd-i merkūmun feth ve inficârına mübâşeret birle Feth-i 
şerîf  kırâ’at ve kurbânlar takdîm ve dest-i du‘â bâr-gâh-ı Mevlâya ref‘ ve Fâtihâ 
ile ihtitâm ve görmeğe muhtâc ikiyüzden mütecâviz merdân-ı Urbân bîller ile 
ceng-i âb ü gil iderek şatta güşâyiş virildikde, “Allâhü ekber” sadâ-yı hurûr-âb ve 
tarafeynden müctemi‘ olan yirmibinden mütecâviz358 halâyıkın gırîv ile tekbîr 
ve tehlîlleri lerze-resân-ı felek-esîr ve fi'l-hâl nehr-i mezkûr arz-ı yâbis iken şatt-ı 
azîm olup, kadîmî mecrâsına îsâl [ü] ittisâl olundukdan sonra nasb-ı cisre muh-
tâc olmağla sefâyin-i müte‘addide ile cisr dahi binâ olunup şattın seddine mü-
bâşeret olundı. Bağdâd ve Hılle'de tedârük olunan mühimmât ve cebe-hâneden 
mâ‘adâ ordu-yı mansûrede ibtidâ-yı eyyâm-ı hafrdan intihâ-yı sedde varınca 
leyl [ü] nehâr müte‘addid kûre-i âhen-girân ve kâr-hâne-i dülgerân mutâfciyân, 
ihzâr-ı mühimmât ve cebeciyân ve topcıyân tedârük ve mâ-yühtâca sa‘y [ü] 
ihtimâm idüp, insâf  oldur ki lâzım gelse bir sevâd-ı a‘zam teshîrine ancak bu 
kadar zehâyir ve cebe-hâne tedârüki mümkin olup belki acz dahi lâzım gelür idi. 

Bu eyyâmda Bağdâd'da359 taraf-ı serdârîden kā’im-makām olan ağadan mek-
tûb vârid ve Acem'den ilçi geldüğün ihbâr itmekle taraf-ı serdârîden dahi kâğıd 
tahrîr ve emn-i tarîk içün kifâyet mıkdârı atlu ta‘yîn ile ilçi-i merkūm orduya 
taleb olundı. Ve Bağdâd-ı âbâd360 defterdârı dahi ba‘zı zehâyir iştirâsı-çün 
fermân-ı serdâr ile Bağdâd'da361 kalmış-iken, ba‘zı mühimmât-ı edevât362 ile 
orduya da‘vet olunmağın, ilçi-i merkūm ile mâh-ı mezbûrun yirmidördünci 
güni orduya mülhak363 oldılar. İlçi nâmesin teslîm ve lâzımesi üzre ri‘âyet olun-

355 u mergūb ÇY: -V
356 Ramazân-ı mübârekin Ç: mübârek -YV
357 vüzerâ-i izâmın ÇY: izâm -V
358 ziyâde ÇY
359 Bağdad-ı âbâdda ÇY: âbâd -V
360 âbâd ÇY: -V
361 Bağdad-ı âbâdda Ç: âbâd -YV
362 edevât ÇY: -V
363 dâhil ÇY
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duğundan gayrı mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci gicesi serdâr tertîb-i ziyâfet, 
vüzerâ-yı izâm ve ümerâ-yı kirâmı da‘vet ve ilçi dahi ihzâr, bast-ı hân, et‘ıme-i 
gül-fâm ve ekl ve şürb-i şîrîn-kâma ta‘âküben şatt üzre envâ‘-ı âteş-bâzî ve 
humbara-endâzî olunup donanma-yı hümâyûnda ve ordu-yı mansûrede olan 
toplara âteş virilmekle be-r-kûrî-i düşmen azîm şenlik olup, ilçi-i merkūm bu 
üslûbda hafr ve şakk-ı arzı ve böyle bir deryânın sedd [ü] bendi bâbında olan 
ikdâm ü ihtimâmı görüp garîk-i bahr-i tahayyür olmağla sebbâbe-gezîd-i 
gubret olmuşdur. Ve nâmesinin muktezâsınca redd-i cevâb tahrîr ve teslîm ve 
Köy Paşası mürâfakatıyla Kasaba-i Necef-i eşref  tarafına râhî olundı. Mezbûr 
varup ziyâret-i atebe-i radıyye-i Aleviyye ile kâm-rân ve andan Kasaba-i Ker-
belâ'ya tevcîh-i inân ve andan ziyâret-i âstân-ı melâ’ik-i pâs-bân-ı seyyidü'ş-şü-
hedâ ile hod-gâm oldukda, Selmân-ı şakī ol tarafda Şammâr A‘rabı arasında364 
olmağın, ilçi-i merkūma gelüp olduğı hâlden tevbe vü istiğfâr ve sâlik olduğı 
tarîk-i mühlikden rücû‘ ve tevbe-kâr olup ba‘de'l-yevm mutî‘ ü münkād-ı 
vükelâ-yı pâdişâhîye her vechile365 inkıyâd itmeği şart ve ilçinin tavassutuyla 
taraf-ı serdârîden âmânü'l-emân366 ve istimâlet-nâme recâsında olmağın, mez-
bûr dahi huzûr-ı serdâra şefâ‘at-nâme tahrîr ve merkūmun tevbe vü inâbet 
ve ol bâbda olan ahd [ü]367 yemînlerin ve ta‘ahhüd-i hıdmetin tafsîl ü takrîr368 
idüp, müstakil âdemiyle arz [u]369 i‘lâm itmekle şefâ‘ati hayyiz-i kabûlde vâki‘ 
ve şurût [u] uhûdı üzre istimâlet-nâme tahrîr ve irsâl ve bilâ-havfin velâ-ecelin 
gelüp hıdmetde bulunmaları işâret olundı. 370 خايف  ve371 şakī-i merkūm الخاين 
yine cesâret idemeyüp ibtidâ mülâkī olmaklığı babası Abbâs'a havâle birle ilçi-i 
merkūmı babasına gönderdi. Babası dahi bundan akdem mükerreren arzuhâl 
gönderüp taleb-i âmân itmeğin âmân-nâme ile çavuşlar kethudâsı gönderil-
miş-idi. Ol dahi tereddüd ü tevakkuf  üzre iken ilçi vardıkda yine tahsîl-i emn 
[ü] emân372 itmeyüp ammî-zâdelerinden birin çavuşlar kethudâsı ve ilçi ile 
orduya irsâl itmeğin ol dahi tayyib-i hâtır ile ric‘at olunmuş-iken yine baba 

364 aralarında ÇY
365 her vechile ÇY: -V
366 emân ÇY: -V
367 ahd ü ÇY: -V
368 ve takrîr ÇY: -V
369 ve -ÇY
370 "Hâin (kimse) zulmeder".
371 ve ÇY: -V
372 emân ÇY: -V

M E T i N 667

www.tuba.gov.tr



ve373 oğuldan eser zuhûr itmeyüp ancak iğfâl ider sözler ve mekr [ü] hîleye 
müştemil mektûblar ile vakit geçürdiler. Ve bundan dört beş ay mukaddem 
Basra tarafında Müntefik şeyhi olan mârrü'z-zikr Mâni‘ mürd olmağın Muhâ-
fız-ı Basra Vezîr Bey-zâde Ali Paşa tevcîhiyle oğlı Hammûd şeyh olup asker-i 
ehl-i374 İslâm Nehr-i375 Ziyâb'a vardıkda taraflarına karîb olmağla havfa düşüp 
izhâr-ı itâ‘at ü ubûdiyyet ile taraf-ı serdârîye mektûb tahrîr ve Ali Paşa-yı müşâ-
run-ileyhe kendüyi tavsiye ve terbiye itmek üzre şefâ‘at-nâme recâ vü iltimâs 
itmekle müsâ‘ade ve vezîr-i mûmâ-ileyhin taraf-ı rızâlarında bulunup savâb-dî-
di üzre hareket ve sa‘y ü ihtimâmları tenbîh [ü] te’kîd buyurulduğundan gay-
rı376 vezîr-i müşârun-ileyhe dahi başka mahabbet-nâme rakam-zede-i nevk-i 
hâme olup husûs-ı mezkûr tafsîl kılındı. Ve sedd-i merkūm hıdmeti orduda 
mevcûd ba‘zı vüzerâ vü ümerâya sifâriş-birle bu mâ-beynde serdârı ve ba‘zı 
vüzerâ ve kapudan paşa donanma-yı hümâyûn sefîneleriyle iki def‘a Haseke 
nâhiyesine varup ol tarafları geşt [ü] güzâr ve re‘âyâya istimâlet ve neçe gûne 
nasîhat ve in‘âm ile yine gününde girü377 orduya avdet eylediler. Ve nehr-i 
cedîde Şatt-ı Fırat icrâdan sonra şattın sedd [ü] bendine sa‘y ü ihtimâm-ı 
mâ-lâ-kelâm olunup eğer serdâr-ı muhterem ve eğer sâ’ir vüzerâ-i pür-haşem 
şebân-rûzân birbirleriyle görüşüp, hafr ve sedd ahvâlin müşâvere ve ittifâk-ârâ 
ile dâmen der-miyân itmâm-ı hıdmete ikdâm ve ihtimâm-ı tâmm idüp yevmiye 
üç-dörtbin davar zuhûrunda nakl-i sâz ve çalu ve kamış ve oniki sefîne ile nakl-i 
ahşâb ü ahtâb ve gice ve gündüz nevbet ile asâkir-i hamiyyet-me’âsire nakl-i 
türâb itdirilüp, lâ-cerem kebîr ve sagīr ve emîr378 ve vezîr bir ân, bir sâ‘at te’hîr 
ü tekâsüle cevâz gösterilmeyüp bezl-i makdûr iderken fasl-ı bahâr hulûl ve 
rûz-ı nevrûz duhûl idüp, şattın tuğyân ve ziyâdesiyle orduya taraf  taraf  sular 
müteveccih ve yakīn yerlerde kârâste dahi kalmamağla, kıllet-i kârâste ve tûl-i 
meks ve ufûnet-i mekân ve ziyâde-i şatt ile asker-i İslâm'a melel-târî olmağın, 
gurre-i Zi'l-ka‘de'ye gelince vücûda gelen sedd tahkîm ve muhâfazası-çün bir 
kal‘a-i metîn teşyîd ve tersîn ve kifâyet mıkdârı cebe-hâne ve müstahfizîn ta‘yîn 
olundukdan sonra, göçe379 mübâşeret birle cebe-hâne-i âmire sefînelere tahmîl 

373 ve -ÇY
374 ehl ÇY: -V
375 nehr -ÇY
376 Vezîr-i mûmâ-ileyhin... gayrı -ÇY
377 girü ÇY: -V
378 ve emîr -ÇY
379 gerçe ÇY
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ve Rıdvâniyye İskelesi'ne nakl ve andan Bağdâd'a380 davar381 ile nakl olunmak 
üzre çekdirilüp ne mıkdâr şatt sedd ve ne mıkdâr bâkī ve ne kadar kârâste sarf 
olunduğı ve ne sebeb ile göç iktizâ itdüği âmme-i askerînin der-i devlet-ma‘de-
let [ü] sa‘âdet382-masîre olan mahzarlarında tafsîl olunmağın ayniyle sebt-i eser 
kılındı. [280a]

Sûret-i Mahzar

“Atebe-i aliyye-i sidre-müntehâ ve südde-i seniyye-i süreyyâ-intihâ lâ-zâlet 
mahrûsate ilâ-yevmi'l-cezâ türâbına hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile Bağ-
dâd-ı dârü's-selâm Eyâleti’nde vâki‘ Nehr-i Ziyâb ta‘bîr olunur Şatt-ı Fırat 
sedd [ü] bendine me’mûr olup zîr-i mahzarda mezkûrü'l-esâmî olan dergâh-ı 
âlî yeniçerileri ve cebeci ve topcı ocakları ve Kütahya ve Diyârbekir ve Musul 
ve Kerkük eyâletlerinin ümerâ vü zü‘amâ ve erbâb-ı tîmârı ve sâ’ir ser-kâr ve 
ihtiyârları383 ve donanma-yı hümâyûn kapudanları kullarının mahzar birle 
arzuhâlleri budur ki hâlen Muhâfız-ı Bağdâd-ı dârü's-selâm384 vezîr-i celî-
lü'l-kadr sa‘âdetlü Mustafâ Paşa hazretleriyle ma‘an vâlîlerimiz ile bu kulları 
edâ-yı hıdmet-i mezkûre içün işbu sene-i mübârekede vâki‘ mâh-ı Recebü'l-fer-
din altıncı güni385 Bağdâd-ı dârü's-selâmdan nehzat ve ale't-tarîk asker-i 
mansûrun386 sedd-i râh ve redd ve men‘i sevdâsıyla karşu gelen bugāt [u] usât-ı 
A‘râbın bundan akdem arz [u] i‘lâm olunduğı üzre avn-i cenâb-ı hazret-i Bârî-i 
zü'l-celâl387 ve yümn-i ikbâl-i şehriyârî ile cezâları virildikden sonra mahall-i 
mezbûr üzerine nüzûl ve Nehr-i Ziyâb didikleri nehirden eser nâ-bedîd ancak 
nâmı kalmış bir mahall olup Şatt-ı Fırat bi-aynihî mahall-i merkūmdan akup 
ve kadîmî mecrâsı kum depeleri olmağla bu makūle şatt-ı azîmin sedd [ü] bend 
ve âhar tarafa icrâsı makdûr olmayup tetebbu‘-ı tevârîh olunsa devr-i Âdem'den 
bu güne gelince misli sebkat itmemiş bir emr-i müşkil olduğı müşâhede olun-
muş-iken yine müstaʻînen bi'llâh ve mütevekkilen ala'llâh388 mücerred tahsîl-i 

380 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
381 davarlar ÇY
382 sa‘âdet ÇY: -V
383 ihtiyâr ve umûr-dîde pîrleri ÇY: ve umûr-dîde pîr -V
384 dârü's-selâm ÇY: -V
385 güni -ÇY
386 asâkir-i ehl-i mansûrenin ÇY
387 zü'l-celâl ÇY: -V
388 te‘âlâ ÇY: -V
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rızâ-yı yümn-iktizâ-yı pâdişâhî içün şatt-ı merkūmun doğrı okundan cümlenin 
ma‘rifetiyle mukaddemâ arz [u] i‘lâm olunduğı üzre beşbinyüz yetmiş zira‘ tûl 
ve yüz yirmiiki zira‘ arz ve yirmiiki zira‘ umk bir nehr-i cedîd hafr ile şatt-ı 
merkūm kadîmden akduğı yere îsâl [ü] ittisâl içün mâh-ı mezbûrun yirmiikinci 
güni hafra ibtidâ olunup serdâr-ı muhterem vesâ’ir me’mûr olan vüzerâ-yı 
izâmın ikdâm [u] ihtimâmlarıyla cemî‘-i asker389 ale's-seher ve rûz-ı hem-rûz 
nısfü'l-leyle varınca bir ân meks ü râhat itmeyüp nehr-i cedîd hafrına ve nakl-i 
türâb kaydına düşüp kırksekiz gün kâmil ayn-i cem‘ ile bezl-i makdûr ve tedâ-
rük olunan onbeş binden mütecâviz torba ve gırâr ile her gün arkada nakl 
olunan toprak alima'llâh dağlar ve depeler mânendi olup bu üslûb-ı mergūb390 
üzre lâzım gelen hafr tamâm olunca mâh-ı Ramazân'ın391 onuncı güni su icrâ 
ve sedd-i merkūm içün ihzâr olunan azîmü'l-cüsse sanduklar ve mühimmât ve 
edevât-ı lâzıme ile sedde dahi başlanup ibtidâ onbeş zira‘ evtâd ile bend-i iske-
le, ba‘dehû üzerine urgan ile çalu bağlu kırkbinden mütecâviz deve çuvalı 
mânendi toprak memlû zenbil ve hasır şatt-ı mezkûre ilkā olundukda eseri 
zuhûr itmeyüp gā’ib oldukdan sonra tedârük olunan yirmibinden ziyâde gırâ-
ra dahi toprak doldurılup ilkā olunduğuna te‘âkuben saz ve kamış ve hasır ve 
toprak ile yapılmış otuz kadar belâm misâli sazdan ipler ile bend ve tahkîm 
olunmuş ikiyüz nefer mıkdârı392 âdem zoruyla yokuşdan indirilmesi ancak 
mümkin menâre mânendi leş ta‘bîr olunur bî-hadd ve lâ-yü‘ad eskālin iki başı393 
bağlanup ilkā ve onbeşden mütecâviz açık ta‘bîr olunur sefîne ve rûz-merre 
üçbinden mütecâviz davar ile nakl olunan saz ve çalu sarf  olunduğundan gay-
rı oniki buçuk zira‘ tûl ve yedi buçuk zira‘ arz ve yirmi zira‘ umk, zira‘-ı mi‘mârî 
olmak üzre üç kıt‘a sanduk toprak ve çalu ve zenbil ile doldurılup cümle bu 
mühimmât birbirinin akabince şatt-ı merkūma ilkā ve tenzîl olunduğundan 
gayrı sedd-i merkūmun girü tarafından onbeş zira‘ şebeke ta‘bîr olunur bir 
sedd dahi tahkîm olunup Hudâ-yı müte‘âl hazretleri394 şâhid-i hâldir ki vezîr 
[ve] emîr, kebîr ve sagīrimiz gice ve gündüz dimeyüp at ve davar ve hıdmetkâr 
ile nakl-i hâk ve ref‘-i mühimmât idüp bezl-i makdûr ile tâb [ü] tüvân tâk 
olunca mukaddemâ arz [u] i‘lâm olunduğı üzre şatt-ı merkūmun arzı ikiyüz 

389 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
390 mergūb ÇY: -V
391 Ramazân-ı mübârekin ÇY: mübârek -V
392 mıkdârı Ç: -YV
393 başları ÇY
394 hazretleri ÇY: -V
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zira‘ olup hâlen bâlâda zikr olunduğı üzre bu kadar zenbîl ve hasır ve gırâr ve 
toprak ve çalu ve sâz ile memlû sandukları birbiri ardınca ilkā ve su ziyâdesi ve 
târîh-i mahzar-ı bendegâna gelince ancak yetmişüç zira‘ arz ve yirmiiki buçuk 
zira‘395 umk ki şimdiki vakitde onsekiz buçuk zirâ‘ı suda ve dört zirâ‘ı taşrada 
olmak üzre seddin tahkîm ve bendi mümkin oldı. Bundan sonra dahi itmâm-ı 
hıdmete mâl ve cânımızı fedâ itmeği mânend-i vâcibât-ı dîniyye ve bâ‘is-i if-
tihâr-ı dünyeviyye bilür iken fasl-ı bahar ve rûz-i Nevrûz hulûl ve şatt-ı merkū-
mun tuğyân ve etrâfı alduğı vakit duhûl itmeğin, ordu-yı asker şatt kenârında 
her sene su basduğı mekânda olup mahall-i muhâtara ve bu tarafın yolları 
hev[r] yerler olup, su ziyâdesinde mürûr [u] ubûrı kābil olmaduğun bu semtin 
hâlinden haberdâr mu‘temedün-aleyh kimesnelerin ihbârından gayrı evvel 
be-evvel şatt harekete ibtidâ ve orduya müteveccih olduğı re’yü'l-ayn müşâhe-
de ve sedd-i merkūm dahi ibtidâ şattın amîk tarafından mübâşeret olmağla 
ilerü doğrı396 gitdikce yevmen-fe-yevmen umkı ziyâde ve amîk ve ilkā olunan 
eskāl ü ahmâl ve ahtâb ü ahşâb nâ-bedîd ve vakt teng-i mecâl ve hatâ vü hatar 
zâhirü'l-ihtimâl olmağın hıdmet-i mezkûreye me’mûr vüzerâ-yı izâm ve mîr-i 
mîrân-ı kirâm huzûrlarıyla meclis-i serdârîye varup vâki‘ hâli arz397 [u] i‘lâm ve 
şevketlü ve kudretlü ve merhametlü ve adâletlü398 ve âtıfetlü pâdişâhımız pâ-
dişâh-ı rûy-i zemîn, halîfe-i Rabbü'l-âlemîn-i fi'l-arzîn halledellâhu hılâfetehû ilâ-
yevmi'd-dîn hazretlerinin uğur-ı hümâyûnunda bezl-i mâl ve cân iden kullarına 
merhamet ve inâyetleri mebzûl olup tehlüke ve duhûl-i mehâlike rızâ-yı 
hümâyûnları olmaduğun teblîğ ve sedd [ü] bend olunan takviye ve muhâfaza-
sı-çün399 bir kal‘a-i metîn binâ ve muhâfazacıları ta‘yîn olunmağla bu kadar 
ümmet-i Muhammediyye ve millet-i Ahmediyye sâhil-i selâmet[e] çıkmak lâzı-
me-i dîn [ü] devlet olup savâb-dîd-i cümle olduğun huzûr-ı vüzerâda meclis-i 
serdârîye inhâ itdüğümüzde serdârımız dahi “li'llâhi te‘âlâ sarf-ı makdûr ve 
bezl-i mâl ve ihzâr-ı mühimmâtda kusûr vâki‘ oldı ise söylen yâhûd bir mıkdâr 
eyyâm dahi meks [ü] ikāmet400 ve ârâmınız mümkin ise tahammül eylen” deyü 
buyurduklarında bi'l-cümle yek-dil ü yek-lisân hâşâ sümme hâşâ kusûr ve küsûr 
vâki‘ olmamışdır. İki-üç senede ancak vücûda gelür hıdmet yüz bir günde vü-

395 zira‘ -ÇY
396 doğrı -ÇY
397 arz ÇY: -V
398 ve adâletlü Y: -ÇV
399 muhâfazaları içün ÇY
400 ü ikāmet ÇY: -V
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cûda geldüği lutf-ı İlâhî ve yümn-i ikbâl-i pâdişâhî değil midir? Ve şatt-ı 
merkūm şutût-ı meşhûreden deryâ-misâl bir şatt olup su noksânında dahi sedd 
[ü] bendin hazret-i Hakk'dan gayrı kimse bilmez. Sıdk-ı kelâmımız ve bu hıd-
metde bulunan Devlet-i aliyye kullarının ne mertebe sa‘y [u] ihtimâmları oldu-
ğı bî-garaz kimselerden su‘âl ve tahkīk olunursa ma‘lûm-ı Devlet-i aliyye olur. 
Hıdmet-i pâdişâhî canımıza minnetdir, lâkin efrâd-ı askerîde ârâma tâkat kal-
madı. Ve ordu yerin ve etrâfın ve karşu yakasın ve yolların an-karîb su basup, 
el-iyâzen bi'llâhi teʻâlâ401 hatâ vü hatar mukarrer olur. Mahall-i hatardan selâ-
mete çıkmak cümlenin savâb-dîdidir. Ve hâlâ bu gün bu gice gelen su ordunun 
nısfı mertebesin alduğı hod cümlenin ma‘lûmı ve manzûrı olmuşdur. Andan 
mâ‘adâ li'llâhi'l-hamda devlet-i pâdişâhîde hafr olunan nehr-i cedîd bir merte-
be vâsi‘ ve amîkdir ki bu tarafa me’mûr olan donanma-yı hümâyûn sefîneleri 
tâ Basra'ya dek gitmek mümkindir didiğimizde, vüzerâ-yı izâm huzûrunda 
kapudan paşa-yı dilîr402 kullarından su’âl olundukda403 “fi'l-vaki‘ bu gün bu su 
ile hafr olunan nehr-i cedîdden Basra'ya dek varılmak mümkindir” deyü cevâb 
virdi. Hâlâ nehr-i cedîd ve sedd ahvâli bu üslûb üzre olduğı ma‘lûm-ı Devlet-i 
aliyye olduğundan gayrı bu kulları yerlü yerimizden hareket ideli bu gün gelin-
ce sekiz ay olup yüzbir gün sırtımız ile toprak ve davarımız ile çalu ve çırpı404 
nakl idüp, mekân ve yurdumuza dahi ancak dört ayda varmak mümkin olur. 
Seferimiz bir seneye bâliğ olmağla bu kullarında ve davarımızda ve hıdmetkâ-
rımızda tâb [ü] tâkât kalmayup bir akçe harçlığa muhtâc ve hâlimiz darmada-
ğın,405 perîşân olduğı ve bu sefer âhar sefere kıyâs olunmaduğı zâhirdir.406 Bun-
dan sonra bu sene tekrâr âhar hıdmet fermân buyurılur ise bir hâl ve bir nev‘ 
ile bu fukarâda ve davarımızda tâkat olmayup harekete iktidârımız olmamağla 
avâtıf-ı aliyye-i husrevânîden merhamet ü inâyet recâsındayız deyü arz [u]407 
i‘lâm itmemiz ile serdâr-ı muhterem dahi, “imdi husûs-ı mezkûre pâye-i serîr-i 
a‘lâya mahzar ve takrîriniz hüccet olunmağa muhtâcdır” deyü buyurmalarıyla 
bu fukarâ dahi ittifâk [u] ittihâd-ı408 ârâ ile işbu mâh-ı Zi'l-ka‘detü'ş-şerîfe gur-

401 te‘âlâ ÇY: -V
402 dilîr ÇY: -V
403 su’âl olundukda -ÇY
404 ve çırpı ÇY: -V
405 darmadağın ÇY: -V
406 zâhir-i nümâyândır ÇY: nümâyân -V
407 arz ÇY: -V
408 ve ittihâd ÇY: -V
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resinde mahall-i mezkûrdan rıhlet idüp inâyet recâsıyla vâki‘ hâl, vukū‘ı üzre 
pâye-i serîr-i a‘lâya409 arzuhâl birle mahzar olundı. Ol bâbda emr [ü] fermân 
der-merhamet nişânındır”. 

Tâ’ife-i mezkûrenin bu minvâl üzre mahzarları alınup hıdmet-i merkūmeye 
me’mûr vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm dahi husûs-ı mezkûrı takrîr ve 
mezbûrları tasdîk-birle mahzar tahrîr ve hatm idüp serdâra teslîm ve mahall-i 
merkūmdan rıhlet ve ordunun bir tarafı Şatt-ı Fırat ve bir tarafı nehr-i cedîd 
ve iki tarafı şattın kadîmî mecrâsı olmağın su ziyâdesiyle mecrâ-yı kadîme dahi 
bir mıkdâr su cârî ve ordu cezîrede vâki‘ olmağla mecrâ-yı merkūm üzerine 
bir kıt‘a cisr nasb ve taraf-ı garbîye ubûr ve iki gün meks ve gurre-i mâh-ı 
mezbûrda sekiz sâ‘at mesâfe Nehr-i Şâhî enhârından bir nehir üzerine nüzûl 
ve bir gün ikāmet ile dört sâ‘at menzil-i Çelebiyye nâm nehir üzerine nasb-ı 
hıyâm-ı ârâm olundı. Bu menzilde Diyârbekir Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa 
ordu muhâfazasına alıkonulup Serdâr Vezîr Mustafâ Paşa Anadolı Vâlîsi Vezîr 
Arnavud Abdi Paşa ve Şehrizor Vâlîsi Vezîr-i dilîr410 Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa 
ve Musul Vâlîsi Vezîr Kürd İbrâhîm Paşa ve kul kethudâsı vesâ’ir murâd iden 
ümerâ vü zü‘amâ ve askerîden salt sebük-bâr-ı rahş-ı rân-ı azîmet olup, esedul-
lâhü'l-gālib mazharü'l-acâ’ib Ali-i velî kerremellâhü vechehü'l-behiyye hazretlerinin 
ravza-i radiyyeleri ziyâretine müteveccih oldılar. Dört sâ‘at mesâfe ile rûzı 
cumʻa varup bâb-ı müstetâb-ı kal‘ada nasb-ı sâyebân ile nüzûl ve edâ-yı farîza-i 
cumʻa ve ziyâret-i âstân-ı melâ’ik-âşiyân râbi‘ü'l-hulefâ Ali Haydar radıya'llâ-
hu anh ile kâmrân-ı merâm ve fukarâ-yı kasabaya teselliyet-bahşâ-yı emn [ü] 
emân olup muhâfazaya bir oda dergâh-ı âlî yeniçerileri ta‘yîn ve yine ol gün 
kable'l-asr orduya avdet eylediler. Ve Diyârbekir vâlîsi vezîr-i müşârun-ileyh 
dahi bir kaç pâre top götürüp kal‘a-i mezkûrede vaz‘ ve kâmrân-ı ziyâret-i şâh-ı 
merdân ile menzil-i sânîde orduya vâsıl oldı. [280b] Ordu-yı nusret-mevfûr 
dahi mahall-i merkūmdan heybet-resân-ı karîb ve dûr olarak hareket ve ale't-
tarîk ziyâret-i zarîh-i envâr-ı sarîh-i nebiyyu'llâh Hazret-i Zülkif  aleyhi's-selâm 
ile dahi bâr-gâh-ı bî-enbâza ref‘-i dest-i niyâz olunup, sekiz sâ‘at mesâfe ile 
azîmet ve Kasaba-i Hılletü'l-hadrânın garbîsi madrab-ı hıyâm-ı tûbâ-kıyâm 
oldı. Mahall-i mezkûrda ba‘zı husûsun temşiyyet ü tanzîmi içün üç gün mık-
dârı meks [ü]411 ikāmet esnâsında girü ordu yerinde ibkā olunmak üzre yine 

409 a‘lâ-yı sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
410 dilîr ÇY: -V
411 mıkdârı meks ü ÇY: -V
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serdâr vesâ’ir vüzerâ-yı cihân-ârâ ve ba‘zı murâd iden asâkir-i nusret-me’âsir 
ile ziyâret-i seyyidü'ş-şühedâ kurretü'l-ayn Hazret-i İmâm Hüseyin radıya'llâhu 
teʻâlâ anha tahrîk-i rikâb-ı azîmet idüp yedi sâ‘at mesâfe ile yevmü'l-erba‘a, sâbi‘-i 
Zi'l-ka‘de Kasaba-i Hüseyne hâricinde darb-ı sâyebân ve ba‘zı ufak çadırlar 
ile nüzûl ve tâ‘ife-i askerîden412 kimesne kasabaya girmemek fermân ve tenbîh 
olundı. Ve anda dahi serdâr ile vüzerâ ziyâret-i413 ravza-i seyyidü'ş-şühedâ vesâ’ir 
şühedâ-yı Kerbelâ ve bezl-i sadakāt ve celb-i kulûb-ı fukarâ ile hayme-gâhlarına 
avdet idüp yarındası iki oda yeniçeri-yi dergâh-ı âlî ve Palu Beyi muhâfazaya 
ta‘yîn [ü] irsâl414 ve mîr-i merkūm ve çorbacılar hıla‘-i fâhire ile tebcîl ve bir 
kaç kıt‘a top ve cebe-hâne-i edevât415 ile kasaba-i mezkûre tahkîm ve vakt-i 
duhâda ref‘-i livâ ve tayy-i bisât-ı sahrâ ile vakt-i gurûbda orduya avdet kılındı. 
El-hakk eğer Kasaba-i Necef  ve eğer Kasaba-i Kerbelâ ahâlîsi bu kadar asker-i 
muhtelifü't-tıbâ‘ın duhûl ve hurûclarında takayyüd-i serdârî ve tenbîh-i vüzerâ 
ile rencîde olunmayup fukarâ-yı meşhedeyn-i şerîfeyn nevâziş-dâr-ı şükrân ol-
muşlardır. Ve savâb-dîd-i serdârîyle Hılle Kasabası'ndan dahi Dâvud Paşa nâm 
bir merd-i cesûrı dahi Kasaba-i Necef-i eşref  muhâfazasına gönderdikden gayri 
mebâdâ Haseke tarafında Selmân nâm416 şakīnin ba‘zı hareket-i müdebbirânesi 
ola mülâhazasıyla on pâre fırkate levendâtıyla ol tarafın muhâfazasına ta‘yîn 
olundı. Ve kapudan paşa dahi Hılle muhâfazasına alıkonuldı. Bundan sonra 
evvel be-evvel asâkir-i ehl-i417 mansûre kasaba-i mezkûrenin taraf-ı şarkīsine 
ubûra şürû‘ ve ba‘dehû serdâr-ı vakār418 dahi mâh-ı mezbûrun ondördünci 
çehâr-şenbih gün müretteb alay-birle419 taraf-ı şarkīye nüzûl, bir gün ikāmet ve 
rıhlet ve dört sâ‘at mıkdârı420 mesâfe Muhavvilîn Köprüsü'nün taraf-ı garbîsi or-
du-yı mansûra muhayyem-gâh oldı. Ve irtesi gün andan dahi göçilüp, dördünci 
sâ‘atde Müseyyib hevri nâm mekân, cilve-gâm-ı hıyâm-ı gülşen-i nizâm oldı. 
Bu menzilde tekrâr Âl-i Kaş‘am şeyhi Şebîb dâmen-bûs-ı serdârîyle421 şeref-yâb 

412 asker-i İslâmdan ÇY: İslâm -V
413 ziyâret ÇY: -V
414 ve irsâl ÇY: -V
415 edevât ÇY: -V
416 nâm ÇY: -V
417 ehl ÇY: -V
418 vakār ÇY: -V
419 ile ÇY
420 mıkdârı ÇY: -V
421 serdâr-ı vakār ile ÇY: vakār -V
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ve ta‘ahhüd-i hıdmet itmekle teşrîf-i abâya sezâ kılındı. Menzil-i merkūmdan 
ibtidâ-i leylde hareket ve oniki sâ‘at seyr ile Bağdâd'a422 bir buçuk sâ‘at mesâfe 
Dicle kenârı Devre nâm mahall madrab-ı hıyâm-ı dilâverân ve andan dahi bir 
buçuk sâ‘at mesâfe müretteb alay birle serdâr-ı vakār423 vesâ’ir vüzerâ-yı izâm 
kemâl-i temkîn ü vakār ile Bağdâd'ın424 karşu yakasına ferah425-bahşâ-yı nüzûl, 
üç gün meks [ü]426 ikāmet ve mâh-ı mezbûrun yirmiikinci penç-şenbih gün 
sarây-ı Bağdâd'a duhûl idüp ulemâ ve sâdât ve âmme-i ser-kârân teşrîf-i kürk 
ve hıl‘at ve ferâce ile ikrâm olunmağın devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâhî427 du‘â-
sı merfû‘-ı bâr-gâh-ı hazret-i İlâhî oldı. Üç gün mürûrunda husûs-ı mezkûre 
tahrîr ve mukaddemâ hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn428 ile vârid olup sefere 
me’mûr olan Kapucı-başı İsmaʻîl Ağa429 ile serdâr tarafından dahi İbrâhîm 
Ağa der-i devlete430 irsâl olundı. Ve cevâb-ı mahzar gelinceye dek vüzerâ-yı 
izâm dahi birer sarâya nüzûl eylediler. Ve ancak eyâletler halkı tevakkufa tâb 
getürmeyüp herkes dâr [ü] diyârın ârzûlayup gitdiler. Ve evâhir-i mâh-ı mez-
bûrda Haseke'de olan ağa ve şeyhler ve muhâfazada olan kapudandan mek-
tûblar vârid ve Selmân şakī girü ol tarafa gelüp ba‘zı gûne hareket ve haybet 
ve hüsrân ile rücû‘ itdüğün ifâde itmeleriyle kapudan ve meşâyih-i mezkûrîne 
istimâlete şâmil ve ba‘de'l-yevm gayret [ü] hamiyyet idüp hıfz [u] hırâsetde 
dâmen der-miyân itmelerine müştemil taraf-ı serdârîden mektûblar tahrîr ve 
irsâl olunduğundan gayri, gûyâ kaziyye-i mezkûre bu tarafda şöhret-yâfte ol-
mamışdır takrîbi ile tecâhüli'l-ârif  tarîki üzre şakī-i mezkûra gönderilen Arabî 
buyuruldunun tercemesidir;

Sûret-i Buyuruldı

Kıdvetü'l- aşâ’ir ve'l-kabâ’il eş-şeyh Selmân-ı Huza‘lı ma‘lûmun ola ki bun-
dan akdem mükerreren Acem ilçisiyle huzûrumuza arzuhâl gönderüp kezâlik 
baban Abbâs sâbıkda olan bağy ü fesâd ve ef‘âl-i kabîha ve inâddan tevbe 

422 Bağdad-ı dârü's-selâma ÇY: dârü's-selâm -V
423 vakār ÇY: -V
424 Bağdad-ı âbâdın ÇY: âbâd -V
425 şeref  ÇY
426 meks ü Ç: -YV
427 pâdişâh-ı kişver-güşâ ÇY: kişver-güşâ -V
428 şevket-makrûn ÇY: -V
429 Ağa -ÇY
430 devlet-medâra ÇY: medâr -V
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vü istiğfâr ve ba‘de'l-yevm kadîmden olageldiğiniz üzre meslek-i ra‘iyyete 
sülûk ve tarîk-ı itâ‘at [ü] inkıyâdı meslûk itmek şartıyla tarafımızdan âmân ü 
istimâlet-nâme ve “kâfir idik müslimân olduk” deyü hakkınızda afv [ü] inâyet 
istid‘â itdiğinizde ba‘de'l-irtidâd tevbe ile İslâm'a gelenlerin tevbeleri makbûle 
ve siyâhî-i â‘mâlleri reşehât-ı sehâb-ı afv ile mağsûle olmak kānûn-ı şerî‘at-i 
garrâ ve kā‘ide-i devlet-i uzmâ olmağla şürût-ı mezkûrede müstakīm olup 
zirâ‘at ü harâset ve edâ-yı mâl-ı mîrî itmek üzre âmân ü istimâlet-nâme tahrîr 
olunmuş-idi. El-ân ve sâniyen buyuruldı gönderilmişdir. İmdî âgâh olasız ki 
mukaddemâ olan arz [u] i‘lâmınız üzre sâbit-kadem ve itâ‘at [ü] inkıyâdda 
râsih-dem olup, şevketlü, mehâbetlü,431 kudretlü, kerâmetlü, azametlü pâ-
dişâhımız, pâdişâh-ı İslâm hallede'llâhü hılâfetehû ilâ-yevmi'l-kıyâm hazretlerinin 
re‘âyâlığı ve re‘âyâ şeyhliği hıdmetinde olup da‘vâ-yı hükûmet ve darb-ı tabûl 
ve ref‘-i râye itmekden ictinâb ile zirâ‘at ü harâset ve edâ-yı mâl-ı mîrîye sa‘y 
[u] ihtimâm432 gösterirseniz mahall [ü] me’vânızda nefsiniz ve evlâd ü ensâb ve 
ehl ü ıyâl ve tevâbi‘ ü levâhıkınız ile mahmî vü mer‘î olup zarar [u] ziyân gör-
mezsiz. Ve illâ tekrâr rücû‘ ve nakz-ı îmân ile tarîk-i inâda sâlik ve vâdî-i bağy ü 
fesâdda münhemik olduğunuz yâhûd kadîmî olan mekânınızdan tecâvüz-birle 
mukāta‘ât ve re‘âyâ-yı pâdişâhîye bir adım ve bir karış te‘addî vü tecâvüz it-
düğünüz mesmû‘umuz olursa bundan akdem iblîs-i telbîse tâbi‘ olup ma‘rız-ı 
katle takdîm itdüğünüz bed-bahtların kanından henûz süyûf-i havf-ı asâkir-i433 
pâdişâhî silinmeyüp ve ehl ü ıyâllerinin âteş-i derûnları ile'l-ân söyünmeyüp 
cerîme-i günâhları ve erâmil ü eytâmlarının inkisâr [u] hüznleri hatâsı sebt-i 
sahîfe-i a‘mâliniz olduğun bilürsüz. Nakz-ı ahd ve rücû‘-ı ani'l-hakk iderseniz 
bi-havli'llâhi teʻâlâ bu nevbet varıldıkda yerlere ve göklere sığışmayup katl-i 
âmm ve cezâ ve intikām ile vâlid ü mevlûd ve etbâ‘ ü metbû‘unuzdan nefs-i 
vâhid halâs-ı girîbân-ı cân itmek adîmü'l-ihtimâldir. İmdî nefsinize rahm ve ev-
lâd ve ehl ü ıyâlinizi vartât-ı helâkden halâs-birle, müteşebbis-i dâmen-i itâ‘at 
ve mütemessik-i urvetü'l-vüskā inkıyâd ü meskenet olup tevbeniz üzre sâbit ve 
şurût [u] uhûdunuz üzre kā’im olmağla kadîmî mesken ü me’vânızda zirâ‘at 
ü harâset ile takayyüd ve edâ-yı mâl-ı mîrî ile mukayyed olup âhar mukāta‘a 
ve gayri re‘âyâya itâle-i dest-i tecâvüz itmeyesiz ki tarafımızdan kemâl-i lutf  u 
ri‘âyet müşâhede idersiz. Ve dahî bundan akdem huzûrumuza gelmeği arz [u] 

431 mehâbetlü ÇY: -V
432 ve ihtimâm -Ç
433 asâkir ÇY: -V
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inhâ, ba‘dehû ba‘zı a‘zâr ile vaktine te’hîr itmiş idiniz. İmdî hulûs-ı niyyet ve 
safâ-yı akīdet idüp vaktiyle gelürsenüz tarafımızdan ri‘âyet ü himâyet müşâha-
de idersiz. Bilmiş olup mûcib-i buyuruldı ile amel idesiz. Tahrîren fî evâhır-ı 
şehr-i Zi'l-hicce min şühûr sene 1113. 

Ve Hılle muhâfazasında olan kapudanân ve fırkateler levendânının der-i devlet-
den ihsân buyurılan ulûfeleri bu eyyâmda ve bundan akdem dört beş def‘a pey 
der-pey dergâh-ı âlî kapucı-başıları mübâşeretleriyle beleğa-mâ-belağ vârid ve 
ol tâ’ife-i mezkûreye irsâl olundı. Ve Rakka tarafından Bağdâd-ı dârü's-selâm434 
muhâfazasında olan dergâh-ı âlî ve yerlü kullarının zahîrelerine tevcîh [ü] 
inâyet olunan zehâyir sefîneleri, Şatt-ı Fırat kılleti ile Ane Kasabası'nda mü-
tevakkıf  iken evâhir-i mâh-ı Zi'l-hicce'de Rıdvaniye İskelesi'ne gelüp vusûl ve 
lenger-endâz olmağın bir kaç kıt‘a sefînesi Hılle tarafında olan kul tâ’ifesi zahî-
relerine gönderilüp, kusûrı435 Bağdâd'a436 nakl olundı. Ve bundan akdem der-i 
devletden437 inâyet buyurılan zahîre-bahâ ile iştirâ olunan gılâl, imdâd-ı serdâr 
ile kul zahîresi ve erbâb-ı cerâyenin tasaddukāt-ı pâdişâhîden olan râtibeleri 
virilüp âmme-i âlem438 du‘â-yı devlet-i muhalledü'l-erkân-ı pâdişâhîyi merfû‘-ı 
bâr-gâh-ı kibriyâ-yı Bârî te‘âlâ eylediler ve sene bunda encâma irdi. 

434 dârü's-selâm ÇY: -V
435 kusûrları ÇY
436 Bağdad-ı âbâda ÇY: âbâd -V
437 devlet-medârdan ÇY: medâr -V
438 âlem -ÇY
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[281a] BiN YÜZ ON DÖrT SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin onbirinci salı güni ki Mayıs'ın yirmialtısıdır, 
pâdişâh-ı kişver-güşâ1 hazretlerinin gayz-ı gadabı teskîn olmamağla bundan 
akdem İstanbul'a nefy olunan büyük mîrâhûrlukdan ma‘zûl Kıbleli-zâde Ali 
Bey'in katline Âsitâne-i sa‘âdet kā’im-makāmı Vezîr Çerkes Osmân Paşa'ya 
hıtâben sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn2 ile Hâssa Hâseki Kürd 
Mehemmed Ağa İstanbul'a3 gitmiş-idi. Ondördünci cumʻa gün varup îsâl ve 
ber-mûceb-i fermân Bostâncı-başı Edirneli Mehemmed Ağa sandal ile Bey-
koz'da yalısından mezbûrı kaldırıp kapu arasına getürüp habs eyledi. Onseki-
zinci salı gün boğup başını hâseki ağaya teslîm eyledi. Ol dahi mâh-ı mezbûrun 
yirminci penç-şenbih gün Edirne'ye getürüp rikâb-ı hümâyûna arz eyledikden 
sonra bâb-ı hümâyûnda galtân oldı. Bu husûsda vezîr-i aʻzam karâbet hase-
biyle havfa düşmeğin müftî efendinin iltimâsı ve vâlide sultân hazretlerinin 
şefâ‘atiyle vahşetini izâle içün mâh-ı mezbûrun yirmiikinci bâzâr gün taraf-ı 
pâdişâhîden4 hatt-ı hümâyûn-ı iltifât-makrûn kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı 
fâhire ile Rikâbdâr Çerkes Süleymân Ağa irsâl buyuruldı. Lâkin havfından 
hastalandı. Günden güne marazı müştedd olup âkıbet5 azl ve sebeb-i mevti bu 
oldı. Anadolı Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Abdi Paşa'ya Van Eyâleti, selefi Aşçı 
Mustafâ Paşa'ya Musul Eyâleti, selefi Vezîr Kürd İbrâhîm Paşa'ya Diyârbekir 

1 Kişver-güşâ ÇY: -V
2 inâyet-makrûn ÇY: -V
3 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
4 pâdişâh-ı İslâm hazretlerinden ÇY: İslâm hazretleri -V
5 âkıbetü'l-emr ÇY: emr -V
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Eyâleti, selefi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa'ya Bağdâd-ı âbâd6 Eyâleti, selefi Vezîr 
Daltaban Mustafâ Paşa'ya Anadolı Eyâleti tevcîh [ü] inâyet7 olundı. 

Kasaba-i Denizli a‘yânından Eyyûb-oğlı Mustafâ nâm bir kātil seyyid kocanın 
zulmünden birkaç yüz re‘âyâ dîvân-ı hümâyûnda şikâyet ve feryâd [ü] figān 
itmeleriyle8 fermân-ı hümâyûnla ta‘yîn olunan kapucı-başı varup kayd [ü] 
bend ile Edirne'de dîvân-ı hümâyûna ihzâr eyleyüp bir ay mıkdâr zamândan 
berü müvâcehe-i pâdişâhîde ya‘ni ki âdil köşki ta‘bîr olunan verâ-yı kafes-i 
hümâyûnda murâfa‘a-i şer‘-i şerîf9 olup vücûda getürdüği dünyâda olmadık 
fezâhatinden gayrı üzerine vâfir kan sübût ve hüccet-i şer‘iyye ile katli îcâb 
lâkin bu husûsda pâdişâh-ı âdil hazretleri katl ve nefyinde muhayyer iken 
şerâfet ve sinn [ü] sâline merhameten bir ba‘îd mahalle nefy olunması zamîr-i 
hümâyûnlarında cây-gîr olduğı mahalde, mâh-ı Safer'in10 dokuzuncı salı gün 
bir kaç yüz re‘âyâ dahi gelüp “bu zâlim katl olunmaz ise biz artık terk-i va-
tan ideriz, bize11 âhar diyârda bir yer göster pâdişâhım“ deyü feryâdlarıyla12 
dvân-ı hümâyûn dolup da‘vâ-yı şer‘-i şerîf  itmeleriyle vezîr-i aʻzam “vakit 
tengdir gelecek bâzâr dîvânında mürâfa‘a olunuz” deyü tenbîh eylemiş ve 
dîvân-ı hümâyûn bozulmuş-iken pâdişâh-ı âdil13 hazretleri bi-eyy-i vechin kân 
“yârın inşâallâh14 çehâr-şenbih gün huzûr-ı hümâyûn-ı mehâbet-makrûnumda 
faysal bulmak ve hakk-ı şer‘î15 ne ise icrâ olunmak gerekdir” deyü fermân-ı 
hümâyûnları sudûr idicek ol gün hılâf-ı kānûn sabâh erken yine âdil köşküne 
teşrîf, verâ-yı kafes-i hümâyûnda iclâs buyurup akabince yalnız vezîr-i aʻzam 
ile kādî-asker efendiler küçük sarıklarıyla dîvân-ı hümâyûna geldiler. Ol şakī-i 
bî-rahm dahi ihzâr ve fukarâ-yı mazlûmân dahi gelüp murâfa‘a oldılar. Evvel-
kinden bir kat ziyâde celb-i mâl, katl-i nüfûs itdüği sübût bulup izâlesi bâbında 
virilen hüccet-i şer‘iyye üzre irtesi mâh-ı mezbûrun onbirinci penç-şenbih gün 

6 âbâd ÇY: -V
7 ü inâyet ÇY: -V
8 mâh-ı mezbûrun yedinci güni +ÇY: -V
9 şerîf  ÇY: -V
10 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
11 bizlere ÇY
12 feryâd-ı figān itmeleriyle ÇY: figān itme -V 
13 cihân-mutâ‘ ÇY
14 te‘âlâ +ÇY: -V
15 şer‘î ÇY: -V
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alay köşki önünde16 muvâcehe-i17 pâdişâhîde18 katl olunup ashâb-ı hukūka 
vârisleri yedinden eşyâları alıverilmek üzre mübâşirler ta‘yîn olundı. Hak-
kā ki pâdişâh-ı âdil hazretlerinin def‘-i mezâlim husûsunda bu ikdâmlarına 
âmme-i nâs engüşt ber-dehân eyleyüp du‘â-yi hayra bâ‘is oldılar. Onüçünci 
bâzâr gün Sultân Selîm Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh-ı cihân-
mutâ‘19 hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Ol gün müjdeci Hâcı Hasan Ağa 
gelüp hüccâc-ı müslimîn selâmet birle Şâm-ı şerîfe vusûli haberin virüp bir kutı 
Medîne-i münevvere hurmasın huzûr-ı hümâyûnlarına arz eyledüği mahalde 
kendü ile yamağına birer hıl‘at ilbâs ve birer kabza altun ihsân buyuruldı. İki 
gün mukaddem Acem şâhının i‘timâdü'd-devlesinden ya‘ni ki vezîr-i aʻzamı 
nâmına olan Kızılbaş-ı bed-ma‘âşdan otuz mıkdâr âdemiyle bir sürh-ser kallâş 
gelüp vezîr-i aʻzama mektûb getürmüş-idi. Câmi‘-i şerîf  kapusuna nâzır bir 
hâneden pâdişâh-ı cihân-mutâ‘20 hazretlerini seyr itdirildi. Onsekizinci cumʻa 
gün Kandiye Muhâfızı Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya İstanbul kā’im-makāmlığı, 
selefi Vezîr Çerkes Osmân Paşa'ya Şâm Eyâleti virilüp anın selefi Emîrü'l-hâc 
Arslan Paşa asıl mansıbı olan Şâm-ı Trablus Eyâleti’yle kaldı. Ve Şehrizor'dan 
ma‘zûl Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa'ya Haleb Eyâleti, selefi Vezîr Çerkes 
Mehemmed Paşa'ya Kudüs ve Gazze sancakları inâyet [ü] ihsân 21 buyuruldı. 

Geçen seneden berü ta‘mîrine mübâşeret olunan altmış zira‘ bir kebîr kapu-
dâne kalyonı işbu sene-i mezbûre mâh-ı Rebî‘ü'l-âhırın gurresi penç-şenbih 
gün deryâya indirildi. Vezîr-i aʻzam bir ay mıkdâr zamândan berü sâhib-i 
firâş idi. Mâh-ı mezbûrun beşinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı İslâm22 hazretleri 
hatt-ı hümâyûn-ı iltifât-makrûn kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ile Hâssa 
Çukadâr İbşir Hüseyin Ağa'yı gönderüp hâtırın su’âl buyurdılar. Sekizinci 
penç-şenbih güni ki Ağustos'un yirmisidir, pâdişâh-ı cihân-mutâ‘23 hazretleri 
Akpınar bâğçesine göçüp gılmân-ı enderûn taşrasında çadırlar oldılar. Yine 
mü’ellif-i hakīr hırka-i mübâ[re]ke ve sancak-ı şerîfle sarâyda kaldık.

16 önünde -ÇY
17 muvâcehesinde ÇY
18 pâdişâhîde -ÇY
19 cihân-mutâ‘ Ç: -YV
20 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
21 ü ihsân ÇY: -V
22 İslâm ÇY: -V
23 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
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Azl-i Vezîr-i a‘zam Hüseyin Paşa ve  
Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be]-Mustafâ Paşa

Vezîr-i aʻzam Hüseyin Paşa'nın kırk günden berü mübtelâ olduğı yanıkara 
marazı müştedd ve sıhhat tarafı münsed24 ve hıdmet-i ıbâdu'llâh mu‘attal ol-
mağın25 matlûbuyla tekā‘üd ihtiyâr idüp sadr-ı vezâretden kasr-ı yed ve rikâb-ı 
hümâyûn-ı pâdişâhîye arz [u] niyâz itmeğin mâh-ı mezbûrun onüçünci salı gün 
pâdişâh-ı gāzî26 hazretleri Akpınar'dan alay köşküne teşrîf  buyurdukları sâ‘at 
Kapucılar Kethudâsı Veli Ağa'yı gönderüp mühr-i hümâyûnların getürdüp 
şeyhü’l-islâm efendi hazretlerinin27 sevkiyle sadâret-i uzmâ Anadolı Beyler-
beyisi Vezîr Daltaban Mustafâ Paşa'ya tefvîz olunup varup getürmeğe Hâssa 
Hâseki Kürt Mehemmed Ağa ta‘yîn [ü] irsâl ve ol gelince Vezîr-i sânî Moralı 
Hasan Paşa kā’im-makām nasb ve huzûr-ı hümâyûnda serâserli kürk giydirildi. 
Ma‘zûl-i mezbûrun nefs-i hümâyûna lâyık otuz re’s atları Hâsâhûr'a ve iki aded 
incü tesbîh ve mücevher üç aded kılıç ve dört aded sorguç ve altı aded hançer ve 
bir aded kemer raht ve bir çift rikâbı hazîne-i âmireye alındıkdan sonra kendü 
Bogados kurbünde çiftliğinde iskân olunmak üzre tekā‘üd hâsları virilüp mâh-ı 
mezbûrun onbeşinci penç-şenbih gün azîmetle me’mûr oldı. 

Otuzuncı cumʻa gicesi anda fevt olup cenâzesi İstanbul'da Sultân Mehemmed 
Câmi‘i kurbünde vâki‘ binâ eyledüği türbe-i mahsûsunda defn olundı. Ol gün 
Yemen imâmından Edirne'ye ilçi gelüp konduruldı. Onyedinci şenbih gün 
Moskov çarından dahi ilçi gelüp kasda mukārin yolda alıkonup beyne'l-ışâ 
âyende-i âyîn-i bâtılları icrâ iderek şehre dâhil, Sultân Bâyezid Câmi‘i kur-
bünde ta‘yîn olunan menzile nâzil olup me’kûlât ve meşrûbâtı verildi. Mâh-ı 
Cemâziye'l-evvel'in gurresi şenbih gün Hâsodabaşı Abdullâh Ağa hacc-ı şerîf-
den gelüp kemâ-kân mansıbına mutasarrıf  oldı. Vezîr-i aʻzam Mustafa Paşa'ya 
sadâret-i uzmâ hatt-ı şerîfi Amasya Şehri'nde vâsıl olıcak bî-sabr ü ârâm ağır-
lığın kethudâsıyla bırakup kendüsi sebük-bâr altmış nefer huddâm ile sür‘at ve 
isti‘câl iderek Üsküdar'a karîb Fenerbâğçesi'ne gelüp andan sandal ile İstanbul 
kurbünde vâki‘ İskender Çelebi Bâğçesi'ne geçüp ol mahalde istikbâline âmâde 
vü müheyyâ28 olan İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr Yûsuf  Paşa'nın ihzâr eyledü-

24 olmağla +ÇY: -V
25 kalmağın ÇY
26 gāzî ÇY: -V
27 hazretlerinin ÇY: -V
28 ve müheyyâ ÇY: -V
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ği ziyâfetin yiyüp kürk giydirdikden sonra hareket ve cânib-i Edirne'ye azîmet 
idüp mâh-ı mezbûrun beşinci çehâr-şenbih güni ki Eylül'ün onaltısıdır, şehre 
duhûli mukarrer olmağın cümle vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı dîvân İskender 
Köyü'nde istikbâl idüp anda dahi rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı Vezîr-i sânî 
Moralı Hasan Paşa tertîb-i ziyâfetden sonra binildi ve29 azîm alay ile şehre 
girildi. A‘yân-ı dîvân kendü sarâyına sapup, ancak şeyhü'l-islâm efendiyle30 
kendü doğrı alay köşkünde gelüp pâye-i serîr-i a‘lâya31 yüz sürdükleri mahal-
de pâdişâh-ı İslâm32 hazretleri “senden hıdmet me’mûl olunmağla kendüme 
vezîr-i aʻzam, vekîl-i mutlak eyledim, hıdmet-i ıbâdu'llâhı sadâkat üzre itmâma 
sa‘y ide gör, hılâf-ı şer‘-i şerîf  kimseye rencîde ve zulm [ü] te‘addî33 ve azl ü 
nefy ve katl olduğuna rızâ-yı hümâyûnum bir dürlü34 yokdur.” Azîm tenbîh 
[ü] te’kîd buyurup yed-i hümâyûnlarıyla mühr-i şerîfi kendü eline35 teslîm idüp 
mukaddem şeyhü'l-islâm efendiye36 beyâz çukaya kaplu bir hâs37 erkân sem-
mûr38 kürk ve mu‘tâd üzre kendüye kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs 
olundukdan sonra mu‘azzez hânesine gönderildi. Onuncı şenbih gün mazhar-ı 
iltifât, hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn, bir kabza mücevher hançer, kürkli ve 
sâde iki kat hıl‘at-ı fâhire ve dîvân rahtıyla eğerlenmiş bir at ile Silâhdâr Ali 
Ağa irsâl buyuruldı. İrtesi39 salı gün binüp dîvâna geldi. Bi'z-zât kendüler dahi 
Akpınar'dan dîvân-hâneye nâzır kasr-ı âlîye teşrîf  ve da‘vâ-yı fukarâyı istimâ‘ 
buyurup, vezîr-i aʻzamın kemâl-i mertebe da‘vâ dinlemekde sa‘y [ü] ikdâmın 
me’mûlünden ziyâde müşâhede itmekle du‘â-yı hayrlarına mazhar oldılar. Ol 
gün ba‘de'd-dîvân mu‘tâd-ı kadîm40 üzre vezîr-i aʻzam kapaniçe giyüp vüzerâ 
ile arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet41-masîre yüz sürdi. 

29 ve ÇY: -V
30 efendi hazretleri ile ÇY: hazretleri -V
31 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
32 İslâm ÇY: -V
33 ü te‘addî ÇY: -V
34 bir dürlü ÇY: -V
35 kendü eline -ÇY
36 efendi hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
37 hâss -ÇY
38 semmûr erkân ÇY
39 Kelime derkenar olarak yazılmıştır.
40 kadîm ÇY: -V
41 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
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Tevcîhât42-ı Ba‘zı Vüzerâ43

Vezîr-i hâmis Abdullâh Paşa'ya nişâncılık, selefi Vezîr-i sâlis Söhrablı Ahmed 
Paşa'ya yevmî dörtyüz akçe tekā‘üd verildi. Ve çavuşbaşılıkdan ma‘zûl Bodur 
Mustafâ Ağa'ya Amasya Sancağı tevcîh [ü] inâyet44 buyurılup İmâm Hasan 
ve45 İmâm Hüseyin muhâfazasına ta‘yîn olundı ve46 selefi Ebu Kavuk Mehem-
med47 Paşa'ya vezâret ile Erzurûm Eyâleti, selefi Vezîr Numân Paşa'ya Anadolı 
Eyâleti48 ve Yanova Beylerbeyisi Hazînedâr İbrâhîm Paşa'ya Rumili Eyâleti ve 
selefi Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa'ya Yanova Eyâleti ve Gediklü Müteferrika 
Murtazâ Ağa'ya Köstendil Sancağı ve Haleb Muhassılı Hazînedâr Osmân 
Ağa'ya çavuşbaşılık ve selefi Telhîsci Mehemmed Ağa'ya kapucı-başılık ve 
sâbıkā yine çavuşbaşılıkdan ma‘zûl Divrikli İbrâhîm Ağa'ya Şehrizor Eyâleti 
virilüp şeyhü'l-islâm efendi ilkāsıyla selefi Nalband-zâde Vezîr Seyyid Hasan 
Paşa'nın katline hatt-ı şerîfle Kapucı-başı Bayram Ağa gönderilmiş-idi. Lâkin 
mukaddem kendü habîr olmağın varduğı gibi elinden hatt-ı şerîfi alup kurşun 
ile urdurup helâk eyledikden sonra kendü tebdîl-i câme âsî Kürd içine firâr 
itdüği haberi geldi. Ve Kars'dan ma‘zûl Kürd Bayram-oğlı Mehemmed Pa-
şa'ya mîr-i hâclık ile Şâm Eyâleti, selefi Vezîr Çerkes Osmân Paşa'ya Rakka 
Eyâleti ve selefi Vezîr Eyyûblı Hasan Paşa'ya Diyârbekir Eyâleti virilüp selefi 
Vezîr Kürd İbrâhîm Paşa'nın şeyhü'l-islâm efendi ameliyle katline hatt-ı şerîfle 
kapucı-başı gönderildi. Vezîr-i aʻzamın49 efendisi sadr-ı sâbık Maktûl Kara 
İbrâhîm Paşa [281b]-oğlı Gediklü Müteferrika Süleymân Bey'e silâhdâr ağa-
lığı ve sâbıkā büyük mîrâhûrlukdan ma‘zûl Çalık Ahmed Ağa yine ol mansıb 
ile be-kâm,50 selefi Boşnak Yûsuf  Ağa vezâret ile Adana Eyâleti’yle şâd-kâm 
oldı. Ve Bosna ümerâsından Sefer Paşa'ya Bosna Eyâleti ve selefi Vezîr Köse 
Halîl Paşa'ya Hanya Sancağı ve anın selefi Vezîr Hısım Mehemmed Paşa'ya 
Şehrizor Eyâleti ve anın51 selefi Divrikli İbrâhîm Paşa'ya Kıbrıs Eyâleti ve anın 

42 Kelime derkenar olarak yazılmıştır.
43 ba‘zı vüzerâ ÇY: -V
44 ü inâyet ÇY: -V
45 ve ÇY: -V
46 ve ÇY: -V
47 Ebu Kavuk Mehemmed V: Kürd Mehemmed Ç: Mehemmed Y
48 eyâleti -ÇY
49 vezîr-i aʻzam hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
50 mesrûr ÇY
51 anın -ÇY
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selefi Vezîr Sirke Osmân Paşa'ya Alâ’iye Sancağı tevcîh olup, Eğriboz Muhâfızı 
Vezîr Ispanakcı İsmaʻîl Paşa ile Kandiye Muhâfızı Maktûl-zâde Vezîr Genç Ali 
Paşa'nın mansıbları mübâdele olundı. 

Pâdişâh-ı İslâm52 hazretleri Akpınar Bâğçesi'nde53 kırkbir gün meks [ü]54 
ikāmetden sonra mâh-ı mezbûrun yirminci penç-şenbih güni ki ibtidâ-yı 
Teşrîn-i evvel idi, sarây-ı âmireye göçdiler. Mâh-ı Cemâziye'l-âhırın onaltıncı 
dü-şenbih gün rûz-ı Kasım vâki‘ oldı. Yirmibirinci şenbih55 gün Kapudan Ab-
dülfettâh Paşa donanma-yı hümâyûn ve mîrî kalyonlar ile İstanbul'a dâhil ve 
tersâne-i âmireye vâsıl oldukdan sonra azl olup İstanbul Gümrüğü'nden yevmî 
yüz elli akçe tekā‘üd verildi. Kapudanlık hıdmeti Kapudâne Aşçı Mehemmed 
Paşa'ya inâyet [ü] ihsân56 buyuruldı. Ve ale't-ta‘cîl beş kıt‘a mîrî kalyon yağ-
lanup ma‘ûnetleri görüldi. Bahar vaktine değin Mısır yolların muhâfaza içün 
Akdeniz'e gönderildi. Yirmialtıncı penç-şenbih gün sadr-ı sâbık merhûm ve 
mağfûr57 Hüseyin Paşa kethudâsı Dellâk Ali Ağa'ya sipâhîler ağalığı virilüp, 
selefi Çorlulı Abdullâh Ağa kapucı-başılık ile kaldı. Yirmisekizinci şenbih gün 
pâdişâh-ı İslâm58 hazretlerin vezîr-i aʻzam hânesine da‘vet ve ziyâfet eyleyüp59 
per-i hümâdan bir kıt‘a murassa‘ sorguç ve bir cılkava kürk ve eğerlenmiş bir at 
ve bir bârgîr ve beş kîse akçe ve altı boğça dîbâ pîşkeş virüp mu‘tâd üzre kürkli 
ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs buyuruldı. Mâh-ı Receb'in gurresi salı gün 
bundan akdem istihkâm-ı sulh [ü] salâh60 recâsıyla Moskov çarından gelen 
baş mahremi ve çaşnigiri ve Alatorya'da vekîli olan Petros Androviç Tolstov 
nâm orta ilçisi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup sene-i mâziyenin reşen 
ve lezez ulûfesi tevzî‘inden sonra cümle tevâbi‘iyle hıl‘atlenüp ancak kendü 
altı nefer âdemiyle vüzerâ61 akîbinde hâne-i arzda pâye-i serîr-i sa‘âdet62-masî-
re yüz sürüp nâmesin sundı. Lisânen dahi kralının kemâl-i mertebe rikâb-ı 

52 İslâm ÇY: -V
53 Bâğçesinden ÇY
54 meks ÇY: -V
55 Dü-şenbih ÇY
56 ü ihsân ÇY: -V
57 ve mağfûr ÇY: -V
58 İslâm ÇY: -V
59 idüp ÇY
60 ü salâh ÇY: -V
61 vüzerânın ÇY
62 sa‘âdet ÇY: -V
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hümâyûn-ı sâhib-kırânîlerine ubûdiyyetlerin arz eyledi. Ol gün vezîr-i aʻzam 
kulları63 dörtyüz seneden berü ilbâs-ı kānûn-ı kadîm olan mücevveze yerine 
dîvân günleri vüzerâ-yı izâm kallavî giymek sâ’ir ehl-i dîvândan imtiyâz bul-
mak bu da bir kavânîn olmak üzre64 rikâb-ı hümâyûn-ı pâdişâhîye arz-ı istîzân 
itmekle mûcebince hatt-ı hümâyûn sâdır olup icrâ ve bir âsâr-ı cemîle kılındı.

Azl-i şerîf Sa‘d ve Tevcîh-i şerâfet-i Sa‘îd

Hâkim-i Mekke-i şerîf65 Sa‘d, hükûmet-i şerâfeti tagallüben zabt itmekle sefer-
ler işgālinden iğmâz-ı ayn olup hâli üzre kalmış-idi. Havfından sûretâ Devlet-i 
aliyye'ye66 izhâr-ı itâ‘at ü sadâkat ve pes-i perdeden ihânet ü adâvet ve eşkıyâ-yı 
Urbân ile yek-dil ü67 yek-cihet olmağla bir kaç seneden berü hüccâc-ı müs-
limînin yollarına inüp vücûda getürdükleri bu denlü fezâhat hep anın re’y ü 
tedbîriyle olduğı nümâyân olup azli îcâb itmeğin ba‘de'l-istişâre azl68 ve yerine 
oğlı Saʻîd nasb olup hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ve bir sevb serâserli kürk 
ile Kapucı-başı Taslak İsmaʻîl Ağa gönderildi. Üçünci penç-şenbih gün alay 
köşkünde surre çıkdı. Dördünci cumʻa gün Kürd İbrâhîm Paşa'nın ser-i maktû‘ı 
gelüp hâric-i bâb-ı hümâyûna bırakıldı. Altıncı bâzâr güni ki Teşrîn-i sânînin 
onaltısıdır, pâdişâh-ı İslâm69 hazretleri şeyhü'l-islâm efendiyle vezîr-i aʻzamı 
alay köşküne da‘vet ve hıdmet-i ıbâdu'llâhı emânet idüp mu‘tâd-ı kadîm70 üzre 
kürkler ile ikrâm eyledikden sonra irtesi dü-şenbih gün muhtasar-ı gılmân-ı 
enderûn [u] bîrûn71 ve harem-i hümâyûnlarıyla şikâr tarîki üzre Çorlı'ya doğrı 
azîmet buyurdı. 

Menzil-i evvel Hafsa. Sekizinci salı gün Menzil-i Baba-yı atîk. Dokuzuncı 
çehâr-şenbih gün Menzil-i Burgos. Dört gün mıkdârı72 meksden73 sonra mâh-ı 

63 kulları ÇY: -V
64 üzre ÇY: -V
65 şerîf  -ÇY
66 aliyye-i dâ’imü'l-karâra ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
67 ve ÇY: -V
68 azl -ÇY
69 İslâm ÇY: -V
70 kadîm ÇY: -V
71 bîrûn ÇY: -V
72 mıkdârı ÇY: -V
73 meks-i ikāmetden ÇY: ikāmet -V
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mezbûrun ondördünci dü-şenbih gün göçilüp74 Menzil-i Karışdıran. Dokuz 
gün mıkdârı75 meks [ü]76 ikāmetden sonra mâh-ı mezbûrun yirmidördünci 
penç-şenbih güni77 rıhlet [ü] azîmet78 olup Menzil-i Çorlı79. Beş gün mıkdâ-
rı80 oturakdan sonra mâh-ı Şaban'ın81 gurresi çehâr-şenbih gün hareket ve 
avdet olup Karışdıran, Burgos, Baba, Hafsa menzillerinde beytûtet iderek 
mâh-ı mezbûrun beşinci bâzâr gün Edirne'ye duhûl ve82 vusûl, sarây-ı sürûr-ı 
bihişt-âsâlarına şeref-nüzûl buyurdılar. Ol gün vezîr-i aʻzam İskender Köyü ba-
yırında istikbâl idüp me’zûn olmalarıyla rikâb-ı hümâyûna yanaşup mükâleme 
iderek karye-i mezbûre kurbünde sâyebânda tertîb-i ziyâfet eyleyüp iltifâten 
kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs buyuruldı. Sekizinci çehâr-şenbih gün 
Re’îsülküttâb Râmî Mehemmed Efendi vezâret hâslarıyla kubbe-nişîn olup, 
yerine Mektubcı Abdi Efendi re’îsü'l-küttâb nasb olundı. Onbirinci şenbih gün 
Yeniçeri Efendisi Boşnak Sarı Mustafâ Efendi ikinci def‘a başdefterdâr nasb 
olup, selefi Muhsin-zâde Mehemmed Efendi habs olundı. Onikinci bâzâr gün 
Hâsoda köşkünde vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Kapudan Aşcı Hâcı Mehemmed 
Paşa83 pâye-i serîr-i a‘lâya84 yüz sürüp hıl‘at giydi. Cebeciler Kethudâsı Hasan 
Ağa'ya cebecibaşılık verildi. 

Azl-i Tatar Hân Devlet Girây ve Nasb-ı Hâniyyet 
Dördünci Def‘a [be]-Hâcı Selîm Girây Hân85

İşbu mün‘akid olan sulh [ü] salâhda Moskov Çarı Azak Kal‘asın hâli üzre bı-
rakup ma‘mûr itmemek ve Azak etrâflarında ve Azak Denizi kenârlarında 
vesâ’ir Kırım serhadlerinde kal‘a ve palanka yapmak şartıyla beher sene Tatar 
tâ’ifesine mu‘tâd-ı kadîm üzre virile-gelen doksanbin guruş ref‘ olup min-ba‘d 

74 göçüp ÇY
75 mıkdârı ÇY: -V
76 meks ÇY: -V
77 güni ÇY: -V
78 ve azîmet ÇY: -V
79 Çorlu'da ÇY
80 mıkdârı ÇY: -V
81 Şa‘bânü'l-mu‘azzamın ÇY: mu‘azzam -V
82 duhûl ve ÇY: -V
83 Kapudân Aşcı Hâcı Mehemmed Paşa -ÇY
84 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
85 Han ÇY: -V
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tâ’ife-i mezbûreden Moskov diyârına akın misilli nehb [ü] gāret ve îsâl-i hasâ-
ret itmemek üzre ahid-nâmede şart kılınmış-idi. Lâkin tâ’ife-i mezbûre mâ-te-
kaddemden berü meblağ-ı mesfûre ve akınlar ile düşmen-ı dînden seby [ü] 
gāret idegeldüği nisvân ve sıbyân ve emvâl ü erzâka muhtâc olmağın dört se-
neden berü elde olan eşyâların bütün86 yiyüp fakīrü'l-hâl olduklarından gayrı 
Moskov çarı ahde vefâ itmeyüp Azak Kal‘ası'na mâlik olduğundan Benî-Asfer 
vakti geldi. Hurûc idecek kral benim zu‘mıyla87 pes-i perdeden İstanbul ve 
Kırım vesâ’ir memâlik-i İslâmiyye kasdında olup kendü bi'z-zât Azak Kal‘asın 
taht-gâh idinüp vükelâ-yı devleti88 ol mahalle cem‘ ü ihzâr89 eyledi. Hisârı ev-
velkinden on kat ziyâde ma‘mûr ve müte‘addid tâbya ve mıkrâs-vâr burc u 
bârûlar ve bî-nihâye toplar ile müstahkem eyleyüp bir azîm varoş çevirdi. Ve 
etrâfdan mütemevvil re‘âyâ sürüp doldurdı. Ve hâricine dâ’iren-mâ-dâr han-
dak kesüp ve ceng [ü] cidâl90 ahvâlin bilür onbinden mütecâviz Nemçe ve gemi 
yapmak ve kullanmak ahvâlinden habîr France ve İngilis ve Felemenk ve İs-
panya ve Ceneviz ve Venedik'den yirmibin mıkdâr kâfir getürdüp azîm ulûfeler 
ta‘yîn eyledi. Sükârâ kâfire kendüyi inanmayup anlara bekledür oldı. Elli kal-
yon üçyüz çekdiri ve galita ve fırkate yapdırıp iri kavak vesâ’ir hafîf  eşcârdan 
uydurup, kırkar ellişer cengciye vüs‘atli Tuna'nın üsti açık sefâyini misilli hurd 
[u] büzürk beşyüz kadar çete çırnığı âmâde vü müheyyâ91 eyleyüp deryâ câni-
bine bu tedârükleri gördi. Ve kara cânibinden dahi Tatar tâ’ifesinden emniyyet 
fikriyle Azak'ın sol cânibi ki Çerkes tarafıdır Kuban Suyu'na doğrı Azak Deni-
zi kenârlarına ve karada lüzûmı olan geçidlere ve sağ cânibi ki Or Boğazı'na 
doğrı ekālîm-i kadîmdir, yine Azak Denizi kenârlarına ve karada muktezî olan 
enhârlara ve Potkal Kazaklarının Özi Suyı içinde sâkin oldukları adalara va-
rınca müceddeden kal‘a ve palankalar yapup müstahfizân-ı asker ile memlû 
eyledi. En sonra Kırım'a oniki sâ‘at karîb Özi Suyı kenârında vâki‘ kadîmden 
ehl-i İslâm yedinde olan vîrân Kamenka Kal‘ası'nın dahi ta‘mîrine asker gön-
derüp evvelkinden vâsi‘ bir hisâr-ı azîm binâsına ve dahi yukaru yine Özi Su-
yu'na dökülen Samarcık Suyı ağzına bir kal‘a ta‘mîrine mübâşeret eyledikleri 
tâ’ife-i Tatar'ın mesmû‘ı olıcak cem‘iyyet idüp Kırım Hânı Devlet Girây'a 

86 bütün ÇY: -V
87 zu‘m-ı fâsidi ile ÇY: fâsid -V
88 devlet-i murdârın ÇY: murdârın -V
89 ihzâr ÇY: -V
90 cidâl ÇY: -V
91 ve müheyyâ ÇY: -V

688 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



vardılar. Cebren kendülere teba‘iyyet itdirip üzerlerine varup dağıtmak ve bir 
bir Moskov diyârlarına akınlar idüp yapdıkları kılâ‘ ve sefâyinlerin ihrâk bi'n-
nâr itmek üzre ittifâk eylediler. Lâkin Kırım ulemâsı izin virmeyüp “sulha92 
mugāyir bir işdir, vâki‘ hâli93 der-i devlete94 i‘lâm [ü] inhâ95 ve istîzân idüp ana 
göre hareket eylen” dimeleriyle Abdüllatif  nâm bir fâzıl âdeme a‘yân-ı asker-
den elli mıkdâr Tatar koşup mahzar ile rikâb-ı hümâyûna gönderdiler. Pâ-
dişâh-ı İslâm96 hazretleri henûz tarîk-i şikârda iken Edirne'ye gelmişler idi. Ve 
arz-ı97 mahzarı vezîr-i aʻzama98 andan şeyhü'l-islâm efendiye virüp vâki‘ hâli 
bir bir99 anlatdılar. “Siz bir alay kezzâb tâ’ifesiz, Moskovlu ile otuz seneye de-
ğin muhkem sulh [ü] salâh100 olunmuşdur. Bir vechile sulha mugāyir hareket 
itmeziz (ve anlar dahi)101 sözlerinde sâbit-kademlerdir” buyurduklarında,102 
“hâşâ kizbi kabûl itmeziz beş kerre yüzbin ehl-i İslâm'ın vekîli olup geldik. 
Bunlar cümle103 yalancı mıdır? Çün ki Moskov tâ’ifesi sulhünde104 sâbit-ka-
demdir, deryâda bu denlü sefâyin ve karada kılâ‘ ve palanka105 yapmak neden 
iktizâ itdi? Bunlar ahid-nâmede106 memnû‘ iken der-i devletden me’zûn olma-
salar cür’et idüp mübâşeret itmezlerdi. Gayret-i dîn-i mübîn107 bu mudur? 
Moskov çarının taht-ı Kırım'a108 iki aylık yol olup Kırım üzerine yürüdükçe 
onbeşer yirmişer konak karşu varup otluğun yakar ve kurâsın yıkar, tahrîb it-
mekle kendülerin ve davarların açlıkdan zebûn idüp bi'z-zarûrî hezâr fezâhatle 
girü döndürürdük. Şimdi ise Kırım'ın her cânibin kâfir109 aldı. Cem‘iyyet itdik-

92 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
93 ahvâli ÇY
94 devlet-medâra ÇY: medâr -V
95 ü inhâ ÇY: -V
96 islam ÇY: -V
97 ve arz ÇY: -V
98 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
99 bir bir ÇY: -V
100 ü salâh ÇY: -V
101 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
102 deyü hâlet-i kelâm itmeleriyle ÇY
103 cümlesi ÇY
104 sulh ü salâhında ÇY: ü salah -V
105 ve palanka ÇY: -V
106 nâmelerden ÇY
107 mübîn ÇY: -V
108 Kırım diyârına ÇY: diyârın -V
109 kâfirler ÇY
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lerinin sabâhisi kapumuz dibinde buluruz. İstanbul'un kilidi Kırım'dır ve için-
deki Tatarı etden kal‘anızdır. Müft [ü] meccânen sizi110 bekliyorlar. Kırım size 
gerekmez ise Allah111 mübârek eyleye. Bize112 gayrı yer gösterin varup temek-
kün idelim” deyü bir kaç meclis hezâr-gûne mükâlemeler ve feryâd [ü] figānlar 
eylediler. Eğerçi ki bu kâfirin113 sulha114 mugāyir nâ-hemvâr böyle vaz‘-ı115 
hareketleri tevâtür ile muhakkak ve âşikâr, vükelâ-yı devletin ya‘ni ki sadr-ı 
sâbık merhûm Hüseyin Paşa'nın sadâreti vaktinden berü ma‘lûm-ı hâss u âmm 
iken “kendü bağladığım sulh [ü] salâh116 zamânımda fesh olmasun” deyü şey-
hü'l-islâm efendiyle yek-dil ü yek-cihet117 iğmâz-ı ayn eylediler. Daltaban vezîr-i 
aʻzam olup geldikde Kırım Hânı Devlet Girây'dan118 kâğıd119 gelüp “sulha120 
bizi karışdırmadılar, bir kör Tatar olsun bâri tarafımızdan içinizde bulunsun 
deyü recâ idegördüm, kabûl itmeyüp bize küllî ihânet eylediler. Âkıbet memâ-
lik-i İslâmiyye’yi yıkup bu hâle koyunca çalışdılar. İşte bu gûne şe’âmeti müşâ-
hede olundı. Gayret [ü] hamiyyet sizindir” dimişidi. Ol dahi tecessüs idüp 
vâki‘ hâle muttali‘ olıcak dîn [ü] devleti kayırmak, düşmenden ahz-ı intikām 
idüp memâlik-i İslâmiyye'yi âsûde kılmak murâd idindi. Lâkin zamân-ı devlet 
şeyhü'l-islâm yedinde olmağın vücûdı kalkmadıkca husûli mümkin değil idü-
ğün bildi. Ve bir îkāz-ı fitneye muhtâc olup, hem düşmenden121 intikām alına 
ve hem bunu yed-i hümâyûndan alup tedârüki görüle fikrin eyledi. Pes-i perde-
den Kırım hânına ve ümerâ-yı Tatara ızlâl kâğıdları gönderüp,122 “ben Moskov 
[282a] seferin açar yürürüm123 Bender'de cem‘iyyet idüp Lih’den Kamaniçe 
Kal‘asın aldıkdan sonra Moskov diyârına geçer giderim. Siz de tedârüklerinizi 
görüp hareket idin.” Kırım ve Ulu Nogay askeriyle Bucak'a gelüp Bucaklu ile 

110 sizleri ÇY
111 te‘âlâ +ÇY: -V
112 bizlere ÇY
113 kâfirlerin ÇY
114 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
115 vaz‘ -ÇY
116 ü salâh ÇY: -V
117 ve yek-cihet ÇY: -V
118 Giray Han hazretlerinden ÇY: han hazretlerin -V
119 mektûb ÇY
120 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
121 düşmen-i bî-dînden ÇY: bî-dîn -V
122 gönderdi ÇY
123 açar yürürüm V: arayorum Ç: âhar yürürüm Y
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cem‘iyyet itmelerin tenbîh eyledi. Lâkin Reisü'l-küttâb Râmî Mehemmed 
Efendi şeyhü'l-islâm efendiye gelüp, “mutlak bu Tatar'ın hareketi vezîr-i aʻza-
mın başı altındadır. Moskov seferi fikriyle tâ’ife-i Tatar'a cem‘iyyet itdirmek ve 
pâdişâha124 gûşmâl virüp sizi elinden alup zâyi‘ kılmak zu‘munda” olduğun 
söyledi.125 Ve hemân Tatar hânın azlin ve yerine babası Hâcı Selîm Girây hâ-
nın nasbın sevk ve ta‘lîm eyledi. Ol dahi pâdişâha126 varup vâki‘ hâli bildirdi. 
“Bu hâyinin katli mûcibdir, fetvâsın virdim. Azl ve katl olundukdan sonra Ta-
tara dehşet gelüp perâkende olmalarında şübheniz olmasun. Lâkin yerine 
vezîr-i sânî enişten Hasan Paşa'yı idersen babana etdüği gadr ve ihânet bellü, 
Devlet-i aliyye127 kaydında değil, ten-perver bir münâfık âdemdir. Bu zîk ma-
halde taşradan gemi getürelim. Sadâkat me’mûl idüp dört aylık yoldan getür-
düğümüz ha’in böyle çıkdı. Şimdiki hâlde Re’îsü'l-küttâb Râmî Mehemmed 
Efendi'nin her hâline mütekeffilim. Âkıl ve kâmil ve sâdık kulundur. Me’mûlü-
nüzden ziyâde hıdmetinden hazz idersiz. Vezâret virin bu hâ’inin tedârüki 
görüldükden sonra sadâreti ihsân buyurun” deyüp hânesine gitdi. Ve der-akab 
vezîr-i aʻzama128 hıtâben Devlet Girây'ın azli ve yerine babası Hâcı Selîm 
Girây'ın nasbı müş‘ir hatt-ı şerîf129 geldi. Derd-mend Daltaban kacırtıyı duydı. 
Başına gelecek hâli bildi, hayâtdan me’yûs olup Tatar hareketinin bu kadar 
büyüyeceğini bilmedi. Suhûletle kasdı vücûd bulur sandı. Ne çâre yine nedir 
olan130 gelüp a‘yânı hânesine da‘vet idüp131 cem‘ eyledi. Hatt-ı şerîfi132 okutdı, 
“sûret-i mu‘âmele vâkı‘â bu îkâz-ı fitne Kırım Hânı Devlet Girây'ındır. Şevket-
lü mehâbetlü133 efendimiz hazretleri134 aceb isâbet buyurmuşlar ne dersiz” 
deyü135 buyurdılar. Herkes ma‘kūl cevâb virüp Fâtiha okundı. Hân-ı ma‘zûlün 
Âsitâne'ye136 ihzârı-çün hatt-ı hümâyûnla Kapucı-başı Mehemmed Ağa Kı-

124 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
125 takrîr eyledi ÇY
126 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
127 aliyye ÇY: -V
128 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
129 hümâyûn ÇY
130 evden ÇY
131 da‘vet idüp ÇY: -V
132 hümâyûnu ÇY
133 mehâbetlü ÇY: -V
134 hazretleri ÇY: -V
135 deyü ÇY: -V
136 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
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rım'a gönderildi. Ve Kırım Hanlığı dördünci def‘a babası Hâcı Selîm Girây 
Hân'a inâyet [ü] ihsân137 buyurılup138 Yanbolı'dan Edirne'ye getürüldi. Ve ir-
tesi gün vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Tunca kenârında vâki‘ bâğçe-i hâssa dâhilinde 
İmâd Efendi köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürdükde “babam ve ammîle-
rim vaktinde hıdmet-i sadâkatin ma‘lûm-ı hümâyûnumdur. Bu fitnenin dağıl-
masın ve ele girenlerin hakkından gelinmesin senden bilirüm” deyü139 tenbîh-i 
hümâyûn140 buyurdılar. Andan sonra141 kānûn üzre142 kırmızı kadîfeye kaplu 
semmûr kapaniçe kürk143 ilbâs ve başına yeşil kadîfeye kalpak üzre iki mücev-
her top sorguç nasb ve miyânına bir kabza murassa‘ şemşîr ve tîrkeş bend ve 
dîvân rahtıyla eğerlenmiş ata süvâr olup hemân Kırım'a azîmetle me’mûr oldı. 
Ortanca oğullarından Gazi Girây Sultânı kağılgay ve Kaplan Girây Sultânı 
nûreddin idüp ilerü gönderdi. Altı gün mıkdârı144 meks [ü] ikāmet145 idüp ye-
dinci gün kendü dahi kalkup akablerinden revân oldı. Ol gün vezîr-i aʻzam ve146 
a‘yân-ı dîvân ve mehter-hânesiyle Gülbaba'ya değin teşyî‘ ve ziyâfet idüp kürk 
giydirüp at çekdi. Ve makar-gâhına iclâsı-çün Ser-çeşme Şişman Ali Ağa'ya 
Niğbolı Sancağı virilüp ma‘an irsâl buyuruldı. Re’îsü'l-küttâb Râmî Mehem-
med Efendi vezâret hâslarıyla kubbe-nişîn olup vezîr-i aʻzam mektubcusı 
Şeyh-zâde Abdi Efendi re’îsü'l-küttâb nasb olundı. Ve Muhsin-zâde Mehem-
med Efendi azlinden başdefterdârlık ikinci def‘a yeniçeri efendisi Boşnak Sarı 
Mustafa Efendi'ye verildi. Ve Cebeciler Kethudâsı Hasan Ağa'ya cebecibaşılık 
ihsân buyuruldı. Li-maslahatin Kapudan Aşcı Hâcı Mehemmed Paşa İstan-
bul'dan Edirne'ye götürülmüş-idi, vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Hâsoda köşkünde 
pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet147-masîre yüz sürüp hıl‘at giydi ve avde me’zûn 
oldı. Mukaddemâ hân-ı ma‘zûl a‘yân-ı Tatar ile arz [u] mahzarların der-i dev-
lete148 gönderdikden sonra karındaşı Kağılgay Devlet Girây Sultânı beşbin 

137 ihsân ÇY: -V
138 buyuruldı ÇY
139 deyü Ç: -YV
140 hümâyûn ÇY: -V
141 sonra ÇY: -V
142 kānûn üzre -ÇY
143 kürk ÇY: -V
144 mıkdârı ÇY: -V
145 ü ikāmet ÇY: -V
146 ve ÇY: -V
147 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
148 devlet-medâra ÇY: medâr -V
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mıkdârı eşkıyâ-yı Tatar ve Kırım askeri ve sâbıkā Kırım'a nefy olunan Nogay 
mîrzâları (Moskov gā’ilesi nâmın virüp pâdişâha gûşmâl zu‘mıyla)149 cem‘iyyet 
içün Bucak'a gönderdi. Or Kapusu'ndan çıkup Özi Kal‘ası'nın üst tarafından 
ya‘ni ki Togan Kal‘ası kurbünden Özi Suyu'n Potkal Kazaklarının kayıklarıyla 
geçüp ve Aksu'yı dahi Koyun Geçidi nâm ma‘berden geçüp ve Akkirman ile 
Bender Kal‘ası beyninde vâki‘ Moyanka nâm karye geçidinden Turla Suyu'nı 
dahi geçüp Bucak'a dâhil oldı. Ve Moskov diyârına çapul itmek sözün şâyi‘ 
idüp taraf  taraf  haber150 göndermekle pey ender-pey eşkıyâsı gelüp cem‘iyyet 
eyledi. Ol havâlîlerde mütemekkin olup itâ‘at itmeyenleri dahi cebren darb-ı 
şemşîr iderek kendülere teba‘iyyet itdirüp ve bütün Bucak Tatarlarını evvelki 
keyfiyyet üzre kendü taraflarından zabt [u] rabt151 idüp min-ba‘d der-i devlete152 
itâ‘at [ü] inkıyâd itmemek ve Osmânlu'ya kul olmamak üzre ahd [ü] mîsâk 
eyleyüp İsmaʻîl'e ve Kili'ye tâbi‘ oniki pâre karyeyi urup, re‘âyâsın esîr ve em-
vâl, erzâkların gāret [ü] hasâret ve ehl-i İslâm olanların soyup cümle eşyâların 
yağma153 ve bir nice avretlerin tasarruf  ve nâ-bâliğ kızlarının bikrlerin izâle ve 
bu fezâhate ictirâ itmeleriyle Nogay ve Bucak Tatarı yüze çıkup eşkıyâ-yı Tatar 
ile yek-dil yüzbinden mütecâviz kılıç olup eğer mahzarımıza müsâ‘ade buyu-
rulmaz ise tamâm mertebe Tuna Suyı döküp üzerinden mürûra itmînân geli-
cek, kadîmde hân-ı ma‘zûle haber gönderüp üç günde Bucak'a yetişüp cümle-
si birden Tuna'yı geçüp İstanbul'a varınca bütün Rumili'yi zabt [u] rabt154 ve 
ihrâk bi'n-nâr ve ricâlin kırup nisvân ve sıbyânın155 esîr, mâl ve eşyâların gāret 
[ü] hasâret itmek üzre kavl [ü] karâr idüp yol tedârüküne ya‘ni ki azık ve kavî 
beygirler cem‘ine mübâşeret eylediler. Hattâ zenleri şevherlerine “nereye gi-
dersiz” diyenlerine “İstanbul'a çaparız, size ince belli uzun boylu püskürme 
benli, kınalı parmaklı Osmânlu kızları kapar getürürüz” dirlerdi. Or Boğazı'n-
da hân-ı ma‘zûlün ve yanında olan ümerâ-yı Tatar askerlerinin kılleti ma‘lûm-
ları olmağın hân-ı ma‘zûle kâğıd gönderdiler. Bu âna değin te’hîre bâ‘is, kıllet-i 
asker ise Bucak'da olan asker kâfîdir. Hemân bir gün mukaddem156 Bucak'a 

149 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
150 haberler ÇY
151 u rabt ÇY: -V
152 devlet-medâra ÇY: medâr -V
153 ve gāret ve hasâret +ÇY: -V
154 u rabt ÇY: -V
155 sıbyânların ÇY
156 akdem ÇY
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irişmelerin i‘lâm eylediler. Çün ki hân-ı ma‘zûl kendü azli haberin istimâ‘ idicek 
kadîmden beşyüz kadar157 etbâ‘ıyla hareket ve Orkapusu'na gelüp mukaddemâ 
ahd-i ittifâkda bulunan cümle Kırım halkını ol mahalle da‘vet ve cem‘iyyet ve 
bir dahi meşveret ve ittifâkla Bucak'a varılup Nogaylu ile mülâkī olmağa hubb-i 
azîmet ve gelmeyenlerin kapuları önüne salb [ü] siyâset olunmaların tenbîh [ü] 
te’kîd itmiş-iken Kefe müftîsi, “her kim atlanup hân-ı ma‘zûle mutâba‘at ve kasd 
eyledikleri fesâdâta mübâşeret ve re’yiyle mümâşât ider ise şer‘an kendüleri kâ-
fir, avretleri boş olup, kıtâlleri helâl” olduğuna fetvâ-yı şerîf158 virüp Kırım hal-
kına irsâl itmekle anlar dahi “biz ehl-i İslâmdanız, kâfir olmağı kabûl itmeziz ve 
hem kendü ile bizim eymân ü ittifâkımız tahrîb-i bilâd, nehb-i emvâl, îkāz-ı fit-
neye ve fesâd içün değildir. Bu bâbda hâ’in dahi değiliz” deyü kat‘î cevâb virüp 
hân-ı ma‘zûlün yanına kadîmden bir ferd-i vâhid159 muvâfakat itmeyüp me’yûs 
olıcak Yaman-sadak Tatarından asker istedi. Anlar da bu cevâbı viricek Orka-
pusu'nda tevâbi‘iyle mütehayyir160 kuruyı kaldı. Ve mukaddemâ der-i devlete 
gönderdiği arz u161 mahzar bi'l-cümle tezvîr ve dimâğlarında gayrı gûne dâ‘iye 
olup cibilletlerinde merkûz olan şerr ü fitne ve ihâneti iş‘âle askeriyle tekrâr 
müşâvere ve eymâna vesîle olmağ-içün Moskov seferi kasdıyla vezîr-i aʻzam ta-
rafından müsâ‘ade sûretin gösterüp, “bu müctemi‘ olan asâkir-i mefâsidin techî-
zi yalnız kendü re’yimiz ile olmamışdır. Devlet-i aliyye'den elimiz ve haberimiz 
var idi” dimeğe başladı. Bu muvahhiş haberler ki der-i devlete162 geldi, pâdişâh 
hazretlerine azîm dağdağa-i vehm [ü] hırâs müstevlî olup, def‘ini vâcibât-ı dî-
niyyeden bildi. Vezîr-i aʻzamı163 getürdüp, “bunun tedârükün görüp def‘ idegör 
ve illâ seni katl iderim” buyurdı. Derd-mend, ahmak, câhil-i cünûn164 Daltaban, 
a‘yânı hânesine dâ‘vet ve bu bâbda akd-i meclis-i meşveret idüp, ba‘dehû ke'l-
kelâm Babadağı muhâfazasında olan Özi Beylerbeyisi Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa 
ser-asker nasb olup, Tuna'dan karşu geçüp İsmaʻîl Kasabası'nı muhâfaza itmek165 
buyuruldı. Ve Tatar tâ’ifesinin Tuna Suyu'ndan geçüp berü taraflara tecâvüz 

157 mıkdârı ÇY
158 şerîf  ÇY: -V
159 vâhid ÇY: -V
160 ve sergerdân eli ve ayakları ve cümle âzâsı +ÇY: -V
161 arz ve ÇY: -V
162 devlet-medâr hazretlerine ÇY: medâr hazretlerin -V
163 vezîr-i aʻzam kullarını ÇY: kulların -V
164 cinnet -ÇY
165 emr-i fermân +ÇY: -V

694 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



itmek ihtimâlini def‘ içün bütün Özi ve Rumili eyâletleri askerin ve eyâlet-i mez-
bûrûnda vâki‘ harb ü darbe kādir il erlerin nefîr-i âmm şekilli, Tuna yalıları 
muhâfazasına sürüp götürmek ve iktizâ ider ise Tuna'yı karşu geçüp Vezîr Yûsuf 
Paşa ile İsmaʻîl semtlerin muhâfaza eylemek üzre mü’ekked evâmir-i şerîfeler ile 
sağ kola Kapucılar Kethudâsı Veli Ağa ve sol kola Küçük Mîrâhûr Selîm Ağa 
gönderildi. Ber-mûceb-i emr-i âlî Vezîr Yûsuf  Paşa dahi Babadağı'ndan kalkup 
Tuna kenârında vâki‘ Tulça Kal‘asına varup ve anda Tuna'nın iki bölündüği 
Kırla nâm mahalle geçüp ve andan yine Tuna ile İsmaʻîl Kasabası'na geçüp bir 
sudan bir suya, kasaba-i mezbûre önüne şaranpo dizüp ve ardına handak kesüp 
meterisler aldı. Ve câ-be-câ münâsib mevki‘lere tâbyalar yapup yanında bulu-
nan yirmibeş kıt‘a şâhî darbuzenlerin tertîb ve yaya asker taleb itmekle İstan-
bul'dan onaltı oda olmak üzre Zağarcı-başı Osmân Ağa ile karadan ikibin nefer 
yeniçeri ta‘yîn ve Edirne'den dahi dörder akçe terakkīyle sipâh [ve] silâhdârdan 
ikişer yüzellişer nefer serdengeçdi yazılup gönderildi. Ve bi-hasebi'l-iktizâ üçbin 
nefer kalyon levendi dahi Karadeniz şaykalarıyla Özi Kal‘ası'na irsâl buyuruldı. 
Kili ve Akkirman ve Bender ve Özi kal‘alarının dahi mehmâ-emken ma‘ûnetle-
ri görilüp bâgī-i mezbûr eşkıyâ-yı Tatar ile ol havâlîlerden mürûr ider ise topları 
basup zinhâr hisâr altlarına uğratmamak üzre mü’ekked evâmir-i aliyyeler 
perâkende kılındı. Ve bu mahalde Vezîr Yûsuf  Paşa kethudâsını bir mıkdâr atlu 
ile ol havâlîlerin gāretine gelen Tatar üzerine gönderüp mukābele ve muhārebe 
vü mukātele166 idüp bozdılar. Berü cânibinden ancak bir âdem, orta cânibinden 
otuz kadar Tatar tâ’ifesi167 düşüp sâlimen geldiler.168 Hân-ı ma‘zûli getürmeğe 
giden kapucı-başıyı kendüye buluşdurmayup hatt-ı şerîfi elinden alup, serâviline 
varınca soydurup çırlak çıplak yol virdiklerin ve bi'l-ittifâk Tatar tâ’ifesi “biz 
hânımızdan hoşnuduz, her kim hânlığa gelür ise bilâ-âmân169 katl ideriz. Hattâ 
babam Selîm Girây dahi gelür ise bilâ-âmân öldürürüm”170 cevâbıyla mahzar 
idüp redd-i cevâb171 itdiklerin ve Özi Muhâfızı Keçi Mehemmed Paşa tevâbi‘iy-
le başdan başa gidüp geldüğün gelüp haber virdi. Ve Eflak ve Boğdan beyleri 
dahi Vezîr Yûsuf  Paşa yanına ta‘yîn olunmuş-iken Bucak tarafından müctemi‘ 

166 ve mukātele ÇY: -V
167 tâ’ifesi ÇY: -V
168 girü avdet eylediler ÇY
169 bilâ-amân ÇY: -V
170 hattâ... öldürürüm -ÇY
171 cevâb ÇY: -V
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olan fırka ve172 bâgiyye-i Tatar ve173 İsmaʻîl etrâfından kalkup Tomarova ve 
Kartal ve Nehr-i Prut yalılarına doğrı teveccüh [ü] azîmet174 ve nâ-müveccehle-
ri mukarrer bilindüği gibi câ’iz ki Eflak ve Boğdan memleketlerine îsâl-i mazar-
rat eyleyeler havfından kendü memleketleri muhâfazasında bulunmaları ve as-
kerleriyle sınurları başında meks ve âmâde olup bi'l-iktizâ yine haber-i vâhid ile 
Yûsuf  Paşa yanına irişmelerine fermân gönderilüp tenbîh buyuruldı. 

Tatar ve Moskov tâ’ifesinin fursat demidir diye bir hıyânetleri zâhir olup, der-
yâdan geçüp Anadolı câniblerine vaz‘-ı kadem eyleyüp bu takrîb ile memâlik-i 
İslâmiyyeyi kabza-i tasarrufa getürmek ihtimâlini def‘ içün Anadolı Beylerbeyisi 
Vezîr Numân Paşa mükemmel kapusı ve eyâleti askeri [282b] ve eyâletinde vâki‘ 
mîr-i mîrân ve ümerâ ile Sinop Kal‘ası muhâfazasına ve bu minvâl-i muharrer175 
üzre Sivas vâlîsi Giresun muhâfazasına ve Trabzon vâlîsi kendü eyâleti yalılarının 
muhâfazasına me’mûr oldılar. Bi-hamdi li'llâhi teʻâlâ bu kış hevâlar mu‘tedil olma-
ğın Tuna Suyı donmayup tâ’ife-i bâğiyenin fikr-i fâsidlerinin aksi zuhûr itdikden 
mâ‘adâ176 hurûc ale's-sultân olup kâfir kırar gibi kırılmalarına fetvâlar dizilüp177 
taraf  taraf  yer getürmez, üzerlerine ta‘yîn olunan Osmânlu askeri etrâfların alup 
yürüdüğün ve Devlet Girây'ın ve Kağılgay'ın azli ve babaları Hâcı Selîm Girây'ın 
hânlığa nasbı ve der-akab vezîr-i aʻzamın katli şâyi‘ olıcak bunlara havf  [ü] haşyet 
müstevlî olup itdikleri ihânet ve cesârete nedâmet-i küllî gelüp başları kaydına 
düşdiler. Bu mahalde kağılgay-ı cedîd Gāzî Girây Sultân ile Nureddin Kaplan 
Girây Sultân bin mıkdâr Tatar ile ve der-akab hân-ı cedîd Hâcı Selîm Girây 
Hân, İsmaʻîl Kasabası'na vâsıl ve Ser-asker Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa ile mülâkī 
oldukdan sonra gerek Kırım ve gerek178 Nogay ve gerek Bucaklunun ümerâ-yı 
Tatarına kâğıdlar gönderüp itâ‘at-ı pâdişâhîye da‘vet eyledikde cümle kabâ’il-i 
Tatar, “ulumuz hân kulı olmağla bizim evvelde isyânımız yoğidi. Ancak bu 
husûsda mecbûruz. Hâşâ ki ümmet-i Muhammed karındaşlarımıza kılıç urarız” 
diyerek gelüp cerâyimleri afv olunmak recâsıyla ayağına yüz sürdiler. Ale'l-husûs 
Bucaklu “biz çokdan gelürdük Kağılgay Sultân bizi179 muhâsara eyledi. Her on 

172 fırka ve ÇY: -V
173 ve ÇY: -V
174 ü azîmet ÇY: -V
175 muharrer ÇY: -V
176 gayrı ÇY: -V
177 virilüp ÇY
178 gerek ÇY: -V
179 bizleri ÇY
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nefere bir zâlimi musallat idüp bu cânibe itâ‘at ve firâr idenlerinin emvâl [ü] 
erzâkların gasb ve gāret [ü] hasâret180 ehl-i ıyâllerine cevr [ü] cefâ181 ve hakāret 
ve ele girenlerin zâyi‘ ü telef  itmekle kemâl-i mertebe su‘ûbetlerinden te’hîre 
sebeb oldı” didiler. Bundan sonra hân-ı ma‘zûl Devlet Girây ve kendü ızlâlıyla 
şekāvete şürû‘ idüp Kırım askeriyle Bucak'a gönderdüği karındaşı Kağılgay 
Sultâna azîm infi‘âl gelüp yanında olan eşirrâya, “Devlet-i aliyye tarafından 
cümle mes’ûlümüzün hılâfı zuhûr eyledi. Şimden sonra işimiz182 bitdi” deyüp 
kendülere fikr-i hayret ve tagyîr-i melâlet irişüp bu vakte gelince babalarına 
kemâl-i mertebe huşûnet ile nâ-sezâ sözler yazarken isticlâb-ı merhamet, 
ızhâr-ı nedâmet ve afv-ı şekāvete dâir cevâblar tahrîr idüp hattâ Kağılgay-ı 
hâ’in, Saadet Girây Sultân'ın yanında müctemi‘ olan Nogay ve Bucak Tatarı 
küllühüm kendüden i‘râz idüp evvelen Nogayludan183 en184 istinâd eyledüği 
evrâk ve Azamet-oğulları bi't-tav‘ hân-ı cedîde itâ‘at [ü] inkıyâd idüp yanı-
na varmağla sâ’irleri dahi kendüden rû-gerdân olmağla başı kaydına düşüp 
kendüye tâbi‘ bir mıkdâr eşkıyâ-yı Tatar ile atların na‘alladup peksimâdların 
alup Kazaklık içine firâr185 itmiş-iken kendüye bir dürlü186 i‘timâd gelmeyüp 
dönüp on kadar âdemisiyle187 Çerkese firâr eyledi. Ta‘kībine Nureddin Kap-
lan Girây Sultân ile bin mıkdâr Bender askeri ta‘yîn olup Çerkese firârı şâyi‘ 
olmağla iğmâzü'l-ayn188 olundı. Hân-ı ma‘zûl Devlet Girây'ın dahi Osmânlu 
uyanduğun ve babasının Bucak'a geldüğün gerek Kırımlı ve gerek Bucaklu 
tâbi‘ olup kendü üzerine teveccühün istimâ‘ idicek sabr [ü] tahammüle mecâli 
kalmayup elli mıkdâr âdemisiyle Orkapusu'ndan gayb ve Çerkese firârı haberi 
hân-ı cedîde gelicek, artık kendüye itmînân-ı kalb189 hâsıl olup İsmaʻîl'den 
hareket ve cânib-i Kırım'a azîmet idüp bir vakt-i mübârekede pây-i tahtı olan 
Bâğçesarâyı'nda varup tahtına iclâs ve ümerâ-yı Tatar ve ahâlî-i dâr-ı diyâr 
gelüp bey‘at eylediklerin ve bi-fadli'llâhi teʻâlâ 190 bu fitne-i uzmâ âsân vechile 

180 ü hasâret ÇY: -V
181 cefâ ÇY: -V
182 işlerimiz ÇY
183 evvelen Nogayludan -ÇY
184 en -Ç
185 mürûr ÇY
186 bir dürlü ÇY: -V
187 âdemiyle ÇY
188 ayn ÇY: -V
189 kalb ÇY: -V
190 pây-i tahtı... te‘âlâ -ÇY
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mündefi‘ olduğun ve Daltaban'ın191 kavm-i Tatar'a mu‘âvenet ve müsâ‘adede 
bulunduğunı ve başlarıyla ittifâkı olup Moskov seferi açmak ve bu sebeb ile 
ba‘zı192 ihânete cesâret dâ‘iyesinde olduğunı haber aldım. Azl ve katli aceb 
isâbet olmuş. Eğer cezâsı âcilen tertîb olunmamış olaydı, külliyetli bir büyücek 
fesâd193 olacağını rikâb-ı hümâyûna arz [u] ilâm194 eyledi. 

Azl ve Katl-i Vezîr-i a‘zam Daltaban Mustafâ Paşa ve 
Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be-]râmî Mehemmed Paşa

Pâdişâh hazretleri şeyhü'l-islâm efendiyi hayır-hâh-ı devlet idinmeğin zimâm-ı 
hükûmet ve devleti195 ana tefvîz idüp, cümle umûr-ı cumhûr anın re’y ü196 ted-
bîriyle vücûda gelmeğin vüzerânın ancak bir adı kalup197 oyuk mesâbesinde 
idiler. Vezîria‘zam Daltaban Mustafâ Paşa buna bir dürlü tahammül idemeyüp 
bir îkāz-ı fitne ile pâdişâh-ı gāzî198 hazretlerine gûşmâl virüp şeyhü'l-islâm199 
efendi ile hem-demi olan Vezîr Râmî Mehemmed Paşa'yı rikâb-ı hümâyûndan200 
tard ü ib‘âd ve zâ’il itmek fikriyle201 pes-i perdeden Tatar tâ’ifesine ıdlâl kâğıd-
ları irsâl ve ocakları dahi tahrîk itdüği ve yeniçeri ocağı aslâ râm olmaduğun 
âşikâr olmağın pâdişâh-ı cem-câh202 hazretlerinin sem‘-i hümâyûnlarına ilkā 
olunmağın mâh-ı Ramazân'ın203 yedinci çehâr-şenbih gün Hâsoda köşküne 
getürüp müsâfir odasına girdüği sâ‘at Kapu Ağası Mahmûd Ağa'yı gönderüp 
mühr-i hümâyûnı aldıkdan sonra kendüyi götürüp kapu arasına habs eyle-
mesini tenbîh [ü] te’kîd204 buyurmağın ber-mûceb-i emr-i hümâyûn kaldırıp 
cihânnümâ altından ve bâb-ı hümâyûndan geçirüp habs eyledi. Vezîr-i hâmis 

191 Daltaban Vezîr Mustafâ Paşa'nın ÇY: Vezîr Mustafâ Paşa -V
192 mûceb ÇY
193 fesâda bâgī ve bâdî Ç: bâgī ve bâdî -YV
194 inhâ Ç: i‘lâm YV
195 devlet-i uzmâyı ÇY: uzmâ -V
196 ve -ÇY
197 kalkup ÇY
198 gāzî ÇY: -V
199 şeyhü’l-islâm ÇY: -V
200 hümâyûn-ı husrevâneden ÇY: husrevâne -V
201 fikr-i fâsidi ile ÇY: fâsid -V
202 cem-câh ÇY: -V
203 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
204 ü te’kîd ÇY: -V
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Râmî Mehemmed Paşa da‘vet buyurılup ve205 Bostâncı-başı Ali Ağa varup 
getürdi. Dârü's-sa‘âde ağası vesâtatı ile pâye-i serîr-i a‘lâya206 yüz sürdüği ma-
halde “senden hıdmet me’mûl iderim şu âteşin itfâsına çâre görmek gereksin” 
buyurup mühr-i şerîfi yedine207 teslîm ve mu‘tâd-ı kadîm208 üzre kürkli ve 
sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs ve mahbûs hâyinin cümle eşyâsı mîrîye kabz 
olunmasını tenbîh buyurdı. Ol dahi sarâyına varup kethudâsıyla hazînedâr209 
ve hazîne kâtibi ve mühürdârın habs ve eşyâsın210 zabt [u] rabt211 eyledi. Ol 
mahalde pâdişâh-ı kişver-güşâ212 hazretleri bu kullarına ya‘ni ki mü’ellif-i hakīr 
kemterlerine tevcîh-i hıtâb idüp, “gördünmü şu213 hâyini Bağdâd'da214 Abbâ-
siyye'nin âhir meliki olan Mu‘tasım Billâh'ın vezîri Alkamî ile Hülâgû Hân 
kıssası başımıza gele yazdı. Hayvânın alacası taşrada, insânın içerüde, bilinmez 
derûn-ı hâlî. Üşenmez ve215 yorulmaz deyü uzakdan getürdük, sadâkat me’mûl 
iderken hâyin çıkdı” buyurdılar. Ve bi-emr-i hümâyûn mâh-ı mezbûrun onun-
cı şenbih gicesi mahnûk kılınup taşra bırakıldı. Beyne's-salâteynde gasl olup 
Paşa Mezârlığı'nda defn olundı. Çavuşbaşılıkdan ma‘zûl Telhîsî Mehemmed 
Ağa sipâhîler ağası, selefi Dellâk Ali Ağa vezîr-i aʻzam kethudâsı nasb olundı. 

Onyedinci şenbih gün vüzerâ ve ulemâ ve meşâyih taraf-ı pâdişâhîden216 Hâsoda 
köşküne da‘vet ve hırka-i şerîf  açılup du‘â vü senâ217 oldı. Yirmiyedinci salı gün 
dîvân-ı hümâyûnda masar ve recec ulûfesi çıkup mu‘tâd-ı kadîm218 üzre vezîr-i 
aʻzam kulları219 kapaniçe220 giyüp221 arz odasında el öpdi. Ve mâh-ı Şevvâl'in 

205 ve ÇY: -V
206 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
207 yedine ÇY: -V
208 kadîm ÇY: -V
209 hazinedârı ÇY
210 eşyâların ÇY
211 u rabt ÇY: -V
212 kişver-güşâ ÇY: -V
213 şol ÇY
214 Bağdad-ı dârü's-selâmda ÇY: dârü's-selâm -V
215 ve ÇY: -V
216 pâdişâh-ı cem-câhdan ÇY: cem-câh -V
217 senâ ÇY: -V
218 kadîm ÇY: -V
219 kulları ÇY: -V
220 ile Ç: -YV
221 giyüp -ÇY
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gurresi cumʻa gün pâdişâh-ı cihân-penâh222 hazretleri kānûn üzre bâbü's-sa‘â-
dede a‘yân-ı devlet ile bayramlaşup alay ile Sultân Selîm Câmi‘-i şerîfinde 
varup edâ-yı salât-ı îd idüp geldiler. Kandiye'den ma‘zûl Vezîr Ispanakcı İsmaʻîl 
Paşa Yanova Eyâleti’ne nâmzet olup Tatarpazarı'na geldikde fevt olduğı haberi 
vürûd idicek, kapusı dağılmamak üzre oğlı Burunsuz Mehemmed'e Karaman 
pâyesiyle Alâ’iye Sancağı virilüp Babadağı muhâfazasına ta‘yîn olundı. Mâh-ı 
mezbûrun dördünci dü-şenbih gün Re’îsü'l-küttâb Şeyh-zâde Abdi Efendi, 
hân-ı ma‘zûlün kapu kethudâsı olmağla nihânî ba‘zı ifsâda pîşvâ olmak töh-
metiyle Limni Cezîresi'ne nefy olup yerine kesedârı Abdülkerîm Efendi nasb 
olundı. Sekizinci cumʻa gün Defterdâr-ı sâbık Muhsin-zâde Mehemmed Efendi 
büyük rûz-nâmeci, selefi Kızılbaş Karabekir Efendi nişâncı, anın selefi Vezîr 
Abdullâh Paşa İstanbul Kā'im-makāmı, anın selefi Vezîr Helvacı Yûsuf  Paşa 
Yanova Vâlîsi ve223 anın selefi İlçi İbrâhîm Paşa Sofya Vâlîsi nasb olup, anın 
selefi Vezîr-i dilîr224 Kandilci Hüseyin Paşa'ya tekā‘üd verildi.225

Velâdet-i şehzâde Sultân Ahmed

Mâh-ı mezbûrun ondördünci penç-şenbih güni ki Şubat'ın onsekizidir, pâ-
dişâh-ı cihân-mutâ‘226 hazretlerinin Sultân Ahmed nâm bir şehzâdesi227 vü-
cûda gelüp ancak sarây meydânında bir mıkdâr top tüfeng228 şenliği oldı. 
Hattâ topun biri karıncalı imiş yarığında âteş kalmış, barut koyup sıkılırken 
tutuşup sıkılayan bir cebecinin başıyla bir kolun götürdi. Yirmiikinci cumʻa 
gün Babadağı muhâfazasına asker sürmeğe me’mûr Kapucılar Kethudâsı 
Veli Ağa gelüp alay köşkünde huzûr-ı hümâyûnda böyle takrîr-i kelâm itdi ki 
“hân-ı cedîd Selîm Girây Hân hazretleri İsmaʻîl Kasabası'na varup vâsıl ve 
dâhil229 oldukdan sonra ümerâ-yı Tatar'a kâğıdlar gönderüp itâ‘at-i pâdişâhîye 
da‘vet eyledikde cümle kabâ’il-i Tatar,230 “biz231 bu husûsda mecbûruz, hâşâ ki 

222 cihân-penâh ÇY: -V
223 ve ÇY: -V
224 dilîr ÇY: -V
225 ihsân oldu ÇY
226 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
227 şehzâde-i nev-civânı ÇY: nev-civân -V
228 tüfeng ÇY: -V
229 ve dâhil ÇY: -V
230 Tatarlar ÇY
231 bizler ÇY
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ümmet-i Muhammed karındaşlarımıza kılıç urarız” diyerek gelüp cerâyimleri 
afv olunmak recâsıyla ayağına yüz sürdüklerinden gayrı, mukaddem232 Kefe 
müftîsi, “hân-ı ma‘zûl Devlet Girây'a her kim itâ‘at ve kasd eyledikleri fesâdâta 
mübâşeret iderler ise, kendüleri kâfir, avretleri boş olup katlleri helâl” olduğuna 
fetvâ virmişidi. Gerek Kırımlı ve gerek Nogaylı hâyin-i mezbûrdan yüz dön-
dürmeleriyle, elli mıkdâr âdemiyle Kırım'dan Çerkes'e nehzat233 ve karındaşı 
Kağılgay Sa‘âdet Girây Sultân dahi Bucak'dan Kazaklık içine firâr itmeleriyle 
Nureddin Kaplan Girây Sultân ile bin mıkdâr Bender askeri kağılgayın ta‘kī-
bine ta‘yîn olundukdan sonra hân-ı cedîd Selîm Girây Hân hazretleri dahi 
Kili'ye ve anda dahi eğlenmeyüp Kırım'a azîmet eyledüğün ve kendü bir men-
zil bile gidüp döndüğün fe-li'llâhi'l-hamd bu îkāz-ı fitne külliyet ile mündefi‘ ol-
duğun ve bu Tatar seferine ta‘yîn olunan cümle asâkir-i İslâm Tuna'dan karşu 
Bucak'a geçüp Tatar köylerinde kışlaya girdüğin” haber virmekle mukābele-i 
hıdmet Rumili pâyesi [283a] virilüp bir fâhir erkân semmûr-ı fâ’izü's-sürûr234 
kürk giydirildi. Gürcistân'da Güril memleketini şeyhü'l-islâm efendi kendüye 
mâlikâne idüp voyvodasını nasb ve zabt itdirmek içün bir mıkdâr asker ile ber 
vech-i ocaklık mutasarrıfı Ahıska Beylerbeyisi Abdülkādir Paşa ta‘yîn [ü] irsâl235 
olunmuş-idi. Ahâlî-i memleket azîm cem‘iyyet idüp “mâ-tekaddemden berü 
bu vilâyet bir krallık yer olup re‘âyâsı harâc-güzâr ola; bu nice mâlikâne olabi-
lür” deyü varanları redd idicek, bunlar ceng idem sandılar. Gürci tâ’ifesi galebe 
idüp hayli guzât-ı müslimîni236 kırdılar. Bunlar dahi hâ’ib [ü] hâsir avdet idüp237 
vâki‘ hâli der-i devlete238 arz [u] i‘lâm239 itmekle te’dîbleri-çün üzerlerine sefer 
lâzım gelmeğin Kandiye Beylerbeyisi Vezîr Köse Halîl Paşa'ya Erzurûm Eyâle-
ti virilüp Gürcistân üzerine serdâr ta‘yîn olundı.240 Ve deryâdan dahi ümerâ-yı 
bahriyyeden Memiş Paşa-oğlı Abdurrahmân Paşa iki kıt‘a çekdiri ve tersâne-i 
âmirede müceddeden binâ olunan kırk beş kıt‘a fırkate ile Karadeniz'e revâne 
oldı. Ve Ankara'dan ma‘zûl Tatar Sâlih Paşa'ya dahi Trabzon Eyâleti virilüp 

232 mukaddem -ÇY
233 nehzat ÇY: -V
234 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
235 ü irsâl ÇY: -V
236 ehl-i İslâmı ÇY
237 idüp ÇY: -V
238 devlet-medâra ÇY: medâr -V
239 i‘lâm ÇY: -V
240 olunup ÇY
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sol kol askerin sürerek mansıbına varup eyâleti askeriyle ol dahi sefer-i mez-
bûra rû-be-râh olmak üzre yedine mü’ekked evâmir-i aliyye verildi. Eyâlet-i 
Kandiye vüzerâdan Burûsa'da mütekā‘id yine vezâretile241 Kalaylıkoz Ahmed 
Paşa'ya ve eyâlet-i Karaman Halebli Çavuş Ali Paşa fevtinden Kırşehirli Arab 
Ömer Paşa'ya ve242 Hersek Sancağı Bosnalı Receb Paşa'ya ve Karesi Sancağı 
Cin Ali Paşa'ya tevcîh [ü] inâyet243 olundı. 

Otuzuncı şenbih gün Ârif  Abdülbâki Efendi azlinden ve244 Anadolı sadrı 
Kâbe'den ma‘zûl Şeyhü’l-islâm Efendi-zâde Mustafâ Efendi'ye verildi.245 
Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin ikinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı cihân-mutâ‘246 hazretlerin 
vezîr-i aʻzam kendü hânesine da‘vet ve ziyâfet eyleyüp rikâb-ı hümâyûnlarına 
eğerlenmiş bir at, bir kürk, bir mücevher kuşak, beş kîse akçe ve beş boğça 
akmişe pîşkeş çeküp, mu‘tâd üzre kürkli ve sâde iki sevb hıl‘at giydi. Onuncı 
salı gün Kırım Hânı Hâcı Selîm Girây Hân hazretleri Bâğçesarâyı'nda varup 
tahta iclâs eyledüği haberi gelmekle, vezîr-i aʻzam ağalarından Boşnak Hâcı247 
İbrâhîm Ağa ile hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn248 ve hıl‘at ve şemşîr ve beş-
bin altun irsâl buyuruldı. Mâh-ı Zi'l-hicce'nin gurresi salı gün efdalü'l-ulemâ 
olan Kara Bekir Efendi azlinden İstanbul kazâsı, Edirne'den munfasıl müftî 
efendi dâmâdı Seyyid Mahmûd Efendi'ye inâyet olundı. Onuncı penç-şenbih 
gün mu‘tâd-ı kadîm üzre pâdişâh-ı cihân-penâh249 hazretleri a‘yân-ı dîvân ile 
bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay ile Sultân Selîm Câmi‘-i şerîfinde sâlât-ı îdi 
edâ idüp geldiler. Cezâyir ve Tunus ve Trablus ocaklarından gayrı250 bi'l-cümle 
memâlik-i İslâmiyye'de kul nâmına vezâ’if-hârân gerek eşkinci ve mütekā‘id ve 
gerek zü‘amâ ve ehl-i tîmâr ve gerek müstahfızân-ı hisâr (ve gerek ümerâ-yı 
bahriyye ve donanma-yı hümâyûn halkı)251 ne252 mıkdâr âdem olup mevâcib 

241 vezâret ÇY
242 ve -ÇY
243 ü inâyet ÇY: -V 
244 ve -ÇY
245 inâyet olundı ÇY
246 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
247 el-Hâcı ÇY
248 inâyet-makrûn ÇY: -V
249 cihân-penâh ÇY: -V
250 gayrı ÇY: -V
251 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır. 
252 bir ÇY
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ve sâliyânelerini ne kadar akçe itdüğün bilâ-ziyâde velâ-noksânin künhüyle 
rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm olunmak üzre vezîr-i aʻzama mü’ekked hatt-ı 
şerîf  sâdır olmağın cümle aklâm yoklanup ikiyüz doksan ikibin dokuzyüz 
kırkyedi nefer mevcûd olup senevî mevâcib ve sâliyâne ve masârıf  ve yazu-
ları yirmibeş bin sekizyüz doksanüç kîse akçeye bâliğ olduğı defter, huzûr-ı 
hümâyûna arz-ı253 telhîs olundı. Ve seferler bahânesiyle ekser254 virgü viren 
re‘âyâ kul olup hazîne-i âmireye küllî noksân gelmeğin, esâmîsi olmayup dirlik 
iddi‘âsı iden taslakcı kul nâmına olan teftîş ve tefrîk ve temyîz olunmak üzre 
hatt-ı hümâyûn vârid olmağın umûm defterleriyle Anadolı'nın sağ koluna 
yeniçeri ocağından Hâseki Mehemmed255 Ağa ve sol kol ile orta kola Sek-
soncı Abdullâh Ağa gönderilüp bir sene tamâmında varup geldiler. Me’mûr 
oldukları üzre Anadolı'nın üç kolunda vâki‘ kazâlarda ellerinde olan umûm 
defterlerine mutâbık, uğur-ı dîn [ü] devletde yara bere çekmiş taş yasdanup 
toprak döşenmiş, sahîhü'l-esâmî dörtbin ikiyüz ellidört nefer ve pîr ü ihtiyâr ve256 
emekdâr ikibin beşyüz altmış nefer mevcûd olup257 sâkin oldukları kazâ ve 
kurâları258 ve mahalleleriyle esâmîlerine şerh virüp bilâ-esâmî dirlik iddi‘âsında 
olan yüz kırkdört bin yüz yirmisekiz nefer taslakcı yeniçerinin kisvelerin tebdîl 
ve tağyîr ve re‘âyâ zümresine tahvîl ve ilhâk itdiklerin huzûr-ı sadr-ı âlîde takrîr 
idüp getürdükleri sahîhü'l-esâmîler yeniçeri kaleminden tatbîk ve birer sûreti 
piyâde kalemine virilüp taklîd ve ba‘de'l-yevm yoklanan sahîhü'l-esâmî mâ-
dâm ki hayâtdadır, mahlûl olmaya ve çalınmaya ve ocakda vâki‘ sahîh mahlûl 
gereği gibi zabt [u] rabt259 olunup bâlâda mastûr pîr ü ihtiyâr ve emekdârlar 
mehmâ-emken kayırılup, bunlar dururken ecnebî ve nâ-müstehıkka tekā‘üd ve 
çıraklık virilmemek ve yeniçeri kalemine kayd olunmak üzre bu dahi rikâb-ı 
hümâyûna260 arz [u] inhâ261 ve bi-emr-i hümâyûn işbu mahalle kayd olundı. 

Ve262 mâh-ı mezbûrun onüçünci bâzâr gün Yeniçeri Ağası Doğramacı Me-

253 arz ÇY: -V
254 ekseriyâ ÇY
255 Mahmûd ÇY
256 ve -ÇY
257 bulup ÇY
258 kurâ ve kazâları ÇY
259 u rabt ÇY: -V
260 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
261 inhâ ÇY: -V
262 ve ÇY: -V
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hemmed Ağa'ya vezâret ile Hanya Sancağı ve Kul Kethudâsı Gürci Yûsuf 
Ağa'ya tekā‘üd virilüp Vezîr-i aʻzam Kethudâsı Dellâk Ali Ağa yeniçeri ağası 
ve Zağarcı Osmân kul kethudâsı ve Seksoncı Abdullâh Ağa zağarcı ve Muhzır 
Kürd Hasan Ağa seksoncı ve Sipâhîler Ağası Telhîsî Mehemmed Ağa vezîr-i 
aʻzam kethudâsı ve cebeci-başılıkdan ma‘zûl Topkapulı Mehemmed Ağa 
sipâhîler ağası nasb olundı. (Ve Hânya'dan ma‘zûl Vezîr Hısım Mehemmed 
Paşa'nın Gelibolı'da fevt olduğı haberi geldi)263. Onsekizinci cumʻa gün Vezîr 
Arslan Mehemmed Paşa azlinden Şâm-ı Trablus Eyâleti, Başdefterdâr Boşnak 
Sarı Mustafâ Efendi'ye ve defterdârlık kendü mektûbcusı Hâcı Mehemmed 
Efendi'ye inâyet buyuruldı. Bir seneden berü te’bîden Hersek Sancağı’na 
mutasarrıf  Boşnak Kuşcı Mustafâ Bey üzerinden livâ-yı mezbûra henûz yine 
selefi Boşnak Receb Paşa'ya tevcîh [ü] inâyet264 olup, tama‘-ı hâm265 belâsıyla 
dörtbin cizye kâğıdı alup gitmiş-idi. Kızıl Yumurta vaktinde kendü Sancağı’na 
tâbi‘ Dorobnak nâhiyesine varup re‘âyâya kâğıd üleşdirmek ve kimin zencîre 
çeküp ve kimin dahi dürlü dürlü belâ ile266 darb-ı şedîd267 itmek üzre iken, 
re‘âyâ cem‘iyyet ile üzerlerine hücûm [u] iktihâm268 idüp kendüyi ve karında-
şını bir kaç âdemiyle helâk itdikleri der-i devlete269 arz [u] i‘lâm270 olunmağın 
livâ-i mezbûre Yanova Eyâleti’nden ma‘zûl Dizdar-oğlı Ahmed Paşa'ya virilüp 
kâğıdlar dahi üzerine tahmîl olundı. Yirmiyedinci bâzâr gün Mısır hazînesi 
gelüp Subaşı İbrâhîm Bey yedinden iç hazîneye teslîm olup271 ve sene bunda 
encâma irdi. 

263 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
264 ü inâyet ÇY: -V
265 hâm ÇY: -V
266 ve kimin dahi dürlü dürlü belâ ile ÇY: -V
267 şemşîr ÇY
268 iktihâm ÇY: -V
269 devlet-medâra ÇY: medâr -V
270 u i‘lâm ÇY: -V
271 olup ÇY: -V
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BiN YÜZ ON BEş SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Binâ-yı Kal‘a-i Cedîd Kurb-i Kal‘a-i Kerş der-Halîc-i Bahr-i Azak

Azak Kal‘ası düşmen-i dîn1 eline girmekle her ne denlü istihkâm-ı sulh [ü] 
salâh2 olunsa da bile Azak Denizi'nde ve gerek Karadeniz'de emn [ü] râhat 
ve düşmene i‘timâd kalmayup bir mahall-i fursatda sulhı3 fesh idüp sefâyin-i 
menhûsasıyla Karadeniz'e hurûc itmek ihtimâlini def‘ içün tedârüki görülmek 
mühimmât-ı dîniyyeden olmağın memerri olan Kırım Adası nihâyetinde vâki‘ 
Kerş Kal‘ası'ndan üç sâ‘at yukarı Çoçka Burnı mukābelesinde bir müstahkem 
kal‘a binâsının lüzûmı olmağın, işcileri ve mühimmâtı ve kusûr [ve] kesîr olan 
edevâtı tamâmen4 tersâne-i âmireden ve Karadeniz'de Anadolı kenârlarından, 
Karadeniz şaykalarına tahmîl ve İstanbul bostâncı-başılıkdan çıkma Üsküdarlı 
Mustafâ Ağa nâzır-ı binâ ta‘yîn ve Kapudan Aşcı Hâcı Mehemmed Paşa dahi 
bu hıdmet-i hümâyûnda bile bulunmak üzre me’mûr olmağın sene-i mezbûre 
Muharremi'nin ikinci penç-şenbih güni ki Mayıs'ın altısıdır, baştar[de] ile on-
yedi kıt‘a çekdirir ve halîc-i mezbûrı muhâfaza içün altı kıt‘a kebîr mîrî kalyon 
ile Cânım Hâce Patrona Hâcı Mehemmed kapudan İstanbul[dan] çıkup Kerş 
Kal‘ası'na revâne oldılar. Dört kıt‘a mîrî kalyon ile Kapudânâ Süleymân Hâce 
mukaddem Kāsım eyyâmında Akdeniz muhâfazasına gitmiş-idi, ihtiyâten 
şimdi dahi on kıt‘a mîrî kalyon ile beş kıt‘a çekdir[ir] ta‘yîn [ü] irsâl olundı. 
Karadeniz seferine me’mûr “beşyüz nefer cebeci tâ’ifesi güzeşte, dokuz kıst 

1 dîn ÇY: -V
2 ü salâh ÇY: -V
3 sulh ü salâhı ÇY: ü salâh -V
4 ve kusûr-ı kesîr olan edevâtı tamâmen ÇY: -V
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ulûfemiz virilmeyince gitmeziz” deyü inâd [u] muhâlefet ve mâh-ı mezbûrun 
altıncı dü-şenbih gün Atmeydanı'nda cem‘iyyet itmekle şehir halkı ayağa kal-
kup cümle bezâstân ve dükkânlar5 kapanup Kā’im-makām Abdullâh Paşa her 
ne denlü istimâlet haberlerin gönderdi ise aslâ6 ısgā itmeyüp müdde‘âlarında 
musırr olmalarıyla kusûrun7 girüden göndermek şartıyla kendü mâlından üç 
kıst ulûfe ifrâz ve Segbânbaşı Haşimî-oğlı Murtazâ Ağa ile irsâl ve tevzî‘ ü 
taksîm ve önlerine düşüp sefâyine8 tahmîl idüp fitne vü fesâd9 basıldığı rikâb-ı 
hümâyûna arz [u] i‘lâm10 eyledi.11 Bu töhmet sebebiyle Cebeci-başı Hasan 
Ağa azl olup yerine vezîr-i aʻzam ağalarından Boşnak Hâcı12 İbrâhîm Ağa nasb 
olup İstanbul'a13 gönderildi. 

Vefât-ı şehzâde Sultân Mehemmed Hân

Mâh-ı mezbûrun yirminci dü-şenbih gicesi pâdişâh-ı cihân-mutâ‘14 hazretle-
rinin ikinci şehzâdeleri Sultân Mehemmed Hân fevt olup sabâh erken cümle 
vüzerâ vü ulemâ vesâ’ir ehl-i15 dîvân gün doğarak dârü's-sa‘âdeye gelüp 
cenâzesin aldılar. Ve alay köşki dâhilinde namâzın edâ ve arabaya tahmîl ve 
şehir kenârına değin teşyî‘ ve bi-emr-i hümâyûn İstanbul'da Vâlide Câmi‘i 
türbesinde dedesi Sultân Mehemmed Hân yanına defn olunmak üzre Küçük 
Mîrâhûr Selîm Ağa'ya teslîm idüp döndiler. Pâdişâh-ı gāzî16 hazretlerinin 
sâ’ir şehzâdelerden buna meyl-i mahabbeti ziyâde olmağın hayli zamân mü-
te’ellim olup âteş-i firâkın çekdiler. Bundan akdem Moskov keferesi Devlet-i 
aliyye-i dâ’imü'l-karâr17 ile sulh [ü] salâh18 olalıdan berü Azak Kal‘ası altında 

5 dekâkînler ÇY
6 aslâ ÇY: -V
7 kusûrların ÇY
8 sefâyinlerine ÇY
9 vü fesâd ÇY: -V
10 i‘lâm ÇY: -V
11 olundı ÇY
12 el-Hâcı ÇY
13 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
14 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
15 a‘yân ÇY
16 gāzî ÇY: -V
17 dâ’imü'l-karâr ÇY: -V
18 ü salâh ÇY: -V

706 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



donanma tertîbinde olduğı hadd ve tevâtüre ermeğin bi-emr-i hümâyûn sıhha-
tine vâkıf  olmak içün dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Şâtır Mehemmed Ağa 
karadan Azak'a gönderilmiş-idi. Bâğçesarâyı'nda hân hazretlerine buluşup 
yanına iki ağasın koşup Kerş Kal‘ası'ndan karşu Taman Kal‘ası'na ve andan 
Temrük ve Acu kal‘alarına uğrayup her birinin ağalarını yanına alup Çerkes 
yakasıyla Azak'a varup varoşunda bir mahalle indirmişler, anda hâkim olan 
boyar ta‘annüd idüp kendüyi buluşdurmamış ve bir âdemin vekîl eyleyüp gön-
dermiş, izhâr-ı mahabbetden sonra “boyarın sözü bendedir, ne ise cevâbınız 
söyleyiniz” diyicek Mehemmed Ağa dahi, “hâlen Âsitâne'de19 olan ilçileriniz 
esnâ-yı mükâlemede çün ki bizim kalyonlarımıza ticâret içün yol virmediniz, 
çürüyeceğine bâri mîrîden iştirâ idin dimekle devlete alıvirirmi deyü bizi 
bakmağa gönderdiler” didüğümde vekîl-i la‘în dahi “bu aynıyla şu belindeki 
kılıcı vir seni öldüreyim dimeğe benzer” didi. Ne sefâyinlerin gösterdi ve ne 
kal‘asın gezdirdi. Ve eğlendirmeyüp girü yolladuğun gelüp mâh-ı mezbûrun 
yirmibeşinci şenbih gün alay köşkünde huzûr-ı hümâyûnda takrîr-i kelâm20 
eyledi. Vâkıf  olduğum yukaru Ten Suyı içinde yüz kalyon ve Azak'a karîb bir 
mahalde onaltı kalyon ve Azak Denizi'nde altı kalyon âmâde vü müheyyâ21 ve 
İsveçlüden esir eyledüği ikibin22 mıkdârı23 kefereyi çekdirirlerine vaz‘ ve tahmîl24 
eyledüğün sıhhati üzre haber virüp hıl‘at giydi. Lâkin bu husûsda pâdişâh-ı 
cem-câh25 hazretlerine itmînân-ı kalb gelmemekle Moskov çarına nâme-i 
hümâyûn ile Gediklü Müteferrika Novalı Mustafâ Ağa gönderilüp bu [283b] 
sulhden26 sonra düşmenlik tarîkıyle bu ihzâr olunan tedârükün sebebin su’âl 
buyurdılar. Mâh-ı Safer'in27 onbirinci dü-şenbih gün Yeniçeri [Ağası] Dellak 
Ali Ağa'ya vezâret ile Belgrad-ı dârü'l-cihâd28 paşalığı, Kul Kethudâsı Osmân 
Ağa'ya yeniçeri ağalığı, Zağarcı Abdullâh Ağa'ya kul kethudâlığı, Seksoncı 
Kürd Hasan Ağa'ya zağarcılık, Muhzır Balatlı Abdullaâh Ağa'ya seksoncılık 

19 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
20 kelâm ÇY: -V
21 ve müheyyâ ÇY: -V
22 iki ÇY
23 Mıkdârı ÇY: -V
24 ve tahmîl ÇY: -V
25 cem-câh ÇY: -V
26 sulh ü salâhdan ÇY: -V
27 mezbûrun ÇY
28 dârü'l-cihâd ÇY: -V
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tevcîh [ü] inâyet29 buyuruldı. Eflak Vilâyeti'ne müte‘allık ba‘zı mevâdd husûsı 
içün Eflak Voyvodası Kostantin, Küçük Mîrâhûr Selîm Ağa30 mübâşeretiyle 
der-i devlete31 getürülmüş-idi. İrtesi salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet olup 
mu‘tâd üzre serâsere kaplu semmûr kapaniçe kürk, başına kuka ve süpürge giy-
dirilüp vüzerâ akabince arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya32 yüz sürüp vilâyetine 
gitmeğe izn-i hümâyûn33 oldı. 

Hezîmet-i Eşkıyâ-yı Urbân der-Tarîk-i Hâc

Ondokuzuncı salı gün Şâm Emîrü'l-haccı Kürd Bayram-oğlı Mehemmed 
Paşa'dan gelen mektûb34 mazmûnunda Şerîf  Saʻîd bilâ-müzâhim hükûmet-i 
şerâfete iclâs, selefi olan babası Sa‘d emr-i hümâyûna imtisâlen Cidde mâlın-
dan ta‘yîn olunan senevî yirmibin guruş tekā‘üd hâslarına kanâ‘at ve kûşe-i 
inzivâya uzlet itdüğün ve bi-emri'llâhi teʻâlâ bu sene-i mübârekede Hare-
meyn-i35 muhteremeynin gallâtı vaktiyle irişmemekle azîm kaht-ı galâ vâki‘ 
olduğundan gayrı tarîk-i hâccın Urbânı hüccâc-ı müslimîni urmak emvâl ü 
erzâkların gāret [ü] hasâret itmek üzre yine tecemmu‘ idecekleri haberin alma-
ğın, eşkıyâ-yı Urbânın kesret [ü] vefret36 ve cem‘iyyeti olmazdan mukaddem 
hüccâc-ı müslimîni selâmete çıkarmak müvecceh37 görmeğin38 beş bayrak 
levend dahi ziyâde yazup mu‘tâddan kalîl sekiz gün Mekke'de,39 üç gün Me-
dine'de ikāmetden sonra cânib-i Rûm'a teveccüh [ü] azîmet idüp Şerîf  Sa‘îd 
dostluğa binâ’en ilâve olan kendü avâyidini Emîrü'l-hacc Mehemmed Paşa'ya 
hîbe itmekle hüccâc-ı müslimîn ile Gila'ya geldükleri esnâda ilerüye iki bayrak 
gönderüp avâyidi taleb idicek ilâve olan Urbân eşkıyâsı tereddüd ü muhâlefet, 
mezkûr iki bayrak levendi kal‘aya kapayup “virmeziz” deyü cevâb itmeleriyle 
Emîrü'l-hacc Mehemmed Paşa dahi gelüp kal‘ayı muhâsara idüp hem bay-

29 ü inâyet ÇY: -V
30 Selîm Ağa -ÇY
31 devlet-medâra ÇY: medâr -V
32 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
33 hümâyûn ÇY: -V
34 gelüp +ÇY: -V
35 ve +ÇV: -Y
36 ü vefret ÇY: -V
37 evlâ ÇY
38 görülmeğin Y
39 Mekke-i mükerremede Ç: mükerreme -YV
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rakları tahlîs ve hem avâyidi tahsîl ve içlerinden bâ‘is-i fesâd olan yedi nefer 
âdemi katl eyleyüp yola revâne ve cerdeye ya‘ni ki istikbâllerine ta‘yîn olunan 
Nablus Sancağı Beyi Kavvâs-oğlı Şâmlı Hasan Paşa sekizbin nefer cirid atlu ile 
Şâm'dan çıkup Şâm Şeyhi Kelîb didikleri hâ’in dahi sûretâ dostluk yüzünden 
cerde ile ma‘an gidüp, lâkin pes-i perdeden Bağdâd Urbânına ve kendüye tâbi‘ 
eşkıyâ-yı Urbân'dan Dübeys karındaşı İbrâhîm ve Osmân ve Zeydân ve Benî-
Duhâ Urbânı ve Kudüs-i şerîf  ve Halîlü'r-rahmân ve Nablus dağlarında olan 
eşkıyâ-yı Urbân ve kendü Urbânından dahi ikibin beşyüz hecân üzerlerinde 
ikişer âdem cengci olmak ve hüccâc-ı müslimîni kahr [ü] helâk itmek zu‘mıyla 
yirmibin Arab cem‘ eyleyüp, mukaddem cerdenin tedârükün görüp andan 
hüccâca40 el uzatmak fikriyle41 cerde Katran Kal‘ası'na vardıkda eşkıyâ-yı Ur-
bân dahi evlerin vesâ’ir emvâl [ü] erzâk42 ve mevâşîlerin bütün43 Ma‘an Kal‘ası 
havâlîsinde alıkoyup, piyâdesini Ma‘an Kal‘ası kurbünde vâki‘ Mağara ta‘bîr 
olunur mahalde tecemmu‘ idüp, süvârîsiyle cerdeyi bir sâ‘at mesâfe karşulayup 
mukābele ve sekiz gün ale't-tevâlî mukātele44 idüp dokuzuncı gün yine ceng 
[ü] kıtâl45 iderek Tabut Korusı nâm menzil ki Katran Kal‘ası'na ondört sâ‘at 
yerdir, varup vâsıl olup bu vak‘a-i hevl-nâkı ya‘ni ki cerdeye eşkıyâ-yı Urbân'ın 
istîlâ eyledüği haberin Emîrü'l-hacc Mehemmed Paşa Haydar Kal‘ası nâm 
mahalde işidüp kemâl-i mertebe hüzn [ü] elem ârız olup bir tarafdan dahi 
kendünün ve hüccâc-ı müslimînin kat‘â zahîreleri kalmayup hayret-i azîme 
müstevlî olup, dergâh-ı çâre-sâzdan gayrıya istinâdları olmayup kemâl-i ye’s ile 
Asihurma'ya geldiklerinde Gazze müsellemi, Gazze Urbânıyla yüz elliyedi yük 
mahall-i mezbûra ve elli yük Eşmeler Kal‘ası'na irsâl eyledüği zahîre ile tâze 
hayât bulup, anda cerdecilerin imdâd [ü] i‘ânetlerine ber-vech-i müsâra[‘a]t 
azîmet idüp sene-i mezbûre Muharremi'nin yirmibeşinci güni vakt-i zuhrda 
Ma‘an Kal‘ası'na vusûlünde cerde tamâm-ı kıtâl-i azîm üzre idiler. Mukaddem 
Gazze Urbânı kendülere gelürken cerdeye Urbân istîlâsı haberin aldıkları gibi 
anlar dahi eşkıyâ-yı mezbûrûnun üzerine hamle vü hücûm ve Emîrü'l-hacc 
Mehemmed Paşa emîn [ü] sâlim Ma‘an Kal‘asına dâhil oldı deyü, hurûbî ça-
ğırarak muhârebeye şürû‘ eyledikleri mahalde Emîrü'l-hacc Mehemmed Paşa 

40 huccâc-ı müslimîne ÇY: müslimîn -V
41 fikr-i fâsidiyle ÇY: fâsid -V
42 ü erzâk ÇY: -V
43 bütün ÇY: -V
44 azîm ceng-i cidâl-i harb ü kıtâl ÇY
45 kıtâl ÇY: -V
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dahi imdâda irsâl eyledüği süvârî asker gelüp eşkıyâ-yı Urbân'a müsâdefe bun-
lar ile dahi kezâlik eşkıyâ vech -i meşrûh üzre ziyâdesiyle muhârebe idüp fazl-ı 
Hakk'la eşkıyâ-yı Urbân Mehemmed Paşa'nın âteş-i hücûmuna tâkat getüre-
meyüp pây-i mukāvemetleri mütezelzil karârı firâra tebdîl ve herbiri yüzleri 
karasıyla cibâl ü tilâle doğrı tahvîl ve perâkende vü perîşân, azîm rüsvâylık ve 
bed-nâmlık ile bî-nâm ü nişân oldılar. Hattâ kemâl-i mertebe i‘tibâr ve muhâ-
fazasıyla46 mukayyed47 oldukları hevdec ta‘bîr olunur bir devenin üzerine köşk 
misilli şey’i yaparlar ve üstüne bir avret bindirip hîn-i muhârebede eşkıyâların 
cenge kandırmak ve gayret ve takviyyet virmek içün hurûbî çağıran avret dahi 
ahz olunup kesilen eşkıyâ-yı Urbân48 başları Ma‘an Kal‘ası mukābelesinde 
nihâde kılınan Emîrü'l-hacc Mehemmed Paşa çergesi pîş-gâhında galtân ve 
diri ahz olanları bilâ-âmân tu‘me-i şemşîr olup49 azîm50 ihsânlar verildi. Bu 
gazâ-yı ekber bu vechile cilve-ger olup cerde hüccâc-ı müslimîne imdâd [ü] 
i‘ânet idegelmiş-iken hüccâc-ı müslimîn Hakk celle vü alâ hazretlerinin avn 
[ü] inâyetiyle51 cerdenin imdâdına irişdi. Ol mahalde iki asker bir yere gelüp 
hamd-i {ve} firâvân iderek îd-i ekber eylediler. Ve Ma‘an Kal‘ası kurbünde 
alıkodukları eşkıyâ-yı Urbân52 evlerin dahi urup bi'l-cümle emvâl [ü] erzâk 
ve mevâşîlerin nehb [ü] gāret idüp mugtenem oldılar. Vukū‘a gelen fütûhât-ı 
celîleyi ve bi-hamdi'llâhi teʻâlâ53 bu sene-i mübârekede hüccâc-ı müslimînden 
vechen mine'l-vücûh bir ferdin54 burnı kanamayup ve zahmet [ü] meşakkat 
müşâhede itmeyüp, emîn ve râhat ü sâlim55 varup geldiklerin ve Kelîb didik-
leri habîs56 la‘înin57 ve bekāyâ-yı eşkıyâ-yı Urbân'ın hakkından gelinmek üzre 
Şâm'a girmeyüp emr-i hümâyûna intizâren Gökmeydanı'nda vaz‘ olunan 
otağına nüzûl eyledüğün arz [u] i‘lâm eylemiş, yirmiyedinci çehâr-şenbih gün 
Basra Kapudanı Aşcı-oğlı Mehemmed Paşa'ya vezâret ile Basra Eyâleti tevcîh 

46 muhâfazalarıyla ÇY
47 mukayyed -ÇY
48 Urbân ÇY: -V
49 idüp ÇY
50 azîm ÇY: -V
51 keremiyle Ç: inâyet-i keremiyle Y: kerem -V
52 Urbân ÇY: -V
53 te‘âlâ ÇY: -V
54 ferd-i vâhidin ÇY: vâhid -V
55 ve sâlim -Ç
56 habîs ÇY: -V
57 la‘în-i hınzırların ÇY: hınzırlar -V
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ve yerine kethudâsı yeğeni Mehemmed Ağa mîr-i mîrânlık ile Basra Kapu-
danı nasb olup Basra'dan ma‘zûl Vezîr Beyzâde Ali Paşa Bağdâd'da58 ikāmet 
üzre59 fermân-ı hümâyûn60 buyuruldı. Ve mezbûrûnun kürküyle hıl‘atın ilbâsa 
Musâhib-i şehriyârî Benli Ahmed Ağa me’mûren irsâl olundı. Edirne içinde 
ve taşra bâğlarında nisvân ve ricâlden ba‘zı maktûl âdemler bulunduğı sem‘-i 
hümâyûn-ı pâdişâhî61 olmağın vezîr-i aʻzama62 hitâben sâdır olan hatt-ı şerîf 
mûcibince şehir halkı gerek askerî ve yerlü teftîş ü tefahhus olup müslim ve 
zımmîden kefîli olmayup ve sû’-i hâl üzre olanlar gerek nisvân63 ve ricâlden64 
bir nicesi ahz olunup65 ve diyâr-ı âhara nefy olundı. [284b]

Zuhûr-ı Vak‘a-i Azîme ve Guluvvî-i Asker ve Ulemâ  
der-şehr-i istanbul ve Hücûm-ı Edirne ve Hal‘-i Sultân Mustafa 
Hân ve Cülûs-ı Birâdereş-i Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis Azl 
ve Nefy ve Katl-i şeyhü’l-islâm Seyyid Feyzullâh Efendi ve 
Avdet ve Azîmet-i Hümâyûn be-şehr-i Kostantiniyye

Bu vak‘a-i uzmânın sebeb-i zuhûrı bu oldı ki Sultân Mustafâ Hân hazretleri 
ibtidâ’ evreng-i şâhîye cülûs-ı hümâyûn buyurdukları sâ‘at Erzurum'da menfâ 
müftî-i sâbık hâceleri Seyyid Feyzullâh Efendi'ye da‘veti mutazammın hatt-ı 
şerîf  gönderüp ehl [ü] ıyâl ve akrabâ vü ta‘allükātıyla Âsitâne-i sa‘âdet'lerine 
getürdüp vehle-i ûlâda şeyhü'l-islâm eyledi. Ve hall ü akd ve umûr-ı cumhûrı 
ya‘ni ki zimâm-ı hükûmetini yedine virmekle vüzerâ yanında hiçden hiç olup 
bir ednâ mansıb iken re’y-i tedbîri ve rızâ-yı fi‘lî olmadıkça tevcîhe kādir olma-
yup üç sene mıkdârı zamân merhûm Elmâs Mehemmed Paşa tâ şehîd olunca 
değin tas tas zehirlerin yuttı. Ve Ammî-zâde Hüseyin Paşa dahi bi'z-zarûrî 
rızâsında olup eline giren nukūdun nısfın virmekle korunarak geçindi durdı. 
Ve gayret-keş âdem olduğundan aldırmayup âkıbet derûnuna urmakla düşüp 
yattı. Üç ay kadar sâhib-i firâş olup, yanları delinüp azl ve mevtine sebeb oldı. 

58 Bağdad-ı âbâdda ÇY: âbâd -V
59 üzre ÇY: -V
60 hümâyûn ÇY: -V
61 pâdişâh-ı âdil hazretlerinin ÇY: âdil hazretlerinin -V
62 vezîr-i aʻzam kullarına Ç: kulların -YV
63 nisvândan ÇY
64 ve ricâlden -ÇV
65 olunup ÇY: -V

M E T i N 711

www.tuba.gov.tr



Ve Daltaban Mustafâ Paşa'nın dahi yüzbin altunun alup Bağdâd'dan66 sadra 
getürdi. Ol derd-mend dahi dakīka-i ahvâline vâkıf  olmağla vücûdın kaldır-
mağa sa‘y [ü] beliğ idüp kâh Moskov üzerine sefer açmağa kasd eyledi ve kâh 
Tatar askerin kaldırıp işin bitirmek ve kâh ziyâfet bahânesiyle hânesine getü-
rüp semm-i kātil ile helâk itmek fikrinde olduğun kethudâsı Arnavud İbrâhîm 
Ağa haber virmekle azl ve katli ve yerine Re’îsü'l-küttâb Râmî Mehemmed 
Efendi'yi sadr-ı aʻzam itmek fikriyle67 bir kaç gün mukaddem vezâret virilüp 
ağırlanmış-idi. Bu takrîb ile derd-mend Daltaban'ın68 dahi kârın itmâma 
irgürüp Râmî Mehemmed Paşa'yı yerine oturttı. Eğerçi paşa-yı mûmâ-ileyh 
âşiyâne-i sadârete cenâh-ı himmet-i fetvâ-penâhîyle pervâz idüp, lâkin hall ü 
akd-i umûrda der-kâr olan nâhun-ı iktidârına taraf-ı şeyhü'l-islâmîden havâle-i 
mikrâs-ı i‘tirâz olunmağa başlayup husûsan evlâd ve eşbâhîsinin69 “vezîr bizim 
kendü çırağımızdır” yollu ihtirâm-ı şân-ı vezâretde tarh-ı tekellüf  ve emr [ü] 
fermânı ekseriyâ nüfûzdan tahallüf  idüp, her emirde müdâhale ve müşâre-
ketlerinde dimağ-ı istiklâline ârız olan fütûr ile hayrân ve bu kadar şürekâ’-i 
devletin dâ’imâ rızâlarına muvâfakat mümkin olmaduğı mukarrer olduğundan 
mâ‘adâ, selefi derd-mend Daltaban Mustafâ Paşa'nın gadab-ı şeyhü'l-islâmî 
harmân-ı mahsûl-i hayâtın70 ne gûne berbâd itdüğün manzûr ve ma‘lûmı 
olmağın arz-ı {ve} hulûs yüzünden müdârâda ifrât ve ahvâli selefi gibi netîce 
virmek havf  [ü] hazeriyle zabt-ı dâmen-i ihtiyât idüp tard ü teb‘îdi bâbında 
nihânîce mukaddemât-ı temhîd itmeden hâlî olmayup bir rind-i cihânşehr 
oğlanı olduğundan aynına almayup “bunun işi âsândır” deyüp vezîr-i sânî 
dâmâd-ı şehriyârî Kā’im-makām Moralı Hasan Paşa ile yek-dil ü yek-cihet71 
oldı. Zîrâ Hasan Paşa'nın dört def‘a sadârete yolı gelmiş iken tahallüf  itdür-
düğünden gayrı Şehzâde Sultân Mahmûd hâceye verildiği gün cem‘iyyetde 
vüzerâ ve ulemâ tertîbinde sadrda şeyhü'l-islâm efendi ve andan aşağı Vezîr-i 
aʻzam Ammî-zâde Hüseyin Paşa ve andan aşağı mezkûr Hasan Paşa durmuş 
iken müftî efendinin büyük oğlı Nakībü'l-eşrâf  Deli Fethullâh benim şeyhü'l-is-
lâmlık pâyem vardır zu‘muyla72 Hasan Paşa'yı omuzuyla kakup üzerine geçdi. 

66 Bağdad-ı âbâddan ÇY: âbâd -V
67 fikr-i fâsidiyle ÇY: fâsid -V
68 Daltaban Mustafâ Paşa'nın ÇY: Mustafâ Paşa -V
69 Metinde اشباعيسنك şeklinde yazılmıştır.
70 hayâtın ÇY: -V
71 ve yek-cihet ÇY: -V
72 zu‘m-ı fâsidince ÇY: fâsidince -V
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Alima'llâh fakīr gözümle gördüm dülbend ağası idim. Mukābele-i hümâyûnda 
dururdum, ilbâs olunacak kürkleri boğçasıyla elim üzre tutardım. Hasan Paşa 
gâh kızardı, gâh bozardı. Huzûr-ı hümâyûnda rüsvây-ı âlem eyledüğünden 
hasm-ı cânı olup kanlarına teşne ve zilâl idi. Âkıbet katllerine sebeb oldı. 
İttifâk bu esnâda cebeci tâ’ifesinden Gürcistân seferine ta‘yîn olunan ikiyüz 
nefer eşhâsın “ulûfemizi isteriz” deyü cesâret eyledikleri vaz‘-ı bî-edebâneleri 
sebebiyle onar kıst mevâcibleri virilüp def‘ olunmuş-idi. Ve bu hareket-i şenî‘a-
ları mukābelesinde sâ’ire ibret içün zâbıt nâmına olanların zimmet-i hazm ü 
siyâsetlerine vâcib olan tertîb-i cezâ-yı mâ-yelîkleri ihmâl ve ta‘vîk olunmak 
nihâdları müsta‘idd-i şer‘ ü fesâd olan sâ’ir eşkıyâ-yı ecnâdı hıyânet ve bî-dâda 
teşvîk idüp zabt [u] rabt emrinde şiddet ü hiddet akvâ-yı esbâb-ı nizâm-ı dîn 
[ü] devlet iken takdîr-i hikem-i fa‘âl-i illet-i müstakille-i tesâmüh ü ihmâl oldı. 
Ve'l-hâsıl zikr ü tafsîl73 olunan keyfiyyât vesâ’ir esbâb-ı fitnenin ictimâ‘ından 
nâşî74 ol75 vak‘a-i azîme zuhûr idüp,76 ibtidâ-yı hudûsı bu keyfiyyet üzre vukū‘ 
buldı ki def‘-i vücûd-ı şeyhü'l-islâmî içün ictimâ‘-ı erbâb-ı vukūf  ve ıttılâ‘ üzre 
nâvek-endâz-ı sa‘y üzre77 Râmî Mehemmed Paşa'nın haddinin sîne-güzâr kî-
nesi azmâyiş-i kazâ vü kader-birle menzilin bulup Kā’im-makām Hasan Paşa 
ile bir tedbîr kurdılar. Ya‘ni ki kibâr-ı devletten sâbıkā Surre Emîni Boşnak 
İbrâhîm Ağa'yı cebecibaşı idüp cebe-hâne umûrına müte‘allik ba‘zı mevâdd 
olmak vesîlesiyle İstanbul'a78 gönderdiler ve “güzeşte ulûfe bahânesiyle cebe-
ciyi tahrîk idegör matlûblarına her vechile79 müsâ‘ade ideriz ve sen de zarar 
görmez80 ve bu takrîb ile vezâret-birle eyâlete nâ’il-i merâm olmasını” va‘de 
buyurdılar. 

şe’âmet-i Gurûr ve Erbâb-ı Fitne Zuhûr

Çün muktezâ-yı meşiyyet-i Rabbâniyye ile zuhûrât-ı âlem-i kevn ü fesâd es-
bâb-ı zâhireye isnâd oluna-geldiği cevâz-ı mücâz ile müsellem olup bu fitne-i 

73 ve tafsîl ÇY: -V
74 nâşî -ÇY
75 evvel ÇY
76 zuhûr idüp VY: zuhûra gelüp Ç 
77 olan ÇY
78 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
79 her vechile ÇY: -V
80 görmeziz ÇY

M E T i N 713

www.tuba.gov.tr



uzmânın hudûsüne bir kaç mâdde sebeb oldı. Evveli bu oldı ki vakt-i Sultân 
Mustafâ Hân Hazretleri ceng [ü] cidâl81 üzre olan mülûk-i Nasârâ ile sulh [ü] 
salâh eyledikden sonra ilçileri gelüp ahid-nâmelerin getürüp ve ahid-nâme-i 
hümâyûnların alup gidinceye değin İstanbul'da meks [ü] karâr-ı hümâyûn mü-
vecceh görülmeğin, teveccüh buyurılup, ilçiler gā’ilesi ber-taraf  ve tûfân-âşûb-ı 
hurûb sükûn bulmağla mûcib-i hareket yoğ-iken şeyhü'l-islâm efendi ameliyle 
az zamânda yine Edirne'ye avdet [ü] azîmet, herkes ferâğ-ı bâl ile âsûde-hâl 
ve diledikleri mahallerde zevk [ü] safâ ve huzûr-ı evkāt-güzâr ve şehriyâr-ı 
kâm-kâr hazretleri dahi dil-pesend-i tab‘-ı muhtâr-bülend-i iktidârları olan 
işbu dârü'n-nasru's-saltana-i kadîmleri mahmiye-i Edirne'de karâr ve sayd [ü] 
şikâr ile gül-geşt-i deşt ü kûh-sâr buyurup tab‘-ı hümâyûnları min-ba‘d İstan-
bul82 tarafına meyl [ü] rağbeti olmaduğundan nâşî şeyhü'l-islâm efendi, Vezîr-i 
aʻzam Ammî-zâde amelleriyle benâtü'n-na‘aş-ı âsmân-ismet olan duhterân-ı 
bülend-ahterlerinden Ayşe Sultân Hazretlerini Köprüli-zâde Fâzıl Mustafâ 
Paşa-oğlı Numân Paşa'ya ve Safiyye Sultân Hazretlerini sadr-ı sâbık Maktûl 
Kara Mustafâ Paşa-zâde Genç Ali Paşa'ya Emine Sultân Hazretlerini Silâhdâr 
Çorlulı Ali Ağa'ya nâmzed ve akd-i nikâh kılınmak bâbında tertîb-i velîmeye 
azîmet buyurılup nişânları alındı. Ve her birine dârü's-saltana-i Edirne'de birer 
beytü'z-zifâf  bünyâd olunmağa şürû‘ olundı. Ve hattâ Âsitâne-i sa‘âdet’deki 
sarây-ı atîk menendi bir sarây-ı dil-güşâ tarh ve bünyâd ve içinde olan harem-i 
şerîf  ve ağayân-ı zü'l-ihtirâm ve hüddâm-ı sâ’ire bi'l-cümle buna nakl olun-
masına karâr virilmeğin muktezâ-yı hâlden fî-mâ ba‘dehû Edirne'de meks [ü] 
ikāmete karâr-dâde olunmak husûsı istidlâl olunduğı İstanbul âhâlîsinin evvel-i 
esbâb-ı keder ü infi‘âlleri bu oldı. 

ihânet-i Ulemâ

Sâniyen cülûs-ı hümâyûnlarından berü dokuzbuçuk sene bâlâ-nişîn-i mesned-i 
fetvâ olan Hâce Seyyid Feyzullâh Efendi'nin zamân-ı devleti imtidâd ve sâ‘id-i 
müsâ‘id-i ikbâli gitdikçe istidâd bulup, sadr-ı fetvâya geldüği vakitde henûz rüt-
be-i hârice âric olmayan etbâ‘ ve evlâdını nüh-sâle-i fetvâsında bi-hasebi't-tarîk 
elli altmış yıllık menâzil-i ilmiyyeye is‘âd itmeğin cümle-i evlâdından merhûm 
Şeyh Vânî Mehemmed Efendi kızından hâsıl olmuş Seyyid Fethullâh Efendi, 

81 cidâl ÇY: -V
82 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
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evvelen Yenişehir ve andan sadr-ı Anadolı ve andan Rumili pâyesiyle câh-ı 
vâlâ-yı nakābeti ihrâz ve mansıb-ı fetvâ babasından sonra kendüye mevrûs 
olmak üzre pâye-i fetvâ ile kat‘-ı rütbe-i imtiyâz eyledi. Mekke-i mükerreme 
şerâfeti ve Kırım Hanlığı pâyeleri kimesneye tevcîh olunmaduğı gibi şeyhü'l-is-
lâmlık pâyesi kimesneye nişân-ı âlî-şân ile [285a] virildüği mesbûkü'l-misl 
olmaduğundan mâ‘adâ bir mansıbın tevcîhi mutasarrıfının mâ-ba‘d-ı mevtine 
müsâ[di]f  ve bir müftî dururken oğlunun nâmzed [ü] istihlâf  kılınduğı mesmû‘ 
ve müşâhede olunmamışdır. Ve ikinci oğlı Seyyid Mustafâ Efendi evvelen Selâ-
nik ba‘dehû Mekke-i mükerreme ve ba‘dehû sadr-ı Anadolı ve andan pâye-i 
Rumili ve üçünci oğlı Ahmed Efendi mukaddem İzmir ve ba‘dehû Burûsa 
kazâlarıyla nâ’il-i merâm ve sonra Anadolı ve Rumili sadrı pâyeleriyle bekâm 
oldı. Ve dördünci oğlı Seyyid İbrâhîm Efendi mukaddem Yenişehir kazâsı ve 
ba‘dehû şehzâde hâceliğiyle mahsûd-ı efâzıl-ı kurûm ve ba‘dehû der-akab anlar 
dahi sadr-ı Anadolı ve ba‘dehû Rûm oldılar. Ve henûz hazz-âver olmuş sinn-i 
şebâb-ı reb‘ânetde83 her birinin manzûme-i şân ü i‘tibârı dahi ilâve-i pâye-i 
sadr-ı Rûm ile muʻanven ü mersûm olmuşlar idi. Ve ammî-zâdesi ve bacanağı 
ve hîn-i tedrîsinde mülâzim-i i‘âdesi olup bâlâ-nişîn-i sadr-ı fetvâ oldukda mû-
sıla-i Süleymâniye müderrisi bulunan Seyyid Dede Ahmed Efendi dahi evvelâ 
Galata ba‘dehû iki sene İstanbul kādîsı ve der-akab Rumili sadrıyla maksad-ı 
nâ’il-i merâm oldı. Ve Seyyid Mahmûd Efendi'yi bir iki sene içün mülâzemet 
ve devr-i tedârisden sonra Selanik ve Edirne ve andan İstanbul kazâlarıyla mü-
te‘âkiben bekâm ve mûsıla-i Süleymâniye müderrisiyken kifâ’et-i fazl ü isti‘dâd 
ile müftî-i mûmâ-ileyhe dâmâd olan Mîrzâ-zâde Şeyh Mehemmed Efendi dahi 
evvelen İzmir ve Edirne kazâları ve İstanbul pâyesiyle kat‘-ı rütbe-i ihtirâm 
idüp karîben mev‘ûd-ı sadr-ı Rûm olan müşârun-ileyh Seyyid Mahmûd Efendi 
yerine nâmzed ve kazâ-yı İstanbul olduğı sem‘-i emsâle mevsûl olmuş-idi. Kezâ 
vü kezâ medâris ve manâsıb evlâd ve etbâ‘ına mahsûr ve tasarrufât-ı umûr-ı 
{ve} devlet yed-i istiklâline maksûr olup Âsitâne-i sa‘âdet'de esîr-i takāzâ-yı 
erbâb-ı düyûn ve zâviye-i hırmânda muztarr ü mahzûn olan tarîk erbâbına 
kesret-i evlâd ve etbâ‘ hasebiyle manâsıb-ı ilmiyyeden hisse-i gāyib efzâ-yı 
mümkin olmaduğundan nâşî şûre-zâr-ı ye’sde gonca-i nâ-şüküfte-i emânîleri 
pejmürde-tâb-ı temmûz-ı harmân olup kîse-i iktidârları bahâ-i nân ve piyez-
den hâlî olan bî-çâre mevâlînin her biri dokuz on yılda sedd-i ramak idecek 
bir mansıba nâ’il olamayup ez-cümle Edirne ve Burusa ve Mısır ma‘zûllerinin 

83 re‘ânetde ÇY
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bi-hasebi't-tarîk olacakları Mekke-i mükerreme kazâsı iken manâsıb-ı refî‘a 
evlâd ve etbâ‘a mahsûs ve maksûr olduğundan nâşî bilâd-ı selâse ma‘zûlleri 
olan pîrân-ı tarîk bu denlü azl ve medîdden sonra, alâ-tarîkı't-tenzîl Üsküdar 
ve Eyyûb gibi manâsıb tevcîhiyle terzîl olunup husûsan kerr [ü] ferr-i şürûtları 
vazîfe-i medârise münhasır olmağla tedârük-i kuvve-i yevmiyyeden zebûn ve 
zahr-ı ihtiyâcları meksûr-ı sadme-i düyûn olan müderrisînin mâl-i hulyâ-yı 
refâhiyyet ile mahrec nâmına matmah-ı enzâr-ı intizârları olan bir kaç manâsıb 
behre-i ecânib olmağla bulundukları medâris vazîfesi tekā‘üd ulûfesine dönüp 
pey der-pey matlabları fevt ve mahrec-i medâris, münhasır mansıb-ı mevt olup 
mevlânâ-yı fetvâ-penâhînin evlâd ve etbâ‘ ve emhâr ü eşyâ‘ı ekser manâsıb-ı 
ilmiyyeyi istî‘âb idüp husûsan ricâl-i tarîkin bi-umûmihim ümmîdlerine berât-ı 
ye’s ü hırmân virüldüğünden tennûr-ı kîneleri müsta‘idd-i feverân olmağın 
îkāz-ı fitne zuhûruna çeşm [ü] gûş olmuşlar idi. 

ibtidâ-yı Zuhûr-ı Gulüvv-i Fitne-i Tâ’ife-i Cebeciyân

Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvelin dördünci salı gicesi nâgehân İstanbul'da cebeci tâ’ifesi 
odalarında cem‘iyyet ve beynlerinde meşveret idüp, “güzeşte on kıst ulûfemizi 
bitmez yerlerden havâle itmeleriyle bu kadar zamândan berü ulûfe yüzi göre-
mez olduk, pâdişâh-ı cihân-mutâ‘84 hazretleri Edirne'de kime feryâd [ü] figān85 
idelim kā’im-makām nâmına olan sefîh oğlan gügercin uçurmakdan eli değ-
mez, arz-ı hâl itsek merhamet idüp yüzümüze bakmaz her birimizi tutdırup 
nefy ve zindânlarda boğdurup helâk ideceği emr-i mukarrer” deyüp re’y ü 
tedbîrlerin bunun üzerine karâr virdiler ki “ale's-seher pür-silâh cebe-hâneye 
kapanup “ulûfemiz”86 deyü gülbâng çeküp duralım” didiler.Ve kendülere uy-
mayan ba‘zı odabaşıların darb-ı şedîd iderek kapudan taşra eylediklerinden 
sonra “mürûr itmiş on kıst ulûfemiz üçyüz kîse akçe ider, bi't-tamâm virilme-
yince cem‘iyyetimizi dağıtmayalım” deyü ahd [ü] mîsâk eylediler. İçlerinden 
bir çorbacı kendüyi taşra atup kethudâlarına varup haber viricek i‘timâd itme-
yüp âdem gönderdi. Kazıyye ma‘lûm olunca cân başına sıçrayup cebeci-başıya 
varup haber virmekle bir kaç kerre cebe-hâneye âdemler irsâl eyleyüp, “gelün 
oğullar bu işden fâriğ olun, bi't-tamâm ulûfenizi tahsîl ve teslîm ideyim” didü-

84 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
85 ü figān Ç: -YV
86 ulûfelerimiz ÇY
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ğün aslâ87 ısgā itmeyüp irtesi gün88 ale's-sabâh güzeşte mevâciblerini taleb 
bahânesiyle bî-muhâbâ ref‘-ı râyet-i fitne vü fesâda âgāz eyledikleri cebeci-başı 
tarafından İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr Abdullâh Paşa'ya arz [u] i‘lâm eyle-
yicek, cebeci-başıyı getürdüp “mukaddem niçün bunların bu gûne ahvâl ve 
fitne vü fesâdların bildirmedin” deyü itâb-âmîz ile mu‘âmele89 eyledikde “ha-
ber ü âgâhım yok idi, bu gün duydum” deyü inkâr idüp habs itmiş-iken ba‘zı 
âdemleri “habs vakti değil, def‘ine tedârük gördük” dimeleriyle ıtlâk ve tedbîr 
ü tenbihleri üzre cebeci-başı kıbelinden va‘de-i müsâ‘ade-i âmâl ile ocak kethu-
dâsı irsâl olundı. Âteş-i kîniyyelerini teskîn içün îrâd olunan nush [ü] pend 
sûd-mend olmayup kat‘â gûş-ı kabûllerine girmeyip merkez-i şekāvet ü tuğyân-
da sâbit-kadem olduklarından mâ‘adâ cebe-hâne derûnunda tahassun ü ic-
timâ‘ ve dâ’ire-i cem‘ıyyetleri fi'l-hâl kesb-i ittisâ‘ idüp “mâdâm ki on kıst 
mevâcibimiz90 bi't-tamâm edâ olunmaya mündefi‘ olmak ihtimâlimiz yokdur” 
deyü na‘me-i nâ-sâz-ı şekāveti perde-i bîrûn itmeğe başladılar. Nâ-çâr ol bâgī-
lerin müsâ‘ade-i mübâgīlerine mübâderet ve bahşiş nâmına yirmi kîse akçe 
dahi ziyâde inâyet olunmak üzre hüccet va‘d ü iltizâma hatm-i ta‘ahhüd olun-
muş-iken taleb-i revâ’ib ve isti‘tâ-yı mevâcib mutlak mefâsid-i melhûzalarına 
bahâne olmağın istimâlet ü müsâ‘ade gösterildikçe dahi ziyâde arz-ı mu‘âme-
le-i bağy ü udvân oldılar. Bu mahalde Segbân-başı Hâşim-zâde Seyyid Mur-
tazâ Ağa da‘vet ve bu emrde meşveret idüp “Paşa oğlum elem üzre olma varup 
te’lîf-i kulûb idüp def‘ iderim” didi. Ve beşyüz91 kadar92 dal-fes yeniçeri ile ce-
be-hâneye varup “muradınız nedir” diyicek, yek-dil ancak93 bir ağızdan “ancak 
kasdımız ulûfedir“ dimeleriyle kā’im-makām paşaya i‘lâm eyledi. Paşa dahi 
bâb-ı hümâyûnda mahfûz kapucıların birkaç kîse ulûfe akçesi bulunup “kusû-
run bugün tekmîl ideriz” deyüp gönderdi. Kabûl itmişler ve ol dahi kā’im-
makām paşaya gelüp haber virmiş iken, içlerinden ba‘zı îkāz-ı fitneleri “ne 
durursuz sizin işiniz bunda kapanup durmakla bitmez. Hemân At Meydanı’na 
varalım yeniçeri ocağından isti‘ânet taleb idelim” dimeleriyle evvel aldıkları 
kapucı ulûfesini girüye redd idüp “biz bu sulha râzı olmazız şer‘ ile da‘vâmız 

87 aslâ ÇY: -V
88 gün ÇY: -V
89 âmiz ile mu‘âmele ÇY: -V
90 mevâciblerimiz ÇY
91 beş ÇY
92 mıkdârı ÇY
93 ancak ÇY: -V
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var94 emir şer‘in”95 diyerek ol gice dahi cebe-hânede yatdılar. Bu haber-i pür-
melâl96 şehre münteşir olup halka bir vehm-i azîm düşüp97 inkılâb üzre oldılar. 
Ve irtesi çehâr-şenbih gün segbân-başı yeniçeri odalarına haber gönderüp bin 
kadar müsellah yeniçeri getürüp kā’im-makām paşa kapusunda vâki‘ terziler 
kârhânesine doldurdı. Ve cebe-hâneyi varup muhâsara ve içlerinden ba‘zı 
müfsidlerin ele getürüp cezâsını tertîb fikrinde fermâna muntazır olduğun ce-
beci tâ’ifesi işidüp bayraklar açup, gülbâng çeküp cebe-hâneden taşra oldılar. 
Ve dîvân yoluyla Yenibâğçeye doğrı teveccüh eylediler. “Allâhü ekber” şehre 
bir gulgule-i azîme düşüp cümle dükkânlar kapandı. Ve temâşâ-yı cünbiş-i 
cesâretlerine tezâhüm iden seyirci nâmına ba‘zı erâzil ü eşhâs dahi mütâba‘at 
ve hevâ-yı nefs ile yanlarına düşmekle ekserin ıdlâl ve halka-i cem‘iyyetlerine 
idhâl idüp “ümmet-i Muhammed kimseye zarar [u] ziyânımız yok, ancak şer‘le 
da‘vâmız var98 [285b] bu99 Devlet-i Osmâniyye100 hâyinlerin101 istemeziz, siz 
de102 bize mu‘în olun” deyüp feryâd103 iderek yeni odalar pîş-gâhında vâki‘ 
Etmeydân kapusuna vardıklarında mukaddem Yeniçeri meydân kapusun bend 
itmişler idi. Kapu önünde feryâd [u] figān104 itmeleriyle bu kadar105 halk-ı 
âlem106 mu‘âvenet idüp zor ile107 kapuyı açdılar. Ve gülbâng çekerek içerü gi-
rüp livâ-yı tuğyânların (meydâna açılan)108 odalar kapusı önüne nasb eylediler. 
Ve halk bunların bu hareketlerin görüp “şimdi bu derd-mendleri kırarlar an-
cak” dirken ahşama karîb şecere-i siyâdetleri fakat berg-i sebz alâmet-i hadrâ-
dan ibâret olan otuz kadar109 emîr-i bî-âr dahi sancak-ı sâ’il gibi bir bayrak 

94 vardır ÇY
95 âvâzallahü şer‘ ÇY
96 pür-melâl ÇY: -V
97 zârî olup ÇY
98 var VY: vardır Ç
99 bu ÇY: -V
100 Osmâniyye ÇY: -V
101 bir dürlü +ÇY: -V
102 sizler de ÇY
103 feryâd VY: figān Ç
104 figān ÇY: -V
105 bu kadar ÇY: -V
106 âlem ÇY: -V
107 zor ile -ÇY
108 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
109 mıkdârı ÇY
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açup bi't-tav‘i's-sâff  muzâf-ı şirzime-i ihtilâf  olup Meydân-ı lahmde gelüp 
mülhak-ı erâzil oldılar. Ve bunlardan bir mıkdâr emîr ifrâz ve birinin sarığın 
çıkarup bir ağaç başına bağlayup gülbâng çekerek Sultân Mehemmed Câ-
mi‘i'ine doğrı yürüyüp, İstanbul Kādîsı Seyyid Mahmûd Efendi'yi getürmeğe 
âzim oldılar. Ve Sultân Mehemmed'e varınca halk bunlara teba‘iyyet itmekle 
beş-onbin kadar âdem cem‘ olup câmi‘-i mezkûr sûhteleri dahi bunlara 
mutâba‘at itmeleriyle “ulemâ dahi tâbi‘ olmuş” sadâsı şâyi‘ olunca, halk dahi 
ziyâde cem‘ olup gürûh-ı mekrûh Meydân-ı lahme doldılar. Ve yeniçeri tâ’ifesi 
nev‘an teba‘iyyet üzre olup, lâkin segbân-başının tenbîhi havfından odaların 
Meydân-ı lahme açılan kapusun muhkem kapayup durdılar. Ve hükkâm-ı 
zâbıtânın re’y ü tedbîrleri “ahşam olıcak halk dağılup evlerine gitdikde bunları 
yeniçeriye kırdırır ve perîşân itdiririz” fikrinde oldılar. Ve İstanbul kādîsı tara-
fına giden halk, kādîyı hânesinde bulup Meydân-ı lahme getürdiler. Çün bu 
haber Kā’im-makām Vezîr Abdullâh Paşa sem‘ine vâsıl olıcak bu âteş-i sûzân-
ı110 fitneyi teskîn içün Segbân-başı Hâşim-zâde Seyyid Murtazâ Ağa ile meşve-
ret iderek gāyet-i re’y ü tedbîrleri buna müntehî oldı ki bundan esbak bu 
makūle vukū‘-bulan fitnelerde111 vükelâ-yı devletin sâlik oldukları nehc-i savâb 
üzre ulemâ efendiler vesâ’ir a‘yân-ı devlet ve zâbıtân-ı memleketi Sarây-ı ce-
dîd-i sultânîye da‘vet ve cem‘ ve yeniçeri ve bostâncı ve baltacı ve aşcı gürûhu-
nı âlât-ı harb ile techîz ve ihzâra müsâra‘atdan sonra sancak-ı şerîfi çıkarup 
umûm ittifâk [u] ittihâd112 ile ol bed-hâhân-ı dîn [ü] devlet üzerine sell-i seyf, 
kahr [u] tedmîr ve evâ’ilde olduğı gibi sâha-i emn [ü] emânı levs-i ihtilâllerin-
den tanzîf  ü tathîr ideler. Lâkin sancak-ı şerîf  Edirne'de pâdişâh hazretlerinin113 
yanında olmağın, bostâncı-başıyı gönderüp hazret-i Eyyûb el-Ensârî aley-
hi'r-rahmetü'l-Bârî114 Türbesi'ndeki115 sancağı getürdüp (yine bostâncı-başı zab-
tında olmasını tenbîh eyledi)116. Ve der-akab ulemâ ve a‘yân-ı avâmı ve 
zâbitân-ı askeri Sarây-ı hümâyûna da‘vet içün sû be-sû117 haberler neşr ü irsâl 
olunup müdde‘ûn olanlar akabince icâbete dâmen der-miyân müsâra‘at ve 

110 sûzân -ÇY
111 fitne-i fesâdlarda ÇY: fesâd -V
112 ve ittihâd ÇY: -V
113 hazretlerinin ÇY: -V
114 el-Ensârî aleyhi'r-rahmeti'l-bârî ÇY: -V
115 türbe-i şerîfindeki ÇY: şerîf  -V
116 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
117 da‘vet içün sû-be-sû -ÇY
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sarây-ı pâdişâhîde halka-nişîn-i dâ’ire-i cem‘iyyet oldılar. Lâkin müftî-i 
mûmâ-ileyhin dâmâd-ı evveli olup hâlen İstanbul118 kādîsı bulunan Seyyid 
Mahmûd Efendi ile bacanağı kā’im-makām-ı müşârün-ileyh beyninde olan 
hulûs-ı bâd-ı hikmete hudûs-i vak‘adan bir hafta mukaddem arziyye-i ihtilâl 
olup minvâl-i meşrûh üzre Sarây-ı âmire'ye ictimâ‘ içün neşr olunan haber, 
da‘vete icâbet emrinde müsâra‘at iken temârüz idüp mizâclarında nev‘an in-
hirâf  olmak bahânesiyle takdîm-i ma‘zeret insırâf  eyledüği mahalde erâzil [ü] 
eşkıyâ gelüp kendüyi ahz ve Meydân-ı lahme getürmüşler idi. Çün kā’im-
makām paşa vesâ’ir müctemi‘ olan ulemâ ve a‘yân ol gice Sarây-ı âmire'de 
beytûtet ve segbânbaşı ihrâk vukū‘ı havfıyla kā’im-makām paşadan izn alup 
Ağa Kapusu’na gitti. Ve irtesi mâh-ı mezbûrun altıncı penç-şenbih güni 
ale's-seher119 ocak ağaların cem‘ ve bi'l-cümle yeniçeri neferâtıyla Sarây-ı 
hümâyûna teveccüh idüp bâb-ı hümâyûna geldikde Sarây Ağası Arnavud 
Osmân Ağa bu denlü yeniçeri tâ’ifesine bu gûne fetret ü ihtilâl vaktinde derûn-ı 
sarâya ruhsat-ı duhûl gösterilür ise şâyed çeşm-i ta‘âmları dûş olduğı nesnelere 
itâle-i dest-i târâc eyleyeler havfından kapuları sedd itmeğin, segbânbaşı her-
çend ilhâh ü ikdâm ve arz [u] niyâz idegördi kufl-ı temennâsı küşâd bulmayup 
hayrân [ü] ser-gerdân pîşgâh-ı bâb-ı hümâyûnda zîr [ü] bâlâya nigerân üzre 
iken mezbûrların Sarây-ı hümâyûn tarafına azîmetlerinden Meydân-ı lahmde 
olan melâ‘în-nekbetler120 habîr ü âgâh oldukları gibi İstanbul121 kādîsından 
mürâsele alup kā’im-makām paşayı şer‘a122 da‘vet fikriyle123 bir ağaç başına 
yapışdırup ve cebeci bayraklarından bir bayrak-ı hazele alup gülbâng çekerek 
ibtidâ Ağa Kapusu'na hücûm ve bâb-ı mesdûdını binâ-yı nâmûsları gibi ber-
bâd ve zindânında ne kadar mahbûs ü mescûn var ise cümlesin ıtlâk ve halka-i 
ittifâklarına zamm ü ilhâk ile teksîr-i sevâd-ı fitne vü fesâd eylediler. Ve andan 
dîvân yoluyla kā’im-makām paşa sarâyına doğrı yürüyüp, yolda “ümmet-i 
Muhammed'den124 olan şer‘a gelsün, yarın cumʻa namâzı yokdur, kılınmaz” 
deyü nidâ iderek kā’im-makām paşa kapusuna varup paşayı taleb eylediler. 
Etbâ‘ı “dünki gün ahşam üzeri paşa, Sarây-ı hümâyûna gitdi, bunda yokdur” 

118 Äsitâne-i sa‘âdet ÇY
119 sabâh ÇY
120 nekbetler ÇY: -V
121 Äsitâne-i sa‘âdet ÇY
122 şer‘-i şerîfe ÇY: şerîf  -V
123 fikr-i fâsidiyle ÇY: fâsid -V
124 Muhammed ve sünnet cema‘atinden ÇY: ve sünnet cema‘ati -V
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deyüb firâra başladılar. Ve bazıları dahi hâ’ifen yeterakkub kapuları dîvâr idüp 
hücûm idenlere derûn-ı sarâydan “matlûbunuz olan paşamız henûz dahi 
sarâydan125 gelmedi niçün bu gûne bî-edeblik idersiz” deyüp vakti değil iken 
câ-be-câ sûret-i teşnî‘ ü itâb göstermeleriyle kīl [ü] kāl ve cidâl ve giderek harb 
[ü] kıtâle mübeddel oldı. Ez-kazâ tüfeng-endâzân-ı sarâydan birinin kurşunı 
bir cebeciye isâbet ve helâk itmeğin bu mâdde dahi ziyâde şiddet ü hiddetleri-
ne bâ‘is ü bâdî126 olup, her biri127 âteş-i dâ‘iye-i intikām ile kānûn-ı gayret-i 
câhiliyyeye sûz ü tâb ve sevdâ-yı feth-i tâb ile şemşîr-i şekāvetlerine gereği gibi 
âb [ü] tâb virdiler. Ve içerü girüp sarâyın zîr [ü] bâlâ ve esfel ve a‘lâsından ne128 
buldılar ise gāret eyleyüp ellerine giren fâhir semmûr kürkleri rîze rîze idüp 
beynlerinde iktisâm ve nisâb-ı fesâdı gereği gibi itmâm itdiler. Ve muhzır ağa 
habsinde dahi da‘vâ-yı katl ve kısâs ile dest-i şûy-ı ümmîd-i halâs olan bir alay 
kātil ve müfsidleri âzâd ile taltîf  ve mukābelesinde anlara dahi emr-i şekāvetde 
kendülere mütâba‘at teklîf  eylediler. Ve andan Sarây-ı hümâyûn cânibine 
revân olup delâlet-i129 bedraka-i kazâ vü kader mukaddemâ Sarây-ı hümâyûna 
girecek ocak ağalarıyla Segbân-başı Murtazâ Ağa'ya râstgele düşdiler. “Yeniçe-
ri tâ’ifesi kendülerinin Sarây-ı hümâyûna duhûlden memnû‘ ve matrûd olma-
ları güçlerine gelüp ma‘âzallâh vifâkları şikāka mübeddel olur ise bu hakāret 
senin yüzünden zuhûr eyledi deyü be-her-hâl130 ibtidâ fedâ-yı şemşîr-i intikām-
ları olacak benim” deyü bî-çâre Murtazâ Ağa telâş-ı merg ile hazân-dîde berge 
dönüp hayret üzre iken kendülerin ahz [ü] giriftâr itmekliğe üzerlerine hücûm 
idüp sâ’ir eşhâsın cünbiş-i gadr ü sitîzlerin gördükde bîm-i cân ile dâmen-i 
girîbânın bulamayup bi'z-zarûrî tahlîs-i nefs dâ‘iyesiyle terk-i metânet ü vakār 
ve Ayasofya Câmi‘-i şerîfi yanında dîvân yoluna doğrı firâr ve erâzil [ü] eşkıyâ 
dahi ardından revân, pîrliğinden nâşî süvâr olduğı dâbbeyi telâş ve helâkdan 
bir hoşca kullanmak husûsunda âciz ve zebûn ve Tavukbâzârı kurbünde atı 
sürçüp mânend-i sâye-i ser-nigûn olup pençe-i husamâ-yı câna giriftâr ve Mey-
dân-ı lahme azîmet emrinde bî-karâr ve İstanbul Efendisi yanına getürüp131 
“yine ağamızsın” deyüp segbân-başılığa kabûl eylediler. 

125 saraydan ÇY: -V
126 ü bâdî ÇY: -V
127 birilerine ÇY
128 neye müte‘allik eşyâ-yi nefîse ÇY
129 devlet ÇY
130 be-her-hâl -ÇY
131 getürüp -ÇY
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şehâdet-i Segbân-başı Murtazâ Ağa

Ve ol tâ’ife-i şekāvet-pîşenin mecmû‘ı bir yere gelüp “elbette odalar kapusun 
aç ve ağa bayrağını ve yeniçeri karındaşlarımızı orta çadırlarıyla taşra çıkar” 
deyü bî-çâre Segbânbaşı Seyyid Murtazâ Ağa üzerine sell-i seyf  cevâb virüp132 
ibrâm eylediklerinde “ağa bayrağı bunda yokdur” deyüp bir çukadâr gönde-
rüp kapuyı açdırdı. “Ve orta bayraklar dahi şimdi gelür” cevâb virüp “niçün 
şeb [ü] rûz sâye-i inâyetinde âsûde-hâl olup hemîşe müstağrak-ı in‘âm [ü] 
ihsânı olduğunuz veliyyü'n-ni‘âm-ı enâm olan pâdişâh-ı İslâm üzerine ref‘-i 
livâ-yı küfrân133 idüp, tavr-ı edebden hâric mu‘âmele-i bâgīye tasaddî idersiz. 
Şehriyârân-ı selef  zamânlarında hod bu makūle irtikâb-ı isâ’et ü hıyânet iden-
lerin encâm-ı mâcerâ-yı hâlleri neye müncer olduğı ma‘lûm ve meşhûd, belki 
bir ikisi sizin ve bizim zamânlarımızda dahi meşhûd ve manzûr ve meydân-ı 
mahabbetde ne başlar yuvalandı. [286a] Be-her-hâl bu nevbet dahi görülen 
etvârınızda ta‘annüd ü ısrâr iderseniz katî çok nüfûs telef  ve sizin dahi netîce-i 
hâliniz nümû-dâr-ı ahvâl-i selef  olsa gerekdir. Eğer bu sevdâ-yı hâm-i vehâ-
met-encâmdan dest-keş-i peşîmânî olup yine meslek-i itâ‘ate sülûk ile cem‘iy-
yetinizi tefrîk iderseniz cerîde-i şekāvetinize kalem-i mazâ mâ-mazâ-yı afv çek-
dirmeye mütekeffilim. Siz ne dersiz yoldaşlar, ma‘kūl [ü] münâsib134 olan bu 
değilmidir” deyü yeniçeri odabaşılarına ve hâzır olan neferâta itâ‘at ve nush-ı 
pende âgāz eyledikde aslâ birinden cünbiş-i itâ‘at ve tasdîk görülmediğinden 
mâ‘adâ lisân-ı hâl [ü] işâret135 ile “niçün bu pîr-i bed-tedbîrin136 güft-gûy-ı 
i‘tirâzına zebân-ı şemşîr ile cevâb-ı kat‘î virüb kat‘-ı ser-rişte-i kīl [ü] kāl itmez-
siz137 bâ-husûs ki husûl-i emânı bu şahs-ı tünd-güftârın mü’eccel-i mâverâ-yı 
zinde-gânîsidir” deyü te’yîd-i ale’l-gılâlde138 zerre kadar139 kusûr itmediler ol 
mahalde yeniçeriden bir hâ’in cebeci tâ’ifesine “yeniçerinin taşra çıkdığun 
ister misiz” didi. “İsteriz” diyicek “mâdâm ki segbânbaşı sağ olub aramızdan 
kalkmadıkça husûl-i merâma vâsıl olamazsız” didüği gibi hemân bî-çârenin 
üzerine yer yer havâle-i seyf-i gadr-ı hayf  kılub ibtidâ cebeci tâ’ifesinden biri 

132 cevâb virüp ÇY: -V
133 küfrân VY: küfrü'n-ni‘me Ç
134 ve münâsib ÇY: -V
135 işâret -ÇY
136 tedbîrlik ÇY
137 itmezseniz ÇY
138 dalâlde ÇY
139 mıkdârı ÇY
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ki mukaddemâ ağa-yı mezbûr [ü] mezkûrı bir ednâ cürm içün dörtyüz değ-
nek urup Boğazkesen Kal‘ası'na sürmüş ve henûz geleli birkaç gün olmuşidi, 
yedinde olan tabancalıyı140 karnına sıkup biri dahi başına bir kılıç urup ve biri 
dahi kulaktan kulağa boğazlayup bu minvâl üzre câme-i hayâtını girîbân sabr-ı 
âşık gibi çâk ve ol baba-yı âlemi alâyiş-i ta‘allukât-ı dünyeviyyeden pîr [ü] pâk 
eylediler. Ve hemân ol sâ‘at yeniçeri bayrakları çıkup Meydân-ı lahmde nasb ve 
cebecilere mu‘în ve yek-dil ü yek-cihet oldılar. Ve bî-çâre segbân-başının vakt-i 
şehâdetde yanında bulunan İstanbul Kādîsı Seyyid Mahmûd Efendi141 dehşet-i 
havf  [ü] haşyetten az kaldı ki zehresi çâk ve emr-i şehâdet husûsunda ağa-yı 
müşârun-ileyhe hem-inân helâk olayazdı. Derd-mendin henûz icrâ-yı akl u 
şu‘ûrı yerine gelmeden ol tâ’ife-i bî-rahm bizim işbu şurû‘ ü azîmet itdiğümüz 
husûsun sûret-i hıtâm bulmaması ulemâ ve mevâlî-i sâ’ire142 bizim ile ma‘an 
bulunup umûrumuzda takviyyet ü mu‘âvenet ve ittihâdlarına mevkūf  olmağın 
işbu mahalle da‘vetleri bâbında ekîd ü şedîd mürâseleler tahrîr ile ve içinde 
“şöyle yaz böyle yaz” deyü imlâya gelmez ve turûk-ı urûfa sığmaz savt ve sagīr 
teklîf  idüp bâzîce-i güft-gûları yazıcı oyunundan nümûdâr oldı. Ol dahi nâ-çâr 
müsâ‘ade idüp ulemâ efendilerin Meydân-ı lahme gelmeleri içün mü’ekked 
mürâseleler tahrîr ve “icâbet itmeyenlerin hâneleri basılup mevcûd bulunan 
mâlları143 yağmaya bayraklar ta‘yîn olunup sûret-i anîfe ile ihzâr olunacakları 
emr-i144 mukarrerdir” deyü tahzîr eyledi.

Neşr-i Mürâselehâ-yı Da‘vet

Bâlâda tafsîl ü beyân olduğı üzre şîrâze-i cem‘ıyyet-i erbâb-ı fitneyi perîşân 
itmek dâ‘iyesiyle Sarây-ı hümâyûna cem‘ olan kā’im-makām paşa ve sanâ-
dîd-i ulemâ segbân-başının dest-i eşkıyâdan ser-i bî-nevâsına dokunan seng-i 
felâketi gûş idüp teskîn-i fitneye masrûf  olan re’y ü tedbîrlerin netîce-pezîr ol-
mayup gürûh-ı eşkıyânın cem‘iyyet-i mekr [ü] fesâdları salâbet ü izdiyâd kesb 
iderek meydân-ı atüvv ü nüfûrda nefrezen-i nahvet ü gurûr olmağa başladılar. 
Hemân erkân-ı devletin ictimâ‘ları tefrika-pezîr olmağa yüz tutup cümleden 
evvel kā’im-makām paşa huzzâr-ı meclise hıtâb idüp “ba‘de’l-yevm bu tûfân-ı 

140 tabancayı ÇY
141 Efendi'nin ÇY
142 ulemâ ve mevâlî-i sâ’ire VY: mevâlî-i sâ’ire ve ulemâ Ç
143 mâl ve eşyaları ÇY: ve eşyâ -V
144 emr ÇY: -V
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fitnenin hüsn-i tedbîr ile def‘ ü teskîni me’mûl olmak ber-tarâf  oldı. Mukadder 
böyle imiş şimden girü münâsib olan biraz zamân kûşe-i uzlet ü inzivâya çeki-
lüp bu vâhiye-i uzmânın min-tarafillâh indifâ‘ına muntazır olmaktır” diyerek 
ser-be-ceyb145-i ihtifâ olup rikâb-ı hümâyûna146 arz-ı mâcerâ-yı hâl eyledi. 
İmâme-i silk-i nizâm olan fıkdânıyla bâkīlerinin dahî subha-i cem‘iyyetleri 
perîşân olup ekseri evlerine gidüp ihtifâ eylediler. Lâkin yine tekrâr her birine 
mürâseleler varmağla kazâya rızâ deyüp niceleri dahi hâmet-i âkıbet-i emr-i 
tasavvur ider itmez tav‘an ve147 kerhen mecma‘-i erbâb-ı tuğyân olan Mey-
dân-ı lahme azîmet eylediler. Ve irtesi mâh-ı mezbûrun yedinci cumʻa güni 
ale’s-seher mescid-i dırâr ittihâz ittikleri Orta Cami hazîresinde ferş-i hasır-ı 
kīl [ü] kāl olunup mürâseleler ile da‘vet ve ihzâr olunan mevâlî ve müderris 
efendiler fevc fevc ol tûfân-ı fitneye karışup husûsan taleb-i ilm bahânesiyle 
ta‘tîl-i medâris iden sûhtelerden “sancak-ı şerîf  çıkacak” deyü cem‘ olan 
Etrâk-i bî idrâk beynlerinde husûmeti kaldırıp ol tâ’ife-i fitne-cûy ile barışdılar. 
Ve ol câmi‘-i mu‘allâ-kıbâb-ı mine’l-bâb ile’l-mihrâb halk-ı âlem ile mâlâ-mâl 
olup ulemâ efendilerin silâhşor-ı meydâna şûr olanları ve umûmen ma‘zûl ve 
mansûb ve148 ocak ağalarının fursat-ı güft-gû bulanları ve sâ’ir sıgār ve kibâr-ı 
asâkir ü ecnâd gibi azdâd iktizâ-yı kazâ vü kader birle birbirleriyle muvâfakat 
ü ittihâd eylediler. 

Mübâhase-i Terk-i Salât-ı Cum‘a

Nâ’ire-i fitne vü ihtilâl tamâm-mertebe iştigāl bulup ba‘zı ahvâl müzâkeresi149 
esnâsında iken bugün yevm-i cumʻa olmağla Ayasofya hatîbiyle Sultân Mehem-
med mü’ezzinleri cem’iyyete gelüp “cumʻa namâzın kılalım mı” deyü150 su’âl 
idicek, İstanbul'dan ma‘zûl Atau'llâh Efendi cümleden mukaddem “ya niçün 
kılmazız” diyicek halka bir gulgule düşüp meşâyihden biri dahi, “efendi böyle 
günde cumʻa kılınmasa ne be’is var” didikde ulemânın ba‘zısı şeyhe “bu sana 
düşer kelâm değildir” deyü itâb eyledikde suhtelerden biri Atau'llâh Efendi'yi 
urmak kasdıyla üzerine yürüdükde, odabaşılar men‘ [ü] def‘ eyledi ve Rumili 

145 Metinde سرنجيب şeklinde yazılmıştır.
146 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
147 ve ÇY
148 ve ÇY: -V
149 müzâkereleri ÇY
150 deyü ÇY: -V
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sadrından munfasıl Başmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi “evvelâ salât-ı cumʻanın 
şürût-ı sıhhat-vücûbundan biri dahi adl-i imâm ya‘ni ki adâlet-i pâdişâh-ı enâm 
olup ve imâm-ı vakt olan halîfe-i zamânın hâlen üzerine ref‘-i livâ-i hurûc 
olunduğı hımâye-i nâmûs-ı adâletde kusûrları da‘vâsına mebnî iken cumʻa 
nice sahîh olur” dedi ve sâ’ir mihrâb-ı ictihâda geçen câh-ı amîk-ı teba‘iyyet 
ve ihtilâfa düşmeleriyle cevâb-ı bâ-savâb virmek kaydında olan mu‘tedillerin 
hücûm-ı husûmet ile başlarına üşdiler. Bi'l-âhıre şurû‘ ü mübâşeret eyledikleri 
emr-i vahîm bir sûrete ifrâğ oluncaya değin namâz-ı cumʻa yasağ olmak üzre 
terk-i salâta karâr virdiler ve ol gün kul kethudâlığından ma‘zûl Çalık Ahmed 
Ağa ki yeniçeri ağalığı sevdâsında olup lâkin Segbân-başı Murtazâ Ağa pîrlik 
ve eskilik hasebiyle yeniçeri ağalığından kendüye mezâhim olmak hâtırasıyla 
def‘ ve dağdağa-i rekâbet içün bî-çâreye hıl‘at-i gülgûn-ı şehâdet giydirilmesine 
sebeb-i illet-i151 müstakill olup da‘vet intizârıyla bir cây-ı ma‘lûmda zu‘munca 
sûret-i ihtifâda olmuş idi. Ta‘lîmi üzre rakīb-i câh add itdüği bî-çâre Murtazâ 
Ağa'nın müjde-i i‘dâmıyla gelenlere akçeler in‘âm idüp meydâna geldi. Ağalık 
teklîf  olundukda vaz‘-ı töhmet içün şimdilik segbân-başılık ile kanâ‘at sûretin 
gösterüp ve bir rivâyet kendüyi cebren getürdüp segbân-başı ittirdi. “Ortalı-
ğı bir hoş zabt [u] rabt eyle didiklerinde segbân-başılığı kabûl etmem ancak 
vekâlet ideyim” dedi. Garâbet bunda ki yevm-i mezbûrda Sultân Mehemmed 
ve Sultân Ahmed ve Süleymâniye ve Ayasofya sûhteleri Ayasofya mimberinin 
bayrağın alup eşkıyâya teba‘iyyet ve cem‘iyyete gelüp dâhil olmuşlar idi. Hâlâ 
ki imâretleri işler kazıyyede medhalleri yoğ-iken bu mertebe ta‘akkub-i dâmen- 
dermiyân oldukları ta‘accübdür. 

Nasb-ı Meşîhat-i islâmiyye [be-]Başmakçı-zâde Seyyid 
Ali Efendi ve rumili Kādî-askeri Tevfikī-zade Mehemmed 
Efendi ve Anadolı Kādî-askeri Deli YahyaEfendi ve 
Nakībü'l-eşrâf Seyfi-zâde Seyyid ibrâhîm Efendi

طابْت152 عّمْت  اذا   hulyâsıyla teselliyet-yâb olmak içün her fırka kendü emsâl البلية 
ve akrânın ol kâr-ı bed-hencârda ma‘an bulunmaları kaydına düşmekle tâ’i-
fe-i ulemâ dahi yevm-i mezbûrda sâbıkā iki def‘a Rumili kādî-asker[i] olan 
Başmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi'nin da‘vetleri ârzûsunda olmalarıyla hâh 

151 illet ÇY: -V
152 “Acılar paylaşıldıkça azalır” anlamında bir Arap atasözü.
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nâ-hâh meydâna da‘vet ve külfet-i icâbet ile tasdî‘ idüp zât-ı iffet-nisâblarına 
bilâ-girân mesned-i fetvâyı cilve-gâh eylediler. Ol dahi halkın hücûmı havfın-
dan bi'z-zarûre kabûl itmekle sâkit oldılar. Ve yine yevm-i mezbûrda sâbıkā 
İstanbul kādîsı olup tasarruf-ı umûr-ı şer‘iyyede anet töhmetiyle müddet-i 
nâkısada ma‘zûl ve on seneye [286b] karîb genc-i azl ü hamûlde mahzûl 
olan Tevfîkī-zâde Mehemmed Efendi'nin yolı sadr-ı Anadolı iken resm-i râh 
[ve] kānûn-ı tarîka mugāyir, himmet-i erbâb-ı fitne vü şekāvet ile mesned-i 
sadâret-i Rûm'a hücûm eyledi ve asr-ı saltanat-ı İbrâhîm Hânî'de manâsıb-ı 
refî‘â ihrâz iderek şeyhü’l-islâmlık sadr-ı a‘lâsıyla ikrâm olunmuş iken hakk-ı 
ferâmûş-ı nân [ü] nemek-i saltanat olup hal‘leri husûsunda zâtında olan isâ’et 
muktezâsı bezl-i makdûr itdüği bi-tarīkı't-tevâtür ma‘rûs ve meşhûd olan Ab-
durrahîm Efendi'nin oğullarının cesûr ü celîdi olup asr-ı hılâfet-i Mehemmed 
Hân-ı râbi‘de sâ’ir153 merâtib-i celîleden mâ‘adâ sadr-ı Anadolı'yı ihrâz ile 
karîn-i iltifât ü i‘zâz itmeğin hal‘leri-çün dâmen dermiyân-ı ihtimâm olan Me-
hemmed Efendi'nin ferzend-i şedîdi olup işbu zuhûr iden fitne-i nâgehânîde 
sâlisetü'l-esânî olan İstanbul'dan ma‘zûl Deli Yahyâ Efendi dahi sadr-ı Anado-
lı'ya hulûl eyledi. Ve Şâm-ı şerîf'den ma‘zûl Seyfi-zâde Seyyid İbrâhîm Efendi 
nakībü'l-eşrâf  oldı.

Nasb-ı Kā’im-makām[î] [be-]Ahmed Paşa

Şehirde hâkim lâzim[î]nden olmağla mütekā‘idînden olmağla154 Söhrablı Vezîr 
Ahmed Paşa ki sadr-ı sâbık Ammî-zâde Hüseyin Paşa'nın dâmâdı ve ser-â-pâ 
zamân-ı sadâretlerinde nişâncılık hıdmetiyle devletin melâz-ı efrâdı olup Göksu 
Hisârı kurbünde yalısında ser-be-ceyb155-i hamûl üzre idi. Ol gün sandal gön-
derilüp meydân-ı fitneye da‘vet ve ittifâk ü ittihâd-ı156 nâs ile kā’im-makāmlık 
mesnedine iclâs kılındı. Yine yevm-i mezbûrda fitne-i Meydân-ı lahme feryâd 
[u] figān157 iderek birkaç bostâncı gelüp “ümmet-i Muhammed olan karın-
daşlar, bostâncı-başımız Mehemmed Ağa bâğçe kapuların kapayıp bizi taşra 
salıvirmez, ba‘zımızı kırup helâk ideyor ve eskilerimiz bi’l-cümle müsellahdır. 
Bizde kuvvet ve kudret yok. Bize medet ü inâyet idin, gelüp size kavuşalım” 

153 sâ’ir ÇY: -V
154 olmağla -ÇY
155 Metinde سرنجيب şeklinde yazılmıştır.
156 ve ittihâd Ç: -YV
157 figān ÇY: -V
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dimeleriyle mürâsele tahrîr bostâncı-başıyla bostâncıları şer‘a da‘vet ve158 va-
rup getürmeğe bir bayrak cebeci ta‘yîn [ü] irsâl ve eğer gelmezler ise cebren 
getürmelerin tenbîh [ü] te’kîd159 eylediler. Meydân-ı lahmdan çıkup dîvân 
yoluyla Demürkapu'ya doğrı giderken pîş [ü] peslerine ol kadar âdem uydu ki 
vasfa gelmez. Otuzbinden ziyâde160 idi, Demürkapu'ya varup döğmeye baş-
ladılar. İçeriden bir sadâ izhâr itmeyicek balta ve bıçak161 üşürdiler ve altına 
küskiler sokup açmağa âgāz eylediklerinde çün bostâncı-başı mukaddemâ işbu 
ref‘-i livâ-yı bağy ü tuğyân idenlerin dest162-i şekāvetlerine giren sancak-ı sâ’il-i 
direfş-i kârbânı terfûfların bulduğı mesmû‘ı oldukda havf-ı ihtilâs-ı nâs ile bi-
emr-i kā’im-makāmî meşhed-i mukaddes Ebâ Eyyûb-i Ensârî'de olan alem-i 
mübârek-i alup hâsbâğçede hıfz ü nihân itmiş-idi. Eşkıyâ-yı hazele haber 
aldıkları163 gibi taleb-i alem-i merkūm ile hâsbâğçeye hücûm eylediler. Eğer-
çe vak‘a zuhûrundan berü bâb-ı bâğçe mesdûd olmağla içerüye giremediler. 
Lâkin mukaddemâ kā’im-makām paşa ve Ağa Kapusu'nda olduğı gibi zor-
bâzû-yı şekāvetlerine bâb-ı bâğçenin fethinde âciz olmadıklarından gayrı rızâ 
ile açılduğı sûretde hedm-i bâb-ı nâmûs olunacak vaz‘-ı nâ-sâzâ belki gözleri164 
gördüği nesneyi gāret idecekleri ağa-yı müşârun-ileyh indinde karâr-dâde ol-
mağın muhâlefetden ictinâb ve mes’ûlleri üzre bilâ-tevakkuf  feth-i bâb eyledi. 
İçerü girdiklerinde ol alem-i şerîfi taleb ve tahsîl ve “dahi ne-istersiz yoldaşlar” 
diyicek mürâseleyi gösterüp “neferâtınla seni şer‘a ve meydân-ı aşka da‘vet 
ideriz” dimeleriyle “sem‘an ve tâ‘aten” deyü bin kadar bostâncıyla hâsbâğ-
çeden çıkup livâ-i mezkūr önlerince ve dahi girü şürefâ ve dahi girü müsellah 
bostâncı bu tarîk ile sâha-i ittihâdlarına varup nasb-ı livây[a] inkıyâd eylediler. 
Ve Meydân-ı lahmde olan bayraklar dahi karşu istikbâllerine varmışlar idi. Ol 
mahalde halk bostâncı-başıyı küşte-i şemşîr murâd165 itmişiken tâ’ife-i bostân-
cıyân “ağa, sizden her vechile hoşnûduz” dimeleriyle katlden halâs olup Orta 
Câmi‘e getürdiler. 

158 idüp ÇY
159 ü te’kîd ÇY: -V
160 mütecâviz ÇY
161 ve bıçak ÇY: -V
162 Kelime derkenar olarak yazılmıştır.
163 âgâh oldukları ÇY
164 Kelime derkenâr olarak yazılmıştır.
165 murâdlar ÇY
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Zuhûr-ı Zorba Karakaş Mustafâ ve Emîr imâm ve Durcân Ahmed

Bu fitne-i uzmânın tertîb-i esbâb-ı intizâmında kār-fermây-dâr, bi-hükm-i 
166 ُ

َعل
ْ
ا َيف  َعمَّ

ُ
 ُيْسئل

َ
-ibtidâ-yı hudûsünden berü sûret-i müsâ‘ade vü suhûlet göster ال

meğin tîmâr sipâhîlerinden Karakaş Mustafâ nâm bir şahs-ı meçhûl-i nâ-kām 
şeyhü’l-islâm efendinin telhîscisi Belenli Mehemmed Ağa irâdesiyle dest-i ta-
sarrufundan nez‘ olunan tîmârını tahsil167 sevdâsıyla kabîl-i fetretde Edirne’ye 
varup telhîsciye tazallüm ü istirhâm itdikde gadaba gelüp meclisinden tard ü 
ba‘îd ve kapuya haber gönderüp dîvâna çıkdıkca dahi zecr ü tehdîd itdirip nâ-
çâr hâ’ib ü hâsir hüzn-i inkisâr ile vilâyetine âyib olmağın Üsküdar'da tedârük-i 
râh-ı maslahata der-kâr iken zuhûr-ı fitneden haberdâr oldukda “âyâ geregi gibi 
istihkām bulur mı ola” deyü intizâr ile kûşe-gîr-i intikām olmuş idi. Âteş-i fit-
nenin iştigāl bulduğun görücek yevm-i mezbûrda inân-ı azîmeti meydân-ı bağy 
[ü] udvâna döndürüp bi'l-cümle redd ve kabûl yedinde olmağın cihân-ı pehli-
vân sandalî-i şekāvet oldı ve yine bugün hudûs-ı fitne vü şûrdan berü meydân-ı 
te‘annüdde tarafa şahıslar zuhûr idüp cümleden biri Uzunçarşu başında vâkı‘ 
Cami‘-i İbrâhîm Paşa-i atîkde kayyım olan Ladikli Deli Emîr Mustafâ nâm bir 
mechûl-enbân-ı fitne nâ-gâh Baba Nakkud gibi zîr-i perde-i şekāvetden şühûd 
idedüşdi ve mânend-i ye’cûc bulduğı yere nüfûz üvülûc iderek Orta Cami‘de 
iş‘âl-i kanâdîl-i fesâdât içün cem‘ olan gürûh-ı sâdâta karışup harf  bilmeyen 
ebter-i nâ-gân sadr-ı meclisde emîr-i kelâm ve redd [ü] kabûl oldı. Ve yeniçeri 
neferâtı zümresinden olup Büyükçekmece'de sâkin Durcân Ahmed nâm şakīnin 
emr-i fitne vü fesâda olan isti‘dâdı hasebiyle “bizim gibi esâfilin te‘ayyün bul-
masına bu kadar fursat olmaz” deyü rü’esâ-yı erbâb-ı tuğyâna mülhak oldı. Ve 
yine bugün Meydân-ı lahmde cem‘ olan halk “biz168 Allah’ın169 emrine râzıyuz 
emr şer‘in” diyerek feryâd [ü] figān iderek Orta Cami‘de müctemi‘ olan sagīr 
ve kebîr ulemâ huzûruna vardıklarında anlar dahi “nedir matlûbunuz” diyicek 
“evvelâ nizâm-ı âleme halel viren müftî efendi didikleri herif170 ile oğullarını171 
istemeziz ve pâdişâhımız hazretleri tahtına172 gelüp adl [ü] dâd idüp zulm [ü] 

166 Kur’ân-ı Kerîm, Enbiyâ Sûresi, 23. âyet, "O, yaptığından mesûl olmaz. Onlar ise mesûldürler".
167 Tahsil V: meçhûl-i nâ-kâm ÇY
168 bizler ÇY
169 Hakk te‘âlânın ÇY
170 didikleri herif  ÇY: -V
171 velâ bir dürlü +ÇY: -V
172 taht-ı âlî-bahtlarına ÇY: âlî bahtlar -V
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te‘addîyi def‘ [ü] ref‘173 ve beytü'l-mâl-i müslimîni zabt ve itlâf  idenlerin hak-
kından gelsün. İşte sözimiz budur,174 şer‘î ise söylen” didiler. Ulemâ efendiler175 
dahi “şer‘îdir, cevâbınıza göre arz yazalım ve cümle ulemâ ve meşâyih ve ağavât 
mühürleyüp pâdişâh-ı âlem-penâh176 hazretlerine gönderelim. Taraf-ı âlîlerin-
den ne gûne haber zuhûr ider görelim” dimeleriyle bu tedbîre râzı oldılar ve 
cümlenin ağzından “ancak pâdişâhımız hazretlerinin İstanbul'a teşrîflerin recâ 
vü niyâz177 ideriz” sözi tahrîr olunduğı erâzil ü eşkıyânın mâ‘lûmları olucak 
“hayır, hayır böyle arz istemezüz. Bizim murâdımız178 üzre yazın” deyüp evvel 
tahrîr olunan arzı pâre pâre eylediler. Ve bu minvâl-i muharrer179 üzre tahrîr 
itdirdiler ki müftî efendi ve oğulları ve tevâbi‘i mahbûsen bu cânibe gönderilüp 
ve pâdişâh180 hazretleri dahi beş güne değin bu cânibe gelüp müctemi‘ olan 
ıbâdullâhın hıdmetlerin göre ve eğer gelmez ise de181 kendüdeki emâneti bu 
tarafa göndere vesselâm”. Ulemâ ve sâ’ir a‘yân dahi182 bu sözde havfa düşüp 
firâr sadedinde oldukların erâzil ü eşkıyâ hiss ü idrâk183 itmeleriyle bi'l-ittifâk 
“bunlar Orta Cami‘de olmaz, hemân taşra çadırlarımıza çıkarup habs idelim” 
deyüp sıgār ve kibâr mevcûd ulemâyı Orta Cami‘den kaldırup kendü çadırla-
rına nakl ve etrâfını muhkem ihâta idüp bellerinde seyfleri, ellerinde tüfengleri 
ve hevânın harâretiyle bir mertebe siklet virdiler ki vasf  olunmaz. Ve nâz [ü] 
nâ‘îm ile perve[r]de olmuş efendiler mütehayyir ü ser-gerdân olup bir alay-ı 
muhtelif  tâ’ife-i Etrâkin zîr-i destlerinde zâr [ü] zebûn sözleri dinlenmez184 her 
biri bir gûne arz ister bu hâl-i pür-melâl185 üzre ahşama karîb mahalle değin 
hôr u hakīr keşmekeşde oldılar. Meşârihden ba‘zı186 mecânîn ıslâh-ı zâtü'l-
beyn içün araya [287a] girüp gâh öte gâh berüye varup geldi. Ahşam olmağla 

173 ü ref‘ ÇY: -V
174 bu kadardır ÇY
175 efendiler ÇY: -V
176 âlem-penâh Ç: -YV
177 vü niyâz ÇY: -V
178 ancak bu minvâl +ÇY: -V
179 muharrer ÇY: -V
180 pâdişâh VY: pâdişâhımız Ç
181 de Y: -ÇV
182 dahi ÇY: -V
183 ve idrâk ÇY: -V
184 anlanmaz ÇY
185 pür-melâl ÇY: -V
186 ba‘zı ÇY
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mahzarı irteye kodılar. Ve yeniçeri tâ’ifesi ikrâmen ulemâ vü meşâyih efendileri 
odalarına da‘vet ve ikişer ikişer alup getürmekle taşra meydânda kalan hazele 
inkılâb üzre187 iken içlerinden bir münâfık “bu gûne yeniçeri tâ’ifesi ulemâyı 
sizden ayırup odalarına götürmekden kasdları bi'l-cümle sell-i seyf  idüp sizi 
kıracaklardır” sözün şâyi‘ itmekle bu haber-i muvahhişden beynlerine bir havf 
ve ihtilâl düşüp havf-nâk olanları firâr ve cesûr olanları âlet-i harbe yapışup 
ve kimi dahi Meydân-ı lahmdeki bostân parmaklıkların ikişer üçer kırup ye-
niçeri üstüne hücûm itmeleriyle, anlar dahi “yâdsızlık itmen” deyüp gavgāya 
şürû‘ idicek ukalâsı araya girüp “bu münâfık sözüdür bir dürlü188 i‘timâd 
itmen, ulemâ efendiler bundadır” dimeleriyle kalbleri mutma’în olup sükût 
eylediler. Ve bu189 tevcîhât ve zuhûrât bi'l-cümle bu gün sûret-i ihtitâm bulup 
cümlenin izniyle bostâncı-başı Sarây-ı hümâyûnun hıfz [u] hırâseti-çün yalnız 
kendü hâsbâğçeye gidüp gündüzlerde Meydân-ı lahmde meks [ü] ikāmet ve190 
gicelerde bâğçe-i hâssaya varup muhâfazaya tenbîh [ü] te’kîd191 olundı. Ve 
Kā’im-makām Ahmed Paşa dahi dîvan mühimmâtı tedârüki-çün Süleymâ-
niye kurbünde hânesine gitmeğe me’zûn oldı. Ve irtesi şenbih güni ki mâh-ı 
mezbûrun sekizidir, bi'l-cümle ulemâ ve rü’esâ-yı asker Orta Câmi‘e gelüp bu 
emrin suhûlet ile def‘ine sa‘y-i belîğ ve meşveret idüp dâ’ire-i fesâdları tamâm-ı 
cem‘iyyet ve nizâm buldukdan sonra murâdlarına karîb mahzarı yazdılar. 

Sûret-i Mahzar192

“Müftî Seyyid Feyzullâh Efendi ve büyük oğlı Nakībü'l-eşrâf  Seyyid Fethul-
lâh Efendi ve ikinci oğlı Sadr-ı Anadolı Seyyid Mustafâ Efendi ve bacanağı 
Sadr-ı Rûm Seyyid Dede Ahmed Efendi mansıblarından azl olunup ve ken-
düler ile ba‘zı da‘vâmız olmağla cümlesin taraf-ı Âsitâne'ye193 irsâl ve şevketlü 
mehâbetlü194 pâdişâhımızın dahi âcilen taht-gâh-ı İstanbul'a hareket ve intikāl 
buyurmaları recâ vü niyâz olunur. Bu müdde‘âlarımız kabûlüne müsâ‘ade-i 

187 üzreler ÇY
188 buna bir dürlü Ç: bir dürlü Y: -V
189 bu ÇY: -V
190 ikāmet ve ÇY: -V
191 ü te’kîd Y: -ÇV
192 Sûret-i mahzar -Y
193 Âsitâne-i sa‘âdete Y: sa‘âdet -ÇV
194 mehâbetlü ÇY: -V
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aliyyeleri erzânî buyurulur ise ne güzel ve illâ dârü's-saltanat-ı Edirne'ye doğrı 
ale'l-ittifâk rû-be-râh olacağımızda kat‘a şekk ü iştibâh buyurulmaya” deyü 
böyle bir mahzar tertîb ü tahrîr olunmasını ma‘kūl [ü] münâsib görmeleriyle 
ihzâr-ı edevât-ı kalem ü devât eylediler. Ba‘de't-terkīm zümre-i meşârihden 
Taşcı-zâde Abdullâh Efendi Meydân-ı lahmde vâki‘ dâr-ı Mansûr gibi âlet-i 
fitne vü şûr olan şecere-i habîseye su‘ûd ve zikri mürûr iden mahzarı cümle-
nin mahzarında kırâ’at ve mazmûn-ı şenâ‘at-meşhûnunı cümleye işâ‘at idüp 
“cümle195 a‘yân ve eşrâf  bunı ma‘kūl [ü] münâsib196 gördiler, siz ne dirsiz” 
deyü bir alay zemîn ve âsmânı bilmez hayvâna teklîf-i mâ-lâ-yutak-ı fehm ü 
iz‘ân itdikde me’âli ne idüğünden haberdâr olmadın mechûlleri olan emri bir 
ağızdan istihsân eylediler. Ba‘de-zâlik bi'l-cümle ulemâ ve meşâyih ve ocak 
ağaları vesâ’ir kavmden her biri zeyl-i mahzarı imzâ ve esâmîlerin cerîdesine 
sebt ü kayda tahrîk-i dest-i rızâ itdiler. Ve taraf-ı saltanat-ı aliyyeye îsâli-çün 
Edirne tarafına sefer irsâlinden lâbüd olmağla zümre-i mevâlîden Mısır'dan 
ma‘zûl Türk Hasan Efendi ve Filibe'den ma‘zûl Galat Şaban Efendi ve Sultân 
Selîm Vâ‘izi İsa Efendi ve Şehzâde Vâ‘izi Îsâ-zâde Ömer Efendi ve mezkûr 
Taşcı-zâde Abdullâh Efendi ve yeniçeri ve sipâh ve silâhdâr ve cebeci ve topcı 
vesâ’ir sunûf-ı mütenevvi‘a-i askeriyyeden ve erbâb-ı hıref  ve sûkadan ikişer 
nefer kimesneleri nâmzed-i hıdmet-i sefâret ve cümlenin muhtârı olup harc-ı 
râhları içün halîfe kîsesinden akçeler bezl ü tenvîr ve ba‘de'l-asr mahzar ile 
ma‘an Edirne tarafına tesyîr ü irsâl197 olundı. Bundan sonra birkaç giceden 
berü yeniçeri odalarında meks ü beytûtet eyleyen ulemâ efendiler risâlet198 ile 
rikāb-ı hümâyûn cânibine giden ilçi efendilerin avdetlerine değin pây-i ferâgati 
birkaç gün dâmen-i istirâhete çekmek üzre me’zûn olup evlerinde âkıbet-i emri 
fikr [ü] mülâhâza ile bî-hûş ve “eyâ cânib-i saltanatdan ne mu‘âmele sudûr 
ider” deyü çeşm [ü] gûş oldılar. Ve dükkânlar kapandıkda ehl-i sûk tâ’ifesi hâlî 
kalup be-her-hâl meydâna199 ictimâ‘ ideceklerin tasavvur ile bâzâr-ı bey‘ ü 
şirânın küşâdı bâ‘is-i revâc-ı sûk-ı fesâd olmağ içün kassâb ve habbâz ve bakkāl 
ve dükkânlarından ve hammâmdan mâ‘adâ umûmen sâ’ir dükkânlar kapan-
mak ve avret ve oğlan taşra çıkmamak üzre muhkem tenbîh olunup “itmâm-ı 
masâliha degin mezkûr esnâf-ı selâseden mâ‘adâ dükkân açanların metâ‘ı 

195 cümle -ÇY
196 ve münâsib ÇY: -V
197 ve irsâl ÇY: -V
198 irsâl ÇY
199 meydân-ı ârâya ÇY: ârâ -V
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gāret [ü] yağma olunur deyü” mürâseleler200 tahrîr ve nidâ itdirildi. Fi'l-vâkı‘ 
âmme-i ehl-i sûk mu‘âmele-i bey‘ ü şirâdan el çeküp te‘âtî-i kīl [ü] kāle der-
kâr ve her biri hâce-i fesâd-ı bender-gâh-ı rûzgâr olup erbâb-ı hırefden her 
sınıf  kethudâları ve bayrakları ve hayme [vü] har-gâhların getürüp Meydân-ı 
lahme nasb eylediler ve azîm ordu-bâzâr kurılup ve her şeyi firâvân bulunup 
ve evkāt-ı hamse cemâ‘at-i kesîre ile kılınup her gice sûre-i Feth okunup201 bu 
işin suhûletle def‘ine du‘â vü niyâz ve tazarru‘ olunurdı. Bu ahvâl bir târîhde 
mesmû‘ ü müşâhede olunmamış idi. 

Berây-ı Meşveret-i Eşkı[y]â ve Nakl-i Yenibâğçe

Tafsîl ve etnâbıyla rehvâr-ı kaleme it‘âb olunan keyfiyyet üzre tecemmü‘ ü te-
hazzüb eyleyen tavâ’if-i mütenevvi‘anın yevmen ve202 fe-yevmen cem‘ıyyetleri 
efzûn ve Meydân-ı lahme gencâyiş mertebesinden bîrûn olmağın meydâna 
nisbetle vüs‘at dâ’iresini dü-çendân olan Yenibâğçe çayırına nakl-i hıyâm-ı 
meşverete203 nizâm virdiler ve204 bu bahâne ile ahd [ü] mîsâk ahkâmına dahi 
kemâ-yenbagī istihkâm virmek205 üzre zu‘mlarınca âkıbet-bînlik sevdâsına 
düşüp sanâdîd-i kavm bu gûne bast-ı kelâm itdiler ki “hâlen bizimle ittihâd 
ve i’tilâf  üzre olan dilîrân-ı meydân-ı lâf  [ü] güzâfın ekseri bu emr-i azîmin 
zımnında mutasavver ü maznûn olan havf  u hatar-ı gûnâ-gûn sûret-nümûn 
oldukda be-her-hâl bâ-tâkat getürmeyüp semt-i selâmeti'l-gırâr mimmâ lâ-yü-
taka gürîzân yâhud bidâ‘a-i206 tama‘ları kadar ganîmete zafer buldukları sâ‘at 
perâkende vü perîşân olacakları mahall-i iştibâh değildir. Mâye-i kerr [ü] ferr-i 
tahammülleri ve nâm ü şânları mazbût ve ma‘lûm olmamağla kûşe-i ihtifâya 
çekilüp dağdağa-i mu’âhazeden âsûde olurlar lâkin bizim gibi alâyif-i mâl ve 
cân-ı girân-bâr olanlar ne mahall-i karârdan bir hatve-güzâr ve ne hengâm-ı 
havf-ı hatardan bir tarafa firâr idebilür. Sonra her birimiz giriftâr-ı çengâl-i 
nigâl olup tertîb-i cezâya mübâşir olan vükelâ-yı devletin dest-i intikāmlarında 
ahvâlimiz neye müncer olacağı ma‘lûmdur. Lâkin çâre nedir? Çün ki dest-i 

200 mürâsele ÇY
201 kırâ’at olunup ÇY
202 ve -ÇY
203 meşveret ÇY
204 ve -Ç
205 virmek V:ve virilmek Ç: virilmek Y
206 bidâ‘a-i -Ç 
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ikdâmınızdan kimesnenin girîbân-ı ihtirâzı kurtulmayup hâh nâ-hâh kemend-i 
mütâba‘atinize giriftâr olmuşdur. Ba‘de'l-yevm lâzıme-i ihtiyât oldur ki hall 
ü akd-i umûrdan dest-i ta‘arruzunuzu keff  idüp hüsn-i tedbîr bizim uhde-i 
iltizâmımıza ve tedârük-i esbâb-ı azm ü sefer sizin dest-i intikāmınıza mahsûs 
olmağla kānûn-ı devlet üzre kendülere manâsıb tevcîh olunan ricâl emirlerinde 
istiklâl üzre muktezâ-yı vakt [ü] hâle göre tertîb-i ahvâl iderek bu maslahatın 
ehven-i şerrin olan sûret üzre vücûd bulmasına bezl ü ihtimâm ideler. Sâni-
yen bu emr-i hatar-nâka cesâret eyleyen ehl-i şakā vü şikāk derûn u bîrunda 
birbirleriyle meveddet-i ittifâk üzre olup birbirlerinin sıyânet-i nefs ü mâlını 
zımn [ü] zamân-ı kifâyete almak kā‘idesin zabt ve itnâb-ı ahd ü mîsâk, evtâd-ı 
eymân ü ahlâfa rabt eyleyeler. Tâ ki mâ-beynimizde olan safâ-yı musâfât 
ba‘de'l-yevm halel-pezîr olmayup râbıta-i ittihâdımıza bir ferd207 ve208 rahne-i 
infisâm virmeğe kādir olmaya” deyü bast-ı kelâm itdiklerinde “ol vechile bî-
şu‘ûr rü’esâ-yı kavmin bu makūle sözlerden murâd-ı maksûdları dest-i esâfil ile 
iş görüp bahâne ile matmah-ı nazar ârzûlarun tahsîl içün olduğunı fehm itme-
diklerinden nâşî “âzim olduğumuz husûsun husûlüne gālibâ vesîle bu tedbîr-i 
dil-pezîr olmak gerek” deyü bir ağızdan kabûl ve tasdîka âgāz idüp fi'l-hakīka 
yine münâsib olan sizden bezl-i himmet ve bizden hıdmet-i mutâba‘atdır” 
diyerek sâbit-kadem-i meydân-ı ahd [ü] peymân olacakların [287b] iş‘âr ve 
âdet-i cehele üzre arza-i ittihâd-ı mîsâk ü yemîn içün tuz, etmek ihzâr idüp 
zu‘mlarınca isâd-ı209 ittihâda istihkâm virdiler.

izhâr-ı Temâruz-ı Müftî Ali Efendi ve 
Nasb-ı imâm Mehemmed Efendi

Bâlâda zikr ve tahrîr210 olunduğı üzre bi'l-ıztırâr haml-i sakīl-i fetvâ ile girân-
bâr olan Başmakcı-zâde Seyyid Ali Efendi dahi hânelerine gitmeğe me’zûn 
ve hücûm-ı merkūmdan fi'l-cümle me’mûn olduklarında mevlânâ-yı mezbûr 
umûrunda fikr-i encâmı der-pîş ider bir hıred-mend-i âkıbet koca olmağla bu 
fitne-i hâ’ilenin dahi netîce-i âkıbeti vehâmet olduğun tasavvur idüp “eyâ bu 
eşhas-ı şekāvet-şi‘ârın ser-pençe-i mekr ü keydlerinden girîbân-ı ihtirâzımızı 

207 vâhid +ÇY: -V
208 ve -ÇY
209 istinâd Ç: isâd YV
210 ve tahrîr ÇY: -V
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ne gûne tahlîs idebilü[r]üz” deyü pey der-pey taklîb-i sahîfe-i efkârdan hâlî 
değil idi. Âkıbetü'l-emr211 bu re’y-i rezîne karâr virdiler ki bu derd-i cân-gâha 
maslahat-âmîz dâr-ı vesîle bir ilâc göreler, hemân ta‘allül-i hakîmâneye çeküp 
ızhâr-ı temârüz eylemeleriyle mizâc-ı iffetlerinde olan gaflet-i avâm ile maraz-ı 
kıyâs olunup tekāzâ-yı illet-i sikletlerine bu tertîb üzre siken-cübîn-i halâs terkîb 
itdiler. Ve tâ’ife-i ma‘hûd tamâm-ı ahvâl-i fitneden mukaddem sıhhat-pezîr 
olması ihtimâlinden nevmîd olmağın nâ-çâr mukaddemâ yetmiş gün fetvâ ile 
muhtelim-i nevme-i murâd olan İmâm Mehemmed Efendi'yi Kanlıca'da vâki‘ 
sâkin olduğı yalısına bostâncı-başı sandalın irsâl ve yevm-i mezbûrda Mey-
dân-ı lahme getürilüp tekrâr mansıb-ı fetvâ ile iclâl eylediler. Ve birkaç gün 
mukaddem def‘-i töhmet-i hırsı içün istiğnâ-i ızhâr ve yeniçeri ağalığı teklîf 
olundukda segbân-başılığı ihtiyâr iden Çalık Ahmed Ağa esâme-i hıyânetin 
tashîh ve bugün yeniçeri ağalığın kabûl ile mukaddem arz itdüği sûret-i istiğnâ 
san‘at olduğun tavzîh eyledi. 

Ve yine bugün sâbıkā hazîne kethudâlığından kapucı-başılıkla taşra çıkup son-
ra tekā‘üd ile kûşe-i uzlet ü ferâğda vaktine mâlik ve meslek-i zühd ü takvâya 
sâlik iken diyâr-ı ademe intikāl (iden Ma‘an-oğlı Hüseyin Bey)212 terk itdüği 
defâyin-i Kārûniyye hazînedârı olup, metrukesin tezevvüc iden Ma‘an-oğlı 
Sâlihî dimekle ma‘rûf  şahs-ı {ve} bî-şu‘ûrun dest-i sefâhatine girmeğin mi‘de-i 
akl [ü] rüşdi, ni‘met-i müsâ‘ade-i rûzgârı hazm ider makūlesinden olmayup ve 
bezl ü tebzîrden hadden ziyâde atup tutmağa başlayup vak‘a zuhûruyla esâfil 
ve eşhâs makūlesi revâc bulduğundan fursat düşürüp sipâh ocağı beyninde mu-
kaddemâ aşağı bölük ağalıklarından birini tahsîl itmişidi. Birkaç günden sonra 
masârıf-ı erbâb-ı fitne vü fesâda otuz kîse akçe imdâd itmekle sipâhîler ağalığı 
gibi emekdârân-ı dîn [ü] devlete mahsûs bir mansıb-ı âlîyi istishâb ve halkın 
gözüne görünmekle kendü hazelânına şitâb eyleyüp lokma-i hırs u tama‘a bir 
rütbe saldı. Ve bu denlü mâl bezliyle başına bir belâ satun aldı ki râh-ı ziyân ve 
haserâtında itlâf-ı bidâ‘a-i cân olunacağı karâr-dâde-i erbâb-ı yakīndir. Ve yine 
bu gün silâhdâr ağalığı dahi aşağı bölük ağalarından Gâvur Hüseyin Ağa'ya 
verildi. 

211 el-emr ÇY: -V
212 Parantez içerisindeki kısım derkenâr olarak yazılmıştır.
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Vusûl-i Haber-i Sudûr-ı Fitne be-Edirne

Makarr-ı saltanat olan mahmiye-i Edirne'de erbâb-ı devlet keyd [ü] mekr-i 
felekden emn ü râhat ve sürûr ile her biri gülşen-sarây-ı âmân ü şâd-mânîde 
müsâ‘ade-i rûzgârdan ber-vefk-i dil-hâh tena‘üm üzre iken zuhûr-ı vak‘anın 
altıncı bâzâr gicesi Kā’im-makām Abdullâh Paşa'nın keyfiyyet-i hâli muh-
tevî feryâd-nâmesiyle çukadârı dâhil-i hıtta-i dârü'n-nasr olup Şeyhü’l-islâm 
Seyyid Feyzullâh Efendi'ye olan mektûb ve kā’imeyi teslîm ve bekāyâ-yı ah-
vâli dahi lisânen takrîr ve tefhîm-i mefhûmı ma‘lûm olıcak gelen mekâtibin 
mecmû‘unı mühürli bir kîseye nihâde ve telhîscisi213 Belenli Mehemmed Ağa 
yediyle cenâb-ı sadr-ı aʻzamîye arz ve ifâde kıldı. Gerçe vezîr-i aʻzam murâ-
dına irdi ancak bu fitne bu denlü büyüyeceğin bilmedi. Bir âven ile214 şey-
hü'l-islâmı def‘ iderim215 sandı. Ve ol gice ba‘de'l-ışâ Vezîr-i aʻzam Kethudâsı 
Türk Mehemmed Ağa ve Yeniçeri Ağası Trabluslı Arnavud Osmân Ağa ve 
Kul Kethudâsı Abdullâh Ağa ve Zağarcı-başı Kürd Hasan Ağa ve Sekson-
cı-başı dîger216 Abdullâh Ağa ve sabâha karîb Vezîr-i aʻzam Râmî Mehem-
med Paşa sarây-ı şeyhü'l-islâmiye gelüp meşveret ile tâ-be- sabâh meşveret 
ile217 encüm-şümâr-ı şâm-ı hayret oldılar. Netîce-i re’y ü218 tedbîrleri bu kavl-i 
bî-nizâm üzre karâr-dâde oldı ki “ekseriyâ bu makūle eşhâsın irtikâb-ı isyân 
itdikleri bekāyâ-yı mevâcib ve atâyâ-yı mevâhib talebiyle olduğı câ-yı iştibâh 
değildir. Münâsib olan 219 دهن سكى بلقمه دوخته به kā‘idesine mürâ‘at olunmakdır” 
deyü Kul Kethüdâsı Abdullâh Ağa ale'l-acele zimmet-i edâ-i devlete vâcib olan 
bekāyâ-yı mevâcib ile Âsitâne-i sa‘âdet220 tarafına irsâl idüp merhem bezl ve 
in‘âm ile zahm-ı ihtilâl-eyyâma iltiyâm vireler. Ağa-yı müşârün-ileyh hemân221 
ol meclisde dest-bûs-ı vedâ olup cânib-i Âsitâne'ye azîmetde şitâb ü isti‘câl 
eyledi. Sabâh oldukda isti‘lâm-ı keyfiyyet içün baltacılar kethudâsı gelüp getür-
düği hatt-ı hümâyûnı şeyhü'l-islâm efendiye teslîm eyledikde “mâdde-i fetret 
fakat ulûfe nizâ‘ı olup kul kethüdâsı ağa kulları ile otuz kîse akçe irsâli tedbîr ü 

213 telhîsî ÇY
214 ile -Y
215 idem ÇY
216 Kürd ÇY
217 meşveret ile -ÇY
218 ve -Y
219 "En iyisi köpeğin ağzını lokma ile kapamaktır."
220 sa‘âdet ÇY: -V
221 hemân -Ç
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ta‘mîm olundı” deyü tahrîr-i cevâb olunup def‘-i meclis kılındı ve irtesi bâzâr 
güni ale's-sabâh vezîr-i aʻzam dahi kendü sarâyında cümleyi tertîb-i meşveret 
içün ruhsat ve da‘vet ve der-akab şeyhü’l-islâm efendi ve oğlı nakībü'l-eşrâf 
olan222 Deli Fethullâh Efendi ve Vezîr-i sânî Dâmâd-ı şehriyârî Moralı Ha-
san Paşa223 ve Sadr-ı Rûm Dede224 Ahmed Efendi ve Sadr-ı Anadolı Seyyid 
Mustafâ Efendi ve Yeniçeri Ağası Trabluslı Arnavud Osmân Ağa ve zağarcı 
ve seksoncı-başılara ve Başdefterdâr Bakkāl-oğlı Mehemmed Efendi ve Edirne 
Kādîsı Yek[ç]eşm Hamîdî Hüseyin Efendi ve sipâh ve silâhdâr ağaları ve sâ’ir 
ricâl-i devlet ve a‘yân-ı saltanat sarây-ı âsafîye gelüp tarh-ı meclis-i meşveretde 
“işbu teskîn-i âteş-i şerr [ü] şûr içün Âsitâne-i sa‘âdet225 tarafına me’mûr olduğı 
ânifen mezkûr olan Kul Kethudâsı Abdullâh Ağa zann-ı gâlib üzre peyâm-ı 
ye’s ile ric‘at itdiği sûretde tağyîr-i sûret-i tedbîr iktizâ idüp aceleye müsâdefesi 
şâyet fevvât-ı maslahata bâ‘is ola” deyü kā‘ide-i ihtiyâta ri‘âyet içün meşverete 
âgāz itdiler. Bağteten bu gûne bir sûret-i muvahhişe zuhûrı vükelâ-yı Devlet-i 
aliyye'nin şebân-rûz hall ü akd-i umûra der-kâr olan dest-i iktidârların ra‘şe-
dâr itmeğin ne gûne kerh-güşâ-yı tedbîr olacakların bilmeyüp bi'l-âhıre re’y-i 
karâr-dâdları226 üzre kul çavuşlarından bir şahs-ı bû’ü'l-fuzûl cebeci ocağından 
bir pest-pâye-i saff-kabûl mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 
idüp “Âsitâne-i sa‘âdet'de segbân-başı ve tarîkimizin Hâcı Bektaşı Hâşim-zâde 
Seyyid Murtazâ Ağa gibi şîr-i227 meydân-ı megāzî bir pîr gāzînin tarafdâr-ı 
gayret-i saltanat olup hevâdâr-ı şekāvetleri olmadığı-çün cebeci tâ’ifesinden 
ba‘zı erbâb-ı {ve} mefsedet Meydân-ı lahmde üzerine havâle-i seyf-i udvân 
ve derd-mendi dîn [ü] devlet uğruna kurbân itmişler hâlen228 bu fakīr yeni-
çeri ocağından bi'l-vekâle da‘vâ-yı kısâs iderim, gıbbe's-su’âl iktisâs olunmak 
ocağımız sagīr ve kebîrinin matlûbudur” deyü bu mes’ele bu ictihâd üzre 
iddi‘â ve müddeʻiyyün-aleyh olan cebeci tenbîh olunduğı üzre inkâra tasaddî 
itmeyüp tasdîk-i müdde‘â itdikde “eğer kul kethudâsı ağa şehîd-i merkūmun 
hûn-ı mahkūnuna diyet takdîr olunan haber-i i‘tizâr ü nedâmetleri ile rücû‘ 
olunmazsa üzerlerine havâle-i şemşîr-i intikām olunmak lâzım gelür” deyü 

222 olan ÇY: -V
223 Ağa Ç: Paşa YV
224 Dede -Y
225 sa‘âdet ÇY: -V
226 dâdeleri Ç: dâdları YV
227 şîr -Ç
228 derhâl Ç: hâlen YV
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kazā ve mûcibiyle iftâ olundı. Yevm-i mezbûrda hüccet-i merkūma kalem-i 
sudûr-ı ulemâ imzâ ve müdde’î-i merkūm kul kethudâsı ağa avdetine dek te’hîr 
ile irzâ olunup müftî efendi doğrı Sarây-ı hümâyûna229 azîmet ve nakl-i {ve}230 
mâcerâ-yı meşveret eylediklerinden sonra hânelerine avdet eyledi. Ol vakit-
de silâhdâr-ı şehriyâr-ı şevket-şi‘âr ve eslâflarından ziyâde manzûr-ı [288a] 
cenâb-ı hılâfet-medâr olan Çorlulı Ali Ağa'ya taraf-ı hümâyûndan görilen 
teveccüh ü ikbâli vükelâ-yı devlet dâ’imâ istiskāl idüp lâkin hıfz [u] hırâset-i 
nazar-ı şehriyârîden nâşî kurb-i hümâyûndan tard ü teb‘îdine zafer bulama-
dıkları ecilden her biri 231اثنى على و اثنى عليه وفى القلوب صفايى mazmûnı üzre meved-
det-i hulûs izhâr ve küdûret-i nifâkların derûnlarında ızmâr idüp musâfât üzre 
evkāt-güzâr olmada idiler. Vaktâ ki Müftî Feyzullâh Efendi i‘ânetiyle menşûr-ı 
hall ü akd-i umûr-ı sâbık meydân-ı akl ü şu‘ûr üzre232 olan Vezîr-i aʻzam Râmî 
Mehemmed Paşa'nın dest-i kifâyetine tefvîz olundı, sâmi‘a-i emânet-i kübrâ, 
vezâretin sarîr-i bâb, belki tanîn-i zebâb kadar âvâze-i müdâhaleye taham-
müli yoğ-iken müftî efendi ve mahdûmları ve silâhdâr-ı mûmâ-ileyh Ali Ağa 
ve Dârü's-sa‘âdeti'ş-şerîfe233 Ağası Nezîr Ağa ve bunların etbâ‘ vü havâşîsinin 
umûr-ı devlete ta‘arruz ü müşâreketlerinden bî-zâr olmağın, düstûr-ı sâhib-i 
şu‘ûr her birinin def‘leri-çün vakt-i fursata intihâz idüp dururdı. Bu esnâda 
ba‘zı ukalâ-yı sâhib-i firâsetin istidlâli üzre, müsâ‘ade-i vezîr-i mezbûr ile verâ-
yı perde-i kazâda zuhûra gelen fitne-i azîmenin havf  [ü] hatarından dâ’ire-i 
Devlet-i aliyyeyi muhâfaza içün birkaç vezîr-i sâhibü't-tedbîrin vücûdundan 
lâ-büddür, müsta‘id olan kulları içinde icâletü'l-vakt Silâhdâr Ali Ağa kulları 
rütbe-i celîle-i vezâret ile kâm-rân olması ve belki İstanbul'a234 kā’im-makām 
idüp gönderilmesi mukteziyât-ı vakt [ü] hâle göre enseb ü ahrâdır desîsesini 
hayr-hâhlık sûretinden sâmi‘a-i saltanata ilkā idüp, karîne-i hâl müftî efendinin 
ol gün huzûr-ı hümâyûna varması mutlak husûs-ı merkūmda cenâb-ı âsafîyi 
tasdîk içün olup silâhdâr-ı müşârün-ileyh bu takrîb ile hemân ol sa‘ât harem-i 
hümâyûndan ihrâc ü idrâc olundı. Yerine Çukadâr İbşir Hüseyin Ağa silâhdâr 
ve işbu muharrir-i hakīr Mehemmed Fındıklı dülbend ağalığından çukadâr235 

229 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V 
230 ve ÇY: -V
231 “Saf  kalplerle birbirlerini methettiler”. 
232 üzre ÇY: -V
233 şerîfe ÇY: -V
234 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: İstanbul'a V
235 ağa +ÇY: -V 
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oldı. Ve onuncı dü-şenbih gün tahkīk-i haber ve ıslâh-ı zâtü'l-beyn içün Hâssa 
Hâseki Kürd Mehemmed İstanbul'a gönderildi. Silivri'ye vardıkda kaziyyeden 
haberdâr olmağla236 ilerüye geçemeyüp dönüp geldi. 

Meşveret der-Sarây-ı Sadr-ı Âlî ve Nefy-i ilçiyân-ı istanbul

Bâlâda zikri sebk237 itdüği üzre İstanbul'dan238 ba‘s ü239 irsâl olunan ilçilerin 
yarınki gün ki mâh-ı mezbûrun onbirinci salı günüdür, Edirne'ye dâhil olacak-
ları240 haber[i] vâsıl-ı vükelâ-yı devlet olduğı sâ‘at yine sarây-ı sadr-ı a‘zamîde 
akd-i meşveret kılınup müftî efendi îkāz-ı fitne ve halkın cem‘iyyetleri kendü 
evlâd ve etbâ‘ı içün olduğı mukaddemâ İstanbul tarafına tecessüs ve sûret-i hâl 
içün nihânî irsâl itdüği kendü çukadâ[r]ı ihbârıyla ma‘lûmı olup ve241 mahza-
rın mefhûmı dahi husûs-ı merkūm olduğı meczûmı olmağın rikâb-ı saltanata 
iblâğ olunmasına kat‘â ruhsat ü mesâğ göstermedi. Bina’en-aleyh Edirne 
Bostâncı-başı Karayılan-oğlı Ali Ağa sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince dört-
yüz kadar242 bostâncı neferâtıyla Hafsa merhalesinde önlerin alup cümlesin 
bende çeküp ve getürdükleri mahzarı ellerinden alup sakladı ve alâ-rivâyetin 
sâhte kâğıd olmak üzre gözlerine karşu ihrâk bi'n-nâr eyledikden sonra kendü-
lerin hâzır [u]243 âmâde olan arabalara tahmîl ve Eğridere palankasına nefy 
ü tesyîr eyledi. Ve müftî-i müşârün-ileyhin dâmâdlarından İstanbul pâyesiy-
le Edirne'den ma‘zûl Mîrzâ-zâde Şeyh Mehemmed Efendi ve yine müftî-i 
müşârun-ileyhin dâmâd-ı evveli olup karîben Sadr-ı Rûm'a nakl ile mev‘ûd 
ü mübeşşer olan İstanbul Kādîsı sâlifü'z-zikr Seyyid Mahmûd Efendi'ye ha-
lef  olması musammem ü mukarrer olmağla vak‘a zuhûrundan dört-beş gün 
mukaddemce taraf-ı Âsitâne’ye244 hareket itmiş bulunup Çorlı merhalesine 
vusûlünde vak‘a hudûsünden haberdâr olmağın, intizâr-ı encâm-ı kâr ile 
menzil-i mezbûrda birkaç gün meks [ü] ikāmet245 ve karâr virmişidi. İstanbul 

236 oldukda Ç: olmağla YV
237 sebkat ÇY
238 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
239 ve ÇY: -V
240 dâhil olacakları ÇY
241 olup ve -ÇY
242 mıkdârı ÇY
243 hâzır ve ÇY: -V
244 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
245 ü ikāmet ÇY: -V
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kazâsına intizâr üzre olan efendiler “Mîrza-zâde İstanbul olmuş geliyormuş, 
hattâ Çorlu'ya dek246 gelüp bu ahvâli247 işitdikde anda meks [ü] ikāmet248 itmiş, 
sübhâna'llah249 bunda ma‘lûm oldı ki bu nevbet dahi bizlerin dâyesi hırmân 
[ü] haybet imiş” deyü gayzları müzdâd ve bu keyfiyyet mesmû‘-ı erbâb-ı fesâd 
oldukda, mahsûs âdemler ta‘yîn ve ihzâr olunup, yeniçeri odalarına habs ve 
temkîn kılındı. 

Azl ve Nefy-i şeyhü’l-islâm Feyzullâh Efendi ve Evlâd ü Etbâ‘ühüm

Mâh-ı mezbûrun onüçünci penc-şenbih gün Şeyhü’l-islâm Feyzullâh Efendi 
sarây-ı sadr-ı âlîye gelüp bu fitneye müte‘allik ba‘zı ahvâl müzâkeresi esnâ-
sında iken yalnız Vezîr-i aʻzam Râmî Mehemmed Paşa huzûr-ı hümâyûna250 
da‘vet olunmağın, efendiyi sarâyında alıkoyup kendü251 alay köşkünde pâye-i 
serîr-i a‘lâya252 yüz sürdükde, “İstanbul tarafından rikâb-ı hümâyûnuma 
risâlet tarîkıyle irsâl olunanlar ne gûne sû’-i mu‘âmele ve sözleri nedir, sû’âl 
olunmadın bu mertebe şiddet ü tehdîd ile mukābele olunduğı inhâ-yı mah-
remân-ı saltanatım ile resîde-i sem‘-i hümâyûnum olmuşdur. İlçiler hakkında 
sünûh iden hareketinize mûcib nedir? Bu makūle vaz‘-ı nâ-sâz erbâb-ı şekāvet 
ü fesâdın zarûrî âteş-i kînelerin firûzân itmeden gayri neyi münticdir” deyü 
taraf-ı hümâyûn-ı şehriyârîden mu’âheze olundukda hemân bî-muhâbâ dilîrâ-
ne cevâb virdi.253 “Benim şevketlü, mehâbetlü,254 efendim, bana255 teslîm-i 
mühr-i şerîf  buyurduğunuzda zinhâr şeyhü’l-islâm efendinin re’yinden hâric 
hareket eyleme deyü tenbîhinizden nâşî bu emirde dahi re’y ve meşveretlerine 
nâ-çâr fermân-ı hümâyûnunuz üzre muvâfakat eyledim” deyü sûret-i i‘tizâr-
da ilçilere mu‘âmele-i zecr ü nefy gösterilmeğe bâ‘is mutlak müftî efendinin 
tedbîri olduğun işrâb ve alâ-rivâyetin hıfz [u] hırâset256 olunan arz-ı mahzarı 

246 değin ÇY
247 ahvâl-i pür-melâli ÇY: pür-melâl -V
248 ü ikāmet ÇY: -V
249 sübhâne'l-kādiri'l-hallâk ÇY: kādiri'l-hallâk -V
250 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
251 kendüsü Ç: kendü YV
252 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
253 virüp ÇY
254 mehâbetlü ÇY: -V
255 bana -ÇY
256 u hırâset ÇY: -V
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göstermekle pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerini iğzâb eyledi ve “dokuz seneden 
berü devleti257 yıkup nâ-şer‘î virdüği fetvâları ve ulemâyı kahr [u] tahkīr idüp 
manâsıb-ı ilmiyyeyi evlâd ü etbâ‘ına mahsûs yevmen fe-yevmen ilerü çekmekle 
gürûh-ı ulemâ kendüden dil-gîr ve bu günleri Allâh'dan258 isterlerdi. Mutlak bu 
îkāz-ı fitneye sebep bu259 oldı. Yohsa ne ân ki beş-on cebeci ulûfe içün bu mel‘a-
nete cesâret ideler. Aralarına ulemâ karışmayaydı ağızların kapadıp perâkende 
iderdim” deyüp tamâm mertebe ihânetin bir bir söyleyip ve yıkup doldurdı. 
Ve tahvîl-i kulûb-ı münkesir-i hâtır-ı pâdişâhî eyleyüp hakīkat-i hâl bu minvâl 
üzre ale't-tafsîl mâ‘lûm-ı hümâyûnları olucak “şu hâ’ini evlâd ü etbâ‘ıyla va-
tan-ı aslîsi olan Erzurûm'a260 yolla ve Eğridere palankasına nefy olunan ilçileri 
Edirne'ye da‘vet ve tatyîb-i hâtır261 eyle” deyü262 buyurdılar. Ve müftî efendinin 
ve263 evlâd ve etbâ‘264 ile265 nefy ü iclâlleri bâbında hatt-ı hümâyûn alup sarâ-
yına geldüği sâ‘at İstanbul'da müftî ta‘yîn olunan Başmakçı-zâde Seyyid Ali 
Efendi'ye “husûl-i murâd ile nâsı tebşîr buyurasız” deyü266 hufyeten bir tezkire 
tahrîr idüp Çevik Ali nâm bir ağasıyla irsâl eyledi ve müftî-i ma‘zûli ahşama 
değin alıkoyup it‘âm ve mu‘tâdeden267 ziyâde ikrâm ü ri‘âyet-birle hânesine 
revâne ve ahşamısı ki mâh-ı mezbûrun ondördünci cumʻa gicesidir, Çavuşbaşı 
Osmân Ağa nefylerini nâtık fermân ile irsâl ve kable'l-ışâ’ evvelen kendü ve bü-
yük oğlı Nakībü'l-eşrâf  Deli Fethullâh Efendi ve ikinci oğlı Anadolı Kādî-askeri 
Mustafâ Efendi ve üçünci oğlı Burusa'dan ma‘zûl Ahmed Efendi ve dördünci 
oğlı Şehzâde Hâcesi İbrâhîm Efendi ve kendünün bacanağı Rumili Kādî-as-
keri Seyyid Dede Ahmed Efendi bi'l-cümle arabalara tahmîl ve Erzurûm'a 
nefy ü tagrîb olunmak üzre Varna iskelesinde Karadeniz şaykalarına vaz‘ ve 
Trabzon'dan268 çıkup Erzurûm'a îsâl olunmak üzre mübâşir269 dîvân çavuşları 

257 Devlet-i aliyyeyi ÇY: aliyye -V
258 Allâhü te‘âlâdan ÇY: te‘âlâ -V
259 bu -ÇY
260 Erzurum diyârına ÇY: diyârı -V
261 hâtır ÇY: -V
262 deyü ÇY: -V
263 ve -ÇY
264 etbâ‘ları ÇY
265 ile -ÇY
266 deyü ÇY: -V
267 mu‘tâddan ÇY
268 Trabzon İskelesi'ne ÇY: iskelesine -V
269 mübâşirlerden ÇY

740 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



ve bostâncı ustalarına teslîm ve irsâl olundı. Ve ol gice Edirne'ye bir sâ‘at mesâ-
fe Sabuncı Köyü'nde beytûtet eyleyüp270 hâneleri taraf-ı mîrîden memhûr ve 
dâ’iren-mâ-dâr yeniçeri tâ’ifesiyle mahfûz ü mahsûr kılındı. 

Ve irtesi gün Âsitâne'de271 tehazzüb ü tecemmü‘ iden harâba272 hitâben murâ-
dınıza müsâ‘ade idüp müftî efendi dört nefer evlâdı ve bacanağı ile nefy ü iclâ 
ve ma‘kūl gördüğünüz üzre ser-cem‘iyyet Başmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi'yi 
şeyhü’l-islâm ve Tevkīfî-zâde Mehemmed Efendi'yi Rumili kādî-askeri ve Ab-
durrahim-zâde YahyaâEfendi'yi Anadolı kādî-askeri ve Seyfi-zâde İbrâhîm 
Efendi'yi nakībü'l-eşrâf  idüp icâleten rikâb-ı hümâyûnuma gönderesiz, inşâal-
lâhu te‘âlâ âcilen şevket-i ikbâl ve sa‘âdet-i iclâl273 taht-gâh-ı Konstantiniyye'ye 
teşrîf-i hümâyûnum dahi musammem olduğı tahkīk ve ba‘de'l-yevm cem‘ıyye-
tinizi tefrîk idesiz mazmûnunda sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı [288b] şev-
ket-makrûn ile bunları Edirne'ye getürmeğe me’mûren Küçük Mîrâhûr Selîm 
Ağa İstanbul'a irsâl olundı. Vezîr-i aʻzamın Büyük Tezkireci Mustafâ Efendi ile 
dahi Şeyhü’l-islâm Başmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi'ye beyâz çukaya kaplu 
semmûr kürk gönderilüp Selîm Ağa'ya refîk kılındı ve risâlet ile İstanbul'dan274 
gelüp Eğridere Palankası'na nefy ve tağrîb275 olunan efendilerin cerâyimleri afv 
olunup Uzuncaova Hâsköyü'nden mi yohsa Malkara'dan mı276 avdet ve277 
mu‘azzez Edirne'ye getürrilüp nîmeti mebzûl Vâlide Sultân Kethudâsı Kürd 
Mehemmed Efendi hânesine konduruldı. Kufûl-ı hakīkat-i hâl-i fitne ma‘lûm-ı 
hümâyûnları olmağiçün içlerinden Türk Hasan Efendi ihrâz-ı şeref-müsûl idüp 
iltifâten Anadolı pâyesi tevcîh [ü] inâyet278 olundı ve bu279 keyfiyet-i vukū‘-ı 
fitneye dâ’ir nice kīl [ü] kālden sonra ıslâh-ı zâtü'l-beyn içün taraf-ı pâdişâhîden 
yedine hatt-ı şerîf  virilüp İstanbul'a vardıklarında işbu âteş-i fitnenin280 def‘-i 
teskînine kemâ-yenbagī mücidd [ü] sâ‘î olmak üzre tenbîh [ü] te’kîd buyurılup 

270 idüp ÇY
271 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
272 askere Ç: harâba V: -Y
273 ile ÇY
274 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
275 ve tağrîb ÇY: -V
276 mı -Y
277 ile ÇY
278 ü inâyet ÇY: -V
279 bu Ç: -YV
280 fitne-i azîmenin ÇY: azîme -V
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tertîb-i mühimmât-ı ma‘ûnetleri gördükden dört gün sonra Âsitâne-i sa‘âdet281 
tarafına revâne kılındılar. Ve mukaddemâ Eğridere'ye nefy esnâsında bostâncı-
lar elinde ayağı şikest olan Filibe'den ma‘zûl Galat Şabân Efendi Eğridere'den 
ma‘füvven ne hâl ise şikeste vü beste Edirne'ye gelüp edâ-yı hıdmet-i risâlet 
eyledi. Lâkin renc-i kademden bî-mâr olmağla Edirne'de tîmâr olunmak üzre 
ayağı bağlanup İstanbul'a282 ric‘at husûsunda pâdâş-ı rufekā olamadı. İşbu 
“mahzar getürenlerin haberleri cumʻa gününe değin” gelür deyü İstanbul hal-
kı283 me’mûl iderken bir netîce-i haber zuhûr itmedüğünden dem-beste ve 
hayrân olup “aceb284 bunlara ne hâl oldı, ağır mı yürüdiler” deyüp her biri bir 
gûne tefevvüh idüp285 kimi muvahhiş ve kimi haber-i meserret söyleyip meclis-
lerde kīl [ü] kāl artup akvâl-i kesîre oldı. Ve ol gün286 dahi cumʻa namâzı kılın-
mayup ahşama değin bu hâl üzre durdılar. Ve Edirne cânibine âdemler gönde-
rüp Çekmece'ye değin vardılar ve ba‘zı yolculardan istifsâr olunmağla kimi 
bâ‘is-i sürûr ve kimi dâğ-ı dil birbirlerine mugāyir müşevveş sözler haber virme-
leriyle girüye avdet eylediler. Ve aralarından bir emîr ilerü Meydân-ı lahme 
gelüp bülend-i âvâz ile “müjde olsun, ümmet-i Muhammed giden âdemlerimiz 
mahzarımızı pâdişâhımıza287 teslîm ve lisânen dahi söyledip ahvâlimize ıttılâ‘ 
hâsıl idicek murâdımız üzre müftî efendiyi cümle oğulları ve etbâ‘ıyla habs it-
dirmiş ve Küçük Mîrâhûr Selîm Ağa ile288 hatt-ı şerîf  ve Büyük Tezkireci Mus-
tafâ Efendi ile şeyhü’l-islâm efendiye kürk gönderüp ale's-seher gelür imiş” di-
mekle halk mesrûr olup sabâha müterakkıb oldılar. Lâkin arada ba‘zı ukalâ “bu 
söz289 sâhtedir, mîrâhûr ağa gelse dinç bârgîrlere biner bu âdemden evvel gelür” 
deyüp aslâ290 ısgā vü i‘timâd eylemediler ve irtesi şenbih güni dahve-i kübrâda 
Edirne'den vezîr-i aʻzam gönderdiği Çevik Ahmed Ağa Meydân-ı lahme gelüp 
âvâz-ı bülend291 ile “ümmet-i Muhammed, müjde olsun murâdınız292 hâsıl 

281 sa‘âdet ÇY: -V
282 Âsitâne-i sa‘âset tarafına ÇY
283 halkı -Ç
284 acabâ Y
285 ne hâl... idüp -Ç
286 gün -Y
287 pâdişâh-ı penâh hazretlerine ÇY: penâh hazretlerin -V
288 ile -ÇY
289 sözler ÇY
290 aslâ ÇY: -V
291 bülend-i âvâz ÇY
292 murâd ve maksûdunuz ÇY: ve maksûd -V
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oldı” deyüp koynundan bir kâğıd çıkarup gösterdi. Halk bunı ortaya alup mah-
zar ile giden âdemleri su’âl eylediklerinde “ben anları bilmem,293 ancak mu-
kaddem beni294 sadr-ı a‘zam bir netîce-i haber içün bu tarafa göndermişidi. 
“Cevâb ile vardığımda der-akab bu kâğıdı yazup ve mühürleyüp “gerçi bilirim 
yorgunsun ammâ bu yolda ölürsen de öl; hemân ümmet-i Muhammed'in 
mesâlihinde bulun” deyüp bu cânibe gönderdi ve akībimden küçük mirâhûr 
ağayı dahi göndermek üzre idi. “Eğer295 ahşama gelmez ise yarın zuhra değin 
gelür” didi. Halk te‘accüb idüp “bu âdem niçün bizim âdemlerimizi görmedi, 
bunda bir sır olmak gerek” deyüp Orta Cami'e getürdüler ve ulemâyı cem‘ 
eylediler ve “bostâncı-başı bize niçün haber virmez, ale'l-husûs hâsekileri va-
rup gelmededir. Tahkīk-i nifâkī olmak gerek. Hâzır ele girmiş âdemi hâsbâğçe-
ye yolladık. Hemân şimdi gelüp296 bu ahvâl-i pür-melâl297 bir sûret buluncaya 
değin bizimle odalarda otursun ve sarây-ı pâdişâhîyi bostâncıları kethudâsı 
beklesün” didiler ve bostâncı-başıya âdem gönderüp Orta Cami'e getürdiler ve 
ol mahalde sıgār ve298 kibâr ulemâ efendiler dahi cem‘ olup cümlenin muvâce-
hesinde Ahmed Ağa'nın getürdüği kâğıd kırâ’at olundı. Mazmûnunda “gön-
derdiğiniz mahzar mûcebince murâdınız her vechile299 hâsıl oldı. Elem üzre 
olmayasız” denilmiş, huzzâr-ı meclis te‘accüb idüp “me‘âl-i kâğıd ağnandı 
ammâ sen niçün bizim âdemlerimizi bilmez ve ahvâllerinden300 haber virmez-
sin ve mîrâhûr ağanın geleceğini neden bildin” dediklerinde Ahmed Ağa ka-
sem idüp, “bugün gelmez ise yarın öğle mahalli gelür” didikde ulemâ efendile-
rin ba‘zısı “bu kâğıd sâhtedir, vezîr-i aʻzam bu gûne kâğıd yazmaz. Zîrâ mefhû-
mı bu âdemin cevâbına mutâbık değildir” dimiş-iken ba‘zıları dahi vezîr-i aʻza-
mın hatt ve mührün bilenler tahkīk, vezîr-i aʻzamın hatt ve mühri olduğun 
şehâdet eyledikleri mahalde, bir bostâncı301 risâlet ile gidenlerden bir bostâncı 
çıka-geldi. Halk başına üşüp su’âl eylediklerinde “başımıza çok hâl geldi. Ev-
velâ Edirne cânibine revâne olduğumuzda Silivri'ye varup kul kethudâsını 

293 görmedim Ç: -Y
294 beni mukaddem ÇY
295 eğer ÇY: -V
296 gelüp -Ç
297 pür-melâl ÇY: -V
298 ve ÇY: -V
299 her vechile ÇY: -V
300 ahvâlinden ÇY
301 bir bostancı -ÇY
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onbeş kadar302 çorbacıyla anda bulup bizi görünce gelüp Hasan Efendi'ye bu-
luşdılar ve me’mûr oldukları ahvâli söyleşdiler ve kul kethudâsı bir kademe 
ilerüye gidemeyip Silivri'de kaldı ve biz vedâ idüp Edirne'ye revân olduk. 
Çorlı'ya vusûlümüzde efendiler meşveret idüp ma‘kūl görmeleriyle mahzar ile 
geldiklerini müş‘ir bir kâğıd vezîr-i aʻzama ve bir kâğıd re’îs efendiye yazup 
te’diyyâta Hasan Efendi'nin çukadâ[r]ıyla beni ilerüye gönderdiler. Edirne'ye 
varup re’îs efendiye olan tezkireyi virüp sadr-ı aʻzamın dahi tezkiresin dahi 
teslîm eyledikde ol sâ‘at efendilerin ahzı-çün Edirne bostâncı-başıya haberimiz 
yok, fermân virilmiş, âyâ ne cevâb çıkar dirken re’îs efendinin bir âdeminden 
su’âl eylediğimde iş yamandır yoldaş, hemân303 firâr idegörünüz ve nice her 
birimiz bir cânibe firâr benim304 bir değirmenciyle dostluğum var idi değirme-
nine düşdüm. Bir gün bir gice saklanup bir kirâ305 bârgîriyle işte gücile bu ta-
rafa geldim. Risâlet ile giden efendiler mahbûsen Eğridere Palankası'na nefy 
olundılar ve hâlen Edirne’de bayrak açup otuzar guruş bahşiş ve beşer akçe 
terakkī ile serdengeçdi yazayorlar” didi. Halk bostâncıyı alup Orta Cami'e 
getürdiler. Ulemâ efendiler, bu âdem bostâncı mıdır, ağalarından efendilerin-
den306 ve neferinden307 istifsâr olundukda kendülerden olduğun şehâdet eyledi-
ler ve bostâncı-başı nifâk üzeredir dimeleriyle yemîn idüp kurtuldı ve “Edirne 
cânibine giden efendilerden sonra tarafımızdan ne bir kâğıd gitti ve ne bir 
âdem geldi. İşte şimdi gelen bostâncı dahi doğrı bunda308 geldi” dimekle emîn 
[ü] sâlim309 oldılar ve Çevik Ahmed Ağa'ya “ya bu bostâncıya sözün nedir” 
didiklerinde kasem idüp “aslâ bu habere ıttılâ‘ım yokdur ve yarın öğleye dek 
mîrâhûr ağa gelmez ise her ne cezâ tertîb iderseniz sezâdır” didi. Ve Eğridere 
palankasına nefy olunan efendilere ihâneten böyle te’dîb ü ta‘zîr olundukların 
gûş itmeleriyle deryâlar gibi cûş [u] hurûş eyleyüp310 Vezîr-i aʻzam Râmî Me-
hemmed Paşa'dan Başmakçı-zâde Ali Efendi'ye Müftî Feyzullâh Efendi'nin311 

302 mıkdârı ÇY
303 yoldaş hemân VY: hemân yoldaş Ç 
304 benim -ÇY
305 kirli ÇY
306 efendilerinden ÇY: -V
307 neferâtından ÇY
308 bunda ÇY: -V
309 ve sâlim ÇY: -V
310 idüp ÇY
311 Efendi-yi sâbıkın ÇY: sâbık -V
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evlâd ü etbâ‘larıyla azl ü nefy olduklarını nâtık mezkûr Çevik Ahmed Ağa ye-
diyle vürûd iden mektûb-ı mübeşşir husûl-i matlûb iken aslâ vücûd virmeyüp 
“bundan maksûd-ı merâm312 bizi iğfâl olduğunda kat‘â şekk velâ313 şübhe 
yokdur” deyüp ale'l-umûm Çevik Ahmed Ağa'nın üzerine sell-i seyf  hücûm [ü] 
iktihâm314 eylediler. Derd-mend-i bî-çâre315 feryâda316 başlayup “eğer bana 
i‘timâd itmezseniz yarın mîrâhûr ağa geldikde sıdk-ı kelâmım zâhir olur” di-
mekle habs eylediler. Ol gün ki mâh-ı mezbûrun onbeşinci şenbih günüdür 
ahşama değin müşâvere olup yine bir mahzar sûreti tesvîd ve her bir317 ocak-
dan ve sâ’ir esnâfdan otuzar kırkar âdem mecmû‘ı ikibin kadar318 âdem gön-
derüp mahzarı bi'z-zât pâdişâh-ı penâh319 hazretlerine virüp her320 ne cevâb 
buyururlar ise alup getürmek üzre karâr virdiler ve ahşam irişmekle bu masla-
hat sabâha te’hîr olup ulemâ efendilere yine seherî cem‘ olmak üzre hânelerine 
destûr verildi ve irtesi bâzâr gün halk gürûh gürûh Meydân-ı lahme cem‘ oldu-
ğı mahalde Küçük Mîrâhûr Selîm Ağa ile hatt-ı hümâyûn ile Küçükçekme-
ce'de kalup her ocakdan hatt-ı hümâyûn istikbâline âdem taleb eylemiş vâkı‘â 
vâfir karşucı gönderüp kuşluk vakti Meydân-ı lahme gelüp sâdât çadırları 
önünde sancak dibine indi “neye geldin, cevâbın nedir?” didiklerinde, [289a] 
“Şevketlü mehâbetlü321 pâdişâhımız hazretleri murâdınız322 üzre hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrûn323 ve324 fermânlar gönderdi, îsâline geldim” diyicek, 
Orta Câmi‘e getürdiler hatt-ı hümâyûnı elinden alup mahzarlarında feth [ü]325 
kırâ’at eylediler. “Mazmûn-ı münîf-i mahzarınızda şer‘ ile da‘vâmız var yazıl-
mış, nasb eyledüğünüz müftî ve kādî-askerleri ve nakībi bu cânibe gönderüp 
sizler bi'l-cümle mekânlarınıza dağılup ve çarşu ve bâzârı açup âsûde-hâl ola-

312 merâm ÇY: -V
313 şekk velâ ÇY: -V
314 ve iktihâm Ç: iktihâm Y: -V
315 bî-çâre ÇY: -V
316 feryâd ü figāna ÇY: ü figān -V
317 bir ÇY: -V
318 mıkdârı ÇY
319 penâh ÇY: -V
320 gönderüp... her -Ç
321 mehâbetlü ÇY: -V
322 murâd-ı maksûdunuz ÇY: maksûd -V 
323 şevket-makrûn ÇY: -V
324 ve -ÇY
325 ve ÇY: -V
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sız” buyurulmuş, fi'l-hakīka vezîr-i aʻzam tarafından gelen mektûba muvâfık ve 
Çevik Ahmed Ağa'nın ve Selîm Ağa'nın326 kavllerine mutâbık iken yine dalâl-i 
kadîmlerinden rücû‘ itmeyüp bir bir feryâda327 başlayup “tarafımızda olan 
ulemâ efendilerin birini göndermeziz, biz anları şer‘a da‘vet ider âdemler gön-
derdik nice oldı. Eğer anlardan birine zarâr isâbet idecek olur ise herbirinin 
yerine senin gibi elli pây-zân katl ideriz. Eğer habs itdiniz ise, işte328 biz de seni 
habs ideriz ve Devlet-i aliyye'nin329 bu makūle sahte akvâl ve ahvâlden murâdı, 
usûl ile bu fitneyi teskîn ve cem‘iyyetimizi perâkende vü perîşân itdikden sonra 
her birimize330 isnâd-ı töhmet-i bağy ü isyân ile havâle-i şemşîr-i kîn itmekdir. 
Bu ise olmayacak işdir” deyüp zerre kadar azîmet-i fâsidelerine fütûr virmek 
değil belki dahi ziyâde var kuvveti bâzûya getürüp bu kadar olmamak gerek 
idi.331 Şimden girü itmâm-ı merâm itmedikce gayret-i câhiliyye muktezâsı üzre 
bizlere râhat ü ferâgat harâm olmuşdur. Bu mertebeden sonra bizim sükûn ve 
ferâgatımız mahzâ mahzarımızda tahrîr olunan mâddelerin husûl-pezîr olma-
sına mevkūfdur diyerek sâbit-kadem-i merkez-i inâd ü muhâlefet oldılar. 

Takrîr-i Sipâhî

Bu mahalde bir gulgule oldı. Meğer efendiler ile sipâh ocağından Edirne'ye 
giden bir âdem çıka geldi. Orta Câmi‘e getürdiler, Mîrâhûr Selîm Ağa muvâ-
cehesinde söyletdiler. Edirne'ye revâne ve Hafsa'ya dâhil olup ol gice anda 
beytûtet ve ale's-seher kasabadan bir buçuk sâ‘at mıkdârı ayrılıkda karşudan 
bostâncı-başı ve büyük mîrâhûr vâfir atlu baratalular ile geldiler. Ve efendiler 
bunlara selâm virüp anlar dahi atlarından inüp tecâhülâne, “Efendiler uğurlar 
ola nereye gidersiz?” su’âl idicek bunlar dahi keyfiyyet-i ahvâli takrîr eyledik-
lerinde “imdî pâdişâhımızın fermânı girü Hafsa'ya dönüp meks ider ve bize 
mahzarı teslîm idersiz” didiklerinde “mutlak biz mahzarı yedimizle şevketlü332 
pâdişâh hazretlerine virmelüyüz mesâlih-i ibâdullâhdır” deyince “fermân size 
Hafsa Menzili'ne dekdir” deyüp mahzarı alup gözümüze karşu yakdılar. Ve 

326 ve Selîm Ağa'nın -ÇY
327 feryâd ü figāna ÇY: ü figān -V
328 işte ÇY: -V
329 aliyye-i Osmâniyye'nin ÇY: aliyye-i Osmâniyye -V
330 birilerimize ÇY
331 gerekdir ÇY
332 şevketlü ÇY: -V
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cebren bizi döndürdiler ve dörtyüz kadar333 bostâncı etrâfımız alup Hafsa'ya 
getürdiler. Efendileri mütevellî hânesine ve bizleri bir hâneye kondurdılar. 
Ahşam oldukda bir bostâncı yanıma geldi. “Bizi bunda alıkoduklarının sebebi 
nedir?” su’âl eyledüğümde “bildüğüm334 budur ki bu gice cümlenizi boğazla-
yacaklardır” deyince, aklım başımdan gidüp “el335 amân yoldaş üzerimde kırk 
guruşcuğum336 var337 al sana helâl olsun beni halâs eyle” didüğümde beni fışkı 
içine gömüp üzerime dahi fışkı örtdü ve yoldaşlarımın üzerinde olan cümle 
silâhlarını338 çıkarup taşra getürdiler. Nısfü'l-leylde gerek bunların ve gerek 
efendilerin ellerine bilekce ve boğazlarına zencîr urup arabalara tahmîl ve 
alup gitdiler. Ve ben dahi fışkıdan çıkup köprüyi geçdim. Bir harmân yığını 
içine girüp saklandım. Sabâh oldukda yola düşüp339 güçle geldim. Nazar idin 
ayaklarıma” dimekle cân havliyle yürüdüğünden ayakları mecrûh, durmağa 
bir dürlü340 mecâli olmaduğun hâzır bi'l-meclis müşâhede itmeleriyle bir bir 
bükâ eylediler “ve kâfirden gelen ilçiye ri‘âyet [ü] ikrâm iderler, ümmet-i 
Muhammed resûlüne bu hakāret ve gadab341 olur mı” dirken bir herîf  dahi 
çıkageldi. “İstanbul342 halkının yedi yaşından yukarısın kırmağa tecvîz idüp 
virilen fetvâ mûcibince hüccet dahi virmişler” deyince bî-kibâr ulemâ efendiler 
“biz ne cürm sâhibiyüz ki hakkımıza fetvâ ve hüccet343 vireler. Şimden sonra 
ne günümüze dururuz bu husûsta bi'l-cümle kırılmak gerekir” deyüp ulemâ 
vü meşâyih ve ocak halkı ve sâ’ir a‘yân-ı cem‘iyyet bunun üzerine ahd [ü] 
mîsâk idüp yemîn eylediler ve müceddeden Müftî Mehemmed Efendi'ye ve 
Rûm344 Kādî-askeri Tevkī‘î-zâde345 Mehemmed Efendi'ye ve Anadolı Kādî-as-
keri Deli Yahyâ Efendi'ye bey‘at idüp Mısır'dan ma‘zûl beyler hâcesi Ahmed 
Efendi İstanbul kādîsı ve Koca Muslı Ağa segbân-başı nasb ve ta‘yîn olundılar 

333 mıkdârı ÇY
334 bildüğüm -ÇY
335 el ÇY: -V
336 guruşum ÇY
337 vardır ÇY
338 silâhlarını VY: silâh ve postallarını Ç
339 azîm zahmet ve meşakkat ile +ÇY: -V
340 bir dürlü ÇY: -V
341 azab ÇY
342 Âsitane-i sa‘âdet ÇY
343 ve hüccet -ÇY
344 Rumili ÇY
345 Tevkī‘î-zâde -Ç
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ve Küçük Mîrâhûr Selîm Ağa yeniçeri odalarından birinci odaya habs olundı 
ve bi'l-ittifâk yeniçeri ve cebeci ve topcı ve sipâh [u] silâhdâr346 ve bostâncı 
ocakları Meydân-ı lahmden bayrakların kaldırup Yenibâğçe çayırlığına nasb-ı 
hıyâm347 eylediler ve orta çadırların kurup oturdılar. Ve ehl-i hirefin cümle 
haymeleri Meydân-ı lahm'de kaldı ve seyre çıkan halk “bir âdem içün cüm-
lemizin katlini tecvîz görüp hayrı istîmân-ı pâdişâhı biz de istemeziz” sözün 
söylediler. Ve ba‘del'l-istişâre müftî-i menfânın ve evlâd ü etbâ‘ının İstanbul'da 
hâneleri mühürlenmek içün sâdır olan fermân mûcebince İstanbul Defterdârı 
Şerbetçi-oğlı Hüseyin Efendi da‘vet olundukda havfından firâr ve ihtifâ itmi-
şidi. Yerine Şıkk-ı sânî Muhteşem Mehemmed Efendi nasb olundı ve bundan 
bir gün mukaddem Yedikulle kapusı ve Topkapusı348 ve Edirnekapusı ve 
Bâğçekapusı'ndan gayrı cümle İstanbul kapuları kapanup miftâhları Ağakapu-
sı'na teslîm olunup içerü girüp çıkanlar münâfık kâğıdları götürüp getürenler 
ma‘lûm ve ahz olunmak üzre bu dört kapuya ve Eyyûb-i Ensarî'ye âdemler 
ta‘yîn ve muhkem muhâfaza olunmuş idi. Hikmet, bugün taraf-ı Devlet-i 
aliyye'den Vezîr-i aʻzam Râmî Mehemmed Paşa'nın Büyük Tezkireci Mustafâ 
Efendi şeyhü’l-islâmlık ile Edirne'ye da‘vet olunan Başmakçı-zâde Seyyid Ali 
Efendi'ye hıl‘at-ı beyzâ-yı fetvâ îsâli'çün tebdîl-i câme nihânî Edirnekapusı'nda 
girerken mi yohsa Eyyûb Çarşusu'ndan geçerken ahz olunup Orta Cami‘e ge-
türdiler. Ulemâ efendiler ve sâdât-ı kirâm349 ve ocak halkı “tarafımızdan risâlet 
ile Edirne'ye irsâl eyledüğümüz efendiler nice oldı” deyü350 su’âl eylediklerinde 
“nefy olundı, hattâ fermânın ben yazdım” diyicek ilçiler mâddesine mücâzât 
kasdıyla ol dahi birinci odaya habs olundukdan sonra hıl‘at-ı fetvâyı, Seyyid 
Ali Efendi ta‘allülünden ittifâk-ı nâs ile müftî nasb olunan İmâm Mehemmed 
Efendi'ye ihtilâs eylediler ve mektûbunun dahi mazmûnı “fazîletlü şeyhü’l-is-
lâm efendi sa‘âdetlü pâdişâhımız hazretleri sizleri şeyhü’l-islâm idüp fetvâyı 
ihsân-ı hümâyûn351 eylemişdir.352 Kendü murâdınız olduğı ulemâ efendilerden 
sadreyn efendileri nasb idüp ve ma‘an ale'l-acele bu tarafa gelüp mevlid-i şerîfe 
irişesiz, zîrâ mevlid-i şerîf  kırâ’at olunmağa sizlere muntazırdır ve ol taraf-

346 silâhdâr ve sipâh ÇY
347 hıyâm ÇY: -V
348 ve Topkapusu -Ç
349 kirâm ÇY: -V
350 deyü ÇY: -V
351 hümâyûn ÇY: -V
352 eylemişlerdir ÇY
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da olan cem‘ıyyeti takrîr idesiz” buyurulmuş ve tâ’ife-i mezbûre “el-uhdetü 
ale'r-râvî” mâ-beynlerinde cereyân eden ahd [ü] mîsâka binâ’en “Vezîr-i aʻ-
zam Râmî Mehemmed Paşa gereği gibi kendü merâmları temşiyyetine cidd 
[ü] cehd ider ümîdiyle bu vakte değin zımn-ı himâyetlerinde iken ma‘kūl ve 
nâ-ma‘kūl zu‘mlarınca hılâf-ı me’mûl hareket eyledi” deyü andan dahi sarf-ı 
teveccüh, mesned-i sadâret-i uzmânın âhara tevcîhini tefevvüh itmeğe başla-
dılar. Kā’im-makāmlık şi‘ârıyla birkaç günden berü temşiyyet-i umûr-ı eşrâra 
der-kâr olan Vezîr Söhrablı Ahmed Paşa rütbe-i ulyâsı sadârete zafer-yâb olub 
lâkin engüşt-i353 i‘tibârında nigîn-i sadâret olmadığından vezâreti mühürsüz 
imzâ gibi bir ma‘nâ oldı. Ve Muhteşem Mehemmed Efendi pîr ü354 alîl ve 
harekete mecâli olmamağın azl ve Darphâne Emîni Muhsin-zâde Abdullâh 
Efendi defterdâr ta‘yîn olup kendü levâzım ü ma‘ûnetleri müftî-i ma‘zûl Seyyid 
Feyzullâh Efendi'nin ve355 evlâd ü etbâ‘ının İstanbul'da mahzûn olan mâlların-
dan görülmek üzre karâr virmeleriyle zu‘mlarınca emîn add itdikleri bir nice 
düzd-i der-kemîni defterdâr efendinin yanına koşup mezbûrların hânelerine 
ve ba‘zı câmi‘lerde buldukları mâlların ahz [ü] kabz ve bâb-ı hümâyûna nakl 
eylediler. Selîm Ağa hîle vü hud‘a ile tahlîs-i girîbân bâbındadır ve Mîrâhûr 
Selîm Ağa tâ’îfe-i ma‘hûdenin ellerinden tahlîs-i girîbân içün böyle bir dâm-ı 
hîle tertîb idüp “sizi henûz ittifâk ü cem‘ıyyetiniz bu mertebeye bâliğ olduğı 
şehriyâr-ı istiğnâ-şi‘âr hazretlerinin kemâ-yenbagī ma‘lûm-ı hümâyûnları 
değildir. Ana binâ’en müsâ‘ade-i mes’ûlünüzde nev‘an müsâmaha gösterdiler. 
Eğer tekrâr bir mahzar ile i‘lâm-ı hakīkat ve beni rikâb-ı hümâyûna irsâl eyle-
seniz mahzarınızı bilâ-vâsıta rikâb-ı saltanata356 nihâde ve nefsü'l-emri sıhhati 
üzre ifâde eylerdim. Sözüme i‘timâd iderseniz husûl-i murâd [289b] âsân 
olup taraf-ı hümâyûndan mahzarınız mutazammın olduğı husûsların küllîsi-
ne müsâ‘ade olunup abes yere Edirne'ye sefer ve hareket meşakkatin irtikâba 
hâcet kalmazdı” diyerek ne hâl eyledi357 ise mezbûrları sözüne358 farîkate359 ve 
beş günde varup gelmeğe va‘de ve şart eyledi. Anlar dahi vâkı‘â bir âdemi360 

353 umûr-ı eşrâra... engüşt-i -ÇY
354 ve ÇY: -V
355 ve -ÇY
356 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY
357 eyledi ÇY: -V
358 inandırup +ÇY: -V
359 farîkate -ÇY
360 vâkı‘â +Y: -ÇV
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bî-hûde habsden ne çıkar belki söyledüği sözlerin bir eseri zâhir ola deyüp 
tekrâr bir mahzar dahi tahrîr ve terkīm ve Selîm Ağa'nın yed-i sefâretine teslîm 
ve mâh-ı mezbûrun onyedinci dü-şenbih gün Edirne'ye irsâl eylediler. İrtesi salı 
gün varup getürdüği mahzarı vezîr-i aʻzam vesâtatıyla alay köşkünde huzûr-ı 
hümâyûna teslîm ve başına gelen hâli ve keyfiyyet-i ahvâllerin bir bir takrîr-i 
kelâm361 eyleyüp “bir dahi gidemem, anların elinde olmakdan ise kanım helâl 
olsun beni bunda öldür” dimekle tebessüm eyleyüp göndermedi. Ol mahalde 
pâdişâh-ı âlî-câh362 hazretleri vezîr-i aʻzama “bu tâ’ife-i bâgıyenin irsâl-i resâ’il 
ve ityân-ı delâ’il ile mülzem olmayacakları ma‘lûm, ba‘de'l-yevm bu kavm-i 
bî-edeb üzre 363 السيف أصدق أنباًء من الكتب mefhûmunca364 şemşîrini tîz itmedikce 
ilzâm kabûl itmezler. Asker cem‘ ve mühimmât-ı sefer tedârüküne himmet ve 
gayret eylemek üzre fermân-ı hümâyûn” buyurdılar. 

Tahrîr-i Ecnâs-ı Asker der-istanbul

Mâh-ı mezbûrun onsekizinci salı gün İstanbul'da her ocağın mümtâz segle-
ri yeniçeri ağasına varup “bizi365 nice bir bunda meks [ü] ikāmet [ü] ârâm366 
itdirirsin, bir gün mukaddem tedârükümüzi367 görüp gidelim” didiklerinde, 
yeniçeri ağası dahi “bir iki gün sabr idin Küçük Mîrâhûr Selîm Ağa cevâb 
getürmek üzre ahd [ü] yemîn eyledi. Ne haber zuhûr ider ise andan sonra iş368 
âsândır” didikde “bâri tazyî‘-i evkāt itmeyelim gidecek askeri369 yazalım, hâzır 
[u] âmâde idelim” dimeleriyle bu re’yi370 ma‘kūl [ü] münâsib371 görüp her 
bayrak altında beşer yüz âdem olmak372 üzre yirmi bayrak yeniçeri ocağından 
ve on bayrak cebeci ocağından ve beş bayrak topcı ocağından ve beş bayrak 

361 kelâm ÇY: -V
362 âlî-câh ÇY: -V
363 “Kılıç kitaptan daha doğru haber verir”. Müneccimlerin “Amuriye feth edilemez” sözünü yazan 

kitaplar için fetihten sonra söylenmiş bir sözdür. 
364 mefhûmunca Ç: -YV
365 bizleri ÇY
366 ü ikāmet-i ârâm ÇY: -V
367 tedârüklerimizi ÇY
368 işler ÇY
369 askerleri ÇY
370 re’y-i tedbîri ÇY: tedbîr -V
371 ve münâsib Y: -ÇV
372 olmak -Ç
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bostâncı ocağından serdengeçdi yazılmak fermân olunup her bayrağa birer 
ağa nasb olundı. Ve tâ’ife-i ehl-i hirefden dahi her sınıfın kethudâları müsellah 
onar âdem ile âmâde olmak buyuruldı. Bu harîs ile yazılmağa gelenleri yazmak 
iktizâ itse bir günde yarar cengâver altmış bin âdem tahrîr olunurdı. Nâsın 
munsıfları bu tâ’ife-i eşkıyâ Edirne'ye dâhil olur ise şehri ve etrâfındaki kurâ ve 
kasabâtı, altın üstüne getürüp harâb [ü] yebâb meskenlerin bûm373 [u]gurâb 
ideceklerinde hiç374 şübhe yokdur. Hakk te‘âlâ hazretleri bu emrin suhûlet ile 
def‘ini müyesser ide du‘âsın ider oldılar. Ve tedâvül-i âlât-ı harb ü darbe kādir 
olmayan erbâb-ı hıref  makūlesinin çadırları yine Meydân-ı lahmde madrûb ve 
Bezzâstân kethudâsıyla Sarrâc-hâne kethudâsı üzerlerine baş ta‘yîn ve ecnâs-ı 
askerin375 bâr [ü] bengâhları Dâvudpaşa sahrâsına mansûb oldı.

Âmeden-i ilçiyân der-istanbul

Mâh-ı mezbûrun yirmiikinci şenbih gün risâlete giden ilçiler İstanbul'a gelüp 
dâhil, doğrı Orta Câmi‘e nâzil oldukda tenbîh-i hümâyûn buyurılan mevâd 
içün akd-i meclis iblâğ ve lâzıme-i uhde-i risâlet olduğı üzre edâ-yı hıdmet ey-
leyüp şeyhü'l-islâm ve sadreyn ve nakībü'l-eşrâf  ta‘yîn itdikleri efendilerin ıcâ-
leten Edirne'ye gelmeleri murâd-ı hümâyûn ve Âsitâne'ye teşrîfleri bu cem‘iy-
yetin dağılmasına merhûn idüğün inhâ ve cümlenin müvâcehesinde hatt-ı şerîf 
feth [ü] kırâ’at olundı. Mazmûnunda, “Küçük Mîrâhûr Selîm Ağa kulum ile 
gönderdiğiniz mahzarda münderic olan kelimâtınız ma‘lûm-ı376 hümâyûnum 
oldı. Hasmınız olan Müftî377 Seyyid Feyzullâh Efendi matlûbunuz üzre azl ve 
oğullarıyla ma‘an Erzurum'a nefy ve hâlen fermân-ı hümâyûnumla Varna 
Kal‘ası'nda mahbûsdur. Cümlenize selâm ve du‘â iderim. Ba‘de'l-yevm ulûfe-
niz nakd de virilmek üzre bi'l-cümle cerâyiminizi afv eyledim. Müftîliğe ve kā-
dî-askerliğe ve nakībliğe ma‘kū[l] gördüğünüz efendileri ben de kabûl eyledim. 
Edirne'ye gönderüp ve İstanbul kādîsın dahi nasb idüp du‘â-yı hayrım alasız 
gerekdir ki hatt-ı hümâyûnuma itâ‘at idüp cem‘iyyetinizi elbette378 dağıtup 
yerlü yerinize gidüp dükkânlarınızı açup bey‘ [ü] şirâ‘ınızı idüp âsûde-hâl ola-

373 bûm -ÇY
374 hiç ÇY: -V
375 asâkirin ÇY
376 ma‘lûm VY: makbûl Ç
377 müfti -Ç
378 elbette ÇY: -V
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sız. Biz dahi an-karîb ol cânibe varmamız emr-i mukarrerdir” buyurulmuş. Bu 
gûne hevâ-yı nefslerine muhâlif  kelimâtdan sîneleri mâlâ-mâl hışm-gîn olup 
efendilere, “ma‘lûm oldı ki devlet tarafından in‘âm [ü] ikrâm ile tatyîb ve usûl 
ile ahd [ü] peymân ittifâkımızı nakza tergīb itmişler, fîmâ-ba‘dehû sizin bizlere 
inzimâmınız şerefimize kesel ve nizâm-ı cem‘iyyetimize halel vireceği mukar-
rerdir deyüp mezbûrları dâ’ire-i fesâdlarından tard ü ib‘âd itdiler. Ve şimden 
girü tereddüdât ile izâ‘at-i evkāt itmeyüp karâr-dâde-i azîmetimiz olduğı üzre 
bir sâ‘at evvel nakl ü hareket ve Edirne cânibine teveccüh ü sür‘at lâzımdır” 
deyü tedârük-i kâr-ı bâra bezl-i nakdîne-i iktidâr itdiler. 

Zuhûr-ı Fîrârî Hasan Paşa ve Nasb-ı Kā’im-makām-ı Âsitâne

Mukaddemâ sadr-ı sâbık Ammî-zâde Hüseyin Paşa kethudâlığından vezâret 
ile kendü maskat-i re’si olan Şehrizor Eyâleti’yle nâ’il-i merâm ve ser-bülend-i 
emâsil olan Nalband-oğlı Vezîr Seyyid Hasan Paşa ki müftî-i ma‘zûl ilmiyle 
gadab-ı pâdişâhîye mazhar olup katli bâbında fermân-ı kazâ-cereyân sâdır 
olmağla dergâh-ı âlî kapucı-başılarından ekser bu makūle hıdmetlere mübâşir 
ve tertîb-i cezâda mâhir Türkmen Kara Bayram Ağa ta‘yîn olunmuş-idi. Emr 
ber-aks olup baş almağa varan ser-bâz baş virmekle, vezîr-i müşârün-ileyh 
ser-pençe-i muhâlefetden güç-ile halâs oldı. Ağa-yı mûmâ-ileyhi katl itmek 
cinâyeti379 dahi gadab-ı şehriyârîyi tekrâr ideceği mukarrer olmağın bilâ-tevak-
kuf  tebdîl-i câme380 ve destâr başında bir kaba estâr ile firâr ve hezâr mihnetle 
İstanbul'a düşüp yâr-ı gārı Canbâz Emîr'in hânesinde ihtifâ ve karâr itmiş-idi. 
Vak‘a zuhûrundan haber-dâr olup lâkin “belki def‘ ü teskîn olunur” deyü kû-
şe-i inzivâdan baş göstermek emrinde tereddüt üzre381 iken fitne-i eşkıyânın 
tamâm mertebe kuvvet ve gereği gibi dil-hâhı üzre sûret bulduğun işidicek, 
mâh-ı mezburun yirmiikinci şenbih gün genc-i ihtifâdan zuhûr ve doğrı ken-
düden sadr-ı aʻzam olan Söhrablı Ahmed Paşa huzûruna gelüp dâmen-bûsla-
rıyla şeref-yâb olmağın Âsitâne-i sa‘âdet kā’im-makāmlığına kürk giydirip mâl 
bulmuş mağribîye döndi ve382 Edirne'ye âzim olanlara İstanbul'dan kafadâr-ı 
temşiyyet-i mehâmm olmak buyuruldı. Zîrâ ol dahi levend-nâme fenninden 
sâhib-i ictihâd ve hîle bâbında üstâd olmağla zor-bâzû-yı şerr [ü] şûr ile zuhûr 

379 şehriyârî Ç: -YV
380 câme -ÇY
381 üzreler ÇY
382 ve ÇY: -V
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itdüği günden berü Edirne'ye azîmet emrinde mütereddid ü mütelâşî ve fikr ve 
ihtimâlât cesûr [ü] mütehâşî383 olan tâ’ifenin umûr-ı husûslarında dâmen-i sa‘y 
ü takayyüdi dermiyân itmekle, tedbîr-i mühimmât-ı fitnede tagallüb-i sadr-ı 
vezâret olan Ahmed Paşa'ya zahmet belki bir ferde nevbet virmeyüp, a‘yân-ı 
devletden Arnavud Küçük Hüseyin nâm şerîr zâlimi nüzul emîni itdirdi. Ve 
İstanbul ve Edirne havâlîsinden serdengeçdi bayrakları açan ağalar nâmına 
eşhâs ve evbâşların zîr-livâ-yı şekāvetlerine cem‘ olan onbin yeniçeri ve beşbin 
cebeci ve bin topcı ve terakkīlü yazılan beşbin mıkdârı384 zümre-i sipâh ve 
silâhdâr ve binyüz mıkdârı aşağı bölük sipâhîleri ve bin kadar bostâncı tâ’ifesi 
ve dokuzyüz kadar385 İstanbul Gümrüğü'nden yevmî onar akçe tekā‘üd ulû-
fesiyle yazılan sâdât nâmına ba‘zı erbâb-ı fesâd ile yirmidörtbin ulûfeli asker 
cem‘ olduğundan gayrı, ehl-i sûk ve esnâf  ve suhtevât dahi birkaç bin âdem ile 
başka bir gürûh-ı mekrûh oldılar. Hâlâ ki bu tâ’ife-i bî-şu‘ûrun akl ü idrâklari 
ol mertebe mağşûş olmuşidi ki üzerlerine ref‘-ı râyet-i hurûc eyledikleri sultân-ı 
enâm kasdıyla etrâf  ü eknâfdan asâkir [ü] ecnâd cem‘ine neşr itdikleri menşûr-
lara yine nâm-ı pâdişâhî ile tuğrâ-keş-i temşiyyet olup bu kıyâs ile sâ’ir evzâ‘ları 
dahi386 ne gûne nâdir-i berâber idüği kıyâs olunabilir. 

Cem‘-i Asker ez-Cânib-i rikâb-ı Hümâyûn

Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in yirmialtıncı çehâr-şenbih gün Edirne Bostâncı-başı 
Karayılan-oğlı Kıbtî Ali Ağa vezâret ile kubbe-nişîn olup387 Hâsoda köşkünde 
huzûr-ı hümâyûnda388 serâserli kürk ilbâs olundı ve yerine küçük birâde[r]i 
Ahmed Ağa bostâncı-başı nasb ve Yeniçeri Ağası Trabluslı Arnavud Osmân 
Ağa'ya pâye-i vezâret ve Kassâbbaşı Kara Mehemmed Ağa'ya cebeci-başılık 
virildi. Ol gün vezîr-i aʻzam Hâsoda köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya389 yüz sürüp 
“bundan esbak tenbîh-i şerîf390 buyurduğunuz üzre eşkıyâ-yı cem‘iyyete varup 
hatt-ı hümâyûnunuz okunup lisânen dahi emrinizi söyleyicek kat‘â itâ‘at [ü] 

383 mütelâşî ÇY
384 kadar ÇY
385 mıkdârı ÇY
386 dahi -Ç
387 olup -Ç
388 hümâyûn-ı husrevânide ÇY: husrevânî -V
389 a‘lâ-yi masîre ÇY: masîr -V
390 şerîf  -ÇY
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inkıyâd itmeyüp biz ol Devlet-i aliyye391 hâ’ini müftîyi392 oğullarıyla buraya 
istedik ve pâdişâhı dahi İstanbul'a gelsün didik. Çün ki matlûbumuza müsâ‘a-
de itmedi. Biz de Edirne'ye varup da‘vâmızı bi'z-zât huzûr-ı hümâyûnlarında 
görürüz” deyü ahd [ü] mîsâk [290a] idüp yirmi kıt‘a kolonborna ve kırk kıt‘a 
şâhî darbuzen, mecmû‘ı altmış kıt‘a top ile hâzır [u]393 âmâde ve asker cem‘ine 
mübâşeret eyledikleri ve “bunlar ile mukātele câ’iz olur mı” deyü394 fetvâya 
mürâca‘at olundukda “hurûc ale's-sultândır cümlesini kâfir kırar gibi kırmak 
câ’iz olur” deyü virilen sûret-i fetvâyı rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm395 eyle-
yüp gitdi. 

Tahlîf-i Tavâ’if-i Askeriyye

Ve irtesi penç-şenbih gün tavâ’if-i askeriyyeye sebât-ı ahd [ü] mîsâk teklîf, Dev-
let-i aliyye'ye i‘timâd gelmek ve396 tahlîf  olunmak murâd-ı hümâyûn olunma-
ğın cümle vüzerâ ve ulemâ ve meşâyih ve ricâl-i devlet vezîr-i aʻzam sarâyına 
da‘vet ve dîvânda397 cem‘iyyet eyledikleri mahalde sadr-ı aʻzam398 iktizâ-yı asr 
üzre muvaffık-ı hitâba ruhsat-yâb olan sıgār ve399 kibâra bu ta‘bîr-i400 nevâ-
ziş-âmiz ile bast-ı kelâm itdiler. Şöyle ki “İstanbul'da cebeci ve topcı tâ’ifesinden 
germ ve serd-i rûzgârdan gûşmâl görmemiş ve dest-i sitem-i zamâna tan-
bûr-misâl kulağın burmamış ba‘zı eşkıyâ cem‘iyyet ve dest-i hıyânetleri hûn-ı 
nâ-hakk ile âlûde olmağı merdlik add iden delikanlı belki elikanlı nice401 küştenî 
nâ-be-kârânlar ile fitne vü fesâd emrinde akd-i şirket itmekle nizâm-ı âlemi 
berhem-zede-i teferruka vü ihtilâl ve nice müte‘ayyen kimesneleri zor-bâzû-yı 
cebr ü zecr ile dâ’ire-i şekāvetlerine idhâl idüp livâ-yı hurûc ale's-sultâna ihtizâr 
virmişler. Müftî efendi ve evlâd ü etbâ‘ının halka olan sû’-i mu‘âmele ve âm-
me-i umûr-ı kâ’inâta müdâhalelerinden dil-gîr olmak bahânesiyle şevketlü, 

391 aliyye ÇY: -V
392 müftî dedikleri ma‘tûfu ÇY: dedikleri ma‘tûf  -V
393 hâzır ve ÇY: -V
394 deyü ÇY: -V
395 i‘lâm ÇY: -V
396 ve ÇY: -V
397 dîvânhânede ÇY
398 a‘zam Ç: sadr-ı aʻzam YV
399 ve ÇY: -V
400 tenbîh Ç: ta‘bîr YV
401 nice ÇY: -V
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mehâbetlü402 pâdişâh-ı enâm hazretlerinden rû-gerdân olup kasd-ı fâsid ile bu 
tarafa gelmeğe tesaddî ve gûnâ-gûn hıyânet ü te‘addî eyledikleri mesmû‘dur. 
Lâkin gerek müftî efendi ve gerek evlâd ü etbâ‘ının çâk bu mertebe kulûb-ı403 
nâsı tenfîr belki bir ferdi dil-gîr itdikleri bu güne gelince gereği gibi ma‘lûm-ı 
hümâyûnları olmadığından nâşî şevketlü pâdişâhımız hazretleri404 ma‘zûr de-
ğil midir? Anlar hüsn-i hâl ve hareketle meşgūl olanlara sâhib çıkar, müftî 
efendiye ve evlâdlarına ri‘âyet ü himâyetleri dîn [ü] devlete halel ve nâmûs-ı 
saltanata kesel virir ahvâlleri olmadığı sûretdedir. Ve hâlâ ba‘zı nâ-revâ hare-
ketleri huzûr-ı fâyizü'n-nûrlarında zuhûra geldüği sâ‘at bilâ-te’hîr nefy ü iclâ 
buyurduklarından405 mâ‘adâ ba‘de'l-yevm adların anmayup bundan böyle 
dâ’ire-i devletlerine tekarrüb itmemek üzre azm [ü] cezm buyurmuşlardır. Bu 
mertebe rızâ-yı ibâd-ı ra‘ıyyete ri‘âyet üzre olan pâdişâh-ı sâhib-i şefakat üze-
rine ref‘-ı râyet-i hıyânet iden eşhâsa bâgī denilmez de ne denir?406 Bu makū-
leler hakkında hükm-i şer‘î ne yüzdendir?” deyü407 hâzır bi'l-meclis olan ulemâ 
efendilerden su’âl ve istiftâ-yı hakīkat-i hâl eyledikde “tevbe vü rücû‘ itmeyüp 
imrâr408 iderler ise seyf-i şerîfle409 te’dîb olunmak410 lâzım gelir” deyü cevâb 
virdiler. Ol mahalde Silâhdâr-ı şehriyârî İbşir Hüseyin Ağa hatt-ı hümâyûn-ı 
şevket-makrûn ile varup mu‘tâd üzre istikbâl ve cümlenin mahzarında feth [ü] 
kırâ’at olunup mazmûn-ı mülâtafet-makrûnı bu nehc üzre idi ki “kullarım411 
sizin412 ulûfenizden matlûbunuz var ise virilsün. Şükr ü şikâyetiniz ne ise 
mes’ûlünüze müsâ‘ade olunsun. Hâlen Âsitâne'den bir mıkdâr âdem tecem-
mu‘ ve bu tarafa gelmek üzre tedârükde oldukları mesmû‘dur. Karşulayup 
mukābele vü müdâfa‘a ve izâleleri husûsunda sa‘y [u] gûşiş” itmeleri tenbîh 
buyurulmuş. Huzzâr-ı meclis, “bizim şevketlü, mehâbetlü413 pâdişâhımızdan 
bir akçe ve bir habbe alacağımız yokdur. Her vechile taraf-ı mülûkânelerinden 

402 mehâbetlü Ç: -YV
403 kulûb -Ç
404 hazretleri Y: -ÇV
405 nûrlarında... buyurduklarından VY: olunur ma‘lûm olup bundan Ç
406 de ne denir VÇ: ve ne dahi denir Y
407 deyü ÇY: -V
408 imrâr V: ısrâr ÇY
409 şerî‘atle ÇY
410 olunmak -Ç
411 kullarım -Ç
412 sizlerin Ç: sizin YV
413 şevketlü, mehâbetlü Ç: -YV
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hoşnûd ve râzîyuz,414 mâdâm cân tendedir bu gûne bağy ü isyân iden eşkıyâ 
üzerimize gelmek lâzım gelür ise gerden-i şekāvetlerine havâle-i şemşîr idüp 
vücûdların415 rûy-ı arzdan ref‘ itmedikce kılıcımızı416 belimizden çözmeyelim” 
deyü fermân-ı hümâyûna hasebü'l-me’mûl sûret-i itâ‘at [u] inkıyâd ve kemâl-i 
ittihâd ile ahd [ü] mîsâk eylediklerin vezîr-i aʻzam kulları417 dahi cumhûr-ı nâs-
dan bu gûne vaz‘-ı muvâfakat-ı ihtilâs itdikde tekrâr hıtâb idüp “hâlen bizler 
uğūr-ı hümâyûnlarında ez-dil-i tâb [ü] tüvân itmek üzre ittifâk ile418 te’kîd-i ahd 
[ü] mîsâk itmişizdir. Sizlerden dahi me’mûl olan oldur ki ahd [ü] mîsâk ve bizler 
gibi ittihâd ü ittifâk ahkâmına ahd [ü] yemîn ile istihkâm viresiz” deyüp cümle-
sinin rızâ-yı pâdişâhîye419 teslîm-gerden-i inkıyâd itdikleri görüldükde fermân-ı 
sadr-ı âlî ile Silâhdâr Kâtibi Seyyid Sebzî Mehemmed Efendi tavâ’if-i askeriyye 
beyninde ma‘rûf  olan kā‘ide üzre bir tepsi üzerine nemek [ü] nân ve seyf, 
Kur’ân vaz‘ idüp sâbit-kadem-i meydân-ı ahd [ü] peymân olacaklarına ale'l-in-
firâd hâzır olan efrâda yemîn ve esâs-ı ittihâda metânet ü temkîn virdiler. Her 
meşâyih başka başka du‘â idüp dağıldılar420 ve andan vezîr-i aʻzam kulları421 
vüzerâ vü a‘yân-ı asker ile binüp Solak Çeşmesi kurbünde otağ yerin görüp 
geldiler. Ol mahalde pâdişâh-ı kişver-güşâ422 hazretleri iç hazîneden yüz kîse 
akçe yeniçeri ocağına ve onbeşer kîse sipâh ve silâhdâr ocaklarına bahşiş gönde-
rüp423 yedişer guruş yeniçeriye424 ve beşer guruş sipâha taksîm olup uğur-ı 
hümâyûnlarında425 bezl-i cân itmelerine gülbâng-ı Muhammedî426 çekdiler ve 
müceddeden piyâde ve süvârî levend tahrîri içün taraf  taraf  Edirne'nin çarşu ve 
bazârlarında mu‘tâd üzre bayraklar açılup427 ziyâde asker tedârük hâzır428 [u] 

414 râzılaruz ÇY
415 vücûd-ı nâ-bûdların ÇY: nâ-bûd -V
416 kılıçlarımızı ÇY
417 kulları ÇY: -V
418 ile -ÇY
419 kişver-güşâ hazretlerine ÇY
420 dağılup herkes mekânlarına avdet itdiler ÇY
421 kulları ÇY: -V
422 kişver-güşâ ÇY: -V
423 gönderdi ÇY
424 yeniçerilere ÇY
425 kişver-güşâ hazretlerinde ÇY
426 Muhammedî ÇY: -V
427 açup ÇY
428 hâzır ÇY: -V
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âmâde kılınmak üzre fermân-ı âlî sâdır oldı. Bu vak‘a hudûsünden mukaddem 
vukū‘ bulan Tatar gā’ilesi müdâfa‘asıçün Bucak muhâfazasında olan Rumili 
Beylerbeyisi Hazînedâr İbrâhîm Paşa mükemmel kapusı ve eyâleti askeri ve 
eyâletinden İskenderiyye Sancağı’na mutasarrıf  Mahmûd Bey-oğlı Hudâvirdi 
Paşa ve Belgrad'dan ma‘zûl Çavuş-zâde Vezîr Çakırcı Hasan Paşa dahi üçbin 
Yürük askeriyle bir sâ‘at mukaddem Edirne'ye gelüp irişmeleri bâbında fer-
mân-ı âlî429 buyurılup, mübâşir dergâh-ı âlî430 kapucı-başıları irsâl ve Edirne'ye 
karîb mahallerden bahşiş ile piyâde segbân tahrîr olunmak üzre etrâf  [ü] eknâ-
fa evâmir-i aliyyeler neşr-i istifsâr431 olundı. Ve Anadolı Beylerbeyisi Vezîr 
Numân Paşa'nın mükemmel kapusı ve eyâleti432 askeriyle433 kethudâsı ve434 
Aydın Muhassılı Osmân-oğlı Nasuh Paşa dahi kudreti mertebe cem‘ idebildiği 
kadar435 piyâde ve süvâr levend tâ’ifesiyle Gelibolı ma‘berinden geçüp Edirne 
sahrâsına mülhak-ı ordu-yı hümâyûn olmak üzre fermân ısdâr ve irsâl buyurul-
dı. Ve İznikmid ve Mudanya ve Mihaliç ve sâ’ir iskelelerden İstanbul'a asker436 
mürûruna mümâna‘at olmak içün rikâb-ı hümâyûn tarafından müte‘ayyen 
paşalar me’mûr ve leyl [ü] nehâr ta‘cîl-i asker ve tedârük-i leşkerde bezl-i mak-
dûr kılındı. Bundan akdem İstanbul ahâlîsi Edirne'ye azîmet niyyetiyle Davud-
paşa'ya nakl-i hıyâm itmişidi. Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in yirmiyedinci penç-şenbih 
gün kendüleri dahi İstanbul'dan çıkup Davudpaşa'da vâki‘ Çırpıcı Çayırı'na 
konup tarîk-i levâzım tekmîli-çün üç gün meks [ü] ârâm esnâsında topcı çorba-
cılarından437 Arab-oğlı Mustafâ Ağa topcı-başılık sevdâsıyla ocağı erâziline baş 
olup yirmi kıt‘a kolonborna top ve kırk kıt‘a şâhî darbuzen ve iki kıt‘a hâvân 
hümbarası ve bir mıkdâr barut-ı siyâh ve sâ’ir cebe-hâne ve mühimmât-ı top-
hâne tekmîl ü tetmîm ve Edirne'ye varınca yol üzerinde olan menâzilde zahîre 
kılletinden zahmet çekilmemek mülâhazasıyla438 İstanbul'dan439 mavnalar ile 
Silivri'ye ve andan arabalar ile her merhaleye nakl ü tevzî‘ içün bir mıkdâr 

429 âlî ÇY: -V
430 mübâşir Dergâh-ı âlî VY: Dergâh-ı âlî mübâşir Ç
431 istinfâr V: istifsâr Ç: istiğfâr Y Metinde استنفار şeklinde yazılmıştır.
432 ve eyâleti Ç: -YV
433 askeriyle VY: askerleriyle Ç
434 ve -Ç
435 kadar VY: mıkdâr Ç
436 asker -ÇY
437 topcuların çorbacısı ÇY
438 için ÇY
439 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
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zahîre tedârük ü tahsîl ve sefînelere vaz‘ [u] tahmîl itdikleri peyâmın mâh-ı 
Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi dü-şenbih gün Edirne'ye gelüp sâmi‘a-i devleti tahdîş ve 
kulûb-ı vükelâ-yı saltanata ilkā-yı telâş ü teşvîş virmeğin ba‘de'l-istişâre vü 
istîzân akabince vezîr-i aʻzam tuğların ve otağın440 çıkarup Burnı Pamuklı sah-
râsına vaz‘ eyledi. Ve mukaddemâ fermân gönderilen Yürük Vâlîsi Vezîr Çakır-
cı Hasan Paşa ile Rumili Beylerbeyisi Hazînedâr İbrâhîm Paşa ve Hudâvirdi 
Paşa dahi441 askerleriyle bugün Edirne'ye gelüp doğrı Solak Çeşmesi kurbüne 
varup Karabayır'a varınca tarîk-i câddenin yemîn [ü] yesârına kondılar. Taraf-ı 
pâdişâhîden442 Vezîr Hasan Paşa'ya bir eğerlenmiş ve dört yelken-dest at ve 
Hazînedâr İbrâhîm Paşa'ya vezâret ve443 Hudâvirdi Paşa'ya dahi iki yelken-dest 
at444 ve çırlak çıplak piyâde ve süvâr mevcûd üç yüz kadar askerine merhame-
ten yüzer aded eğerlenmiş kaltak bârgîri ihsân buyuruldı ve bi'l-ittifâk mûmâ-i-
leyh Vezîr Hasan Paşa bu askere445 serdâr ta‘yîn olup irtesi cumʻa gün vezîr-i 
aʻzam kullarının446 vesâtatı ile Hâsoda köşkünde pâye-i serîr-i sa‘âdet-447masîre 
yüz sürüp serâserli kürk giydirildi. “Bu eşkıyânın cem‘iyyeti [290b] müftî-i 
sâbık içün idi. Matlûbları üzre azl ü nefy olundı. Hayır du‘âm isterlerse artık 
cem‘iyyetlerin dağıtsunlar” buyurup, yanına ıslâh-ı zâtü'l-beyn içün Edirne 
Sultân Selîm Şeyhi Rıdvân Efendi ve Sultân Bâyezîd Şeyhi Merzifonî Cündî 
Mehemmed Efendi ve Edirne müderrisînden fâzıl448 Genç Ali Efendi bile ko-
şuldı. Ve irtesi mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in yirmidokuzuncı şenbih gün vezîr-i aʻzam 
cümle vüzerâ vü a‘yân-ı asker ile şehirden binüp Solak Çeşmesi kurbünde vâki‘ 
Hâcılar Mezarlığı nihâyetinde vaz‘ olunan nevâle-gâha inüp azîm449 ziyâfetden 
sonra Rumili'nden gelen vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâ ve450 mükemmel 
kapuları ve eyâletleri askeriyle451 alay gösterüp pâdişâh-ı rûy-i zemîn452 hazret-

440 ve otağın -ÇY
441 dahi ÇY: -V
442 pâdişâh-ı cihân-mutâ‘ hazretlerinden ÇY: cihân-mutâ‘ hazretleri -V
443 ve -ÇY
444 at -ÇY
445 asker-i cerrâra ÇY: cerrâr -V
446 kullarının ÇY: -V
447 sa‘âdet ÇY: -V
448 fâzıl -ÇY
449 azîm ÇY: -V
450 ve -ÇY
451 askerleri ile ÇY
452 rûy-i zemîn ÇY: -V
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leri şehir kenârında vâki‘ Buçukdepe nâm bâğçeye teşrîf  buyurmuşlar idi. Her 
biri alaylarıyla huzûr-ı hümâyûnlarından453 geçüp vezîr-i aʻzam kulları454 
huzûruna vardıklarında alâ-merâtibihim hıl‘atlenüp doğrı İskenderköyi deresi-
ne varup nüzûl ve irtesi bâzâr gün kalkup revâne vü455 azîmet eylediler. Lâkin 
Vezîr Hasan Paşa tâ’ife-i bugātın kesret [ü] vefretin ve kendülerin za‘af  u kılle-
tin arz idüp bir vechile mukāvemet mümkin olmaduğun ve bir mıkdâr atlu 
asker dahi irsâl olunur ise fazl-ı Hakk ile tokuşacağın i‘lâm itmekle der-akab 
yüz nefer Sarây-ı atîk baltacılarından ve yüz nefer arz ağaları huddâmından ve 
yüz nefer şâdırvân âhurundan ifrâz ve üzerlerine Şâhinci-başı Rüstem Ağa baş 
ve silâhşôrlardan Gâvur456 Osmân Ağa ve Abaza İsmaʻîl Ağa ve Arab Şâhin 
Ağa yüzbaşı ta‘yîn olup huzûr-ı hümâyûnda hıl‘atler giydirilüp irsâl olundı. 

Serdârî-i Vezîr-i a‘zam râmî Mehemmed Paşa

Bundan akdem İstanbul ahâlîsi Edirne'ye azîmet niyyetiyle Davudpaşa'ya nakl-i 
hıyâm itmiş-idi. Mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci penç-şenbih gün kendüler dahi 
İstanbul'dan çıkup Davudpaşa'da vâki‘ Çırpıcı Çayırı'na konup tarîk-i levâzım 
tekmîli-çün üç gün meks [ü] ârâm esnâsında yeniçeri ocağı hâsekilerinden Dîv 
Ali nâm pelîdin muktezâ-yı kānûn-ı tarîkleri üzre yolı turnacı-başılık iken bu fit-
ne-i esâfil-perverin zuhûruyla dest-i şekāvetine fursat girmeğin, kul kethudâlığı 
mansıb-ı âlîye hücûm idüp zencîr-i teshîr-i Süleymânîden sâ’ir-i gerden-keş olan 
tugāta gālib bir ifrît ü nefrîn oldı. Ve topcı çorbacılarından Arab-oğlı Mustafâ 
Ağa topcıbaşılık sevdâsıyla ocağı erâzîline baş olup yirmikıt‘a kolonborna top 
ve kırk kıt‘a şâhî darbuzen ve iki kıt‘a hâvân humbarası ve bir mıkdâr barut-ı 
siyâh ve sâ’ir cebe-hâne ve mühimmât-ı tophâne tekmîl ü tetmîm ve Edirne'ye 
varınca yol üzerinde olan menâzilde zahîre kılletinden zahmet çekilmemek 
mülâhazasıyla İstanbul'dan mavnalar ile Silivri'ye ve andan arabalar ile her 
merhaleye nakl ve tevzî‘ içün bir mıkdâr zahîre tedârük ü tahsîl ve sefînelere 
vaz‘ ü tahmîl itdikleri ve mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in otuzuncı bâzâr gün bu cânibe 
teveccüh ü hareketleri peyâmın irtesi mâh-ı Rebî‘ü'l-âhirin gurresi dü-şenbih 
gün Edirne'ye gelüp sâmi‘a-i devleti tahdîş ve kulûb-i vükelâ-yı saltanata ilkā-yı 
telâş ü teşvîş virmeğin ba‘de'l-istişâre ve istîzân, akabince vezîr-i aʻzam tuğların 

453 hümâyûn-ı husrevânelerinden ÇY: husrevâne -V
454 kulları ÇY: -V
455 ve -ÇY
456 Kâfir ÇY
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ve otağın çıkarup457 Burnupamuklı sahrâsına vaz‘ eyledi.458 Vezîr-i sânî Mo-
ralı Hasan Paşa ile Vezîr-i sâlîs Çorlulı Ali Paşa sefere me’mûr olmağın Vezîr-i 
râbi‘ Kıbtî Ali Paşa rikâb-ı hümâyûna459 kā’im-makām nasb olundı. Ve mâh-ı 
mezbûrun üçünci çehâr-şenbih gün İmâm-ı sultânî Mahmûd Efendi yine edâ-yı 
hıdmet-i imâmet itmek üzre sadâret-i Rûmili460 ile câmi‘-i461 rütbeteyn ve Edirne 
Kādîsı Yek-çeşm Hamîdî Hüseyin Efendi neyl-i sadâret-i Anadolı ile karînü'l-ayn 
oldı. Ve mukaddemâ İstanbul'dan462 gelen ilçi efendilerden olup pâ-şikestelik ile 
Edirne'de kalan Filibe'den ma‘zûl Galat mülakkab Şabân Efendi kaht-ı ricâl 
ile Edirne gibi bir mansıb-ı refî‘a hücûm ve şikeste-pây iken öyle bir bülend-i 
rütbeye vaz‘-ı kadem eyledi. Ol gün taraf-ı pâdişâhîden463 Yeniçeri Ağası Osmân 
Ağa'ya464 bin altun ve kul kethudâsına üç kîse ve zağarcı-başıyla seksoncı-ba-
şıya ikişer kîse ihsân-ı hümâyûn465 gönderilüp, Yaya Çukadârı Sirozlı Ali Ağa 
ile dahi Ser-asker Vezîr Hasan Paşa'ya istimâleti mutazammın hatt-ı şerîfle bin 
altun irsâl buyuruldı. Ve mâh-ı mezbûrun dördünci penç-şenbih gün pâdişâh-ı 
kişver-güşâ466 hazretleri Vezîr-i aʻzam Râmî Mehemmed Paşa'yı serdâr-ı asâkir-i 
İslâm nasb itmeğin bi'l-cümle vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı asker467 ile hânesinden 
binüp mu‘tâd-ı kadîm468 alay-birle bâb-ı hümâyûna gelüp nüzûl ve andan orta 
kapuya geldüği mahalde kılıcıyla tirkeşin çıkarup yalnız içerüye da‘vet buyuruldı. 
Pâdişâh-ı cihân-mutâ‘469 hazretleri mukaddemce arz odasına teşrîf  ve iskemle 
üzre ku‘ûd buyurmuşlar idi. Mehemmed Paşa dahi küçük destâr ve sof  ferâce470 
ile gelüp pâye-i serîr-i471 sa‘âdet-472masîre yüz sürüp ol meclis-i hâssü'l-hâsda 

457 İstanbul ahâlîsi... otağın çıkarup -ÇY
458 vaz‘-ı hareket olunmuşidi ÇY
459 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
460 Rûm Y: Rumili ÇV
461 câmi‘ -Y
462 Äsitane-i sa‘âdetden ÇY: -V
463 pâdişâh-ı cihân-penâh hazretlerinden ÇY: cihân-penâh hazretlerin -V
464 Ağa kullarına ÇY: kulların -V
465 hümâyûn ÇY: -V
466 kişver-güşâ ÇY: -V
467 asâkir-i İslâm ÇY
468 kadîm ÇY: -V
469 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
470 ferâce ÇY
471 serîr -Ç
472 sa‘âdet ÇY: -V
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hâzır bulunan Üsküdârî Mahmûd Efendi Zâviyesi'nde seccâde-nişîn Edirneli 
Abdülhây Efendi ve Edirne Kadîrîler Şeyhi Mehemmed473 Efendi ve Muradi-
ye Mevlevî-hâne Şeyhi Enîs Efendi ale'l-infirâd du‘âdan474 sonra vezîr-i aʻzam 
kullarına kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs idüp miyânına bir kabza mu-
rassa‘ kılıç ve tîrkeş kuşadıldıktan sonra475 yed-i hümâyûn-ı pâdişâhîden san-
cak-ı şerîf  ve miftâh-ı Kâbe teslîm olup gözleri yaşın dökerek,476 orta kapuda 
atına süvâr ve ke'l-evvel alay ile Şehr-i Edirne'den çıkup yola revâne vü azîmet 
ve Burnupamuklı sahrâsında vaz‘ olunan bâr-gâhlarına477 varup nüzûl eyledi. 
Ol gün pâdişâh-ı cihân-penâh478 hazretleri akabince binüp vezîr-i aʻzamı bir 
fâsıl Sarâç-hâne köşkünden ve bir fâsıl dahi sür‘at ü isti‘câl-birle kayık yolun-
dan gidüp Buçukdepe Kasrı'ndan varup seyr [ü] temâşâ479 eylediler. Vezîr-i 
aʻzam otağlarında bir mıkdâr tevakkuf  ve celse-i âsâyişden sonra vüzerâ ve 
rü’esâ-yı askeri da‘vet idüp “işte nâ-çâr şuraya gelmek iktizâ eyledi. Be-her-
hâl yarın öbür gün bu bâgīler ile mukābele,480 belki muhârebe vü mukātele 
olunmak mukarrerdir. Göreyin sizi,481 uğur-ı pâdişâhîde bâş ve cân ile ne gûne482 
çalışırsuz, gayret sizindir” deyü ahd [ü] mîsâkı te’kîd idicek, sûretâ sadâkat 
gösterdiler. Ve bu fikr-i hâmet-encâm ile vezîr-i aʻzam kulları483 mahall-i mez-
bûrda bir gün mıkdârı484 ârâm ve irtesi mâh-ı mezbûrun yedinci şenbih gün 
cümle ordu-yı hümâyûnla485 rıhlet ve tâ’ife-i bugāt üzerine teveccüh [ü] azîmet 
eyleyüp Hafsa Menzili'ne nüzûl ve 486vusûl ve kasaba verâsında vâki‘ sahrâya487 
nüzûl488 eyledi.489 

473 Mehemmed Ç: -VY
474 du‘â vü senâdan ÇY: vü senâ -V
475 sonra -Y
476 dökerek VÇ: göğererek Y
477 bâr-gâh-ı muallâlarına Y: mu‘allâ -V
478 cihân-penâh ÇY: -V
479 u temâşâ ÇY: -V
480 ve mukātele +ÇY: -V
481 sizleri ÇY
482 gûne VY: güzel Ç
483 kulları ÇY: -V
484 mıkdârı ÇY: -V
485 hümâyûn-ı zafer-makrûnla ÇY: zafer-makrûn -V
486 nüzûl ve ÇY: -V
487 sahrâ-yi dil-güşâda ÇY: dil-güşâ -V
488 karâr ÇY
489 eylediler ÇY

M E T i N 761

www.tuba.gov.tr



Azîmet-i Erbâb-ı Cem‘iyyet be-Cânib-i Edirne

Fî-mâ-ba‘de tâ’ife-i mezbûrenin Edirne'ye hareketleri karâr-dâde ve âmâde ol-
mağın Müftî Feyzullâh Efendi ve evlâd ü etbâ‘ının gerek hânelerinde ve gerek 
bezâstân ve cevâmî‘lerde bulunan mâllarını490 basup yüz kîse akçeden ziyâde 
nukūdların ahz [u] kabz ve bir yere cem‘ itdikden sonra iktizâ iden masârıf-ı 
râhı andan tertîb idüp husûsen, umûmen ulemâ, sulehâ491 efendilerden her 
birine yüzer, ikişer yüz guruş yol harçlığı virilmekle azîmete tergīb itdiler. Ve 
Dâvudpaşa sahrâsında üç gün mıkdârı492 meks [ü] ârâm ile bakıyye-i levâzım-ı 
hareketi itmâm itmeleriyle bu geçen mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in otuzuncı bâzâr gün 
savb-ı maksûda azîmet-birle ref‘-i hıyâm eylediler. İbtidâ çarhaya ta‘yîn olunan 
kul kethudâsı nâmına493 Durcân Ahmed nâm şakī-i bed-fercâm üç bin nefer 
tüfeng-endâz ile yürüyüp ba‘dehû serdengeçdi yeniçeri ve494 sipâh ve silâhdâr 
ve dört aşağı bölük neferâtlarıyla ağaları ve ikiyüz kadar495 ulemâ efendiler 
ve dokuzyüz kadar496 sâdât nâmına olanlar ve nakībü'l-eşrâf  ve sadreyn ve 
şeyhü'l-islâm, vezîr-i aʻzam nâmına olan devletlüler ale't-tertîb şedd-i rıhal-i 
azîmet eylediler. Hattâ kulûb-i avâmı taraflarına imâle içün etfâl-i mekteb-i497 
mushaf  savt-ı bülend ile “âmîn” diyerek önlerince yürüyüp hareket-i irtihâlleri 
bâzîçe-i etfâl oldı. Bu tertîb-i acîb ile menzil-i evvel Küçükçekmece ve ikinci 
dü-şenbih güni ki gurre-i mâh-ı Rebî‘ü'l-âhirdir, Büyükçekmece. Ve üçünci salı 
gün Silivri'ye vusûl bulup berâ-yı maslahat menzil-i mezbûrede bir gün meks 
[ü] ikāmet498 eylediler. 

Mücâdele-i Cülûs-ı Hümâyûn

İbtidâ-yı hudûs-ı fitneden Silivri menziline vusûl buldukları güne gelince, 
ale'l-umûm cumhûr-ı nâs merhûm Sultân Ahmed Hân-ı Sânî hazretlerinin 
şehzâdesi İbrâhîm Hân cenâbını [291a] iclâs sadedinde iken Müftî Mehem-

490 mâl ve emlâklerini ÇY: ve emlâk -V
491 sulehâ ÇY: -V
492 mıkdârı ÇY: -V
493 kul kethudâsı nâmına -Ç
494 ve -ÇY
495 mıkdârı ÇY
496 mıkdârı ÇY
497 boyunlarımıza +Ç: -YV
498 ü ikāmet ÇY: -V
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med Efendi mağfiretlü Sultân Mehemmed Hân-ı Gāzî hazretlerinin imâmeti 
hıdmetinde neşv [ü] nemâ bulmağın gayrete gelüp “rahmetlü efendimin âkıl 
ve499 kâmil, reşîd, yiğid evlâdı dururken sagīrin hılâfeti câ’iz değildir” deyüp 
mahfî500 ulemâ efendiler501 ile yek-dil ü yek-cihet502 olup ayak basdı fetvâ emî-
ni olan Gelibolulı Sümükli Mehemmed Efendi'yi güc-ile ma‘a idebildi. Hattâ 
mezkûr yedinde kütüb-i İşbâh'ı tutardı. “Eğer bunun kavliyle amel iderseniz 
pâdişâhlığın on kadar503 şartı vardır, birisi nâkıs olur ise hılâfeti504 câ’iz olmaz. 
Bize lâzım olan dilediğimizi nasb ideriz” deyüp depindi durdı. Ulemâ efendi-
lerin ba‘zı âkıbet-endîşi “bunda müşâhede olunan re’y-i savâb molla efendimiz 
hazretlerine teba‘iyyetdir” dimekle sükût eyledi. Ve andan bi'l-cümle ulemâ 
vesâ’ir eşrâf-ı ahâlî işbu cem‘iyyet-i fitnede505 bi'l-cümle fatk [u] ratk-ı umûr 
re’y-i fâsidine maksûr olan Yeniçeri Ağası Çalık Ahmed Ağa'nın çadırına cem‘ 
olup “ma‘lûm ve mesmû‘unuzdur ki bizim506 bu denlü cem‘iyyet ile üzerlerine 
azîmet eylediğimiz Devlet-i aliyye dahi haberdâr olup be-her-hâl bizler ile 
muktezâ-yı vakt [ü] hâle göre mukātele507 içün sahrâ-yı Edirne dahi cilve-gâh-ı 
sipâh olmuşdur. Ehl-i İslâm'dan bu iki fırka arasında ceng [ü] cidâl ihtimâlini 
def‘ [ü] ref‘ husûsunda hâtır-ı erbâb-ı akl u şu‘ura böyle bir ma‘nâ hutûr ider 
ki hâlen tertîb-i nevbet-i istihkāk üzre Şehzâde Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis haz-
retleri taht-ı hılâfete vâris iken hakk-ı sârîhleri üzre508 nevbet-i saltanatı gayra 
takrîb ü tahmîn sezâvâr-ı insâf  olmaduğundan ma‘adâ Şehzâde İbrâhîm Hân 
henûz nisâb-ı şebâba bâliğ değildir. Musammem olan vaz‘-ı nâ-hemvârımız 
şâyed nizâm-ı tertîb-i hılâfete halel virmekle, kıyâmete dek hedef-i seng-i ta‘an 
ve mazhar-ı sebb ü la‘an olayız” deyü karâr virdikleri tedbîr-i savâba ağa-yı 
müşârun-ileyh muhâfelete kādir olamayup bunun üzerine Fâtiha okundı. Ve 
mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in dördünci penç-şenbih gün rıhlet olunup menzil-i Kınıklı 
ve cumʻa gün Çorlı'ya varılup şehrin öte kenârında vâki‘ Kumluca nâm derenin 

499 ve ÇY: -V
500 mahfîce ÇY
501 efendiler ÇY: -V
502 ve yek-cihet ÇY: -V
503 kadar ÇY: -V
504 hılâfeti -ÇY
505 fitnede VY: fitneden Ç
506 ki, bizim -Ç
507 mukātele VY: mukābele Ç
508 olan ÇY
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berü tarafına nüzûl ve önlerine bir azîm handak hafr olundı. Ol gün Çorlı'da 
şehriyâr-ı sa‘îd ve pâdişâhımız Sultân Ahmed Hân-ı reşîd hazretlerinin nâm-ı 
nâmî-i meyme[n]et-me‘âsirlerine ibtidâ509 ve510 rûz-ı cumʻa'da ve rûz-bân-ı 
hutebâ-yı menâbir oldı.

Âmeden ve Avdet-i Hasan Paşa be-Ordu-yı Hümâyûn

Çün mezkûr Yürük Vâlîsi Vezîr Çakırcı Hasan Paşa kıbel-i Devlet-i aliyye'den 
nesâyih-i makbûle ve kelimât-ı ma‘kūle îrâdıyla teskîn-i fitne vü fesâd idüp tâ’i-
fe-i mezbûre bundan sonra dahi ısrâr ü inâd iderler ise, cevâbları zebân-ı şem-
şîr-i intikāma ihâle olunması münâsib görüldüğünden,511 ser-asker nasb olup 
yanında olan evlâd-ı fâtihân askeriyle Rumili Vâlîsi Vezîr Hazînedâr İbrâhîm 
Paşa kapusı ve eyâleti askeri ve eyâletinden İskenderiye Sancağı’na mutasarrıf 
Mahmûd Bey-oğlı Hudavirdi Paşa ve Gürci Süleymân Paşa ve hıdmet-i sefâ-
rete ta‘yîn olunan efendiler ile mecmû‘an sekizbin kadar512 atlu asker-i İslâm513 
ile Edirne sahrâsından hareket ve kat‘-ı menâzil iderek dördünci cumʻa gün 
Çorlı Kasabası'na karîb Kumluca deresinin kendüler tarafına nasb-ı hıyâm ey-
ledikleri mahalde ol gün İstanbul514 askeri dahi deryâlar gibi cûş [ü] hurûş ide-
rek gelüp Hasan Paşa'ya karşu dere aşurı nasb-ı hıyâm-ı cem‘iyyet ü izdihâm 
eylemişler idi. Vezîr Hasan Paşa dahi a‘yân-ı askeriyle bir yere gelüp, gelen 
askeri gözden geçürdiler. Me’mûlleri gibi çıkmayup dağ ve sahrâyı bürümüş515 
gördiler. “Bunlar bakkāl ve çakkāl değil ceng [ü] cidâl516 eri imiş ancak” deyüp, 
azîm havfa517 düşmeleriyle518 ba‘de'l-istişâre cümlenin re’y ü tedbîrleriyle Gür-
ci Süleymân Paşa ve bahs ü cidâl ve kīl [ü] kāl ilm-i hâlleri olan Rıdvân Efendi 
ve Cündî Mehemmed Efendi ve Genç Ali Efendi tarîka-i risâlet üzre İstanbullı 
ordusuna vüfûd ve vezîr-i aʻzam nâmına olan Ahmed Paşa otağına vürûd idüp 

509 ibtidâr Y: ibtidâ ÇV
510 ve ÇY: -V
511 görüldüğünden VY: görüldükden sonra Ç
512 mıkdârı ÇY
513 İslâm ÇY: -V
514 Äsitane-i sa‘âdet Y: -ÇV
515 bürüyüp karınca misâli ÇY
516 cidâl ÇY: -V
517 havf  ü haşyete Ç: ü haşyet -YV
518 düşmeleriyle VY: tard olmalarıyla Ç
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manâsıb-ı Devlet-i aliyye'yi bahş-ı kalenderîye çeken ve mezâri‘-i hâllerine to-
hum-ı vehâmet eken, beynlerinde ricâl-i devlet nâmına devletlüler mahzarında 
ızhâr-ı savâb içün 519 َحَسَنِة

ْ
ِة ال َ

َمْوِعظ
ْ
َمِة َوال

ْ
ِحك

ْ
َ ِبال

ك بِّ ْدُع ِالٰى َسٖبيِل َر
ُ
 muktezâsı üzre bu gûne ا

âgāz-ı cevâb ve su’âl itdiler ki “dil-hâhınız üzre müftî efendi ve evlâd [u] ahfâdı 
nefy ü iclâ ile kurb-i saltanatdan tard [ü] ib‘âd olunduklarından mâ‘adâ emvâl 
[ü] erzâkların zabt ü gasb ve yerlerine sizin ma‘kūl [ü] münâsib520 gördüğünüz 
kimesneler nasb olunup, inşâ’allâhü te‘âlâ cem‘iyyetiniz ber-tarâf  olduğı sâ‘at 
pâdişâh-ı enâm hazretlerinin bi-lâ tevakkuf  Âsitâne-i sa‘âdet-i âşiyâne521 tara-
fına azîmet-i hümâyûnları dahi şâyibe-i şübheden berter ve fî-mâ ba‘de dahi 
her ne murâd iderseniz taraf-ı Devlet-i aliyye'den dil-hâhınız üzre müsa‘ade 
olunacağı mukarrerdir. Hâlen düşmen-i dîn olan a‘dâ-yı bed-peymân ile yakīn 
zamânlarda vukū‘-bulan sulh [ü] salâha istihkâm virmek içün Devlet-i aliyye'ye 
nev be-nev ilçileri tereddüd üzre olmadan hâlî değildir. Böyle vakt-i hatarda bu 
gûne fitne vü fesâda temşiyyet virmekle a‘dâ-yı dîne fursat ve şemâtet virmek 
ma‘kūl müdür, lâyık mıdır ki 522 mâ-beynde olan ittihâd-i ehl-i523 İslâm münâfî-i 
husûmet ü intikām iken ağrâz-ı dünyeviyyeye adâvet-i dîniyye gibi berk [ü] şâh 
virilüp tarafeynin faysal-ı da‘vâları tîğ u sertîz tavassutuna muhtâc olsa hurûc 
ale's-sultân emrinde olan hükm-i şer‘-i şerîf524 ulemâ efendilere ma‘lûmdur” 
deyüp her çend ki mâ-beyni tevfîk içün hakīkat-i hâli beyân ve tahkīk itdiler 
lâkin kulûb-i kāsiyelerinde kat‘â te’sîri nümâyân olmayup ba‘zı rü’esâ-yı kavm 
da‘vâ-yı def‘e tasaddî idüp bu vech üzre cevâb virdiler ki “şimden sonra bu 
denlü cumhûr-ı nâs ittifâkıyla525 Sultân Mustafâ Hân hazretleri hal‘ olunup 
hâlen pâdişâh-ı devrân Sultân Ahmed Hân hazretleri iken sizlerin yine cenâb-ı 
Mustafâ Hânî'nin saltanatını muhâfaza sevdâsına düşüp îrâd itdiğiniz kelimât 
merhem-i sihrâb gibi bir ma‘nâ olmayacak sevdâdır. Hâlen bu askerin sefer ü 
hareketinden murâd u maksûdları ancak ol şehriyâr-ı hümâyûn526-baht-ı âlî527 
hazretlerinin ârzû-yı sa‘âdet-i bî‘atleridir” deyü hal‘ ve iclâs-ı mülûk ahkâmına 

519 Kur’ân-ı Kerîm, Nahl Sûresi 125. âyet, "İnsanları Rabbinin yoluna hikmet ve güzel sözlerle davet 
et".

520 ve münâsib ÇY: -V
521 âşiyâne ÇY: -V
522 ma‘kūl ve münâsib midir ki ÇY
523 ehl ÇY: -V
524 şerîf  ÇY: -V
525 ittifâk ve ittihâd ile ÇY: ve ittihâd -V
526 enâm ÇY
527 âlî ÇY: -V
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ve üzerlerinden töhmet-i bağy u hurûcı def‘ husûslarına müte‘allik mesâ’il-i 
vâhiye-i 528 ٖويِلٖه

ْ
ا
َ
اَء ت

َ
ِفْتَنِة َواْبِتغ

ْ
اَء ال

َ
اَبَه ِمْنُه اْبِتغ

َ
ش

َ
َ َما ت

ِبُعون
َّ
َيت

َ
ٌ ف

ْيغ
َ

وِبِهْم ز
ُ
ل
ُ
ٖذيَن ٖفى ق

َّ
 mantûkı üzre ağrâz-ı ال

nefsâniyyelerine muvâfık, mesâ’il-i za‘îfeye i‘tisâm ile za‘îfi ahkem ve müteşâbihi 
muhkem add itdikleri muhtevî yedi kıt‘a fetvâ ibrâz ve kırâ’atine âgāz itdiler. 
Muhâtab olan kimesneler gördiler ki garazları her ne ise icrâ ve re’y-i sahîfleri 
imzâ olunmuş bundan sonra bu âdemler ile münâzara, mükâbere vü müşâce-
reye mü’eddâ olacağın fehm [ü] idrâk529 idüp, mü’eddâsı üzre kavl-i zorlarına 
kulak tutmadılar ve “bu fetvâları bize530 verin ser-askerimiz olan Hasan Paşa'ya 
gösterüp birer sû[re]tini rikâb-ı saltanata531 irsâl ve me‘âl-i kelâmınızı i‘lâm 
idelim” deyü hatm-i kelâm eylediler. Cenâb-ı fetvâ-me’âb meclis-i mezbûrda 
bulunup kendüler de kudret-i bahs ü cidâl olan efendilerden dört nefer kimesne 
intihâb ve fetvâları Hasan Paşa'ya göstermek-içün ellerine virüp “muhâlefetden 
hazer eylesün ve şöyle söylen532 böyle söylen”533 deyü tavsiye-i su’âl ve cevâb 
eyledi. Hasan Paşa'ya gelüp me’âl-i kīl [ü] kālleri hikâyet itdiklerinde bunlar 
bir [ve]chile nush [ü] pend kabûl itmeyeceklerin bilüp, ordusunda mevcûd 
olan paşaları da‘vet ve “eyâ ne gûne hareket itsek” deyü hayret ile biraz meş-
veretden sonra fetvâların sûretini ve mâ-beynlerinde olan bahs ü cidâli tekrâr 
taraf-ı devlete534 tahrîr ve i‘lâm idüp bir haber zuhûr idinceye dek535 yerlerinde 
meks [ü] ârâm üzre karâr virdiler. Ve fetvâ getüren efendilere “bizler şevketlü 
mehâbetlü536 pâdişâhımız537 tarafından ancak bu kavmin maksûdları ne idüğün 
su’âl ü isti‘lâm ve vukū‘ı üzre rikâb-ı hümâyûnlarına i‘lâm içün me’mûrlarız538 
hâlen takrîrinizi ale't-tafsîl rikâb-ı hümâyûnlarına arz [u] tahrîr eyledim, fer-
mân-ı hümâyûnlarına intizâr ile yerimizde meks [ü] karâr idüp ne haber vürûd 
ider ise iktizâsına göre hareket olunur” deyü cevâb eylediler. Bu peyâm-ı bârid 
sem‘-i şekāvetlerine vârid oldukda, “Hasan Paşa'nın murâdı Edirne'den haber 

528 Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i imran Sûresi, 7. âyet, "İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf  fitne aramak ve 
kendi arzularına göre onun te’vîline yeltenmek için onun müteşâbih alanına tâbi olurlar".

529 ü idrâk ÇY: -V
530 bizlere ÇY
531 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY
532 söyleyin ÇY
533 söyleyin ÇY
534 Devlet-i aliyyeye ÇY: aliyye -V
535 değin Ç: dek YV
536 mehabetlü ÇY: -V
537 pâdişah-ı rûy-i zemîn hazretleri ÇY: rûy-i zemîn hazretleri -V
538 me’mûrlarız VY: me’mûr olmuşuz Ç
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gelince sizlere sedd-i râh olmak imiş. Eğer mükâleme içün geldiyse cevâb virilüp 
işi kalmadı, hemân bu539 sâ‘at kalkup yolumuzdan savulsun. Yok mukābele vü 
mukātele540 içün geldiyse ceng [ü] savaş didiğin bizim gibi evbâş ve iki el bir bâş 
içündür” deyüp “Hasan Paşa'ya böylece haber gönder” deyü vezîr-i aʻzamları 
Ahmed Paşa'ya hücûm itmeleriyle, i‘lâm-ı hâl içün Hasan Paşa'ya tekrâr âdem 
irsâl eylediler. Ol dahi bi'z-zarûrî yol üzerinden ordusunı girüye çeküp, ol gün 
âheste-hırâm ile Karışdıran'a geldikde hayret ile nişleyeceğin bilmeyüp te’en-
nîyi isti‘câle tebdîl ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in yedinci bâzâr gün Hafsa'da vezîr-i 
aʻzama gelüp mülâkātla müşâhede itdüği hâlâtı tafsîl eyledi. “Hâsılı bu tâ’ifenin 
tekāzâ-yı sugrâ-yı şekāvetleri olur olmaz [291b] sikencübîn tedbîr-ile teskîn 
olunmak ihtimâli yokdur. Bâri bu mertebeden sonra belki nasîhat te’sîr ider 
deyü bî-hûde ümîd ile vakit geçürülmemek içün sür‘at eyledim” didüği aslâ541 
ısgā olunmayup me’zûn olmadın avdet itmesi taksîrine mahmûl, sadr-ı a‘zam 
tarafından fi'l-cümle mu‘âteb ü mes’ûl oldı. 

Meşveret-i Ceng [ü] Cidâl ve  
Da‘vet-i Pâdişâh be-Ordu-yı Hümâyûn

Ol gün ordu-yı hümâyûnda mevcûd vüzerâ-yı izâm ve ümerâ-yı zü'l-ihtirâm 
vesâ‘ir a‘yân-ı devlet ve erkân-ı saltanat da‘vet ile sadr-ı aʻzam otağına cem‘ olup 
tertîb-i dîvân-ı müşâvere ve ol tâ’ife-i bâgıye ile mukābele ve mukātele ahvâli 
müzâkere olundukda halka vesîle-i kuvvet-i kalb olmağ-içün bi'z-zât pâdişâh-ı 
âlem-penâh hazretlerinin ordu-yı hümâyûna teşrîf  ü huzûrları savâb-dîd-i re’y-i 
cumhûr olduğun telhîs idüp hareket-i hümâyûna muktazî levâzım tedârüki-çün 
alâ sebîli'l-isti‘câl Başdefterdâr Bakkâl-oğlı Sarı Mehemmed Efendi Edirne'ye 
irsâl olundı. Ve hemân ol gün ale'l-acele pâdişâh-ı cihan-mutâ‘542 hazretlerinin 
tûğı ve otağ-ı hümâyûnu getürilüp vezîr-i aʻzam ordu-yı hümâyûnla meks ey-
ledüği Hafsa Menzili'nde nasb olup hüddâm ve havâşî-çün iktizâ iden devâb 
ü mevâşî vesâ’ir mühimmât bir gicede itmâm [u] tekmîl olundukdan sonra 
irtesi dü-şenbih güni ki mâh-ı mezbûrun sekizi ve Ağustos'un dokuzudur, ken-
düler dahi ale's-seher iç dâ’ire ve rikâb ağaları ve solagān543 ve peykân kulla-

539 bir ÇY
540 ve mukātele ÇY: -V
541 aslâ ÇY
542 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
543 solagān VY: solak Ç
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rıyla Sarây-ı âmireden seferî esvâb ile rikâba vaz‘-ı kadem buyurup muhtasar 
alay-birle önünce Kā’im-makām Kıbtî Ali Paşa ve ancak iki kādî-asker yürüyüp 
müdâfa‘a-i eşkıyâ niyyetiyle Hafsa Menzili'ne azîmet ve öyle mahalli otağ-ı 
hümâyûnlarına şeref-nüzûl buyurdı. Ol gün vezîr-i aʻzam kulları544 kasaba 
kurbünde istikbâl ve rikâba yanaşup Serdâr Hasan Paşa kulları tâ’ife-i bugāta 
itdüği nush [ü] pendden sûd-mend olmayup kesret [ü] vefret-i545 eşkıyâdan 
sedd [ü] mümâna‘ata ve ceng [ü] cidâle bir vechile kādir olamaduğundan avdet 
idüp dünki gün ordu-yı hümâyûna gelüp dâhil oldı. Bu gün tahkīk-i eşkıyâ-yı 
bed-fercâm Baba Kasabası'na konup yarın ordu-yı hümâyûna546 gelüp mülhak 
olacakların arz idüp, süvârî çarhacıların karşulamağa üçbin mıkdârı atlu asker 
ifrâz ve ta‘yîn ve gelecek yolları üzerine yeniçeri meterise girüp toplar vaz‘ olun-
masını istîzân idüp otağ kapusunda pâdişâh-ı cihân-penâh547 hazretlerin selâm-
layup ve ard kapudan sancak-ı şerîfi getürüp yed-i hümâyûna teslîm eyledi. 

Tevcîh-i Meşîhat-i islâmiyye Hüseyin Efendi

Ol mahalde Anadolı Kādîaskeri Hamîdî Yek[ç]eşm Hüseyin Efendi'yi huzûr-ı 
hümâyûna getürdüp iktizâ-yı vakte bina’en şeyhü'l-islâmlığa beyâz çukaya 
kaplu erkân semmûr548 kürk giydirüp ma‘an otağına alup getürdi. Ve Anadolı 
sadrını Edirne müderrislerinden Filibe'den ma‘zûl Kavukcı-zâde Abdullâh 
Efendi'ye tevcîh eyledi. Çün eşkıyâ-yı İstanbul Vezîr Hasan Paşa ile mükâleme-
den sonra vükelâ-yı devlet Sultân Mustafâ Hân hazretlerinin hal‘ine tasaddî 
itmelerinden me’yûs ve mukābele olunur ise ahvâl neye müncer olunur fikriyle 
irtesi şenbih gün Çorlı'dan rıhlet ve Karışdıran'a varup nüzûl eylediklerinde.

Katl-i Vânî-zâde Ahmed Efendi ve  
Selmân Efendi [der-]Menzil-i Karışdıran

Mukaddemâ İznikmid ve Mudanya iskelelerine ta‘yîn olunan muhâfız paşaları 
İstanbul eşkıyâsı haber almağın ahzlarıçün serdengeçdi ağaları ta‘yîn [ü] irsâl 
olunmağın varduğı549 gün İznikmid paşasın tutup kayd [ü] bend ile İstanbul'a 

544 kulları ÇY: -V
545 ve vefret ÇY: -V
546 gelüp dâhil... Ordu-yı hümâyûna -ÇY
547 cihân-penâh ÇY: -V
548 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
549 vardıkları ÇY
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ihzâr ve Mudanya'ya me’mûr olan ağa dahi vardıkda paşa firâr itmiş bulun-
mağın bayrak çeküp Burusa'ya varınca zîr-i lîvâ-yı şekāvetine üçbin kadar550 
yeniçeri cem‘ eyledi. Merhûm ve mağfûr551 cennet-mekân, firdevs-âşiyân 
Sultân Mehemmed Hân aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrân hazretlerinin zamân-ı sal-
tanatlarında nedîm-i hâsları olan Şeyh Vânî Mehemmed Efendi'nin müftî-i 
sâbık Feyzullâh Efendi dâmâdı olup karâbet-i sıhriyyeye binâ’en bâl-i him-
metleriyle evc-i i‘tibârda pervâz iden Vânî-zâde Ahmed Efendi ve Selmân 
Efendi'nin Burusa karyelerinden Kestel ve Göze nâm karyelerde çiftlikleri olup 
müftî-i müşârun-ileyhe istinâden etrâf-ı fukarâ-yı kurâya552 cevr [ü] cefâdan 
hâlî olmamağın, eşkıyâ-yı mezkûrûn çiftliklerin basup malların553 nehb [ü] 
yağma554 ve mezbûrları esîr-i selise-i belâ idüp kayd [ü] bend ile İstanbul'da 
cem‘iyyetlerine getürmüşler idi. Ordularıyla ma‘an Karışdıran Menzili'ne 
geldiklerinde Burusa'dan gelen eşkıyâ re’îsleri olan serdengeçdi ağalarının yev-
men fe-yevmen bayrağı altına Burusa eşkıyâsı cem‘ olmakdan hâlî olmamağla 
ez-kazâ mezbûrların Burusa'da şemşîr-i izârlarından zahmdâr olan birkaç 
şakī-i rûzgâr, mezkûrları Karışdıran Köprüsi başında bu hâlde göricek, “bir 
zamân bunların dest-i cevrlerinden neler çekilmişdir” deyüp derûnlarında555 
olan gayz-ı adâvetleri cûş [ü] hurûş556 idüp “neyleyelim haklarından gelür bir 
kolu kuvvetli yok ki intikāmımızı alıvire” diyerek birbirlerini tahrîk itmekle sâ’ir 
melâ‘în dahi “yoldaşlık hakkı yok mı? Hayrımıza size557 i‘ânet ideriz, ahz [u] 
intikām günidür” deyüp şemşîr-i düşnâm-ı şütûm ile yer yer üzerlerine seyf-i 
hayf  ile hücûm idüp derd-mendlerin558 sahîfe-i hayâtların pâre-i cârre559 eyle-
diler. El-hâsıl bu gûne tîğ-ı gadre âb virerek irtesi bâzâr gün andan dahi kalkup 
vâsıl-ı merhale-i Burgos olup, ol gice edevât-ı ceng [ü] cidâl560 tertîbine âhenk 
eylediler. Ve dahi irtesi dü-şenbih güni ki Sultân Mustafâ Hân hazretlerinin 
Edirne'den Hafsa'ya teşrîf  buyurdukları gündür, Baba-yı atîk Kasabası pîşgâ-

550 mıkdârı ÇY
551 ve mağfûr ÇY: -V
552 ve zu‘afâyı ÇY
553 gāret +ÇY: -V
554 ü gāret ÇY
555 derûn-ı bîrûnlarında ÇY: bîrûn -V
556 ü hurûş ÇY: -V
557 sizlere Ç: size YV
558 derd-mend-i bî-çârelerin ÇY: bî-çâre -V
559 pâre ÇY
560 cidâl ÇY: -V
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hında hayme vü har-gâhların kurup bu iki asker beyninde bir561 merhaleden 
gayrı fâsıla kalmaduğundan “irtesi neye müncer olacakdır” deyü tarafeyn 
gāyet-i emri te’emmüle başladılar.

Tertîb-i Esbâb-ı Harb ve Ceng [ü] Cidâl-i Saltanat ve 
Avdet-i Sultân Mustafâ Hân be-şehr-i Edirne

İstanbul halkının gelüp ordu-yı hümâyûnla mülâkī olması emr-i mukarrer olmağla 
Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa, Müftî Hüseyin Efendi'yle huzûr-ı hümâyûndan 
geldüği gibi rü’esâ-yı asker ile münâsib görüldüği üzre yeniçeri meterise gireceği 
mahalle varup sâyebânın kurup vüzerâ ile ârâm ve ahşama müterakkıb oldılar. 
Ve yeniçeri tâ’ifesi dahi meteris almak maslahatına kıyâm vesâ’ir tavâ’if-i askeriy-
ye tertîb-i silâha ihtimâm göstermek üzre teblîğ-i fermân-ı hümâyûn eyledi. Ve 
cümlesi “sem‘an ve tâ‘a” deyüp zâhiren mukāteleye hâzır [u] âmâde oldukların 
huzûr-ı hümâyûnlarına arz eyledikde pâdişâh-ı cem-câh562 hazretleri dahi ahşâm 
namâzın kılup seccâde üzre karâr ve etrâfında gılmân-ı enderûn kulları dahi san-
cak-ı şerîf  altında halka-vâr563 cem‘ olup564 ve Feth-i şerîf  kırâ’atinden sonra taht-ı 
şerîf565 üzre iclâs buyurup kahve içerken meğer pâdişâh-ı İslâm'a566 tarafdârlık 
yüzünden atâyâ-yı bî-şümâra nâ’il olan tavâ’if-i askeriyye vaz‘-ı nifâk-âmiz üzre 
bağy u hurûca cesâret iden erbâb-ı şekāvet ile aralarında kavl [ü] ittifâk ve gelüp 
yaklaşdıklarında bir yere gelmek üzre beynlerinde nihânîce olan ahd [ü] mîsâkı 
müş‘ir yazdıkları kâğıdı tebdîl-i câme bir âdem ile Hafsa'da yeniçeri nân-körlerine 
göndermişler, hafr-ı meterise meşgūller iken getürüp teslîm eylemişler. Anlar dahi 
zâbitleri havfından âşikâre okuyup yoldaşların âgâh idememekle böyle bir tezvîr 
kurmuşlar, ya‘ni ki meterisleri tamâm olıcak, “gelin yoldaşlar ahşama değin güreş 
tutup eğlenelim” deyüp yeniçeriden ve cebeciden ve topcıdan ikiyüz mıkdârı ay-
rılup bir ok menzili kadar meterislerden ilerüye gidüp güleşmeğe başlamışlar, bu 
aralıkda dahi567 sâ’iri enselerinden568 bir yere gelüp, gelen569 kâğıdı okuyup maz-

561 bir -Y
562 cem-câh ÇY: -V
563 vârî ÇY
564 olup ÇY: -V
565 şerîf  ÇY: -V
566 İslâm hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
567 dahi ÇY: -V
568 Kelime derkenâr olarak yazılmıştır.
569 gelen -ÇY
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mûnuna vâkıf-ı âgâh570 oldukdan sonra yine gelüp meterislerine girüp cümlesin 
âgâh571 idüp vakt-i ma‘hûda müterakkıb olmuşlar. Bu minvâl üzre tamâm ol 
gün sûret-i zâhirde ahşama değin sadâkat yüzünden meteris almak hıdmetinde 
sa‘y [u] gûşiş572 ve ihtimâm-ı tâmm573 gösterüp, ahşam oldukda vakit geldi yol-
lu574 birbirlerine sagīr urmağla cümleyi habîr idüp hâzır [u] müheyyâ oldukdan 
sonra beyne'l-ışâ‘ayn bir fetîlden bu kadar bin tüfenge575 âteş virüp kıyâmetler 
kopardılar. Bir bir meterislerden bayrakların kaldırıp ve topların alup gül-
bâng-ı Muhammedî576 çekerek merhale-i Baba-i atîka doğrı İstanbul askerine 
inzimâma ikdâm göstermeleriyle miyân-ı meydân-ı intikāmda vüzerâ-yı izâm 
vesâ’ir rü’esâ-yı be-nâmdan gayrı nefer nâmına mukātele-i hasma yarar asker 
kalmadı. Ve577 anlar dahi ahvâl-i rûz-gâr-ı pür-sütûr hılâf-ı melhûz zuhûr idüp 
cem‘iyyet-i askerin ân-ı vâhidde bu gûne perâkende vü perîşân ve emr-i mukā-
vemet ba‘de'l-yevm hâric-i dâ’ire-i imkân olmaduğun gördükde tahlîs-i cân-ı 
azîz içün nâ-çâr semt-i gürîze şitâbân oldılar. Vezîr-i aʻzam Râmî Mehemmed 
Paşa “hod578 bu derdin ilâc-ı tedbîri ber-tarâf  olduğı mukarrer olduğundan 
fîmâ-ba‘de kâr-hâne-i devletden 579ِبَح َر  ْ

د
َ
ق
َ
ف ِبرأِسِه  َجا  َ

ن  mazmûnı üzre selâmet-i َمْن 
nefsinden ziyâde sevdâsı580 [292a] zebân-ı cândan gayrı nesneyi müfîd olma-
yup şimden sonra tahlîs-i nefsden özge büyük ticâret olmaz” diyerek hakīkat-i 
hâlden Sultân Mustafâ Hân hazretlerini âgâh itdikden sonra semt-i selâmet 
add itdüği bir kûşe-i uzleti penâh eyledi. Şöyle ki çün pâdişâh-ı tevekkül-penâh 
hazretleri kahve içerken tüfeng sadâsından benilleyüp, arada varup gelme söz 
çok, en sonra Vezîr-i aʻzam Râmî Mehemmed Paşa cânibinden gelen haber, 
“kul tâ’ifesi vefâdârlık itmeyüp fânîlik idüp yüz döndürdiler. Gelen eşkıyâ as-
kerine teba‘iyyet eyleyüp581 kendiler ba‘de'l-yevm meks ü ârâmdan fâ’ide yok 

570 âgâh ÇY: -V
571 haberdâr ÇY
572 gûşeş ÇY: -V
573 tâmm ÇY: -V
574 yollar ÇY
575 tüfeng-endâzlar ÇY: endâzlar -V
576 Muhammedî ÇY: -V
577 ve ÇY: -V
578 hod -ÇY
579 “Kim başını kurtarmışsa o kazanmıştır”
580 sevdâsı VY: sevdâsını Ç
581 idüp ÇY
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hemân şimdi Edirne'ye teşrîf  buyurun, yarın bakalım ahvâl-i pür-melâl582 ne 
yüzden zuhûr ider” haberin göndermekle, pâdişâh-ı cem-câh583 hazretleri dahi 
hırka-i mübârekeyi arabasına yükletdirip ve sancak-ı şerîfi hazele eline düşer 
havfıyla taşra virmeyüp Hâsodalı Boşnak Hasan Ağa nâm bir gürbüz yiğide 
teslîm ve hâss atlarından birine bindirüp, önünden münfekk olmamak üzre 
muhkem tenbîh [ü] te’kîd584 buyurdukdan sonra iç halkın alup ahşam birinci 
sâ‘atde otağdan binüp yedinci sâ‘atde Edirne Sarâyı'na gelüp dâhil oldı. Çadır 
mehterlerinin ekseri erâzil [ü] eşkıyâ cânibine vesâ’iri Edirne tarafına585 firâr586 
itmeleriyle otağ-ı hümâyûn yerinde kalup gelen eşkıyâ-yı bed-fercâm zabt [u] 
rabt587 ve588 pâre pâre idüp üleşdiler. Allâhu ekber ol gice olan musîbet ve 
havf  [u] haşyet bir târîhde mesmû‘ ve müşâhede olunmamıidi. Hattâ pâdişâh-ı 
rûy-i zemîn589 hazretleri gelen eşkıyâ kendüyi hal‘ idüp küçük birâderi Şehzâde 
Sultân Ahmed Hân hazretlerini iclâs itmeğe ahd [ü] mîsâk eyleyüp Fâtihâ oku-
dukların mukaddem karşu gönderdikleri câsûsları gelüp, ol gün Hafsa'da ikindi 
mahalli590 haber virmeleriyle taht ve saltanatdan me’yûs olmuş-idi. Ve hırka-i 
şerîf  arabaya yüklenürken kendüler591 binek taşından bu kullarına hitâb idüp, 
“bolay ki hemân selâmetle sarâya varup şu emâneti sâhibine teslîm ideydik, 
Allâh mübârek eyleye pâdişâhlığın” buyurdukda592 fakīr, “niçün böyle me’yûs 
olursuz, fitneler olagelmişdir. Eslâflarınız erâzil [ü] eşkıyâ elinden ne zahmet-
ler çekmişdir” didüğümde; “yok yok iş593 bitti, söz594 tükendi, vüzerâmla kul 
ağalarım gelen595 eşkıyâ-yı bed-ahlâklar596 ile yek-dil ü597 yek-cihetdir, şerle-

582 pür-melâl ÇY: -V
583 cem-câh ÇY: -V
584 ü te’kîd ÇY: -V
585 taraflarına ÇY
586 karârı firâra tebdîl ÇY
587 u rabt ÇY: -V
588 ve -ÇY
589 rûy-i zemîn ÇY: -V
590 vakti ÇY
591 kendüler ÇY: -V
592 buyurduklarında ÇY
593 işler ÇY
594 sözler ÇY
595 gelen ÇY: -V
596 bed-ahlâklar ÇY: -V
597 ve ÇY: -V
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rinden cenâb-ı Bârî'ye598 sığındım. Cümlesini kahr [u] helâk eyleye” buyurup 
binmişler idi. Sarâya599 varduğı gibi vâlide sultân hazretleri feryâd [u] figān600 
iderek karşulayup anlar dahi yedin bûs idüp, “kul beni tahtdan indirmişler, 
yerime karındaşım Sultân Ahmed'i pâdişâh eylemişler, Allâh mübârek eyleye. 
Evlâdlarım ve hâssa câriyelerim kendüye Allâh emâneti olsun” buyurup hâne-
sine girüp bir dahi taşra çıkmak müyesser olmadı. Bu ahvâlin601 böyle olacağı 
tarafeynin ittifâkıyla602 vükelâ-yı devletin ma‘lûmı idi. Derd-mend-i bî-çâre603 
Sultân Mustafâ Hân hazretlerini Hafsa'ya getürülmesinin lüzûmı yoğ-idi. 
Âşikâre ihâneten rusvâ-yı âlem eylediler. İnkisârı hedef-i icâbet-i kabûle karîn 
olup, kimi ipe çekildi, ve kimi râhat yüzi görmeyüp hırâş-ı cân ile cân virüp 
gitdi. Vezîr-i aʻzam Râmî Mehemmed Paşa kemâl-i tesettür ile ihtifâ idüp, 
Vezîr-i sânî Moralı Hasan Paşa kemâ-kân kā’im-makāmlığında göğsün gerüp 
hıdmetinde604 oldı. Vezîr-i sâlis Çorlulı Ali Paşa kendü hânesinde gaybet eyledi. 
Vezîr-i râbi‘ Kıbtî Ali Paşa sakalın traş idüp Samakov dağlarında pinhân oldı. 
Ve605 derd-mend müftî-i nâ-murâd Yekçeşm Hüseyin Efendi mahsûd-ı emsâl 
olan üç sâ‘atlik fetvâya nâ’il olduğun böyle bir hengâm-ı bî-devâma müsâdif 
olmağla, henûz menâfi‘-i mansıbdan kâm ve erbâb-ı hâcâtdan hedâyâ-yı fâhire 
dursun, bir kurı selâm almadan ma‘zûl oldukda gālibâ ümmîd-i ibkā ile ihtifâ 
itmedüği kendüye sebeb-i akvâ-yı nefy-i iclâ oldı. Ve ol gün bu kıyâmet alâmet-
lerin gören âmme-i erkân-ı devlet ve606 a‘yân-ı saltanatdan ba‘zıları Edirne'ye 
avdetlerinde kemâ-kân hânelerinde karâr idüp Âsitâne'den607 gelen rü’esâ-yı 
leşker ile şîr-i şeker gibi âmiziş eylediler. Ve Edirne'de mevcûd ashâb-ı manâsıb 
ve erbâb-ı hâcât ü mesâlib dahi “görinen mühimmât ve tedârük-i harbiyyeye 
göre bu iki asker gālibâ birbirleriyle ceng [ü] cidâl ve peder püserle ve karındaş 
kardaşla harb [ü] kıtâl itmek görinür” deyü hayret ve nukūd ve hullî makūlesi 
eşyâyı zîr-i zemîne defn itmeğe sa‘y [u] dikkat üzre iken bu iki kavm beyninde 

598 bârî-yi te‘âlâ hazretlerine ÇY: te‘âlâ hazretlerin -V
599 Saray-ı âmireye ÇY: âmire -V
600 figān ÇY: -V
601 ahvâl-i pür-melâlin Ç: pür-melâl -YV
602 ittifâk ve ittihâdı ile ÇY: ve ittihâdı -V
603 bî-çâre ÇY: -V
604 hidmetinde VY: hidmetlerinde Ç
605 ve -ÇY
606 ve ÇY: -V
607 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
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görülen vahşet ü külfet mübeddel-i ittihâd ü ülfet oldığın görüp herkes ahbâb 
ve âşinâlarını istikbâle isti‘câl göstermeğe başladılar. 

Bu608 minvâl-i muharrer609 üzre arada olan tefrika ittihâda mübeddel olmağla 
cem‘iyyetleri kemâ-kân nizâm bulan asker-i bî-pâyân irtesi mâh-ı mezbûrun 
dokuzuncı salı gün Hafsa Menzili'ne gelüp orduyı zabt idüp kondılar. Vezîr-i 
aʻzam nâmına olan eşkıyâ babası Söhrablı Ahmed Paşa Edirne Kā’im-makāmı 
Moralı Hasan Paşa ile haberleşüp Şehzâde Sultân Ahmed Hân hazretlerini 
taşra Hâsoda'ya çıkarup mukaddem iç halkı bey‘at itmesini tenbîh eyledi. 

Cülûs-ı Hümâyûn-ı Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis

Ve irtesi mâh-ı mezbûrun onuncı çehâr-şenbih gün şevketlü, mehâbetlü610 pâ-
dişâhımız611 Sultân Ahmed Hân hazretleri efendimizin taşra teşrîf  buyurma-
ların içerüye telhîs itmeğin, ol gün tulû‘-ı şemsden iki buçuk sâ‘at mürûrunda 
Hâsoda cânibine küşâde harem-i şerîf  kapusundan çıkup istikbâl eyledik ve 
koltuğuna girüp hırka-i mübâreke odasına getürüp taht-ı hümâyûna iclâs bu-
yurup, şükrâne iki rek‘at salât-ı nâfile edâ ve du‘âdan sonra mukaddem silâhdâr 
ağa ve andan fakīr ve ba‘dehû Hâsodalı bey‘at eyledi. Ve andan Hâsoda köşki-
ne teşrîf  buyurup kapu oğlanı ve içoğlanı dahi bey‘at eyledüği mahalde Kā’im-
makām Moralı Hasan Paşa dahi kasr-ı mezbûra gelüp pâye-i serîr-i a‘lâya612 
yüz sürüp tebrîk ü tesliyet virüp gitdikden sonra Sultân Mustafâ Han hazretleri 
beş nefer şehzâdeleriyle hâlen pâdişâhımız hazretleri mukaddem kendüler ikā-
met buyurdukları hânede mahfûz olmak üzre henûz vâlide sultân hazretlerinin 
baş ağalığından iç hazînedâr olan Fevr Mehemmed Ağa ile hatt-ı hümâyûn-ı 
şevket-makrûn613 gönderdi ve sünnet-i seniyye-i lihye-i mübârekelerin icrâ 
buyurdılar. Ve Dârü's-sa‘âde Ağası Solak Nezîr Ağa azl ve kendü odasında 
habs olundı. Ve bu gün beyne's-salâteynde asâkir-i eşkıyâ dahi Edirne'ye bir 
buçuk sâ‘at karîb Karabayır altında vâki‘ Tunca kenârında Mesih Paşa Bâğçesi 

608 bu ÇY: -V
609 muharrer Y: -ÇV
610 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
611 pâdişâh-ı cedîd ÇY: cedîd -V
612 sa‘âdet-masîre ÇY
613 şevket-makrûn ÇY: -V
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kurbüne gelüp kondı.614 Fe-li'llâhi'l-hamd mukaddemâ taraf-ı devletin itdikleri 
bu denlü615 sa‘y [u] tedbîr muvâfık-ı takdîr olmamağla dürüşt zann olunan 
re’yler sakīm ve müntic kıyâs olunan şekiller akīm oldı. Ve der-akab vezîr-i 
aʻzam nâmına olan Söhrablı Ahmed Paşa tâ’ife-i ma‘hûde ile gelüp mahall-i 
mezbûra kondukların ve yarın inşâ’a'llahu te‘âlâ mu‘tâd-ı kadîm üzre bey‘at içün 
umûmen varup dâmen-bûs-ı pâdişâhîyle müşerref  olacakların telhîs eylemiş, 
cevâbı yazılup gönderildikden sonra kendüye mühr-i şerîfle sadâret-i uzmâ 
ve müftî nâmına olup rütbe-i fetvâya istîlâ ile cemâ‘at-i ma‘hûdeye imâm ve 
muktedâ-yı hâss ve âmm olan İmâm Mehemmed Efendi'ye şeyhü'l-islâmlık 
ve yeniçeri ağası nâmına olan kâr-fermâ-yı meydân-ı616 fitne vü fesâd Çalık 
Ahmed Ağa'ya vezâret ile yeniçeri ağalığı ibkā vü mukarrer tevcîh [ü] inâyet 
buyurılup her birine müte‘addid hatt-ı şerîf  ve kānûn-ı kadîm617 üzre vezîr-i 
aʻzama618 kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ve müftî efendiye beyâz çukaya 
kaplu semmûr erkân kürk ve yeniçeri ağasına serâsere dûhte semmûr post ile iç 
hazînedârı Fevr Mehemmed Ağa irsâl buyuruldı. Kezâlik tevcîh-i erbâb-ı tagal-
lüb ü tuğyân ile ihrâz-ı sadâret-i Rûm iden Tevfîkī-zâde Mehemmed Efendi'ye 
ve sadr-ı Anadolı'ya hücûm iden Abdürrahim-zâde Deli Yahyâ Efendi'ye ve 
nakābet-i eşrâf  ile istiştirâk619 iden Seyfî-zâde Seyyid İbrâhîm Efendi'ye taraf-ı 
hümâyûndan kürkler ilbâsıyla tevkīr vesâ’ir vükelâ-yı devlet nâmına olanlar 
dahi hıl‘at ihsânıyla makāmlarında takrîr olundı. Ve devlet-i Mustafâ Hânî 
ricâlinden olup yed-i istîmânlarına erbâb-ı bağy ü hurûc kıbelinden i‘tâ-yı 
menşûr-ı emân olunan Vezîr-i sânî Moralı Hasan Paşa, Vezîr-i sâlis Çorlulı Ali 
Paşa ve Vâlide Sultân Kethudâsı Kürd Mehemmed Efendi ve Hekîmbaşı Nûh 
Efendi ve Re’îsü'l-küttâb Abdülkerîm Efendi kemâ-kân mansıblarında ibkā ile 
nâ’il-i âsâyiş ü emân oldılar. 

Hakkā ki vezîr-i aʻzam ve müftî efendi ve yeniçeri ağası ve ordularında mevcûd 
ulemâ vü meşâyih ve sâhib-i kelâm-ı sâ’ire bu erâzil [ü] eşkıyânın şehre girme-
lerine cevâz göstermeyüp mahall-i [292b] mezbûra konduklarına azîm isâbet 
eylediler. Ale'l-husûs yeniçeri ağası taban pekliği idüp, erâzil ü eşkıyâyı bir mer-

614 kondı -ÇY
615 bu denlü -ÇY
616 meydân -ÇY
617 kadîm ÇY: -V
618 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
619 iştiştirâk ÇY
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tebe zabt ü rabt eyledi ki Allâh içün dimeli, bu husûsda hakkı inkâr olunmaz. 
Zîrâ bu mel‘ûnların dimâğları fesâdda olup İstanbul'da620 iken şehr-i Edirne'yi 
başdan başa dek621 âteşe urup, sagīr ve kebîrini kırup, emvâl [ü] erzâkların 
gāret [ü] hasâret eyleyüp sarây-ı pâdişâhîyi lagamla atup yerine çift sürmek 
üzre ahd [ü] mîsâk itmişler idi. Bi-avni'llâhi teʻâlâ bu efkâr-ı fâsideleri fesh olup 
taraf  taraf  şehre kolluklar koyup muhâfaza itdiler. Yine böyle iken Râmî Me-
hemmed Paşa'nın ve Kıbtî Ali Paşa'nın ve menfâ müftî efendinin ve evlâd [u] 
etbâ‘ının hânelerin basdılar. Cümle emvâl [ü] erzâkların gāret [ü] yağma idüp 
ehl [ü] ıyâllerin soyup, çırlak ve622 çıplak ancak birer kurı başları gözlerinden 
akan kanlu yaşlarıyla kurtılup firâr ve ihtifâ eylediler. Ve ekser ele giren cevârî 
makūlesinin kimin kendüler temlîk ve kimin fürûht eyleyüp ancak emlâk ve 
akār ve bâğ ve bâğçe ve yalıların taraf-ı mîrîden zabt [u] rabt623 eylediler. 

Cem‘iyyet-i Bey‘at-i Hümâyûn ve Azîmet-i istanbul

Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in onbirinci penç-şenbih güni ki Ağustos'un onikisidir, 
sa‘âdetlü pâdişâhımız624 hazretleri erkence hırka-i şerîf  odasına teşrîf  buyurup 
du‘â vü senâdan sonra kā’ide-i kadîme-i Osmânî üzre bâbü's-sa‘âdeti'ş-şerîfe 
hâricine taht-ı âlî-baht-ı husrevânî kurılup vükelâ-yı devlet dahi çadırlardan ge-
lüp âmâde vü müheyyâ625 oldukları haberi huzûr-ı hümâyûnlarına vürûdunda 
zahr-ı mübâreklerine semmûr kapaniçe kürk ilbâs ve ser-i nusret-eserlerine yû-
sufî destâr üzre üç kıt‘a sorguç sokunup, taşra azîmet ve tulû‘-ı şemsden üç sâ‘at 
tamâmında taht-ı hümâyûn-baht-ı626 sa‘âdete iclâs buyurup çavuşlar alkışladı. 
Ve mu‘tâd-ı kadîm üzre a‘yân-ı devlet alâ-merâtibihim dâmen-bûs-ı pâdişâhîy-
le müşerref  olup emr-i bey‘at tamâmından sonra ehl-i dîvânı selâmlayup 
Hâsoda köşküne teşrîf  buyurdı. Çün ki tâ’ife-i mezbûrenin fitne tahrîkinden 
netîce-i murâd u maksûdları cenâb-ı pâdişâhînin627 Âsitâne-i sa‘âdet'e teşrîfleri 
olup bi-hasebi'l-iktizâ taraf-ı hümâyûndan628 dahi bu mes’ûllerine rızâ göste-

620 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY
621 dek ÇY: -V
622 ve Ç: -YV
623 u rabt ÇY: -V
624 pâdişâh-ı kişver-güşâ ÇY: kişver-güşâ -V
625 ve müheyyâ ÇY: -V
626 hümâyûn-baht -Ç
627 pâdişâh-ı âlînin ÇY: âlî -V
628 pâdişâh-ı âlî-cenâbdan ÇY
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rilmeğin, hemân bu gün beyne's-salâteynde yine a‘yân-ı devlet bâbü's-sa‘âdeye 
gelüp İstanbul niyyetine tûğ-ı hümâyûnı629 çıkarup kapu önüne dikdiler. Ve 
kurbânlar kesilüp du‘âlar itdiler. Ve mahbûs olan630 Dârü's-sa‘âde Ağası Solak 
Nezîr Ağa ve kâtibi Baltacı Emîr Mehemmed Çelebi ve baltacılar kethudâsı, 
Sultân Mustafâ Hân-ı gāzî631 hazretlerinin zamân-ı saltanatlarında âyîn-i dîn 
[ü] devlete mugāyir nice etvâra tasaddîleri mukābelesinde kahr-ı kahramânîye 
mazhar olup kapu arasına ve Edirne Bostâncı-başı Ahmed Ağa ve Ocak Ket-
hudâsı Kör Hüseyin Ağa, İstanbul632 bostâncı-başı habsine virilmiş-iken Edir-
ne zindânında mescûn oldılar. Ve İmâm-ı sultânî-i evvel Üsküdârî Sâlih Efendi 
bu vak‘ada hâcda633 bulunup ve İkinci İmâm Mahmûd Efendi mansıbına Rûm 
sadrı zamîme kılınmış-idi. İkisi bile azl olup yerlerine Uzunçarşu başında vâki‘ 
İbrâhîm Paşa Câmi‘i'nde kayyum iken işbu zuhûr iden vak‘a-i uzmâda sa‘y-i 
fesâdât ile şöhret bulup, re’îs-i sadât nâmıyla meydân-ı fitnede sâhib-i kelâm 
olan Ladikli Seyyid Deli Mustafâ “her zamân dest-i dile hemân634 fursat gir-
mez” deyü pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerine imâm olmak rütbesine cesâret 
idüp muktezâ-yı hâle göre nâ-çâr Hâsoda köşkünde huzûr-ı hümâyûnda635 
döş-i cehline semmûr kür[k] ilbâs olunmağla bir dâne-i mahdûm-ı kâm-kâr ve 
mevâlî-i izâm gibi abâyîli atlara süvâr olur oldı.636 Ve mukaddemâ Mısır'dan 
sürgünlükden gelüp, pâdişâh-ı ma‘zûli sayd [ü] şikâra tergīb iden hevâsına 
tâbi‘ dört nefer musâhib ağalar gice hâlinde ahz ve yine Mısır'a nefy olundılar. 
Ve yine ol gün Büyük Mîrâhûr Çalık Ahmed Ağa ile Küçük Mîrâhûr Selîm 
Ağa azllerinden vezîr-i aʻzam ağalarından Celeb Abaza Ahmed Ağa büyük 
mîrâhûr ve zülüfli baltacılardan pâdişâh-ı kişver-güşâ637 hazretlerinin kuşcusı 
Türk Mustafâ küçük mîrâhûr nasb olundılar. 

Ve mâh-ı mezbûrun onikinci cumʻa gün pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri alay 
ile Sultân Bâyezîd Câmi‘i'ne teşrîf  buyurup salât-ı cumʻayı kılup geldiler. Ve 
nâm-ı meymenet-me’âsirlerin lisân-ı hutebâda ibtidâ ol câmi‘-i hatîrde istimâ‘ 

629 hümâyûn-ı pür-fürûğu ÇY: pür-fürûğ -V
630 olan ÇY: -V
631 gāzî ÇY: -V
632 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
633 Beytullâhda ÇY
634 devâmın ÇY
635 hümâyûnlarında ÇY
636 idi ÇY
637 kişver-güşâ ÇY: -V
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buyurdılar. Zahr-ı mübâreklerine turuncı sofa kaplu kākum erkân kürk giymiş-
ler ve ser-i nusret-eserlerine küçük destâr üzre bir sorguç sokunmuşlar idi. Ve 
irtesi şenbih gün otağ-ı hümâyûnları çıkup ordu-yı eşkıyâdan öte Tunca sâhili-
ne karîb Paşaçayırı nâm mahalde nasb olundı. Ve onbeşinci dü-şenbih gün pâ-
dişâh-ı âlî-cenâb638 hazretleri dahi alay-ı azîm ile sarây-ı âmireden çıkup bezl-i 
atâyâ iderek otağ-ı hümâyûnlarına şeref-nüzûl buyurdılar. Zahr-ı mübârekle-
rine serâsere dûhte semmûr kapaniçe kürk giyüp, ser-i nusret-eserlerine küçük 
destâr üzre büyük hind sorgucı sokunmuşlar idi. Ol gün kul tâ’ifesi cem‘iy-
yet-birle çadırlarından taşra alaya çıkmayup mu‘tâd oldukları vâdî-i isyânı yine 
ele alup, “mâdâm ki pâdişâhımız hazretleri mürûr itmiş, üç kıst mevâcib ve 
cülûs bahşişi nâmına olan atâyâ-yı mevâhibimizi639 bi't-tamâm edâ vü teslîm 
itmedikçe biz de kendüyi taşra çıkartmazız” deyü nice kelimât-ı mâ-lâ-ya‘nî 
tefevvühüne cesâret idüp öyleye karîb mahalle değin iddi‘âlarında musırr ol-
mağın Yeniçeri Ağası Vezîr Çalık Ahmed Paşa gerek yeniçeri ve gerek cebeci 
tâ’ifesi beynlerinde sâhib-i kelâm olan Karakaş Mustafâ ve Durcân Ahmed ve 
Küçük Ali ve İmâm Deli Mustafâ'yı getürdüp “şimdiye değin Devlet-i aliyye'ye 
muhâlefet ile irtikâb itdüğümüz bâr-girân-ı hıyânet ü tuğyânın henûz altından 
çıkmadın, sîne-i intizâm-ı devlete urduğumuz zahm-ı ihtilâle merhem-i nizâm 
tedârük itmek lâzım iken tekrâr bu gûne harekât-ı şenî‘a ile pâdişâh-ı enâm 
değil âmme-i ehl-i İslâm'ın bizlerden nefretine bâ‘is olursuz. Bâ-husûs ibtidâ-yı 
zuhûrumuzdan bu vakte gelince da‘vâ-yı hakkāniyyet idüp bizler üzerimizde 
olan zulm ü sitemin izâlesi'çün bir yere gelüp şer‘-i şerîfe râzıyuz ve pâdişâh-ı 
âdil fermânına itâ‘at [u] inkıyâdımız vardır ve640 bize bâgī dinmez deyü insâf 
ve itâ‘at641 da‘vâsın idüp dururken, özümüz sözümüze uymayacak olur ise 
cümle âlem yanında rüsvây oluruz” deyüp bunları vesîle itmeğin anlar dahi 
araya girüp “pâdişâhımız hazretleri alaya âmâde vü müheyyâ642 iken bu gûne 
bî-edebâne cem‘iyyet ve hareketiniz bize küllî kabâhatdir ve ba‘de'l-yevm bir 
şey’iniz kalmaz kānûnunuz ne ise ma‘a ziyâde alı-virilmek boynumuza borç643 
olsun” deyüp hezâr-gûne yalvarup te’lîf-i kulûb iderek güç belâ ile teskîn idüp 
alaya çıkmışlar idi. Ol gün Topcıbaşı Abdülkerîm Ağa ile ocak kethudâsı olan 

638 âlî-cenâb ÇY: -V
639 mevâhibeyi ÇY
640 ve ÇY: -V
641 isâ‘at Ç: itâ‘at YV
642 ve müheyyâ Y: -V
643 borç ÇY: -V
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karındaşı Mustafâ Ağa'dan ocaklusı teşekkî644 itmeğin bi-emr-i hümâyûn 
azl olup bâlâda mezkûr Arab-oğlı Mustafâ Ağa topcıbaşı ve çorbacılardan 
Mazlûm Ali Ağa kethudâ nasb olundı. Ve ber-vech-i arpalık Selanik Sancağı 
mutasarrıfı Çavuş-oğlı Vezîr Çakırcı Hasan Paşa ile Rumili Beylerbeyisi Vezîr 
Hazînedâr İbrâhîm Paşa mansıblarına gitmeğe me’zûn oldı. Ve Edirne'de baş-
defterdâr olan Bakkal-oğlı Sarı Mehemmed Efendi'ye mansıbı ibkā buyuruldı. 

Zuhûr-ı Gulgule der-Leb-i Ordu-yı Hümâyûn

Mâh-ı mezbûrun onaltıncı salı gün beyne's-salâteynde bi'l-cümle piyâde ve 
süvâr tâ’ife-i eşrâr cem‘iyyet-birle ordu kenârına çıkup “ulûfe ve bahşiş” deyü 
feryâda başladılar. Âkıbet-i kârları sözlerin bir yere koyup, üç güne değin me-
hille ulûfe ve bahşişleri virilmek şartıyla arz-ı hâl idüp ahşama karîb iki nefer 
cebeci ile huzûr-ı hümâyûna gönderdiler. Ol mahalde pâdişâh-ı âlî-cenâb645 
hazretleri âdil köşkünde idi. Bunların elinde kâğıd uzakdan koşarak geldik-
leri manzûr-ı hümâyûnları olıcak, Silâhdâr İbşir Hüseyin Ağa'ya, “şunlar 
cem‘iyyetden geliyor, otağ kapusuna var, murâdları nedir, kâğıdı al getür” bu-
yurmağın, ber-mûceb-i fermân emre imtisâl eyledi. Otağ kapusuna646 çıkup, 
“sözünüz647 nedir söylen, şevketlü, mehâbetlü648 hünkârımız hazretleri649 su’âl 
buyurdılar ve yedinizde olan arz-ı hâlinizi virin, rikâb-ı hümâyûnlarına arz [u] 
i‘lâm650 idüp size cevâb getüreyim” didikde, “hayır virmeziz, biz arz-ı hâlimizi 
bilâ-vâsıta yed-i hümâyûnlarına teslîm itmeğe me’mûruz” deyü hılâf-ı kānûn 
vaz‘-ı bî-edebâneye cesâret itmeleriyle, sözleri mesmû‘-ı hümâyûn oldukda, 
zarûrî [293a] huzûr-ı hümâyûna duhûle me’zûn ve köşk altına gelüp âdâb-ı 
saltanat ne idüğün bilmez bir alay har-ı lâ651-yefham arz-ı hâli teslîm eylediler. 
Ve lisânen dahi, “cümle kullarınız selâm ve du‘â eyledi, şevketlü pâdişâhımı-
zın kılı düşdüği yere başımız fedâdır. Lutf-ı inâyet652 eyleyüp653 arz-ı hâlimize 

644 şikâyet ÇY
645 âlî-cenâb ÇY: -V
646 var, murâdları... kapusuna -ÇY
647 sözleriniz ÇY
648 mehâbetlü ÇY: -V
649 hazretleri ÇY: -V
650 i‘lâm ÇY: -V
651 har-ı lâ-yefham VÇ: hırvat Y 
652 inâyet ÇY: -V
653 idüp ÇY
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müsâ‘ade-i aliyye buyurulmak recâsında oldukların” söyledikde şevketlü654 
pâdişâh hazretleri dahi, “ben de kullarımın birinden geçmem, murdâr kılları 
düşdüğüne rızâ virmem.655 Cümlesinden hoşnûdum656 ve cümlesine benden 
selâm ve657 du‘â eylen, du‘âm anlarla biledir. Arz-ı hâllerinde her ne ki taleb ve 
recâ eylediler ise ma‘a-ziyâde müsâ‘ade-i aliyyem olmuşdur. Ve hazînem anlar 
içündür, kul da pâdişâh içün kulsuz pâdişâhı neylemeli658 nihâyet hazînemizde 
akçe yok,659 anlar da birkaç gün sabr eylesünler. Olan yerlerden tahsîl idüp 
evvel be-evvel viririm” buyurdılar. Bu minvâl üzre arz-ı hâllerinin unvânına 
hatt-ı şerîf  yazup ellerine teslîm eyledi. Gidecek mahalde fakīrin ta‘lîmiyle 
“eğer kullarım du‘â-yı hayrımı ve rızâ-yı hümâyûnumı isterler ise hemân 
şimdi bu ân ve660 bu sâ‘at cem‘iyyetlerin dağıtup çadırlarına gitsünler ve bir 
dahi cem‘iyyet itmesünler. Böyle nâ-sezâ hareketlerinden benim de râhatım 
kalmadı” deyü azîm tenbîh [ü] te’kîd buyurmağın, yüzlerin yere sürüp “şim-
di dağıluruz pâdişâhım“ diyerek gitdiler. Ve hatt-ı hümâyûnı mahzarlarında 
okudukdan sonra ahşam geçerek cümlesi gülbâng çekerek dağılup çadırlarına 
girdiler. Artık min-ba‘d cem‘iyyet eylemediler. 

Eğerçe mîrî mukāta‘ât fürûhtı vakti olmayup bu denlü tavâ’if-i askeriyyeye 
güzeşte birkaç kat mevâcib ve cülûs bahşişi nâmına mevâhibe kifâyet ider akçe 
tedârüki münselibü'l-imkân iken bi-avni'llâhi teʻâlâ gayretlü pâdişâh hazretleri 
der-akab cebecilerin güzeşte mevâcib nâmına iddi‘â eyledikleri ikiyüz elli kîse 
ve cümle tavâ’if-i askeriyyenin cülûsiyye bahşişleri içün iktizâ iden üçbin altı-
yüz seksensekiz kîse ki cem‘an üçbin dokuzyüz otuzsekiz kîse akçenin ekserin 
defterdâr efendi tahsîl ve bâkī bin kîseden mütecâvizi iç hazîneden tekmîl ve 
mâh-ı mezbûrun onsekizinci penç-şenbih gün bâr-gâh-ı mu‘allâ pîşgâhında 
ale't-tertîb topdan ocaklara teslîm ve tevzî‘ ile kulûb-ı asker taraf-ı hümâyû-
na imâle ve bin kîseden mütecâviz akçe dahi serhadlerde olan muhâfizînin 
in‘âmât-ı cülûsiyyeleri-çün emvâl-i etrâfdan havâle kılındı. Ol gün yeniçeri 
kisvesinde bir kefere giriftâr ve tavâ’if-i yeniçeri cem‘iyyet-birle huzûr-ı sadr-ı 
aʻzama ihzâr idüp nazar-gâh-ı pâdişâhîde boynı uruldı. Beyt:

654 şevketlü ÇY: -V
655 -yı hümâyûnum yokdur ÇY 
656 hoşnûd ve râzıyım ÇY: ve râzı -V
657 ve ÇY: -V
658 kulsuz pâdişâhı neylemeli -ÇY
659 yokdur ÇY
660 ve ÇY: -V
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Hazret-i Sultân Ahmed-i kâm-rân661

Tîğını keskîn ide ol müste‘ân
Eyledi hayra tıfl-ı kılıcın
İbtidâ kâfirde itdi imtihân

İrtesi mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı cumʻa gün İstanbul bostâncı hâsekilerin-
den Kesici662 Hasan'a Edirne bostâncı-başılık virilüp ordu-yı hümâyûnda mev-
cûd ocağı eşkıyâsıyla bile gelen İstanbul Bostâncı-başı Edirneli Mehemmed 
Ağa ile ma‘an otağda huzûr-ı hümâyûnda663 kaftân giydiler. Ve664 İstanbul'dan 
Eskisarây Ağası Küçük Abdurrahmân Ağa otağ-ı hümâyûna gelüp âdil köş-
künde hâk-bûs-ı pâdişâhî şerefiyle müsta‘idd oldukdan sonra kānûn-ı kadîm665 
üzre dârü's-sa‘âde ağalığına kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire giydirüp, ye-
dine hatt-ı şerîf  virüp Edirne Sarâyı'nda devletlü vâlide sultân hazretlerinin 
hıdmet-i şerîflerine irsâl buyurdılar.

Katl-i Müftî Seyyid Feyzullâh Efendi

Müftî-i sâbık Seyyid Feyzullâh Efendi'nin âkıbet-i kârı bu yüzden cilve-ger oldı 
ki fetvâdan azl olunduğı gice üzerlerine ta‘yîn olunan on nefer mübâşir çavuş, 
evlâdlarıyla ma‘an arabalara tahmîl ve şehirden çıkarup bâğlar nihâyetinde 
Sabuncı Köyü'ne iletdiler. Ve irtesi gün kalkup tayy-i menâzil iderek me’mûr 
olduğı üzre Karadeniz kenârında vâki‘ Varna Kal‘ası'na duhûl ve666 nâzil oldı-
lar. Ol mahalde Vezîr-i aʻzam Râmî Mehemmed Paşa'dan dört araba memlû 
me’kûlât ve meşrûbât ve Sultân Mustafâ Han'dan tesellî-i hâtır hatt-ı hümâyûn-ı 
iltifât-makrûn ve hıfz [u] hırâsetleri-çün sekiz nefer bostâncı ustasıyla kırk nefer 
pür-silâh atlu bostâncı göndermiş, geldiler. Karşu Trabzon'a geçmeğe gemi 
tedârükünde iken İstanbul'dan erâzil [ü] eşkıyâ tarafından âdemler gelüp, 
“zinhâr sakınup Feyzullâh Efendi'yi habs idüp karşu geçirtmeyesiz. Yohsa 
bi'l-cümle kılıçdan geçersiz” deyü667 tenbîh haberlerin virdiler. Ve ahâlî-i vilâ-

661 kâm-rân -ÇY
662 Keçi ÇY
663 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
664 ve -ÇY
665 kadîm ÇY: -V
666 duhûl ve ÇY: -V
667 deyü ÇY: -V
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yet dahi pür-silâh cem‘ olup, sokak başlarına arabalar çeküp beklediler. Derd-
mend dahi hufyeten ahvâlin yazup vezîr-i aʻzama bildirip meded recâ itmeğin, 
ol dahi telâşa düşüp erkân-ı dîn ü devlete der-kâr olan erbâb-ı fitne vü fesâdın 
âteş-i kîneleri sükûn bulmaduğundan, şâyed bu melâ‘înler668 gerek669 müftî 
efendi ve gerek evlâdları ellerine girmedikçe ârâm ü sükûn bulmayacakları 
nümâyân670 olmağla nâ-çâr “zarâr-ı âmmdan zarâr-ı hâs yeğdir deyü pençe-i 
intikāmlarına teslîm olunmaları iktizâ eyleye” deyü Eğriboz'a nakl olunmak 
üzre pâdişâhdan671 istîzân idüp bir çavuş ile fermân göndermekle kalkup girü-
ye avdet eylediler. Pravadi'ye geldikde İstanbul'dan672 üçyüz nefer âdem ile bir 
çorbacı geldi. Ahâlî-i vilâyet ve kādî-i memlekete hitâben Sultân Mustafâ Han 
tuğrâsıyla mu‘anven Söhrablı Ahmed Paşa fermân673 getürdiler. “Müftî-i sâbık 
Feyzullâh Efendi her kangınızın taht-ı kazâsına dâhil olur ise ahz idüp bu câni-
be irsâl eylemelerini” de tenbîh [ü] te’kîd eylemişler, kādî dahi vilâyet a‘yânın674 
cem‘ idüp mahzarlarında fermânı okuyıcak675 çorbacıya, “bunun üzerinde 
muhâfız bu kadar çavuş ve usta ve bostâncı var, ale'l-husûs pâdişâh hazretleri676 
tarafından Eğriboz'a gitmek üzre yedlerinde unvânlı hatt-ı şerîfli677 fermânları 
var, biz alıkoyup İstanbul'a göndermeğe kādir değiliz ve kasaba içinde ceng 
[ü] kıtâl678 itdiğinize dahi kat‘an679 rızâ virmeziz. Varın taşrada ne hâliniz var 
ise görün” dimeleriyle el uramadılar ve680 menzil-i mezbûrdan kalkup giceyi 
gündüze katup Çenge balkanından ve Çalı Köyü'nden geçüp devr-i kasabât-ı 
büldân iderek İslimye Kasabası'na nüzûlünde, bir gün mukaddem Eğriboz'a 
irişdirilmek üzre bir fermân dahi getürdiler. Ve andan dahi rıhlet idüp Eski 
Zağra ve Çırpan kasabaları tayy681 ve Sâlihler Menzili'ne nüzûlünde fermân 

668 melâ‘în-i Devlet-i aliyye hâyinlerin ÇY: Devlet-i aliyye hâyinlerin -V
669 gerek -Ç
670 âşikâre ÇY
671 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden ÇY: kişver-güşâ hazretlerin -V
672 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
673 Paşa fermân VY: Paşa'dan mektûb Ç
674 a‘yânların ÇY
675 kırâ’et idecek ÇY
676 hazretleri ÇY: -V
677 hümâyûn-ı şevket-makrûn ile ÇY
678 kıtâl ÇY: -V
679 kat‘an ÇY: -V
680 ve Ç: -YV
681 tayy -ÇY
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ile Dergâh-ı âlî Kapucı-başı682 Paşa Hüseyin Ağa ve iki bostâncı ustası683 geldi. 
Cülûs-ı hümâyûn olup Feyzullâh Efendi'yi ve oğulları ve etbâ‘larıyla ortaya 
getürülmesinin haberin virdiler. Ol mahalde muhâfazalarında olan bostâncı 
tâ’ifesi firâr idüp irtesi gün Mustafâ Paşa Köprüsü'ne geldiler. Ve Edirne'den 
sâhib-i kelâm Karakaş Mustafâ didikleri mel‘ûn-ı bî-dîn684 ve Durcân Ahmed 
birkaç serdengeçdiyle gelüp hânın kapusun bağladılar. Ol mahalde Defterdâr 
Bakkal-oğlı Sarı Mehemmed Efendi baş muhâsebe ve muhallefât kâtibleriyle 
gelüp içerü aldı. Ve Müftî-i sâbık685 Feyzullâh Efendi'ye edebâne selâm virüp 
yanına vardılar. Ammâ Karakaş habîs elinde tütün çubuğı, yanın yatmış, 
ayakların kaldırmış, lisâna alınması küfür nice herzevâtlar söyledikden sonra,686 
“koca Kızılbaş İstanbullu'nun yedi yaşından yukarusun kırmağa fetvâ virmiş 
idin, şimdi nicesin” diyicek, “çün ki siz kitâb ile geldik dirsiz, ben de şer‘-i şerîfe 
râzıyım” didi. Ve yine cümlesi edebâne elin öpüp taşra çıkdılar. Hânın kapu-
sun alup sağ tarafında Karakaş ve Durcân ve sol tarafında defterdâr efendi 
iskemle koyup oturdılar. Ve687 Feyzullâh Efendi'nin âdemlerin bir bir çıkarup 
üzerlerinde olan eyüce esvâbların aldılar. Ve688 oğullarıyla kendüyi zıbunla-
rına varınca soyup, cümle eşyâlarıyla zabt eylediler. Ve dörder-beşer Sirem 
arabalarına koyup, henûz Edirne'den gelen üçyüz nefer689 yeniçeri hazelesine 
teslîm idüp dile gelmez şütûm-ı gayz iderek pâdişâh-ı cedîd690 hazretleri otağ-ı 
hümâyûna çıkmazdan bir gün mukaddem orduya götürüp yeniçeri ağası habsi-
ne virilmiş-idi. Üç gün üç gice envâ‘-ı dürlü işkence olup mâlın söyledemediler. 
Kendüsi ne dir691 ise, oğulları dahi ânı söylediler. Andan dahi kaldırılup Edirne 
zindânına götürdiler ve orduda olan emîrler varup kendünün ve oğullarının 
başlarından yeşillerin aldıkdan sonra692 dal-kavuk kaldılar. Çavuşbaşıyla küçük 
mîrâhûr gönderilüp evvelkinden on kat dahi ziyâde eziyyet eylediler. Aslâ bir 
akçe nutuk itmemekle, “mâdâm ki bu kızılbaş hayâtdadır, oğulları dahi havf-

682 kapucıbaşılarından ÇY
683 ustası VY: ustaları Ç
684 bî-dîn ÇY: -V
685 Müftî-i sâbık ÇY: -V
686 söyledi andan sonra ÇY
687 ve -ÇY
688 ve -ÇY
689 nefer VY: mıkdârı Ç
690 cedîd ÇY: -V
691 söyledi ÇY
692 sonra -Y
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larından söylemeyeceklerin” rikâb-ı hümâyûna arz itmeleriyle şeyhü'l-islâm 
efendi katline fetvâ-yı şerîf693 virüp ordu-yı hümâyûnda mevcûd cümle ulemâ 
imzâlayup694 rikâb-ı hümâyûna arz [u] istîzân itmeleriyle, mûcebince hatt-ı 
şerîf  sâdır oldukdan sonra mâh-ı mezbûrun yirmibirinci bâzâr gün ulemâdan 
ve ocakludan ve zorba-başılardan ve emîrlerden olancası binüp, bî-hesâb erâzil 
[ü] eşkıyâ önlerine düşüp zindâna vardılar. Ve çıkarup bir hammâl bârgîrine 
bindirdiler. “Dîn [ü] devlete hıyânet iden müftînin hâli budur” diyerek Bit-
bâzârı'na getürüp bârgîrden aşağı kakıvirdiler. Ve çökerdip boynun urdılar. Ve 
ayaklarına [293b] birer ip bağlayup ve başını sakalından ayağına mülasık ipe 
asup, cebren ve kahren üçyüz mıkdâr kefere iplerin ucundan yapışup, papasları 
önlerince kandilitsaların yakup ya‘ni ki buhûr nâmına râyiha-i kerîheyi günlük 
kokularıyla tebhîr iderek tahkīren lâşesin bir buçuk sâ‘at mahalden sürüp yeni-
çeri ordusuna getürdiler. Cümlenin manzûrı oldukdan sonra Nehr-i Tunca'ya 
atdılar.695 Ve başını yine sakalından bir ağaca âvîhte idüp başdan başa ordu-yı 
hümâyûnı gezdirüp nehr-i mezbûra ilkā eylediler. Bu tafsîlden murâd, ibret 
alınacak şey idi. Kerbelâ günlerinden bu da bir gün idi. 

Ol gün ikindi dîvânında du‘âcı çavuşa pîrliğine merhameten bir kabza altun 
ihsân-ı hümâyûn buyuruldı. Ve yirmiüçünci salı gün mahbûs Sultân Mustafâ 
Han hazretlerinin en küçük şehzâdesi696 Ahmed Hân fevt olup Edirne'de 
vâlide sultân hazretleri muhâfazasına me’mûr Vezîr-i sânî Dâmâd Moralı 
Hasan Paşa fermân-ı hümâyûnla cenâzesin dârü's-sa‘âdeden kaldırıp alay 
köşki dâhilinde namâzın kılup Edirne Kal‘ası derûnunda vâki‘ Dârü'l-hadîs 
Câmi‘i sâhasında götürüp defn eyledi.697 Ve Büyük Mîrâhûr Abaza Ahmed 
Ağa hatt-ı hümâyûnla698 Mısır'a ve Küçük Mîrâhûr Türk Mustafâ Ağa Tatar 
Han'a gönderildi. Ve Kapucılar Kethudâsı Veli Ağa Mısır'da bulunmağın azl 
olup, yerine vekîli olan Kādı-oğlı Çorlulı Abdullâh Ağa asâleten kapucılar 
kethudâsı olup, henûz İstanbul'dan699 hâseki ağalığa gelen sağ hamleci Yakūb 
ile ma‘an huzûr-ı hümâyûnda700 kaftân giydiler. Ve artık Edirne'de meks [ü] 

693 şerîf  ÇY: -V
694 imzâ idüp ÇY
695 bırakdılar ÇY
696 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
697 eylediler ÇY
698 hümâyûn-ı şevket-makrûn ile ÇY: şevket-makrûn -V
699 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
700 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
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ârâmın lüzûmı olmamağla bi-emr-i hümâyûn mâh-ı mezbûrun yirmidördünci 
çehâr-şenbih gün yeniçeri ağası ocağı halkıyla kalkup İstanbul'a701 azîmet ey-
ledi.702 Der-akab cebe703 ve topcı ocakları dahi ana muvâfakat idüp gitdi. Ol 
gün704 pâdişâh-ı cedîd705 hazretleri tebdîl-i câme Edirne'de sarây-ı mu‘allâları-
na varup, vâlide-i müşfikalarının hayr ve706 du‘âsın707 alup geldi. 

Ve yirmibeşinci penç-şenbih gün biniş tarîkıyle Buçukdepe708 teşrîf  ve ikindiye 
değin eğlenüp709 Şeyhü’l-islâm Mehemmed Efendi'yle sadreyn efendiler ve 
Fetvâ Emîni Sümükli Mehemmed Efendi gelüp buluşdılar. Meclis-i şerîfleriyle 
müşerref  oldılar. Andan binüp sarây-ı âmirelerine710 nüzûl ve ol gice anda bey-
tûtet ve irtesi cumʻa gün hemşîresi Hatîce Sultân ziyâretine varup şevheri Vezîr-i 
sânî Moralı Hasan Paşa biri kendüden ve biri sultân tarafından eğerlenmiş iki 
at pîşkeş çekdi. Andan Sultân Selîm Câmi‘i'nde varup cumʻa namâzın edâ ey-
ledikden sonra otağ-ı hümâyûnlarına teşrîf-i nüzûl buyurdılar. Ol gün Hâssa 
Hâseki Yakūb Ağa ile yeniçeri ağasına hatt-ı şerîf  gönderüp gerek yollarda ve 
gerek Dâvudpaşa'da min-ba‘d eğlenmeyüp, doğrı İstanbul'a711 girmelerin ve 
odalarına inmelerin muhkem tenbîh [ü] te’kîd buyurmağın, icrâ eyledi. 

Ve irtesi mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci şenbih gün pâdişâh-ı cem-câh712 hazret-
leri dahi cümle ordu-yı hümâyûn ile Paşaçayırı'ndan rıhlet ve İstanbul'a azîmet 
buyurup, menzil-i evvel Hafsa. Ol gün vâlide sultân hazretleri dahi akablerinden 
sarâydan gelüp yine hıdmet-i muhâfazalarına Vezîr-i sânî Moralı Hasan Paşa 
ta‘yîn buyurulmuş-idi. Girüde kalan ağırlık ve horânda ve gılmân-ı enderûn 
küllühüm sonradan kaldırıp getürmeğe vüzerâdan Çorlulı Ali Paşa me’mûr 
oldı. Ve yirmisekizinci bâzâr gün Menzil-i Baba-yı atîk. Ve yirmidokuzuncı 
dü-şenbih gün Menzil-i Burgos ve otuzuncı salı gün Menzil-i Karışdıran. Ve 

701 Âsitâne-i sa‘âdet-âşiyâneye ÇY
702 eyledi VY: eylediler Ç
703 cebeci ÇY
704 gün -Y
705 cedîd ÇY: -V
706 ve Ç: -YV
707 du‘âsın VY: du‘âların Ç
708 Buçukdepe'ye ÇY
709 istirâhat idüp ÇY
710 sürûr-ı behçet-âsâlarına ÇY
711 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
712 cem-câh ÇY: -V
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mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in gurresi çehâr-şenbih güni ki ibtidâ-yı Eylül'dür, Men-
zil-i Çorlı. Ve mâh-ı mezbûrun713 ikinci714 penç-şenbih715 gün Menzil-i Silivri. 
Ol gün kasabaya karîb mahalde İstanbul'un mevâlî-i müderrisîn ve meşâyih ve 
sâdâtı gelüp istikbâl eylediler. Ve üçünci cumʻa gün Menzil-i Büyükçekmece. 
Bu erâzil [ü] eşkıyânın muzmahill716 olmaları,717 mukaddem rü’esâlarının her 
birine diledikleri manâsıb-ı aliyyeleri çok görmeyüp müsâ‘ade buyurulmak ve 
biri birlerinden tefrîk ve âhar diyârlara bir bir718 dağıtmak ve te’enniyle719 hak-
larından gelinmek re’y-i ayn-ı720 vâcibât-ı dîniyyeden olmağın, ol gün yeniçeri 
ocağında721 baş zorba722 Büyükçekmeceli723 Durcân Ahmed Ağa'ya matlûbı 
üzre iki tuğ ile Sivas Eyâleti virilüp vezîr-i aʻzam huzûrunda hıl‘at giydi. 

Ve dördünci şenbih gün Menzil-i Dâvudpaşa. Ol gün bi-emr-i hümâyûn vâlide 
sultân hazretleri ve Sultân Mustafâ Han hazretleri ve724 üç nefer şehzâdeleri 
ve merhûm Sultân Ahmed Han-oğlı Şehzâde Sultân İbrâhîm Hân hazretleri 
doğrı Ayvansarây İskelesi'nde vâki‘ Hatîce Sultân Yalısı’na inüp andan kayıklar 
ile Yalı köşküne çıkup Hâsbâğçe'den Yeni Sarây'a şeref-vusûl buldılar. (Ol gün 
İstanbul725 Kā’im-makāmı Vezîr Hasan Paşa Siyâvuş Paşa Bâğçesi kurbünde 
istikbâl eylediler)726. Ve beşinci bâzâr gün oturak olup ol gün ahşama karîb bu 
abdü'l-hakīr727 silâhdârlık rütbesiyle şeref-yâb olup, selefimiz İbşir Hüseyin Ağa 
yevmî üçyüz akçe Hâsoda tekā‘üdi ulûfesi ve kifâyet mıkdâr ta‘yînât ile taşra 
çıkdı. Ve altıncı dü-şenbih gün pâdişâh-ı cem-câh728 hazretleri azîm alay729 ile 

713 mâh-ı mezbûrun ÇY: -V
714 üçüncü Ç
715 ikinci Penç-şenbih -Y
716 ve külliyet ile aradan vücûd-ı bed-bûdları kalkmak içün +ÇY: -V
717 olmaları -ÇY
718 bir bir ÇY: -V
719 suhûlet ile ÇY
720 re’yü'l-ayn ÇY
721 Ocağı'ndan ÇY
722 zorbaya ÇY
723 Büyükçekmeli ÇY
724 ve -ÇY
725 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
726 Parantez içerisindeki kısım derkenar olarak yazılmıştır.
727 abd-i râkımu'l-hurûf  ÇY
728 cem-câh ÇY: -V
729 alaylar ÇY
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otağ-ı hümâyûndan binüp sa‘âdet-i ikbâl ile730 doğrı hazret-i Eyyûb-i Ensârî731 
Türbe-i şerîfine inüp ziyâret-i şerîfleriyle müşerref  ve rûh-ı pür-fütûhlarından 
istimdâd ve i‘ânet-i du‘âdan sonra mu‘tâd-ı kadîm üzre teberrüken ve teyem-
münen nakībü'l-eşrâf  ve yeniçeri ağası ve bu abdü'l-fakīr mübâşeretiyle zabtı-
mız olan server-i kâ’inât ve efdal-i mahlûkāt Muhammedü'l-Mustafâ salla'llâhu 
teʻâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin şemşîr-i nusretlerin, zahr-ı mübâreklerinde 
olan serâser kapaniçe üzre mübârek bellerine kuşadup, dahi üzerine murassa‘ 
tîrkeş bend idüp ser-i nusret-eserlerine üç kıt‘a mücevher sorguçlı yûsufî destâr 
ilbâs buyurdukdan sonra yine ke'l-evvel alay-ı azîm-birle Edirne Kapusu'ndan 
İstanbul'a girüp yemîn [ü] yesârda selâma duran ahâlî-i şehr ve tersâne halkı 
ve top732 arabacı ve topcı ve cebeci ve yeniçeri ve sipâh ve silâhdâr zümresine 
selâm ve izhâr-ı iltifât iderek sarây-ı âmirelerine nüzûl ve Hâsoda cânibinden 
doğrı harem-i şerîfe şeref-vüsûl buldılar. Ol gün Sarâyburnu'ndan vesâ’ir 
mu‘tâd olan mahallerden toplar atılup şenlikler ve şâzîlikler oldı. 

Katl-i Seyyid Fethullâh Efendi

Edirne'den getürilen hâyin-i devlet mahbûslardan gerek dârü's-sa‘âde ağası ve 
gerek müftî-i maktûlun oğulları ve akrabâ vü ta‘allukātı yollarda bostâncılar 
zabtında olup Yedikulle'de habs olunmuşlar idi. İrtesi salı gün müftî-i maktû-
lün733 müftîlik pâyesiyle büyük oğlı Nakībü'l-eşrâf-ı sâbık Fethullâh Efendi'nin734 
cumhûr-ı ulemâ fetvâsın virmekle Yedikulle'de hisâr-peçe bâğçeliğinde bir eğri 
erik ağacı dibinde katl olundı. Ancak başı getürilüp hâric-i bâb-ı hümâyûnda 
galtân ve lâşesi endâhten-i deryâ kılındı. 

Hareket ve Makhûrî-i Erâzil-i Yeniçeri735

Onbirinci şenbih gün ikibin mıkdâr çalık yeniçeri yeni odalar semtinde cem‘iy-
yet idüp esâmîleri tashîh ve ulûfe ve bahşişleri virilmek üzre feryâd [u] figānları 

730 sa‘âdet-i ikbâl ile ÇY: -V
731 aleyhi'r-rahmeti'l-bârî +ÇY: -V
732 sol Ç: top YV
733 oğulları... müftî-i maktûlün -ÇY
734 Efendinin YV: Efendi dedikleri herifin Ç
735 Başlık metinde derkenar olarak yazılmıştır.
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sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâhî olmağın vezîr-i aʻzam kullarına736 ve yeniçeri ağası-
na birer hatt-ı şerîf  gönderüp “bi-eyy-i vechin kân bu cem‘iyyeti bu gün hemân 
def‘ [ü] ref‘737 idesiz738 ve illâ yarına739 kalur ise kesretlerine740 bâ‘is ve bir fit-
neye dahi hâdis olur, sonra her biriniz eşedd [ü] ukūbet ile siyâset olunursuz” 
deyü741 tenbîh [ü] te’kîd buyurulmağın, cümle ocak halkı vezîr-i aʻzam kulları-
nın742 sarâyına da‘vet ve bu bâbda meşveret idüp “biz ba‘de'l-yevm cem‘iyyet 
itmemek üzre ahd [ü] mîsâk eyleyüp, her ocakdan pâdişâha743 hüccet virdik. 
Her kangımızın neferinden744 böyle bî-edebâne cem‘iyyet ve hareket ider ise 
tutup eline virelim didik, çünkü bunlar hüccet-i şer‘iyye ve fermân-ı hümâyûna 
muhâlif  vaz‘ [u] hareket eylediler. Biz745 de bunları yoldaşlığa kabûl itmeziz, 
cümlesin perâkende ve perîşân itmedikce belimizden kılıçlarımızı çözmeziz” 
deyü yemîn eyleyüp Fâtihâ okundı. Ol sâ‘at yeniçeri ağası ve segbanbaşı ve kul 
kethudâsı ve zağarcı ve seksoncı ve cebeci ve topcıbaşı kola binüp sû-be-sû746 
çarşuları gezüp buldukların giriftâr idüp sâhib-i kelâm olanlarından oniki ne-
feri ahz ve der-akab mahnûk kılınup deryâya ilkā vesâ’iri perâkende ve perîşân 
oldı. An-asl İstanbullı olandan gayrı bu hareketler sebebiyle etrâfdan gelüp, 
dâhil-i cem‘iyyet olup ulûfe ve bahşişlerin alan atîk ve cedîd kul nâmına her 
kim şehirde bulunur ise bilâ-âmân hakkından gelinmek üzre mü’ekked hatt-ı 
şerîf  sâdır olmağın, teftîş ü tefahhus olunup747 herkes vilâyetlerine gitmek üzre 
ocakları tarafından tenbîh [ü] te’kîd idüp dağıldılar. Ve onikinci bâzâr gicesi 
Hâseki Hammâmı kurbünde bir hâneden âteş-i nâ-gehânî748 isâbet idüp, sa-
bâha değin Hâseki Hammâmı ve Sultân Hammâmı ve Alaca Hammâm ve 
etrâflarında olan ne-denlü hâne ve dekâkîn bulundı ise ihrâk bi'n-nâr oldı. 

736 kullarına ÇY: -V
737 ü ref‘ Ç: -YV
738 idesiz VY: ide Ç
739 yarına VY: erteye Ç
740 kesret-i cem‘iyyetlerine Ç: cem‘iyyet -YV
741 deyü ÇY: -V
742 kullarının ÇY: -V
743 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
744 neferinden VY: neferlerinden Ç
745 bizler ÇY
746 sû-be-sû VY: bütün Ç
747 olunup VY: idüp Ç
748 nâ-gehânî ÇY: -V
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Hareket ve Te’dîb-i Bostâncıyân

Ordu-yı hümâyûn Edirne'de iken bostâncı tâ’ifesinin güzeşte sekiz kıst mevâ-
cibleri İstanbul'da te’enniyle virilmek üzre yedlerine hatt-ı şerîf  virilmiş-idi. 
Havâle olunan yerlerden tahsîl olunup gelince birkaç gün te’hîri lâzım iken 
Bostâncı-başı Edirneli Mehemmed Ağa ve ocaklarında baş zorba [294a] 
Balıkcı-oğlı İbrâhîm tahrîkiyle mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı bâzâr gicesi 
ahşamdan sonra tâ’ife-i mesfûreden sekizyüz mıkdârı eşkıyâ bayraklarıyla oda-
larından çıkup meydân kapusun açup âhûrlar önünde gelüp cem‘ oldılar. Ve 
bayrakların diküp gülbâng çekerek “ulûfe” deyü feryâda749 başladılar. Ve bir 
bölügi dahi mukaddem ta‘lîm olunduğı üzre bostâncı-başıyla Balıkcı-oğlı üze-
rine hücûm idüp anlar da sûret-i mu‘âmele sofaya firâr eylediler. Ve bostâncılar 
kethudâsıyla hâseki ağa dahi havfa düşmeğin anlar da sofaya gelüp vâki‘ hâli 
bostâncı-başı fakīre i‘lâm eyledi. Alima'llâh kendünün hîlesine vâkıf  değildim.750 
Dârü's-sa‘âde Ağası Abdurrahmân Ağa'ya vardım, bostâncının hareketin ifâde 
ve pâdişâh hazretlerinin sofaya teşrîf  buyurmalarını iltimâs eyledüm. Ol dahi 
içerü gidüp ben de sofaya dolaşdım. Akabince pâdişâh hazretleri dahi çıkup 
havz başında olan taht üzre iclâs buyurdı. Ve bostâncı-başıyla Balıkcı-oğlun 
getürdüp bunların keyfiyyet-i cem‘iyyetlerinden su’âl buyurdılar. “İstanbul'da 
virilmek üzre Edirne'de va‘d olunan sekiz kıst mevâcibleri üçyüz yirmi kîse 
akçe itmişidi. Henûz eseri zuhûr itmedüğünden cem‘iyyet eylemişler”751 didi-
ler. Meğer hâyinler tenhâlarında meşveret idüp “meblağ-ı mezbûrun yüz yirmi 
kîsesiyle neferât ve mütekā‘idîni savarız, bâkī kalan752 ikiyüz kîsesin karındaş 
gibi üleşürüz”753 deyü ittifâk itmişler. Ve Balıkcı-oğlı yeniçeri ağasına varup 
“bostâncının ulûfesi754 gecikdi, i‘ânetiniz recâ ideriz dimekle, varun beyninizde 
bir ürkündücek idin husûle gelür” dimiş. Anların da755 cânlarına gökbakla, 
bu takrîb ile hazeleyi tahrîk eylemişler. Bu mahalde eşkıyâ tarafından birkaç 
mu‘temed756 zâbitlerin sofa kapusuna göndermişler, haber oldı. Pâdişâh haz-
retleri fakīri gönderdi. Hulâsa-i kelâm dört def‘a varup gelme oldı. Matlûbla-

749 feryâd-ı figāna ÇY: figān -V
750 değildim VY: değilim Ç
751 eylemişler VY: itmişler Ç
752 kalan ÇY: -V
753 üleşürüz VY: pay ideriz Ç
754 ulûfesi VY: ulûfeleri Ç
755 dahi ÇY
756 mu‘temedün-aleyh ÇY: aleyh -V
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rına müsâ‘ade ve dağılup odalarına girmek üzre her ne denlü nasîhat haberin 
gönderdim ise sûd-mend olmayup “silâhdâr ağaya söylen bir dahi dağılma 
sözüni diline almasun yohsa kendü bilür. Yarın bi't-tamâm ulûfemiz bayrağı-
mız altına gelmedikce cem‘iyyetimizi dağıtmazız” yekün cevâbın virmeleriyle, 
“görün dinsizler benim de bildüğüm ne yüzden cilve-ger olur” diyerek huzûr-ı 
hümâyûna vardım. “Artık bunlar pâdişâhım757 size hayr itmez tedârüklerin gö-
rüp yerlerine gayrısın istihdâm buyurun bir vechile nasîhat758 kabûl itmezler” 
didim. Der-akab vezîr-i aʻzam kullarına759 ve yeniçeri ağasına birer hatt-ı şerîf 
gönderüp da‘vet buyurdı. Gice760 beşinci sâ‘atde761 bâb-ı hümâyûndan girüp 
sofaya geldiler. Pâye-i serîr-i a‘lâya762 yüz sürüp ba‘de'l-istişâre vezîr-i aʻzam ta-
rafından bostâncı, odabaşı ve yeniçeri ağası tarafından bir çukadâr gönderildi. 
Anlara da evvelki cevâbı virmişler.763 Gelüp nasîhat kabûl itmelerin söylediler. 
“Çün ki emr-i hümâyûna itâ‘atleri yokdur. Sabâh olsun tedârükleri emr-i 
sehldir. Şimdilik pâdişâhımız hazretleri râhat buyursunlar” deyüp hânelerine 
gitdiler. Pâdişâh hazretleri dahi harem-i şerîfe teşrîf  buyurdılar. Ol mahalde 
eşkıyâ havfa düşüp bâğçeden firâr sadedinde olmuşlar idi. Lâkin birbirlerine 
gayret [ü] hamiyyet764 ve takviyyet virüp yerlerinde sâbit-kadem oldılar. Ve 
bâğçe kapuların zabt [u] rabt765 eyleyüp kimseyi taşra koyuvirmediler. Ancak 
kendülerin tahrîk iden sâhib-i kelâm Cellâd Mehemmed ve Deli Mehemmed 
ve İvaz ve Ömer Hâce ve Ahmed Hâseki firâr766 eylediler. Ve767 irtesi bâzâr 
gün ale's-sabâh şevketlü768 pâdişâh hazretleri yine sofaya teşrîf  buyurup aka-
bince vezîr-i aʻzam ve yeniçeri ağası ve fetvâ emîni ve kendü şeyhleri olan Aya-
sofya Vâ‘izi İspirî dâmâdı Mustafâ Efendi bâb-ı hümâyûndan gelüp huzûr-ı 
pâdişâhîde ba‘de'l-istişâre şevketlü efendimiz hazretleri, “evâ’il-i zamânda 
şehirde gulguleler oldukca ecdâd-ı izâmım tüfenglü birkaç bin bostâncı tâ’i-

757 pâdişâhım Ç: -YV
758 nasîhat VY: ilzâm Ç
759 kullarına ÇY: -V
760 gice VY: gicenin Ç
761 sâ‘atde VY: sâ‘atinde Ç
762 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
763 virmişler VY: virilmiş Ç
764 ü hamiyyet ÇY: -V
765 u rabt ÇY: -V
766 karârı firâra tebdîl ÇY
767 ve -Ç
768 şevketlü ÇY: -V
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fesin iç gömleğimdir deyü cem‘ eyleyüp bâğçe kapularına vaz‘ itmekle anlarla 
iftihâr-ı kisb iderler. Hem kendülerin korudurlar769 ve hem erâzili korkudurlar 
idi” buyurdukda yeniçeri ağası, “benim şevketlü pâdişâhım evvel-emirde şu 
bâbda bir te’kîdli hatt-ı şerîf  gönderin. Eğer ana da inâd ü muhâlefet iderler 
ise fetvâsın alup dal-kılıç ikibin yeniçeri Yalı köşki kapusundan ve bin cebeci 
Soğuk Çeşme kapusundan girüp gönlünde olan Hâsodalı ve içoğlanı ve harem 
ağaları ve baltacı ve aşçı tâ’ifesi dahi içerüden inüp cümlesin kırsunlar. Gayrı 
çâre yokdur, eğer inâd [u] muhâlefet itmezler ise evvelde yolları yeniçerilikdir, 
ben kulun bir mıkdâr yeniçeri ile Yalı Köşkü'ne varırım, bölükleriyle getürüp 
ulûfelerin viririm ve silleyi urup odalara tevzî‘ iderim” dimekle işbu hatt-ı şerîf 
yazılup haklarında virilen fetvâlarıyla fetvâ emîni ve Ayasofya vâ‘izi ile bâgī-i 
mezbûrûna gönderilüp muvâcehelerinde feth [ü]770 kırâ’at olundı. 

Sûret-i Hatt-ı Hümâyûn

Siz ki bostâncılık iddi‘âsın ider bir alay tâ’ife-i bâgīyesiz. Bundan akdem hılâf-ı 
kānûn cem‘iyyet ve erâzil ile Edirne'ye azîmet itdüğünüz cürm-i isyânınızı afv ve 
yerlerinize iskân olunmalarınıza merhamet-i aliyye-i husrevânem olunmuş-idi. 
Bu bâbda matlûb olunan ulûfeniz dahi va‘de ve dağılmanız husûsunda eyledü-
ğüm fermân-ı hümâyûnumı ısgā ve emr-i şerîfime itâ‘at [ü] inkıyâd eylemeyüp 
inâd ü muhâlefetinizde musırr olmanız ve sizden kulluk me’mûl iderken hilâfı 
zuhûr idüp küfrânü'n-ni‘meliğiniz771 zâhir ü âşikâre772 olmağla ba‘de'l-yevm 
bostâncı değilsiz ve bostâncı defterinden773 sizi774 hekk ve yeniçeri defterine 
kayd idüp, cümlenizi yeniçeri eyledim. Bu ân bu sâ‘at bâğçede durmayup çıkup 
gidesiz ve taleb eyledüğünüz sekizer kıst ulûfenizi Yalı köşkünde varup yeniçeri 
ağası vezîrim Ahmed Paşa muvâcehesinde alup ve silleyi yiyüp odalarınıza 
gidesiz. Buna da inâd [u] muhâlefet idecek olursanız vebâli boynunuza taraf 
taraf  pür-yarak üzerinize asker ta‘yîn ve havâle olunmuşdur. Ve bi'l-külliyye 
kılıçdan geçmeniz emr-i mukarrerdir. 775 ى

ٰ
ُهد

ْ
ال َبَع 

َّ
ات َمِن  َعٰلى  َُم 

ال  Nutka mecâlleri َوالسَّ

769 korudurlar VY: korkudurlar Ç
770 feth ü ÇY: -V
771 ni‘meliğiniz VY: ni‘melik Ç
772 ve âşikâre ÇY: -V
773 defterinden VY: defterlerinden Ç 
774 sizi VY: sizleri böyle Ç
775 Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Sûresi, 47. âyet, "Selâm doğru yola uyanlara olsun".
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kalmayup birbirlerine bakışı kaldılar. Sebeb olanlara şütûm idüp “emir pâ-
dişâhındır“ dimeden gayrı bir söz söyleyemediler. Emr-i hümâyûna imtisâl-
leri cevâbın getürdüklerinden sonra vükelâ-yı devlet hânelerine gidüp, öyle 
mahallinde yeniçeri ağası dalfes ikibin mıkdârı yeniçeri ile Yalı köşküne gelüp 
tâ’ife-i bâgīyeyi bölük bölük önünden geçürüp her birine sekizer kıst ulûfesin 
virüp silleyi urrdı ve odabaşılara teslîm eyledi. Bu aralıkda kaziyyede medhali 
olmayup ve Edirne'ye gitmeyüp odalarında bekçi kalan bir alay emekdâr ve ih-
tiyâr derd-mendleri dahi tutup getürdiler. Kurı yanında776 yaş yanduğı gibi bile 
yandırdılar. Ve kapuya çıkan tamâm sekizyüz nefere bâliğ olduğun fakīr haber 
aldım. Şebâvetimizde777 ocakdan neşv [ü] nemâ ve ni‘metiyle perverde oldu-
ğumuzdan, yazık ocak bütün778 söyünmesün deyü terahhüm idüp tebessüm 
iderek huzûr-ı hümâyûna vardım. Ne gülersün buyurdukda, fe-li'llâhi'l-hamd 
bâgī nâmına kimse779 kalmadı. Şimdi nevbet bunda kalan ihtiyârları çıkarı-
yorlar, ocağı bütün söyündürür misiz” didim. “Yok” buyurdılar. Vezîr-i aʻzam 
kulunuz elli hâseki ve kozbekciler ve sofa bekcilerden gayrı bostâncı nâmına 
kimse kalmasun, yerlerine pây-zen dolduralım didüğüne rızâ-yı hümâyûnunuz 
olmuşidi. Ana binâ’en cümlesin be-dergâh ideyorlar. Bâri babandan kalmış 
emekdârlarına inâyet ve780 merhamet buyurun” deyü şefâ‘at itmemiz ile, 
“bâkīlerinin cerâyimlerin afv eyledim, haber gönder” buyurmağın, kozbekciyi 
yeniçeri ağasına gönderdim. Anlarda Fâtihâ okuyup defterleri kapandı. Bâkī 
kalan ihtiyârlarıyla mütekā‘idlerine dahi birer kıst ulûfe verildi. Ve böyle bir 
îkāz-ı fitne-i uzmâ âsân vechile basıldı. 

Ve irtesi dü-şenbih gün Bostâncı-başı Edirneli Mehemmed Ağa'ya yevmî ikiyüz 
akçe tekā‘üd virilüp Ülgün Kal‘ası'na nefy olundı. Yerine Ocak Kethudâsı Batna 
Hasan Ağa bostâncı-başı ve Hâssa Hâseki Yakūb Ağa kethudâ ve Vezîr-i aʻzam 
Odabaşı İsmaîl, hâseki ağa nasb olup kaftân giydirdiler. Ve bostâncı ocağında 
ikinci zorba Balıkcı-oğlı İbrâhîm'e bir tuğ ile Akşehir Sancağı virilüp mansıbına 
vardıkda fermân-ı hümâyûn781 gönderilüp katl olundı. Ve mâh-ı mezbûrun yir-
mibirinci salı gün Yedikulle mahbûslarından Dârü's-sa‘âde Ağası Solak Nezîr 

776 yanında VY: yanınca Ç
777 Şebâvetimizde VY: Sabâvetimizde Ç
778 bütün VY: bütünce Ç
779 kimse VY: bir dâne ferd-i vâhid Ç
780 inâyet ve ÇY: -V
781 hümâyûn ÇY: -V
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Ağa'nın cümle eşyâsı iç hazîneye ahz [u] kabz olundukdan sonra, bir çekdiriye 
konup kal‘a-bend olmak üzre Limni Cezîresi'ne nefy olundı. Ve müftî-i maktû-
lün dahi Yedikulle bâğçeliğinde katl olunan büyük oğlı Nakībü'l-eşrâf  Fethullâh 
Efendi'den ve782 gayrı, ikinci oğlı Ahmed Efendi ve üçünci oğlı Mustafâ Efendi 
ve dördünci oğlı İbrâhîm Efendi ve bacanağı Seyyid Dede Ahmed Efendi ve 
kethudâsı Süleymân Ağa ve ev kethudâsı Kemerci783-oğlı Hâcı Ahmed Ağa ve 
Telhîscisi784 Belenli Mehemmed Ağa, anlar da bir çekdiriye konup kal‘a-bend 
olmak üzre Kıbrıs Cezîresi'nde vâki‘ Magosa Kal‘ası'na nefy olundılar. Ve eş-
kıyâ tarafından çavuşbaşı olan Subaşı Ali Ağa zulmünden rikâb-ı hümâyûna 
ref‘-i ruk‘a ve teşekkî olunmağın ol sâ‘at sâdır olan hatt-ı hümâyûn mûcebince 
Boğazkesen Kal‘ası'na nefy ve mahnûk kılınup deryâya atıldı. Yerine Dergâh-ı 
âlî kapucı-başılarından Türk Ahmed Ağa çavuşbaşı nasb olundı. 

Tebeddülât-ı Ba‘zı Manâsıb

Mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in gurresi penç-şenbih gün mukaddemâ yeniçeri ağa-
lığından ma‘zûl Arnavud Osmân Ağa'ya vezâret ve emîrü'l-haclık ile Şâm 
Eyâleti virilüp785 ve selefi Kürd Bayram-oğlı [294b] Mehemmed Paşa'ya 
Rakka Eyâleti ve anın selefi Vezîr Çerkes Küçük Osmân Paşa'ya Van Eyâleti 
ve vüzerâ-yı kubbe-nişînden Çorlulı Ali Paşa'ya Haleb Eyâleti ve anın selefi 
Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa'ya Diyârbekir Eyâleti ve anın selefi Vezîr Ey-
yûblı Hasan Paşa'ya Şehrizor Eyâleti ve Basra'dan ma‘zûl Vezîr Bey-zâde 
Ali Paşa'ya Bağdâd-ı âbâd786 Eyâleti ve anın selefi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa'ya 
Musul Eyâleti ve mukaddemâ Hanya'dan ma‘zûl Doğramacı Vezîr Mehem-
med Paşa'ya Bosna Eyâleti ve paşalık defterinden hekk olunan Ebû Kavuk 
Mehemmed Paşa'ya ibkā-yı vezâret ile Erzurûm Eyâleti ve Kefe'den ma‘zûl 
Başı Dumanlı İsmaîl Paşa'ya Kars Eyâleti ve İstanbul kā’im-makāmlığından 
ma‘zûl Vezîr Abdullâh Paşa'ya Hanya Sancağı tevcîh [ü] inâyet787 olup,788 se-
lefi Hâcıkırdıran Vezîr Çerkes Hasan Paşa Âsitâne'ye789 gelmek buyuruldı. Ve 

782 ve Ç: YV
783 Kemerci VY: Semerci Ç
784 Hüseyin +Ç: -YV
785 virilüp Ç: -YV
786 âbâd ÇY: -V
787 ü inayet ÇY: -V
788 olunup ÇY
789 Äsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
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mâh-ı mezbûrun yirmibirinci çehâr-şenbih gün Kapudan Aşçı Hâcı Mehem-
med Paşa donanma-yı hümâyûn ve mîrî kalyonlar ile Karadeniz seferinden 
selâmet-birle gelüp İstanbul'a790 dâhil ü vâsıl791 olup mu‘tâd-ı kadîm792 üzre 
vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Yalı köşkünde pâye-i serîr-i sa‘âdet-a‘lâ-yı793 masîre 
yüz sürüp mukaddem vezîr-i aʻzama794 kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire 
ve kapudan paşaya ve beylere sâde kaftân ilbâs buyuruldukdan-sonra şenlik 
iderek tersâneye vâsıl oldı. Ve Gürci seferine ta‘yîn olunan beyler dahi gelüp 
çendân bir iş vücûda gelmeyüp Rize nâm mahalde fırkateleri karaya çeküp 
bütün795 levendâtı perâkende vü perîşân796 olduğun arz [u] i‘lâm797 eylediler. 

Azl ve Nefy ve Katl-i Yeniçeri Ağası Çalık Ahmed Paşa

Mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci cumʻa gün pâdişâh-ı cedîd798 hazretlerin cumʻa 
namâzından sonra Yeniçeri Ağası Vezîr Çalık Ahmed Paşa Ağa Kapusu'na 
da‘vet ve Süleymâniye'den doğrı teşrîf  ve azîm799 ziyâfet eyleyüp rikâb-ı 
hümâyûnlarına bir incü tesbîh ve bir elmâs yüzük ve bir mücevher hançer ve 
bir altun sâ‘at ve ikibin sikke-i hasene ve üç boğça dîbâ ve eğerlenmiş iki at 
pîşkeş virüp kendü dahi huzûr-ı hümâyûnda800 serâserli kürk giydi, lâkin bu 
iltifâtdan sonra Fir‘avniyyete başlayup, “bu Devlet-i Osmâniyye801 bana mün-
hasırdır ancak” deyüp sadâret sevdâsına düşdi. Cumʻa günleri câmi‘lerde pâ-
dişâh hazretlerinin koltuğuna girdikce mühr talebinde oldı. Ve hattâ bir gün 
beni câmi‘de tutdı, “elbette mühri802 bana alıvir” didi.803 Ve ben dahi, “bir804 

790 Äsitane-i sa‘âdete ÇY: -V
791 ve vâsıl ÇY: -V
792 kadîm ÇY: -V
793 sa‘âdet-a‘lâ-yi ÇY: -V
794 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: -V
795 bütün ÇY: -V
796 ve perîşân ÇY: -V
797 i‘lâm ÇY: -V
798 cedîd ÇY: -V
799 ve azîm ÇY: -V
800 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
801 Osmâniyye ÇY: -V
802 mühr-i hümayûnu ÇY: hümâyûn -V
803 didi -Ç
804 bir Ç: -YV
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orta kuşaklı oğlanım bu asıl iş içinde bulunmak bana küllî kabâhatdir. Lütf  [ü] 
inâyet805 eyleyüp bu806 teklîfi bir dahi bana807 eyleme, işte pâdişâh hazretleri808 
var kendüden iste” didim. “Va‘de-i hümâyûnları oldı” didi. “Allah mübârek 
eyleye mülûkda kizb olmaz” didim. Ve elinden güç-ile809 kurtulup huzûr-ı 
hümâyûna vardım. “Şu herifle ne belâya uğradım, mühür delisi olmuş” didim. 
“Ya beni nasıl ta‘cîz itdi, bileydin hele, va‘de ile başımdan savdım” buyurdılar. 
Asıl zorba-başı bu olup, hall [ü] akd elinde hayır-hâh-ı devlet olanlar hayretde, 
vüzerâ ise hiçden hiç olup zilletde ve eşkıyâ-yı sâ’ire hod kendüye merbût ol-
mağla kimse nutka kādir değil, men‘ ü def‘ine çâre yok, tedârüki görülmedikçe810 
Devlet-i aliyye'nin tashîhi811 mümkin değil idüği nümâyân ve her hâline 
müsâ‘ade ve iğmâz-ı ayn olunduğundan diledüği gibi esdi812 savurdı, kabzadan 
çıkdı. Ve “ne aceb mühr-i şerîf813 eğlendi” deyü mübtelâ olduğı sar‘ası galebe 
eyledi. Ve “bunları başdan başa dek814 kırup tecdîd eylemedikce kılıcı815 belim-
den çıkarmayayım” deyü ahd [ü] mîsâk816 ve ulûfe dîvânında yeniçeriyi817 tah-
rîk idüp çorbayı kapdırmamak ve tâ mühr-i şerîf  kendüye gelmedikce def‘-i 
cem‘iyyet itmemek fikrinde818 olduğı sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâhîye ilkā olun-
mağın hufyeten vüzerâya, “bunun def‘ine819 bi-eyy-i vechin kân çâre görmek 
gereksiz” deyü tenbîh buyuruldı. Ale'l-husûs vezîr-i aʻzam nâmına olan kaka-
van ise zorbalık ile sadra nâ’il olup, yeniçeri ağasına dayanmağla kendünün 
rûhı mesâbesinde idi. Gitdüği hînde kendü dahi ol yola râhî olacağın bilürdi. 
Lâkin mühür lezîz, Vezîr-i sânî Dâmâd Moralı Hasan Paşa kendüye varup, 
“mühürden mi geçersin yohsa bundan mı geçersin? İşte mühri alıyor, ne sen 

805 ü inâyet ÇY: -V
806 bu VY: böyle Ç
807 bir dahi bana Ç: -YV
808 hazretleri ÇY: -V
809 güçile VY: güç belâ ile Ç
810 vücûdu kalkmadıkça ÇY
811 râhatı ÇY
812 esdi VY: yasdı yağdı ve Ç
813 şerîf  ÇY: -V
814 dek Ç: -YV
815 kılıcı VY: kılıcımı Ç
816 mîsâk ÇY: -V
817 yeniçeriyi VY: yeniçerileri Ç
818 fikr-i fâsidinde ÇY: fâsidin -V
819 def‘ ü ref‘ine ÇY: ü ref‘ -V
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kalursun ne ben” didi. Ol dahi “bu herif  evlâdım değil ancak şerrinden emîn 
değilim. Bir gün evvel yoğ olduğun ve sadâretde müsterih olduğum isterim” 
didi. Vezîr-i sâlis Firârî Hasan Paşa'ya kara seferi ve donanma-yı hümâyûn820 
tertîbi düzdürüldi. “Şevketlü, mehâbetlü821 pâdişâhımızın bi'z-zât Moskov 
üzerine seferi822 vardır” deyü vezîr-i aʻzam kullarının823 sarâyına cümle a‘yân 
kulları824 ile da‘vet ve ol mahalde gelen hatt-ı şerîf  mahzarlarında feth [ü] 
kırâ’at olup anda ağzına sadâret balı çalındı. Ol lezzet ve meşveret bahânesiyle 
içerü götürilüp tedârüki görülmek savâb görüldi. Ve şehr-i Receb'in gurresi 
şenbih gün vezîr-i aʻzam sarâyına cem‘ olup, hatt-ı şerîf  okunup825 “sem‘an ve 
tav‘a”826 didiler. Ol vakitde Dâmâd Hasan Paşa “fursat demidir” deyüp vezîr-i 
aʻzam ile Firârî Hasan Paşa'ya göz idüp taşra çıkdılar. Kendü yeniçeri ağasıyla 
bir yere gelüp, “dünki gün şevketlü, mehâbetlü827 efendimiz hazretleri bizim 
sultâna teşrîf  buyurduklarında mühri size vereceğin lisânen söyledi ve hemân 
şimdi getürdüp virseniz olmaz mı, didim. Olur ancak halk-ı âlem828 ayakda, 
belki ma‘zûlün başına cem‘ olup yeniden bir fezâhate829 cesâret ideler. Meşve-
ret güni andan alur buna viririm buyurdı. Allahü Te‘âlâ830 mübârek eyleye bizi 
yabana atma didi. Allahü Te‘âlâ hazretleri831 hıfz-ı emânında832 eyleye, başım 
üzerinde yerin var ve sen de833 bana i‘ânet ü istinâd834 itmekle ben de sadâret 
idebilürüm” deyüp birbirlerin inandırdılar. Ve ol mahalde içerüden da‘vet 
olundılar. Ve sofa köşkünde vâki‘ sünnet odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘â-
det-835masîre yüz sürüp Moskov keferesinin yapduğı Taygan ve Kamanka ve 

820 hümâyûn ÇY: -V
821 mehâbetlü ÇY: -V
822 sefer-i rehberi Ç: rehber -YV
823 kullarının ÇY: -V
824 kulları ÇY: -V
825 kırâ’et olunup ÇY
826 tav‘a -Ç
827 mehâbetlü ÇY: -V
828 âlem Ç: -YV
829 fezâhat-i küllîye Ç: küllî -YV
830 te‘âlâ ÇY: -V
831 te‘âlâ hazretleri ÇY: -V
832 emânında ÇY: -V
833 dahi Ç: de YV
834 istinâd VY: isti‘âned Ç
835 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V

796 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Samarcık kal‘alarının ve sulhden evvel tertîb eyledüği donanmasının üzerine 
varılup bi-avni'llâhi teʻâlâ feth ve tahrîbi-çün bi'z-zât şevketlü, mehabetlü836 
efendimiz hazretleri karadan meşâkk-ı seferi ihtiyâr buyururlar ise yolları bu-
dur, Tuna ve Turla ve Aksu ve Özi Suyı geçilmeli. Buna göre asker837 ve mü-
himmât-ı cebe-hâne ve zahîre görülmeli ve838 iki tarafa donanma ihzâr olunup, 
biri Özi Suyu'yla Kamanka ve Samarcık altına değin varup iki tarafın ma‘ber-
lerin muhâfaza itmeli ve biri dahi Taygan ve Azak kal‘alarının üzerine varılup 
muhâsara ve ol cânibden dahi düşmene839 dağdağa-i küllî840 virmeli. Ve eğer 
vezîr-i aʻzam gitmelü olur ise yine bu takım üzre hareket olunacağın Vezîr-i 
sâlis Firârî Hasan Paşa ma‘hûd defteri bir bir okudukdan sonra pâdişâh-ı âlî-
vakār841 hazretleri yeniçeri ağasına, “siz ne dersiz” buyurdılar. “Fermân-ı 
humâyûn842 sizden, kulluk bizden” deyüp Fâtiha okunup taşra çıkıldı. Ve an-
dan Revân köşküne varılup bir mıkdâr teneffüs esnâsında kapudan paşaya 
ale't-ta‘cîl Ahûrkapu'ya bir çekdiri gönderilmesi-çün hatt-ı hümâyûn-ı şev-
ket-makrûn843 sâdır olup fakīre virdi. Ben de Hâcı Veli Hâseki ile kapudan 
paşaya gönderdim.”Bir sâ‘at evvel cevâbın irsâl eylesün” deyü844 tenbîh eyle-
dim. Ve çekdirir Galata burnundan göründüği gibi huzûr-ı hümâyûna845 var-
dım. “Çekdiri Sarâyburnı'nı dolaşdı” didim. “Vezîr-i aʻzamı çağır” buyurdı. 
Varup getürdüm. Vezîr-i aʻzam “taşradan getürtmek olmaz, kimse görmesün, 
sarâydan bir serâserli kürk peydâ idebilür misin” didi. Merhûm Kapucı-başı 
Taslak İsmaʻîl Ağa'nın hazîneye alınmış dîvân kürküni getürdüp, kürküm altına 
saklayup içerüye girüp gösterdim. “Yanımca gel” didi. Revân köşküne vardık. 
Vüzerâ kıyâm eyledikleri mahalde yeniçeri ağasına dönüp, “pâdişâhımız haz-
retleri size Kıbrıs Eyâleti’n ihsân-ı hümâyûn846 buyurdı” dirken ben de kürki 
arkasına giydirdim. “Eyülüğe kemlik bundan eyü olmaz” didi ve silküp arka-

836 mehâbetlü ÇY: -V
837 asâkir-i İslâm ÇY
838 ve -Ç
839 düşmen-i bed-girdâra Ç: bed-girdâr -YV
840 küllî Ç: -YV
841 âlî-vakār ÇY: -V
842 hümâyûn ÇY: -V
843 şevket-makrûn ÇY: -V
844 deyü Ç: -YV
845 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
846 hümâyûn ÇY: -V

M E T i N 797

www.tuba.gov.tr



sından atdı. Ve kapudan taşra yürüdi. Mukaddem fakīre tenbîh [ü] te’kîd847 
buyurulmuş ve ben de bostâncı-başıyı âgâh itmişidim. Koltuğuna girüp sofa-
dan aşağı indirirken “ağa oğlum hünkârımızdan848 [istîzân eyler] iken evime 
varayım tedârüküm görüp yanıma bir mıkdâr akçe alayım” didi. “Şevketlü, 
mehâbetlü849 efendimizin emri850 buradan doğrı Balıkhâne'ye inersiz, çekdiri 
hazırlanmışdır. Binüp mansıbınıza gidersiz” didim ve bostâncı-başıya teslîm 
eyledim. Piyâdece Balıkhâne’ye götürüp andan sandal ile çekdiriye îsâl ve ya-
nına birkaç hâseki nigeh-bân koduğun gelüp haber virdi. Ol sâ‘at Rodos Cezî-
resi'ne götürilüp kal‘a-bend olmak üzre hatt-ı hümâyûn sâdır olmağın hâssa 
salâhorlarından Abaza Osmân Ağa mübâşir ta‘yîn olup yedine virilen fermân-ı 
hümâyûn851 ile ma‘an çekdiriye girüp gitdiler.852 Ve akabince katline sâdır olan 
hatt-ı şerîfle Kapucı-başı Küçük Hasan Ağa dahi irsâl ve Boğazhisârı'nda biti-
şüp çekdiriye girdi. Rodos'a vardıkda habs olunduğı hânede evvel-emirde 
“şevketlü, mehâbetlü853 pâdişâhımız hazretleri sizden bin kîse akçe taleb bu-
yurdılar” didi. “Ne akçem var ve ne olsa viririm. İşte yekûn cevâb” diyicek, 
üşündü ile yatırup boğdurdı. Ve başını kesüp rikâb-ı hümâyûna getürdi. Ve bu 
gā’ile-i hâ’ile854 böylece encâm bulmuşidi. Hâyin-i maktûlün hem-demi olan 
Kul Kethudâsı Dîv Ali Ağa Burusa'ya ve Muhzır Süleymân Ağa Belgrad'a nefy 
olup, Dîv Ali Ağa Burusa'ya vardıkda firâr ve gaybet eyledi. Ve Muhzır Ağa 
Bihke Kal‘ası'na götürilüp katl olundı. Ve segbân-başılıkdan mütekā‘id Çelebi 
Mehemmed Ağa huzûr-ı hümâyûna855 da‘vet, vezîr-i aʻzam vesâtatı ile yeniçe-
ri ağalığına ilbâs-ı hıl‘at buyurılup, kul kethudâlığından mütekā‘id Gürci Yûsuf 
Ağa yine kul kethudâsı ve kethudâ- yeri Koca Kara Mustafâ Ağa muhzır nasb 
olundı. Ve andan vüzerâ pâdişâh-ı kişver-güşâ856 hazretlerini selâmlayup 
vezîr-i aʻzam kullarınız857 sarâyına vardılar. Doğrı dîvân-hânede alâ-merâtibi-

847 ü te’kîd ÇY: -V
848 hünkârımız hazretlerinden ÇY: hazretleri -V
849 mehâbetlü ÇY: -V
850 emr-i hümâyûnları ÇY: hümâyûnlar -V
851 hümâyûn ÇY: -V
852 revân oldılar ÇY
853 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
854 hâ’ile ÇY: -V
855 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
856 kişver-güşâ ÇY: -V
857 kullarınız ÇY: -V
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him oturdılar. Yeniçeri ağasının nefyi858 duyulmuş [295a] ve erâzil-i eşkıyâ 
vezîr-i aʻzam dîvân-hânesine mâ-halaka'llâh cem‘ olmuş-idi. “Bizden izinsiz 
haberimiz yoğ-iken ağanın azl ve nefyi ne dimekdir”859 deyü her birinin ağzın-
dan âteşler çıkarken Dâmâd Hasan Paşa, “ağa karındaşlar Yeniçeri Ağası Ah-
med Paşa cumʻa günleri pâdişâha860 buluşdukca beni vezîr-i aʻzam eyle cümle 
ocakluyı kırayım yeniden kul yazayım” deyü ta‘cîz itmekle gücenüp Kıbrıs pa-
şalığı virüp861 mansıbına gönderdi ve cümlenize selâm ve du‘â862 eyledi. Kulla-
rımın kırılması değil, Allah hıfzeyleye murdâr kıllarının yere düşdüğüne rızâ-yı 
hümâyûnum yokdur buyurdılar. İşte vüzerâ vü ulemâyı şâhid tutup gönderdi-
ler” diyicek, gülbâng çeküp, “Hakk te‘âlâ863 şevketlü864 pâdişâhımızın ömr [ü] 
devletlerin ziyâde eylesün, evvelde yoğ olacak bir hâyin-i merdûd865 idi, kerâmet 
buyurmuşlar” didi. Du‘a vü senâ866 iderek dağıldılar, ve mâh-ı mezbûrun dör-
dünci salı gün Özbek Pâdişâhı Mehemmed Hân'dan gelen Küçük Ali nâm ilçi-
si dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup sene-i mâziyenin reşen ve lezez ulû-
fesi çıkup, tevzî‘inden sonra beş nefer âdemîsiyle vüzerâ akībinde arz odasında 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-867 masîre yüz sürüp nâmesin sundı ve pîşkeşin arz eyledi. 

Azl-i Vezîr-i a‘zam Söhrablı Ahmed Paşa ve  
Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be-]Damad Hasan Paşa

Gerçe Vezîr-i aʻzam Söhrablı Ahmed Paşa mukaddemâ mecbûren halka-i 
cem‘iyyet olup, baht kendüye müsâ‘ade olmağla zor-ı bâzûyla mühr-i sadâ-
rete nâ’il [ü] merâm868 oldı. İstanbul'a869 geldikden sonra eşkıyâ kuvvetiyle 
envâ‘î dürlü bid‘atlere başladı. Evvelâ sarây matbah-ı870 âmirenin me’kûlât ve 

858 nefyi VY: nefy olması Ç
859 nefy olması neden iktizâ eyledi ÇY
860 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
861 tevcîh ü inâyet ÇY
862 du‘âlar Ç: du‘â YV
863 Hakk te‘âlâ VY: Hazret-i Allah celle şânühû hazretleri Ç
864 şevketlü Ç: -YV
865 merdûd Ç: -YV
866 vü senâ Ç: -YV
867 sa‘âdet ÇY: -V
868 ü merâm ÇY: -V
869 Äsitâne-i sa‘âdete ÇY
870 matbah Ç: -YV
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meşrûbâtın kesdi. Sâniyen bâb-ı rüşveti açup, iki ayda bir mansıbı üç âde-
me bey‘ eyledi. Hall [ü] akde kādir değil lâkin iblîs-i pür-telbîs gibi enâniyyet 
da‘vâlarına yapışup Fir‘avniyyet tarîkına sâlik oldı. Söhrab Mehemmed Paşa 
çırağı olmağla ol şöhret ile nâm [ü] şân871 bulup Rusiyyü'l-asl, asferü'l-levn, 
kasîrü'l-kāmet, gerdel-kıyâfet, hasûd ü hasîs ve sâhib-i denâ’et ve humâr ve 
tama‘kâr bir ucûbe-heykel idi. Pâdişâh-ı melek-haslet hazretleri tebdîllerde 
cümle fazâhatine vâkıf  olduğundan gayrı ba‘zı vüzerâ ve ulemâ dahi sû’-i 
hâlin rikâb-ı hümâyûnlarına arz [u] i‘lâm itmekle872 ref‘ ü def‘i mühimmât-ı 
dîniyyeden olmağın mukaddem hüsn-i tedbîr ile Yeniçeri Ağası Çalık Ahmed 
Paşa azl ü nefy ve katl olunduğundan yedi pirelenüp eli ayağı perîşân873 bir 
şey874 tutmakdan kalup875 başı kaydına düşdi. Ve876 üzerine mûr-ı idbâr-ı877 
hezîmet üşdi. İbtidâ-yı sadâretinin seksensekizinci güni ki mâh-ı mezbûrun 
sekizinci şenbih günüdür, sofa köşküne getürdüp sünnet odasında pâye-i serîr-i 
sa‘âdet878-masîre yüz sürüp içerüde sâ’ir vakitlerden ziyâdece alıkonuldı. Zîrâ 
mukaddem (Vezîr-i sânî Dâmâd Moralı Hasan Paşa'nın da‘veti-çün)879 fakīre 
tenbîh buyurulmuş-idi. Ol sâ‘at büyük mîrâhûr vekîli Salâhor Freng Abdullâh 
Ağa'yı Vezîr Moralı Hasan Paşa'ya880 gönderdim. “Ale't-ta‘cîl buyursunlar” 
deyü vezâret müjdesin teblîğ eyledim. Zevcesi Hatîce Sultân ile bâb-ı hümâyûn 
karşusunda vâki‘ Kaya Sultân kızı Fatma Hanım hânesinde müsâferet tarî-
kıyle anda olurlardı. Bir çâyrek sâ‘at mıkdâr zamânda yorga ile geldi. Ve 
henûz köşke çıkmazdan evvel fakīr dahi varup kapunun perde aralığından 
işâret ile pâdişâha881 haber virdiğim mahalde vezîr-i aʻzam dahi selâmlayup 
taşra çıkdı. Ders güni olmağla varup şeyhü'l-islâm efendi yanında oturdup 
(bi-emr-i hümâyûn)882 kendüde olan mühr-i şerîf-i aldım ve yed-i hümâyûna 
teslîm eyledikden sonra bostâncı-başı çardağında habs olunmak üzre koltuk-

871 şân VY: nişân Ç
872 itmekle VY: idüp Ç
873 perîşân Y: -ÇV
874 bir şey Ç: -YV
875 kalup VY: kalkup Ç
876 ve Ç: -YV
877 idbâr Ç: -YV 
878 sa‘âdet ÇY: -V
879 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
880 Vezîr Moralı Hasan Paşa'ya -ÇY
881 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
882 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
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layup sofadan aşağı götürürken Hasan Paşa ol mahalde karşu geldi. Mühr-i 
hümâyûn alunduğun işâret eyledim. Ve Hasan Paşa'ya “bana kıyma” deyü 
yalvardı. “Hemân cem‘ idüp883 sakladuğun mâlı hazîneye teslîm eyle zarar [u] 
gezend884 görmezsin” deyü885 buyurup bostâncı-başı habsine virdi. Ve gelüp 
sünnet odasında hâk-bûs-ı pâdişâhî şerefine nâ’il oldukda yed -i hümâyûndan 
mühr-i şerîf  kendüye inâyet [ü] ihsân886 ve kürkli ve887 sâde iki sevb hıl‘at-ı 
fâhire ilbâs buyurılup, “hıdmet-i ibâdu'llâh sana Allah emâneti olsun, ihâne-
tin888 zâhir olur ise dâmâdlığın889 fâ’ide virmez külliyet890 ile891 selb olup sen 
de bunun yoluna gidersin” buyurdı. Ol mahalde şeyhü'l-islâm efendiye dahi 
kendü zahr-ı mübârekeleriyle teşrîf  buyurulmuş kahverengi çukaya kaplu bir 
a‘lâ erkân semmûr892 kürk giydirdi. Ve Sadr-ı sâbık Ahmed Paşa dahi üç gün 
habsden sonra Sakız Cezîresi'nde oturmak şartıyla kifâyet mıkdârı hâs ta‘yîn893 
ve bir çekdirmeye konup gönderildi. 

Tebeddülât-ı Manâsıb

Henûz Rakka'dan ma‘zûlen Van Eyâleti virilen Vezîr Küçük Osmân Paşa hâs-
lar ile vezîr-i sânî ve Kıbrıs'dan ma‘zûl ve Üsküdar'da kendü hânesinde kûşe-i 
hamûl ber-vech-i arpalık İznikmid Sancağı virilen Vezîr Sirke Osmân Paşa 
vezîr-i sâlis ve henûz Haleb Eyâleti virilen Vezîr Çorlulı Ali Paşa vezîr-i hâmis 
nasb ve kubbe-nişîn oldılar. Ve894 Vezîr-i râbi‘ Firârî Hasan Paşa başdefter-
dâr olup, selefi Bakkāl-oğlı Hâcı Mehemmed Efendi büyük rûz-nâmeci nasb895 
olundı.896 Ve Şâm-ı Trablus Beylerbeyisi Vezîr Arslan Mehemmed Paşa'ya 

883 cem‘ idüp ÇY: -V
884 gezend Ç: -YV
885 deyü Ç: -YV
886 ü ihsân ÇY: -V
887 ve -ÇY
888 hıyânetin ÇY
889 dâmâdlık ÇY
890 külliyet VY: külliyeten Ç
891 ile -ÇY
892 semmûr erkân ÇY
893 ta‘yînât ÇY: -V
894 ve -Ç
895 nasb -ÇY
896 olundı VY: oldu Ç
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Şâm Eyâleti inzimâmıyla emîrü'l-haclık virilüp, selefi Vezîr Arnavud Osmân 
Paşa'nın tuğı, sancağı ref‘897 olunup898 Şâm Trablusu'nda kendü hânesinde 
oturmak buyuruldı. Ve Kudüs-i şerîf  Sancağı'na mutasarrıf  Vezîr Çerkes Me-
hemmed Paşa'ya Haleb899 Eyâleti ve Şâm Trablusu'ndan ma‘zûl Boşnak Sarı 
Mustafâ Paşa'ya Adana900 Eyâleti ve anın selefi Vezîr Boşnak Yûsuf  Paşa'ya 
Trabzon Eyâleti ve Bağdâd'dan ma‘zûl Vezîr Topal Yûsuf  Paşa'ya Anadolı 
Eyâleti tevcîh [ü] inâyet901 olup, selefi Vezîr Numân Paşa Eğriboz muhâfazası-
na ve anın selefi Vezîr Dellâk Ali Paşa'nın vezâreti ref‘ olup Niş muhâfazasına 
ta‘yîn olundı. Vüzerâdan mütekā‘id Kandilci Hüseyin Paşa'nın yine vezâreti 
ibkā ve Rumili Eyâleti’yle ihyâ buyurılup, selefi Vezîr Hazînedâr İbrâhîm 
Paşa'ya Bosna Eyâleti ve anın selefi Vezîr Doğramacı Mehemmed Paşa'ya 
İnebahtı tevcîh [ü] inâyet902 olundı. Ve mâh-ı mezbûrun onaltıncı bâzâr gün 
Kapu Ağası Gürci Mahmûd Ağa'ya kānûn üzre tekā‘üd virilüp yerine Hâso-
dabaşı Koca Abdullâh Ağa ve anın yerine Sarây Ağası Arnavud Osmân Ağa 
ve anın yerine Sarây Kethudâsı Mudurnî Mustafâ Ağa ve anın yerine Küçük 
Oda Kethudâsı Bostâncı Osmân Ağa nasb olup, mu‘tâd-ı kadîm903 üzre hıl‘at 
giydiler. Ve onyedinci dü-şenbih gün Rumili Kādıaskeri Tevfîkī-zâde Mehem-
med Efendi azlinden yerine Anadolı Kādıaskeri Abdürrahim-zâde Deli Yahyâ 
Efendi ve anın yerine İstanbul kazâsından munfasıl La‘lî-zâde Efendi geldi. Ve 
ondokuzuncı çehâr-şenbih gün Sarây-ı atîk teberdârlarından Pâkça Mü’ezzin 
mulakkab Mehemmed Halîfe'ye büyük mîrâhûrluk inâyet buyuruldı. 

Def‘-i Erâzil-i Eşkıyâ

Sadr-ı sâbık Ahmed Paşa ile Yeniçeri Ağası Çalık Ahmed Paşa azl ü nefy 
olduklarına tevâbi‘leri ve ba‘zı erâzil-i eşkıyâ, yeniçeri ve cebeci serdengeçdi-
leri ve Sipâhîler Ağası Sâlih Ağa güclenüp pes-i perdeden meşveretler idüp, 
“bizim ahd [ü] taşarrufumuz904 iznimiz olmadıkca kimse mansıbından azl 

897 ref‘ ÇY: -V
898 olup ÇY
899 Haleb VY: Adana Ç
900 Adana VY: Haleb Ç
901 ü inâyet ÇY: -V
902 ü inâyet ÇY: -V
903 kadîm ÇY: -V
904 şartımız ÇY
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olunmamak üzre idi. Şimdi vezîr-i aʻzamı ve yeniçeri ağasını ve kādî-askerîyi 
ma‘zûl itdiler. Âkıbet bizi dahi kırarlar, biz mukaddem905 bunların tedârükün 
görelim dîvân-ı hümâyûnda çorbayı kapmayup sözümüzi906 icrâ idelüm ve 
menfîleri907 getürdüp yerlerine nasb idelim. Hılâfımızda olanları kıralım” söz-
lerin bir yere koyup, sipâhîler ağasından gayrı serdengeçdi vesâ’irlerinden elli 
mıkdârı şakī, yeniçeri odalarından birinci odaya varup, ittifâkların908 söyleyüp 
“pâdişâhdan909 ve vezîr-i aʻzamdan emîn [ü] sâlih910 değiliz”, kendüler ile 
yek-dil ü yek-cihet911 olmaların iltimâs eyleyicek oda yazıcısı, “elhamdü li'llâhi 
teʻâlâ912 biz913 pâdişâhımız hazretlerinden ve gerek vezîr-i aʻzamdan hoşnû-
duz. Allâhü Te‘âlâ hazretleri914 mu‘ammer eyleye, cülûsiyye ve ulûfemizi virdi. 
Yeni işleyecek915 ulûfemizi916 dahi vaktinde ihsân buyurmaların va‘de eyledi. 
Bu sözler ki917 söyledüğünüz söz nasıl sözdür,918 kimden da‘vâya geldiniz, çün 
pâdişâhdan, vezîr-i aʻzamdan emîn değilsiz, her biriniz fülüs-i ahmere muhtâc 
iken, beşer onar kîseye ve at ve mihâda ve ince bellü püskürme benlü püserlere 
mâlik oldunuz. Varın memleketlerinize gidin, vilâyet ve mansıb pâdişâhındır, 
diledüğüni azl ve nasb ider. Bizim pâdişâh ve vezîr ile da‘vâmız yokdur. Ara-
mızda919 ve odamızda920 bu cins söz921 olmaz, çorba değil taşı bile kaparız” 
deyüp cümlesin kapudan taşra idüp, yeniçeri ağasına haber gönderirler. Ol 
dahi çorbacıları ve odabaşıları bütün922 getürdüp, “neferâtınızı zabt [u] rabt923 

905 mukaddem ÇY: -V
906 sözlerimizi ÇY
907 mansıbları ÇY
908 ittifâk-ı ittihâdların ÇY: ittihâd -V
909 pâdişâh hazretlerinden ÇY: hazretlerin -V
910 ve sâlih ÇY: -V
911 ve yek-cihet ÇY: -V
912 te‘âlâ ÇY: -V
913 bizler ÇY
914 te‘âlâ hazretleri ÇY: -V
915 işleyecek ÇY: -V
916 ulûfelerimizi ÇY
917 sözler ki ÇY: -V
918 sözlerdir ÇY
919 aramızda VY: aralarımızda Ç
920 odamızda VY: odalarımızda Ç 
921 sohbet ÇY
922 bütün Ç: -YV
923 ü rabt Ç: -YV
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idin, beynlerinde şöyle bir sû’-i hareket kasd olunmuş. Pâdişâhımızın kulağına 
değer ise cümlemizi eşedd [ü] ukūbetle katl ider. Aranızda ve odanızda924 ya-
ramazı tutmayınız.925 Ve eğer926 gitmezlerise tutup bize927 teslîm idin, eğer928 
tutamazsanız bize ism ü resmiyle bildirin, tutup hakkından geliriz” tenbîhin 
ider. Anlar da gice orta sofa eyleyüp ağanın tenbîhin söyleyicek,929 “hâşâ ve 
kellâ930 biz pâdişâhımızın rızâ-yı hümâyûnlarına muhâlif  iş itmeziz ve eşkıyâ-
ya uymazız ve aramızda olan931 dursun, durmayan gitsün ve illâ cümlesin932 
katl ideriz” deyüp bu hayr-ı âkıbet üzre ahd [ü] mîsâk idüp du‘â eyledüklerin, 
mâh-ı mezbûrun yirmidördünci dü-şenbih gün yeniçeri ağası vezîr-i aʻzama 
arz ve933 ol dahi rikâb-ı hümâyûna934 telhîs eyledi. Ve câ-be-câ eşkıyâ dahi 
hadem [ü] haşem ile pür-silâh, bî-pervâ gürûh gürûh gezmeğe başlayup, şehr-i 
İstanbul güft [u] gû ile doldı. Ve irteye kalur ise îkāz-ı fitne nümâyân, hemân 
bu gün tedârüki görilmek elzem oldı. Vüzerâ ve ulemâ ve bi-esrihim kul ağaları 
vezîr-i aʻzam sarâyına cem‘ oldukları mahalde vârid olan hatt-ı hümâyûn feth 
[ü]935 kırâ’at olunup, mazmûn-ı mehâbet-meşhûnunda, “bu eşkıyâ ahşama 
değin mündefi‘ olmaz ise cümleniz siyâset olunmanızı mukarrer bilesiz” deyü 
tenbîh [ü] te’kîd buyurulmağın, ba‘de'l-istişâre yeniçeri ocağına istimâleti mu-
tazammın hatt-ı şerîf  ısdâr ve irsâl buyurulmasını savâb gördüklerin rikâb-ı 
hümâyûna bildirdiler. Der-akab Büyük Mîrâhûr Baltacı Mehemmed Ağa ile 
hatt-ı hümâyûn gönderildi. Vüzerâ ve ulemâ vezîr-i aʻzam sarâyında meks [ü] 
ikāmet936 eyleyüp, yeniçeri ağasıyla kul kethudâsı cümle çorbacıları ve odaba-
şıları ve neferâtı ağasına getürüp mahzarlarında hatt-ı şerîf  feth [ü]937 kırâ’at 
olundukda, [295b] “biz cümle pâdişâhımızın emrine fermân-ber kullarıyuz. 

924 odalarınızda ÇY
925 komayınız ÇY
926 ve eğer ÇY: -V
927 bize -Ç
928 eğer ÇY: -V
929 bir bir nakledicek ÇY
930 ve kellâ ÇY: -V
931 duran ÇY
932 cümlesin V: eşedd-i azâb ile Ç: eşedd ile Y
933 ve -ÇY
934 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
935 ü ÇY: -V
936 ü ikāmet ÇY: -V
937 feth -ÇY
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Bu asl yaramazlara uymazız ve aramıza koymazız ve ocağımıza kabûl itme-
ziz” deyü feryâd [u] figān938 iderek Fâtiha okuyup dağıldıkların yeniçeri ağası 
vezîr-i aʻzama bildirdi. Ve birkaç eşkıyâyı939 meydândan tutup muhzır ağa ile 
gönderdi. Sâ’iri perâkende vü perîşân olup başçavuş ağa940 dahi eşkıyâ ile birlik 
olmağın tutup habs eyledi. Ve ocak ağalarıyla kola binüp yirmi kadarın941 dahi 
o gün942 ele getürdi. Ahşama değin sipâhîlerden ve Sadr-ı sâbık Ahmed Paşa 
ve Çalık Ahmed Paşa tevâbi‘inden dahi bir kaçı giriftâr oldı. Vücûd-ı habâset-i 
eşkıyâdan şehrin içi tathîr olup suyı soğulmuş943 değirmene döndi. Ahşama 
karîb Sipâhîler Ağası Sâlih Ağa vezîr-i aʻzam huzûruna da‘vet ve geldüği sâ‘at 
bostâncı odabaşıya teslîm ve Soğukçeşme kapusundan Hasbâğçe'ye alınup Ba-
lıkhâne'de ümerâ-yı bahriyyeden İstefeli Hasan Paşa filukasıyla anda hâzır idi, 
teslîm olup ve çekdirmesine tahmîl idüp, ol mahalde sâ’ir mahbûsların dahi 
kiminin odalarında, kiminin Boğazkesen hisârında kaydları görilüp deryâya 
atıldı. Ve kimi dahi Sâlih Ağa ile sefîneye vaz‘ olunup Midillü Cezîresi'ne nefy 
olunup güm oldı. Sikadan mesmû‘um olduğı üzre bu yolda bulunup küşte-i 
şemşîr olan erâzil-i eşkıyâ, üçbinden mütecâviz idüği tahkīka irdi. Fe-li'llâ-
hi'l-hamdi teʻâlâ944 bu fitne-i uzmâ bu minvâl üzre âsân vechile mündefi‘ oldı. 
Silâhdâr Ağası Gâvur Hasan Ağa'ya sipâhîler ağalığı ve Çatra945-zâde Ahmed 
Ağa'ya silâhdâr ağalığı inâyet buyuruldı. Ve mâh-ı Şabân'ın beşinci penç-şen-
bih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh hazretleri 
du‘âda hâzır bulundılar. Ol gün Vezîr-i sânî Küçük Osmân Paşa kapudan ve 
selefi Aşcı Hâcı Mehemmed Paşa kapudanâ ve Edirne bostâncı-başılığından 
ma‘zûl Suhte Ali Ağa yine Edirne bostâncı-başı ve selefi Kesici Hasan Ağa 
Avlonya paşası nasb olundı.946 Ve onbeşinci bâzâr gün vezîr-i aʻzam recâsıyla 
Sadr-ı sâbık Râmî Mehemmed Paşa'nın cerâyimi afv buyurulmağın muhtefî 
olduğı mahalden zuhûr idüp Kıbrıs Eyâleti tevcîh [ü] inâyet947 buyuruldı. Ve 

938 ü figān ÇY: -V
939 eşkıyâ-yi bed-âyîni ÇY: bed-âyîn -V
940 ağa VY: dedikleri la‘în Ç
941 mıkdârını ÇY
942 o gün Y: -V
943 soğulmuş VY: çekilmiş Ç
944 ve'l-mennihi ÇY: -V
945 Çatra-patra ÇY
946 olup, nâ’il-i merâm oldılar ÇY
947 ü inâyet ÇY: -V
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kendüde mahfûz Sultân Mustafâ Hân hazretlerinin mühr-i şerîfi alınup hazî-
ne-i âmireye vaz‘ olundı. 

Vefât-ı Sultân Mustafâ Hân

Sultân Mustafâ Hân hazretleri hal‘ olunduğı günden berü gammından sâhib-i 
firâş ve âkıbet-i948 marazı istiskāya tahvîl ve mesânesi dahi mesdûd olup etıbbâ 
ilâcından âciz kalmağın mâh-ı mezbûrun yirmibirinci şenbih güni ki Kânûn-ı 
evvel'in onsekizidir, dokuzuncı sâ‘atde teslîm-i rûh eyledi. Rahmetu'llâhu aleyh 
rahmeten vâsiʻa949. Fakīr silâhdâr bulunduğumuz hasebiyle taraf-ı pâdişâhîden te-
chîz [ü] tekfîni bu kullarına tenbîh ü sipâriş buyurulmağın, evvelâ950 vüzerâ ve 
ulemâ ve a‘yân-ı dîvânı sarây-ı âmireye da‘vet ve akağalar kapusı hâricine cem‘ 
oldukları vakitde, pâdişâh-ı mağfûrun cenâzesi kuşhâne kapusundan çıkarılup 
derûn-ı sarâyda İçoğlan Câmi‘i önünde vâki‘ meydânda nihâde kılınan çergeye 
indirildi. Kendü vasiyyeti üzre bi-emr-i hümâyûn Ayasofya Şeyhi Esîrî dâmâdı 
Mustafâ Efendi ve baş imâmı Gonça-zâde Mustafâ Efendi ve İmâm-ı sultânî 
Seyyid Mustafâ Efendi ve sarây-ı hümâyûn951 kurrâsı Şeyh Mehemmed Efendi 
mübâşeretleriyle952 gasl [ü] tekfîn ve tabutuna üç sorguçlı mücevveze destâr 
vaz‘ olundukdan sonra kaldırılup, pâdişâh-ı penâh953 hazretleri dahi arz odası 
sakafı altında iskemleye iclâs buyurmuşlar idi. Bükâ iderek akabince akağalar 
kapusuna değin gidüp dâhil-i eşikde tevakkuf  buyurdı. Ol mahalde vükelâ-yı 
devlet-i erkân esvâblarıyla cenâzeyi alup, gurûba karîb kapu önünde musallâya 
indirdiler. Mezkûr Şeyh Mustafâ Efendi imâmetiyle namâzı kılındıkdan sonra 
götürdiler Vâlide Câmi‘i Türbesi'nde babası yanına defn eylediler. 

Pâdişâh-ı mağfûr bin yetmişdört senesi Zi'l-ka‘desi'nin sekizinci salı gün bey-
ne's-salâteynde Edirne Sarâyı'nda vücûda gelüp, binyüz altı senesi Cemâzi-
ye'l-âhiresinin yirmiikinci bâzâr gün ammîsi Sultân Ahmed Hân yerine tahta 
geçüp, sekiz yıl, dokuz ay, onyedi gün saltanat eyledikden sonra vak‘a-i uzmâda 
hâcesinin rızâsın selb itmemekle hal‘ ve yüz kırkıncı gün fevt oldı. Bu takdîr-

948 âkıbetü'l-emr ÇY: emr -V
949 rahmeten vâsi‘a ÇY: -V
950 evvelâ -ÇY
951 hümâyûn ÇY: -V
952 mübâşeretleriyle VY: mübâşeretiyle Ç
953 penâh ÇY: -V
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ce ömr-i şerîfi kırk sene dokuz ay on954 üç güne bâliğ oldı. Pâdişâh-ı mağfûr 
orta boylu, sîr sarı sakallu, elâ gözli, mülâhham, mücessem, muhibb-i ulemâ 
vü meşâyih [ü] şu‘arâ [ü] bülegā ve tîr-endâzlık ve silahşôrluk ile müte‘ârif  ü 
mümtâz ve halîm ü selîm ve sehâ vü keremde ve ulûm ü fünûnda bî-nazîr, 
adle mâ’il, Hakka kā’il, sırât-ı müstakīme sâlik muharremâtdan müctenib, 
sâf-derûn, veliyyu'llâh bir âlî-cenâb pâdişâh-ı zî-şân idi. Mukaddem Meftûnî 
tahallus itmişiken sonra İkbâlî tahallus ihtiyâr eyledi. Rahmetu'llâhu aleyh rahme-
ten vâsiʻa955. 

Mâh-ı mezbûrun yirmidördünci salı gün yeni gelen Venedik ilçisi dîvân-ı 
hümâyûna da‘vet ve956 ziyâfet olup mu‘tâd üzre hıl‘atlenüp vüzerâ akībinde arz 
odasında pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp nâmesin sundı. Ve pîşkeşin arz eyleyüp, 
balyosluk ile Galata'da kaldı. Ve mâh-ı Ramazan'ın957 onyedinci penç-şenbih 
gün sofa köşkünde hırka-i şerîf  açılup du‘âlar958 olundı.959

Azl ve Nefy-i şeyhü'l-islâm Mehemmed Efendi ve 
Nasb-ı Paşmakcı-zâde Seyyid Ali Efendi

Şeyhü’l-islâm Mehemmed Efendi sûretâ ehl-i ilm, ehl-i fazl, sâlih, mütedeyyin, 
vera‘-ı960 takvâsı gālib, hâyr-hâh-ı devlet olup, nihâyet pes-i perdeden erâzil-i 
eşkıyâ ile ihtilâtdan kasr-ı yed itmedüğünden gayrı, İstanbul kādısı olan beyler 
hâcesi dimekle ma‘rûf  Ahmed Efendi ve imâm-ı sultânî olan Seyyid Mustafâ 
Efendi'yle yek-dil yine bir îkāz-ı fitne içün gicelerde devr-i ebvâb itdikleri vezîr-i 
aʻzam tarafından ma‘rûz-ı rikâb-ı hümâyûn-ı şehriyârî961 olmağın, mâh-ı mez-
bûrun ondokuzuncı şenbih gün mu‘tâd üzre talebeleriyle hâsbâğçeen sofaya 
gelüp Revân köşküne dâhil oldukları gibi vezîr-i aʻzam ile Rumili sadrından 
munfasıl Paşmakcı-zâde Seyyid Ali Efendi bâb-ı hümâyûndan sarâya962 da‘vet 

954 on -ÇY
955 rahmeten vâsiʻa ÇY: -V
956 ve ÇY: -V
957 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
958 du‘â vü senâ Y: vü senâ -V
959 olundı V eyledi Ç: oldu Y
960 varâ‘ -ÇY
961 şehriyâr-ı kişver-güşâ ÇY: kişver-güşâ -V
962 saray-ı hümâyûna Ç: hümâyûn -YV
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olup963 derd-mend Mehemmed Efendi'nin haberi yok, doğrı sünnet odasında 
pâye-i serîr-i a‘lâya964 yüz sürüp, hatt-ı hümâyûnla965 şeyhü'l-islâmlık kendüye 
tevcîh [ü] inâyet buyurılup, beyâz çukaya kaplu semmûr fâ’izü's-sürûr966 erkân 
kürk ilbâs ve ikrâm967 olundı. Selefi Mehemmed Efendi Burusa'da ikāmet 
itmek üzre sâdır olan hatt-ı şerîfi fakīr götürüp henûz ahvâlden bî-habîr ken-
düyi huzûr-ı hümâyûna968 derse969 getürmeğe geldim fikrinde idi. Hatt-ı şerîfi 
öpüp eline virdim. “Şevketlü, mehâbetlü970 hünkârımız selâm eyledi, okusun 
hıdmet-i du‘âmızda olsun” buyurduğun ifâde-i hâl971 eyledim. Dest-mâlden 
feth [ü] kırâ’at eyledikden sonra, “emr [ü] fermân şevketlü, mehâbetlü972 
hünkârımın“973 deyüp meclisden kalkdı ve efendiler bakışı kaldılar. Koltuğuna 
girüp taşra çıkardım, bostâncı-başıya ve ol dahi Yalı köşkünde Kapucı-başı 
Küçük Hasan Ağa'ya teslîm eyledi. Sandal ile alup Fenerbâğçesi'nde âmâde 
olan çekdiriye tahmîl idüp Mudanya'ya, andan Burusa'ya getürdi. Ve akabince 
İstanbul Kādîsı Ahmed Efendi ile İmâm-ı sultânî Seyyid Mustafâ Efendi mec-
lisden kaldırılup bostâncı-başı mübâşeretiyle Yalı köşkünde Kapucı-başı Receb 
Ağa'ya teslîm olup Kızıl Ada'da hâzır olan Manika Hüseyin Bey çekdirirsine 
konup ve henûz Kırım'dan kendü gelen Tatar Hân-ı sâbık Devlet Girây Hân 
ile ma‘an Rodos Cezîresi'ne nefy olundılar. Vardıkda İmâm Mustafâ Efendi 
kal‘a zindânında mahnûk kılınup ve Kādî Ahmed Efendi974 ol mahalden dahi975 
kaldırılup Kıbrıs Cezîresi'nde vâki‘ Magosa Kal‘ası'na nefy olup az zamânda 
anda fevt oldı. Ve hâzır bi'l-meclis Mekke-i mükerreme'den ma‘zûl ferîd-i asr 
Kara Halîl Efendi'ye İstanbul Kazâsı ve Süleymâniye Hatîbi Hâcı Mehem-
med Efendi'ye hünkâr imâmlığı inâyet-i aliyye-i husrevâne976 buyurılup def‘-i 

963 olup Ç: -YV
964 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
965 hümâyûn-ı inâyet-makrûn ile ÇY: inâyet-makrûn -V
966 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
967 ve ikrâm ÇY: -V
968 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
969 dürûsa ÇY
970 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
971 hâl ÇY: -V
972 fermân şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
973 hünkârımızındır ÇY
974 dahi +ÇY: -V
975 dahi -ÇY
976 husrevâne ÇY: -V
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meclis kılındı. Ve Sipâhîler Ağası Gâvur Hasan Ağa dahi zümre-i eşkıyâdan 
olup, nihânî nice fezâhati zâhir olmağın, mâh-ı mezbûrun yirmidördünci 
penç-şenbih gün Selanik Sancağı virilüp yerine Silâhdâr Ağası Çatra-zâde 
Ahmed Ağa ve anın yerine vezîr-i aʻzam Kapucılar Kethudâsı Musli Ağa nasb 
olundı. Ve cebecilerin baş kethudâsı Ramazan Ağa cebeci-başı nasb olup, selefi 
îkāz-ı fitneye sebeb olan Boşnak İbrâhîm Ağa Bağdad'a nefy olup vardıkda katl 
olundı. Ve cebecilerden sâhib-i kelâm Engerek Yılanı Küçük Ali nâm şakī dahi 
cebeci-başı hânesine da‘vet ve bilâ-âmân kayd [ü] bend kılınup gice hâlinde 
kayık ile Kızıl Ada'ya götürilüp boğdular977 ve deryâya ilkā eylediler.978 Ve Ka-
rakaş Mustafâ dahi matlûbı üzre şerîf-i Mekke'ye mukarrer nâme-i hümâyûn 
ve hıl‘at ile gönderilüp Mısır'a vardıkda be-işâret-i âlî Kara Meydân'da boynı 
uruldı. Ve vücûd-ı eşkıyâ bu mahalde encâma irdi. 

Ve yirmiyedinci bâzâr gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve recec ulûfesi çıkup 
vüzerâ arza girdi. Ve akablerince Dubrovnik979 ilçisi girüp nâmesin sundı ve 
harâc-ı mu‘ayyenesin arz ve teslîm eyledi. Ve mâh-ı Şevvâl'in gurresi penc-şen-
bih gün bâbü's-sa‘âdede pâdişâh-ı cihân980 hazretleri mu‘tâd-ı kadîm981 üzre 
a‘yân-ı dîvân ile bayramlaşup alay-birle Sultân Ahmed Câmi‘i'nde bayram 
namâzın kılup982 geldiler.983 Ve Şâm-ı şerîf  ve Şâm-ı Trablus eyâletlerine mu-
tasarrıf  Emîrü'l-hacc Vezîr Arslan Mehemmed Paşa'nın fevti haberi gelmeğin 
eyâlet-i mezbûrûn ile emîrü'l-haclık Adana Beylerbeyisi Boşnak Sarı Mustafâ 
Paşa'ya ve eyâlet-i Adana Cân Arslan Paşa-oğlı Hüseyin Paşa'ya984 tevcîh [ü] 
inâyet985 olundı. Ve mâh-ı mezbûrun sekizinci penç-şenbih güni ki Şubat'ın 
üçüdür, işbu muharrir-i vekāyi‘ hakīre yolumuzla vezâret ile eyâletler teklîf 
ve muhayyer kılınmağın, züğürtlükden ve zamânenin germ [ü] serdinden ve 
eyâletlerin harâbât ve hukūk-ı ibâdullâh havfından ibâ vü ictinâb idüp tekā‘üd 
ihtiyâr itmeğin, yevmî üçyüz akçe Hâsoda tekā‘üdlüği ve bir mıkdâr ta‘yînât 
ihsân [296a] buyuruldı. Ve onikinci dü-şenbih gün beyne's-salâteynde sün-

977 boğulup lâşe-i murdârın ÇY
978 atıldı ÇY
979 Dubro-venedik ÇY
980 cihân ÇY: -V
981 kadîm ÇY: -V
982 edâ idüp ÇY
983 girü avdet eylediler ÇY
984 paşalara ÇY
985 ü inâyet ÇY: -V
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net-i seniyye lihyemizi icrâ eyledik ve onbeşinci penç-şenbih gün yedimizde 
olan mücevherâtı halefimize teslîm eyledikden sonra sünnet odasında pâye-i 
serîr-i a‘lâya986 yüz sürüp, “Hakk celle vü alâ987 hazretleri şevketlü, mehâbet-
lü988 efendimin989 mübârek vücûd-ı hümâyûnların hatâsız eyleye. Bu kulları 
menkûb kalmış bir ednâ çâkerin idim. Bu rütbe ile mesrûr ve bu nân-pâre ile 
memnûn eyledin. Cenâb-ı Bârî-yi te‘âlâ şevketlü990 efendimi iki cihânda mesrûr 
[ü]991 handân992 eyleye” didim. “Ben de senden ve hıdmetinden hoşnûd idim. 
Allâh te‘âlâ hazretleri993 senden hoşnûd ve râzı994 ola, etmeğin hayrın göresin” 
buyurup yeşil çukaya kaplu bir a‘lâ erkân semmûr-ı fâ’izü's-sürûr995 kürk ilbâs 
ve iki çıraklık ve dokuz kîse nakd-i acemîlik ihsân ile mümtâzü'l-akrân buyurdı. 
Ve mübârek ayağın öpüp du‘â iderek taşra çıkdım. hırka-i şerîf  kurbünde dört 
rek‘at namâz kılup996 du‘âdan sonra alay-birle vezîr-i aʻzam hânesine varup 
mihmân olduk. Andan Demirkapu kurbünde Elvân-zâde Mahallesi'nde cidâr-ı 
hisâr üzre deryâya nâzır bir hâne iştirâ idüp temekkün olduk. 

Ve irtesi cumʻa gün ümerâ-yı bahriyyeden Freng Abdurrahmân Paşa kapudanâ 
olup selefi Aşcı Hâcı997 Mehemmed Paşa'ya ber-vech-i tekā‘üd Suğla Sancağı 
tevcîh [ü] inâyet998 olundı. Ve yirmidördünci şenbih gün Kırım Hânı Hâcı 
Selîm Girây Hân'dan arz ve dil gelüp Moskov keferesinin sulha999 mugāyir 
hareketin i‘lâm itmeğin Vezîr-i râbi‘ Firârî Seyyid Defterdâr Hasan Paşa'ya 
Rumili Eyâleti virilüp, Özi muhâfazasına serdâr ta‘yîn olunup yanına mü-
kemmel kapusı ve kendü1000 eyâleti1001 askeri ve Özi Beylerbeyisi Vezîr Çerkes 

986 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
987 hazret-i Allah celle şânühû ÇY
988 mehâbetlü Ç: -YV
989 efendimizin ÇY
990 şevketlü ÇY: -V
991 ve râzı +Ç: -YV
992 handân ÇY: -V
993 te‘âlâ hazretleri ÇY: -V
994 ve râzı ÇY: -V
995 fâ’izü's-sürûr Y: -ÇV
996 kıldım ÇY
997 Hâcı -Ç
998 ü inâyet ÇY: -V
999 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
1000 kendü -Ç
1001 ve kendü ve +Ç: -YV
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Yûsuf  Paşa dahi kapusı ve eyâleti askeriyle me’mûr olup Karadeniz yalılarında 
vâki‘ ne denlü kılâ‘ var ise meremmet1002 olmak ve müstahfizân ve ma‘ûnetleri 
görilüp her kal‘a1003 altında seksener nefer müsellah pâk levendleriyle birer 
fırkate âmâde vü müheyyâ1004 bulunmak üzre fermân sâdır oldı. Ve Serdâr 
Hasan Paşa varup irişince Yûsuf  Paşa Babadağı Kışlası'ndan çıkup dernek ve1005 
cem‘iyyet itmek üzre tenbîh buyurılup ahkâm-ı şerîfe gönderildi. Ve yanına 
beş oda yeniçeri irsâl buyuruldı. Vezîr-i sânî Kapudan Küçük Osmân Paşa 
dahi onyedi kıt‘a çekdiri ve kapudânâ ile dokuz kıt‘a mîrî kalyon ile Karadeniz 
muhâfazasına me’mûr olup Akdeniz'e dahi beş kıt‘a bey gemisiyle, beş kıt‘a 
mîrî kalyon ta‘yîn olundı. Ve Büyük Rûznâmeci Bakkāl-oğlı Hâcı Mehemmed 
Efendi ikinci def‘a başdefterdâr nasb olundı. Ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin altıncı 
çehâr-şenbih gün Mart vâki‘ olup1006 bu yıl kebîse idi. Ve onüçünci çehâr-şen-
bih gün gürûh-ı mekrûhdan bakıyye1007 kalan Zağarcı-başı Dubnitseli Hüseyin 
Ağa ile Seksoncı-başı Aksaraylı Ahmed Ağa Gelibolı'ya nefy olup seksoncılık-
dan ma‘zûl Arnavud Osmân Ağa zağarcı-başı ve Vefâlı İsmaʻîl Ağa sekson-
cı-başı nasb olundılar. Ve bir seneden berü sâbıkā Erdel Kralı olan Rakoci-oğlı 
evlâdından, Lih'den bir Macar keferesi zuhûr itmekle Macar vesâ’ir derinti 
kefereden ve serhadlüden yanına cem‘ olan altmışbin kadar1008 asker ile Nem-
çe üzerine müstevlî olup Erdel ve Orta Macar memleketlerinin ekserin zabt 
[u] rabt1009 eyledüği haber der-i devlete1010 vâsıl olmağın Belgrad ve Tımışvar 
muhâfazasına beşer yüz nefer yeniçeri gönderildi. Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin do-
kuzuncı dü-şenbih gün Hüseyin Bey mübâşeretiyle Mısır hazînesi gelüp dâhil-i 
hazîne-i âmire oldı. Ve onuncı salı gün pâdişâh-ı İslâm1011 hazretleri mu‘tâd-ı 
kadîm üzre bâbü's-sa‘âdede a‘yân-ı dîvân ile bayramlaşup alay-birle Vâlide 
Câmi‘i'nde varup salât-ı îdi kılup geldiler.1012 Ve hıdmet-i hümâyûnda silâhdâr 
nâmına olan Minder Masdısı İbrâhîm puştlukdan gelme bir muğlim-i sefîh, 

1002 meremmet VY: meremmât Ç
1003 telbiyye +Ç: -YV
1004 ve müheyyâ ÇY: -V
1005 ve -Y
1006 olup -Ç
1007 bakıyyetü's-süyûf  ÇY: süyûf  -V
1008 mıkdârı ÇY: -V
1009 u rabt ÇY: -V
1010 devlet-medâra ÇY: medâr -V
1011 İslâm ÇY: -V
1012 girü avdet eylediler ÇY
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kahbe-i devrân olmağın şehirden Yancıklı Mehemmed nâmında meftûn olduğı 
bir oğlanı, gicelerde sarâya getürdüp firâşında zevklendüği ma‘lûm-ı pâdişâhî 
olmağın irtesi çehâr-şenbih gün mağdûben bostâncı-başıya teslîm olup katli 
mûcib iken, yine terahhum eyleyüp Üsküdar'da kendü hânesine nefy olup, 
eşyâsı hazîne-i âmireye alındı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci şenbih gün 
İstanbul Kazâsı'ndan munfasıl Atâullâh Mehemmed Efendi'ye Anadolı sadrı1013 
inâyet [ü] ihsân1014 buyuruldı. Ol gün beşinci def‘a Abdülkerim Ağa topcıbaşı 
olup bir aydan sonra hatt-ı şerîfle azl ve yerine ocak kethudâsı Mazlum Ali Ağa 
nasb olundı.

Tebeddülât-ı Manâsıb

Ve Şâm'dan ma‘zûl Emîrü'l-hacc-ı sâbık Adanalı1015 Kürd Bayram-oğlı Me-
hemmed Paşa'ya Rakka Eyâleti virilmişidi. İkiyüz bayrak levendât ile mansıbı-
na vardıkda ahâlî-i vilâyet “biz bunun zulmüne1016 tâkat getüremeyiz” deyüp 
cümlesi kılıç kuşanup şehre komayıcak, ol dahi muhâsara idüp tarafeynden 
ceng [ü] cidâl [ve] harb ü kıtâl1017 üzre oldukların ve eğer der-i devletden im-
dâd [ü] i‘ânet olunmayup, üzerlerinden bu zulm1018 ref‘ olunmaz ise bi'l-cümle 
helâk olacakların rikâb-ı hümâyûna1019 arz-ı1020 mahzar itmeleriyle azl olup, 
ma‘zûlen vilâyetinde oturmak üzre ahkâm-ı şerîfe gönderildi. Ve Hanya'dan 
ma‘zûl Hâcıkırdıran Vezîr Çerkes Hasan Paşa'ya Haleb Eyâleti ve selefi Vezîr 
Çerkes Mehemmed Paşa'ya Rakka Eyâleti ve Selanik Sancağı’ndan ma‘zûl 
Vezîr Genç Ali Paşa'ya Karaman Eyâleti1021 ve selefi Bodur Mustafâ Paşa'ya 
Maraş Eyâleti ve Kefe'den ma‘zûl Sarı Abdurrahmân Paşa'ya Tunus Eyâleti 
ve Acem Mehemmed Paşa1022 karındaşı Mustafâ Paşa'ya Cezâyir Eyâleti ve 
Serhoş İbrâhîm Paşa'ya Burusa Sancağı tevcîh [ü] inâyet1023 buyurılup, Van 

1013 sadâreti ÇY
1014 ihsân ÇY: -V
1015 Edirneli ÇY
1016 zulm ü te‘addîsine ÇY: ü te‘addîsi -V
1017 ve kıtâl ÇY: -V
1018 zulm V: zâlim ve gaddâr Ç: zâlim-i gaddâr Y
1019 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
1020 arz ÇY: -V
1021 ve selefi... Karaman eyâleti -ÇY
1022 Paşa'nın ÇY
1023 ü inâyet ÇY: -V
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Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Abdi Paşa ile Sivas Beylerbeyisi Durcân Ahmed 
Paşa'nın mansıbları mübâdele olup Rumili'nden ma‘zûl Vezîr1024 Kandilci 
Hüseyin Paşa'ya vezâret-i sânî hâslarıyla nişâncılık virilüp Kubbealtı'na oturdı. 
Ve Niş Muhâfızı Dellâk Ali Paşa'nın yine vezâreti ibkā olup Tımışvar muhâfa-
zasına ta‘yîn buyuruldı. Ve sene dahi1025 bunda encâma irdi.

1024 Vezîr -ÇY
1025 dahi ÇY: -V
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BiN YÜZ ON ALTI SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin yedinci dü-şenbih güni ki ibtidâ-yı Mayıs'dır, 
mu‘tâd-ı kadîm üzre donanma-yı hümâyûn çıkup Vezîr-i sâlis Kapudan Küçük 
Osmân Paşa vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Yalı köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya1 yüz 
sürüp serâserli kürk giyüp Karadeniz'e me’mûren azîmet eyledi. Ve Basra Bey-
lerbeyisi Aşcı-oğlı Mehemmed Paşa'nın fevti haberi gelmeğin yerine Bağdâd 
Vâlîsi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa ve anın yerine Diyârbekir Vâlîsi Vezîr Eyyûblı 
Hasan Paşa ve anın yerine Tımışvar'dan ma‘zûl Vezîr Helvacı Yûsuf  Paşa nasb 
olundı. Ve onbirinci cumʻa gün Dârü's-sa‘âdeti'ş-şerîfe2 Ağası Küçük Abdur-
rahmân Ağa ile İç Hazînedâr Nur3 Mehemmed Ağa âzâd olup Mısır'dan ulûfe 
ve cerâye ta‘yîn olundı. Ve yerlerine vâlide sultân hazretlerinin baş ağası Uzun 
Süleymân Ağa'ya dârü's-sa‘âde ağalık ve Musâhib-i şehriyârî4 Eyyûb Ağa'ya iç 
hazinedârlık inâyet [ü] ihsân5 buyuruldı. Ve irtesi şenbih gün tersâne bâğçesine 
göç-i hümâyûn vâki‘ oldı. Hırka-i mübâreke ve sancak-ı şerîf  bile getürüldi. 

Ve onsekizinci cumʻa gün pâdişâh-ı âlî-cenâb6 hazretleri Okmeydanı'nda do-
kuzyüz kes atup pehlivân olmağla mahalline taş diküp pehlivânlara tertîb-i 
ziyâfet idüp herbirin mertebelerince atiyye-i ihsân7 ve akmişeler ile mesrûr-ı 
dil-şâd kıldı. Ve yirmi seneye karîb mahalden berü sikke ahvâli müşevveş ve 

1 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr V
2 şerîfe ÇY: -V
3 Fevr Ç: Nur YV
4 şehriyârî Ç: -YV
5 ü ihsân ÇY: -V
6 âlî-cenâb ÇY: -V
7 ihsân ÇY: -V
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pâre dahi dört akçeye olmağın fukarânın hâli dîger-gûn olmuşidi. Mâh-ı mez-
bûrun yirmidördünci penç-şenbih gün cedîd pâre ve çil akçe çıkup kesik pâre 
ve züyûf  akçe geçmemek üzre muhkem tenbîh buyuruldı. Kesik pâre ve züyûf 
akçesi olan rarb-haneye götürüp onbuçuk dirhem mağşûş sikke yerine on dir-
hem yeni sikke almak üzre dellâl nidâ ittirildi. Ve mâh-ı Safer'in ondördünci 
çehâr-şenbih gicesi husûf-ı küllî vâki‘ oldı. Ve yirmialtıncı dü-şenbih gün ter-
sânede binâ olunan bir kıt‘a kebîr kalyon suya indirilüp ser-i kârda olanlarına 
huzûr-ı hümâyûnda hıl‘atlar giydirilüp ihsânlar verildi. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-ev-
velin onikinci dü-şenbih gün Vâlide Sultân Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup 
pâdişâh-ı cihân8 hazretleri du‘âda9 hâzır bulundılar. Ve ondokuzuncı dü-şen-
bih gün Cidde Vâlîsi Vezîr Baltacı Süleymân Paşa'ya Mısır hükûmeti tevcîh 
buyurılup, kethudâsı Baltacı İsmaʻîl'e Cidde Sancağı inâyet olundı. Ve pâdişâh 
hazretleri tersâne bâğçesinde yüzbir gün mıkdârı10 ikāmetden11 sonra mâh-ı 
Rebî‘ü'l-âhır'ın yirmibeşinci çehâr-şenbih gün Karaağaç bâğçesine nakl-i ha-
reket buyurdılar. Ve mâh-ı Cemâziye'l-evvelin altıncı şenbih gün Vezîr-i aʻzam 
Kethudâsı İzmirli İsmaʻîl Ağa'ya altıncı vezâret hâsları virilüp kubbe-nişîn oldı. 
Ve ber-vech-i arpalık Hamîd Sancağı’na mutasarrıf  Vezîr Boşnak Sarı Hüse-
yin Paşa'ya Şâm Eyâleti ve Rakka'dan ma‘zûl Kürd Bayram-oğlı Mehemmed 
Paşa'ya ber-vech-i arpalık12 Kudüs-i şerîf  ve Gazze ve Remle ve Nablus ve 
Aclun ve Leccun sancaklarıyla emîrü'l-haclık tevcîh [ü] inâyet buyuruldı. Ve 
Sarây-ı atîk teberdârlarından Hâcı Ali Ağa'ya küçük mîrâhûrluk ve selefi Kuşcı 
Mustafâ Ağa'ya kapucı-başılık verildi. Ve onuncı çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı 
cihân-penâh13 hazretleri külliyetle Yeni Sarây'a nakl eyledi. Ve yirmiüçünci salı 
gün sadr-ı sâbık Daltaban Mustafâ Paşa kethudâsı Arnavud [296b] İbrâhîm 
Ağa'ya silâhdâr ağalığı ve selefi Muslı Ağa'ya sipâhîler ağalığı tevcîh [ü] inâyet14 
olundı. 

8 cihân ÇY: -V
9 du‘â vü senâda ÇY: vü senâ -V
10 mıkdârı ÇY: -V
11 ikāmet ve ârâmdan Ç: ikāmet-i ârâmdan Y: ve ârâm -V
12 Hamîd... arpalık -ÇY
13 cihân-penâh ÇY: -V
14 ü inâyet ÇY: -V
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Azl-i Vezîr-i a‘zam Hasan Paşa ve Tevcîh-i Mühr-i 
Vezâret [be-] Kalaylıkoz Ahmed Paşa

Vezîr-i aʻzam Dâmâd Moralı Hasan Paşa hazretleri15 ekser pâdişâh hazretleri-
nin16 hılâf-ı rızâ-yı hümâyûnlarında olduğundan gayrı ba‘zı sû’-i ahvâl ve akval 
[ü] ef‘âlin dahi istimâ‘ buyurmağın muğber-i hâtır-ı şehriyârîleri olup tebdîli 
lâzım gelmeğin kendüyi tebdîllerde kayık ile etrâfı17 gezdirip, yazın kalyoncı, 
kışın kayıkcılık ve balıkcılık ile ta‘ayyüş18 iden Sirozlı Kel İbrâhîm nâm bir 
mechûl levend ile nihânî Kandiye Muhâfızı Vezîr Kalaylıkoz Ahmed Paşa'ya 
vezâret-i uzmâ hatt-ı şerîfi gönderüp bir gün mukaddem gelmeğe sa‘y [ü] 
dikkat19 itmesini derc ve tenbîh buyurmuş ve Kayıkcı Kel İbrâhîm'e20 eğer bu 
hıdmeti vücûda getürebilirsen azîm devlete irmeği mukarrer bilmesini va‘ad 
buyurmuş. Ol dahi bâzergân üslûbunda bir şeytiyeye girüp vâfir tahta ve di-
rek21 yükledüp Akdeniz'e salmış, muvâfık-ı eyyâm22 ile varup hatt-ı şerîfi teslîm 
eylemiş, Ahmed Paşa dahi kethudâsını yerine vekîl nasb idüp yine ol şeytiye 
ile sâlimen Küçükçekmece'ye vâsıl olduğun dârüs's-sa‘âde ağası tavassutuyla 
rikâb-ı hümâyûna23 arz [u] i‘lâm idicek, mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci bâzâr 
gicesi ki Eylül'ün onyedisidir, âlem ağyârdan hâlî-iken dârü's-sa‘âde24 ağasının 
Üsküdar'da imâret basmak bahânesiyle nısfü'l-leylde sandalı indirilüp Kozbek-
ciler Halîfesi Kirli Ahmed varup getürmeğe gönderildi. Ve gün doğarak gelüp 
hastalar önünden çıkup ol mahalde olan kapudan Hâsbâğçe'ye ve andan Koz-
bekciler'de bir hânede hıfz olundı. Ol gün vezîr-i aʻzam dahi mu‘tâd-ı kadîm25 
üzre Sarây-ı âmirede dîvân sürerken taraf-ı pâdişâhîden26 “dîvândan sonra 
zevcesi Hatîce Sultân ile ma‘an Ayvansarây Yalısı’na varup tertîb-i ziyâfet 
eylesün bende çok27 eylenmez varırım” haberin göndermeğin öylece itmişler 

15 hazretleri ÇY: -V
16 ekser pâdişâh hazretlerinin -ÇY
17 etrâfı ÇY: -V
18 medâr-ı ma‘aş ÇY
19 ve dikkat ÇY: -V
20 dedikleri adama +ÇY: -V
21 ve direk ÇY: -V
22 rûzgâr ÇY
23 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
24 Dârü's-sa‘âdetü'ş-şerîfe ÇY: şerîfe -V
25 kadîm ÇY: -V
26 pâdişâh-ı cihân hazretlerinden ÇY: hazretleri -V
27 çok ÇY: -V
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idi. Der-akab Kapucılar Kethudâsı Velî Ağa'yı irsâl buyurup mühr-i hümâyûn-
ların aldırdı. Ve Bağdâd köşküne teşrîf  buyurdukdan sonra Kalaylıkoz Ahmed 
Paşa'yı getürdüp ana teslîm eyledi ve28 kānûn-ı kadîm29 üzre kürkli ve sâde iki 
sevb hıla‘-ı fâhire giydirüp mu‘azzez hânesine gönderdi. Selefi Hasan Paşa'nın 
dile gelmez fezâhati, gâvurluğı30 katle sezâ ve kabâhati zâhir iken yine emek-
dârlığına merhameten azille ta‘zîr, nefy ile tahkīr idüp tekā‘üd hâsları virdi. 
Ve İznikmid'de mîrî sarâyda ikāmet itmek üzre zevcesi Hatîce Sultân ile bir 
çekdiriye koyup yolladı. 

Tebeddülât-ı Manâsıb

Bu mahalde Mısır'dan yedi ocakdan mahzar gelüp, “Vâlî-i Mısır Vezîr31 Sü-
leymân Paşa'yı vâlîliğe kabûl itmeziz, henûz dahi Cidde'den gelmedi. Geldüği 
hînde şehre32 komazız, şevketlü33 pâdişâhımız hazretleri bundan gayrı her kimi 
gönderir ise kabûl” ideceklerin recâ vü niyâz34 itmeleriyle Vezîr Süleymân Paşa 
yine Cidde beyi ve selefi İsmaʻîl Paşa yine kethudâsı nasb olup Kıbrıs Beyler-
beyisi sadr-ı esbak35 Râmî Mehemmed Paşa'ya Mısır Eyâleti ve kubbe-nişîn 
Vezîr-i râbi‘ Sirke Osmân Paşa'ya Eğriboz Sancağı ve selefi Vezîr Numân 
Paşa'ya Kandiye Eyâleti, Vezîr-i hâmis Çorlulı Ali Paşa'ya Şâm-ı Trablus 
Eyâleti ve selefi Divrikli İbrâhîm Paşa'ya Hamîd Sancağı ve36 Vezîr-i sâdis 
İzmirli İsmaʻîl Paşa'ya Kıbrıs Eyâleti ve vüzerâdan Amasya'da mütekā‘id Ebu 
Kavuk37 Mehemmed Paşa'ya yine vezâretle Adana Eyâleti ve silâhdârlıkdan 
menfâ Minder Masdısı İbrâhîm'e vezîr-i aʻzam şefâ‘atiyle vezâretle Şehrizor 
Eyâleti ve Basra'dan ma‘zûl Kethudâ Koca Hasan Paşa'ya Kastamonı Sancağı 
tevcîh [ü] inâyet38 olundı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in ikinci penç-şenbih gün 

28 ve Ç: -YV
29 kadîm ÇY: -V
30 gâvurluğu Ç: -YV
31 vezîr -Ç
32 şehrimize bir dürlü ÇY
33 şevketlü ÇY: -V
34 vü niyâz ÇY: -V
35 sâbık Ç: esbak YV
36 Vezîr Numan... sancağı ve -ÇY
37 Ebu Kavuk V: Arnavud Ç: -Y
38 ü inâyet ÇY: -V
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Rumili Kādî-askeri Abdürrahîm-zâde Yahyâ Efendi’yle İstânbul Kādîsı Kara 
Halîl Efendi azlinden Rumili sadrı yine Rumili'nden munfasıl Hekim-zâde 
Yahyâ Efendi'ye ve İstanbul kazâsı Edirne'den munfasıl39 Abdullâh Efendi'ye 
ihsân [u]40 inâyet buyuruldı. Ve dördünci şenbih gün Sadr-ı41 sâbık Hasan 
Paşa mensûbâtından dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Cebeli42 Hüseyin Ağa43 
mazbûtü'l-lisân olmayup umûra müdâhale itmek töhmetiyle hâric-i bâb-ı 
hümâyûnda katl olunup ve Musâhib Cüce Hamza Harput'a nefy olundı. 

Ve yedinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda vezîr-i aʻzam hazretleri44 kapaniçe45 
ve kubâdî giyüp arz odasında pâye-i serîr-i sa‘âdet-46masîre yüz sürdi. Ve47 ol 
gün Bostâncı-başı Çoban Ali Ağa'ya ikiyüz akçe tekā‘üd virilüp yerine Hâssa 
Hâseki Türk Uzun Mustafâ bostâncı-başı ve anın yerine Kozbekciler halîfesi 
Kirli Ahmed hâseki ağa oldı. Ve onuncı cumʻa gün mukaddemâ kapu ağa-
lığından ma‘zûl Hâcı Mustafâ Ağa yine kapu ağalığıyla içerü alınup selefi 
Hâcı Abdullâh Ağa mezbûrun tekā‘üd ulûfesi ve ta‘yînâtıyla taşra çıkdı. Ve 
silâhdâr ağalığından ma‘zûl Kara Osmân Ağa yine ol mansıb ile bekâm ve 
selefi Arnavud İbrâhîm Ağa sipâhîler ağalığıyla nâ’il-i merâm oldı. Ve ondör-
dünci salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin reşen ve lezez mevâcibi 
çıkup vüzerâ arza girdi. Ol gün Özbek Hânı cânibinden ubûdiyyet-nâmesiyle 
gelen ilçisi ziyâfetlenüp ve48 hıl‘atlenüp bir mıkdâr hediyesiyle arz odasında 
pâye-i serîr-i a‘lâya49 yüz sürdi. Ve irtesi Galata'da bir Fransız kalyonunun 
cebe-hânesi tutuşup hark [u] gark oldı. Ve50 ol gün gürûhdan51 bakıyye kalan 
Nakībü'l-eşrâf  Seyfî-zâde İbrâhîm Efendi azl ve Burusa'ya nefy oldı.52 Yerine 
Edirne kazâsından munfasıl Sahhâf-zâde Mehemmed Efendi nasb olundı. Ve 

39 munfasıl VY: ma‘zûl Ç
40 ihsân ÇY: -V
41 sadr -Ç
42 Cebeli -Ç
43 Ağa -Ç
44 hazretleri Ç: -YV
45 kapaniçe VY: kamaniçe Ç
46 sa‘âdet ÇY: -V
47 ve Ç: -YV
48 ve -Ç
49 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
50 ve Ç: -YV
51 gürûh-ı mekrûhdan Ç: mekrûh -YV
52 oldu VY: olup Ç
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Rumili sadrından53 Abdürrahîm-zâde Deli Yahyâ Efendi-ile sâbıkā Fetvâ Emî-
ni Sümükli Mehemmed Efendi'den sû’-i hareket hiss olunmağın Yahyâ Efendi 
arpalığı olan Ankara'ya ve Mehemmed Efendi Kıbrıs'a nefy olundılar. Ve54 
onaltıncı penç-şenbih gün pâdişâh-ı cihân-penâh55 hazretlerin vezîr-i aʻzam 
tersâne bâğçesine da‘vet ve ziyâfet eyledi. 

Velâdet-i Fâtıma Sultân

Mâh-ı mezbûrun yirmiikinci çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı cihân-penâh56 haz-
retlerinin Fâtıma nâm bir sultânları vücûda geldi. Üç gün ancak gündüzlerde 
İstanbul'da şehir donanması olup, dördünci gün her esnâf  alaylarıyla fırka fırka 
alay köşki altından huzûr-ı hümâyûnlarından geçdiler ve hattâ Topcıbaşı Ali 
Ağa dahi sekiz mavna üzerine tertîb eylediği sal üzre kırk pâre şâhî toplı kal‘ayı 
Yalı köşki önüne getürüp müsellah altmışar nefer serdengeçdi ve âlât-ı meteris 
ile memlû iki aded sallar etrâfın kuşadup tarafeynden azîm muharebeden son-
ra yürüyüş ile kal‘ayı feth idüp, misli sebkat itmemiş mahâret izhâr itmeleriyle 
zâbitleri kaftân giyüp neferâtı ihsân-ı enâm57 ile mesrûr kılındılar.58 Ve ahşamı-
sı envâ‘-ı dürlü fişekler ile âlemi59 rûz [u] rûşen eylediler. Ve yirmisekizinci salı 
gün Dağıstân Pâdişâhı60 Eyüge Hân'ın ubûdiyyet-nâmesiyle gelen ilçisi dîvân-ı 
hümâyûna61 da‘vet ve ziyâfet ve hıl‘atlenüp arz odasında bisât-bûs-ı şehriyârî 
şerefine nâ’il oldı. Ve Vezîr-i sâlis Kapudan Çerkes Küçük Osmân Paşa me’mûr 
olduğı üzre Azak boğazında binâ olunan yeni kal‘ayı tamâm eyleyüp, top ve 
tüfeng ve mühimmât-ı cebe-hâne ve zahîre ve müstahfızân askerin vaz‘ [u] 
tertîb eyledikden sonra, mukaddem mîrî kalyonları yollayup selâmet-birle İs-
tanbul'a gelmişler idi. Kendü dahi çekdirir ile Kefe'den salup Kevken limanın-
da lenger-endâz üzre iken bi-emri'llâhi teʻâlâ “kestâne karası” nâmıyla şöhret 
bir azîm karayel furtunası zâhir olmağın, yedek ile dokuz kıt‘a çekdirir kenâra 

53 sadrından VY: sadâretinden Ç
54 ve -Ç
55 cihân-penâh ÇY: -V
56 cihân-penâh ÇY: -V
57 enâm ÇY: -V
58 kılındılar V: oldılar Ç: eylediler Y
59 âlemi -Ç
60 pâdişâhı VY:hâkimi Ç
61 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
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urup, içinde olan levend ve esîrleriyle helâk, kendü bâkī baştarda ve dokuz 
pâre çekdirir ile halâs olup mâh-ı Receb'in altıncı salı gün İstanbul'a dâhil oldı. 
Mu‘tâd-ı kadîm62 üzre vezîr-i aʻzam kulları63 vesâtatıyla64 Yalı köşkünde pâye-i 
serîr-i a‘lâya65 yüz sürüp serâserli kürk giydikden66 sonra şenlik iderek tersâne-i 
âmireye vâsıl oldı. Ve bi-emr-i hümâyûn müceddeden bir yedek ve kethudâ 
gemisi ta‘mîrine mübâşeret olup, çekdirirleri zâyi‘ olan beylere kapudan paşa 
birer kîse akçe virmek buyuruldı. Ve bu sene-i mübârekede kapudan paşanın 
çendân hıdmeti makbûle geçmeyüp67 bir ay mukaddem İstanbul'a68 gelmeğe 
vaktin müsâ‘adesi var iken hâlâ Kırım Hân'ı Hâcı Selîm Girây Hân'ın69 kulı 
ve harem-i hâss-ı pâdişâhîye çerâğı olup efendisine buluşmak ve Tatar tâ’ife-
sine sakalbaşı dağıtmak zu‘muyla Kefe'den70 bir ay mıkdârı zamân meks [ü] 
ikāmet71 eyleyüp vakit mürûr ve bu vechile donanmanın72 fezâhatine sebeb 
olduğundan gayrı, silâhdârlıkdan çıkalıdan berü her ne hıdmete me’mûr oldı 
ise zulümden ve hîle vü hud‘a ve ihânetden hâlî olmaduğı nümâyân olmağın, 
mâh-ı mezbûrun sekizinci penç-şenbih gün rûz-ı Kāsım'dır, kapudanlıkdan azl 
olup Sayda-Berut Sancağı verildi.73 Ve kapudanlık vezâretle Büyük Mîrâhûr 
Baltacı Pakca Mehemmed Ağa'ya ve büyük mîrâhûrluk, Vezîr-i aʻzam Kethu-
dâsı Osmân Ağa'ya inâyet [ü] ihsân74 buyuruldı. 

Ve onikinci dü-şenbih gün harem kapusı önünde surre çıkdı. Ve onüçünci salı 
gün Mısır'dan ma‘zûl Türk Hasan Efendi'ye İstanbul kazâsı verildi.75 Ve on-
yedinci şenbih gün vezîr-i aʻzamın sâbıkā kethudâlığı hıdmetinde olan Burusa 
Vâlîsi Boşnak Hasan Paşa'ya yeniçeri ağalığı inâyet [ü] ihsân76 buyurılup, selefi 

62 kadîm ÇY: -V
63 kulları ÇY: -V
64 vesâtatıyla VÇ: vesâtatlarıyla Y
65 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
66 ilbâs olundukdan ÇY
67 makbûl-i hümâyûn olmayup ÇY
68 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
69 hânın VY: hazretlerinin Ç
70 Kefe’den VY: Kefe’de Ç 
71 ü ikāmet ÇY: -V
72 Donanma-yı hümâyûnun ÇY: hümâyûn -V
73 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
74 ü ihsân ÇY: -V
75 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
76 ihsân ÇY: -V
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Çelebi Mehemmed Ağa ile Kul Kethudâsı Gürci Yûsuf  Ağa'ya tekā‘üd virilüp 
Zağarcı Arnavud Osmân Ağa kul kethudâsı ve Seksoncı Tortumlı77 İbrâhîm 
Ağa zağarcı ve Turnacı Mehemmed Ağa seksoncı nasb olundı. Ve mâh-ı 
Şa‘bân'ın78 üçünci dü-şenbih gün gümrük emânetinden ma‘zûl İzmirli Ahmed 
Ağa'ya silâhdâr ağalığı ve selefi Kara Osmân Ağa'ya [297a] sipâhîler ağalığı 
ve anın selefi Arnavud İbrâhîm Ağa'ya Selanik Sancağı79 tevcîh [ü] inâyet80 ve 
anın selefi Gâvur Hasan Paşa, Sofya Vâlîsi Vezîr Nalband-zâde Firârî Hasan 
Paşa yediyle katl olundı. Ve dördünci salı gün Anadolı Kādî-askeri Ataullâh 
Mehemmed Efendi azlinden yerine İstanbul'dan ma‘zûl Kara Bekir Efendi 
müteheyyi’ iken vezîr-i aʻzam ameliyle Edirne'den munfasıl Mecdî Mehem-
med Efendi mevsûl buldı. Ve onbeşinci şenbih gün tersânede binâ olunan bir 
kıt‘a kalyon suya indirilüp, şevketlü, mehâbetlü81 pâdişâh82 hazretleri du‘âda 
hâzır bulundı. Kapudân paşaya serâserli kürk ve ser-i kârda olanlara kaftân 
giydirilüp, kapudan paşanın tertîb eyledüği ziyâfeti83 tenâvül buyuruldı.84 Ve 
bu mahalde İnebahtı Muhâfızı Vezîr Doğramacı Mehemmed Paşa'nın fevti 
haberi gelmeğin yerine Sakız'da menfâ ve mütekā‘id sadr-ı sâbık Söhrablı Ah-
med Paşa'nın vezâreti ibkā ve ta‘yîn buyuruldı. Ve yirminci penç-şenbih gün 
bâ-fermân-ı hümâyûn devletlü vâlide sultân hazretleri evlâd yerine besledüği 
Eğlence mülakkab Emîne Hanım'ı işbu muharrir-i85 abd-i hakīrlerine86 tezvîc 
buyurdılar. Ve yirmibeşinci salı gün Trabzon Beylerbeyisi Vezîr Boşnak Yûsuf 
Paşa'nın dahi fevti haberi gelmeğin, eyâlet-i mahlûle yine eyâlet-i mezbûre 
alaybeyisi Süleymân Ağa'ya ve Eyâlet-i Anadolı vüzerâdan mütekā‘id Trabluslı 
Arnavud Osmân Paşa'ya yine vezâretle ve Eyâlet-i Rakka selefi Vezîr Topal 
Yûsuf  Paşa'ya ve Eyâlet-i Sivas selefi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'ya ve Eyâ-
let-i Erzurûm selefi Vezîr Arnavud Abdî Paşa'ya ve Eyâlet-i Van selefi Vezîr 
Köse Halîl Paşa'ya tevcîh [ü] inâyet87 buyurılup ve anın selefi Durcân Ahmed 

77 Tortumlu VY: Tortuklı Ç
78 Şa‘bânü'l-mu‘azzamın ÇY: mu‘azzam -V
79 sancağı -ÇY
80 ü inâyet ÇY: -V
81 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
82 pâdişâhımız Ç: pâdişâh YV
83 ziyâfet-i uzmâyı Ç: ziyâfet-i azîmi Y: ziyâfeti -V
84 buyuruldı VY: buyurdılar Ç
85 hakīr +Ç: -YV
86 dâ‘îlerine ÇY
87 ü inâyet ÇY: -V
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Paşa, Kapucı-başı Freng Mustafâ Ağa yediyle Van'da katl olundı. Ve Tımışvar 
Vâlîsi Vezîr Dellâk Ali Paşa'ya Rumili Eyâleti virilüp, selefi Vezîr Firârî Hasan 
Paşa Belgrad muhâfazasına ve anın selefi Vezîr Çavuş-zâde Hasan Paşa Tımış-
var muhâfazasına ta‘yîn buyuruldı. 

Azl ve Nefy-i Vezîr-i a‘zam Kalaylıkoz Ahmed Paşa ve 
Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be]-Baltacı Mehemmed Paşa

Vezîr-i aʻzam Kalaylıkoz Ahmed Paşa ibtidâ-yı emâretinden berü sehâ vü 
kerem ve hükûmet ve adâletle şöhret virüp âmme-i ibâdu'llâh sadra gelmesini 
taleb iderler[d]i. Mukadder imiş geldi, hıdmet me’mûl olunur fikriyle pâdişâh-ı 
cihân-penâh88 hazretleri dahi pes-i perdeden ya‘ni ki bu kadar ba‘îd yerden 
getürüp sadr-nişîn eyledi. Ve hemân ol gün cünbiş-i hareketinden cümle ah-
vâline vâkıf  olup cünûn ü sefâhatin bilüp getürdüğüne nâdim oldı. Sırf  câhil 
ve sefâhetde bî-misl idi. Ya‘ni ki eslâfları dîvân günlerinde irtikâb itmedüği 
hâc-vârî envâ‘-ı dîbâdan düzülmüş kallavîler giymek, sâ’ir günlerde rengâ-renk 
kavuklar ve telli pullu hatâyî libâslar ile kendüyi bezemek ve bunun emsâli 
hareketler itmek gibi evzâ‘-ı garîbeleri pâdişâh hazretlerine mün‘akis olmağla 
sadâretinin seksendokuzuncı güni ki mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci penç-şen-
bih gün, Kânûn-ı evvel'in ondördüdür, sofa köşkünde sünnet odasına getürdüp 
ba‘zı mevâdd müzâkeresinden sonra taşra çıkduğı gibi Kapu Ağası Hâcı Mus-
tafâ Ağa yediyle mühr-i hümâyûnların aldırıp kapu arasına habs itdirdi. Ve 
der-akab Kapudan Vezîr Pakça Mehemmed Paşa'yı hâseki ağa mübâşeretiyle 
getürdüp mühr-i hümâyûnların virdi. Mu‘tâd-ı kadîm89 üzre kürkli ve sâde 
iki sevb hıla‘-ı fâhire giydirip vekîl-i mutlak idindi. Ve selefi ol günün ahşamısı 
dördünci sâ‘atde bir çekdiriye konup Limni Cezîresi'ne nefy olundı. Ve bir 
aydan sonra Hanya Sancağı virilüp selefi Vezîr Abdullâh Paşa Sakız muhâfa-
zasına ta‘yîn olundı. Ve Kapudanâ Freng Abdurrahmân Paşa'ya kapudanlık ve 
Patrona Miyorkonlı Freng Mustafâ kapudanâ nasb olundı. Ve Yeniçeri Ağası 
Boşnak Hasan Paşa'ya yine Burusa paşalığı ve Sekbân-başı Koca Muslı Ağa'ya 
tekā‘üd ve Zağarcı Tortumlı İbrâhîm Ağa'ya yeniçeri ağalığı ve Kul Kethudâ-
sı Arnavud Osmân Ağa'ya segbân-başılık ve kul kethudâlığından mütekā‘id 
Gürci Yûsuf  Ağa'ya yine kul kethudâlığı ve Seksoncı90 Mehemmed Ağa'ya 

88 cihân-penâh ÇY: -V
89 kadîm ÇY: -V
90 Seksoncıbaşı ÇY
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zağarcılık ve Muhzır Mustafâ Ağa'ya seksoncılık inâyet [ü] ihsân91 buyuruldı. 
Ve Anadolı Kādî-askeri Mecdî Mehemmed Efendi dîvâna azîmet ve kendü 
hânesi nerdübânından inerken tekerlenüp ayağı şikest olmağın azl olup Sadr-ı 
Anadolı İstanbul kazâsından munfasıl Kara Bekir Efendi'ye ve Türk Hasan 
Efendi azlinden İstanbul kazâsı Kâbe'den munfasıl Echel Deli Halîl Efendi'ye 
tevcîh [ü] inâyet olundı. Ve Silâhdâr Abaza Süleymân Ağa'ya vezâret ile Ha-
leb Eyâleti ve selefi Vezîr Hâcıkırdıran Çerkes Hasan Paşa'ya Maraş Eyâleti 
ve silâhdârlıkdan mütekā‘id İbşir Hüseyin Ağa'ya büyük mîrâhûrluk inâyet 
buyurılup, selefi Osmân Ağa vezîr-i aʻzam kethudâsı nasb olundı. Ve Hamîd 
Sancağı’na mutasarrıf  Divrikli İbrâhîm Paşa'ya Kıbrıs Eyâleti ve selefi Vezîr 
İzmirli İsmaʻîl Paşa'ya Şâm-ı Trablus Eyâleti tevcîh [ü] inâyet92 buyurılup ve 
anın selefi Vezîr Çorlulı Ali Paşa ile Sayda-Berut Vâlîsi Vezîr Çerkes Küçük 
Osmân Paşa hâslar ile alâ-merâtibihim kubbealtına da‘vet olundı. 

Vefât-ı Tatar Hân Hâcı Selîm Girây ve 
Tevcîh-i Hâniyet be-93Gāzî Girây

Mâh-ı Ramazan'ın94 gurresi bâzâr gün Kırım Hânı Hâcı Selîm Girây Hân'ın95 
fevti haberi gelmeğin, yerine ikinci oğlı Kağılgay Gāzî Girây Sultân, Hân-ı âlî-
şân96 nasb olup taraf-ı pâdişâhîden97 Kapucılar Kethudâsı Veli Ağa ile berât-ı 
âlî-şân ve tuğ ve sancak ve kırmızı kadîfeye kaplu kapaniçe kürk ve iki aded 
mücevher top sorguç ve murassa‘ şemşîr ve tîrkeş ve beşbin altun gönderildi. 
Ve ondokuzuncı penç-şenbih gün sofa köşkünde hırka-i şerîf  açılup vüzerâ ve 
ulemâ vü meşâyîh du‘âda98 hâzır bulundılar. Ve yirmiikinci bâzâr gün dîvân-ı 
hümâyûnda masar ve recec ulûfesi çıkup mu‘tâd-ı kadîm99 üzre vezîr-i aʻzam ka-
paniçe giyüp arz odasında el öpdi. Ve irtesi gün taraf-ı pâdişâhîden100 mazhar-ı 

91 ihsân ÇY: -V
92 ü inâyet ÇY: -V
93 be Ç: -YV
94 Ramazân-ı mübârekin ÇY: mübârek -V
95 Hân hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
96 âlî-şân ÇY: -V
97 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden ÇY: kişver-güşâ hazretlerin -V
98 du‘â vü senâda ÇY: vü senâ -V
99 kadîm ÇY: -V
100 pâdişâh-ı âlî-cenâb hazretlerinden ÇY: âlî-cenâb hazretlerin -V
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iltifât Musâhib Anber Ağa ile serâserli kürk gönderilüp mu‘azzez-i mükerrem101 
kılındı. Ve mâh-ı Şevvâl'in102 gurresi dü-şenbih gün kānûn üzre pâdişâh-ı âlî-
cenâb103 hazretleri a‘yân-ı devlet ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay-birle 
Süleymâniye Câmi‘i'nde salât-ı îdi kılup geldi.104 Ve onbirinci penç-şenbih gün 
Çavuşbaşı Türk Ahmed Ağa azlinden yerine küttâbdan Semendireli İbrâhîm 
Efendi nasb olundı. Ve yirminci şenbih gün Başdefterdâr Bakkāl-oğlı Hâcı Me-
hemmed Efendi azlinden yerine darp-hâne Emîni Tavîl İsmaʻîl Efendi geldi. 
Ve mâh-ı Zi'l-kade'nin altıncı dü-şenbih gün ikinci def‘a Çelebi Mehemmed 
Ağa yeniçeri ağası olup, selefi Tortumlı İbrâhîm Ağa'ya üçyüz akçe tekā‘üd 
virilüp vatanı olan105 Erzurûm'a106 nefy olundı. Ve mâh-ı Zi'l-hiccenin onuncı 
şenbih gün pâdişâh-ı cihân-penâh107 hazretleri mu‘tâd-ı kadîm108 üzre a‘yân-ı 
dîvân ile109 bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay-birle Sultân Bâyezîd Câmi‘i'nde 
bayram namâzın kılup geldiler. Ve onbeşinci penç-şenbih gün tersâne-i âmi-
rede yeni baştardayı suya indirdiler. Ve yirmiikinci penç-şenbih gün merhûm 
Sultân Ahmed Hân-ı sânî hazretlerinin mahfûz şehzâdesi110 İbrâhîm Hân, 
Sultân Mustafâ Hân hazretlerinin, Sultân Mahmûd ve Sultân Osmân ve 
Sultân Hasan nâm üç nefer şehzâdeleri111 mahfîce sünnet oldılar. Ve otuzuncı 
cumʻa gün Mısır hazînesi gelüp sene bunda encâma irdi. 

101 mükerrem ÇY: -V
102 Şevvâli'l-muazzamın ÇY: mu‘azzam -V
103 âlî-cenâb ÇY: -V
104 yine avdet eyledi ÇY
105 olan ÇY: -V
106 Erzurum diyârına ÇY: diyârı -V
107 cihân-penâh ÇY: -V
108 kadîm ÇY: -V
109 a‘yân-ı dîvân ile -ÇY
110 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bâht -V
111 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-baht -V
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BiN YÜZ ON YEDi SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Ta‘yîn-i Asker be-Muhâfaza-i Bender ve 
Tevsî‘-i Binâ-yı Kal‘a-i Mezbûr

Geçen sene Lihlü tâ’ifesi kendü kralları olan “Nalkıran” dimekle ma‘rûf  ü1 
mülakkab Friderikos nâm kraldan rû-gerdân olmalarıyla cemm-i gafîr ü cem‘-i 
kesîr üzerine gulüvv idicek, mukāvemete kudreti olmayup Nemçe'den getürdü-
ği bir mıkdâr kendü askeriyle Moskov kralı yanına firâr ve ilticâ itmişidi. Lihlü 
dahi mukaddemâ mürd olan Lih kralı Yuvanis-i sâlis'in büyük oğlı Yagob'u 
kendülere kral nasb idüp, fermân-berleri olduğun Friderikos kral istimâ‘ it-
mekle Kamaniçe Kal‘asın Moskov kralına virmek ve ol takrîb ile yine ke'l-ev-
vel Lih kralı olmak şartıyla Moskovlu'yı idlâl eyleyüp, azîm taburlı asker ve 
mühimmât-ı cebe-hâne ile Kamaniçe üzerine teveccüh eyledüğün Moskov'a 
ilçilikle giden gedüklü müteferrika Novalı Mustafâ Ağa arz idüp, Özi tarafların 
askerden ve Karadeniz'i donanmadan hâlî itmemelerin te’kîd itmeleriyle, işbu 
sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi şenbih güni ki Nisan'ın ondördüdür, 
Babadağı muhâfazasında olan Özi Beylerbeyisi Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa 
ser-asker ta‘yîn olup, kendü kapusı ve eyâleti askeri ve Rumili Eyâleti askeriyle 
varup Bender Kal‘asın tevsî‘ üzre ta‘mîr [ü] termîm idüp metânet vire ve hem 
ol cânibleri mekr-i a‘dâdan muhâfaza idüp vâki‘de Moskovlu eğer Kamaniçe 
üzerine gelür ise Kırım Hânı Gāzî Girây Hân ile haberleşüp ale'l-ittifâk Tatar 
askeriyle bir yere gelüp Lihlü'ye imdâd itmek üzre hatt-ı hümâyûn irsâl olundı. 

1 Ve Ç: -YV
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Donanma-yı hümâyûn dahi Karadeniz'e ta‘yîn olunmağla mâh-ı mezbûrun 
yirminci penç-şenbih gün Kapudan Freng Abdurrahmân Paşa ondokuz kıt‘a 
çekdirir ve on kıt‘a kalyon ile tersâne-i âmireden kalkup mu‘tâd-ı kadîm2 üzre 
vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Yalı köşkünde huzûr-ı hümâyûnda hıl‘at-ı fâhire3 giy-
dikden4 sonra şenlik iderek Beşiktaş'da lenger-endâz oldı. Ve Özi Boğazı'nda 
iki kıt‘a kalyon muhâfazaya alıkoyup sefâ’in-i sâ’ire ile Azak Denizi boğazına 
varup, düşmenden ol cânibleri muhâfaza itmek ve Kırım yakasında vâki‘ leb-i 
deryâda iki seneden berü binâsına mübâşeret olunan yeni kal‘anın lüzûmı olan 
yerlerin binâsı itmâmına sa‘y [ü] dikkat5 itmek üzre tenbîh ü te’kîd buyuruldı. 
Ve kal‘a-i mezbûrun sagīr ve kebîr yüze yakın6 topları ve mühimmat-ı cebe-hâ-
nesi dahi donanma-yı hümâyûna vaz‘ olunup, mâh-ı mezbûrun yirmidördünci 
dü-şenbih gün Beşiktaş'dan kalkup revâne vü7 azîmet eyledi. Ve Sivas Eyâleti 
dahi Karadeniz'den geçüp hıdmet-i binâ-yı kal‘a-yı mezkûreye ta‘yîn [ü] irsâl8 
olundı. [297b] Ve altı kıt‘a kalyon dahi Akdeniz muhâfazasına irsâl buyuruldı. 
Bu mahalde pâdişâh-ı kişver-güşâ9 hazretleri tersâne bâğçesine göç eyledi. 

Tebeddülât-ı Manâsıb

Şâm-ı Trablus Beylerbeyisi Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa mukaddemâ sadr-ı sâbık 
Moralı Hasan Paşa kethudâsı-iken Mısır'a vâlî eyledüği Baltacı Süleymân Pa-
şa'nın mu‘tâddan ziyâde üçyüz kîse rüşvet10 alduğı akçeyi Râmî Mehemmed 
Paşa kabûl itmemekle ashâb-ı düyûn, rikâb-ı hümâyûna ref‘-i ruk‘a idüp iz-
hâr-ı tazallüm ve feryâd ü figān itmeleriyle, İsmaʻîl Paşa Âsitâne'ye11 ihzâr olup 
mansıbı Hamîd Sancağı’na mutasarrıf  Boşnak Sarı Mustafâ Paşa'ya verildi. Ve 
anın mansıbı kubbe-nişîn Vezîr-i sâlis Çerkes Küçük Osmân Paşa'ya ve Teke 
Sancağı Vezîr-i râbi‘ Çorlulı Ali Paşa'ya hâss ta‘yîn olundı. Ve Karaman Bey-

2 kadîm ÇY: -V
3 fâhire ÇY: -V
4 ilbâs olundukdan ÇY
5 dikkat ÇY: -V
6 karîb ÇY: -V
7 kalkup revâne ve VY: Karadeniz'e Ç
8 ve irsâl ÇY: -V
9 kişver-güşâ ÇY: -V
10 akçe ÇY
11 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
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lerbeyisi Vezîr Genç Ali Paşa'ya Van Eyâleti ve selefi Vezîr Köse Halîl Paşa'ya12 
Basra Eyâleti ve anın selefi Vezîr Bey-zâde Ali Paşa'ya Karaman Eyâleti ve 
Bekir Paşa'ya Adana Eyâleti tevcîh ü inâyet13 olup, selefi Vezîr Ebû Kavuk Me-
hemmed Paşa Malatya'da kendü çiftliğinde oturmak üzre fermân buyuruldı. 
Ve mâh-ı Safer'in14 sekizinci bâzâr gün Rumili Kādî-askeri Arab Hekîm-zâde 
Yahyâ Efendi fevtinden yerine üçünci def‘a Ebe-zâde Abdullâh Efendi nasb 
olundı. Ve Başdefterdâr Tavîl İsmaʻîl Efendi uhdesinden gelemedüği hıdmete 
vaz‘-ı yed idüp bir kaç gün şöhret-i kâzibe davulun çalup izhâr-ı mahâret idem 
sandı. Hazîne-i âmîrede bulduğı üçyüz yük mıkdârı akçeyi hevâ yerlere esüp 
savurdı. Tahsîlde adem-i kudreti zâhir olmağla, mâh-ı mezbûrun yirminci 
cumʻa gün azl ve yerine üçünci def‘a selefi Bakkāl-oğlı Sarı Hâcı Mehemmed 
Efendi nasb u ta‘yîn15 olundı. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in onikinci şenbih gün 
Sultân Ahmed Hân Câmi‘-i şerîfi'nde mevlid-i şerîf  cem‘iyyeti olup pâdişâh-ı 
cihân-penâh16 hazretleri du‘âda17 hâzır bulundılar. Ol mahalde müjdeci Hâcı 
Mehemmed Ağa gelüp Şerîf  Saʻîd kemâ-kân Mekke-i mükerreme'yi zabt ve 
eşkıyâ-yı Urbânı istimâlet ile kendüye rabt itmekle, hüccâc-ı müslimîn selâ-
met-birle Şâm-ı şerîfe dâhil ü vâsıl18 olduğun haber virüp hıl‘at ilbâs ve atiyye-i 
hümâyûn19 ihsân kılındı. Ve yirmidördünci penç-şenbih gün pâdişâh-ı cihân-
mutâ‘20 hazretleri tersâne bâğçesinden Karaağaç Bâğçesi'ne nakl ve teşrîf21 
buyurdılar. 

şehâdet-i Hüseyin Paşa

Eğerçi Şâm-ı şerîf  hüccâcına salma deve virmeğe mu‘tâd olan sâhib-i aşâ’ir 
Küleyb nâm hâyinin22 zamîrinde cây-gîr olan ihâneti zâhir olmağla, geçen 
sene hüccâc-ı müslimîne develeri vaktiyle irişdirmeyüp avk u te’hîr itmekle 

12 ve Teke... Halîl Paşa'ya -ÇY
13 ü inâyet ÇY: -V
14 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
15 ve ta‘yîn ÇY: -V
16 cihan-penâh ÇY: -V
17 du‘â vü senâda ÇY: vü senâ -V
18 ve vâsıl ÇY: -V
19 hümâyûn ÇY: -V
20 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
21 ve teşrîf  Y: -V
22 hâyin-i mel‘ûnun Ç: mel‘ûn -YV
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Emîrü'l-hacc Kürd Bayram-oğlı Mehemmed Paşa bir mıkdâr asker ile üzerine 
yürüdüğün işidicek, havfından develeri gönderdi. Ol dahi hüccâc-ı müslimîni 
kaldırıp gitmiş-idi. Lâkin Şâm-ı şerîf23 Beylerbeyisi Vezîr Boşnak Sarı Hüseyin 
Paşa'nın mukaddemâ Şâm-ı Trablus vâlîsiyken Küleyb'e gayz u gadabı olup 
bu ihâneti dahi zuhûr itmekle, hakkından gelinmek üzre vâki‘ hâli künhüyle 
der-i devlete24 arz [u] i‘lâm25 eyledi. Kendü serdâr ta‘yîn olup mükemmel 
kapusı ve eyâleti askeriyle ve eyâletinde olan kapıkulı ile26 üzerine varup cezâ 
vü sezâsın27 virmek üzre hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn28 irsâl olundı. Lâkin 
bir gadûb âdem olmağla Emîrü'l-hacc Mehemmed Paşa'nın gelmesine te’hîr 
itmeyüp “nedir o, erâzillikden gelme bir yeniçeri oğlanıdır. anın imdâdıyla29 
zuhûr idecek nusret ise, hiç itmesün” deyüp kemâl-i gurûr ile kalkup esnâ-yı 
râhda Cânibiye30 nâm menzilde hüccâc-ı müslimîne râst geldi. Sûret-i mu‘â-
mele Mehemmed Paşa'ya “dön benimle git” didi.31 “Fermân ile me’mûr 
muyum?”. “Yok” diyicek “ben emr-i hümâyûnla hüccâc-ı müslimîni götürüp 
getürmeğe me’mûrum”32 deyüp Şâm-ı şerîfe azîmet eyledi. Vezîr Hüseyin Paşa 
dahi mukaddem Küleyb'in oğlı üzerine33 vardı. Ol dahi babasından istimdâd 
eyledi. Küleyb dahi bu kadar bin eşkıyâ-yı Urbân ile gelüp ale'l-gafle Hüseyin 
Paşa'yı basdı. Şâm-ı şerîf34 askeri Küleyb'in ihsân-dîdesi olmağla hâyinlik idüp 
mahall-i musâdefede yan virdiler.35 Derd-mend Hüseyin Paşa yalnız kapusı 
halkıyla kalmağın kendüyi Küleyb gelüp mızrak ile urup şehîd ve askerini 
alef-i şemşîr ve nâ-bedîd eyledi. Bakıyyetü's-süyûf  askeri perâkende vü perîşân 
Şâm-ı şerîfe dâhil oldukların ahâlî-i vilâyet mahzar birle der-i devlete36 arz [u]37 

23 şerîf  ÇY: -V
24 devlet-medâr hazretlerine ÇY: medâr hazretleri -V 
25 i‘lâm ÇY: -V
26 ve eyâletinde olan kapıkulu ile ÇY: -V
27 sezâların ÇY
28 şevket-makrûn ÇY: -V
29 imdâd ü i‘ânetiyle ÇY: ü i‘ânet -V
30 Câbiye Ç: Cânibiye YV
31 didi -Ç
32 me’mûrum ÇY: me’mûr V
33 üzerlerine Ç: üzerine YV
34 şerîf  ÇY: -V
35 virdiler VY: çizdiler Ç
36 devlet-medâra ÇY: medâr -V 
37 arz ÇY: -V
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i‘lâm ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi çehâr-şenbih gün gelüp vezîr-i aʻzam 
tarafından rikâb-ı hümâyûna38 arz [u] inhâ39 olundı.40 Ba‘de'l-istişâre Emî-
rü'l-hacc Mehemmed Paşa'ya yine ol mansıb-ı celîle ile Şâm-ı dârü's-selâm41 
eyâleti tevcîh ve Küleyb üzerine serdâr nasb olup, yanına Adana ve Maraş ve 
Haleb ve Sivas ve Diyârbekir beylerbeyilerinin beşer yüz âdemleriyle kethudâ-
ları ve eyâletleri askerleri ta‘yîn olundı. Lâkin bir hıdmet vücûda getüremeyüp 
dağılup gittiler.42 Ve Selanik Cizyedârı Arnavud Hüseyin Ağa'nın zulmünden 
Âsitâne'ye43 ihzâr ve katline fetvâ-yı şerîf44 virilüp, dîvân-ı hümâyûnda izâle 
olunmak üzre getüren çavuş habsine virilmiş idi. Böyle mûcib-i ibretler kemâl-i 
mertebe zencîrlere urulmak mu‘tâd iken göz habsine koyup iğfâl olunmağla, 
mâh-ı mezbûrun onikinci bâzâr gün kātil-i mezkûr fursat bulup firâr eyledüği 
rikâb-ı hümâyûna arz ve telhîs45 olunacak, derd-mend çavuş bâb-ı hümâyûnda 
katl ve Çavuşbaşı Semendreli İbrâhîm Efendi kapu arasına habs olunup, yerine 
çavuşbaşılıkdan ma‘zûl Zâîm Yûsuf  Bey çavuşbaşı nasb olundı. Ve onsekizinci 
şenbih gün pâdişâh-ı cihân-mutâ‘46 hazretleri bir mıkdâr harem-i şerîf  ile Çif-
tehavuz seyrine teşrîf  buyurdılar. 

Vak‘a-i Sâhte

Bu vak‘anın an-asl sebebi budur ki sadr-ı sâbık Dâmâd Moralı Hasan Paşa'nın 
sadâreti vaktinde kendüden gayrı kubbealtında vüzerâdan kimse olmamağla 
pâdişâh-ı cihân-penâh47 hazretleri bir gün kendüye “sadâretde müstakilsin, 
lâkin kubbealtında yalnızsın, i‘timâd itdüğin vüzerâdan birin getürüp kub-
be-nişîn etsen48 olmaz mıydı?” buyurmuşlar, ol dahi bir dürlü49 işe yaramaz 
fikriyle hâlen nişâncı olan Vezîr-i sânî Kandilci Hüseyin Paşa'yı sevk idüp, 

38 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
39 inhâ ÇY: -V
40 olundı VY: oldukda Ç
41 dârü's-selâm ÇY: -V
42 perîşân oldılar ÇY
43 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
44 şerîf  ÇY: -V
45 ve telhîs Ç: -YV
46 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
47 cihân-penâh ÇY: -V
48 etsen -Ç
49 bir dürlü ÇY: -V
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“merhûm baban50 Sultân Mehemmed Hân aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrân hazretle-
rinin51 zamânında52 Edirne bostâncı-başılıkdan çıkma53 bir eski vezîr, sâkin 
kulundur, ânı getürelim” dimekle Rumili vâlîsi-iken azl ve getürüp hâslar ile 
kubbe-nişîn54 ve der-akab nişâncılık verilmiş-idi. Lâkin Hasan Paşa sadâret 
havfından istiskāl eyleyüp pâdişâh hazretlerine bir kaç def‘a “Hüseyin Paşa 
kulun fakrından şikâyeti var, bir mansıb ile kayıralım” didi. Garazına haml 
idüp “ne-istersin şu derd-mendi, bir ihtiyâr âdemdir, du‘âsın al, seni azl idüp 
anı yerine oturdacak değilim” dimekle sükût eylemiş-idi. Sonra Kalaylıkoz 
Ahmed Paşa vezîr-i aʻzam oldukda hikâyeyi işidüp, ol dahi istiskāl idüp bir 
mansıb ile rikâb-ı hümâyûndan dûr itmek ve kendü yeğeni Resmo'dan ma‘zûl 
iki tuğlı Mustafâ Paşa'yı vezâretle nişâncı idüp yerine oturtmak zu‘muyla pâ-
dişâh hazretlerine arz [u] i‘lâm55 itmekle, ısgā itmeyüp ana da56 ol cevâbı vir-
miş-idi. Sonra Baltacı Mehemmed Paşa sadr[a]57 geçdikde def‘iyle mukayyed 
oldı. Ya‘ni ki hem pâdişâha58 bir hıdmet ve sadâkati izhâr ve ma‘nen gûşmâl 
zu‘muyla bir fikr-i fâside iştigāl eyledi.59 Çiftehavuzlar seyrinde iken evvelâ bir 
defter düzmüşler, derd-mend Hüseyin Paşa vezîr-i aʻzam ve müftî-i sâbık Sâ-
dık Mehemmed Efendi şeyhü'l-islâm ve İstanbul kādîlığına varınca diledikleri 
mevâlîyi60 alâ-merâtibihim yazmışlar ve ocak ağalıklarının da her birin çavuş-
larına varınca ferâde ferâde derc eylemişler. Ol defter ile yirmi kadar61 zorba 
bayrakları ihzâr ve bir yere62 top idüp kendü taraflarından bir ma‘hûd âdeme 
virmişler “zinhâr sakınup korkma seni kurtarırız ve63 şu defter ile bayraklar 
koynunda dursun seni giriftâr idüp defter ile bayrakları koynundan çıkarup 
keşân be-keşân vezîr-i aʻzam huzûruna getürürüz, feryâd ve inkârı elden ko-

50 cennet-âşiyân pederin ÇY
51 aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrân hazretlerinin ÇY: -V
52 saltanatlarında ÇY
53 ma‘zûl ÇY
54 nişîn ÇY: -V
55 i‘lâm ÇY: -V
56 dahi Ç: da YV
57 sadra V:sadr-ı uzmâya Ç: sadr-ı azamîye Y 
58 pâdişâh hazretlerine Y: hazretlerin -V
59 eyleyüp Ç: eyledi YV
60 mevâlî-i izâmı ÇY: izâm -V
61 mıkdârı ÇY
62 pâre ÇY
63 ve -Ç
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man” deyü ta‘lîm eylemişler. Şehrin göbeği olan Sultân Bâyezîd Câmi‘i'nde 
cem‘ olmalarını münâsib görmüşler. İşbu mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı bâzâr 
gün muhzır ağa yoldaşlarından vâfir yeniçeriyi tebdîl-i câme Sultân Bâyezîd 
Câmi‘i'nin kapularına komuşlar64. “Size65 her kimi tutun dirsek tutup bağlaya-
sız” deyü ta‘lîm itmişler. Ol gün öyle namâzında iki66 kapuları almışlar, ibtidâ 
defterli ve bayraklı olan67 âdemi tutmuşlar, “nedir bu koynundaki defter ile 
bayrak” deyüp alup bir kaç sille, şamar68 urmuşlar, defteri okuyup hikmet-i 
İlâhî içinde yazdıkları ocakludan ve bakıyyetü's-süyûf69 kalan zorbalardan bir 
niceleri ol mahalde câmi‘de bulunup çıkarken tutdılar ve defterde mevcûd 
olanları dahi hânelerinde basup giriftâr, bu minvâl üzre kırk elli kadar70 bî-
cürm derd-mendi71 vezîr-i aʻzam huzûruna ihzâr eylediler. İstanbul içine bir 
vâveylâ kızılca kıyâmetdir kopdı. Bu ahvâl-i pür-melâl72 rikâb-ı hümâyûna73 
arz [u] telhîs74 olundı. Pâdişâh-ı âlî-nejâd75 hazretleri bekleyüp76 irtesi dü-şen-
bih gicesi at boynuna düşüp [vakt-i] şâfi‘de Kâğıthâne'ye andan kayık ile Yalı 
köşküne geldi. Vezîr-i aʻzamı getürdüp vâki‘ olan77 hâli su’âl buyurdı. İzâlesi lâ-
zım olanların kaydın görüp, nefy olacakların dahi hemân sürülmesin emr idüp 
tersâne bâğçesine teşrîf  buyurdı. Ol gün ikindiden sonra derd-mend-i bî-çâre78 
Hüseyin Paşa Yalı köşküne ihzâr ve bir kayığa konup kal‘a-bend olmak üzre İs-
tanköy dedikleri79 cezîresine80 nefy olundı. Ve yirmi kadar81 bî-günâh fakīr ile82 

64 işbu mâh-ı mezbûrun on dokuzuncı Bâzâr güni +ÇY: -V
65 sizlere ÇY
66 iki ÇY: -V
67 olan ÇY: -V
68 şamar ÇY: -V
69 es-süyûf  Ç: -YV
70 mıkdârı ÇY
71 derd-i bîçâreyi Ç: derd-mend-i bî-çâreyi Y: derd-mendi -V
72 pür-melâl ÇY: -V
73 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
74 telhîs ÇY: -V
75 âlî-nejâd ÇY: -V
76 bekelleyüp VÇ: bekleyüp Y
77 olan ÇY: -V
78 bî-çâre Ç: -YV
79 dedikleri Ç: -YV
80 cezîresine VY: cezîreye Ç
81 mıkdârı ÇY
82 fakīrler ÇY
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Avlonya Sancağı’ndan ma‘zûl Kesici Hasan Paşa hâsbâğçede boğulup deryâ-
ya atıldı. Bir ol kadarı dahi cezîrelere sürüldi. Ve sâbıkā Anadolı sadrından 
munfasıl La‘lî-zâde Mehemmed Efendi'yle İstanbul kazâsından munfasıl Türk 
Hasan Efendi Kıbrıs'a nefy olundı. Ve Sâdık Mehemmed Efendi'ye şeyhü'l-is-
lâm efendi sâhib çıkmağın iğmâz-ı ayn olup vezîr-i aʻzam nâmına olan hâyin, 
hımâr,83 kâfir,84 Türk, böyle bir dâm-ı tezvîr ile bir alay derd-mendin85 kanına 
girüb86 ve87 pâdişâhı88 vebâle koydı. Dilerim Allah'dan ki yatacak meskenler 
bulmasın, Allâhü te‘âlânın gadabına uğrasın.89 

Ve mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci penç-şenbih gün külliyetle Kemerler'den gelin-
di. Vüzerâ-yı kubbe-nişînden Çerkes Küçük Osmân Paşa ikinci vezîrlikle nişâncı 
nasb olundı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in gurresi cumʻa gün Eğriboz Muhâfızı 
Vezîr Sirke Osmân Paşa'ya Bosna Eyâleti virilüp selefi Vezîr Hazînedâr İbrâhîm 
Paşa anın yerine ta‘yîn olundı. Ve dokuzuncı şenbih gün pâdişâh-ı kişver-güşâ90 
hazretleri külliyetle Karaağaç'dan Yeni Sarây'a nakl eyledi. Ol gün İnebahtı 
Muhâfızı Sadr-ı sâbık Söhrablı Ahmed Paşa'nın fevti haberi gelüp yerine Diz-
dâr-zâde [298a] Sarı Ahmed Paşa nasb olup ve Çomar Ali Paşa'ya Magrib-i 
Trablus Eyâleti verildi. Ve onbirinci dü-şenbih gün Mısır'dan ma‘zûl Menteş Ab-
durrahmân Efendi'ye İstanbul kazâsı tevcîh ü inâyet91 buyuruldı. Ve yirmibirinci 
penç-şenbih güni ki Ağustos'un otuzudur, sabâh namâzı vaktinde zevcem Emîne 
Hanım çiçekden rıhlet-i dâr-ı bekā eyleyüp bi-emr-i hümâyûn Vâlide Câmi‘i 
Türbesi bâğçesinde defn olundı, rahmetu'llâhu aleyh. Ve yirmisekizinci penç-şenbih 
gün Karadeniz'den donanma-yı hümâyûn gelüp mu‘tâd-ı kadîm92 üzre Kapu-
dan Freng Abdurrahmân Paşa ve ümerâ-i bahriyye ve kapudânâ ve patrona ve 
iryâle kapudanları Yalı köşkünde93 huzûr-ı hümâyûn-ı94 pâdişâhîde ser-â-pâ 

83 hımâr VY: ve mezhebsiz Ç
84 kâfir ÇY: -V
85 derd-mend-i bî-çârenin ÇY: bî-çâre -V
86 girüb V: etmek doğradı Ç: teşne doğradı Y
87 ve ÇY: -V
88 pâdişah hazretlerini gāyetle ÇY: hazretlerin gāyetle -V
89 Dilerim Allah'tan ki yatacak meskenler bulmasın, Allâhü Te‘âlânın gadabına uğrasın ÇY: -V
90 kişver-güşâ ÇY: -V
91 ü inâyet ÇY: -V
92 kadîm ÇY: -V
93 dil-fezâda +ÇY: -V
94 hümâyûn ÇY: -V
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hıl‘at95 giyüp el öpdükden sonra şenlik iderek tersâneye dâhil oldılar. Ve mâh-ı 
Cemâziye'l-âhirin onsekizinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda reşen ve lezez ulûfesi 
çıkup vüzerâ arza girdi. Ve mâh-ı Receb'in onbirinci penç-şenbih gün harem 
kapusı önünde surre çıkdı ve ondokuzuncı cumʻa gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. Ve 
yirmibirinci bâzâr gün Çukadâr-ı hâssa Freng Osmân Ağa büyük mîrâhûrluk 
ile taşra çıkup, selefi İpşir Hüseyin Ağa yine tekā‘üd ile kaldı. Ve mâh-ı Şa‘bân'ın 
üçünci cumʻa gün Akdeniz'den mîrî kalyonlar gelüp harbî kefereden aldıkları üç 
kıt‘a kalyon ve iki kıt‘a şehtiye ile topların atarak tersâneye96 vâsıl oldılar. 

Velâdet-i şehzâde

Mâh-ı mezbûrun sekizinci çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı cîhân-penâh97 haz-
retlerinin Mehemmed nâm bir şehzâdesi vücûda gelüp bi'l-cümle memâlik-i 
İslâmiyye'ye üç gün üç gice şehir donanması fermân buyuruldı. Ve yirmiikinci 
çehâr-şenbih gün Kapu Ağası Hâcı Mustafâ Ağa nücûm ü remmâlciye müptelâ 
olmak ve mugayyebâtdan haber virmek töhmetiyle mağdûb-ı pâdişâhî olmağın 
azl ve Rodos Cezîresi'ne nefy olup cümle mâl ve emlâk98 ve eşyâsı ve Topkapusı 
dâhilinde99 hânesi taraf-ı mîrîden zabt u rabt100 olundı. Ve yerine ikinci def‘a Hâcı 
Abdullâh Ağa taşradan getürilüp kapu ağası nasb olundı. Ve mâh-ı Ramazân'ın101 
ikinci cumʻa gün merhûm Sultân Mustafâ Hân hazretlerinin102 duhterlerinden 
Zeyneb Sultân fevt olup103 cenâzesin a‘yân-ı devlet eski sarâydan alup Vâlide 
Câmi‘i Türbesi'nde babası yanına defn eylediler. Ve onyedinci şenbih gün sofa 
köşkünde hırka-i şerîf  açılup da‘vetle vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih gelüp du‘âda 
hâzır bi'l-meclis104 bulundılar. Ve yirminci salı gicesi tersânede105 mîrî kârâste 
mahzenine âteş isâbet idüp pâdişâh hazretleri yetişüp söyündürdükden106 sonra 
Kapudan Freng Abdurrahmân Paşa'nın ihmâl [ü] tekâsüli sebebiyle ahz ve 

95 hıl‘atler ÇY
96 Tersâne-i âmîreye ÇY: âmire -V
97 cihân-penâh ÇY: -V
98 ve emlâk Ç: -YV
99 dâhilinde VY: dibinde Ç
100 u rabt ÇY: -V
101 Ramazân-ı mübârekin ÇY: mübârek -V
102 hazretlerinin ÇY: -V
103 dâr-ı bekāya intikāl idüp ÇY
104 bi'l-meclis ÇY: -V
105 Tersâne-i âmirede ÇY: âmire -V
106 söyündürdükden VY: teskîn olundukdan Ç
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der-akab dîvân-hânede boğdurup lâşesin çeşme önüne bırakdırdı. Ve Kapucılar 
Kethudâsı Veli Ağa'ya vezâret ile kapudanlık ve küttâbdan Seyyid Yahyâ Efen-
di'ye kapucılar kethudâlık107 inâyet [ü]108 ihsân buyurdı. Ve Basra'dan ma‘zûl 
Vezîr Bey-zâd[e] Ali Paşa'nın Bağdâd'a karîb fevti haberiyle Dimyâd kenâ[r]
ında bir kıt‘a mîrî kalyon şikest ve içinde binden mütecâviz âdem telef  olduğı 
haberi geldi. Ve yirmiyedinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve recec ulû-
fesi çıkup vüzerâ arza girdi. Ve mâh-ı Şevval'in gurresi şenbih gün pâdişâh-ı 
cihan-penâh109 hazretleri bâbü's-sa‘âdede a‘yân-ı dîvân ile bayramlaşup alay ile 
Sultân Bâyezîd Câmi‘i'nde varup salât-ı îdi kılup geldi.110 

Âmeden-i ilçi-i Acem

Bundan iki ay mukaddem cülûs-ı hümâyûn tehniyesi-çün Acem şâhından 
Murtazâ Kulı Hân nâm ilçi gelüp, Üsküdar'dan kadırga ile Emîn İskelesi'ne 
geçirilüp, istikbâline me’mûr çavuşbaşı ve sipâhîler ağası önüne düşüp Şâh 
Hûbân Sarâyı'na getürilüp kondurulmuş ve mu‘tâd-ı kadîm111 üzre me’kûlât 
ve meşrûbâtı ta‘yîn buyurulmuş idi. Mâh-ı mezbûrun onbirinci salı gün dîvân-ı 
hümâyûna da‘vet ve azîm112 ziyâfet ve cümle etbâ‘ı ile hıl‘atlendikden sonra 
kendü ancak on nefer mıkdârı113 âdemîsiyle114 vüzerâ akībinde arz odasında 
hâk-bûs-ı pâdişâhî şerefine nâ’il olup şâhdan getürdüği nâmeyi sunup bir cüsse 
fîl ve hayli hedâyâsın arz eyledi. Ve iki aydan berü Mısır'dan ma‘zûl Vezîr Kara 
Mehemmed Paşa zimmetinde olan bin kîse mâl-ı mîrî edâsı-çün kapu arasına 
habs olunmuş-idi. Bir mıkdârın virüp bakıyyesin mansıbından göndermek üzre 
vezîr-i aʻzam şefâ‘atiyle mâh-ı mezbûrun yirmidördünci dü-şenbih gün cerâ-
yimi afv ü ıtlâk ve Sayda-Berut Sancağı’yla mükerrem ü115 dil-şâd buyuruldı.116 
Ve yirmialtıncı çehâr-şenbih gün Anadolı Kādîaskeri Kara Bekir Efendi fev-
tinden yerine İstanbul kazâsından munfasıl Kara Halîl Efendi geldi. Ve Çavuş-

107 kethudâlığı ÇY
108 inâyet ÇY: -V
109 cihan-penâh ÇY: -V
110 edâ idüp girü avdet eyledi ÇY
111 kadîm ÇY: -V
112 azîm ÇY: -V
113 mıkdârı ÇY: -V
114 âdemiyle Y: -V
115 mükerrem ve Ç: -YV
116 buyuruldı VY: oldu Ç
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başı Yûsuf  Bey mansıbından kasr-ı yed itmekle yerine Büyük Mîrâhûr Freng 
Osmân Ağa ve anın yerine Kapucılar Kethudâsı Seyyid Yahyâ Efendi ve anın 
yerine Küçük Mîrâhûr Baltacı Ali Ağa ve anın yerine kapucı-başılardan Salma 
Taşak Mehemmed Ağa nasb olundılar. Ve Belgrad Vâlîsi Vezîr Çavuş-zâde 
Çakırcı Hasan Paşa ile Silistire Vâlîsi Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa'nın mansıbları 
mübâdele olup Bodur Mustafâ Paşa'ya Maraş Eyâleti ve selefi İslâm Paşa'ya 
Şehrizor Eyâleti ve anın selefi Vezîr117 Minder Masdısı118 İbrâhîm Paşa'ya 
Haleb Eyâleti tevcîh ü inâyet119 olup ve anın selefi Vezîr Abaza Süleymân Paşa 
Eğriboz muhâfazasına120 ve anın selefi Vezîr Hazînedâr121 İbrâhîm Paşa Kan-
diye muhâfazasına ve anın selefi Vezîr Numân Paşa Boğazhisâr muhâfazasına 
ve anın selefi Vezîr İzmirli İsmaʻîil Paşa Midillü muhâfazasına ta‘yîn olundılar. 

Velâdet-i şehzâde

Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin onuncı salı gün pâdişâh-ı âlî-cenâb122 hazretlerinin Îsâ 
nâm bir şehzâdesi123 vücûda gelüp bilâd-ı selâsede beş gün beş gice şehir do-
nanması fermân buyuruldı. Âhar güni tersaneden124 Aynalıkavak'dan karşu Fe-
ner Kapusı hisârına125 ip bağlanup mâ-beynine tertîb olunan yedi kıt‘a kalyon 
direklerinin çanakları üzerinden aşırılup üstünden Şâhin nâm cânbâz geçüp 
hezâr dürlü dürlü126 sanâyi‘in izhâr itmekle hıl‘at giydirilüp in‘âm [u]127 ihsân128 
ile mesrûr kılındı. Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin onuncı penç-şenbih gün pâdişâh-ı 
cihân-mutâ‘129 hazretleri bâbü's-sa‘âdede a‘yân-ı devlet ile bayramlaşdıkdan 
sonra alay ile Vâlide Câmi‘i'ne varup salât-ı îdi kılup130 geldi.131 

117 vezîr ÇY: -V
118 Minder Masdısı VY: Hazînedâr Ç
119 ü inâyet ÇY: -V
120 muhâfazasına ÇY: -V
121 Hazînedâr VY: Minder Masdısı Ç
122 alî-cenâb ÇY: -V 
123 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
124 Tersâne-i âmireden ÇY: âmire -V
125 hisâr bedenine Ç: beden -YV
126 dürlü ÇY: -V
127 in‘âm ÇY: -V
128 ihsânlar ÇY
129 cihân-mutâ‘ ÇY: -V
130 kılup VY: edâ idüp Ç
131 geldi VY: girü avdet eyledi Ç
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reften-i ilçi-i Acem

Ve onbeşinci salı gün vezîr-i aʻzam Anadolıhisârı'nda vâki‘ sadr-ı sâbık merhûm 
Ammî-zâde Hüseyin Paşa yalısına Acem ilçisin da‘vet ve azîm132 ziyâfet eyledi. 
Ve yirminci bâzâr gün dahi taraf-ı pâdişâhîden133 dîvân-ı hümâyûna134 da‘vet 
ve ziyâfetden sonra hıl‘atlenüp vüzerâ akībinde arz odasında pâye-i serîr-i 
a‘lâya135 yüz sürüp ol mahalde şâha gidecek nâme-i hümâyûn kendüye teslîm 
olup,136 vilâyetine gitmeye137 me’zûn oldı. Ve yirminci salı gün dahi Özbek 
Hânı tarafından cülûs-ı hümâyûn tebrîki-çün ubûdiyyet-nâme ve hediyyesiyle 
gelen ilçisi kānûn üzre dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olunup hâne-i arzda 
bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il ve nâmesin sunup hedâyâsın arz eyledi. Ve 
yirmidokuzuncı salı gün dahi balyosluk ile gelen Venedik ilçisi mu‘tâd-ı kadîm138 
üzre dîvân-ı âlîde ta‘âmlanup ve hıl‘atlenüp arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-
yı sa‘âdet-139masîre yüz sürüp nâmesin teslîm ve hediyyesin arza kaldı.140 Ve 
Akdeniz muhâfazasına altı kıt‘a mîrî kalyon irsâl buyurılup ve Mîr-i Kāhire 
İbrâhîm Bey yediyle Mısır hazînesi gelüp teslîm-i hazîne-i âmire oldı. Ve sene 
bunda encâma irdi.

132 azîm ÇY: -V
133 pâdişâh-ı cihan-penâh hazretlerinden ÇY: cihân-penâh hazretlerin -V
134 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
135 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
136 olup ÇY: -V
137 gitmeye ÇY: -V
138 kadîm ÇY: -V
139 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
140 arza kaldı VY: arz eyledi Ç
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BiN YÜZ ON SEKiZ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Azl-i Vezîr-i a‘zam Baltacı Mehemmed Paşa ve 
Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be-]Çorlulı Ali Paşa

Pâdişâh-ı âlî-cenâb1 hazretleri Vezîr-i aʻzam Baltacı Mehemmed Paşa'yı ednâ-
dan2 ednâ bir acem-i oğlan baltacı-iken “hıdmeti sebkat itmiş emekdârımdır, 
çırâğım olur ve3 dilediğim gibi kullanur,4 döğerek5 dil-hâhım üzre hıdmet 
itdirir ve râhat olurum” mülâhazasıyla başından külâhın alup mîrâhûr-ı evvel 
ve kapudan ve der-akab vezîr-i aʻzam eyledi. Lâkin me’mûli gibi çıkmayup 
har-ı lâ-yefhem makūlesinden olduğundan gayrı hazînedârı Baltacı Ahmed'e 
uyup Hüseyin Paşa husûsunda tertîb eyledüği dâm-ı tezvîr-i sâhte-îkāz-ı fitne 
ma‘lûm ve muğber-i hâtır-ı pâdişâhî olmağın işbu sene-i mezbûr Muharre-
mi'nin ondokuzuncı bâzâr güni ki Nisan'ın yirmibiridir, ahşama karîb sofa 
köşküne getürdüp ve kendüye buluşdurmayup bostâncılar mektebinde alıko-
durdup, dârü's-sa‘âde ağası yediyle mühr-i hümâyûnların aldırdı. Ve kendü 
anda mahbûs iken Vezîr-i sâlis Çorlulı Ali Paşa hâseki ağa mübâşeretiyle da‘vet 
ve mühr-i sadâreti ana tevcîh ü inâyet ve mu‘tâd üzre kürkli ve sâde iki kat 
hıl‘at-ı fâhire ilbâs6 ve selefi Baltacı Mehemmed Paşa bir çekdiriye konup Sakız 
Cezîresi'ne nefy olunmuş-iken zevcesi taraf-ı pâdişâhîden virilmiş bir makbûle 
câriye olmağın şefâ‘atiyle cerâyimi afv ve Marmara Adası'ndan çevrilüp Er-
zurûm Eyâleti tevcîh ü inâyet7 buyuruldı. 

1 âlî-cenâb ÇY: -V
2 ednâdan -ÇY
3 ve ÇY: -V
4 kullanur VY: kullanurum Ç
5 döğerek -ÇY
6 ilbâs -ÇY
7 ü inâyet ÇY: -V
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Ve selefi Vezîr Arnavud Abdî Paşa'ya Sivas Eyâleti ve anın selefi Vezîr Çerkes 
Mehemmed Paşa'ya Anadolı Eyâleti ve anın selefi Vezîr Arnavud8 Osmân 
Paşa'ya tekā‘üd verildi. Ve Eğriboz muhâfazasına ta‘yîn olunan Vezîr Abaza 
Süleymân Paşa'ya Kıbrıs Eyâleti tefvîz olunup Vezîr Numân Paşa yine Kandi-
ye'de ve Hazînedâr İbrâhîm Paşa dahi Eğriboz'da ve Vezîr Çavuş-zâde Çakırcı 
Hasan Paşa Belgrad'da9 ve Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa Silistre Eyâletiyle Ben-
der'de kalmak buyuruldı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci penç-şenbih10 gün 
pâdişâh-ı cihân-penâh11 hazretleri tersâne bâğçesine göçdiler. Ve Kapudan 
Vezîr Veli Paşa hâssaten taraf-ı pâdişâhîden nasb olunup Akdeniz'e me’mûr 
olduğundan Sadr-ı sâbık Baltacı Mehemmed Paşa hased itmeğin pes-i perde-
den Tatar Hân'a mektûb yazup donanma-yı hümâyûnun ol cânibe gelmesinin 
lüzûmı olduğun der-i devlete12 arz u i‘lâm13 eylemesin ta‘lîm ü tenbîh eyledi. 
Ber-mûceb-i emr-i âlî Moskov keferesi hareket zu‘mıyla donanma ihzârında 
olduğun ve Yeni Kal‘a'nın henûz binâsı nâ-tamâm ve bir kullesi hedm ve Özi 
Kal‘ası'nın ekser yeri halel-pezîr olup ta‘mîre muhtâc olduğun i‘lâm itmekle 
kapudan paşa Karadeniz'e me’mûr ve mâh-ı Safer'in14 ikinci şenbih gün mev-
cûd baştarda ile onyedi kıt‘a çekdiri ve dört kıt‘a ufak kalyon ile tersâneden 
nehzat ve mu‘tâd-ı kadîm15 üzre Yalı köşkünde huzûr-ı hümâyûnda vezîr-i 
aʻzam kullarının16 vesâtatıyla serâserli kürk giyüp şenlik iderek Beşiktaş'a ve 
andan mahall-i mezbûra revâne vü azîmet eyledi. 

Vefât-ı şehzâde-i Cüvân-baht17 Sultân Îsâ

Mâh-ı mezbûrun onuncı bâzâr gün pâdişâh-ı rûy-ı zemîn18 hazretlerinin 
şehzâdesi19 Sultân Îsâ fevt olup cenâzesi tersâne bâğçesinde hünkâr imâmı 

8 Arnavud -ÇY
9 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
10 Penç-şenbih -Ç
11 cihân-penâh Ç: -YV
12 devlet-medâra ÇY: medâr -V
13 u i‘lâm ÇY: -V
14 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
15 kadîm ÇY: -V
16 kullarının ÇY: -V
17 civân-baht ÇY: -V
18 rûy-i zemîn ÇY: -V
19 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
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mübâşeretiyle gasl ve techîz ü tekfîn olup, hünkâr sandalıyla Yalı köşküne ge-
türilüp a‘yân-ı [298b] dîvân anda hâzır idiler, namâzın kılup önüne düşdiler, 
götürüp Vâlide Câmi‘i Türbesi'nde dedesi yanına defn eylediler. Ve onüçün-
ci çehâr-şenbih gün Safiye Sultân-oğlı Mehemmed Bey silâhdâr ağası nasb 
olup selefi İzmirli Ahmed Ağa'ya gümrük emâneti verildi.20 Ve ondördünci 
penç-şenbih gün Kudüs-i şerîf  muhâfazası-çün ikibin yeniçeri ve üçyüz cebeci 
ve yüz topcı ta‘yîn ve huzûr-ı hümâyûndan21 alay ile geçüp üç kıt‘a mîrî kalyon 
ile Remle İskelesi'ne irsâl olundı.

Binâ-yı Kal‘a-i Gekave

Ve Gekave nâm cezîre korsan yatağı olup âyende vü revende sefâyin tüccârı 
seby ü gāret ve zarardan22 hâlî olmamağın sükkân-ı memleket matlûbları üzre 
kendüler yapmak ve ancak der-i devletden23 top ve mühimmât-ı cebe-hâne ve 
halat ve mismâr ve24 kazma ve kürek ve külüng ve küsgi ve25 sekü26 gönderil-
mek şartıyla arz itmeğin yirmi kıt‘a top ve beşyüz kantâr barut ve ikibin aded 
yuvarlak ve sâ’irinden27 dahi28 kifâyet mıkdâr mühimmât, üç kıt‘a mîrî kalyona 
vaz‘ [u] irsâl olundı. Ve binâsı tamâm olunca değin cezîre etrâfında gezüp 
muhâfaza itmek emr ü29 fermân buyuruldı. 

Velâdet-i şehzâde Sultân Ali ve Vefât-ı şehzâde Sultân Mehemmed

Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in altıncı penç-şenbih gün pâdişâh-ı cihân-penâh30 haz-
retlerinin Ali nâm bir şehzâdesi vücûda geldi. Ve sekizinci şenbih31 gün Sultân 

20 ihsân olundı ÇY
21 hümâyûn-ı husrevâneden ÇY: husrevâne -V
22 zarar-gezendden ÇY: gezend -V
23 devlet-medârdan ÇY: medâr -V
24 mismâr ve -ÇY
25 ve ÇY: -V
26 sekü Ç: -YV
27 sâirlerinden ÇY
28 dahi ÇY: -V
29 emr ü ÇY: -V
30 cihân-penâh ÇY: -V
31 penç-şenbih ÇY
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Mehemmed nâm bir32 şehzâdesi33 fevt olup minvâl-i meşrûh üzre ol mahalle 
defn olundı. Ve onikinci çehâr-şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i 
şerîf  okunup pâdişâh hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Ve yirmibirinci cumʻa 
gün Anadolı Kādî-askeri Kara Halîl Efendi azlinden yerine Sultân Mustafâ 
Hân hazretlerinin ikinci imâmlığından Edirne vak‘asında Rumili kādî-askeri 
olan Tophaneli Solak-zâde Zâkir Mahmûd Efendi nasb olundı. Ve Edirne'de 
merhûm Sultân Mustafâ Hân hazretlerinin hal‘i vaktinde Edirne bostâncı-ba-
şılığından üç gün rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı olan Vezîr Kıbtî Ali Paşa'ya 
Tımışvar Eyâleti virilüp selefi Vezîr Dellâk Ali Paşa'ya Eyâlet-i Mısır tevcîh ü 
inâyet buyuruldı. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhirin gurresi bâzâr gün hâssa peyklerden 
oniki nefer gulâm rikâb-ı hümâyûnda şâtırlığa istihdâm buyuruldı. Ve altıncı 
cumʻa gün sâbıkā çavuşbaşılıkdan ma‘zûl Şehrî Mehemmed Ağa yine ol man-
sıb ile bekâm34 ve selefi Freng Osmân Ağa yine büyük mîrâhûrluk ile şâd-kâm 
ve anın selefi Seyyid Yahyâ Efendi başdefterdârlık ile nâ’il-i merâm olundılar. 
Lâkin Seyyid Yahyâ Efendi şeyhü'l-islâm efendiye karâbeti hasebiyle başdef-
terdârlığı vezâretle me’mûl ve andan sadâret-i uzmâ35 fikrin iderken vezîr-i 
aʻzam hılâfında bulunmağın ne-işledi ise işledi,36 efendilikle kaftân giydirdiği 
gibi gammından hummâya uğradı. El ayak tutmakdan kalıcak yirmiikinci 
güni kasr-ı yed idüp defterdârlık mevkūfât halîfelerinden Dâmâd Mehemmed 
Efendi'ye verildi.37 Ve ma‘zûl-i mezbûr altıncı ayda fevt oldı.38 Ve sekizinci 
bâzâr gün Beylikci Abdülkerim Efendi re’isü'l-küttâb ve selefi Kızılbaş Kara 
Bekir Efendi nişâncı olup ve anın selefi Vezîr-i sânî Çerkes Küçük Osmân 
Paşa Hanya muhâfazasına ve anın selefi sadr-ı sâbık Kalaylıkoz Ahmed Paşa 
İnebahtı muhâfazasına ta‘yîn buyuruldılar.39 Ve yirmialtıncı penç-şenbih gün40 
Cebeci-başı Ramazân Ağa azlinden yerine ocaklarının baş kethudâsı Deli 
Yûsuf  nasb olundı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in yirmiikinci salı gün vezîr-i 
aʻzam dîvân-ı hümâyûnda kapaniçe ve kubâdî çizme giyüp arz odasında pâye-i 

32 bir ÇY: -V
33 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
34 na’îl-i merâm ÇY
35 uzmâ ÇY: -V
36 ne yaptı ise yaptı ÇY
37 tevcîh ü inâyet oldu ÇY
38 fevte çekdi ÇY
39 buyuruldı ÇY
40 gün -Y
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serîr-i a‘lâya41 yüz sürdi. Ol gün Rumili kādî-askeri Ebe-zâde Abdullâh Efendi 
azlinden yerine Anadolı sadrından munfasıl Ârif  Abdülbâki Efendi nasb olun-
dı. Ve yirmibeşinci cumʻa gün Karadeniz'den donanma-yı hümâyûn gelüp 
Kapudan Vezîr Veli Paşa mu‘tâd üzre vezîr-i aʻzam hazretlerinin42 vesâtatı ile 
Yalı köşkünde pâye-i serîr-i sa‘âdet43-masîre yüz sürüp serâserli kürk giydirildi. 
Beyler kaftân giyüp şenlik iderek tersâne-i âmireye vâsıl oldı. 

Vefât-ı şehzâde Sultân Ali

Mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in üçünci şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb44 hazretlerinin 
şehzâdesi Sultân Ali dahi Karaağaç bâğçesinde fevt olup45 ve46 mu‘tâd üzre 
techîz ü tekfîn olunup hâssa sandal ile Yalı köşküne getürilüp anda hâzır olan 
a‘yân-ı devlet istikbâl ve müftî efendi imâmeti ile namâzı kılındıkdan sonra 
Vâlide Câmi‘i Türbesi'nde karındaşları yanına götürüp47 defn eylediler. Ve 
bi'z-zât pâdişâh-ı âlî-cenâb48 hazretleri dahi hummâdan münharifü'l-mîzâc 
olmağın beşinci bâzâr gün külliyetle Yeni Sarây'a nakl buyurdılar. Ve sekizinci 
penç-şenbih gün Divrikli İbrâhîm Paşa'ya Diyârbekir Eyâleti ve selefi Vezîr 
Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya Trabzon Eyâleti tevcîh ü inâyet49 olundı. 

Âmeden-i ilçi-i Nemçe

Bundan üç ay mukaddem cülûs-ı hümâyûn tehniyesi-çün Nemçe çasarından ge-
len ilçi Beyoğlu'nda vâki‘ Nemçe ilçisi konağına kondurılup me’kûlât ve meşrûbâtı 
ta‘yîn buyurulmuş-idi. İşbu mâh-ı Receb'in50 beşinci salı gün dîvân-ı hümâyûna 
da‘vet ve ziyâfet olup sene-i mâziyenin reşen ve lezez mevâcibi tevzî‘inden sonra 
ser-â-pâ etbâ‘ıyla hıl‘atlanup on kadar51 âdemîsiyle vüzerâ akībinde arz oda-

41 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
42 hazretlerinin Ç: -YV
43 sa‘âdet ÇY: -V
44 âlî-cenâb ÇY: -V
45 olup ÇY: -V
46 ve -ÇY
47 getürüp ÇY
48 âlî-cenâb ÇY: -V
49 ü inâyet ÇY: -V
50 Recebü'l-müreccebin ÇY: mürecceb -V
51 mıkdârı Ç: kadar YV
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sında pâye-i serîr-i sa‘âdet52-masîre yüz sürüp nâmesin sundı ve hediyyesin arz 
eyledi. Ve53 ol mahalde Dubrovnik54 ilçisi dahi gelmiş-idi. Üç senelik cizye-i55 
mu‘ayyenesin56 teslîm eyleyüp yüzün yerlere sürdi. Ve onuncı bâzâr gün Yeniçeri 
Ağası Çelebi Mehemmed Ağa ve Kul Kethudâsı Gürci Yûsuf  Ağa azl ve mîrîye 
üçer yüz kîse akçeleri müsâdere olup, Sekbân-başı Arnavud Osmân Ağa yeniçeri 
ağası ve ocak mütekā‘idinden Kör İskender Ağa sekbân-başı ve Zağarcı Ballı 
Mehemmed Ağa kul kethudâsı ve Seksoncı Dalyarak Koca Mustafâ Ağa zağarcı 
ve Muhzır Mehemmed Ağa seksoncı nasb olundılar. Ve onbeşinci cumʻa gün İs-
tanbul Kādîsı Menteş Abdürrahîm Efendi azlinden yerine Kabe'den57 munfasıl 
Dâmâd-zâde Ahmed Efendi geldi. Ve onsekizinci dü-şenbih gün harem kapusı 
önünde surre çıkdı. Ve otuzuncı şenbih gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. Ve mâh-ı Şa-
bân'ın gurresi bâzâr gün Edirne Bostâncı-başı Hüseyin Ağa'ya tekā‘üd virilüp ye-
rine selefi Ahmed Ağa nasb olundı. Ve yirmidördünci salı gün Rumili Kādîaskeri 
Arif  Abdülbaki Efendi kemâl-i mertebe keyfe ibtilâsından nâşî umûr-ı ibâdullâh 
mu‘attal kalmağın bi-emr-i hümâyûn azl ve yerine Anadolı sadrından munfa-
sıl Ataullâh Mehemmed Efendi nasb olundı. Ve mâh-ı Ramazân'ın58 gurresi 
dü-şenbih gün cezîre-i İstanköy'de mahbûs Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa'ya ve 
İnebahtı'da sadr-ı sâbık Kalaylıkoz Ahmed Paşa'ya ve Hayrabolı'da menfâ Vezîr 
Arnavud Osmân Paşa'ya yevmî üçer yüz akçe tekā‘üd virilüp Kalaylıkoz Ahmed 
Paşa ile Hüseyin Paşa İstanköy cezîresinde ve Osmân Paşa Burusa'da oturmak 
emr-i fermân59 buyuruldı. Ve mâh-ı mezbûrun onikinci cumʻa gün vezîr-i aʻzam 
kethudâsı Moralı Aşçı İbrâhîm Ağa'ya vezâret ile kapudanlık ve selefi Vezîr Veli 
Paşa ikinci vezîr hâslarıyla Kubbealtı'na oturdı. Ve Trabzon Eyâleti virilen Vezîr 
Helvacı Yûsuf  Paşa'ya Anadolı Eyâleti ve selefi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'ya 
Musul Eyâleti ve anın selefi Vezîr Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa'ya Şehrizor Eyâleti 
ve on seneden berü Özi Kal‘ası'nda muhâfız Keçi Mehemmed Paşa'ya Tunus 
Eyâleti tevcîh ü inâyet60 olundı. Ve onaltıncı salı gün dîvân-ı hümâyûnda masar 

52 sa‘âdet ÇY: -V
53 ve -Ç
54 Dubrovnik VY: Dubrovenedik Ç
55 cizye VY: cizyesin Ç
56 muayyenesin -Ç
57 Mekke-i mükerremeden ÇY
58 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
59 emr-i fermân ÇY: -V
60 ü inâyet ÇY: -V
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ve recec mevâcibi,61 vüzerâ arza girdi. Ve onsekizinci penç-şenbih gün taht-ı şerîf 
odasında hırka-i mübâreke açılup vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih62 du‘âda hâzır 
bulundılar. Ve mâh-ı Şevvâl'in gurresi çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı cihân-penâh63 
hazretleri mu‘tâd-ı kadîm64 üzre bâbü's-sa‘âdede a‘yân-ı dîvân ile bayramlaşup 
alay-birle Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup bayram namâzın kılup geldiler.65 Ve 
onaltıncı penç-şenbih gün Hatîce nâm bir duhteri vücûda geldi. Ve irtesi cumʻa 
gün Hâssa Hâseki Kirli Ahmed bostâncı-başı nasb olundı. 

Âmeden-i ilçi-i Özbek

Ol gün Özbek Hânı tarafından ubûdiyyet-nâmesiyle ilçisi gelüp, ancak çavuş-
başıyla silâhdâr ağası Emîn İskelesi’nde istikbâl idüp66 ve götürüp konağına 
indirdiler. Me’kûlât ve meşrûbâtın mîrîden67 ta‘yîn eylediler. 

Azl-i şeyhü’l-islâm Paşmakcı-zâde Seyyid68 Ali Efendi ve 
Nasb-ı Meşîhât-i islâmiyye Sâdık Mehemmed Efendi

Şeyhü’l-islâm Paşmakcı-zâde Seyyid Ali Efendi'nin vezîr-i aʻzam adüvv-i ek-
beri olup Dâmâd Hasan Paşa'nın ve Kalaylıkoz Ahmed Paşa'nın ve Baltacı 
Mehemmed Paşa'nın azillerini bundan bilüp akreb-i ezmânda kendünün dahi 
böyle gideceğini fehm itmekle azl ve nefy tedârükünde oldı. Ya‘ni ki huzûr-ı 
hümâyûna geldikçe “bu bir dîni müşevveş, hulûlî mezheb,69 hamzavî70 ve zor-
ba âdemdir. Sadâkat yüzünden geldüğüne i‘timâd buyurman. İstanbul halkını 
tahrîk idüp yol gösteren ve meydân-ı erâzilde kazığı kakup, tokmağı yanına 
bırakan budur. Elinden çok iş gelür, vücûdunuza71 zarâr irgürmek yanında 
lâ-şeydir. Bunun nef‘inden zarârı çokdur. Eğer azl ü nefy olunmaz ise beher-hâl 

61 ulûfesi çıkup ÇY
62 ve meşâyih ÇY: -V
63 cihân-penâh ÇY: -V
64 kadîm ÇY: -V
65 geldiler VY: girü avdet eylediler Ç
66 idüp ÇY: -V
67 mîrîden ÇY: -V
68 Seyyid VÇ: es-Seyyid Y
69 mezhebü'l-hak Ç: hak -YV
70 hamzavî -Ç
71 vücûd-ı şerîfinize ÇY: şerîf  -V
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şe’âmeti müşâhede itmenizde şüpheniz olmasun” dimekle tahvîl-i kulûb eyledi. 
Ve azl ü nefyine me’zûn olup yerine sâbıkā fetvâdan ma‘zûl Sadık Mehemmed 
Efendi içün hatt-ı şerîf  aldı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci dü-şenbih gün 
sarâyına getürdüp kürk giydirdi ve yanına alup sofa köşkünde vâki‘ sünnet oda-
sında pâdişâh-ı cihân-penâh72 hazretlerine buluşdurup takbîl-i yed-i hümâyûn-
larıyla müşerref  kıldıkdan sonra mu‘tâd üzre beyâz çukaya kaplu semmûr 
erkân kürk ilbâs buyuruldı. Ol mahalde mukābele-i hıdmet73 kendüye dahi 
kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire giydirildi.74 Ve ma‘zûl müftî-i ma‘hûd Sinop 
Kal‘ası'na nefy ve habsine fermân buyuruldı. Bir gün Vezîr-i aʻzam Ali Paşa 
lisânından işitdim “şevketlü, mehâbetlü75 pâdişâhıma işte böylece söyleyüp azl 
ü nefy ettirdim” didi. Vezîr-i sânî Veli Paşa hakkında “vezîr-i aʻzam olacakdır” 
deyü efvâh-ı nâsda şâyi‘ olan güft ü gûdan vezîr-i aʻzam benilleyüp Veli Pa-
şa'ya “tevâbi‘ini niçün zabt u rabt76 idüp dillerin tutmazsın” deyü ba‘zı nasîhat 
tarafında olıcak, bî-edebâne bed-gûy söze cür’et itmeğin mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin 
dördünci bâzâr gün pâdişâha77 varup Veli Paşa'nın evzâ‘ ü etvârından şikâyet 
eyledi, “iş bitmeden kaldı, halk içinde hayfım78 kalmadı. Ya ben ya bu dimekle 
her ahvâline muhayyersin” [299a] buyurmağın sarâyına vardığı gibi getürdüp 
evvel emirde Bosna Eyâleti’ne kürk giydirdi. Ve “hemân şimdi binüp gidesin ve 
kapunı Edirne'de düzesin” deyü79 tenbîh buyurdukdan sonra tuğı ve80 sancağı 
alınup Dimetoka'da oturmak şartıyla Edirne Gümrüğü'nden yevmî üçyüz akçe 
tekā‘üd berâtını akībinden gönderdi. Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin onuncı dü-şen-
bih gün pâdişâh-ı âlî-câh81 hazretleri mu‘tâd-ı kadîm82 üzre a‘yân-ı devlet ile 
bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay ile Vâlide Câmi‘i'nde varup salât-ı îdi kılup83 
geldi.84 Ve ondokuzuncı çehâr-şenbih gün Yeniçeri Ağası Arnavud Osmân Ağa 

72 cihân-penâh ÇY: -V
73 hıdmet -ÇY
74 giydirildi -ÇY
75 mehâbetlü ÇY: -V
76 u rabt ÇY: -V
77 pâdişâh-ı âlî-hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
78 hayfım V: hayyiz-i feyzim Ç: hayyiz-i kıymetim Y
79 deyü Ç: -YV
80 ve ÇY: -V
81 âlî-câh ÇY: -V 
82 kadîm ÇY: -V
83 kılup VY: edâ idüp Ç
84 geri avdet eyledi ÇY
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fevt olup yerine Kul Kethudâsı Ballı Mehemmed Ağa ve anın yerine Zağarcı 
Dalyarak Koca Mustafâ Ağa ve anın yerine Seksoncı Çolak Mehemmed Ağa 
ve anın yerine Muhzır Sarı Mehemmed Ağa nasb olundılar.85 Ve sene bunda 
encâma erdi.

85 oldılar ÇY
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BiN YÜZ ON DOKUZ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Azl-i Tatar Hân Gāzî Girây ve Tevcîh-i Hâniyet-i Kaplan Girây

Kırım Hânı Gāzî Girây Hân'ın1 mugāyir-i sulh Moskov ve Lih diyârına 
akınlara giden Tatar tâ’ifesine iğmâz-ı aynı ve üzerine lâzım olan zabt u ra-
btları husûsunda tekâsül ve ihmâli ve2 şürb-i hamra müte‘allik sû’-i hâli ve 
mukaddemâ Devlet Girây Hân isyânında cânib-i küffâra kaçup, töhmet ve 
fâsid-i ef‘âli, ma‘rûz-ı rikâb-ı hümâyûn-ı pâdişâhî3 olmağın işbu sene-i mez-
bûre Muharremi'nin gurresi dü-şenbih güni ki4 Mart'ın yirmidördüdür azl ve 
Yanbolı'da çiftliğine gelmek buyuruldı. Ve az zamânda anda fevt oldı. Yerine 
kağılgayı olan küçük karındaşı Kaplan Girây Sultân Kırım hânı nasb olunup 
Büyük Mîrâhûr Freng Osmân Ağa ile mu‘tâd üzre kırmızı kadîfeye semmûr5 
kaplu kapaniçe kürk ve kalpak ve iki mücevher top sorguç ve kılıç ve tîrkeş ve 
çizme-bahâ beşbin altun irsâl buyuruldı. Varup Yeni Kal‘a altında bulup ilbâs 
eyledi. Devâm-ı devlet-i pâdişâhî ed‘iyesinde olduğun gelüp rikâb-ı hümâyûn-ı 
şehriyârîye arza kıldı. Ve yirmibeşinci penç-şenbih gün donanma-yı hümâyûn 
çıkup kānûn üzre vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Kapudan Vezîr Aşçı İbrâhîm Paşa 
Yalı köşkünde huzûr-ı hümâyûnda serâserli kürk ve ümerâ-i bahriyye kaftân 
giyüp şenlik iderek Beşiktaş'a varup lenger-endâz oldı. Ve yirmidokuzuncı 
dü-şenbih gün pâdişâh-ı âlî6 hazretlerinin Rukiyye nâm bir duhteri vücûd-ı 

1 Hân hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
2 ve Ç: -YV
3 pâdişâh-ı âlî ÇY: âlî -V
4 ki -Ç
5 semmûr -Ç
6 âlî ÇY: -V
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âlemi teşrîf  buyurdı. Ve mâh-ı Safer'in7 ikinci çehâr-şenbih güni ki ibtidâ-yı 
rûz-ı Hızır'dır, kapudan paşa onbeş kıt‘a çekdirir ile Akdeniz'e azîmet eyle-
di. Ol gün pâdişâh hazretleri hâssa sandal ile varup Fındıklı berâberinde 
baştardaya binüp azîm top ve tüfeng şenlikleri iderek gidüp İskender Çelebi 
Bâğçesi önünde lenger-endâz oldı. Vezîr-i aʻzam bile bulunmağın kürkli ve 
sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire anlara ve bir serâserli kürk dahi kapudan paşaya 
ilbâs ve cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn'in vedî‘a-i emânetine tefvîz eyleyüp yolladılar. 
Ve kendüler iltifâten vezîr-i aʻzam sandalıyla taşra çıkdılar. Ol mahalde nasb 
olunan sâyebâna teşrîf  buyurup vezîr-i aʻzamın hâzır eyledüği ziyâfet ta‘âmı 
tenâvülünden sonra tekrâr iki sevb hıla‘-ı fâhire dahi giydirüp Sarây-ı âmirele-
rine avdet buyurdılar. Ve mâh-ı mezbûrun yirmibirinci dü-şenbih gün tebdîl-i 
hevâ içün Karaağaç Bâğçesi'ne nakl-i hareket eylediler. Ve yirmidokuzuncı salı 
gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin reşen mevâcibi çıkup vüzerâ arza 
girdi. Ol günün ahşamısı dört def‘a azîm zelzele oldı. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-evvelin 
gurresi penç-şenbih gün Sakız Muhâfızı Vezîr Abdullâh Paşa'ya Sivas Eyâleti 
ve selefi Vezîr Arnavud Abdî Paşa'ya Haleb Eyâleti ve anın selefi Vezîr Min-
der Masdısı İbrâhîm Paşa'ya Erzurûm Eyâleti tevcîh ü inâyet8 olup ve anın 
selefi sadr-ı sâbık Baltacı Mehemmed Paşa Sakız muhâfazasına ta‘yîn olundı. 
Ve onikinci dü-şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup 
pâdişâh-ı cihân-penâh9 hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Ol gün müjdeci ge-
lüp hüccâc-ı müslimîn selâmet birle Şâm-ı şerîfe dâhil oldukların haber virüp 
kaftân giydi. 

Zuhûr ve10 Def‘-i Îkāz-ı Fitne

Pes-i perde-i hafâda olan bakıyyetü's-süyûf  kul kethudâlığından ma‘zûl Dîv 
Ali Ağa yine bir îkāz-ı fitne idüp yeniçeri ağası olmak vesâ’ir muhtefî rü’esâ-yı 
eşkıyânın ve menkûb mîr-i mîrân ve ümerâ ve ağayânın her biri11 dil-hâh-
ları üzre birer mansıba vaz‘-ı kadem itmek fikr-i fâsidiyle Eyyûb'da sâbıkā 
cebeci-başılıkdan ma‘zûl Kiremitci-oğlı Mehemmed Ağa yalısında cem‘iyyet 
eyleyüp pâdişâhı hal‘, vezîr-i aʻzam ve yeniçeri ağasın katl eyledükden sonra 

7 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
8 ü inâyet ÇY: -V
9 cihân-penâh ÇY: -V
10 ve -ÇY
11 her biri -ÇY
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şehzâdenin birin12 iclâs ve Basra Beylerbeyisi Vezîr Köse Halîl Paşa'yı vezîr-i 
aʻzam ve ol gelince Böğürdelenli iki tuğlı bir mechûl Kara Mustafâ Paşa'yı 
kā’im-makām ve Dîv Ali Ağa yeniçeri ağası ve sâhib-i yalı cebeci-başı ve 
müderrisînden Mu‘îd Kara Bekir Efendi Rumili kādî-askeri olmak üzre ahd 
ü mîsâk idüp bir vakt-i mu‘ayyenede hurûc itmelerin halka-i cem‘iyyetden 
bir suhte, mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı penç-şenbih gün gelüp yeniçeri 
ağasına ve ol dahi vezîr-i aʻzama haber virüp, mezkûr sûhteyi huzûruna ihzâr 
ve bu [va]k‘ayı alâ ma-hüve'l-vâki‘ nakīr ü kıtmîr takrîr ve i‘lâm eyleyüp pâ-
dişâha arz eyledükden sonra sûhte-i mezkûr dil olup tebdîl-i câme ve destâr, 
yeniçeri ağasına teslîm ve cümle ocak ağalarına mü’ekked buyuruldılar tasdîr 
ve bi-eyy-i vechin kân defterde mastûr u mukayyed olan erâzil ü eşkıyânın 
ele getürülmesini tenbîh ve13 emr [ü]14 fermân buyurup ber-mûceb-i emr-i âlî 
her biri neferleriyle binüp ol gice ve irtesi gün bir kaçını tutdılar. Askerîden 
olanların zindânda boğup deryâya atdılar.15 Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in ikinci 
şenbih gün ser-halka-i cem‘iyyet Kara Mustafâ Paşa ile Bekir Efendi ve üç 
nefer sûhtenin bâb-ı hümâyûnda boyunların16 urdılar.17 Sâ’ir müte‘ayyinler ele 
girmeyüp nâ-bûd ü nâ-peydâ oldılar. Ol gün Yeniçeri Ağası Ballı Bozuk mü-
lakkab Mehemmed Ağa dahi bu fitne-i cem‘iyyetden habîr ü âgâh olmamak 
töhmetiyle hatt-ı şerîfle azl ve tekrâr vezîr-i aʻzam şefâ‘atiyle Niğbolı Sancağı 
virilüp Kul Kethudâsı Dalyarak Koca Mustafâ Ağa yeniçeri ağası ve Zağarcı 
Çolak Mehemmed Ağa kul kethudâsı ve Seksoncı Sarı Mehemmed Ağa zağar-
cı ve muhzır ağa seksoncı nasb olundılar. 

Ve sekizinci cumʻa gün vezîr-i aʻzam tayyib-i18 mâlından tersânede binâ eyle-
düği câmi‘-i şerîf  tamâm olmağın pâdişâh-ı âlî-cenâb19 hazretlerin da‘vet ve 
salât-ı cumʻa'yı edâdan sonra hitâbet iden İmâm-ı sultânî Hâcı Mehemmed 
Efendi'ye huzûr-ı hümâyûnda semmûr erkân kürk ve va‘z iden Sultân Ahmed 
Şeyhi Sivâsî-zâde Abdülbâki Efendi ve Ayasofya Şeyhi Dâmâd Mustafâ Efen-
di'ye ve Sultân Bâyezîd Şeyhi Yenibâğçeli Ahmed Efendi'ye birer kākum kürk 

12 birin -ÇY
13 ve -ÇY
14 emr ÇY: -V
15 atdılar VY: atıvirdiler Ç
16 başların ÇY
17 teninden cüdâ eylediler ÇY
18 kendü Ç: tayyib V: -Y
19 âlî-cenâb ÇY: -V
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ve câmi‘-i şerîfin Cumʻa Şeyhi Arab-zâde Hasan Efendi'yle hatîbine ve imâma 
birer sof  ferâce ilbâs olundı. Ol gün Mısır hazînesi gelüp dahil-i hızâne-i âmi-
re kılındı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in gurresi şenbih gün Şâm Trablusı'ndan 
ma‘zûl Boşnak Sarı Mustafâ Paşa'ya Rumili Eyâleti virilüp, selefi Vezîr Seyyid 
Firârî Hasan Paşa hâslar ile kubbealtına da‘vet buyuruldı.20 Ve Şâm a‘yânın-
dan Kavvâs-oğlına Kudüs-i şerîf  ve Gazze sancaklarıyla emîrü'l-haclık virilüp 
ve Kudüs'den ma‘zûl Arnavud İbrâhîm Paşa'ya Sayda-Berut Sancağı inâyet 
olup ve anın selefi Vezîr Kara Mehemmed Paşa dahi hâslar ile kubbealtına 
gelmek buyuruldı. Ve Şâm'dan ma‘zûl emîrü'l-hac-ı sâbık Baltacı Süleymân 
Paşa'nın Şâm-ı şerîfde çarşu, pazar kapatmak gibi ve sonra yine Arafat dönü-
şünde Şâm ve Mısır mahfilleri berâber gide gelmiş-iken Şâm mahfilin ilerü 
yüridüp Mısırlu ile bir fesâda mü’eddî olmak gibi Mekke-i mükerreme'de dahi 
cumʻa namâzı kılınmamak gibi bir azîm fezâhati zâhir olup hâh nâ-hâh ıslâh-ı 
zâtü'l-beyn içün Şerîf-i Mekke Abdülkerîm araya girüp güçle teskîn-i fitne 
eyledüği der-i devlete21 mün‘akis olıcak Anadolı Beylerbeyisi Vezîr Helvâcı 
Yûsuf  Paşa'ya Şâm Eyâleti ve selefi mezkûr Vezîr Baltacı Süleymân Paşa'ya 
Van Eyâleti ve anın selefi Vezîr Genç Ali Paşa'ya Karaman Eyâleti ve anın 
selefi Vezîr Hâcıkırdıran Çerkes Hasan Paşa'ya Anadolı Eyâleti tevcîh ü inâ-
yet22 olundı. 

Katl-i Hasan Paşa

Kubbe-nişîn Seyyid Firârî Hasan Paşa mukaddemâ Şehrizor vâlîsi-iken katline 
hatt-ı şerîfle varan Kapucı-başı Türkmen Kara Bayram Ağa'yı kurşun ile ur-
durup helâk itdirdikden sonra firâr ve gaybet itmiş ve ol şöhret kendüye nâm 
olmuş ve İstanbul Vak‘ası'nda taşra çıkup asker Edirne'ye gitdikde İstanbul'da 
kā’im-makām kalmış ve pâdişâh-ı cihân-penâh23 hazretleri cülûs-ı hümâyûn 
buyurduklarında cerâyimin afv ve kubbe-nişîn ve der-akab başdefterdâr idüp 
andan Rumili Eyâleti’n tevcîh ü24 ihsân buyurmuş-idi. Vezîr-i aʻzam Çorlulı 
Ali Paşa katline dil-teşne idi. Kara Bayram Ağa'nın kanı talebinde oldı. Ya‘ni 
ki “küçükden berü elinde büyüyüp terbiyesiyle perverde olduğum efendimin 

20 buyuruldı VY: olunup Ç
21 devlet-medâr hazretlerine ÇY: medâr hazretlerin -V
22 ü inâyet ÇY: -V
23 cihân-penâh ÇY: -V
24 tevcîh ü ÇY: -V

852 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



kanını taleb itmek bin hakkımdır” diyerek katline alduğı fetvâyı25 pâdişâha26 arz 
eyledi. Mûcebince hatt-ı şerîf  istedi. “Devlete lâzımlı bir eyü âdemdir, bu sev-
dâdan fâriğ ol” buyurdukda, “katli mûcib hâyini27 neye recâ idersiz, kātilin başı 
elde gerekdir. Çün ki eyü âdemdir doğrılup neye Edirne'ye gelmedi ve erâzile28 
katılmak neden iktizâ eyledi. Elbette katl olunmak gerekdir” deyü ayak basdı. 
Hâh nâ-hâh hatt-ı şerîfi alup, derd-mend ancak dört def‘a dîvâna gelmiş-idi. 
Mâh-ı mezbûrun yirmibirinci cumʻa gün evvel emirde sarâyına da‘vet eyledi. 
“Allah mübârek eyleye şevketlü, mehâbetlü, adâletlü29 efendimiz hazretleri 
size Mısır30 Eyâleti’n tevcîh ü31 ihsân buyurdılar. Ma‘anca gidüp kürki huzûr-ı 
hümâyûnlarında32 giyersiz” didi. Ve el33 ile götürüp çayır köşkünde pâdişâha34 
buluşdurdı. Bir mıkdâr söyletdikden sonra Mısır'a kürk giymesini teklîf  idüp 
ibâ idicek, köşkün misâfir [299b] odasına yollayup mukaddem tenbîh buyurul-
muş-idi, bostâncı-başı gelüp kaldırup35 ber-mûceb-i emr-i şerîf-i sultânî sandal 
ile Fenerbâğçesi'ne götürüp fenerci36 odasının içinde fenere çıkıcak kapu dibin-
de mahnûk kılınup, başın bütünce kesüp huzûr-ı hümâyûna îsâl ve Sarâybur-
nı'ndan deryâya ilkā ve cesedi dahi mahall-i mahnûkdan denize atılup nâ-bûd 
ü nâ-peydâ olundı. Hakk te‘âlâ hazretleri garka-i garîk rahmetler eyleye, sehâ 
vü keremde ve akl ü rüşd ve tedbîrde misli bulunmaz, sohbeti lezîz bir37 âdem 
idi. Kahbe oğlan zavalluya aceb mekr eyledi, “nedir ki nâfilece öldürdi” deyü38 
intikām kasd eyleyüp sûretâ kanı talebinde olup şöyle bir vücûd-ı mükerremi 
nâ-hak yere izâle itdirdi,39 kanın kara toprağa karınca çalışdı. 40 بالقتل القاتل   بشر 

25 fetvâ-yi şerîfeyi ÇY: şerîfe -V
26 pâdişâh-ı âlî-penâh hazretlerine ÇY: âlî-penâh hazretlerin -V
27 âdemi ÇY
28 erâzil-i eşkıyâya ÇY: eşkıyâ -V
29 mehâbetlü, adâletlü ÇY: -V
30 Kahire +ÇY: -V
31 tevcîh ü ÇY: -V
32 hıl‘at-i fâhire +ÇY: -V
33 âl Y: el ÇV
34 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
35 kaldırdı ÇY
36 fenercinin ÇY
37 bir -Ç
38 ümmid +Ç: -YV
39 itdürüp ÇY
40 “Katili, öldürülmekle müjdeleyin.”
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Âkıbet kendü dahi ol yola gitdi. Ba‘de'l-azl ve'n-nefy Paşmakcı-oğlı Ali Efen-
di'nin amel ve fetvâsıyla Midillü Kal‘ası'nda çağırda çağırda boğdurılup başı 
endâhte-i bâb-ı hümâyûn kılındı ki aşağıda zikr olunur. 

Katl-i Nakīb-i Kudüs

Geçen sene saltanat da‘vâsıyla azîm cem‘iyyet ve nice fesâda mübâşeret ve 
nâ-hakk yere41 bu denlü kan döküp Kudüs-i şerîfi zabt u rabt42 iden Kudüs-i 
şerîf  nakībi bir takrîb ile ele girüp Âsitâne'ye43 ihzâr ve Yedikulle'de habs 
olunmuş-idi. Şehr-i mezbûrun yirmibeşinci salı gün derûn-ı Sarây-ı âmirede 
vâki‘ Cellâd Çeşmesi önünde boynı uruldı. Ve mâh-ı mezbûrun otuzuncı44 
bâzâr gün pâdişâh-ı âlî-cenâb45 hazretlerinin Rukiyye nâm duhteri46 fevt olup 
deryânın hareketinden cenâzesin kayık ile getürüp Ayvânsarây İskelesi'nden47 
çıkarup cümle a‘yân-ı dîvân anda hâzır idi., önüne düşüp Vâlide Câmi‘i'ne 
getürdüler. Namâzı kılındıkdan sonra karındaşları yanına defn eylediler. Ve 
mâh-ı Cemâziye'l-âhirin dokuzuncı salı gün Hazîne Kethudâsı Boşnak Receb 
Ağa'ya48 vezâret ile Diyârbekir Eyâleti tevcîh ü inâyet49 olundı. Ve onaltıncı 
salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin lezez mevâcibi çıkup vüzerâ arza 
girdi. Ve irtesi çehâr-şenbih gün İznikmid'de sâkin Sadr-ı sâbık Moralı Hasan 
Paşa'ya Mısır Eyâleti ihsân olunup zevcesi Hatîce Sultân hazretleri İstanbul'a 
gelmek buyuruldı. 

Velâdet-i şehzâde Sultân Selîm

Mâh-ı mezbûrun onsekizinci penç-şenbih güni ki Eylül'ün dördüdür, tulû‘-ı 
şemsde pâdişâh-ı âlî-cenâb50 hazretlerinin Selîm nâm bir şehzâdesi51 vücûda 

41 yere ÇY: -V
42 u rabt ÇY: -V
43 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
44 otuzuncı VY: onuncı Ç
45 âlî-cenâb ÇY: -V
46 duhterleri ÇY
47 iskelesine ÇY
48 Ağa'ya VY: Ağa Ç
49 ü inâyet ÇY: -V
50 âlî-cenâb ÇY: -V
51 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
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gelüp52 ancak İstanbul'da üç gün üç gice şehir donanması oldı. Ve Boğdan Voy-
vodası Lambraki53 nâm zımmînin Lihlü ve Moskovlı ile ba‘zı nihânî hıyâneti 
haberi şâyi‘ olmağın azl ve yerine yine Boğdan voyvodalığından ma‘zûl, İste-
fan54 nâm zımmî nasb olup mâh-ı Receb'in gurresi salı gün dîvân-ı hümâyûna 
getürilüp mu‘tâd üzre ilbâs buyurılan hıl‘at ya‘ni ki kırmızı kadîfeye dûhte 
semmûr kapaniçe55 kürk ve kuka ve süpürge ile vüzerâ akabince arz odasında 
pâye-i serîr-i a‘lâya56 yüz sürdi. Ve üçünci penç-şenbih gün sâbıkā Anadolı 
sadrından munfasıl Kara Halîl Efendi yine ol mansıb ile bekâm ve Mekke-i 
mükerreme pâyesiyle imâm-ı sultânî olan Hâcı Mehemmed Efendi'ye dahi İs-
tanbul kazâsı inzimâmıyla nâ’il-i merâm oldılar. Ve onyedinci penç-şenbih gün 
Kapudan Vezîr Moralı Aşcı İbrâhîm Paşa donanma-yı hümâyûnla İstanbul'a 
dâhil olup mu‘tâd-ı kadîm57 üzre vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Yalı köşkünde pâye-i 
serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet58-masîre yüz sürüp mîrî kalyonların ahz ve yedlerinden 
alup ma‘an getürdüği beş kıt‘a korsan şehtiyesin arz eyledikden sonra serâserli 
semmûr kürk ilbâs ve kendü almış gibi59 sakal başı dağıdarak ve şenlikler iderek 
tersâneye vâsıl oldı. Ol gün harem kapusı önünde surre çıkdı. Ve yirmidoku-
zuncı salı gün Rumili pâyesiyle ser-etıbbâ-i hâssa olan Nûh Efendi fevt ve Koca 
Mustafâ Paşa Câmi‘i kurbünde binâ eyledüği medrese türbesinde defn olup 
yerine etıbbâ-i hâssadan Rüstem Paşa müderrisi Yenibâğçeli Küçük Mehem-
med Efendi Edirne pâyesiyle hekîm-başı nasb olundı. 

Ve mâh-ı Şa‘bân'ın sekizinci penç-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb60 hazretleri 
tersâne bâğçesinden Yeni Sarây'a külliyet ile nakl buyurdılar. Ve onbirinci 
bâzâr gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. Ve onsekizinci bâzâr gün Rumili Kādî-as-
keri Ataullâh Mehemmed Efendi azl ve yerine Anadolı sadrından munfasıl 
Solak-zâde Tophaneli Mahmûd Efendi nasb olundı. Ve ol gün Çavuşbaşı Şehrî 
Mehemmed Ağa çiçekden fevt olmağın yerine sâbıkā çavuşbaşılıkdan ma‘zûl 

52 dünyâya teşrîf  buyurup ÇY
53 Lambraki Ç: -YV
54 İstefan Ç: -YV
55 kapaniçe -ÇY
56 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
57 kadîm Ç: -YV
58 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
59 gibi ÇY: -V
60 âlî-cenâb ÇY: -V
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Telhîsî Türk Mehemmed Ağa nasb oldı. Ve mâh-ı Ramazân'ın61 dokuzuncı 
salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mezbûrenin masar ve recec ulûfesi çıkup 
vüzerâ arza girdi. Ve yirminci çehâr-şenbih gün Van Beylerbeyisi Vezîr Bal-
tacı Süleymân Paşa'nın fevti haberi gelüp mansıbı Musul Vâlîsi Vezîr Çerkes 
Mehemmed Paşa'ya ve anın mansıbı Şehsüvâr-oğlı Mehemmed Paşa'ya tevcîh 
ü inâyet62 buyuruldı. Vüzerâdan mütekā‘id Midillü'de mütemekkin olan63 İz-
mirli İsmaʻîl Paşa'nın yine vezâreti ibkā ve İnebahtı muhâfazasına ta‘yîn olup 
selefi kethudâ-yı yeniçeriyân-ı sâbık Gürci Yûsuf  Paşa Edirne'de ikāmet itmek 
üzre yeniçeri ocağından tekā‘üd verildi. Ve mâh-ı Şevvâl'in gurresi bâzâr 
gün pâdişâh hazretleri mu‘tâd üzre a‘yân-ı devlet ile bayramlaşup alay-bir-
le Vâlide Câmi‘i'nde varup bayram namâzın kılup geldi.64 Ve altıncı cumʻa 
gün Topcıbaşı Boynueğri Mustafâ Ağa azlinden yerine dördünci def‘a Giridli 
Mustafâ Ağa nasb olundı. Ve irtesi şenbih gün Mekke-i mükerreme pâyesiyle 
nakībü'l-eşrâf  olan Sahhâf-zâde Mehemmed Efendi'ye İstanbul kazâsı inâyet 
olup selefi Hâcı Mehemmed Efendi yine hıdmet-i imâmet-i sultânîyle kaldı. 
Ve yirmiyedinci cumʻa gün pâdişâh-ı âlî-penâh65 hazretlerinin Hatîce nâm bir66 
duhteri67 dahi fevt olup cenâzesin a‘yân-ı dîvân, dârü's-sa‘âdeden alup Vâlide 
Câmi‘i Türbesi'nde karındaşları yanına defn eylediler. 

Azl-i şeyhü'l-islâm Sâdık Mehemmed Efendi ve  
Nasb-ı Meşîhat-i islâmiyye Ebe-zâde Abdullâh Efendi

Şeyhü’l-islâm Sâdık Mehemmed Efendi pîr ü alîl68 olup rüşd ü şu‘urı kal-
maduğundan gayrı merhûm Hatîce Sultân'ın cenâze namâzına mu‘tâd üzre 
sarâyda imâm olduğı hâlde bayram namâzı kılar şekillü her tekbîrde ellerin 
kaldırup ale'l-husûs tekbîri beş def‘a eyleyüp selâm virdi. Cemâ‘at dahi “müftî-
miz böyle kıldı, câ’iz olmak gerek69” fikriyle ekseri teba‘iyyet eyledi. Aralıkda 

61 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
62 ü inâyet ÇY: -V
63 olan ÇY: -V
64 edâ idüp girü avdet eyledi ÇY
65 âlî-penâh ÇY: -V
66 bir ÇY: -V
67 duhter-i pâkizesi ÇY: pâkize -V
68 alîlü'l-mîzâc ÇY: mîzâc -V
69 gerek -ÇY
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bir masharalık bir gülüşmedir gider, bir kitâbda yeri yok. Pâdişâh hazretleri 
“namâz kılmak bilmeyen70 âdem nice müftî olabilür” buyurup, kemâl-i gayz-ı 
gadabından mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin üçünci çehâr-şenbih gün azl ve Beşiktaş'da 
hânesine gitmek üzre71 fermân buyurup yerine Rumili sadrından munfasıl 
Ebe-zâde Abdullâh Efendi'yi vezîr-i aʻzam ile huzûr-ı hümâyûnlarına da‘vet 
ve sünnet odasında hıdmet-i fetvâyı tevcîh ü inâyet ve beyâz çukaya dûhte72 
semmûr erkân kürk ilbâs ve ri‘âyet buyurdılar. Ve geçen sene mîrî kalyonlar 
Kalavri kıyıların urmağla İspanya keferesi gayret-i câhiliyye idüp kış içinde 
altı kalyon üç fırkate ile Selanik ve Anadolı kıyılarına dest-dırâzlık eyledikden 
mâ‘adâ Susam Boğazı'nda kârâste yükli Buzağı-oğlı nâm re’îsin Mısır şaykasın 
giriftâr ve içinde olan ellibin guruşluk nakd bâzirgân mâlı dahi ellerine girüp 
Susam Boğazı'ndan lenger-endâz olup âyende vü revende sefâyin-i tüccârın 
münkatı‘ olduğı der-i devlete arz u73 i‘lâm74 olunmağla bi-emr-i hümâyûn altı 
kıt‘a mîrî kalyon âmâde ve hazırlanup75 mâh-ı mezbûrun beşinci cumʻa gün 
ale't-ta‘cîl tersâneden76 nehzat ve cânib-i a‘dâ-yı bî-77dîne azîmet eyledüğün 
kâfir-i nâ-bekâr istimâ‘ idicek firâr idüp boğaz açıldı. 

Def‘-i Fitne-i Azîme

Bu vakitde Cezâyir'den bir şehzâde zuhûr eyleyüp Sakız Adası'na gelmiş, “ben 
Sultân Mehemmed evlâdındanım, vâlidem hâmile iken mağdûben Mısır'a 
sürülmüş giderken kâfir eline düşmüş kendüyi bildirmiş, i‘tibâr idüp İspanya 
kralına getürmüşler, vakti geldikde beni doğurmuş, az zamânda fevt olup ben 
hadd-i bulûğa irdüğümde beni Fas pâdişâhına gönderdiler. Bir takrîb ile Rûm 
diyârına ulaşdırabildiniz deyü tenbîh eylediler. Ol dahi beni Cezâyir'e gönde-
rüp andan işbu mahalle geldim”. Türkçe bilmez, Frengî ve Arabî tekellüm ider, 
tercemân lisânıyla bî-pervâ böyle sözler söylemiş. “Ben hatt-ı hümâyûn ve fer-
mân ile geldim” deyü yanında sâhte fermânlar ve hatt-ı hümâyûna taklîd ba‘zı 

70 kılmayan ÇY
71 üzre ÇY: -V
72 kaplu ÇY
73 u Ç: -YV
74 i‘lâm ÇY: -V
75 hazırlanup ÇY: -V
76 tersâne-i âmirede ÇY: âmire -V
77 bî Y: -ÇV
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kâğıdlar bulunmuş. Kapucı-başı nâmıyla Rûmlı bir münşî herîfi vezîr idinmek 
fikriyle78 bile uydurup bir takrîb ile Anadolı'ya geçüp sâde-dil bir alay eşkıyâyı 
başına cem‘ eyleyüp Burusa'da tahta geçmek fikrinde olduğı şâyi‘ olmağla 
Sakız Muhâfızı Sadr-ı sâbık Baltacı Mehemmed Paşa ikisini de giriftâr idüp 
rikâb-ı hümâyûna79 arz [u] i‘lâm80 eyledi. Der-akab fermân-ı vâcibü'l-iz‘ân81 
ile vezîr-i aʻzam kapucılar kethudâsı gönderilüp başların kesüp getürdi ve bâb-ı 
hümâyûna bırakıldı. 

Velâdet-i şehzâde Sultân Murâd

Mâh-ı mezbûrun onikinci cumʻa gün pâdişâh hazretlerinin Murâd nâm bir 
şehzâdesi82 vücûda geldi.83 Ve üç gün sonra Ümmü Gülsüm ve Zeyneb nâm 
tev’em iki sultân dahi dünyâya vaz‘-ı kadem eyledi. Ve yirminci şenbih gün 
Başdefterdâr Dâmâd Mehemmed Efendi azlinden yerine dördünci def‘a 
Bakkāl-oğlı Hâcı Mehemmed Efendi nasb olundı. Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin 
dördünci bâzâr gün Divrikli Mustafâ Paşa'ya Kıbrıs Eyâleti tevcîh olup, selefi 
Vezîr Abaza Süleymân Paşa kubbe-nişîn olup İstanbul'a84 gelmek buyuruldı. 
Ve onuncı şenbih gün pâdişâh-ı âlî-nejâd85 hazretleri bâbü's-sa‘âdede mu‘tâd 
üzre ehl-i dîvân ile bayramlaşup alay-birle varup Ayasofya'da bayram namâzın 
kılup geldi.86 Ve ondokuzuncı dü-şenbih gün tersânede binâ olunan bir kıt‘a 
kebîr kalyon suya indirildi. Ve yirmialtıncı dü-şenbih gün Rodos Kal‘ası'nda 
mahbûs Sadr-ı sâbık Râmî Mehemmed Paşa'nın fevti haberi geldi. Ve yirmi-
dokuzuncı penç-şenbih gün Mustafâ Bey mübâşeretiyle Mısır hazînesi gelüp 
dâhil-i hazîne-i âmire oldı.

78 fikr-i fâsidi ile ÇY: fâsidi -V
79 hümâyûnlarına ÇY
80 i‘lâm ÇY: -V
81 vâcibü'l-iz‘ân ÇY: -V
82 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
83 dünyâya teşrîf  buyurup ÇY
84 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
85 âlî-nejâd ÇY: -V
86 edâ idüp girü avdet eyledi ÇY
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Feth-i Kal‘a-i Vehrân be-Dest-i Levendât-ı Cezâyirân

[300a] Sedd-i sedîd-i memâlik-i İslâmiyân olan Mağrib-i Cezâyir Kal‘ası'n-
dan ikiyüz elli mil aşağı yine Cezâyir tarafından ya‘ni ki Arab yakasında vâki‘ 
metânet [ü]87 istihkâm ile ma‘rûf, kesret-i top ve mühimmât-ı cebe-hâne ve 
asker ile mevsûf  ve limanı hûb ve mezru‘ât ve bâğ ve bâğçesi mergūb, İspanya 
zabtında olan Vehran Kal‘ası kâfirleri hem-civârları olan mukaddes Arab'ı 
delâletleriyle piyâde ve süvâr dâ’imü'd-deverân Cezâyir serhadlerine ılgar idüp 
mâlların nehb ü gāret ve îsâl-i hasâret ve88 kendülerin giriftâr-ı esîr ü istirkāk 
itmeden hâlî olmayup ümmet-i Muhammed şerlerinden âciz ve89 fürû-mânde 
kalmışlar idi. Cezâyir tarafından üzerlerine varulduğı takdîrce kal‘a-i mezbû-
run90 metânetinden gayrı etrâfı dâ’iren-mâ-dâr kadîmden handak91 olup ve 
sonradan ihdâs eyledikleri su burcı ve yeni burc ve kılıç92 burcı ve kızıl burc 
ve Morcic burcı ve Çipot burcı ve liman93 burcı nâm yedi aded kal‘a mânendi 
burçlar ihâta idüp her birinin müte‘addid amîk [ve] vasî‘ handakları ve lagam 
ve tonuz damları hâzır [u] âmâde ve iktizâ eyledikce millet-i nasârâdan imdâd 
[u] i‘ânetleri münkati‘ olmayup feth ü teshîri düşvâr olduğundan sükût olu-
nurdı. Bi-fadli'llâhi teʻâlâ birkaç seneden berü İspanya keferesi üzerine Nemçe 
ve İngilis ve Felemenk askerleri müstevlî olup kal‘a-i mezbûreye imdâd ü i‘â-
net idemeyecekleri ayne'l-yakīn müşâhedeleri olmağın fursatı ganîmet bilüp 
zâbıtân-ı Cezâyir ve ulemâ vü meşâyih bir yere geldiler. Üzerlerine varılup feth 
ü teshîri bâbında meşveret idüp Fâtiha okudılar. Der-akab iri toplar ve hum-
bara hâvânları ve mühimmât-ı cebe-hâne ile bin ikiyüz nefer meteris askerin 
Cezâyir Ocağı kalyonlarına tahmîl ve yeniçeri ağası nâmına olan İbrâhîm Ağa 
dahi94 üzerlerine baş olup, mukaddem deryâ ile irsâl olundukdan sonra kara 
cânibinden dahi ta‘yîn olunan altıbin ikiyüz nefer meteris askerinin üzerlerine 
Cezâyir Dayısı Bektaş Dayı'nın dâmâdı Uzun Hasan Dayı serdâr ya‘ni ki berr 
[ü] bahrden giden bu iki asker üzerine sipâh-sa[lâ]rlar95 ta‘yîn olup ordu-yı 

87 ve -Y
88 ve ÇY: -V
89 ve Ç: -YV
90 mezkûrun ÇY
91 hendek Ç: -YV
92 Liman Ç: Kılıç YV
93 Liman VY: Kılıç Ç
94 dahi ÇY: -V
95 salâr ÇY
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hümâyûnla revâne vü azîmet eylediler. Vatan Beyi Mustafâ Bey dahi ma‘an 
me’mûr oldılar. Mukaddem kalyonlar ile giden guzât-ı İslâm işbu binyüz ondo-
kuz senesi Muharremi'nin onikinci gün Vehran Kal‘ası altına varup lenger-en-
dâz ve hemân ol gün öyleden mukaddem neferâtıyla İbrâhîm Ağa taşra çıkup, 
topları ve cebe-hâneyi dahi çıkardıkları esnâda96 Hasan Dayı dahi ondördünci 
merhalede asâkir-i müslimîn97 ile Vehran Kal‘ası altına gelüp dâhil ve iki asker 
bir yere karışup mecmû‘an yedibin dörtyüz nefer muvazzaf  güzîde Rûmlı asker 
olup, ba‘de'l-istişâre her yük onar akçeye olmak üzre yüz kırkdört bin yük çalı 
ihzâr olup, kal‘anın ve cümle burçların handakları ve bataklıkları dolduruldı. 
Ve üzerlerine toprak çekilüp düzledikden sonra gerek kal‘a ve gerek burçların 
her biri başka başka muhâsara ve meterisler alınup ve lagamlar yürüdülüp 
birbirlerine imdâdları98 münkatı‘ oldukdan sonra mütevekkilen ala'llâh ibtidâ 
su burcı muhâsara olundı. On kıt‘a balyemez hâtır gönül bilmez ve yedi kıt‘a 
hâvân topuyla döğülüp, yetmişaltı gün ceng ü cidâl ve harb [ü] kıtâlden sonra 
feth ü teshîri müyesser oldı. Derûnunda olan küffar-ı hâk-sârdan dahi99 seksen 
neferi esîr-i der-zencîr100 ve101 mâ‘adâsı tu‘me-i şîr-i102 şemşîr oldı. İçinde bulu-
nan onaltı kıt‘a tuç topuyla mazbût-ı İslâmiyân kılındı. İbtidâ-yı muhâsaradan 
fethine değin esnâ-yı muhârebede103 104üçyüz elli mıkdârı guzât-ı İslâm'dan 
şerbet-i şehâdet nûş eylediler. Burc-ı mezbûreye kifâyet mıkdârı müstahfizân-ı 
asker vaz‘ olundukdan sonra sene-i mezkûre Rebî‘ü'l-âhiri'nin dokuzuncı güni105 
Morcic burcı dahi top ve tüfeng ve humbara ve seng ile muhâsara ve muhâre-
be-i azîm106 ile mukātele107 olunup dokuzuncı gün öyle vaktinde vire ile anın 
dahi fethi108 müyesser olup derûnunda olan altı kıt‘a tuç topuyla zabt u rabt109 

96 çıkardılar ÇY
97 ehl-i İslâm ÇY
98 imdâd-ı i‘ânetleri ÇY: i‘ânet -V
99 dahi ÇY: -V
100 der-zencîr ÇY: -V
101 ve -ÇY
102 şîr -ÇY
103 muhârebede VÇ: muhâsarada Y
104 fethe değin +Y: -ÇV
105 güni -ÇY
106 azîm ÇY: -V
107 ile mukātele Ç: -YV
108 feth-i teshîri ÇY: teshîr -V
109 u rabt ÇY: -V
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ve yüz nefer cengcisi esîr-i der-110zencîre çekildi. Burc-ı mezbûre dahi kabza-i 
teshîre111 girince değin yirmibeş nefer kadar112 guzât-ı ehl-i İslâm113 şühedâ 
zümresine114 ilhâk oldı. Bundan sonra115 Çipot burcı dahi muhâsara ve lagam 
kâr itmeyüp, handakında üç gün üç gice meks ü ârâm ve harb [ü] kıtâl olup, 
guzât-ı ehl-i116 İslâm üzerine envâ‘-ı dürli âteşler saçup nicelerin şehîd ve nice-
lerin zahm-dâr idüp yerlerinde sâbit-kadem117 oldılar. Âkıbetü'l-emr melâ‘în-i 
hâsirînin118 âteş-efşânlığına bakılmayup taraf  taraf  nerdübânlar dayayup yü-
rüyüş ile feth idüp cümlesin kılıçdan geçirdiler. Ve yirmibeş günden sonra kılıç 
burcı dahi muhâsara ve kırkaltıncı günde anın dahi fethi119 müyesser olup, dört 
kıt‘a topuyla zabt u rabt120 olundı. Esnâ-yı muhârebede derûnunda lagam ve 
humbara ilminden mâhir beş nefer kâfir firâr ve istîmân itmeleriyle katlden 
halâs olup hıdmete kullanıldı. Sâ’iri121 bi'l-külliyye122 kılıçdan geçirildi. Bunun 
dahi eyyâm-ı muhâsarasında yüz yetmiş kadar123 guzât-ı ehl-i İslâm124 şehîd125 
oldı.126 Ve bundan onbeş gün sonra nefs-i127 Vehrân Kal‘ası ve yeni burc ta‘bîr 
olunan Yeni Kal‘a dahi muhâsara ve lagamlar hafrına mübâşeret olunup elli 
gün muhârebeden128 sonra lagamlar kal‘a dîvarına müntehî olup ve deryâ129 
tarafı muhâsara kabul eylemeyüp130 hâlî bulunmağla, derûnunda mütehassın 
olan kılâ‘-ı mezbûrûn zâbiti Merkiş nâm kâfir-i bî-dîn hisâr-ı mezkûrûnı tahlîs-

110 esîr-i der Ç: -YV
111 tasarrufa ÇY
112 kadar ÇY: -V
113 ehl-i İslâm ÇY: -V
114 defterine ÇY
115 Kelime derkenâr olarak yazılmıştır.
116 ehl ÇY: -V
117 kadem -ÇY
118 bî-dînlerin ÇY
119 feth-i teshîri ÇY: teshîr -V
120 u rabt ÇY: -V
121 sâirleri ÇY
122 bütün ÇY
123 mıkdârı ÇY
124 ehl-i İslâm ÇY: -V
125 şühedâ defterine ilhâk ÇY
126 eyledi Ç: oldu YV
127 nefs -ÇY
128 muhârebe ve mukātele olundukdan ÇY: ve mukātele olunduk -V
129 deryânın ÇY
130 itmeyüp ÇY
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den me’yûs ü nâ-çâr kılınmağla,131 dörtbin kadar132 kâfir ile nısfü'l-leylde feryâd 
ü figān iderek sekiz kıt‘a İspanya çekdirmelerine süvâr, vilâyet-i menhûselerine 
firâr eyleyüp ale's-sabâh oniki kıt‘a topuyla Vehrân Kal‘ası ve otuz kıt‘a topuyla 
Yeni Kal‘a bu vechile feth [ü] teshîr [ve]133 zabt u rabt134 olunup, bunların dahi 
esnâ-yı muhâsara ve muhârebesinde sekizyüz kadar135 ehl-i İslâm şehîd ve dâr-ı 
cinâna hırâm eylediler. Ol gün Kızıl Tâbya dahi muhâsara olunup galebe-i 
guzâtdan derûnunda mütehassın olan la‘în-i bî-dîn liman burcuna firâr idüp 
hâliyeten fethi136 müyesser oldı. İçinde bulunan otuz kıt‘a topuyla zabt u rabt137 
olundı. Yeni Kal‘a'nın cirmi Galata Kal‘ası kadar138 olup Vehrân Kal‘ası için-
de olan üç aded kilise-i vasî‘anın derûnları elvân-ı ruhâm [ve] masnû‘ asnâm 
ile müzeyyen idi. Cümlesi hafr olunup en evsa‘ deyri139 pâdişâh-ı âlî-cenâb140 
hazretleri içün câmi‘-i şerîf  kılındı. Ezânlar okunup alemler dikildi. Münâsib 
mahallerine mihrâb ve minber ve mahfil-i şerîf141 tertîb ve tezyîn olundukdan 
sonra teberrüken guzât-ı İslâm ibtidâ anda salât-ı cumʻayı142 edâ ve hulûs-ı 
kalb ile bükâ iderek, devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâhî du‘âsın eylediler. 

Vezîr-i sânîyi vâlide sultân hazretleri-çün, vezîr-i sâlisi Vezîr-i aʻzam Ali Paşa 
içün edâ-yı salât-ı cumʻa olunmak üzre cevâmi‘-i şerîf  olup, münâsib şeylerden 
vakıflar vaz‘ olundı. Üç günden sonra metânet [ü] istihkâm ile mevsûf  ve fethi 
düşvâr olan hısn-ı hasîn-i üstüvâr liman burcı dahi cevânib-i erba‘adan muhâ-
sara ve azîm toplar kurılup ve lagamlar yürüdilüp yetmişyedi gün muhârebe 
ve nice nice mukāteleden143 sonra bi-avni'llâhi'l-Melikü'l-müteʻâl derûnunda 
mahsûr olan144 küffâr-ı dâllin145 bir mıkdârı istîlâ-yı emrâz-ı mühlikeden ve 

131 kalmağla ÇY
132 mıkdârı ÇY
133 teshîr ÇY: -V
134 u rabt ÇY: -V
135 mıkdârı ÇY
136 feth ü teshîri ÇY: ü teshîr -V
137 u rabt Ç: -YV
138 mıkdârı ÇY
139 yeri ÇY
140 âlî-cenâb ÇY: -V
141 şerîf  Ç: -YV
142 anda +Ç: -YV
143 mukātele olundukdan ÇY: olunduk -V
144 olan ÇY: -V
145 dâllin VY: hâk-sârın Ç
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kıllet-i eklden ve fevh-i mâ’dan bedenleri şişüp mürd-i helâk, menzilleri zîr-i 
hâk olup atak-ı hubûlin ve merbût esîrlerin katl ve deryâya döküp nâ-çâr 
kaldıkları mahalde taraf  taraf  lagamlar atılup ve top ve tüfeng ve humbara 
ve seng ile yürüyüş olup darb-ı şemşîr iderek kal‘a-i mezbûre feth ü teshîr-i 
gāziyân olup bakıyyetü's-süyûf  olan146 melâ‘înden147 mukaddem askerleriyle 
imdâda148 gelüp işbu liman burcunda mahsûr olan Malta kapudanı ve Ceneviz 
voyvodası ve papa ruhbânı didikleri la‘în-i iblîs-i ibâ-i ebâlîs ü pür-telbîs ve 
France kapudanı ve sipâh zâbitleri ile ikiyüz altmış nefer kâfir esîr ü der-zencîr 
olup guzât-ı ehl-i149 İslâm'dan dahi sekizyüzden150 mütecâviz dilâverân şehîd151 
oldı.152 Bi-fadli'lllâhi teʻâlâ kal‘a-i mezbûre dahi otuz kıt‘a topuyla zabt u rabt153 
olunup bâlâda müfredât üzre zikr olunan yedi pâre kal‘a ve Vehrân Şehri 
onbir ayda kabza-i tasarrufa duhûl154 muvaffak olup,155 cümlesinden yüzotuz 
kıt‘a balyemez top156 ve dörtbin mıkdârı157 esîr ahz olundı. Ve bu fütuhât-ı 
celîle itmâmına değin kılâ‘-ı mezbûrûn altında hîn-i muhârebede mukātele 
ve158 asâkir-i ehl-i159 İslâm'dan ikibin otuzbeş nefer şehîd ve ba‘de'l-muhâ[re]
bede mecrûhan avdet idüp vefât iden şühedâ160 ile üçbinden ziyâdeye bâliğ 
oldı. Mezkûr Vehrân Kal‘ası'nın mukābili olan İspanya Vilâyeti bahren seksen 
mil ve Cezâyir'e ikiyüz elli mil ve berren Fas Vilâyeti sınuruna altı merhale 
ve bahren üçyüz mil mesâfe olup bi-tevfîkı'llâhi'l-müsteʻân161 feth-i İslâmiyân 
olup Arab yakasından düşmen-i bî162-dînin kökü163 kesilüp gerek Cezâyir'in ve 

146 olan ÇY: -V
147 melâ‘în-i bed-hüsrândan Ç: melâ‘în-i bed-husrevâneden Y: melâ‘înde V
148 imdâd-ı i‘ânete ÇY: i‘ânet -V
149 ehl ÇY: -V
150 yüz neferden Ç: nefer YV
151 şühedâ defterine ilhâk ÇY
152 oldılar ÇY
153 u rabt ÇY: -V
154 duhûl VY: duhûle Ç
155 olup VY: olunup Ç
156 kal‘a-küp +ÇY: -V
157 mıkdârı ÇY: -V
158 mukātele ve ÇY: -V
159 ehl ÇY: -V
160 şühedâlar ÇY
161 te‘âlâ ÇY
162 bî ÇY: -V
163 kökleri ÇY
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gerek Fas memleketlerinin âyende vü revende tüccâr ve hüccâcın memerleri 
olmağın emîn [ü] sâlim oldılar. Ale'l-husûs sefâyin-i İslâm'a aceb yatak hâsıl 
oldı. Ve bi'l-cümle kılâ‘-ı mezkûrûnun dekâkîn ve büyûtı ve bâğ ve bâğçe ve 
mezru‘âtı164 tahrîr olunup mülkiyyet üzre isteyen müslimîne değer-i bahâsıyla 
fürûht olundı. Andan sonra hisârlarının ve tâbyalarının münhedim olan yerleri 
gereği gibi ta‘mîr [ü] termîm ve top ve mühimmât-ı cebe-hânesi ve ikibin nefer 
mıkdârı165 müstahfizân-ı askeri yerlü yerine vaz‘-ı tetmîm ve zahîreleri tekmîl 
ve üzerlerine Vatan Beyi Mustafâ Bey serdâr nasb olundukdan sonra mansû-
ren ve muzafferen ve berren ve bahren Cezâyir'e gelüp şebân-rûzân onbeş gün 
şehir donanması olduğun rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm166 eylediler. 

Ve sene bunda encâma irdi.

164 mezra‘âtı VY: mezrû‘âtı Ç
165 mıkdârı ÇY: -V
166 i‘lâm ÇY: -V

864 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



BiN YÜZ YirMi SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharrem'inin gurresi cumʻa güni ki Mart'ın onikisidir, Ka-
pudan Vezîr Moralı Aşçı İbrâhîm Paşa Eski Sarây ardında vâki‘ Sultân Sarâyı 
mevzi‘inde binâ eyledüği câmi‘-i şerîfde, ibtidâ cumʻa namâzı kılındı. 

Vefât-ı şehzâde

Mâh-ı mezbûrun onuncı bâzâr gün pâdişâh-ı âlî-cenâb1 hazretlerinin 
Sultân Murad nâm şehzâdesi dahi fevt ve derûn-ı sarâyda gasl olup namâzı 
Bâbü's-sa‘âde önünde2 kılındıkdan sonra a‘yân-ı devlet alup Vâlide Câmi‘i 
Türbesi'nde götürüp karındaşları yanına defn eylediler. 

Sûr-ı (Emîne Sultân Zevce-i)3 Vezîr-i a‘zam

Vezîr-i aʻzamın yedi seneden berü nâmzedlisi olan Emîne Sultân'ın vakt-i 
zamânı gelmeğin bi-emr-i hümâyûn sûr-ı zifâfa mübâşeret eyleyüp evvelâ şey-
hü'l-islâm ve kapudan paşa ve İstanbul pâyesinde olan ulemâ efendilere gelince 
ve hâssa-i meşâyih-i izâm ve yeniçeri ve sipâh ve silâhdâr ve dört aşağı bölük 
ve cebeci ve topcı ve top arabacı ve çavuş ocaklarının ve dîvân hâcelerinin her 
bir gürûhuna birer gün ta‘yîn idüp kendü sarâyına da‘vet ve azîm4 ziyâfetden 

1 âlî-cenâb ÇY: -V
2 önünde -Ç
3 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
4 azîm ÇY: -V

www.tuba.gov.tr



sonra mâh-ı mezbûrun onsekizinci şenbih güni ki şeref-i şems idi, kapudân 
paşayı vekîl nasb eyleyüp şeyhü'l-islâm efendiyle Sarây-ı âmirede dârü's-sa‘âde 
ağası odasına vardılar. Sultân tarafından dahi ağa-yı mûmâ-ileyh vekîl nasb 
olmuş-idi. Şeyhü’l-islâm efendi [300b] mübâşeretiyle yirmibin altun nikâh 
olup du‘âdan sonra şeyhü'l-islâm efendi ile vekîller sultân tarafından birer sevb 
semmûr-ı fâ’izü's-sürûr5 erkân kürkler ile ikrâm olundılar. Ve cihâzı6 alup yine 
azîm alay ve mehter-hâne ile getürüp vezîr-i aʻzam sarâyına nakl eylediler. Ol 
mahalde şeyhü'l-islâm efendiyle kapudan paşa vezîr-i aʻzamdan dahi birer kürk 
giyüp dârü's-sa‘âde7 ağasının kürki sarâya gönderildi. 

Ve mâh-ı mezbûrun yirmibirinci penç-şenbih gün bu cümle a‘yân-ı ehl-i dîvân 
yine ke'l-evvel vezîr-i aʻzam sarâyından binüp azîm alay ve mehter-hâne ile 
Sarây-ı âmireye varup, gelin sultân hazretlerin dârü's-sa‘âdeden alup getür-
diler. Pâdişâh-ı âlî-cenâb8 hazretleriyle vâlide sultân hazretleri mukaddemce 
vezîr-i aʻzam sarâyına teşrîf  buyurmuşlar idi. İki gice beytûtet idüp azîm şenlik 
ve şâzîlikler9 eylediler. Ve mâh-ı Safer'in10 beşinci penç-şenbih gün Vezîr-i aʻ-
zam Kethudâsı Aşçı Abdurrahmân Ağa vezâret hâslarıyla kubbe-nişîn oldı. 
Ve altıncı salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin reşen mevâcibi çıkup 
vüzerâ arza girdi. Ve onikinci penç-şenbih gün Kapudan Vezîr Moralı Aşçı 
İbrâhîm Paşa baştarde ile yirmiiki kıt‘a çekdirir ile tersâne-i âmireden nehzat 
idüp mu‘tâd üzre Yalı köşkünde vezîr-i aʻzam vesâtatı ile huzûr-ı hümâyûnda 
serâserli kürk giyüp şenlik iderek Beşiktaş'a ve andan Akdeniz'e revân oldı. Ol 
gün Kandiye Muhafızı Vezîr Numân Paşa'nın nâmzedlisi olan Ayşe Sultân 
dahi taşra çıkup, muhtasar alay ve ancak mehter-hâne ile Sultân Kethudâsı 
Kitabcı Ali Efendi ve vâlide sultân hazretleri Kethudâsı Kürd Mehemmed 
Efendi önüne düşüp, maktûl Şeyhü’l-islâm Seyyid Feyzullâh Efendi'nin mîrîye 
zabt olunan Zeyrek'de vâki‘ sarây-ı bî-nazîri kendüye ihsân buyurulmuş-idi, 
götürüp ana nakl eylediler. 

5 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
6 cihâzları Ç: cihâzı YV
7 Dârüs'sa‘âdetü'ş-şerîfe Ç: şerîf  -YV
8 âlî-cenâb ÇY: -V
9 şad-mânlıklar ÇY
10 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
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Vefât-ı şehzâde

İrtesi cumʻa güni ki rûz-ı Hızır'dır pâdişâh-ı cihân-penâh11 hazretlerinin Selîm 
nâm şehzâdesi12 dahi fevt olup, minvâl-i meşrûh üzre karındaşları yanına defn 
olundı. Ve mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı penç-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb13 
hazretleri Karaağaç bâğçesine göçdiler.14 Ve15 bütün Bosna Eyâleti’ne nizâm 
virilmek şartıyla Bosna ocak-zâdelerinden Seyfullâh Paşa'ya Bosna Eyâleti’n 
tevcîh ü inâyet16 buyurdılar.17 Ve Selefi Vezîr Sirke Osmân Paşa'nın Âsitâne-i 
sa‘âdet'e gelmesini emr eylediler.18 Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in gurresi dü-şen-
bih gün müjdeci gelüp hüccâc-ı müslimîn selâmet-birle Şâm-ı şerîfe vusûlün 
haber virdi. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi çehâr-şenbih gün Sipâhîler 
Ağası Kara Osmân Ağa azlinden yerine Ocak Kethudâsı Şehrî Ali Ağa nasb 
olundı. Bu vakitde pâdişâh-ı âlî-cenâb19 hazretleri mübtelâ oldukları maraz-ı 
çiçekden sâhib-i firâş idi. Kırkıncı günde20 tamâm-ı sıhhat ü âfiyet bulmağın 
mâh-ı mezbûrun üçünci cumʻa gün Hazret-i Eyyûb-i Ensârî aleyhi rahmeti'l-Bârî 
hazretlerinin merkad-i şerîfinde cumʻa namâzın edâ buyurdılar. Ve21 onikinci 
bâzâr gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh-ı âlî-cenâb 
hazretleri22 du‘âda hâzır bulundılar. 

Ve İnebahtı Muhâfızı Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa'ya Rumili Eyâleti virilüp selefi 
Boşnak Sarı Mustafâ Paşa23 İnebahtı'ya nakl olundı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-ev-
vel'in onüçünci salı gün Ayasofya Vâ‘izi İspirî dâmâdı Mustafâ Efendi fev-
tinden yerine Süleymâniye Vâ‘izi Fazıl Süleymân Efendi nasb olup, mu‘tâd-ı 
kadîm24 üzre meşâyih silsilesi oldı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in gurresi şenbih 

11 cihân-penâh ÇY: -V
12 şehzâde-i civân-bahtları Ç: civân-bahtlar -YV
13 âlî-cenâb ÇY: -V
14 göç itdiler Ç: göçdüler YV
15 ve -Ç
16 ü inâyet ÇY: -V
17 olundular ÇY
18 eyledi Ç: eylediler YV
19 âlî-cenâb ÇY: -V
20 gün Ç: günde V: -Y
21 ve -Ç
22 pâdişâh-ı âlî-cenâb hazretleri ÇY: -V
23 Paşa ÇY: -V
24 kadîm ÇY: -V
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gün Aydın ve Saruhan Muhassılı Osmân-oğlı Nasûh Paşa'ya emîrü'l-haclık ile 
Şâm Eyâleti virilüp selefi Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya ber-vech-i arpalık Teke 
Sancağı tevcîh ü inâyet25 buyuruldı.26 Ve Bosna'dan gelen Vezîr Sirke Osmân 
Paşa'ya maktûl Tırnakcı İbrâhîm Paşa duhteri Hadîce27 nâm hanım sultân 
tezvîc olunmuş-idi. Mâh-ı mezbûrun ondördünci cumʻa gicesi Eyyûb'da28 
sultân-ı mûmâ-ileyh yalısında zifâf  vâki‘ olup birkaç gün29 sonra Karaman 
Eyâleti tevcîh buyurılup,30 selefi Vezîr Genç Ali Paşa'ya ber-vech-i arpalık Silif-
ke Sancağı tevcîh ü31 inâyet olundı. Vezîr-i aʻzam Kethudâsı Dâmâd Mehem-
med Efendi nişâncı ve Çavuşbaşı Telhîsî Türk Mehemmed Ağa küçük mîrâhûr 
ve kapucı-başılardan Sirozlı Şâtır Ali Ağa çavuşbaşı nasb olundılar. Ve mâh-ı 
Receb'in32 dördünci çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb33 hazretleri Karaa-
ğaç bâğçesinden tersâne bâğçesine nakl eylediler. Ve onikinci penç-şenbih gün 
Yeni Sarây'da harem kapusı önünde surre çıkdı. 

Ve yirmibeşinci çehâr-şenbih gün Belgrad-ı dârü'l-cihâd34 Muhâfızı Vezîr 
Hazînedâr İbrâhîm Paşa'nın fevti haberi gelüp yerine Tımışvar Muhâfızı Vezîr 
Kıbtî Ali Paşa ve anın yerine Selanik Sancağı’na mutasarrıf  Çavuş-oğlı Vezîr 
Çakırcı Hasan Paşa nasb olundılar. Ve mâh-ı Şa‘bân'ın üçünci penç-şenbih gün 
pâdişâh-ı âlî-cenâb35 hazretleri tersâne bâğçesinden külliyet ile Yeni Sarây'a 
göçdiler. Ve yedinci dü-şenbih gün Vezîr-i aʻzam Kapucılar Kethudâsı Gedik 
Hasan Ağa silâhdâr ağası nasb olup selefi Safiye Sultân-zâde Mehemmed Bey 
hâli üzre kaldı. Ve dokuzuncı çehâr-şenbih gün Kapudan Vezîr Moralı Aşçı 
İbrâhîm Paşa Akdeniz'den gelüp mu‘tâd üzre vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Yalı köş-
künde huzûr-ı hümâyûnda serâserli kürk giydikden sonra şenlik iderek tersâne-
ye36 dâhil oldı. Ve onuncı penç-şenbih gün Kara Halîl Efendi azlinden Anadolı 

25 ü inâyet ÇY: -V
26 olundı ÇY
27 Hadîce Ç: -YV
28 Eyyûb-i ensârîde Ç: ensârî -YV
29 günden Ç: gün YV
30 olup Ç: buyurulup YV
31 tevcîh ü ÇY: -V
32 Recebü'l-müreccebin ÇY: mürecceb Y: -V
33 âlî-cenâb ÇY: -V
34 dârü'l-cihâd ÇY: -V
35 âlî-cenâb ÇY: -V
36 Tersâne-i âmîreye ÇY: âmire -V
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sadrı İstanbul kazâsından ma‘zûl Burusevî37 Menteş Abdürrahîm Efendi'ye 
verildi. Ve yirminci bâzâr gün pâdişâh-ı cihân-penâh38 hazretlerinin Zeyneb 
nâm duhteri39 fevt olup, mu‘tâd-ı kadîm40 üzre a‘yân-ı devlet dârü's-sa‘âde 
kapusı önünde namâzın kılup önüne düşdiler. Ve götürüp karındaşları yanına 
defn eylediler. Ve yirmiikinci salı gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. 

Vaz‘-ı Esâs-ı Câmi‘-i şerîf der-Üsküdar  
bi-Mübâşeret-i Vâlide-i Pâdişâh-ı Cihân

Vâlide-i pâdişâh Gülnûş Sultân hazretlerinin Üsküdar'da vâki‘ iskele kurbünde 
Zincirlikuyı nâm mahalde binâsına mübâşeret eyledüği câmi‘-i şerîfin temeli 
kazılup, kazıkları çakılup mühimmâtı ihzârından41 sonra mâh-ı Şa‘bân'ın yir-
miüçünci çehâr-şenbih gün bi-emr-i hümâyûn vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih ve 
a‘yân-ı sâ’ire cumhûren üzerine varılup Sultân Bâyezîd Şeyhi Yenibâğçeli Ah-
med Efendi du‘â eyledikden sonra ol vakitde Üsküdar kādîsı bulunan Münec-
cim-başı Mehemmed Efendi yediyle bir vakt-i mübârekede vaz‘-ı esâs kılındı. 
Bu mahalde vâlide sultân hazretleri tarafından bi'z-zât pâdişâh-ı rûy-i zemîn42 
hazretleri vekîl olup kānûnen ve teyemmünen vaz‘-ı esâs anlara vâcib iken ve 
pâdişâh-ı43 selef  ve44 vüzerâ-yı halef45 böyle idegelmişler iken târîh görmeyen 
vükelânın vasf  ve ta‘rîf-i hıdmeti ancak böyle olur. Ve andan cumhûren46 Ayaz-
ma Sarâyı'na varılup vâlide sultân hazretleri tarafından tertîb olunan ziyâfet-i 
uzmâ47 tenâvül kılınup dağıldılar. Ol günün ahşamısı beşinci sâ‘atde Hocapaşa 
Câmi‘i kurbünde vâki‘ Hobyar Câmi‘i yanında Benli Ali48 Ağa hânesinden âteş 
isâbet idüp, sağ cânibinden gidüp şekerci Yahûdî dekâkînlerinin ve ma‘cuncı 

37 Bursevî -ÇY
38 cihân-penâh ÇY: -V
39 duhter-i pâkizesi ÇY: pâkize -V
40 kadîm ÇY: -V
41 ihzâr etdikden ÇY
42 rûy-i zemîn ÇY: -V
43 pâdişâhân ÇY
44 ve Y: -ÇV
45 halef  Ç: halk YV
46 Cumhûren ÇY: -V
47 uzmâ ÇY: -V
48 Ali Ç: -YV
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Rahîkī-zâde hânesi ve mescidi ve dükkânını yakarak49 Mahmûd Paşa Hammâ-
mı karşusunda olan çeşmede varup kaldı. Ve sol cânibinden dahi Cağala-zâde 
Sarâyı'nın art kapusına çıkacak sokakdan yukarı gidüp ve kapu önündeki Hâce 
Kāsım Câmi‘i'ni yakup mukābelesinde olan sokak aşurı Rüstem Paşa Medrese-
si cânibine yapışup, medrese ardın yürüyüp Dâye Kadın Câmi‘i'ni dahi yakup, 
andan ipekciler bodrumunı ve etrâfında olan büyût ve dekâkîni hark iderek 
gidüp irtesi gün ahşama değin ondokuz sâ‘atde bin mıkdârı hâne muhterik-i 
sûzân50 olup ekseri büyük evler51 idi. Mezkûr çeşmede bir yere mülâsık olup 
teskîn buldı. Allâhu ekber el-hükmi li'llâhi'l-aliyyi'l-azîm. Mâh-ı Ramazân'ın52 
ondördünci salı gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve recec mevâcibi çıkup vüzerâ 
arza girdi. Ve onaltıncı penç-şenbih gün taht-ı şerîf  odasında hırka-i mübâre-
ke-i Resûl aleyhi's-selâm açılup teberrüken vüzerâ ve ulemâ53 ve meşâyih da‘vet 
olup54 ve55 du‘âda hâzır bulundılar. Ol gün öyleye karîb henûz Akdeniz'den 
tersâneye gelen mîrî kalyonların birisi cebe-hânesin taşraya çıkarırken bi-em-
ri'llâhi teʻâlâ cebe-hânesine âteş isâbet eyleyüp tarfetü'l-aynda öyle bir gün56 
peyker-i keştî-i ekber pâre pâre ve her pâresi sad-pâre olup içinde bulunan ve 
etrâfından gelüp geçüp ve sayd-ı mâhî idenlerden ricâl ve nisâdan dörtyüz ka-
dar57 âdem sûhte-i nâr olup her birin bir mahalle atduğundan mâ‘adâ, vezîr-i 
aʻzamın tersânede binâ eyledüği câmi‘-i şerîfin ve hammâmın bütün câmları 
şikest ve ba‘zı dîvârları ve ale'l-husûs tersâne bâğçesinin ekser binâsı halel-pezîr 
oldı. Ve mu‘tâd üzre yeniçeri tâ’ifesi matbah-ı âmireden baklavaların alup 
odalarına giderken çarşularda bî-edebâne hareket ve bir nice dekâkîni gāret 
ü hasâret eyledikleri mesmû‘-ı hümâyûn olmağın kul kethudâsı azl ve ol gün 
bile bulunan çorbacılardan ve odabaşılardan onkadar âdem neferlerin zabt 
itmemek töhmetiyle esâmîleri çalınup nefy58 olundılar. Ve sâbıkā kul kethudâ-
lığından ma‘zûl Abdullâh Ağa'yı yine ol mansıb ile kayırdılar. 

49 yakarak -ÇY
50 sûzân ÇY: -V
51 hâneler ÇY
52 Ramazânü'l-mübârekin ÇY: mübârek -V
53 ve ulemâ -ÇY
54 olup ÇY: -V
55 ve -Ç
56 ol gün Ç: öyle bir gün YV
57 mıkdârı ÇY
58 menfâ ÇY
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Azl-i Kaplan Girây ve Nasb-ı ikinci Def‘a Devlet Girây

Kırım hânları tecdîd olundukca Çerkes beyleri beynlerinde üçyüz nefer Çer-
kes esîri tedârük idüp hân-ı cedîde hediyye nâmıyla virmek kānûnları olmağın 
Kırım Hânı Kaplan Girây Hân dahi ol mıkdârı esîre kanâ‘at itmeyüp “üçbin 
mıkdârı59 esîrden eksik almam” deyü60 sözünde musırr olmağla ümerâ-yı Çerkes 
ba‘de'l-istişâre gerçi bu mıkdâr esîr virmek mu‘tâdımızdır. Nihâyet evvel onbeş 
yirmi senede bir hân tebdîl olurdı. Şimdi ise yılda biri tecdîd oluyor, kimin evlâ-
dın alup virelim. Ale'l-husûs şimdi ekser tâ’ife-i Çerkes şeref-i İslâm ile müşerref 
olup her kurâ ve kasabâtda cevâmi‘ [301a] ve mesâcid ve mektebler binâ ve 
salât-ı evkāt-ı hamse edâ ve ta‘lîm-i sıbyân olunurken harbî kefere gibi bir alay 
ümmet-i Muhammedi giriftâr-ı esîr eyleyüp huzûr-ı hânîlerine61 irsâl eylemek 
şerî‘at-i mutahharada câ’izmidir, bu zulme62 Allâh'ın63 rızâsı64 var mıdır? Afv 
buyursunlar ve illâ bir vechile mümkin değildir” kat‘î deyü65 cevâbın gönderme-
leriyle, Kaplan Girây Hân dahi Tatar askerin cem‘ idüp Kerş'den karşu Çerkes 
yakasına ya‘ni ki Taman'a geçüp, andan Kabartay nâm mahalle varıcak Çerkes 
beyleri hîleye sâlik olup “ol mıkdâr esîri virelim siz de Tatarı zabt u rabt66 idin ve 
bize üç gün mehil virin ve siz bunda tevakkuf  buyurun” dimeleriyle hân-ı mağ-
rûr dahi matlûblarına müsâ‘ade ve bir dere içinde konup îş ü işretde ve tamâm-ı 
mest-i müdâm67 ve lâ-ya‘kıl iken Çerkes askeri taraf  taraf  şebhûn idüp Tatar 
askerine bir mertebe kılıç urdılar ki bir târîhde Tatar'ın böyle kırılduğı mesmû‘ 
u müşâhede olunmamışdır. Ekser Kırım'ın nâm [u] şân68 sâhibi güzîde beyleri 
telef  oldı. Hân-ı mağrûr bir mıkdâr tevâbi‘i ile güç belâ69 ile kurtulup Nogay'a 
düşdi. Kırım'a gelmeğe dahi âr itmekle ahâlî-i Kırım vâki‘ hâli70 der-i devlete71 

59 mıkdârı ÇY: -V
60 deyû ÇY: -V
61 câniblerine ÇY
62 zulm [ü] fesâda ÇY: fesâd -V
63 Hakk te‘âlâ hazretlerinin ÇY
64 rızâ-yi şerîfi ÇY: şerîf  -V
65 deyü Ç: -YV
66 u rabt ÇY: -V
67 müdâm ÇY: -V
68 şân -ÇY
69 belâ ÇY: -V
70 olan ahvâli ÇY
71 devlet-medâra Ç: medâr -YV

M E T i N 871

www.tuba.gov.tr



arz [u] i‘lâm72 idüp hân-ı cedîd taleb eylediler. Ba‘de'l-istişâre Sakız Cezîresi'nde 
mahbûs hân-ı sâbık Devlet Girây'ı73 hânlığa ma‘kūl ü münâsib74 görilüp Büyük 
Mîrâhûr Frenk Osmân Ağa fermân-ı hümâyûnla getürmeğe me’mûr olmuş idi. 
Mâh-ı mezbûrun onyedinci cumʻa gün İstanbul'a duhûli haberi gelmeğin Vezîr-i 
aʻzam Kethudâsı Muhsin-zâde Abdullâh Ağa ve çavuşbaşı ve bölük ağaları Kü-
çükçekmece kurbünde istikbâl ve önüne düşüp mehter-hâne ve alay ile getürüp 
Kabasakal Câmi‘i kurbünde mîrîden döşenen Kara Bayram Ağa hânesine nüzûl 
ittirildi. Me’kûlât ve meşrûbâtı taraf-ı mîrîden75 görilüp şehr-i mezbûrun yirmiü-
çünci penç-şenbih gün vezîr-i aʻzam vesâtatıyla hâsbâğçede vâkı‘ yeni köşkde 
pâye-i serîr-i a‘lâya76 yüz sürüp ikrâmen pâdişâh-ı cihân-penâh77 hazretleri dahi 
bir kaç hatve karşu varup musâfahadan sonra pây-i tahtda mefrûş kılınan ihrâm 
üzre iclâsına me’zûn oldı. Evvel-emirde hânlıkdan ibâ idüp “töhmet-i azîm ile 
ma‘zûl olmuş kulunum, dahi nice78 hânlığa lâyık79 sultânlar var. Birin istihdâm 
buyurun. Bu kullarından dahi a‘lâ rızâ-yı hümâyûnları üzre hıdmet iderler” didi. 
“Ben sordum su’âl eyledim “senin aslâ ve kat‘â80 cürmün yoğ imiş seni81 hânlığa 
lâyık gördüm ve senden hıdmet me’mûl iderim” buyurup mu‘tâd-ı kadîm82 üzre 
kırmızı kadîfeye semmûr-ı fâ’izü's-sürûr83 kaplu kapaniçe kürk ilbâs ve başına 
kalpak üzre84 iki mücevher top sorguç nasb ve miyânına murassa‘ tîrkeş ve şemşîr 
bend ve som abâyî ve mücevher raht ile eğerlenmiş bir siyâh at ihsân buyurılup 
mu‘azzez yine vezîr-i aʻzam kulları85 ile at başı berâber hânesine revân oldı. 

Ve mâh-ı Şevvâl'in gurresi cumʻa gün bir azîm yağmurlı günde pâdişâh-ı 
âlî-cenâb86 hazretleri âyân-ı devlet ile bâb-ı hümâyûnda bayramlaşup alay 

72 i‘lâm Ç: -YV
73 Giray Hân hazretlerini ÇY: hân hazretlerin -V
74 ü münâsib ÇY: -V
75 taraf-ı mîrîden ÇY: -V 
76 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
77 cihân-penâh ÇY: -V
78 nice -ÇY
79 nice +ÇY: -V
80 ve kat‘â ÇY
81 seni -ÇY
82 kadîm ÇY: -V
83 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
84 üzre -Ç
85 kulları ÇY: -V
86 âlî-cenâb ÇY: -V
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ile varup Sultân Ahmed Hân Cami‘inde bayram namâzı kılup87 geldi88. Ve 
dokuzuncı şenbih gün ikinci def‘a hân-ı âlî-şân89 hazretleri yine vezîr-i aʻzam 
kulları90 vesâtatıyla sofa köşkünde vâkı‘ sünnet odasında bisât-bûs-ı şehriyârî 
şerefine nâ’il olup celse-i hafîfe esnâsında serhadde müte‘allik ba‘zı mükâleme-
den sonra mazhar-ı iltifât yeşil çukaya kaplu bir â‘lâ semmûr erkân91 kürk ilbâs 
ve92 miyânına bir kabza mücevher hançer ihsân, Kırım'a azîmetle me’mûr 
olmağın mâh-ı mezbûrun onbirinci dü-şenbih gün erkence vezîr-i aʻzam sarâ-
yına da‘vet ve cümle ocak ağaları ve müteferrika ve çavuş ve vezîr-i aʻzamın 
enderûn ve93 bîrûn tevâbi‘iyle kethudâsı mehter-hâne ile binüp tertîb-i alaydan 
sonra hân-ı âlî-şân94 hazretleri dahi vezîr-i aʻzam ile hem-inân İstanbul'dan95 
çıkup Topkapusı hâricinde sadr-ı sâbık maktûl Kara İbrâhîm Paşa Çiftliği’nde 
ziyâfet olundı. Ol mahalde vezîr-i aʻzam tarafından dahi gulgûlî çukaya kaplu 
erkân kürk96 giydirilüp ve altına eğerlenmiş at çekilip vedâ eyledi. Andan yine 
kethudâ-yı sadr-ı âlî müretteb alay ile Küçükçekmece'ye değin gidip selâmla-
yup avdet eyledi. Ve irtesi salı gün dîvân-ı hümâyûnda bundan akdem Vehrân 
Kal‘ası müjdesiyle Cezayir'den gelen dayılar gelüp pîşkeşlerin arz idüp kaftân 
giydüler. Ve onaltıncı97 şenbih güni dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Benli 
Mustafâ Ağa sipâhîler ağası olup selefi Şehrî Ali Ağa'ya tekā‘üd virildi. 

Zuhûr-ı Silâhdâr Ali Paşa

Ve yirmibeşinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb98 hazretleri büyük duhte-
ri99 Fâtıma Sultân hazretleri Silâhdâr Ali Ağa'ya ve küçük duhterleri sultân 
hazretlerin Vezîr-i râbi‘ Aşçı Abdurrahmân Paşa'ya nâmzed idüp silâhdâr ağa 

87 edâ idüp ÇY
88 girü avdet eyledi ÇY
89 âlî-şân ÇY: -V
90 kulları ÇY: -V
91 erkân -Ç
92 ilbâs ve -ÇY
93 ve -ÇY
94 âlî-şân ÇY: -V
95 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
96 semmûrun Ç: erkân kürk YV
97 ikinci Ç: altıncı YV
98 âlî-cenâb ÇY: -V
99 duhterleri ÇY
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huzûr-ı hümâyûnda ve Abdurrahmân Paşa huzûr-ı sadr-ı âlîde kürklerin giyüp 
nişânların teslîm itmelerin fermân-ı hümâyûn100 buyurdılar.101 Mâh-ı Zil-
ka‘de'nin yirmidokuzuncı şenbih gün Rumili Kādî-askeri Solak-zâde Mahmûd 
Efendi ve Anadolı Kādî-askeri Menteş Abdurrahîm Efendi ve İstanbul Kādîsı 
Sahhaf-zâde Seyyid Mehemmed Efendi azl olup üçünci def‘a Mîrzâ Mustafâ 
Efendi Rumili sadrına ve ikinci def‘a Mecdi Mehemmed Efendi Anadolı sad-
rına ve Kâbe'den munfasıl Kara İsmaʻîl Efendi İstanbul kazâsına ku‘ûd eyledi. 
Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin onuncı102 çehâr-şenbih gün mu‘tâd-ı kadîm103 üzre 
pâdişâh hazretleri a‘yân-ı devlet ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay-birle 
Vâlide Câmi‘inde bayram namâzın kılup geldi. Ve ondokuzuncı cumʻa gün 
Mercângöz Beyi yediyle Mısır hazînesi gelüp dâhil-i hazîne-i âmire oldı.

Sefer-i Basra ve Te’dîb-şoden-i Eşkıyâ-yı Urbân

Cezâyir-i Basra Urbânının Basra üzerine hareket ve istîlâsın Basra Muhâfızı 
Vezîr Köse Halîl Paşa ve Bağdâd Beylerbeyisi Vezîr Eyyûbî Hasan Paşa arz 
idüp mükemmel asker ile104 üzerlerine varılup müstevlî oldukları mukāta‘ât 
yedlerinden nez‘-i istihlâs ve kendülerin haklarından gelinmesine muhtâc oldu-
ğun i‘lâm itmeleriyle ba‘de'l-istişâre sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn 
mûcebince Bağdâd Beylerbeyisi mûmâ-ileyh Vezîr Hasan Paşa ser-asker olup 
ve yanına Şehrizor Vâlîsi Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa ve Musul Vâlîsi Şeh-
suvâr-oğlı Mehemmed Paşa ve Diyârbekir Vâlîsi Vezîr Boşnak Receb Paşa ve 
Anadolı Vâlîsi Hâcıkırdıran Vezîr Çerkes Hasan Paşa mükemmel105 kapuları 
ve eyâletleri askerleriyle ta‘yîn olup Rakka Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa'nın 
beşyüz nefer ve Maraş Vâlîsi Rişvan-oğlı Halîl Paşa'nın üçyüz nefer âdemle-
riyle ancak kethudâları me’mûr ve Bağdâd altında cem‘iyyet idüp yürüdiler.106 
Eşkıyâ-yı Urbân’a haddin bildirip ele girenlerin katl-i âmm eyleyüp mesken 
[ü] me’vâların yıkup mâl [ü] eşyâların gāret [ü] hasâret eylediler. Mâ-beyne 
muslihûn girüp mîrî mukāta‘âta vaz‘-ı yed itmemek ve kendü üzerlerinde olan 

100 hümâyûn ÇY: -V
101 buyuruldı ÇY
102 üçüncü Ç: onuncı YV
103 kadîm ÇY: -V
104 tedârük idüp ÇY
105 ve +Y: -ÇV
106 buyuruldılar Ç: yürüdiler YV
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mîrî virgülerin vakt ü zamânıyla Bağdâd vâlîlerine edâ vü teslîm eylemek üzre 
ahd [ü] mîsâk idüp rehinleriyle hüccetleri alındıkdan sonra askere izn ü ruhsat107 
virildüği haberi108 evâhir-i Zi'l-hicce'de Âsitâne'ye109 gelüp rikâb-ı hümâyûna 
arz[u] inhâ110 olundukda ol seferde mevcûd Anadolı Beylerbeyisi Hâcıkırdı-
ran Vezîr Çerkes Hasan Paşa Basra muhâfazasına ta‘yîn olup ve selefi Vezîr 
Köse Halîl Paşa'ya Sayda-Berut Sancağı ve Sakız muhâfızı sadr-ı sâbık Baltacı 
Mehemmed Paşa'ya Haleb Eyâleti ve anın selefi Vezîr Arnavud Abdî Paşa'ya 
Anadolı Eyâleti ve Teke Sancağı’na mutasarrıf  Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya 
Kıbrıs Eyâleti ve Silifke Sancağı’na mutasarrıf  Vezîr Genç Ali Paşa'ya Adana 
Eyâleti ve Hanya'ya menfâ Vezîr Kara Mehemmed Paşa'ya İnebahtı Sancağı 
ve selefi Boşnak Sarı Mustafâ Paşa'ya Yanya Sancağı verildi ve sene bunda 
encâma irdi.

107 ü ruhsat ÇY: -V
108 haberi -ÇY
109 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
110 inhâ ÇY: -V
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BiN YÜZ YirMi Bir SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre1 Muharrem'inin dördünci cumʻa güni ki Mart'ın dahi dördi idi 
Vezîr-i aʻzam Ali Paşa Parmakkapu kurbünde vâkı‘ Sırmakeş-hâne mevzi‘inde 
binâ eylediği câmi‘-i şerîf  ve medrese-i latîf  ve hân-gâh2 ve imâret-i münîf 
tamâm olup cumʻa namâzı kılındı ve ondokuzuncı şenbih güni tersânede3 it-
mâmı müyesser olan yeni baştarde ile ellibeş zirâ‘ bir kalyon deryâya indirildi. 
Ve mâh-ı Safer'in4 yirminci5 salı güni sene-i mâziyenin reşen ulûfesi çıkup vü-
zerâ arza girdi. Ve yirmialtıncı dü-şenbih gün sekiz kıt‘a mîrî kalyon ile Cânım 
Hâce Mehemmed Kapudan Akdeniz muhâfazasına me’mûren azîmet eyledi.

Sûr-ı Hümâyûn

Dâmâd-ı pâdişâhî Silâhdâr Fâzıl Ali Ağa'ya huzûr-ı hümâyûnda vezâret-i sânî 
kürki giydirilip taşraya me’zûn olmağın bi-emr-i hümâyûn mâh-ı Rebî‘ü'l-ev-
vel'in üçünci bâzâr güni evvelâ Kapudan Vezîr Aşçı İbrâhîm Paşa sağdıç ta‘yîn 
ve huzûr-ı sadr-ı âlîde sağdıç kürki giyüp andan kendü erkân kürk kallâvî destâr 
ve cümle ağavâtı ve6 dîvân çavuşları piyâdece orta kuşak ve mücevveze ile önü-
ne düşüp Demirkapu kurbünde vâkı‘ silâhdâr paşa hânesine varılup kethudâsı 
Hüseyin Ağa yedinden nişân yüzüğüyle bî-hadd mücevherât ve murassa‘ât, 
mu‘tâddan ziyâde oldukdan gayrı on kîse akçe ve iki lâ-nazîr sîm-i nahl ve 

1 mezbûre -Ç
2 ve hân-gâh -Ç
3 Tersâne-i âmîrede ÇY: âmire -V
4 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
5 yirmibirinci ÇY
6 a‘yân +Ç: -YV
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boğça boğça akmişe ve dîbâ ve harîr ve şeker işlerinden mâ‘adâ,7 tûli beşer 
zirâ‘, arzı dörder zirâ‘ ve etrâfı bir mukallaklı tahtadan yapılmış iki kerevet 
üzre içi ser-â-pâ şekerden düzülmüş müte‘addid tahtlar8 ve kasrlar ve her biri-
nin üstünde mahsûs kafesler ve içinde sâhte bülbüller ve döşenmiş tuğlalar ve 
çakıllar ve toprak yerine toz9 şekerler ve envâ‘î şukûfeler ile müzeyyen bâğçeleri 
teslîm alup alay ile götürüp Yeni Sarây'da dârü's-sa‘âde ağasına varıldı.10 Ol 
dahi11 mahalline îsâlinden12 sonra ağa-yı mûmâ-ileyh yediyle gelin sultân haz-
retleri tarafından [301b] sağdıç paşaya ve silâhdâr paşa kethudâsına birer a‘lâ 
semmûr erkân13 kürk ilbâs olundı. Ve irtesi dü-şenbih gün huzûr-ı hümâyûnda 
silâhdâr paşa dahi serâsere kaplu izn kürki giydikden sonra mu‘tâd üzre vezîr-i 
aʻzam kethudâsıyla çavuşbaşı bâb-ı hümâyûndan alup huzûr-ı sadr-ı âlîye 
getürdiler. Üç gün mihmân olmak kānûn iken zifâf  vakti karîb olduğundan 
eğlendirmeyüp ikrâmen eyleyüp serâserli kürk giydirüp mu‘azzez yine ol takım 
ile hânesine gönderdi. Anda dahi meks itmeyüp doğrı gelin sultân hazretlerine 
Eyyûb'da ihsân buyurılan vâlide yalısına varup nâzil oldı. Ol gün14 taraf-ı pâ-
dişâhîden15 vezîr-i aʻzam ile Süleymân Paşa ve16 sağdıç paşa ve Abdurrahmân 
Paşa ve şeyhü'l-islâm efendi ve sadreyn efendiler ve İstanbul kādîsı ve nakī-
bü'l-eşrâf17 efendi ve defterdârân efendiler ve yeniçeri ağası ve cebeci-başı ve 
topcı-başı ve bölük ağaları ve dîvân hâceleri ve nişâncı ve meşâyih Sarây-ı âmi-
re'ye da‘vet olup18 ve dîvân-hâne önünde kurılan çergelere inüp tertîb-i ziyâfet-
den sonra gelin sultân hazretleri tarafından dârü's-sa‘âde ağası ve silâhdâr paşa 
tarafından sağdıç paşa vekîl olup çergede ancak vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih 
efendiler mahzarında şeyhü'l-islâm efendi kırkbin altun mehir-i mü’eccel ile 
nikâh kılup, Yenibâğçeli Şeyh Ahmed19 Efendi du‘âsından sonra vüzerâya 

7 mâ‘adâ -Ç
8 tahtlar VY: tahtalar Ç
9 toz -Ç
10 varıldı -Ç
11 ol dahi Ç: -YV
12 îsâlinden VY: îsâl eyledikden Ç
13 erkân -Ç
14 ol gün VY: evvel Ç
15 pâdişâh-ı rûy-i zemîn hazretlerinden Ç: rûy-i zemîn hazretlerin -YV
16 ve -Ç
17 eşrâf  ÇY: -V
18 olup Ç: -YV
19 Şeyh Ahmed VY: şeyhü’l-islâm Ç
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serâserli kürk ve ulemâya çukaya kaplu erkân semmûr kürk vesâ’ir a‘yâna ser-
â-pâ20 kaftân giydirildi. Ve cihâz yüklenüp sağdıç paşa ve ocak ağaları ve rikâb 
ağaları ve gediklü ve ulûfelü müteferrika ve çavuş ve cümle vüzerâ ve ağavâtı,21 
erkân kürk ve Selîmî destâr ve mücevvezeleriyle önüne düşüp alay ile götürüp 
Edirnekapusı'ndan çıkup Eyyûb'da vâlide22 yalısına îsâl eylediler. Ve23 mâh-ı 
mezbûrun yedinci penç-şenbih gün ve yine cümle vüzerâ vü ulemâ ve meşâyih 
ve ocak ağaları ve kapucı-başılar ve dîvân hâceleri ve ancak kul kethudâsı ve 
zümre-i müteferrika ve çavuşân ve vüzerâ ağavâtı bi-esrihim erkân ve ferâce 
ve her birinin mu‘tâdı olduğı üzre kallâvî ve Selîmî ve mücevveze destârları ve 
dîvân rahtlarıyla rahşlarına süvâr ve gelüp dârü's-sa‘âdeden gelin sultân haz-
retlerin alup ma‘hûd iki sîm nahlden gayrı hâsbâğçeden kaddi onbeşer zira‘ 
tertîb olunan iki lâ-nazîr sîm nahller sultân hazretlerinin sîm arabası önünde 
yürüyüp birkaç gün mukaddem şâh-râhda mürûra mâni‘ olan ba‘zı hâne, 
dekâkînlerin sonradan yine mîrîden ta‘mîr olunmak üzre sakafları kesilüp kal-
dırımları sökülmüş-idi, Azîm alay ve mehter-hâne ile dîvân yoluyla yürünüp 
Edirnekapusu'ndan çıkılup Otakçılar ve Eyyûb24 çarşusundan geçilüp doğrı 
Eyyûb25 yalısına getürilüp nüzûl itdirildi. Ol mahalde silâhdâr paşa tarafından 
dahi vüzerâya ve ulemâya kürk ve a‘yân-ı dîvâna ser-â-pâ kaftân giydirildi. Ve 
ahşam zifâf  vâki‘ olup ve irtesi günden sonra vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih ve 
dîvân hâcelerine ve ocak halkına birer gün ta‘yîn ve tertîb-i ziyâfet kılındı. Ve 
düğün dahi26 bunda27 encâma irdi. 

Ve onüçünci çehâr-şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup 
Vezîr-i aʻzam Ali Paşa ve Vezîr-i sânî Dâmâd-ı şehriyârî Fâzıl Ali Paşa, Vezîr-i 
sâlis Abaza Süleymân Paşa, Vezîr-i râbi‘ Kapudan Aşçı İbrâhîm Paşa, Vezîr-i 
hâmis Aşçı Abdurrahmân Paşa ale't-tertîb mihrâb önünde oturdılar. Pâdişâh-ı 
âlî-cenâb28 hazretleri dahi du‘âda hâzır bulunup, müjdeci hüccâc-ı müslimînin 
selâmet-birle Şâm-ı şerîfe vusûlün haber virüp bir kutı Medîne-i münevvere 

20 ser-â-pâ -Ç
21 ağavâtı VY: a‘yânı Ç
22 vâlide -Ç
23 ve -Ç
24 ensârî +Ç: -YV
25 ensârî +Ç: -YV
26 dahi Ç: -YV
27 tamâm +Ç: -YV
28 âlî-cenâb ÇY: -V
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hurmasın huzûr-ı hümâyûna ihdâ eyledüği mahalde kaftân giydirilüp atiyye 
ile mesrûr kılındı. Ve onsekizinci dü-şenbih gün Kapudan Vezîr Aşcı İbrâhîm 
Paşa baştarde ile yirmiiki kıt‘a çekdirir ile tersâneden29 nehzat idüp mu‘tâd üzre 
Yalı köşkünde vezîr-i aʻzam vesâtatıyla huzûr-ı hümâyûnda kendü serâserli kürk 
ve ümerâ-yı bahriyye kaftân giyüp şenlik iderek Beşiktaş'a varup lenger-endâz 
oldı. İki kıt‘a çekdirir Özi Kal‘ası ta‘mîrine ve üç kıt‘a çekdirir dahi Âsitâne'de30 
alıkonup bâkī çekdirirler ile Akdeniz muhâfazasına azîmet eyledi. 

Bu yakında Limni Kal‘ası'nın cebe-hânesine sâ‘ika inmeğin,31 sâbıkan32 mü-
ceddeden ta‘mîr [ü] termîmi içün kendüye fermân sâdır oldı. Ve yirmibeşinci 
dü-şenbih gün Mîr-i alem Rakkās Ali Ağa hacc-ı şerîf  avdetinde Mısır’da 
fevt olduğı haberi gelmeğin mansıbı Baş Kapucı-başı Şâhin Mustafâ Ağa’ya 
inâyet [ü]33 ihsân buyuruldı. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in onikinci penç-şenbih 
gün pâdişâh-ı âlî-cenâb34 hazretlerin, vezîr-i aʻzam Kurı Çeşme Yalısı'na da‘vet 
ve ziyâfet idüp hâssa büyük kayık ile teşrîf  buyurdılar. Ve Moskov keferesinin 
berr [ü] bahrden hareketin Kırım Hânı celâdetlü âlî-şân hazretleri35 arz [u] 
i‘lâm36 itmeğin kapudân-ı sâbık Aşcı Hâcı Mehemmed Paşa Karadeniz’e yine37 
serdâr ta‘yîn olup mîrî beş kıt‘a kalyon ve dört kıt‘a fırkate ile Kerş Boğazı 
muhâfazasına irsâl olundı ve Gönye Sancağı’na mutasarrıf  Selîm Bey dahi 
Trabzon havâlîlerinden üçbin nefer mıkdârı38 yeniçeri tahrîr idüp, Karadeniz 
gemileriyle karşu Kırım Adası'na geçüp Yeni Kal‘a'ya girüp muhâfaza itmek 
emr [ü] fermân39 buyuruldı ve Âsitâne'den40 dahi iki yüz nefer topçı gönderil-
di. Ve yirmiüçünci dü-şenbih gün Kırkbir mülakkab41 Koca42 Mustafâ Ağa43 

29 Tersâne-i âmire'den ÇY: âmire -V
30 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
31 inmeğin VY: itmeğin Ç
32 sâbıkan -Ç
33 inâyet ÇY: -V
34 âlî-cenâb ÇY: -V
35 celâdetlü âlî-şân hazretleri ÇY: -V
36 i‘lâm ÇY: -V
37 yine Ç: -YV
38 mıkdârı ÇY: -V
39 emr-i fermân ÇY: -V
40 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
41 mulakkab -Ç
42 mukalleb +Ç: -YV
43 Ağa VY: Ağa'nın Ç
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azlinden beşinci def‘a Abdülkerîm Ağa topçıbaşı nasp olundı ve mâh-ı Cemâ-
ziye'l-evvel'in sekizinci dü-şenbih gün Yeni Kal‘a muhâfazası-çün Âsitâne'den44 
dahi üçbin nefer yeniçeri45 ta‘yîn ve alay gösterüp ve Emîn İskelesi'nden gemi-
lere binüp Karadeniz'den gitdiler.46

Tebeddülât-ı Manâsıb

Ve onikinci cumʻa47 gün Vezîr-i sânî Dâmâd Ali Paşa'nın hâslarına Kıbrıs 
Eyâleti dahi zamîm kılınup, eyâlet-i mezbûreden ma‘zûl Vezîr-i dilîr48 Hel-
vâcı Yûsuf  Paşa Kandiye muhâfazasına ve selefi Vezîr Numân Paşa Eğriboz 
muhâfazasına ta‘yîn olundılar. Mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in dördünci cumʻa güni 
Vezîr-i sâlis Abaza Süleymân Paşa nişâncı ve selefi Dâmâd Mehemmed Efen-
di başdefterdâr nasb olup Sakız Muhâfızı Vezîr Dellâk Ali Paşa'ya Erzurûm 
Eyâleti ve selefi Vezîr Minder Masdısı İbrâhîm Paşa'ya Şehrizor Eyâleti ve 
anın selefi Vezîr Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa'ya Musul Eyâleti ve anın selefi Şeh-
suvâr-oğlı Mehemmed Paşa'ya Sivas Eyâleti ve anın selefi Vezîr Abdurrahmân 
Paşa'ya Trabzon Eyâleti tevcîh49 olundı. Ve yedinci dü-şenbih güni ki50 ibtidâ-i 
Ağustos'dur gicenin ışâ’ vaktinden bu gün ikindiye değin lâ-yenkatı‘ azîm ra‘d 
ü berk ile bir mertebe kesret [ü] vefret üzre yağmur nâzil oldı ki çok zamândır 
misli sebkat itmemiş idi. Gerçi İstanbul'da çokluk zarar isâbet itmedi, nihâ-
yet etrâf-ı bilâd ve kurâ ve kasabât fukarâsına hayli ziyân terettüb eyledi ve51 
ale'l-husûs Tekfurdağı’nda dörtyüz kadar hâneyi temelinden koparup içinde 
olan ashâbıyla52 deryâya döküp helâk ve Karadeniz Boğazı'nda vâkı‘ Sarıyar 
Deresi'nde olan birkaç büyûtı dahi sürüp denize dökdi ve Üsküdar'a karîb 
Bostâncı-başı Köprüsü’n dahi yıkdı ve sonra vezîr-i aʻzam olan Bostâncı-başı 
Arnavud Hâcı Halîl Paşa müceddeden dahi a‘lâ binâ eyledi. 

Ve yirmidokuzuncı salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin lezez ulûfesi 

44 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
45 yeniçeri -Ç
46 revân oldılar ÇY
47 on ikinci Cuma VY: on üçüncü Dü-şenbih Ç 
48 dilîr Ç: -YV
49 inâyet-i ihsân ÇY
50 ki -Ç
51 ve Ç: -YV
52 eshâbıyla VY: eshâbını Ç
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çıkup vüzerâ arza girüp ol mahalde Âsitâne'de53 mukīm Moskov balyosı dahi 
arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya54 yüz sürüp çarından gelen nâmeyi sunup 
sulhlerinde sâbit-kadem olup müceddeden ahidnâme-i hümâyûn recâsında 
olduğun lisânen arz [u]55 i‘lâm eyledi ve Dubrovnik56 ilçisi dahi ol mahalde 
hâzır idi. Cumhûrlarının nâmesin sundı ve harâcların arz ü teslîm eyledi. Ve 
mâh-ı Receb'in yedinci salı gün Kubbe-nişîn Vezîr-i hâmis Aşcı Abdurrahmân 
Paşa'ya Rumili Eyâleti ve sâbıkā başdefterdârlıkdan ma‘zûl Bakkāl-oğlı Sarı 
Hâcı Mehemmed Efendi'ye iki tuğ ile Selânik Sancağı ve İstanbul ağalığından 
mütekā‘id Derviş Mehemmed Ağa'ya bir tuğ ile Kocaili Sancağı verildi. 

isveç Kralının Hezîmeti ve der-i Devlete ilticâsı Beyânındadır57

İsveç Kralı gözi âteşli dîvâne-meşreb otuz yaşında bir tâze oğlan olup sâhib-i 
hurûcluk sevdâsına düşmekle Lih ve Moskov memleketleri kabza-i tasarrufa 
alup andan İstanbul'a yürüyüp Kudüs-i şerîfe değin zabt eyledikden sonra 
dönüp Frengistân üzerine yürümek zu‘muyla evvelâ zabt-ı tasarrufunda olan 
Dış Deniz kenârında vâkı‘ Riga nâm kal‘asında askerin tertîb idüp ve yedi 
kralın biri olan Danimarka nâm kral üzerine58 yürüyüp mukābil olup bozdı, 
cengcisin kırdı. Danimarka âhar diyâra firâr itmekle mâl ve eşyâların zabt idüp 
vilâyetinde kışladı ve irtesi sene yine yedi kralın biri olan Prus kralı üzerine 
yürüyüp âyende59 bozdı, askerin kırup hazâyin-i kesîresine muvaffak olup ol 
dahi âhar diyâra firâr itmekle memleketinde kışladı. Ve dahi irtesi yıl Lih Kralı 
Friderikos kral üzerine yürüyüp mukābil olduğı gibi ânı da bozdı. Askerin bü-
tün60 kılıçtan geçirüp an-asl vilâyeti olan Saksonya'ya kaçırdıp darb-ı şemşîr 
iderek Lihli'nin nısfın kendüye teba‘iyyet itdirüp ve tarafından İstanlavos nâm 
ümerâ-yı Lihlü'den bir âdemîsin Lih'e kral nasp idüp Lih'te kışladı. Moskov 
Çarı Petros dahi mukaddemâ bu sevdâya61 düşmüş idi. Lih memleketine mu-

53 Âsitane-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
54 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
55 arz Ç: -YV
56 Dubrovnik VY: Dubrovenedik Ç
57 beyânındadır VY: buyurdılar Ç
58 hücûm ve iktihâm ile +ÇY: -V
59 âyende V: ânıda vürûdunda Ç: âyende ve revende ânıda Y
60 bütün Ç: -YV
61 sevdâ-yı hâma ÇY: hâm -V 
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sallat olup ekserî62 mevâzi‘in zabt u rabt63 itmekle bi’z-zarûrî Friderikos kral 
Moskov çarına mutâba‘at idüp yek-dil [ü] yek-cihet olmuşlar idi. Bu takrîb ile 
Friderikos kralı kaçırdıkdan sonra bî-mezâhim bütün Lih memleketin zabt u 
rabt64 eyledi ve irtesi sene Moskov çarı üzerine yürüyüp otuzbin mıkdârı askeri 
ile yüzbinden mütecâviz Moskov askerine mukābil oldı ve der-akab bozup 
katı çok Moskov askerin kırdı. Bakıyyetü’s-süyûf  leşker ile çar-ı merkūm firâr 
idüp cümle hazâyin ve eşyâlarıyla top ve mühimmât-ı cebe-[302a] hânesin 
zabt u rabt65 eyledi. Hulâsa-i kelâm yedi sene ale’t-tevâlî sayf  ü şitâda bir ân 
muhârebeden hâlî olmayup her mukābil oldukda66 Moskovı bozup Barabaş 
Kazağıyla Potkal Kazağın dahi kendüye teba‘ıyyet itdirip işbu sene-i mezbû-
re evâ’ilinde taburuyla gelüp Kazaklık içinde Moskov zabtında olan Balton 
nâm Kazak kal‘ası altına konup muhâsara, mukābele67 vü mukātele esnâsında 
Moskov Çarı Petros dahi imdâdlarına68 varup su aşurı kal‘a karşusuna kondı-
lar. Baş Hatmanı Şeremet-oğlı re’yiyle gice karanlığında Moskov askeri suyı 
geçüp İsveçli üzerine şeb-hûn eylediler. Mağrûr kāfiri davranınca kılıç koyup 
kırdılar. Yaralı bereli bin mıkdâr İsveç askeriyle İsveç kralı halâs olup kendü 
dahi uyluğundan urılup firâra yüz tuttular. Moskovlı dahi ta‘kīb itmekle mâl 
ü eşyâların ve davâr ve ağırlıkların dökerek kuskuna kuvvet kamçıya bereket 
diyerek ve dahi69 kralların kurtarmak fikriyle bir mıkdârı girüye kalup70 kö-
pek cengi iderek Potkal Kazakları'nın adaları mukābelesinde vâkı‘ Özi Suyı 
kenârına gelüp Moskovlı dahi irişmekle anda dahi hayli ceng [ve] harb [ü] 
kıtâl71 idüp kendülerden me’yûs olıcak askerîsi krallarına, “biz kırılmağı ve 
esîrliği ihtiyâr ettik hemân sen karşu selâmet yakasına geçegör” dimeleriyle 
anlar ceng [ü] cidâl72 iderken olanca mâl ü eşyâsın Özi Suyı'na döküp üçyüz 
kadar73 âdemîsiyle İsveç kralı Özi Suyı'na karışan Samarcık Suyı kurbünde 

62 ekserî ÇY: -V
63 u rabt ÇY: -V
64 u rabt ÇY: -V
65 u rabt ÇY: -V
66 oldukda VY: oldukça Ç
67 mukābele ÇY: -V
68 imdâdlarına VY: imdâdına Ç
69 dahi ÇY: -V
70 kalkup ÇY
71 harb-i kıtâl ÇY: -V
72 cidâl ÇY: -V
73 mıkdârı ÇY
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Potkallu’nun âmâde vü müheyyâ74 eyledüği kayıklara binüp Özi Suyu'n berü 
Çehrin Kal‘ası cânibine geçdi. Bâkī kalan İsveç askeri Moskov'a tâbi‘ oldı. 
Kral-ı mûmâ-ileyhin Lihlü'den dahi havfı olmağla, ol mahalden kalkup, giceyi 
gündüze katup firâr iderek Özi Kal‘ası'nın karşu yakasında Aksu kenârına 
gelüp feryâda75 başladılar, “el-âmân bize76 sefâyin gönderin, ol cânibe geçirin 
zîrâ77 düşmanımız ta‘kīb itdi. Bir ocağız söyünmemizi revâ görmen, Devlet-i 
aliyye sâyesine sığındık, kuşca cânımızı halâs itmeğe ve ol ulu devletin âb-ı 
hayâtın içmeğe sebeb olun” deyû recâ vü tazarru‘lar itmeleriyle, Muhâfız-ı 
kal‘a Sarı Abdurrahmân Paşa a‘yân-ı asker ile meşveret idüp, “ihtimâldir 
düşmanın hîlesi ola belki Moskov ile barışup bu takrîb ile mahlût iki düşman 
berü cânibe geçüp kal‘aya zafer bulmak” havfından rızâ virmediler. Ancak 
Abdurrahmân Paşa emr idüp muhâfaza hıdmetinde olan iki deryâ beylerinin 
filukalarına yüz ellişer kantâr peksimât koyup İsveç askerine gönderdi. Varduğı 
gibi beynlerinde taksîm idüp andan İsveç kralı bir mıkdâr âdemîsiyle askerî-
si cebren filukalara girüp Özi Kal‘ası tarafına geçdiler. Ahşama değin karşu 
yakada kimse kalmayup ağırlıklarıyla bi'l-cümle mürûr u ubûr78 eylediklerin 
paşa işidüp, Devlet-i aliyye79 tarafına istîzân olunmadan ubûrlarına azîm havfa 
düşdi. Ve Bender Muhâfızı Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa'ya bildirdi. Ol dahi der-i 
devlete arz eyledi. Bender Kal‘ası'nın hâricinde kendüye ve askerine kifâyet 
idecek kadar80 hâne ve âhûrlar yapılup anda olmak, me’kûlât ve meşrûbâtı 
taraf-ı mîrîden görülmek üzre emr [ü]81 fermân irsâl buyuruldı. Ber-mûceb-i 
emr-i hümâyûn bayraklar ta‘yîn idüp i‘zâz ü ikrâm ile Bender'e getürilüp ko-
nağına nüzûl itdirildi. Hesâb olunup bahâ-i me’kûlât ve meşrûbât,82 yevmiyye 
nakd83 beşer yüz guruş virilür oldı. Ve mâh-ı Receb'in sekizinci penç-şenbih 
gün girüde kalan Kağılgay Sultân Kırım'a azîmetle me’mûr olmağın vezîr-i 
aʻzam ile Vezîr-i sânî Fâzıl Ali Paşa ikrâmen Küçükçekmece'ye değin teşyî‘84 

74 vü müheyyâ Ç: -YV
75 feryâd-ı figāna ÇY: figān -V
76 bize VY: bizlere Ç
77 zîrâ Ç: -YV
78 u ubûr ÇY: -V
79 aliyye ÇY: -V
80 mıkdârı ÇY
81 emr ÇY: -V
82 ve meşrûbât ÇY: -V
83 nakid -Ç
84 teşyî‘ +Ç: -YV
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ve Filorina85 Bâğçesi'nde ziyâfet idüp kürk giydirdi. Ve at çeküp vedâ‘ eyledi. 
Ve yirmidördünci şenbih gün Kapudân Vezîr Aşcı İbrâhîm Paşa donanma-yı 
hümâyûnla Akdeniz'den gelüp mu‘tâd-ı kadîm86 üzre Yalı köşkünde huzûr-ı 
hümâyûnda87 vezîr-i aʻzam vesâtatıyla kürk ilbâs88 ve ümerâ-yı bahriyye kaftân 
giydikden sonra şenlik iderek tersâneye dâhil oldı. 

Âmeden-i ilçi-i isveç ve Özbek

Mâh-ı Şa‘bân'ın dördünci salı89 gün Bender'den İsveç kralı gönderdiği ilçi dîvân-ı 
hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup mu‘tâd-ı kadîm90 üzre hıl‘at ilbâs buyurulduk-
dan sonra vüzerâ akībinde arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet91-masîre yüz 
sürüp kralının nâmesin sunup ve lisânen kulluğun arz eyledi. Ve eğlendirilmeyüp 
istimâleti mutazammın nâme-i hümâyûnla girüye avdet itdirildi. Ve iltifâten pâk-
i92 bisât93 ile eğerlenmiş bir at gönderildi. Ve matlûbı üzre kendüyi ol cânibde 
oldukca muhâfaza ve andan vilâyetine îsâl içün Âsitâne'de94 onar akçe ulûfe ile 
sipâh ve silâhdârdan biner nefer serdengeçdi ve altışar akçe terakkī ile atîk sipâh 
ve silâhdâr zümresinden bin beşeryüz nefer terakkīli yazılup yanına gönderildi. 
Ve onsekizinci salı gün Özbek Hânı tarafından dahi gelen ilçi dîvân-ı hümâyûna 
da‘vet ve ziyâfet olup kānûn üzre Kubbealtı'nda kaftânların giydikden sonra 
hâne-i arzda el öpüp nâmesin virdi.95 Tercemesinde fevt olan karındaşı oğlı ile 
hânlık husûsunda kıtâl ü cidâl üzre iken ol dahi fevt olup bî-mezâhim tahta cülûs 
eyleyüp müstakillen hân olduğun bildirmiş. Ve irtesi çehâr-şenbih gün Akde-
niz'de mîrî kalyonlar96 gelüp harbî kefereden aldıkları üç kıt‘a kalyon ve bir kıt‘a 
şehtiye ile şenlik iderek tersâneye97 dâhil oldılar. Ve dahi irtesi penç-şenbih gün 

85 Filorina VY: Filorya Ç
86 kadîm ÇY: -V
87 hümâyûn-ı husrevânede Ç: husrevâne -YV
88 ilbâs Ç: -YV
89 Salı -Ç
90 kadîm ÇY: -V
91 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
92 pâk -Ç
93 raht-ı bisât +Ç: -YV
94 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
95 sundı ÇY
96 kalyonlu VY: kalyonları Ç
97 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
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Karadeniz donanması dahi geldi. Ve dahi irtesi cumʻa gün Kapudan Vezîr Aşcı 
İbrâhîm Paşa'ya hükûmet-i Mısır virilüp yerine Tersâne-i âmire98 Kethudâsı 
Eğribozlı Mehemmed Paşa kapudan nasb olundı. Ve Mısır'dan ma‘zûl Sadr-ı 
sâbık Moralı Dâmâd Hasan Paşa'ya Şâm-ı Trablus Eyâleti verildi.99 

Mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı şenbih gün bi-emr-i hümâyûn Sarâyburnu'n-
da burc-ı beden üzre hâriciyye ve dâhiliyye binâ olunan hâssa odalar tamâm 
olup harem-i şerîfleriyle nakl ve teşrîf  buyurdılar. Ve mâh-ı Ramazân'ın100 dör-
dünci çehâr-şenbih gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. Ve sekizinci bâzâr gün müftî-i 
sâbık Sâdık101 Mehemmedî102 fevt olup Fındıklı Câmi‘i sâhasında defn olundı. 
Ve onyedinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve recec mevâcibi çıkup vü-
zerâ arza girdi. Ve mâh-ı Şevvâl'in103 gurresi salı gün pâdişâh hazretleri a‘yân-ı 
dîvân ile bâb-ı hümâyûnda bayramlaşup alay-birle Sultân Ahmed Câmi‘i'nde 
varup salât-ı îdi kılup104 geldi.105 

şeb-hûn-Gerden-i Asker-i Moskov

Devlet-i aliyye'ye ilticâ ve bu takrîb ile Moskov çarı mekrinden rehâ bulup 
Bender Kal‘ası'nda meks ü ikāmet106 üzre olan İsveç kralı askerinden beşyüz 
kadar107 İsveçli ve kendüye tâbi‘ üçyüz kadar Kazak leşkeri Boğdan karyelerine 
kışlak virilmiş-idi. Lâkin Boğdan beyi olan Mihal nâm la‘în küfrânü'n-ni‘melik 
idüp nihânî Moskov çarına haber gönderüp bu bir fursatdır ki ele girmez ve 
bir hıdmetdir ki dile gelmez bir mıkdâr asker gönderüp kışlakcıların tedârü-
ki görülmesini sevk ve ta‘rîf  itmekle ta‘yîn eyledüği cünûd-ı şeyâtîn bir gice 
ale'l-gafle gelüp basdılar. İsveçlüyi esîr ve tâ’ife-i Kazak'ı bi'l-külliyye tu‘me-i 
şemşîr eylediklerin108 ve ol la‘în-i mezbûr109 dahi Moskov tarafına firâr sade-

98 âmire ÇY: -V
99 tevcîh ü inâyet oldu ÇY
100 Ramazânü'l-mübârekin ÇY: mübârek -V
101 Sadık -Ç
102 Mehemmed Efendi ÇY: Efendi -V
103 Şevvâlü'l-muazzamın ÇY: muazzam -V
104 edâ idüp ÇY
105 girü avdet eyledi ÇY
106 ü ikāmet ÇY: -V
107 mıkdârı ÇY
108 kılıçdan geçirüp berbâd itdikleri ÇY
109 kâfir-i bî-dîn Ç: bî-dînY: mezbûr V
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dinde olduğun Bender Muhâfızı Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa habîr ü âgâh ol-
mağın “devlet tarafından haber geldi, seninle ba‘zı meşveretim vardır” deyü110 
mu‘accelen Bender'e gelmesi-çün buyuruldı ile âdem gönderdi.111 Eğer inâd 
[u] muhâlefet ider ise tutup kayd ü bend ile getürülmesini tenbîh ü te’kîd112 
eyledi. Lâkin muhâlefet itmeyüp geldüği gibi habs idüp der-i devlete113 arz [u] 
i‘lâm114 eyledi. Eğer bu mel‘ûn azl olunmayup cezâ vü sezâsı virilmeyüp yeri 
ibkā olunur ise Moskov ile nihânî ilmi ve ihânet ü115 isyânı emr-i mukarrer 
olduğun i‘lâm itmekle Kapucı-başı Uzun Yûsuf  Ağa gönderilüp la‘în-i mes-
fûrı116 Âsitâne'ye117 ihzâr idüp118 ve Yedikulle'de habs oldukdan sonra dîvân-ı 
hümâyûn baş tercemânı İskerlet-oğlı Aleksandre'nin büyük oğlı Nikola'yı 
Boğdan beyi nasb ve mâh-ı mezbûrun sekizinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda 
kānûn-ı kadîm119 üzre kırmızı kadîfeye dûhte semmûr kürk ve kuka ve süpürge 
giydirilüp vüzerâ akībinde arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya120 yüz sürüp hükû-
met-gâhına gitdi.121 

Velâdet-i şehzâde Sultân Abdülmelik

Mâh-ı Şevvâl'in dokuzuncı çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb122 hazretle-
rinin Abdülmelik nâm bir şehzâdesi123 vücûda gelüp üç gün üç gice ancak 
İstanbul'da şehir donanması oldı. 

110 ...dır deyü Ç: -YV
111 îsâl eyledi ÇY
112 ü te’kîd ÇY: -V
113 devlet-medâra ÇY: medâr -V
114 i‘lâm ÇY: -V
115 ihânet ve -Ç
116 mesfûru VY: bî-dîni Ç
117 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
118 idüp ÇY: -V
119 kadîm ÇY: -V
120 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
121 revân oldu ÇY
122 âlî-cenâb ÇY: -V
123 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
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Tebeddülât-ı manâsıb

Bu mahalde Bosna Beylerbeyisi Sefer Paşa'nın fevti haberi gelmeğin yerine 
Eğriboz Muhâfızı Vezîr Numân Paşa ve anın yerine Tımışvar Muhâfızı Vezîr 
Çavuş-oğlı Çakırcı Hasan Paşa ve anın yerine Yanya Sancağı’na mutasarrıf 
Boşnak Sarı Mustafâ Paşa ve anın yerine Cezâyir'den ma‘zûl Şarkan İbrâhîm 
Paşa nakl olunup Bağdâd Vâlîsi Vezîr Eyyûbî Hasan Paşa kethudâsı Kumka-
pulı Kara Mustafâ Ağa'ya Basra Eyâleti ve anın selefi Hâcıkırdıran Vezîr Çer-
kes Hasan Paşa'ya Silifke Sancağı tevcîh ü inâyet124 buyuruldı. Ve Dimetoka'da 
menfâ kapudân-ı sâbık Veli Paşa'nın yine vezâreti ibkā ve Sakız muhâfazasına 
ta‘yîn olundı. Ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin dördünci bâzâr gün pâdişâh-ı âlî-cenâb125 
hazretlerinin Zeyneb nâm bir sultânları126 vücûda geldi. 

Tecdîd-i Sulh-ı Moskov

Ve mâh-ı mezbûrun onüçünci salı gün Âsitâne'de127 mukīm olan128 Moskov 
ilçisi dîvân-ı âlîye da‘vet ü ziyâfet olup hıl‘atlendikden sonra arz odasında pâ-
ye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-129 masîre yüz sürüp tecdîd-i sulh ü salâh130 recâsında 
olduğı ahid-nâme-i hümâyûn ol mahalde taraf-ı pâdişâhîden131 kendüye teslîm 
olundı. Ve İsveç kralına dahi tekeffül idüp Moskov sınurunun diledüği ma-
hallinden vilâyetine gitmeğe Moskov çarının izni olduğun arz itmekle taraf-ı 
pâdişâhîden İsveç kralına harc-ı râh onbin altun ve mücevher raht ve abâyî 
ile eğerlenmiş bir küheylân ve otuz re’s yelken-dest at ile Kapucı-başı Koca 
Mûsâ Ağa irsâl olup vilâyetine gitmeğe me’zûn oldı. (Lâkin Moskov çarından 
...)132 Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin onuncı bâzâr gün pâdişâh hazretleri133 a‘yân-ı 
dîvân ile de’b-i kadîm üzre bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay-birle Vâlide 

124 ü inâyet Ç: -YV
125 âlî-cenâb ÇY: -V
126 sultânları VY: duhterleri Ç
127 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
128 olan Ç: -YV
129 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
130 ü salâh ÇY: -V
131 pâdişâh-ı rûy-i zemînden ÇY: rûy-i zemîn -V
132 Sahife kenârına yazılmış olan bu cümle silinmiş ve diğer nüshalarda da yer almamıştır. Parantez 

içerisindeki kısım derkenâr olarak yazılmıştır.
133 Pâdişâh hazretleri -Ç
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Câmi‘i'nde varup salât-ı îdi kılup134 geldi.135 Ve ondokuzuncı salı gün yeni136 
gelen Venedik balyosı dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfetlenüp hıl‘atlendikden 
sonra arz [302b] odasında bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il-i merâm137 olup 
cumhûrları tarafından getürdüği ubûdiyyet-nâmesin sunup pîşkeşin arz kıldı.138 
Ve yirmiüçünci şenbih gün İmâm-ı sultânî-i evvel Hâfız Hâcı Mehemmed 
Efendi bi'l-fi‘il İstanbul kādîsı olmuş vera‘ ve139 takvâ sâhibi âdem iken silâhdâr 
paşa gamzıyla imâmetden azl ve nâmına Kazâ-i Amid terkīm ve ol cânibe nefy 
itdirdiğinden gayrı ikinci imâm Deli Emîr Ali Efendi'yi dahi Bosna Kazâsı'yla 
sürdürdi.140 Ve Sultân Bâyezîd İmâmı Arab-zâde Hâfız Mehemmed Efendi'yi 
İmâm-ı evvel ve Sultân Mehemmed Hatîbi Küçük Arab-zâde Abdurrahmân 
Efendi'yi imâm-ı sânî nasb itdirdi. Ve sene bunda encâma irdi.

134 edâ idüp ÇY
135 girü avdet eyledi ÇY
136 yeni -Ç
137 merâm ÇY: -V
138 eyledi ÇY
139 verâ‘ -Ç
140 sürdürdi VY: nefy itdirdi Ç
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BiN YÜZ YirMi iKi SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi bâzâr güni ki Şubat'ın ondokuzu idi, 
Rumili Kādî-askeri Mîrzâ Mustafâ Efendi ile Anadolı Kādî-askeri Mecdî 
Mehemmed Efendi azillerinden1 Rumili sadrına ikinci def‘a Ârif  Abdülbâki 
Efendi ve Anadolı sadrına İstanbul Kazâsı'ndan munfasıl Dâmâd-zâde Ahmed 
Efendi nasb olundılar. Ve yedinci şenbih gün Şerîf  Bey yediyle Mısır hazînesi 
gelip teslîm-i hazîne-i âmire kılındı. 

Sûr-ı Âyişe Sultân2

Bosna Beylerbeyisi Vezîr Numân Paşa mukaddemâ vârid olan fermân-ı 
hümâyûn üzre çekdirir ile doğrı İstanbul’a3 getürilmiş idi. Mu‘tâd-ı kānûn4 
üzre a‘yâna tertîb-i ziyâfetden sonra işbu mâh-ı mezbûrun onüçünci cumʻa 
gicesi on seneden berü âteş-i firâkın çekdüği zevcesi Âyişe Sultân hazretleriyle 
zifâf  vâkı‘ olup irtesi gün pâdişâh-ı âlî-nejâd5 hazretleri kudûm-i hümâyûn-
larıyla hânesin teşrîf  ve bir a‘lâ semmûr-ı fâ’izü's-sürûr6 kürk ilbâsıyla hâtırın 
taltîf  buyurdılar.

1 azillerinden VY:azlinden Ç
2 Başlık derkenâr şeklinde yazılmıştır.
3 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
4 kānûn ÇY: -V
5 âlî-nejâd ÇY: -V
6 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
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Vefât-ı şehzâde

Mâh-ı mezbûrun onyedinci salı gün pâdişâh-ı âlî-cenâb7 hazretlerinin Abdül-
melik şehzâde[si]8 dahi fevt olup cenâzesi meydân-ı9 sarâyda gasl ve a‘yân-ı 
devlet alıp karındaşları yanına götürüp defn eylediler. Ve mâh-ı Safer'in10 
gurresi dü-şenbih gün İstanbul Kādîsı Kara İsmaʻîl Efendi azlinden yerine 
Mekke'den11 munfasıl Mîrzâ-zâde Şeyh Mehemmed Efendi nasb olundı. Ve 
onüçünci şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb12 hazretlerin Kapudân Mehemmed 
Paşa13 tersâneye14 da‘vet ve azîm15 ziyâfet eyleyüp henûz itmâm olan üç kıt‘a 
kalyon deryâya indirildi. Ol mahalde şeyhü’l-islâm efendiye beyâz çukaya 
kaplu semmûr erkân kürk ve vezîr-i aʻzama kürkli ve16 sâde17 iki sevb hıla‘-ı 
fâhire, Vezîr-i sânî Fâzıl Ali Paşa'ya bir sevb serâserli kürk ve kapudan paşa ile 
sâ’ir ser-i kârda olanlara ser-â-pâ kaftân18 giydirildi. Ve yirminci şenbih gün 
baştarde ile yirmiiki kıt‘a çekdirir ile donanma-yı hümâyûn çıkup mu‘tâd-ı ka-
dîm üzre Yalı köşkünde huzûr-ı hümâyûnda vezîr-i aʻzam vesâtatıyla kapudan 
paşaya ve ümerâ-yı bahriyeye kaftân ve müftî efendi ile vüzerâ serâserli kürk 
giydiler. Ve andan sonra19 baştardeye binüp şenlik iderek Beşiktaş'a varup len-
ger-endâz oldılar. Ve kapudan paşa Dolmabâğçe'de vüzerâya tertîb-i20 ziyâfet 
itmiş idi.21 Çemenzâr'da sohbet üzreler iken taraf-ı pâdişâhîden22 kapucılar 
kethüdâsı vezîr-i aʻzama23 hatt-ı şerîf  getürdi. Moskov keferesinin sulhüne24 

7 âlî-cenâb ÇY: -V
8 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
9 meydân -Ç
10 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
11 Mekke-i mükerremeden ÇY: mükerreme -V
12 âlî-cenâb ÇY: -V
13 Mehemmed Paşa -Ç
14 Tersâne-i âmîreye ÇY: âmire -V
15 azîm ÇY: -V
16 ve -ÇY
17 sâde -Ç
18 kaftânlar ÇY
19 sonra ÇY: -V
20 eyledüği +ÇY: -V
21 itmiş idi -ÇY
22 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden ÇY: kişver-güşâ hazretlerin -V
23 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
24 sulh-i salâhına ÇY: salâh -V
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i‘timâd olunmamağla ihtiyâten kapudan paşa onsekiz kıt‘a çekdirir ve altı 
kıt‘a kalyon ile Karadeniz muhâfazasına ta‘yîn itdiğün fermân buyurmuşlar, 
mukaddem Akdeniz'e altı kıt‘a kalyon irsâl buyurulmuş idi. Der-akab iki kıt‘a 
çekdirir dahi gönderilüp iki kıt‘a çekdirir dahi tersânede alıkonuldı ve sefâyin-i 
sâ’ire ile kendü Karadeniz'e azîmetle me’mûr oldı. Ve yirmiüçünci salı gün 
dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin reşen mevâcibi çıkup vüzerâ arza girdi ve 
mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in gurresi çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb25 hazret-
lerin vezîr-i aʻzam kulları26 Akındı Burnu'nda vâkı‘ Arnavutköyi yalısına da‘vet 
ve azîm27 ziyâfet idüp hâssa büyük kayık ile teşrîf  ve gicenin beşinci sâ‘atine 
değin mûm donanması olup eğlendiler.28

Sûr-ı Hümâyûn-ı29 Safiye Sultân

Adana Beylerbeyisi Vezîr Genç Ali Paşa'nın nâmzedlisi olan merhûm Sultân 
Mustafâ Hân duhterlerinden Safiye Sultân'ın dahi vakt [ü] zamânı gelmeğin30 
paşa-yı mûmâ-ileyh sebük-bâr Âsitâne'ye31 getürrilüp Süleymâniye kurbünde 
peder-mânde hânesinde mu‘tâd üzre a‘yân-ı devlet ve ocaklara tertîb-i ziyâ-
fetden sonra Vezîr-i sâlis Tevkī‘î Abaza Süleymân Paşa sağdıç ta‘yîn ve mâh-ı 
mezbûrun dördünci şenbih gün Ali Paşa tarafından sağdıç paşa ve sultân 
tarafından dârü's-sa‘âde ağası vekâletleriyle ağâ-yı müşârun-ileyhin müsâfir 
odasında müftî efendi hazretleri32 mübâşeretiyle onbin altun mehir-i mü’eccele 
ile akd idüp Fâtiha-i şerîf33 okundı. Ol mahalde sultân hazretleri34 tarafından 
müftî35 efendi ve sağdıç paşa ve dârü's-sa‘âde ağası birer a‘lâ semmûr erkân 
kürkler ile ikrâm olundılar ve altıncı dü-şenbih gün sağdıç paşa ve yeniçeri 
ağası ve sipâh ve silâhdâr ağaları ve cebeci ve topcı-başılar ve kapucı-başılar ve 

25 âlî-cenâb ÇY: -V
26 kulları ÇY: -V
27 azîm ÇY: -V
28 azîm safâ-bahş eylediler ÇY
29 hümâyûn Y: -ÇV
30 hulûl itmeğin ÇY
31 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
32 hazretleri ÇY: -V
33 şerîf  ÇY: -V
34 hazretleri ÇY: -V
35 şeyhü’l-islâm ÇY
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çavuşbaşı ve kapucılar kethudâsı gelin sultân hazretlerinin cihâzın dârü's-sa‘â-
deden alup alay-birle Demirkapu kurbünde vâkı‘ vezîr-i sânî dâmâd-ı şehriyârı 
silâhdâr paşa sarâyına götürüp îsâl eyledüler. Ve dokuzuncı penç-şenbih gün 
yine ol takım ile varulup gelin sultân hazretlerin dahi dârü's-sa‘âdeden alup 
azîm36 alay ve mehter-hâne ile götürüp37 sarây-ı mezkûra nakl idüp38 ve39 ah-
şamısı zifâf  vâkı‘ oldı. Ve irtesi cumʻa gün pâdişâh-ı kişver-güşâ40 hazretleri 
hânesini teşrîf41 ve gereği gibi paşanın42 bir fâhir semmûr43 erkân kürk ilbâ-
sıyla44 kulûbün mesrûr buyurdılar. Ve onikinci gün bâzâr gün Sultân Ahmed 
Cami‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh-ı âlî45 hazretleri du‘âda hâzır bulun-
dılar. Ol mahalde müjdeci gelip hüccâc-ı müslimînin selâmet-birle Şâm-ı şerîfe 
vusûlün haber virüp kaftân giydiler. Ve onbeşinci çehâr-şenbih gün Sultân 
Ahmed Câmi‘i'nin cumʻa Şeyhi Sivâsî-zâde Abdülbâki Efendi yüz yaşında 
fevt46 ve47 Eyyûb'da48 babası yanına defn olup kürsüsi Sultân Bâyezîd Şeyhi 
Yenibâğçeli Ahmed Efendi'ye virilüp49 sâ’ir meşâyihe silsile oldı ve onyedinci 
cumʻa gün Bosna Beylerbeyisi Vezîr Numân Paşa Belgrad muhâfazasına ve 
selefi Vezîr Kıptî Ali Paşa Bosna muhâfazasına ta‘yîn [ü] irsâl50 buyuruldılar.51

Azl-i Vezîr-i a‘zam Çorlulı Ali Paşa ve  
Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be-] Numân Paşa

Vezîr-i aʻzam Çorlulı Ali Paşa'nın istiklâli sebebiyle adâleti lâzım iken zulm ve 
ba‘zı nâ-şâyeste ahvâl ü akvâlinden mûğber-i hâtır-ı pâdişâhî olmağın mâh-ı 

36 azîm ÇY: -V
37 getürüp ÇY
38 idüp ÇY: -V
39 ve -Ç
40 kişver-güşâ ÇY: -V
41 buyurup +ÇY: -V
42 ve gereği gibi paşanın -ÇY
43 semmûr -Y
44 ile ÇY
45 âlî ÇY: -V
46 dâr-ı bekāya intikāl idüp ÇY
47 ve -Ç
48 Eyyûb-i ensârîde ÇY: ensârî -V
49 tevcîh ü inâyet olup ÇY
50 ve irsâl ÇY: -V
51 buyuruldılar VY:buyuruldı Ç 
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Rebî‘ü'l-âhir'in onsekizinci bâzâr güni beyne's-salâteynde Kapucılar Kethu-
dâsı Hâcı Ali Ağa yediyle mühr-i hümâyûn alınup Hâssa Hâseki Hâcı Halîl 
mübâşeretiyle Vezîr Numân Paşa sofa köşkünde huzûr-ı hümâyûna da‘vet 
buyuruldı. Ol dahi ol gün Ali Paşa’nın sıkletinden tuğun gönderüp irtesi gün 
mansıbına azîmet üzre idi. Emre imtisâlen gelüp pâye-i serîr-i a‘lâya52 yüz 
sürüp ol mahalde sadâret-i uzmâ kendüye tevcîh [ü] inâyet ve mühr-i şerîf53 
yed-i hümâyûndan teslîm ve umûr-ı hıdmet-i ıbâdu'llâh gereği gibi tenbîh ü 
te’kîd54 buyuruldukdan sonra mu‘tâd üzre kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire 
ilbâs olunup mu‘azzez ü mükerrem55 hânesine revân oldı. Bu varınca ma‘zûl-i 
mezbûr ber-mûceb-i emr-i hümâyûn Eyyûb'da56 zevcesi sultân yalısına gidüp 
mâl ve eşyâsına bir dürlü57 ta‘arruz olunmadı ve irtesi dü-şenbih gün Kefe 
muhâfazasına ta‘yîn olundı. Mükemmel kapusuyla Tuna kenârında vâkı‘ Tulça 
Kal‘ası'na varup karşu İsmaʻîl Kasabası'na geçmek üzre iken der-i devletden58 
irsâl buyurılan Kapucı-başı Dâye-zâde Mustafâ Ağa hatt-ı şerîfle varup yine 
kapusuyla girü59 döndürdi, Edirne'ye getürdi ve kapusun dağudup Gelibo[-
lu]'ya60 ve andan bir çekdiriye koyup Midillü Cezîresi'ne götürüp kal‘aya habs 
eyledi ve “senden ikibin kîse matlûbdur. Bir akçesinden geçilmez. Bi't-tamâm 
edâ vü teslîm eylemedikçe sana bundan necât emr-i muhâldir” cevâbın virdüği 
haberin gelüp der-i devlete61 i‘lâm eyledi. Kethudâsı ve hazînedârı ve ev ket-
hudâsı habse uruldı.62

Tebdîl-i Manâsıb63

Ve çırağı Rumili Beylerbeyisi Vezîr Aşcı Abdurrahmân Paşa ma‘zûlen Yeni 
Kal‘a muhâfazasına ta‘yîn olup anda dört seneden berü muhâfız olan Ebû 

52 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
53 hümâyûn +Ç: -YV
54 ü te’kîd ÇY: -V
55 ve mükerrem ÇY: -V
56 Eyyûb-i ensâride ÇY: ensârî -V
57 bir dürlü ÇY: -V
58 devlet-medârdan ÇY: medâr -V
59 girü ÇY: -V
60 Geliboy'a VY:Gelibolı'ya Ç
61 devlet-medâra Ç: medâr -YV
62 uruldı VY:virildi Ç
63 Başlık derkenâr şeklinde yazılmıştır.
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Kavuk Vezîr Mehemmed Paşa'ya Trabzon Eyâleti ve selefi Vezîr Abdullâh Pa-
şa'ya Belgrad-ı dârü'l-cihâd64 Eyâleti ve altı seneden berü bî-cürm vezâreti ref‘ 
olup İstanköy'de menfâ Kandilci Hüseyin Paşa'nın yine vezâreti ibkā ve Karlıili 
Sancağı inzimâmıyla İnebahtı Sancağı tevcîh ü inâyet65 olup selefi Vezîr Kara 
Mehemmed Paşa'ya Rumili Eyâleti ve Adana Beylerbeyisi Vezîr Genç Ali Pa-
şa'ya Diyârbekir Eyâleti ve anın selefi Vezîr Boşnak Receb Paşa'ya Van Eyâleti 
ve anın selefi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'ya Sivas Eyâleti ve şârih-i Mültekā 
Abdurrahmân Paşa'ya Maraş Eyâleti ve Şâm Trablusu'ndan ma‘zûl Çıfıt-oğlı 
Mehemmed Paşa'ya Adana Eyâleti tevcîh ü inâyet66 buyuruldı. Ve dergâh-ı âlî 
kapucı-başılarından Salma Mehemmed Ağa'ya çavuşbaşılık ve Gedik Hasan 
Ağa azlinden Safiye Sultân-zâde Mehemmed Bey'e silâhdâr ağalık ve Deli 
Yûsuf  Ağa azlinden vezîr-i aʻzam ağalarından Boğazhisârlı İbrâhîm Ağa'ya 
cebe[ci]-başılık verildi67. Ve mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in dördünci salı gün vezîr-i 
aʻzam dîvân-ı hümâyûnda mu‘tâd-ı kadîm68 üzre kapaniçe giyüp arz odasında 
pâye-i serîr-i a‘lâya69 yüz sürdi.

Azl-i şeyhü’l-islâm Ebe-zâde Abdullâh Efendi ve 
Nasb-ı Meşîhat-i islâmiyye ikinci Def‘a Ali Efendi

Mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı çehâr-şenbih gün Şeyhü’l-islâm Ebe-zâde 
Abdullâh Efendi bî-cürm silâhdâr paşa gamzıyla azl [ü] tekdîr70 olup yerine 
ikinci def‘a henûz71 Sinop'ta menfâdan getürtdüği Başmakçı-zâde Seyyid Ali 
Efendi'yi nasb itdirdi. Ve mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in beşinci penç-şenbih gün pâ-
dişâh-ı âlî-cenâb72 hazretlerinin Zeyneb nâm duhteri73 dahi tersâne bâğçesinde 
fevt olup ba‘de'l-gasl ve't-tekfîn kayık ile Yalı köşküne getürrilüp a‘yân-ı devlet 
anda hâzır idi, namâzın kıldıkdan sonra götürüp Vâlide Câmi‘i Türbesi'nde 

64 dârü'l-cihâd ÇY: -V
65 ü inâyet ÇY: -V
66 ü inâyet ÇY: -V
67 inâyet-i ihsân olundı ÇY
68 kadîm ÇY: -V
69 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
70 tekdîr ÇY: -V
71 henûz -ÇY
72 âlî-cenâb ÇY: -V
73 duhter-i pâkizeleri ÇY: pâkizeler -V
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karındaşları yanına defn eylediler ve irtesi cumʻa gün mütekā‘idînden74 sadr-ı 
sâbık İstanköy'de mütemekkin Kalaylıkoz Ahmed Paşa'ya Kandiye Eyâleti ve 
selefi Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya Hanya Sancağı ve anın selefi Vezîr Köse 
Halîl Paşa'ya Mısır Eyâleti tevcîh ü inâyet75 buyurılup ve anın selefi Vezîr 
Moralı Aşcı İbrâhîm Paşa'dan bin kîse akçe matlûb olmağın edâ idince değin 
Boğazhisâr Kal‘ası'nda habs olunmak üzre ta‘yîn olunan mübâşir ile ihzârına 
fermân gönderildi. Ve onuncı salı gün Dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Hüse-
yin Ağa [303a] sipâhîler ağası ve selefi Benli Mustafâ Ağa cebeci-başı ve anın 
selefi Boğazhisârlı İbrâhîm Ağa adlı mukābeleci nasb olundılar.

Azl-i Vezîr-i a‘zam Numân Paşa ve Tevcîh-i Mühr-i Vezâret  
ikinci Def‘a Baltacı Mehemmed Paşa

Vezîr-i aʻzam Numân Paşa'nın ibtidâ-yı vezâretinden berü sadârete gelmesine 
âmme-i nâs dil-teşne idikleri ma‘lûm-ı pâdişâhî olmağın hüsn-i zanların izâle 
içün mühr-i şerîf  verilmiş76 idi. Gerçi ilmiyle âmil, salâh-ı hâl ile kâmil, Hakk'a 
kā’il, adle mâ’il, re‘âyâ-perver, zulümden müstağfer bir âlî-cenâb vekîl-i muh-
terem77 idi. Lâkin bî-nutk ve şu‘ûr ve zimâm-ı hükûmeti el elinde olmağın 
hıdmet-i ibâdu'llâh mu‘attal kaldı. Ve78 cümle eşirrâ ayağa kalkdı. Dîvân gün-
leri sarâya girilmez oldı. Yirmi otuz sene mukaddem sûret bulmuş da‘vâlar 
açıldı. “Köprüli evlâddan Numân Paşa vezîr-i aʻzam olmuş, hakkı icrâ ider 
imiş” deyû şöhreti şâyi‘ olmağın “Rumili ve Anadolı'nun ayağı çarıklı Türki79 
İstanbul'a gelüp80 doldı. Birkaç gün dahi iğmâz-ı ayn olunur ise îkāz-ı fitneye 
sebeb olur ancak” deyü yer yer, meclis meclis âşikâre söylendüğün pâdişâh-ı 
gayûr81 hazretleri tebdîllerde işidüp hâle vâkıf  olmağla mâh-ı mezbûrun yir-
mi rmiikinci bâzâr gün sofa köşküne getürdüp ve kendüye buluşdurtmayup 
mühr-i hümâyûnların dârü's-sa‘âde ağası yediyle aldırdıkdan sonra ber-vech-i 
arpalık Eğriboz Sancağı virilüp mahalline îsâli-çün ol sâ‘at Mîrâhûr-ı evvel 

74 mütekā‘idînden ÇY: -V
75 ü inâyet ÇY: -V
76 inâyet olunmuş ÇY
77 mutlak ÇY
78 ve Y: -ÇV
79 Türkü VY:Türkleri Ç
80 gelüp Ç: -YV
81 cihân-penâh ÇY
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Frenk Osmân Ağa'ya teslîm ve çayır köşki altında bir bostâncı sandalına tahmîl 
olup82 Büyükçekmece'ye gönderildi. Der-akab bâr-hâne ve etbâ‘ı dahi iki kıt‘a 
çekdiriye vaz‘ olup irtesi ale's-sabâh andan dahi83 kalkup paşa-yı mûma-ileyhi 
alup mahall-i mezbûra götürdiler. Ol mahalde sadâret-i uzmâ sadr-ı sâbık 
Haleb Beylerbeyisi Baltacı Mehemmed Paşa'ya tevcîh [ü]84 inâyet buyurılup 
varup getürmeğe Silâhdâr-ı şehriyârî Gürci Bicu Yûsuf  Ağa ta‘yîn ü irsâl 
olundı. Lâkin sadâret-i uzmâ85 kime virüldüği bir mertebe ketm olundı ki tâ 
kim86 Mehemmed Paşa dile gelmeyince87 kimse88 vâkıf  olamadı. Ol mahalde 
Vezîr-i sâlis Tevkī‘î Abaza Süleymân Paşa huzûr-ı hümâyûna da‘vet, Vezîr-i 
aʻzam Mehemmed Paşa gelinceye değin kā’im-makāmlığa serâserli kürk ilbâs 
olundı ve hâzır bi'l-meclis olan şeyhü’l-islâm efendiye dahi beyaz çukaya kaplı 
semmûr erkân kürk giydirildi ve Eğriboz'dan ma‘zûl Çavuş-zâde Vezîr Çakırcı 
Hasan Paşa Boğazhisâr muhâfazasına ta‘yîn olundı. Ve yirmidördünci salı gün 
dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin lezez ve reşen89 mevâcibi çıkup vüzerâ 
arza girdi. Ol gün Kalmuk ilçisi buluşup ubûdiyyet-nâmesin sundı. 

Velâdet-i şehzâde

Mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı bâzâr gün pâdişâh-ı cihân-mutâ‘90 hazretle-
rinin Süleymân91 nâm bir şehzâdesi92 vücûda geldi93. Ve on seneden berü Ak-
deniz'de korsanlık idüp sefâyin-i İslâm'ı giriftâr ve Rumili ve Anadolı yalıların 
nehb ü gāret [ve] îsâl-i hasâret idüp nice hânümân söyündüren Manyat-oğlı 
nâm la‘înin ele getürülmesi-çün Akdeniz muhâfazasına me’mûr ümerâ-yı 
bahriyyeye mü’ekked evâmir-i aliyyeler gönderilmiş-idi. İstanköyli Caʻfer Bey 
üç kıt‘a fırkatesiyle tecessüs iderek la‘în-i mesfûrı dahi üç kıt‘a firkatesiyle Mür-

82 idüp ÇY
83 andan dahi ÇY: -V
84 ve -ÇY
85 uzmâ ÇY: -V
86 kim VY:ki Ç
87 gelmeyince VY:gelince Ç
88 kimse VY:kimseler Ç
89 ve reşen ÇY: -V 
90 cihân-mutâ‘ Y: -V
91 Süleyman -ÇY
92 şehzâde-i civan-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
93 dünyâya teşrîf  buyurdılar ÇY

898 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



ted Adası94 nâm cezîrede olduğun haber-i âgâh95 alup96 basdı. Bi-avni'llâhi 
teʻâlâ göz açdırmayup kendüsüyle yüz otuz nefer mıkdârı97 cengcisin ve iki 
kıt‘a fırkatesin giriftâr idüp mâh-ı Receb'in onüçünci bâzâr gün mansûren, 
muzafferen98 şenlik iderek tersâneye99 dâhil oldılar. Pâdişâh-ı cihân100 hazret-
leri tersâne-i âmire101 bâğçesinin102 kapusı önünde nihâde kılınan sâyebândan 
temâşâ idüp baş olanlardan on kadar103 âdeme kaftân giydirdi.104 Manyat-oğlı 
la‘înin katli emr olunmuş-iken İslâm'a gelüp kurtuldı ve getürdükleri üsârânın 
altmış neferi kendülere ihsân olup sâ’iri105 tersâneye küreğe verildi. Ve irtesi 
dü-şenbih gün surre çıkdı ve onaltıncı çehâr-şenbih gün Silifke Sancağı’na 
mutasarrıf  Hâcıkırdıran Vezîr Çerkes Hasan Paşa'nın fevti haberi geldi. Ve 
ondokuzuncı şenbih gün Kapudân Mehemmed Paşa donanma-yı hümâyûnla 
Karadeniz'den gelüp mu‘tâd-ı kadîm106 üzre Yalı köşkünde Kā’im-makām Sü-
leymân Paşa vesâtatıyla huzûr-ı hümâyûnda kendüye ve ümerâ-yı bahriyyeye 
kaftân ve Süleymân Paşa ile Vezîr-i sânî Dâmâd-ı şehriyârî Fâzıl Ali Paşa'ya 
serâserli kürk ve müftî efendiye107 beyâz çukaya dûhte108 semmûr post109 ilbâs 
buyuruldı.

Âmeden-i Vezîr-i a‘zam Mehemmed Paşa

Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa'ya sadâret-i uzmâ hatt-ı şerîfi Hama'da vâsıl 
olduğı sâ‘at110 eğlenmeyüp Haleb'e geldi ve kethudâsı Harbende Ali Ağa'yı 

94 Mürted Adası Ç: -YV
95 âgâh ÇY: -V
96 olup ÇY
97 mıkdârı ÇY: -V
98 muzafferen ÇY: -V
99 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
100 cihân Ç: -YV
101 âmire Ç: -YV
102 bâğçesinin VY:bâğçesinde Ç
103 mıkdârı ÇY
104 giydirüp ÇY
105 sâ’irleri Ç: sâ’iri YV
106 kadîm ÇY: -V
107 efendi hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
108 kaplu ÇY
109 kürk ÇY
110 bir an ve bir sâ‘at +Ç: -YV
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yerine müsellem idüp ma‘an gideceği tevâbi‘in ayırup beşinci gün Haleb'den 
menzil ile çıkup Âsitâne'ye111 teveccüh [ü] azîmet ve mâh-ı Şa‘bân'ın112 ikin-
ci cumʻa gicesi gelüp Fenerbâğçesi'nde taraf-ı pâdişâhîden113 ikrâmen vaz‘ u 
âmâde kılınan haymeye inüp beytûtet ve izn-i hümâyûna müterakkıb iken 
nısfü'l-leylde şeyhü’l-islâm efendi ile Vezîr-i sânî Fâzıl Ali, Vezîr-i sâlis Kā’im-
makām Süleymân Paşa ve sadreyn efendiler114 ve İstanbul kādîsı ve nakībü'l-eş-
râf115 efendi ve defterdârân ve kapudan paşa istikbâl idüp irtesi rûz-ı cumʻa'dır, 
116 gün doğarak kā’im-makām paşanın anda ihzâr eylediği ta‘âm tenâvülünden 
sonra taraf-ı pâdişâhîden117 hâseki ağa gelüp vezîr-i aʻzamı118 da‘vet eyledi.119 
Ol mahalde şeyhü’l-islâm efendiyle vüzerâyı sandalına120 alup Yalı köşküne 
çıkdılar. Ber-mûceb-i emr-i fermân vezîr-i aʻzam-ı cedîd121 yalnız şeyhü’l-is-
lâmı122 yanına alup sofada vâkı‘ Bağdâd köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya123 yüz 
sürüp yed-i hümâyûndan mühr-i şerîf  kendüye teslîm ve mu‘tâd üzre kürkle ve 
sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâsından sonra mu‘azzez ü mükerrem124 sarâyına 
geldi. Ol meclis-i hâssü'l-hâsda efendiye dahi kürk ilbâs125 buyuruldı.126 Ve 
Şehsüvar-oğlı Mehemmed Paşa'ya Şehrizor Eyâleti ve selefi Minder Masdısı 
Vezîr İbrâhîm Paşa'ya Haleb Eyâleti ve İslâm Paşa'ya Adana Eyâleti tevcîh ü 
inâyet127 buyuruldı. Ve irtesi şenbih gün pâdişâh-ı âlî128 hazretlerinin Hatîce 
nâm bir sultânları vücûda geldi.129 

111 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
112 Şa‘bânü'l-mu‘azzamın ÇY: muazzam -V
113 pâdişâh-ı âlî-nejâd hazretlerinden ÇY: âlî-nejâd hazretlerin -V 
114 hazretleri +ÇY: -V
115 eşrâf  ÇY: -V
116 Cuma'dır V:Cuma gün Ç: Cuma gün idi Y
117 pâdişâh-ı âlî-cenâb hazretlerinden ÇY: âlî-cenâb hazretlerin -V
118 vezîr-i aʻzam kullarını ÇY: kulların -V
119 ve +Ç: -YV
120 sandala ÇY
121 cedîd ÇY: -V
122 şeyhü’l-islâm efendiyi ÇY: efendi -V
123 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
124 ve mükerrem ÇY: -V
125 ilbâs -ÇY
126 giydirildi ÇY
127 ü inâyet ÇY: -V
128 âlî ÇY: -V
129 dünyâya teşrîf  eyledi ÇY
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Ve dokuzuncı cumʻa gün sâbıkā kul kethudâlığından Resmo130 Sancağı virilüp 
ma‘zûlen Âsitâne'de131 mukīm Gürci Yûsuf  Bey'e yeniçeri ağalığı virilüp selefi 
Koca Dalyarak Mustafâ Ağa Gelibolı'ya nefy olundı. Ve onyedinci şenbih 
gün Babadağı muhâfazasına seksoncı-başıyla beşbin nefer yeniçeri ta‘yîn [ü] 
irsâl olup Topkapusı hâricinde vâki‘ sadr-ı sâbık maktûl Kara İbrâhîm Paşa 
Çiftliği'nde pâdişâh-ı âlî-cenâb132 hazretleri alayların seyr idüp seksoncı-ba-
şıyla on nefer oda çorbacılarına kaftân giydirdi. Ve yirmiikinci penç-şenbih 
gün pâdişâh-ı rûy-ı zemîn133 hazretleri külliyetle tersane bâğçesinden Sarây-ı 
âmire'ye nakl buyurdılar. Ve mâh-ı Ramazân'ın134 onuncı bâzâr gün Frenk 
Osmân Ağa azlinden büyük mîrâhûrluk Kapucılar Kethudâsı Moralı Hâcı 
Ali Ağa'ya ve kapucılar kethudâlığı Küçük Mîrâhûr Telhîsî Türk Mehemmed 
Ağa'ya ve küçük mîrâhûrluk hâssa salâhorlarından Çerkes Süleymân Ağa'ya 
inâyet buyuruldı. 

Âmeden-i Tatar Hân be-Âsitâne

Moskov Çarı Petros la‘în sulh ü salâh135 senesinden berü tek durmayup berr 
[ü] bahrden asker ve donanma tedârükünde olduğı hadd ü tevâtüre irmeğin 
Kapucılar Kethudâsı Türk Mehemmed Ağa küçük mîrâhûr iken netîce-i 
ahbâr136 içün Bender Kal‘ası'na gönderilmiş-idi. Sekiz ay mıkdâr-ı zamân137 
meks idüp138 Moskov içerüsüne gönderdikleri câsûsları gelüp bu tedârüklerin 
sıhhati üzre tahkīkin haber virmeleriyle gerek Kırım hânı Devlet Girây Hân 
hazretleri139 tarafından ve gerek Benderliden ve gerek ol cânibde olan sükkân-ı 
memleket ahâlî140 ve141 müstahfizân-ı serhadd asâkir-i İslâm'dan mahzarlar 
getürüp rikâb-ı hümâyûna teslîm ve lisânen dahi takrîr idüp “i‘timâd buyurul-

130 Ritmo ÇY
131 Âsitâne-i sa‘âdetde Ç: sa‘âdet -YV
132 âlî-cenâb ÇY: -V
133 rûy-i zemîn ÇY: -V
134 Ramazânü'l-mübârekin ÇY: mübârek -V
135 ü salâh ÇY: -V
136 haber ÇY
137 zamân -Ç
138 meks idüp V:meks-i ikāmetden sonra Ç: meks-i ikāmet idüp Y
139 hazretleri ÇY: -V
140 ahâlî ÇY: -V
141 ve -ÇY
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maz ise hân-ı âlî-şân142 kulların dahi da‘vet buyurun Âsitâne'ye143 gelsün144 ve145 
rikâb-ı hümâyûnunuza146 yüz sürüp ahvâl-i düşmeni147 bir bir söylesin ol zamân 
kizb ve sıdkım nümâyân olur. Hilâfı zuhûr ider ise beni ibret-i âlem148 içün 
eşedd-i ukūbet ile dilersen katl eyle dilersen âteşe yak” dimekle hân-ı âlî-şân149 
hazretlerin varup getürmeğe Kırım'a gönderilmiş-idi. Mâh-ı Ramazân'ın150 
onbirinci dü-şenbih gün İstanbul'a151 gireceği haberi gelmekle Vezîr-i aʻzam 
Kethudâsı Osmân Ağa ve152 çavuşbaşı ve sipâh [ve] silâhdâr ağaları ve cebeci-
başı Küçükçekmece'de istikbâl idüp alay ve mehter-hâne ile önüne düşüp doğrı 
vezîr-i aʻzam sarâyına getürdiler. İftârdan sonra semmûr153 kürk giydirip ve at 
çeküp ve yine alay-birle Kabasakal Mahallesi'nde vâki‘ mîrîden döşenen Kara 
Bayram Ağa hânesine nüzûl idüp me’kûlât ve meşrûbâtı mîrîden154 ta‘yîn 
olundı. Ve ondördünci penç-şenbih gün sofa köşkünde hırka-i şerîf  açılup 
da‘vet-i hümâyûnla vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih du‘âda155 hâzır bi'l-meclis156 
bulundılar. Ol gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. Ve onyedinci bâzâr gün vezîr-i aʻzam 
kulları157 vesâtatıyla celâdetlü158 hân-ı âlî-şân159 hazretleri sofa köşkünde pâye-i 
serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-160masîre yüz sürüp pâdişâh-ı cihân-penâh161 hazretleri 
dahi ikrâmen üç adım karşu istikbâl eyledi. Ve izn-i hümâyûnlarıyla zîr-i pây-ı 
tahtta ihrâm üzre iclâs eyledüği mahalde ahvâl-i düşmen istifsâr buyurulduk-

142 âlî-şân ÇY: -V
143 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
144 gelsünler ÇY
145 ve ÇY: -V
146 hümâyûn-ı husrevânenize ÇY: husrevâne -V
147 düşmen-i dîni ÇY: dîn -V
148 âlem ÇY: -V
149 âlî-şân ÇY: -V
150 Ramazânü'l-mübârekin ÇY: mübârek -V
151 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
152 ve -Ç
153 semmûr ÇY: -V
154 mîrîden ÇY: -V
155 du‘â vü senâda ÇY: vü senâ -V
156 bi'l-meclis ÇY: -V
157 kulları ÇY: -V
158 celadetlü ÇY: -V
159 âlî-şân ÇY: -V
160 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
161 cihân-penâh ÇY: -V
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da nakīr-i kıtmîr takrîr-i kelâm idüp “eğer bu düşmenin162 sulhüne163 i‘timâd 
buyurup arz-ı mahzarlara iğmâz-ı ayn olunur ise hele Kırım memleketi elden 
bütün164 gitdi, tahkīk bilün ki Rumili kabza-i tasarrufunuzdan çıkmasında ve 
bu kâfirin165 kasdı İstanbul'dur. Bu câniblere yürümesinde hiçbir dürlü166 şekk, 
şübheniz167 kalmasun, re‘âyânız168 ile bütün,169 yek-dil ve170 yek-ciheddir.” 
cevâbın virdikden sonra taraf-ı pâdişâhîden171 mu‘tâd üzre kırmızı kadîfeye 
kaplu kapaniçe kürk ilbâs ve başına kalpak üzre iki mücevher top sorguç nasb 
ve miyânına bir kabza murassa‘ şemşîr ve tîrkeş kuşadılup altına abâyî ve dîvân 
rahtıyla eğerlenmiş at ihsân buyurılup i‘zâz ü ikrâm ile172 konağına gönderildi. 
Ve ondokuzuncı salı gün dîvân-ı hümâyûnda173 masar ve recec ulûfesi çıkup 
vüzerâ arza girdi. 

Zuhûr-ı Sefer-i Moskov (ve Meşveret-i Azîme)174

Ve175 yirmi176 sekizinci penç-şenbih gün cümle vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih 
ve yeniçeri ağası ve sipâh [ve] silâhdâr ağaları ve cebeci ve topcı ve top ara-
bacı-başılar ve mücerreb ocakları [303b] ihtiyârları ile sofa köşkünde huzûr-ı 
hümâyûna da‘vet ve evvelâ gelen ümerâ-yı serhadden ahvâl-i düşmen-i dîn177 
su’âl buyuruldı.178 Cümlenin muvâcehesinde Moskov keferesi sulhünde179 
sâbit-kadem olmayup, sulh ü salâh180 senesinden berü envâ‘-i dürlü hîle vü 

162 düşmen-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
163 sulh ü salâhına ÇY: ü salâh -V
164 bütün Ç: -YV
165 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
166 hiçbir dürlü ÇY: -V
167 şübhe ÇY
168 re‘âyâlarınız ÇY
169 bütün ÇY: -V
170 ve Ç: -YV
171 pâdişâh-ı âlî-makām hazretlerinden Y: âlî-makām hazretlerin -V
172 i‘zâz ü ikrâm ile ÇY: -V
173 hümâyûnun Ç: hümâyûnda YV
174 Parantez içerisindeki kısım derkenâr olarak yazılmıştır.
175 mâh-ı mezbûrun +ÇY: -V
176 yirmi-ÇY
177 dîn ÇY: -V
178 buyuruldıkda ÇY
179 sulh ü salâhında ÇY: ü salâh -V
180 ü salâh ÇY: -V
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hud‘a idüp, gerek Devlet-i aliyye'den181 ve gerek Kırım serhadlerinden emniy-
yet gidüp ale'l-husûs böyle sulha182 mugāyir hareketlerinden İstanbul183 hal-
kında184 bile185 huzûr u râhat kalmayup şöyle ki birkaç gün dahi iğmâz-ı ayn 
olunur ise,186 serhadd başlarında mugāyir-i sulh müceddeden binâ eyledüği 
kal‘a ve palanka ve tabur şekillü şanslarda techîz eyledüği cünûd-ı şeyâtîn ve 
mühimmât-ı cebe-hânesiyle ale'l-gafle yürüyeceğin187 bir bir188 söylediler. Ve ol 
mahalden gelen mahzarlar dahi feth [ü] kırâ’at olundı.189 Şöyle ki binyüz oniki 
senesinde Devlet-i aliyye ile Moskov çarı beyninde sulh ü salâh190 vâki‘ olup, 
Devlet-i aliyye tarafından şerâyit virilüp ri‘âyet olunurken, çar-ı makhûr dâimâ 
sulha191 mugāyir hareket ve sene-i mezbûreden berü bilâd-ı İslâmiyye'ye sû’-i 
kasdı iş‘âr ider esbâba192 mübâşeret ile nakz-ı ahd idüp, pey-der-pey Devlet-i 
aliyye'ye adâveti zâhir ve gadr ü hıyâneti müteşâyi‘ ü mütevâtir olup, ez-cümle 
Kırım serhaddinde vâkî‘ Or Kal‘ası'na oniki sâ‘at karîb mahalde Kamanka 
nâmında bir kal‘a-i azîme ve Samarcık Suyu'nun Özi Suyu'na döküldüği 
mahalde Samarcık nâm bir palanka-i metîne binâ idüp ve câ-be-câ hudûd-ı 
İslâmiyye'nin sınur başlarına ve ma‘berlerine ve mehâzî-i mevzi‘de dahi nice 
kılâ‘ ve palankalar yapup ve Azak Kal‘ası'ndan kırk mil berüde vâki‘ Taygan 
Limanı nâm mahalde binâ eyledüği bir hısn-ı azîmde ve câ-be-câ Azak De-
nizi'nde bî-hadd donanma tedârük itdüğünden mâ‘adâ Nehr-i Aksu ile Tur-
la Suyı beyninde vâki‘ Ukrayna memleketi an-asl Lih vilâyeti olup, esnâ-yı 
sulhda193 Devlet-i aliyye tarafından Lihlü zabtına virilmiş-iken, Moskov çarı 
kendü sınurları olan Tamacık Suyu'nı tecâvüz ve berü tarafda vâki‘ Aksu'yı 
dahi geçüp ve194 Ukrayna memleketinde olan cümle kal‘a ve palankalara 

181 aliyye-i dâ’imü'l-karârdan ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
182 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
183 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
184 halkından ÇY
185 bütün +ÇY: -V
186 olunur ise VY:olup Ç
187 yürüyeceğin VY:yürüyeceklerin Ç
188 bir bir Ç: -YV
189 olundı VY:olundukda Ç
190 ü salâh ÇY: -V 
191 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
192 Metinde اشيايه şeklinde yazılmıştır.
193 sulh ü salâhda ÇY: ü salâh -V
194 ve -YV

904 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



dahi195 Moskov askeri koyup ve Bender'e sekiz sâ‘at mesâfe Daşkapu196 ve 
Nehr-i Turla'nın taşra tarafını ve Boğdan voyvodalarının makarrı olan Yaş 
Kasabası'nın mukābilinde vâki‘ İstlin nâm kal‘asını ve Hotin Kal‘ası'nı ve an-
dan Macar197 palankasına gelince ol havâlîleri bi'l-cümle hılâf-ı sulh ü salâh198 
zabt199 eyleyüp ve200 en sonra İsveç kralı ile olan muhârebede kendü gālib ve 
anlar mağlûb ve ceng201 itdükleri mahal hudûd-ı İslâm'a karîb olmağla İsveçlü 
nefslerini tahlîs içün Devlet-i aliyye tarafına ilticâ maksadıyla202 memâlik-i İs-
lâmiyye'ye dâhil olduklarında Moskovlı hılâf-ı ahid-nâme-i hümâyûn hudûd-ı 
İslâmiyye'den kırk sekiz203 sâ‘at içerüye girüp Nehr-i Aksu kenârında ikāmet 
ve204 İsveçlü askerinden üçyüz205 neferi hudûd-ı İslâmiyye206 dâhilinde ahz ve 
Moskov memleketine gönderüp ve İsveç kralı gelüp Bender'e dâhil oldukdan 
üç ay sonra askerinden yediyüz mıkdârı İsveçlüyi Boğdan memleketinden 
Çirnoviçe nâm mahalle kışlaya gönderüp meks ü ikāmet207 üzreler iken altıbin 
Moskov askeri şurût-ı musâlahaya mugāyir Boğdan memleketi içerüsüne girüp 
ve kışlakcı İsveçlüyi basup kimin katl ve kimin esîr idüp ale'l-husûs işbu sene-i 
mezbûre Muharremi'nin onaltıncı güni yine Moskovlı kendülere tâbi‘ Kalmuk 
ile tecemmu‘ idüp, Çekçeken nâm ma‘berden Kırım içerüsüne girüp, yirmi 
nefer ehl-i İslâm'ı katl208 ve emvâllerin gāret ü hasâret209 ve bin yediyüz herge-
lelerin sürüp getürdi. Hâsıl-ı kelâm Moskov210 ile sulh ü salâh211 vukū‘undan 
berü fursat düşürdükce serhadd-i mansûrede katl-i nüfûs ve gāret-i212 emvâl 

195 dahi ÇY: -V
196 Daşkapu'yu ÇY
197 Macar'ın ÇY
198 ü salâh ÇY: -V
199 zabt V:zabt u rabt Ç: zabt-ı rabt Y
200 ve -ÇY
201 ceng V:ceng ü cidâl Ç: ceng-i cidâl Y
202 kasdı ile ÇY
203 sekiz -ÇY
204 ve -Ç
205 asker +ÇY
206 islâmiyyenin ÇY
207 ü ikāmet ÇY: -V
208 maktûl ÇY
209 ü hasâret ÇY: -V
210 Moskovlu ÇY
211 ü salâh ÇY: -V
212 ü hasâret +ÇY: -V
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itmek ve esîr alup davar sürmek gibi te‘addî vü tecâvüzleri hadden bîrûn ol-
duğundan gayrı ceste ceste askeri ve gâh bi'n-nefs Moskov çarı kendüsi Lih 
memleketi içinde dolaşup, gezüp Lih a‘yânının bir mıkdârını mekr ü firîb ve 
tahvîf213 ü terhîb ile kendüye214 teba‘iyyet itdirip, tedrîcle tegallüb ü istîlâ iderek 
Lih kal‘alarını zabt u rabt ve câ-be-câ sınur başlarında vâki‘ ma‘berlere dahi 
müceddeden palankalar ihdâs ve cümlesine cebe-hâne ve mühimmât ve zahî-
re ve asker vaz‘ itdüğünden mâ‘adâ bu takrîb ile Barabaş Kazağın ve Potkal 
Kazağın dahi kendüye215 teba‘iyyet itdirip ve Kamaniçe Kal‘ası'na dahi kendü 
tarafından asker-i bî-dîn216 koyup, yevmen fe-yevmen Boğdan memleketine ve 
serhadd-i mansûreye yaklaşmak ve memâlik-i İslâmiyye'ye yol açmak kasdında 
idüği tafsîl olunan evzâ‘ ü etvârından âşikâre olup, fikr-i fâsidi217 üzre Lih Vilâ-
yeti'nde henûz taht-ı kahrında olmayanları dahi tezlîl ü tahkīr ve bütün Lih 
memleketini teshîr idinceye değin Devlet-i aliyye'ye iğfâl içün envâ‘-ı mekr ü 
hiyel218 ile dostluk gösterüp andan bilâd-ı İslâmiyye'ye istîlâ kasdında olduğun 
serhadd-i mansûreden tevâtür iden mevsûkun-bih kimesnelerin ahbârından 
mübeyyen ve muhakkakdır ve's-selâm.219 Ol mahalde pâdişâh-ı âlî-cenâb220 
hazretleri cümle a‘yâna “buna cevâbınız nedir?” Buyurdılar. Bi'l-ittifâk ve'l-it-
tihâd221 “Moskov keferesi üzerine sefer vâcib oldı, emr sizden hıdmet bizden” 
cevâbın222 virdiklerinden mâ‘adâ, husûs-ı mezbûr a‘lemü'l-223 ulemâ’i'l-mü-
tebahhirîn, efdalü'l-fudalâ’i'l-müteverri‘în şeyhü'l-islâm ve müftiyyü'l-enâm 
Mevlânâ Seyyid Ali Efendi'den istiftâ olundukda, “pâdişâh-ı İslâm halleda'llâhu 
teʻâlâ hılâfetühu ilâ yevmi'l-kıyâm ile nasârâdan ehl-i harb olan Moskov tâ’ifesinin 
kralı beyninde sulh ü salâh224 vâki‘ olmuş-iken kral-ı mezkûr serhadd-i İslâ-

213 tahrîb ÇY
214 kendülere ÇY
215 kendülere ÇY
216 bî-dîn ÇY: -V
217 fâsidleri ÇY
218 hîle vü hud‘a ÇY
219 ale't-tamâm +ÇY: -V
220 âlî-cenâb ÇY: -V
221 ve'l-ittihâd ÇY: -V
222 cevâbların ÇY
223 ilmü'l ÇY
224 ü salâh ÇY: -V
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miyye'de olan müslimînden225 nicesini katl226 ve nicesini227 esîr-i der-zencîr228 
itmekle nakz-ı sulh ve hıyânet eyledüği zâhir ve muhakkak olmağın, pâdişâh-ı 
İslâm229 kral-ı mezkûrun mazarratını bilâd-ı İslâmiyye'den def‘ ü ref‘230 içün 
üzerine231 asker gönderüp muhârebe vü mukātele232 eylemek şer‘an lâzım 
olur”233 deyü fetvâ-yı şerîfe virmeğin, Moskov keferesi üzerine berr [ü] bahr-
den sefer muhakkak olup, Fâtihâ okunup meclis dağıldı. Tashîh ve mücedded234 
otuzbin mıkdârı235 yeniçeri ve onbin cebeci ve yedibin topcı tahrîr olundı. Ve 
kapudan paşa dahi mükemmel cengâver asker ile memlû onyedi kıt‘a çekdirir 
ve yirmiyedi kıt‘a kalyon ve otuz kıt‘a galita ve altmış kıt‘a fırkate ve yüz yirmi 
kıt‘a kancabaş sandal ve yüz bir kıt‘a volik ta‘bîr olunur sefâyin ehl-i236 İslâm 
ile hâzır [u]237 âmâde olmak buyuruldı. Ve üçbin nefer Mısır askeri getürmeğe 
Büyük Mîrâhûr Hâcı Ali Ağa hatt-ı şerîfle Mısır'a238 gönderildi. Ve beşyüz 
nefer Şâm-ı dârü's-selâm239 askeri dahi gelmek fermân buyuruldı. 

Tebeddülât-ı240 Manâsıb

Ve onbeş241 seneden berü Özi Eyâleti’ne mutasarrıf  olup demür kazık gibi yer-
leşmiş ve ol serhadlerin cümle ahvâline242 vukūf-ı tahsîl ve sedd-i İskender olup, 
düşmene243 göğsün244 virmiş, ale'l-husûs üç seneden berü ale't-tevâlî Bender 

225 ehl-i islâmdan ÇY
226 âm +ÇY: -V 
227 nicelerini ÇY
228 der-zencîr ÇY: -V
229 âlî-makām hazretleri ÇY
230 ü ref‘ ÇY: -V
231 üzerlerine ÇY
232 ve mukātele ÇY: -V
233 gelür ÇY
234 mücedded VY:müceddeden Ç 
235 mıkdârı Ç: -YV
236 ehl ÇY: -V
237 hâzır ve ÇY: -V
238 Mısır-ı Kâhire'ye ÇY: Kâhire -V
239 dârü's-selâm ÇY: -V
240 tebdîlât ÇY
241 beşinci ÇY
242 ahvâl-i pür-melâline ÇY: pür-melâl -V
243 düşmen-i bed-âyine ÇY: bed-âyin -V
244 göğüs ÇY
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Kal‘ası gibi bir hısn-ı azîmin müceddeden ta‘mîrâtına sarf-ı makdûr eylemiş 
Vezîr-i dilîr245 Çerkes Yûsuf246 Paşa gibi celâdet-nümûnun, vezîr-i aʻzam nâ-
mına olan har, hasm-ı cânı olduğundan gayrı Tatar Hân-ı âlî-şân247 hazretleri 
dahi, “mâdâm bu Yûsuf  Paşa bu serhaddedir, ben bundan emîn değilim” deyü 
pâdişâha248 arz ve şekvâ idüp hâh ü nâ-hâh kaldırup Kılburun Kal‘ası'na habs 
itdirmekle Rumili Beylerbeyisi Vezîr Kara Mehemmed Paşa'ya Özi Eyâleti 
virilüp, vezîr-i249 mezbûrun yerine Bender Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn olundı. 
Ve Boğazhisâr muhâfazasında olan Çavuş-oğlı Vezîr Çakırcı Hasan Paşa'ya 
Rumili Eyâleti ve Kara Ali Paşa'ya Burusa Sancağı ve selefi Boşnak Hasan 
Paşa'ya Anadolı Eyâleti virilüp250 ve anın selefi Bender muhâfazasında olan 
Vezîr Arnavud Abdî Paşa Belgrad muhâfazasına ve anın selefi Vezîr Abdullâh 
Paşa Eğriboz muhâfazasına ve anın selefi ve büyük karındaşı251 Sadr-ı sâbık 
Numân Paşa Hanya muhâfazasına ve anın selefi Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa 
Boğazhisâr muhâfazasına ta‘yîn olundılar. Ve mâh-ı Şevvâl'in gurresi bâzâr 
gün pâdişâh-ı âlî-cenâb252 hazretleri mu‘tâd-ı kadîm253 üzre a‘yân-ı dîvân ile 
bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup andan alay ile Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup 
bayram namâzın kılup geldiler254 ve255 irtesi dü-şenbih gün yine vezîr-i aʻzam 
kulları256 vesâtatı ile hân-ı âlî-şân257 hazretleri Hâsbâğçe'de vâki‘ Gülhâne 
köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-258masîre yüz sürüp, umûr-ı sefere259 
müte‘allik ba‘zı mükâlemeden sonra müsâfir odasında bir mıkdâr eğlendiler 
ve tablhâne ile cirid seyrin eylediler. Gidecek mahalde taraf-ı pâdişâhîden260 

245 dilîr ÇY: -V
246 Yusuf  -ÇY
247 âlî-şân ÇY: -V
248 pâdişah hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
249 vezîr Ç: -YV
250 tevcîh olup ÇY
251 birâderi ÇY
252 âlî-cenâb ÇY: -V
253 kadîm ÇY: -V
254 girü avdet eylediler ÇY: -V
255 ve -Ç
256 kulları Ç: -YV
257 âlî-şân Ç: -YV
258 a‘lâ-yi sa‘âdet Ç: -YV
259 sefer-i rehbere Ç: rehber -YV
260 pâdişâh-ı âlî-cenâb hazretlerinden ÇY: âlî-cenâb hazretleri -V
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ikrâmen çukaya kaplu semmûr erkân kürk giyüp ve ihsân261 buyurılan262 ata 
süvâr olup konağına revân oldılar. Ve Boğdan voyvodası İskerlet-oğlı Nikolay 
pâdişâh-ı cihân-penâh263 hazretlerinin mahsûs çerâğ-ı hâsları olmağın çokluk 
hân-ı âlî-şân264 hazretlerine ser-fürû‘ itmeyüp ikrâmda kusûr itmeğin, “ba‘zı 
hareketinden hıyânet hiss olunur” deyü pâdişâh hazretlerine gamz ve azl 
itdirip, yerine sâbıkā Boğdan voyvodası olan Kantemur-oğlı Dimitri265 nâm 
kâfirin bir mıkdâr rüşvetin alup recâ itmekle Boğdan Beyi nasb olundı. Ve 
bayram günlerinde Sarây-ı âmire'de dîvân mu‘tâd değil iken, bayramın üçünci 
salı gün hân-ı âlî-şân266 hatrı-çün şöyle bir götü pohlu kâfire ikrâmen mahsûs 
dîvân tertîb olup, kānûn-ı kadîm267 üzre kuka ve süpürge ve kırmızı kadîfeye 
kaplu semmûr kapaniçe kürk giydirilüp, vüzerâ akabince arz odasında bisât-
bûs-ı pâdişâhî268 şerefine nâ’il-i merâm269 ve makarr-ı hükûmetine âzim oldı. 
Hâssa köşklerin birinde buluşdurmaklık kifâyet iderken vezîr-i aʻzamın kānûn 
bilmeyüp sû’-i tedbîrinden bu da bir acâyib270 iş oldı. 

reften-i Tatar Hân

Ve irtesi çehâr-şenbih gün celâdetlü271 Tatar272 Hân-ı âlî-şân273 hazretleri dahi 
vilâyetine gitmeğe izn olmağın yine vezîr-i aʻzam vesâtatıyla sofada vâki‘ Revân 
köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya274 yüz sürüp, erkân kürk ilbâs ve ihsân buyurılan 
[304a] ata süvâr olup menziline revân ve dahi irtesi penç-şenbih gün cümle 
vüzerâ-yı izâm ve ağayân-ı ocagān konağından alup önüne275 düşdiler. Alay 

261 in‘âm ÇY
262 buyurılan VY:buyurulup Ç
263 cihân-penâh ÇY: -V
264 âlî-şân ÇY: -V
265 Kostantin Ç: -YV
266 âlî-şân ÇY: -V
267 kadîm ÇY: -V
268 şehriyârî ÇY
269 merâm ÇY
270 acâyib ÇY: -V
271 celadetlü ÇY: -V
272 Tatar -ÇY
273 âlî-şân ÇY: -V
274 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
275 önlerine ÇY
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ve mehter-hâne ile Dâvudpaşa'ya değin teşyî‘ idüp mahall-i mezbûrede vâki‘ 
Mehemmed Paşa Köşkü'nde vezîr-i aʻzam tarafından ihzâr olunan tertîb-i 
ziyâfetden sonra erkân276 kürk giydirilüp ve altına at çekilüp vedâ‘ eylediler. Ve 
dahi irtesi cumʻa gün bi-emr-i hümâyûn Moskov ilçisi yetmiş kadar277 âdemiyle 
Yedikulle'de habs278 olundı. Ve yirmibirinci şenbih gün sadr-ı sâbık Maktûl 
Kara İbrâhîm Paşa-oğlı Gediklü Müteferrika Süleymân Bey'e silâhdâr ağalığı 
tevcîh ü inâyet279 buyurılup, selefi Safiye Sultân-oğlı Mehemmed Bey şıkk-ı sânî 
nasb olundı. Ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin gurresi dü-şenbih gün Şarkan İbrâhîm 
Paşa'ya ikinci def‘a Cezâyir Eyâleti verildi.280 Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin onuncı 
cumʻa gün pâdişâh-ı kişver-güşâ281 hazretleri mu‘tâd-ı kadîm282 üzre a‘yân-ı 
dîvân ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay ile Ayasofya'da283 varup salât-ı ‘îdi284 
kılup285 geldiler.286 Ve onüçünci dü-şenbih gün beşinci def‘a Kızılbaş Kara 
Bekir Efendi re’isü'l-küttâb olup selefi Abdülkerîm Efendi yine beylikci nasb 
olundı. Ve sene bunda encâma irdi. 

276 semmûr +ÇY: -V
277 mıkdârı ÇY
278 mahbûs ÇY
279 ü inâyet ÇY: -V
280 tevcîh olundı ÇY
281 kişver-güşâ ÇY: -V
282 kadîm ÇY: -V
283 Ayasofya Câmi‘i'nde ÇY: câmi‘i -V
284 îd-i şerîfi ÇY: şerîf  -V
285 edâ idüp ÇY
286 girü avdet eylediler ÇY 
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BiN YÜZ YirMi ÜÇ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Serdârî-i Vezîr-i a‘zam be-Cânib-i Moskov

Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa Moskov üzerine serdâr nasb olunmağın işbu 
sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi penç-şenbih güni ki Şubat'ın sekizidir 
a‘yân-ı asker sarâyına cem‘ olup tuğların çıkarup nerdübân önüne nasb eyle-
diler. Ve cümle Rumili ve Anadolı'da olan vüzerâ vü mîr-i mîrân ve ümerâ1 
mükemmel kapuları ve eyâletleri askerleriyle rûz-ı Hızır'da Edirne sahrâsında 
ordu-yı hümâyûna gelüp mülhak olmak üzre her birine mü’ekked ahkâm-ı 
şerîfeler ısdâr ve bu seferi, sâ’ir seferlere2 kıyâs itmeyüp intibâh üzre olmaları 
tenbîh buyuruldı. Ve hattâ Erzurûm Vâlîsi Vezîr Dellâk Ali Paşa ve Trabzon 
Vâlîsi Ebû Kavuk Vezîr Mehemmed Paşa donanma-yı hümâyûna girüp Azak 
fethine me’mûr olmağın mükemmel kapuları ve eyâletleri askeriyle Trab-
zon'dan sefâyinler ile karşu Kırım yakasına geçüp emr-i hümâyûna nigerân 
üzre olmaları tenbîh buyuruldı. Bi-avni'llâhi teʻâlâ donanma-yı hümâyûn 
Kırım serhaddine vardıkda3 bi-eyyi vechin-kân bir kavî serdâra muhtâc ol-
mağın Özi Kal‘ası muhâfazasında olan Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa berr ü bahre 
ser-asker nasb olup eğer Moskov keferesi Kırım kasdıyla Or Kal‘ası Boğazı'na 
yürür ise bunlar Kırım üzerine varup4 muhâfazasında bulunan Tatar askeriyle 
karşulayup ceng ile mümâna‘at ve def‘ ideler ve eğer bütün Moskov taburı 
Tuna câniblerine yürür ise sıhhati üzre haberlerin aldıkdan sonra Tatar as-

1 ümerâ VY: ümerâya Ç
2 seferlere:VY sefere Ç
3 vardıkda VY: vardıklarında Ç
4 üzerine varup ÇY: -V
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keri anda kalup kendü me’mûr oldukları üzre donanma-yı hümâyûna girüp 
Azak fethine âzim olmaları fermân buyuruldı ve Boşnak Sarı Ahmed Paşa Özi 
Kal‘ası muhâfazasına me’mûr ve5 ta‘yîn olundı ve kapukuluna dahi ocakların-
dan şedîd sürüci çavuşlar gönderildi. 

itmâmı Binâ-yı Câmi‘-i şerîf-i Vâlide Sultân der-Üsküdar

İki buçuk seneden berü vâlide sultân hazretlerinin Üsküdar'da hasbeten li'l-
lâh binâsına mübâşeret eyledikleri câmi‘-i şerîfin6 itmâmı müyesser olmağın 
işbu mâh-ı mezbûrun onbeşinci penç-şenbih gün pâdişâh hazretleriyle vâlide 
sultân hazretleri Üsküdar'a geçüp câmi‘-i şerîfe7 karîb sâbıkā Bostâncı-başı 
Mustafâ Ağa hânesine teşrîf  buyurdılar. Ve irtesi Cum‘a gün vüzerâ ve ulemâ 
vü meşâyih ve ocak ağaları dahi da‘vet8 buyurılup9 Ayazma bâğçesinde it‘âm 
olundukdan sonra Câmi‘-i cedîde varılup cemâ‘at-i kesîre ile cum‘a namâzı 
edâsından sonra bu cümle a‘yân Câmi‘-i cedîde kasrında huzûr-ı hümâyûna 
da‘vet buyuruldı. Evvelâ Şeyhü’l-islâm Seyyid Ali Efendi ve10 Vezîr-i aʻzam 
Mehemmed Paşa, Vezîr-i sânî Fâzıl Ali Paşa, Vezîr-i sâlis Tevkī‘î Süleymân 
Paşa ve kādî-asker efendiler ve Dârü's-sa‘âde Ağası Süleymân Ağa ve11 vâlide 
sultânın12 başağası (Elmâslı Beşîr Ağa)13 ser-â-pâ kürkler ile ikrâm olundılar. Ve 
vâlide sultân kethudâsı Kürd Mehemmed Efendi'ye semmûr kürki giydirilüp on 
kîse akçe ihsân buyuruldı. Ve anın kethudâsı Binâ Emîni Abdülvehhâb Ağa'ya 
semmûr kürk giydirilüp beş kîse akçe ve müstevfâ ta‘yinât ile yevmî yüzelli akçe 
kapu ortasından14 tekā‘üd ulûfesi ihsân [ü] in‘âm15 buyuruldı ve a‘yân-ı sâ’ire 
ve16 ser-i kârda olanlar kaftânlar ve atıyyeler ile mesrûr [ü] dil-şâd17 kılınup da-

5 me’mûr ve Ç: -YV
6 şerîfin -Ç
7 itmâmı... câmi‘-i şerîfe -ÇY
8 da‘vet VÇ:avdet Y
9 buyurulup VÇ: buyurup Y
10 ve -Ç
11 ve -ÇY
12 sultân hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
13 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
14 arasından ÇY
15 in‘âm ÇY: -V
16 ve Ç: -YV
17 dil-şâd ÇY: -V
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ğıldılar. Ve câmi‘-i şerîfin suları Büyük Çamlıca etrâflarından hark olunmuş idi. 
Kıraç18 yerler olduğundan ekser bacalarının suları soğulup bir vechile câmi‘-i 
şerîfe kifâyet itmeyüp başlı suya19 muhtâc olmağın izn-i hümâyûnla Gafûrî 
Tekyesi'nin suyı alınup eski20 yola ilhâk ve mecrâ kılınmağın, gerek câmi‘-i şerîf 
ve gerek şehri müstevfâ su varup azîm isâbet oldı. Ve bütün câmi‘-i şerîfin 
muhâsebesi görilüp bin ikiyüz kîse sarf  olunduğı bu mahalle kayd olundı. Ve 
irtesi şenbih gün hâne-i mezkûreden câmi‘-i şerîfe varınca yol üzerlerinde olan 
evler tahliye ve sokaklara perdeler çekildikden sonra vâlide sultân hazretleri 
cümle harem-i şerîfle teşrîf  ve salât-ı nevâfile21 edâ ve du‘â-yı firâvân, hamd ü 
şükr-i bî-pâyân idüp İstanbul'a nakl eylediler. Ol gün Pâdişâh-ı cihân-penâh22 
hazretleri doğrı tersâneye teşrîf  buyurup itmâmı müyesser olan üç kıt‘a mîrî 
kalyon deryâya indirilüp azîm şenlik oldı. Ve kapudân paşa tarafından tertîb-i 
ziyâfetden sonra kendüye ve iş üzerinde olanlara kaftân giydirildi. Ve yine ol 
gün düşmen-i dîne i‘ânet ve Devlet-i aliyye'ye ihânet kasdıyla donanma-yı 
hümâyûn ihrâkına me’mûr iki câsûs ahz ve Karaköy Kapusı hâricinde kazığa 
uruldı. Ve Kılburun Kal‘ası'na nefy olunan Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa'ya Şehr-i 
Zor Eyâleti virilüp Tosya'dan fevti haberi geldi.

reften-i Vezîr-i a‘zam be-Sefer-i Moskov

Mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı dü-şenbih güni vezîr-i aʻzamın otağı çıkup 
Dâvudpaşa sahrâsında kuruldı. Ve yirmibirinci çehâr-şenbih gün ordu-yı 
hümâyûn23 çıkdı. Ve yirmiikinci penç-şenbih gün Yeniçeri Ağası Gürci Yû-
suf  Ağa yetmişbeş oda yeniçeri ile alay gösterüp otağına çıkdı ol gün pâdişâh 
hazretleri alay köşkünden seyr idüp iltifâten Soğukçeşme kapusundan içerüye 
da‘vet ve bir a‘lâ hıl‘at ilbâsıyla ikrâm u ri‘âyet buyurdılar. Ve yirmiüçünci 
cum‘a gün Vezîr-i sânî Dâmâd-ı Şehriyârî Fâzıl Ali Paşa vezîr-i aʻzam sarâyın-
da İstanbul kā’im-makāmlığına serâserli kürk giydi. Ve yirmidördünci şenbih 
gün cebeci ocağı ve yirmibeşinci bâzâr gün üçyüz şâhî darbuzen ve yirmi 
hâvân topuyla, topçı ve top arabacı ocakları alay gösterüp mu‘tâd üzre ağaları 

18 kurak ÇY
19 sulara ÇY
20 iki ÇY
21 nevâfile VY: nâfile Ç
22 cihân-penâh Ç: -YV
23 hümâyûn ÇY: -V
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ve kethudâları kaftân giydiler. Ve kırk beşer24 vukıyye mermer yuvarlak atan 
iri şayka topları ve kal‘a-kûb ve25 balyemez ve26 kolonborna topları ve mü-
himmât-ı cebe-hâne ve zahîre Karadeniz şaykalarına tahmîl ve Kili Kal‘ası'na 
çıkarup anda iktizâsına göre ordu-yı hümâyûna nakl ü îsâl olunmak üzre irsâl 
olundı ve bunlardan bir mıkdârı dahi Azak tarafına gönderildi. Ve yirmialtıncı 
dü-şenbih gün dahi27 vezîr-i aʻzam kullarına28 sancak-ı şerîf  teslîm olunmak 
üzre Sarây-ı âmire'ye da‘vet buyurulmağın cümle vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı 
asâkir-i sâ’ire ile hânesinden binüp azîm alay ile orta kapuya varup indi ve29 
andan akağalar kapusuna vardıkda içerü arz odasında huzûr-ı hümâyûna 
da‘vet ve mevlânâ30 şeyhü’l-islâm efendiyle varup pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘â-
det31-masîre yüz sürdükde kānûn üzre taraf-ı pâdişâhîden32 ihsân buyurılan 
serâser nîm-tene kaplu kürk ve üzerine hıl‘atı giyüp te’eddüb itmekle şalvar 
ve filârı taşra silâhdârına teslîm ve mücevher şemşîr ve tirkeş kuşanup ve filârî 
destâr üzerine iki murassa‘ sorgucı takınup tamâm vücûdı ni‘am-ı hudâven-
digâra müstağrak oldukdan sonra sancak-ı şerîf  yed-i hümâyûndan kendüye 
teslîm kılınduğı mahalde, “sancak-ı şerîf  sana ve seni33 cenâb-ı Bârî-yi te‘âlâ 
hazretlerine emânet eyledim. Tatar Hân’ın re’yiyle amel eyle34 sözünden taşra 
çıkma” deyü35 buyurdılar. Ol mahalde şeyhü’l-islâm efendi du‘â idüp ana dahi 
beyâz çuka kaplu semmûr erkân kürk giydirildi ve andan vedâ‘ eyleyüp36 bükâ 
iderek bindiler ve37 ke'l-evvel alay-birle Aksarây yolundan geçüp Topkapu-
su'ndan çıkup otağına nüzûl eylediler. Ol gün Çavuşbaşı Salma Mehemmed 
Ağa azlinden yerine vezîr-i aʻzam ağalarından38 azlem-i halku'llâh Vîrânşe-

24 beşer VY: beş Ç
25 ve -ÇY
26 ve ÇY: -V
27 dahi -ÇY
28 kullarına Ç: -YV
29 ve Ç: -YV
30 mevlânâ ÇY: -V
31 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
32 pâdişâh-ı cihân-mutâ‘ hazretlerinden ÇY: cihân-mutâ‘ hazretlerin -V
33 ve seni -ÇY
34 eyleyesün ÇY
35 deyü ÇY: -V
36 eyleyüp VY: idüp Ç
37 ve Ç: -YV
38 yerine vezîr-i aʻzam ağalarından -ÇY
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hirli Ahmed Ağa nasb olundı. Ve mâh-ı Safer'in39 onbirinci salı gün dîvân-ı 
hümâyûnda sene-i mâziyenin reşen ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi. Ve yeni 
gelen Fransız balyosı dahi pâye-i serîr-i a‘lâya40 yüz sürüp pîşkeş arz ve kralı-
nın nâmesin sundı. Ol gün Fâzıl Ali Paşa alîl-mîzâc olmak hasebiyle İstanbul 
kā’im-makāmlığından hüsn-i rızâsıyla ibâ vü ferâgat ve kā’im-makāmlık, vezâ-
ret ile sâbıkā yeniçeri ağalığından mütekā‘id Çelebi Mehemmed Ağa'ya tevcîh 
ü inâyet vezîr-i aʻzam otağında serâsere kaplu semmûr hıl‘at ilbâs buyurılup, 
dördünci vezîr hâsları ta‘yîn olundı. Ve onyedinci dü-şenbih gün Adana Bey-
lerbeyisi İslâm Paşa'nın fevti haberi gelmeğin mansıbı sâbıkā emîrü'l-hâc iken 
cân havfından Kırım'a firâr ve hân-ı âlî-şân41 hazretlerine ilticâ ve ânda meks 
ü karâr iden Kürd Bayram-oğlı Mehemmed Paşa'nın hân-ı âlî-şân42 şefâ‘atiy-
le cerâyimine kalem-i afv çekilüp henûz Âsitâne'ye43 gelmiş idi ana tevcîh ü 
inâyet44 buyuruldı. Ve ondokuzuncı çehâr-şenbih gün Kapudân Mehemmed 
Paşa Karadeniz seferine me’mûr olduğı üzre üçbin üçyüz levend ile memlû 
baştarde ile yirmiiki kıt‘a çekdirir ve45 onaltıbin cengâver levend ile müretteb 
kapudâne ve patrona ile yirmiyedi kıt‘a kalyon ve46 ikişer yüz yirmişer levend 
ile müzeyyen otuz kıt‘a galita47 ve seksener levend ile müheyyâ altmış kıt‘a 
fırkate ve otuzar levend ile müzekkâ yüz yirmi kıt‘a kancabaş sandal ve yufka 
sularda zehâyir48 ve cebe-hâne ve asker geçürmek ve mahall-i ma‘mûrede ceng 
[ü] cidâl [ve] harb [ü] kıtâl49 itmek fikriyle yedişer neferli yüz bir kıt‘a volik 
ki cem‘an üçyüz altmış kıt‘a sefâyin-i İslâm ve derûnlarında ma‘dûd otuzbeş 
bin yedi nefer mevcûd guzât-ı ehl-i50 İslâm-ı nusret-encâm ile tersâneden51 
kalkup mu‘tâd-ı kadîm52 üzre vezîr-i aʻzam vesâtatıyla [304b] Yalı köşkünde 

39 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
40 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
41 âlî-şân ÇY: -V
42 âlî-şân ÇY: -V
43 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
44 ü inâyet ÇY: -V
45 ve -ÇY
46 ve ÇY: -V
47 galita VY: kalyon Ç
48 zahîre ÇY
49 cidâl-i harb ve kıtâl ÇY: -V
50 ehl ÇY: -V
51 Tersâne-i âmireden ÇY: âmire -V
52 kadîm ÇY: -V
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ümerâ-yı bahriyye ile huzûr-ı hümâyûnda hıl‘at giydikden sonra şenlik iderek 
Beşiktaş'a varup lenger-endâz ve eğlenmeyüp rû-be-râh ü azîmet eyledi. Ve 
İryâle İbrâhîm Hâce ile sekiz kıt‘a kalyon dahi Akdeniz muhâfazasına ta‘yîn 
olundı. Ol gün Yeniçeri Ağası Gürci Yûsuf  Ağa ocağı halkıyla kalkup mukad-
dime-i ceyş olup Edirne'ye doğrı revân ve irtesi penç-şenbih gün vezîr-i aʻzam 
dahi cümle ordu-yı hümâyûn ile Dâvûd Paşa sahrâsından hareket ve ol dahi 
Edirne'de anları çayırladup Anadolı ve Rumili askeri gelüp mülhak-ı ordu-yı 
hümâyûn53 oldukdan sonra düşmen-i dîn hareketinin iktizâsına göre hareket 
olunmak üzre Bender câniblerine doğrı revâne vü azîmet itmek54 musammem 
olup Edirne'ye tevcîh buyurdı. Ol gün pâdişâh-ı âlî-cenâb55 hazretleri hareket-
den mukaddem vezîr-i aʻzam kullarının56 otağına teşrîf  ve bi'z-zât alaya binüp 
sancak-ı şerîfi önüne alup vüzerâ ve ulemâ ile nevâle-gâh olan mahalle değin 
vezîr-i aʻzamı57 teşyî‘ buyurup kürk giydirüp58 ve59 cümle guzât-ı ehl-i60 İslâm 
ile cenâb-ı Bârî-yi te‘âlânın61 vedî‘a-i emânetine tefvîz idüp döndiler.62 

Ol gün Kandiye muhâfızı Sadr-ı sâbık Kalaylıkoz Ahmed Paşa'nın şâkîleri gel-
meğin azl olup İstanköy muhâfazasına ta‘yîn buyuruldı, yeri Hanya'dan ma‘zûl 
Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya virildi63. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in onuncı salı 
gün Mısır hazînesi gelüp iç hazîneye teslîm oldı. Ve hân-ı âlî-şân64 hazretleri kış 
eyyâmında üç koldan Moskov diyârı gāretine me’mûr olup gitmişler idi. Azîm 
kış çeküp mansûren ve muzafferen65 tok doyum Kırım'a dâhil olduğı haberi 
ile dîvân efendisin göndermeğin büyük mîrâhûr vekîli Silâhdâr-ı sâbık Gürci 
İbrâhîm Ağa hem iltifât ve hem sefere66 da‘veti mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı 

53 Ordu-yı hümâyûn V: ma‘a-asker-i İslâm Ç: ma‘a-asâkir-i İslâm Y
54 itmek ÇY: -V
55 âlî-cenâb ÇY: -V
56 kullarının ÇY: -V
57 vezîr-i aʻzam kullarını ÇY: kulların -V
58 giydirdi ÇY
59 ve ÇY: -V
60 ehl ÇY: -V
61 hazret-i Allah celle celâlühû hazretlerinin ÇY
62 girü avdet itdiler ÇY
63 tevcîh oldu ÇY
64 âlî-şân ÇY: -V
65 ve muzafferen ÇY: -V
66 sefer-i rehbere ÇY: rehber -V
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şevket67-makrûn kılıç kaftân ile celâdetlü68 hân-ı âlî-şân69 hazretlerine gönde-
rildi. Ve onikinci penç-şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf 
okunup pâdişâh-ı âlî-makām70 hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Ol gün 
müjdeci gelüp hüccâc-ı müslimîn üzerine71 hılâfu'l-âde beyne'l-Haremeyn'de 
vâkı‘ Hadîka Boğazı'nda eşkıyâ-yı Urbân müstevlî olup ceng [ü] cidâl72 itdiler. 
Tarafeynden haylî âdem düşüp ayrıldıkların ve andan Şâm-ı şerîfe geldiklerin 
haber virüp kaftân73 giydi. Ve onsekizinci çehâr-şenbih gün Rumili Kādî-askeri 
Ârif  Abdülbâki Efendi ile Anadolı Kādî-askeri Dâmâd-zâde Ahmed Efendi 
azlinden Anadolı sadrından munfasıl Menteş Abdurrâhîm Efendi'ye Rumili 
sadrı ve İstanbul kazâsından munfasıl Kara İsmaʻîl Efendi'ye Anadolı sadrı 
tevcîh ü inâyet74 buyuruldı ve75 ekser76 Anadolı'nun sağ kol piyâde ve süvâr as-
keri ve ümerâ ve mîr-i mîrân leşkeri çardakdan karşu Gelibolı'ya kaçmışlar ve 
Mısır askeri dahi ol mahalden çıkmışlar idi orta kol ve sol kol askerin İstanbul'a 
uğratmayup Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçenlerden evvelâ Karaman Beylerbeyisi 
Vezîr Sirke Osmân Paşa ve Sivas Beylerbeyisi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa 
ve Haleb Beylerbeyisi Vezîr Masdı77 İbrâhîm Paşa ve Diyârbekir Beylerbeyisi 
Vezîr Genç Ali Paşa ve Adana Beylerbeyisi Kürd Bayram-oğlı Mehemmed 
Paşa ve Çankırı Sancağı’na mutasarrıf  Cân Arslan Paşa-oğlı78 Hüseyin Paşa ve 
Ankara Sancağı’na mutasarrıf  Şehîd79 Şa‘bân Paşa ve Akşehir Sancağı’na mu-
tasarrıf  Kurd Mehemmed Paşa ve Seydişehri Sancağı’na mutasarrıf  İvâz Paşa 
ve Teke Sancağı’na mutasarrıf  Keçi Mehemmed Paşa ve Eskişehir Sancağı’na80 
Fazlı Paşa ve Bozok Sancağı’na mutasarrıf  Arnavud Süleymân Bey'e birer gün 
ta‘yîn olup mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi dü-şenbih gününden gāyetine değin 

67 inâyet ÇY
68 celâdetlü ÇY: -V
69 âlî-şân ÇY: -V
70 âlî-makām ÇY: -V
71 üzerine VY: üzerlerine Ç
72 cidâl ÇY: -V
73 kaftân VY: kaftânın Ç
74 ü inâyet ÇY: -V
75 ve Ç: -YV
76 ekseri Ç: ekser YV
77 Masdı VY: Minder Masdısı Ç
78 -oğlı VY: zâde Ç
79 Seyyid ÇY
80 Kurd Mehemmed... sancağına -ÇY
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her biri Kâğıdhâne ve Eyyûb kurbünde birer münâsib mahalde81 pâdişâh-ı âlî-
cenâb82 hazretlerine alay gösterüp vüzerâya kürk ve mîr-i mîrân ve ümerâya 
mertebelerince hıl‘at giydirildi ve bir gün mukaddem mülhak-ı ma‘a asâkir-i83 
İslâm olmak üzre her birine şedîd84 mübâşirler ta‘yîn buyuruldı. Ve Mar‘aş 
Beylerbeyisi Rişvân-oğlı Halîl Paşa isyân üzre olup fermâna85 itâ‘at ü inkıyâd86 
itmeyüp sefere87 gelmemekle bi-emr-i hümâyûn Rakka Beylerbeyisi Vezîr 
Topal Yûsuf  Paşa ılgar ile varup çiftliğinde basdı. Başını kesüp Âsitâne'ye88 
gönderüp89 bâb-ı hümâyûna bırakıldı. Beşyüz kîse mıkdâr nukūdı bulunup 
taraf-ı mîrîye zabt olundı ve mansıbı vezîr-i aʻzam kethudâlığından ma‘zûl 
Harbende Ali Ağa'ya verildi.90 Asâkir-i ehl-i91 İslâm düşmen-i bî-92 dîne karîb 
olduğı haberi vârid93 itmekle mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in altıncı dü-şenbih gün 
ibtidâ Okmeydânı'nda du‘âya mübâşeret olundı. Ve yirmiüçünci penç-şenbih 
gün Ka‘be'den ma‘zûl Hâmid Efendi-zâde Abdî Efendi'ye İstanbul Kazâsı 
verildi94. Ve Büyük Mîrâhûr Hâcı Ali Ağa ile vezîr-i aʻzam istimâleti muta-
zammın hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ve kılıç kaftân ve Hâssa Hâseki Hâcı 
Halîl ile dahi ordu-yı hümâyûnda Yeniçeri Ağası Gürci Yûsuf  Ağa'ya pâye-i 
vezâret95 hatt-ı şerîfi ile serâserli kürk irsâl buyuruldı. Ve Mısır'da altı ocak 
halkı yeniçeri tâ’ifesi üzerine gulüvv idüp yeniçeri yalnız olmağla vâlî-i vilâyet 
Vezîr Köse Halîl Paşa ve kādî-ı memleket Ak Mahmûd Efendi-zâde Abdullâh 
Efendi kal‘aya kapanup beş ay mıkdâr zamân muhâsara ve tarafeynden top ve 
tüfeng ile muhârebe-i azîm96 ve97 mukātele olup binden mütecâviz âdem telef-i 

81 mahalden ÇY
82 âlî-cenâb ÇY: -V 
83 asâkir VY: asker Ç
84 şedîd ÇY: -V
85 fermân-ı hümâyûna ÇY: hümâyûn -V
86 ü inkıyâd ÇY: -V
87 sefere V: sefer-i zafer-rehbere Ç: sefer-i rehbere Y
88 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V 
89 gönderdi ÇY
90 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
91 ehl ÇY: -V
92 bî Ç: -YV
93 vürûd ÇY
94 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
95 vezâret-i pâye ÇY
96 azîm ÇY: -V
97 ve -Y
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nefs98 ve kal‘alı zebûn olduğı mahalde taşradan yürüyüş ile kal‘ayı zabt u rabt99 
ve serkeşleri kırup paşa ile kādîyı habs itdiklerin der-i devlete100 arz [u] i‘lâm101 
itmeleriyle ba‘de'l-istişâre mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in gurresi Cum‘a gün Sakız 
muhâfazasında olan Vezîr Velî Paşa'ya Eyâlet-i Mısır tevcîh ü inâyet buyurılup, 
iskânı içün Küçük Mîrâhûr Freng Osmân Ağa ta‘yîn ü irsâl olundı.

Vurûd-ı Haber-i Hezîmet-i Tabur-ı Moskov

Mâh-ı mezbûrun onsekizinci dü-şenbih gün Moskov Kralı Petros la‘în bi'z-zât 
tabur-ı makhûruyla Boğdan içinde münhezim ve emân ile sulh ü salâh102 olup 
Azak Kal‘ası cümle tetimmâtıyla Der-i devlete103 redd ve Kamanka ve Taygan 
kal‘aları hedm olunacağı haberiyle Vezîr-i aʻzam Kethudâsı Osmân Ağa gelüp 
müjde telhîsin rikâb-ı hümâyûna teslîm ve fütûhât-ı celîleyi lisânen takrîr idüp 
kürk giydi ve irtesi gün mazhar-ı iltifât büyük mîrâhûrluk hıdmetiyle imtiyâz-ı 
şân buldı. Beş gün ale't-tevâlî ancak İstanbul'da104 top şenliği oldı. Ve Kethudâ-yı 
bevvâbîn-i105 hâssa Türk Mehemmed Ağa ile vezîr-i aʻzama106 hatt-ı şerîf107 ve108 
sorguç ve kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ve vüzerâya kürk ve mîr-i mîrân 
ve109 ümerâ ve sâ’ir a‘yân-ı askere hıl‘at ve Tatar Hânı Devlet Girây Hân110 
hazretlerine başka hatt-ı şerîf111 iki top sorguç ve kürk ve ümerâ-yı Tatar'a hıl‘at 
gönderildi. Bu fütûhâtın tafsîl-i zikri aşağıda enseb görüldi. Ve mâh-ı Receb'in 
onüçünci penç-şenbih gün surre çıkdı. Ve Şeyhü’l-islâm Başmakcı-zâde Seyyid 
Ali Efendi sâhib-i firâş olmağın mâh-ı Şa‘bân'ın onikinci cum‘a gün pâdişâh-ı 
âlî-cenâb112 hazretleri cum‘a namâzından doğrı kudûm-ı hümâyûnlarıyla mol-

98 nefs ÇY: -V
99 u rabt ÇY: -V
100 devlet-medâra ÇY: medâr -V
101 i‘lâm ÇY: -V
102 ü salâh Ç: -YV
103 devlet-medâra ÇY: medâr -V
104 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY
105 kevvâbîn ÇY
106 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
107 hümâyûn-ı inâyet-makrûn ÇY
108 ve -ÇY
109 ve -ÇY
110 celâdetlü hân-ı âlî-şân ÇY 
111 hümâyûn-ı inâyet-makrûn ÇY
112 âlî-cenâb ÇY
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lâ-yı mezbûrun hânesin teşrîfleriyle pür-nûr ve113 kulûbün taltîf  buyurup bin 
altun ve bir fâhir semmûr erkân kürk ihsân buyurdılar. Ve onüçünci şenbih gün 
büyük mîrâhûrlukdan ma‘zûl Hâcı Ali Ağa ordu-yı hümâyûndan gelüp vezîr-i 
aʻzam hazretleri114 tarafından Kamanka Kal‘ası'nın miftahın getürdi. Ve yir-
miüçünci salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin lezez mevâcibi çıkup115 
mu‘tâd-ı kadîm116 üzre Kā’im-makām Çelebi Mehemmed Paşa ulûfe kürki 
giyüp vüzerâ ile arza girüp117 ve118 ol gün İskerlet-oğlı Nikolay119 Bey dîvân-ı 
hümâyûna da‘vet ve tekrâr Boğdan voyvodası nasb olup kānûn üzre kırmızı 
kadîfeye kaplu kapaniçe kürk ve kuka ve süpürge ile arz odasında bisat-bûs-ı 
şehriyârî şerefine nâ’il olup memleketi zabt u rabt120 ve dağılmış re‘âyâyı cem‘ 
ve eşkıyâsının121 hakkından122 gelüp adâlet üzre hareket etmesi tenbîh buyu-
ruldı. Ve mâh-ı Ramazân-ı şerîfin123 ikinci çehâr-şenbih gün Karadeniz'den 
mîrî kalyonlar gelüp ve124 azîm şenlik eylediler. Ve onaltıncı çehâr-şenbih gün 
dahi Eğribozlı Mehemmed Paşa dahi donanma-yı hümâyûn çekdirirleriyle ge-
lüp doğrı tersâneye125 dâhil oldı Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa dahi Boğdan 
hudûdunda Kuşanca126 nâm menzilde askere127 bir kıst mevâcib virdikden 
sonra mâh-ı Şa‘bân'ın onsekizinci penç-şenbih gün hareket idüp Tuna'yı berü 
İsakça tarafına geçüp emr-i hümâyûna intizâr üzre iken taraf-ı pâdişâhîden128 
hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnla Suffe129 Bekcisi130 Osmân Efendi gönderi-
lüp varup teslîm eyledi ve ordu-yı hümâyûnla doğrı Edirne'ye varup iki kıst 

113 ve ÇY: -V
114 hazretleri Ç: -YV
115 virüp ÇY
116 kadîm ÇY: -V
117 girdi ÇY
118 ve -ÇY
119 Nikola ÇY
120 u rabt ÇY
121 eşkıyanın ÇY
122 haklarından ÇY
123 mübârekin ÇY
124 ve Ç: -YV
125 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
126 Koşca ÇY
127 asker-i İslâma ÇY: İslâm -V
128 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden ÇY: kişver-güşâ hazretlerin -V
129 Sufbe Y
130 bekci V: bekcisi ÇY
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Kāsım ulûfesin virdikden sonra ‘îdi131 idüp İstanbul'a132 gelmesi ve Tatar Hânı133 
ma‘an götürmesi134 tenbîh-i hümâyûn135 buyurulmuş, “sem‘an ve tâ‘aten”136 
didi ve der-akab hazîne-i âmireden bin yük akçe ifrâz ve altmış solakbaşıyla 
Edirne'ye irsâl olundı. Ve mâh-ı Ramazân'ın yirmibeşinci cum‘a gün rûz-ı 
Kāsım vâkı‘ oldı. Ve yirmialtıncı bâzâr gün Âsitâne'de137 mütekā‘idînin138 ma-
sar ve recec mevâcibi çıkup vüzerâ arza139 girdi. Ve mâh-ı Şevvâl'in140 gurresi 
penç-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb141 hazretleri mu‘tâd-ı kadîm142 üzre ehl-i 
dîvân ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay ile Sultân Ahmed Câmi‘-i şerîfinde 
varup salât-ı îdi kılup143 geldi.144 Kā’im-makām Mehemmed Paşa sâhib-i firâş 
olmağın Tevkī‘î Süleymân Paşa hıdmet-i vekâlet eyledi. 

Ahvâl-i Serdâr-ı a‘zam ve istîmân ve Hezîmet-i Çâr-ı Makhûr-ı Moskov 
ve Teslîm-i Kal‘a-i Azak ve Hedm-i Kal‘a-i Taygan ve Kamanka ve 
Avdet-i Asâkir-i islâm be-Âsitâne ve145 [306a]146 Azl-i Vezîr-i a‘zam 
Mehemmed Paşa ve Tevcîh-i Mühr-i Vezâret147 Nasb-ı148 Yûsuf Paşa

Vezîr-i aʻzam Baltacı Mehemmed Paşa'nın bu sene-i mübârekede vücûda getür-
düği hıdmet çendân makbûl-i hümâyûn olmamağla mâh-ı mezbûrun beşinci 
dü-şenbih149 gün azl ve yerine Yeniçeri Ağası Gürci Yûsuf  Paşa'yı vezîr-i aʻzam 

131 ‘îd-i şerîfi ÇY
132 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
133 Hân hazretlerin ÇY: hazretlerin -V
134 getürmesi ÇY
135 hümâyûn ÇY: -V
136 tâ‘a ÇY
137 Âsitane-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
138 Dîvân-ı hümâyûnda +ÇY: -V
139 arza ÇY
140 Şevvâli'l-mükerremin ÇY: mükerrem -V
141 âlî-cenâb ÇY: -V
142 kadîm ÇY: -V
143 edâ idüp ÇY: -V
144 girü avdet eyledi ÇY
145 ve -ÇY
146 varak (305 a) ve (305 b) boş bırakılmış.
147 Mehemmed... vezâret -ÇY
148 nasb ÇY: -V
149 Penç-şenbih ÇY
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nasb eyledi. Ve Kapucılar Kethudâsı Türk Mehemmed Ağa Vezîr-i aʻzam Me-
hemmed Paşa'ya ulûfe kürki150 getürür nâmın virüp, huzûr-ı hümâyûnlarına 
da‘vet ve bi'l-müşâfehe Mehemmed Paşa'dan mühri151 alup Yûsuf  Paşa'ya 
teslîm eylemesini tenbîh ve ol mahalde sadâret hatt-ı şerîfiyle ulûfe hatt-ı şerîfi 
ve iki takım kürkli ve sâde hıl‘at-ı fâhire ki biri Mehemmed Paşa'ya ve biri 
Yûsuf  Paşa'yadır, Mehemmed Ağa'ya teslim olup Edirne'ye gönderdi. Ve 
mâh-ı mezbûrun sekizinci penç-şenbih gün Edirne'ye karîb Solak Çeşmesi'nde 
Vezîr-i aʻzam Kethudâsı İbrâhîm Efendi ve152 sipâh ve silâhdâr ağaları ve ça-
vuşbaşı istikbâl idüp mehterhâne ve alay ile Sırık Meydânı'nda otağ-ı serdâra 
nüzûl ve hatt-ı şerîfi virüp kürki giydirüp, serdâr tarafından mu‘tâd üzre kendü 
dahi kürk giyüp in‘âm153[u] ihsânın aldıkdan sonra sâhte bir hastalık peydâ 
eyledi yani ki “hummâlıyım” gibi154 havâ soğuk şehirde ber-konak ve orduda 
olan vüzerâ ziyâretini iltimâs eyledi. Ve irtesi cum‘a gün Yeniçeri Ağası Gürci 
Yûsuf  Paşa'ya varup sadâret hatt-ı şerîfin virüp ma‘an bindiler, doğrı muhzır 
ağa çadırına indiler.155 Vezîr-i aʻzamı sordurup “obada uyur” didiler andan 
kalkup baş çadıra geldiler.156 Mehemmed Paşa dahi uyandıkdan sonra Kapu-
cılar Kethudâsı Türk Mehemmed Ağa varup azl-i hatt-ı şerîfi virüp ve mühr-i 
hümâyûnı alup Yûsuf  Paşa'ya getürüp teslîm eyleyüp kürki giydirüp der-akab 
Mehemmed Paşa dahi baş çadıra157 gelüp Vezîr-i aʻzam Yûsuf  Paşa ile mu‘â-
nakadan sonra bi-emr-i hümâyûn selefi158 bostâncı-başı habsine virildi. Kendü 
har-ı lâ-yefham makūlesi olmağla umûruna müdâhale idenlerinden hazînedârı 
ve silâhdârı ve mühürdârı ve mektûbcusı Ömer Efendi ve Sipâhîler Ağası Hü-
seyin Ağa bi'l-cümle bostâncı-başıya teslîm oldı. Ve irtesi şenbih gün cebeci ve 
topcı ve bâzâr gün yeniçeri ocağı ve bâzârirtesi gün cümle ordu-yı hümâyûnla 
vezîr-i aʻzam kalkup İstanbul'a159 teveccüh eyledikleri ol gün kapucılar kethu-
dâsı gelüp huzûr-ı hümâyûnda takrîr-i kelâm eyledi ve büyük mîrâhûrluk ihsân 

150 kürkün ÇY
151 mühr-i şerîfi ÇY: şerîf  -V
152 ve Ç: -YV
153 in‘âm ÇY: -V
154 hummâ gibi -ÇY
155 geldiler ÇY
156 gelüp Ç: geldiler YV
157 Mehemmed Paşa... baş çadıra -ÇY
158 selefi Ç: -YV
159 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
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buyuruldı. Ve selefi Osmân Ağa paşa-yı ma‘zûlün kethudâsı ve sâhib-i kelâm 
olup bu seferde cümle sûy-i tedbîrâtın re'y-i nâ-ma‘kūlüyle olmak töhmetiyle 
Kavakhisârı'nda habs olundı. Ve hemşîre-i pâdişâh Hadîce Sultân Kethudâsı 
Deli Ali Ağa kapucılar kethudâsı nasb olundı. Ve mâh-ı mezbûrun onsekizinci 
bâzâr gün cebeci ve topcı ocağı ve irtesi dü-şenbih gün yeniçeri ocağı İstan-
bul'a160 gelüp dâhil oldı. Ol gün161 pâdişâh-ı âlî-cenâb162 hazretleri sancak-ı 
şerîfi ta‘zîmen Küçük Çekmece'nin öte tarafında Bayırbaşı'nda istikbâl ve 
alaya girüp mukaddem Küçük Çekmece'nin Aşağı Kumluk'da mahsûs otağ-ı 
hümâyûnların kurdurmuşlar idi, doğrı baş çadıra nüzûl buyurdılar. Der-akab 
vezîr-i aʻzam ve Tatar Hân163 hazretleri içerüye da‘vet ve bir mıkdâr sefere164 
müte‘allık sohbetden165 sonra ılgâr ile ahşam namâzı166 geçerek Eyyüb'de 
Vâlide Yalısı'na teşrîf, ol gice anda beytûtet idüp irtesi salı gün Yenisarây'a 
geldiler. Ol gün vezîr-i aʻzam dahi Küçük Çekmece'den binüp alay ile İncirli 
Köyü'nde İstanbul Kā’im-makâmı Çelebi Mehemmed Paşa'nın ihzâr eylediği 
nevâle-gâha karîb geldiği mahalde Vezîr-i Sânî Dâmâd Ali Paşa, Vezîr-i Sâlis 
Tevkī‘î Süleymân Paşa, Vezîr-i râbi‘ Çelebi Mehemmed Paşa at üzre istikbâl 
idüp nevâle-gâha indiler. Ba‘de't-ta‘âm andan dahi binilüp ke'l-evvel alay ile 
Topkapusu'ndan İstanbul'a duhûl eyleyüp mukaddem taraf-ı pâdişâhîden167 
yeniçeri ve cebeci ve topcoya in‘âm [u]168 ihsân ve irsâl169 olunan ser-â-pâ çe-
leng ve turna telleri başlarında olduğı hâlde Topkapusu'ndan sarây kapusuna 
varınca değin selâma dizilmişler idi. Verâlarından ubûr ve bâb-ı hümâyûnda 
nüzûl ve sancak-ı şerîfi alup arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya170 yüz sürüp yed-i 
hümâyûna teslîm eyledi. Ol mahalde mu‘tâd üzre kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı 
fâhire ilbâs buyurılup mu‘azzez sarâyına varup nâzil oldı. Ve Tatar Hân-ı âlî-
şân171 hazretleri dahi Hocapaşa Hânı kurbünde konak ta‘yîn olunan Hazînedâr 

160 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
161 gün -ÇY
162 âlî-cenâb ÇY: -V
163 Celâdetlü hân-ı âlî-şân ÇY
164 sefere V: sefer-i zafer-rehbere Ç: sefer-i rehbere Y
165 sohbet itdikden ÇY: itdik -V
166 namâzı ÇY: -V
167 pâdişâh-ı âlî-makām hazretlerinden ÇY: âlî-makām hazretlerin -V
168 in‘âm ÇY: -V
169 ve irsâl -ÇY
170 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
171 âlî-şân ÇY: -V
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Mehemmed Ağa hânesine ve Moskov vekîlleri dahi Aksaray semtinde Muh-
sin-zâde Mehemmed Paşa hânesine inüp me’kûlât ve meşrûbât ve mefrûşâtları 
taraf-ı mîrîden görüldi. Ve irtesi çehâr-şenbih gün Vezîr-i râbi‘ Çelebi Mehem-
med Paşa'ya üçünci def‘a yeniçeri ağalığı ve Silâhdâr Ağası Süleymân Bey'e 
sipâhîler ağalığı ve Kapucı-başı Küçük Hasan Ağa'ya silâhdâr ağalığı ve sâbıkā 
Çavuşbaşı İbrâhîm Paşa'ya Adana Eyâleti tevcîh ü inâyet172 buyurılup selefi 
Kürd Bayram-oğlı Mehemmed Paşa bi-gayr-ı hakkın katl-i nüfûs ve celb-i mâl 
eylediği şâkîlerin irzâya Kapucı-başı Ali Ağa ta‘yîn olup Adana'ya gönderildi. 
Lâkin bir serkeş hûnî âdem olup fukarâ-yı ıbâdullâh şerrinden emîn olmamağla 
eyülüğüne mahzar idüp173 der-i devletde dahi vahşeti def‘ ve ol vilâyetden ref‘ 
içün Mar‘aş Eyâletin tevcîh ve mansıbına giderken yolda mürd oldı174. Mâh-ı 
mezbûrun yirmisekizinci çehâr-şenbih gün Vâlî-i Mısır Vezîr Velî Paşa azl olup 
yerine Bender Muhâfızı olan Özi Beylerbeyisi Vezîr Kara Mehemmed Paşa 
ikinci def‘a hâkim-i Mısır olup, mîrî kalyon ile gitmek üzre İstanbul'a gelmek 
fermân olundı. Ve eyâlet-i Özi Tırhala Sancağı'na mutasarrıf  Bodur Mustafâ 
Paşa'ya verildi ve Kırım tarafında ser-asker olan Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa 
dahi Bender muhâfazasına ta‘yîn olundı. Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin ikinci şenbih 
gün vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Tatar Hân175 hazretleri sofa köşkünde pâdişâha176 
buluşup vukū‘-bulan seferi177 arz idüp, Mehemmed Paşa178 ve kethudâsı Os-
mân Ağa'dan ve mektubcusı Ömer Efendi'den azîm şikâyet eyleyüp, “bu sulh 
ü salâh179 böyle olmazdı beni söyletmediler ve bir müşâvereye getürmediler ve 
geldikce Eflak ve Boğdan keferesi pâyesine koyup kalpaklı gâvur geldi kalpaklı 
gâvur gitti deyü darb-ı mesel idüp kulağıma değin180 işitdirdiler. Sâye-i Devlet-i 
aliyyende hutbe ve sikke sâhibi İslâm pâdişâhı olam ve Sancağı’n çeküp ve 
ulûfen yiyüp devâm-ı ömr-i devletin du‘âsında olan kuluna bu hakāreti revâ 
görme pâdişâhım“ diyicek, “iden bulur hâtırın hoş tut” deyü181 tesellî buyur-

172 ü inâyet Ç: -YV
173 eylediler Ç: idüp V: -Y
174 mahzar idüp... mürd oldu -Y: Der-i devletde... mürd oldu -Ç
175 Celâdetlü hân-ı âlî-şân ÇY
176 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
177 sefer-i hümâyûnu ÇY: hümâyûn -V
178 paşa VY: paşadan Ç
179 ü salâh Ç: -YV
180 değin ÇY: -V
181 deyû ÇY: -V
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dukdan sonra mu‘tâd üzre kırmızı kadîfeye dûhte semmûr kapaniçe kürk ilbâs 
ve başına kalpak üzre iki mücevher top sorguç nasb ve miyânına murassa‘ ve 
şemşîr ve tirkeş kuşadulup ve dîvân rahtı ve abâyî ile eğerlenmiş at ihsân olup182 
ve183 konağına irsâl buyuruldı. Ve184 irtesi bâzâr gün Vîrânşehirli Ahmed Ağa 
azlinden çavuşbaşılık Zülfikār Efendi-zâde Kara Osmân Ağa'ya ihsân olundı. 
Ve mâh-ı mezbûrun beşinci salı gün vezîr-i aʻzam dîvân-ı hümâyûnda kapaniçe 
giyüp arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya185 yüz sürdi.

Zuhûr-ı Sefer-i Moskov ve Def‘-i Bender Muhâfızı

Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa'dan ve Boğdan beyinden kâğıdlar gelüp, Moskov çarı 
sulha186 rağbet itmeyüp mugāyir-i sulh [ü] salâh187 Potkal'dan ferâgatden ve 
Lih'den el çeküp bütün Lih memleketini kendüye188 teba‘iyyet ve Moskov aske-
rini Lih içine yerleşdürüp ve İsveç kralını geçirmemek ve bozdukda memâlik-i 
İslâmiyye'ye yürümek ve yaz geldikde azîm cem‘iyyet ile Eflak ve Boğdan 
re‘âyâsını önüne katup evvelki fikr-i fâsidi189 icrâ eylemek üzre taraf  taraf  asker 
tedârükünde olduğun190 ve kimi taraflara imdâd kâğıdları yazmakda olduğun191 
ve Nemçe kralını dahi192 cenge kaldırmak zu‘muyla Nemçe193 askeri talebinde 
olduğun arz eylediklerinden gayrı Azak Kal‘ası zabtına me’mûr Trabzon Bey-
lerbeyisi Ser-asker Vezîr Ebû Kavuk Mehemmed Paşa'dan ve İvaz Paşa'dan ve 
Müteferrika-başı Mîrzâ Mehemmed Ağa'dan dahi âdemleriyle kâğıdları gelüp 
ser-asker-i mezkûr Mehemmed Paşa me’mûr olduğı üzre yanına ta‘yîn olunan 
Erzurûm Beylerbeyisi Vezîr Dellâk Ali Paşa ve Yeni Kal‘a Muhâfızı Vezîr Aşcı 
Abdurrahmân Paşa ve sâ’ir piyâde ve süvâr onbinden mütecâviz asâkir-i cerrâr 

182 olup ÇY: -V
183 ve -ÇY
184 ve -ÇY
185 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
186 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
187 salâh ÇY: -V
188 kendüye VY: kendülere Ç
189 fâsidi VY: fâsidlerin Ç
190 olduğun -ÇY
191 ve her taraflara imdâd kâğıdları yazmakda olduğun Ç: ve kimi taraflara imdâd kâğıdları yazmak-

da olduğun Y: -V
192 bütün +Ç: -YV
193 Nemçe VY: Nemçe'nin Ç
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ile Taman yakasına geçüp Çerkes cânibinden Azak Kal‘ası altına varup mu-
kaddem ordu-yı hümâyûn cânibinden dahi Azak Kal‘ası'nı teslîm almağa 
ta‘yîn olunan İvaz Paşa ve Müteferrika-başı Mîrzâ Mehemmed Ağa ve ocak 
çavuşları gelüp bir yere mülhak-ı ma‘a-asker194 oldukdan sonra tarafeynin 
rızâsıyla195 ta‘yîn olunan müddet-i Ramazân'ın196 onbeşinci gün tamâm ol-
mağla, Azak Kal‘ası ceneraline haber göndermişler. “İşte bu gün müddet 
tamâm oldı dahi sözünüz nedir kal‘ayı teslîm idüp çıkup gidin” demişler. Ol 
dahi hîle vü hud‘aya sâlik olmuş, “henûz kal‘ayı tahliye idemedim gâh197 Tay-
gan kal‘asının mühimmâtın taşıyacak gemileriniz198 irişmedi” deyü envâ‘-ı illet 
ve müstakılle ve avk u te’hîr eylemişler. Bu aralıkda dahi rûz-ı Kāsım geçmiş, 
buzlar yağmağa başlamış, hâric-i kal‘ada olan asker-i İslâm'ı kar basdırmış 
kaht u galâ199 müstevlî olup200 kendüleri ve hayvânâtları kırılmağa başlamış ne 
hâl ise on gün dahi sabr eylemişler. Bu aralıkda Moskov hâricinden Azak cene-
raline haber gelmiş, “sulhumuzda201 İsveç kralı vilâyetine gitmek üzre idi, hâlâ 
gitmeyüp Bender Kal‘ası'nda meks ü ikāmet üzre olmağla zinhâr Azak'ı ve 
Taygan'ı virmeyesin” deyü tenbîh eylemiş. Ol dahi Ser-asker Mehemmed Pa-
şa'ya âdem göndermiş, “çarımızdan kâğıd geldi İsveç kralı gitmedikden sonra 
yekûn cevâb kal‘a size virilmez ve kal‘ayı teslîm almağa gelen âdemleriniz 
müsâfirimizdir gönderin ikrâm olunur ve İsveç kralı gittikden sonra biz de 
kal‘aları teslîm ideriz dilerseniz oturun dilerseniz gidin” dimekle askerde fatırdı 
olmuş. “Düşmenin202 ihâneti ma‘lûm olup fikr-i fâsidi203 bilindi, artık meks ü 
ârâmdan ne fâ’ide bizi204 kırdırır mısız kalkın selâmete205 çıkalım ve illâ siz bi-
lürsiz”206 dimeleriyle, bi'l-ittifâk İvaz Paşa ve Mîrzâ Mehemmed Ağa ve ocak 
çavuşlarından cem‘an elli nefer âdem Azak ceneraline teslîm olup Taman'da 

194 ma‘a-asker ÇY: -V
195 rızâsıyla VY: rızâlarıyla Ç
196 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
197 kâh ÇY
198 gemilerimiz ÇY
199 ve azîm yağmurlar yağup +ÇY: -V
200 müstevlî olup -ÇY
201 sulh ü salâhımızda ÇY: ü salah -V
202 düşmen-i bî-dinin ÇY: bî-dîn -V
203 bilindi +Ç: -YV
204 bizleri ÇY
205 selâmet yakasına ÇY: yakasın -V
206 bilür buyurursuz Y: buyurur -ÇV
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kışlamak üzre cümle çadırları207 âteşe urduklarından sonra mahzûn208 ve mağ-
mûm girüye avdet olunduğun bildirmişler. Ve gelen kâğıdlar rikâb-ı hümâyûna 
telhîs olundukda, “Moskov keferesi üzerine seferim var209 bi'z-zât kendim210 
giderim ana göre müşâvere olunup dîn ü devletime211 lâyık ne ise rikâb-ı 
hümâyûnuma arz olunsun” mazmûnunda hatt-ı şerîf  olmağın mâh-ı mezbû-
run onbirinci dü-şenbih gün Tatar Hân212 hazretleriyle cümle vüzerâ ve ulemâ 
ve ocak halkı vezîr-i aʻzam kullarının213 sarâyına da‘vet ve bu bâbda meşveret 
olup, “herkes zamîrinde olanı söylesün” deyü214 buyuruldı. Ba‘dehû ke'l-kelâm, 
bi'l-ittifâk “Moskov çarı bize Azak'ı teslim idüp Taygan'ı ve Kamanka'yı yak-
sun biz de215 İsveç kralını vilâyetine îsâl ideceğimizi kendüye inandıralım bun-
dan sonra inâd [u] muhâlefet ider ise üzerine216 sefer idelim, nîk bir217 haber 
gelince biz de boş durmayup tedârükümüzi görüp hâzır [u] âmâde olalım” 
dediler. Bu niyyet-i hayr-âkıbet üzre Fâtiha okunup meclis dağıldı. Ve rikâb-ı 
hümâyûna telhîs olup218 [306b] bu minvâl üzre Moskov vekîllerine haber 
gönderdiler. Anlar dahi bu işleri ceyb-i inkâr eyleyüp, “ne çarımızın sulha219 
mugāyir işi vardır ve ne Lih'de askerlerin220 yerleşdürüp kal‘aları virmemek 
fikrindedir askerimize221 hastalık düşmekle bir mıkdârı dökülüp, Lih sınırların-
da yatup222 kaldı. Anları da der-akab içerü geçmeğe zâmin olalım. Gerek 
Azak'ı ve gerek Taygan'ı şiddet-i kışdan tahliye edemedik, anları da an-karîb 
teslîm edelim. Bağlanmış sulhı223 bozman, yeniden üzerimize224 sefer açman, 

207 çadır ve çergeleri ÇY: ve çerge -V
208 mahzûm ÇY
209 vardır ÇY
210 kendim -Ç
211 Devlet-i aliyyeme ÇY: aliyye -V
212 Celâdetlü hân-ı âlî-şân ÇY
213 kullarının ÇY: -V
214 deyü Ç: -YV
215 bizler de ÇY
216 üzerine VY: üzerlerine Ç
217 bed ÇY
218 olundı ÇY
219 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
220 askerlerin ÇY: -V
221 askerlerimize ÇY
222 yatup ÇY: -V
223 sulh ü salâhı ÇY: ü salâh -V
224 üzerlerimize ÇY
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emân-ı diyene kılıç olmaz. Bir mu‘ayyen mekân ta‘yîn buyurun, der-i Devlet-i225 
aliyye tarafından dahi bir mu‘temed kulları ta‘yîn buyurulsun ve İngilis ve Fe-
lemenk balyosları dahi beynimize girüp yeniden mükâleme ve226 tecdîd-i sulh 
olunsun” deyü recâ itmeleriyle va‘de-i hümâyûn buyurılup ve Devlet-i aliyye 
tarafından Büyük Rûz-nâmeci Abdülkerîm Efendi ta‘yîn olunup Soğukçeşme 
karşusunda kendü hânesinde mükâleme günleri bir yere gelinmeleri227 fer-
mân-ı hümâyûn228 buyuruldı. Ve yeniçeri ocağına hatt-ı hümâyûn gelüp sefere 
hâzır [u] âmâde ve müheyyâ229 olmak üzre ağa kapusunda okundı ve bu seferi230 
sâ’ir seferlere kıyâs itmeyüp neferâtların pâk-i mazbût ve tamâm getürmek 
üzre kolağalarına tenbîhler231 buyuruldı. Ve bi'l-cümle Rumili ve Anadolı'da 
vâkı‘ vüzerâ vü mîr-i mîrân [ve] ümerâya mükemmel kapuları, eyâletleri asker-
leri ile232 sefere233 gelmeleri bâbında mü’ekked evâmir-i aliyyeler gönderilüp 
bi'z-zât pâdişâh-ı âlî-cenâb234 hazretlerinin hareket-i hümâyûnları mukarrer 
olmağın sâ’ir vakitlere kıyâs olunmayup intibâh üzre olmaları tenbîh [ü] te’kîd235 
buyuruldı. Geçen yıl sefer viren ba‘zı eyâletlerin tebdîli lâzım gelmeğin Dîz-
dâr-oğlı Boşnak Sarı Ahmed Paşa'ya Bosna Eyâleti virilüp selefi Vezîr Kıbtî Ali 
Paşa Belgrad-ı dârü'l-cihâd236 muhâfazasına ta‘yîn olundı. Ve anın selefi Vezîr 
Arnavud237 Abdî Paşa'ya Rumili Eyâleti tevcîh ü inâyet [ve] ihsân238 buyurılup, 
selefi Vezîr Çavuş-oğlı Çakırcı Hasan Paşa Eğriboz muhâfazasına ve anın sele-
fi Sadrü'ş-şehîd Fâzıl Mustafâ Paşa-zâde Vezîr Abdullâh Paşa239 Hanya muhâ-
fazasına ve anın selefi olan büyük karındaşı Sadr-ı sâbık Numân Paşa Kandiye 
muhâfazasına ve anın selefi Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa Sakız muhâfazasına 

225 devlet ÇY: -V
226 musâlaha-i müsâleme +Ç: -YV
227 gitmeleri Ç: gelinmeleri YV
228 hümâyûn ÇY: -V
229 ve müheyyâ ÇY: -V
230 seferi V: sefer-i zafer-rehberi Ç sefer-i rehberi Y
231 tenbîh ü te’kîdler ÇY: ü te’kîd -V
232 ve eyâletlerinde olan kapukulları ile ÇY
233 sefer-i zafer-rehbere ÇY: zafer-rehber -V
234 âlî-cenâb ÇY: -V
235 te’kîd ÇY: -V
236 dârü'l-cihâd ÇY: -V
237 Arnavud -Ç
238 ü inâyet-i ihsân ÇY: -V
239 Paşa -ÇY
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ta‘yîn ve Mısır'dan ma‘zûl Vezîr Köse Halîl Paşa'ya Sayda-Berut Sancağı ve 
anın240 selefi Vezîr Çerkes Bodur Osmân Paşa'ya Basra Eyâleti ve Anadolı 
Beylerbeyisi Boşnak Hasan Paşa'ya Van Eyâleti ve selefi Vezîr Boşnak Receb 
Paşa'ya Sivas Eyâleti ve anın selefi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'ya Anadolı 
Eyâleti ve Bender Muhâfızı Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa'ya Bender'de ser-askerlik 
ile kalmak üzre Haleb Eyâleti ve anın selefi Minder Masdısı Vezîr İbrâhîm 
Paşa'ya Musul Eyâleti ve anın selefi241 Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa'ya Şehr-i 
Zor Eyâleti tevcîh ü inâyet242 buyuruldı. Ve Tuna yalılarında zahîreye muzâya-
ka olmağın, Edirne nâhiyesinden Koloz'a varıncaya değin mübâya‘acılar ta‘yîn 
ve243 dörtyüz bin keyl dakīk ve şa‘îr mübâya‘a ve cem‘ ve mîrî kalyonlar ve 
voyluklar ve ücret ile ahz olunan bâzergân sefâyinleriyle İstanbul'a îsâl olun-
ması emr olundı. Ve Sivas Eyâletine dahi evâmir-i aliyyeler ile giden mübâ-
ya‘acılar ikiyüz bin keyl dakīk ve şa‘îri mübâya‘a ve244 cem‘ ve yine kendü da-
varları ile Sinob İskelesi'ne indürüp fermâna muntazır olmalarına tenbîh bu-
yuruldı. Bu seferin zuhûruna Osmân Kethudâ ile Mektûbcı Ömer Efendi sebeb 
olup ya‘ni ki Moskov çarı taburda245 emân didüği vakitde Baltacı Mehemmed 
Paşa har-ı lâ-yefhem kabîlinden olmağla efendilerini söyletmeyüp vükelâ-yı 
devletden ve ocaklıdan (kimse ile danışıklık itmeyüp)246 ve ale'l-husûs Tatar 
Hân hazretleri Âsitâne'de247 iken cümle asker-i İslâm248 umûrı taraf-ı pâdişâhî-
den ana müfevvaz ve “anın re’y [ü] tedbîrinden hâric zînhâr sakınup bir işe 
mübâşeret itme her umûrunu danışmak ile müttefik ol” deyü Mehemmed Pa-
şa'ya muhkem tenbîh-i hümâyûn buyurulmuş iken aslâ bir müşâvereye getürt-
meyüp ve İsveç kralının dahi feryâdını249 aslâ250 ısgā itdürtmeyüp ya‘ni ki “bu 
kâfiri251 oniki def‘a bozup emân dimiş iken yine ahdine252 durmayup nakz-ı 

240 ve anın Ç: -YV
241 anın selefi ÇY: -V
242 ü inâyet ÇY: -V
243 ve Ç: -YV
244 mübâya‘a ve -ÇY
245 tabur-ı makhûrda ÇY: makhûr -V
246 Parantez içerisindeki kısım derkenâr olarak yazılmıştır.
247 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
248 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
249 feryâd ü figānını ÇY: ü figān -V
250 aslâ Ç: -YV
251 kâfir-i bî-dîni ÇY: bî-dîn -V
252 vefâsına ÇY
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ahd idegelmiş bir kâfirdir253 sakınup siz de254 emânına i‘timâd buyurman bü-
tün255 kıralım, kıyâmete değin nâm-ı nîk ile mezkûr olalım” didüğine bakdırt-
mayup, sefer gördükleri bu fiten-perver nâzik çelebiler kendü sû’-i tedbîrleriyle 
sulh olup temessük virmek ve kâfirin256 emânına i‘timâd idüp yol virmek ve257 
sonra nakz-ı ahd olup Devlet-i aliyye'yi258 hicâbda komak töhmetiyle mağdûb-ı 
hümâyûn olmalarıyla, Osmân Kethudâ Kavakhisârı mahbesinden ve Ömer 
Efendi Edirne Bostâncı-başı habsinden İstanbul'a getürilüp mâh-ı mezbûrun 
onbeşinci cum‘a gün bâb-ı hümâyûnda katl olundılar. Ol gün İstanbul259 
Bostâncı-başı Kirli Ahmed Ağa'ya vezâretle kapudânlık inâyet [ü] ihsân260 bu-
yuruldı ve Bakkāl-oğlı Sarı Mehemmed Efendi beşinci def‘a başdefterdâr nasb 
olundı. Ve Tatar Hân261 hazretleri dahi vilâyetine gitmeğe istîzân içün vezîr-i 
aʻzam vesâtatıyla sofa köşkünde pâdişâh-ı cihân-penâh262 hazretlerine buluşup 
erkân kürki263 kürk giyüp ihsân buyurılan ata süvâr olup me’zûn oldı. Ve irtesi 
şenbih gün vezîr-i aʻzam hânesinden vüzerâ ile binüp alay-birle Dâvudpaşa'da 
Mehemmed Paşa Köşkü'ne varup indiler. Vezîr-i aʻzamın anda ihzâr eylediği 
ziyâfet ta‘âmı yenildikden sonra vezîr-i aʻzam kulları264 dahi kürk giydirüp at 
çeküp vedâ‘ eyleyüp döndiler. Ve andan vezîr-i aʻzamın tevâbi‘iyle kethudâsı 
Küçükçekmece'ye değin teşyî‘ idüp265 avdet eylediler. Ve Edirne Bostâncı-başı 
habsinde olan Sadr-ı sâbık Baltacı Mehemmed Paşa dahi kendü ile mahbûs 
olanlar ile ma‘an Limni Kal‘asına nefy266 [ve] habs buyuruldı. Çün ki Moskov 
keferesinin267 vekîlleri Osmân Kethudâ ile Ömer Efendi'nin katl olundukların 
ve üzerlerine sefer açılup kendüleri dahi eşedd-i ukūbet ile siyâset olunacakla-

253 kâfir-i bî-dîndir ÇY: bî-dîn -V
254 sizler de ÇY
255 bütün ÇY: -V
256 kâfirlerin ÇY
257 ve -Ç
258 aliyye-i dâ’imü'l-karârı ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
259 Âsitane-i sa‘âdet ÇY
260 ihsân ÇY: -V
261 Celâdetlü hân-ı âlî-şân ÇY
262 cihân-penâh ÇY: -V
263 kürkü VY: kürkün Ç
264 kulları ÇY: -V
265 idüp VY: eyleyüp Ç
266 menfâ ÇY
267 keferesinin ÇY: -V
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rın istimâ‘ idicek havfa düşüp çarlarına268 kâğıd göndermişler; “İsveç kralının 
gitmediğini illet idüp Azak'ı virmeyüp Taygan'ı ve Kamanka'yı yakmayup 
Lih'den ve Kazak'dan, Potkal'dan el çekmeyüp ve Lih'deki Moskov askerini 
tahliye itmediğinizden Âl-i Osmân pâdişâhı gücenüp bu işe mübâşir olanların 
hıdmetleri ve sa‘y [ü] gûşişleri çendân makbûle geçmeyüp katl olundılar ve 
sefer kapuların açup bi'z-zât pâdişâh-ı âlî-cenâb269 hazretlerinin hareket-i 
hümâyûnları mukarrer olup bir tarafdan Osmânlu askeri ve her tarafdan Ta-
tar tâ’ifesi memleketimize yürüyüp Kazanlığa varınca tahrîb-i bilâd idecekleri-
ne ahd ü mîsâk itmişlerdir. Bizim de bu yolda telef-i nefs270 olunacağımıza 
kat‘â271 şekk [ü] şübhe kalmadı. Eğer murâdın sulh [ü] salâh272 ise temessüke 
amel idüp mûcebince bize de273 müceddeden memhûr murahhas temessüki274 
gönderesiz” dimeleriyle, çar-ı murdârın aklı gidüp “benim kasdım sulh [ü] 
salâhı275 bozmak ve temessüke amel itmemek değil idi. Bizimle sulh [ü] salâh276 
olan Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa azl olunmuş mübâdele yerine gelen sulhı277 
bozar mı deyü278 habere müterakkıb idim. Her ne taleb iderler ise makbûlüm-
dür,279 temessük virüp sulh [ü] salâh280 olasın” deyü kâğıd göndermiş ve Azak 
ceneraline dahi kâğıdı geldikden sonra İvaz Paşa ile Mîrzâ Mehemmed Ağa'yı 
da‘vet ve sene-i mezbûre Zi'l-hiccesi'nin onuncı güni “kal‘anızı Allâh mübârek 
eyleye” diyüp miftâhların teslîm ve kal‘ada mevcûd sekizbin mıkdâr Soltat ke-
feresi ile çıkup Taygan'ı dahi lagamlar ile yakup dâru'l-fücûrlarına gitdikden 
sonra İvaz Paşa ve Mîrzâ Mehemmed Ağa Açu Kal‘ası paşasına ve Yeni 
Kal‘a'da olan Vezîr Ebû Kavuk Mehemmed Paşa'ya ve Vezîr Dellâk Ali Pa-
şa'ya âdemleriyle kâğıdlar uçurup bir gün mukaddem irişmelerin iltimâs itme-

268 Çar-ı makhûrlarına ÇY: makhûr -V
269 âlî-cenâb ÇY: -V
270 nefs ÇY: -V
271 kat‘â ÇY: -V
272 salâh ÇY: -V
273 de -Ç
274 temessükleri ÇY
275 salâhı ÇY: -V
276 salâh ÇY: -V
277 sulh-i salâhı ÇY: salâh -V
278 deyü ÇY: -V
279 makbûl-i mergūbumdur ÇY: mergûb -V
280 salâh ÇY: -V
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leriyle cümleden evvel Açu Paşası Ramazân Paşa ikiyüz281 kadar282 âdem ile 
gelüp Azak'a girdi. Der-akab Taman'da ve Yeni Kal‘a'da ve kışlakda olan 
Azak'a me’mûr esnâf-ı asker ceste ceste gelüp irişdiler. Ber-vech-i tahmîn onbin 
mıkdârı283 âdem cem‘ olup tamâm mertebe Azak zabt u rabt284 olundukdan 
sonra kal‘a miftâhlarıyla Müteferrika-başı Mîrzâ Mehemmed Ağa kal‘adan 
çıkup Yeni Kal‘a’da Ebû Kavuk Vezîr Mehemmed Paşa'ya ve Vezîr Dellâk285 
Ali Paşa'ya286 gelüp buluşdı. Anlar da mektûb virüp yanına âdem koşup der-i 
devlete gönderdiler. Sene-i cedîde Muharremi'nin onuncı penç-şenbih gün 
Âsitâne'ye287 gelüp vezîr-i aʻzama288 getürüp teslîm eyledi. Anlar da kürk giy-
dürüp rikâb-ı hümâyûna289 telhîs eyledikden sonra mâh-ı mezbûrun ondör-
dünci dü-şenbih gün bi-emr-i hümâyûn cümle vüzerâ ve ulemâ ve ocak halkı 
vezîr-i aʻzam sarâyına cem‘ olduğı mahalde içerüden Kapucılar Kethudâsı 
Deli290 Ali Ağa gelüp şevketlü pâdişâhımız hazretleri “artık benim bu sefere 
hareket-i hümâyûnumun lüzûmı var mıdır, dîn ü dünyâma re‘âyâ-yı berâyâma 
hayırlı mıdır? İstişâre eyleyüp rikâb-ı hümâyûnuma arz u i‘lâm itmelerin” fer-
mân-ı hümâyûn291 buyurdukların ifâde-i hâl292 eyledi. Vezîr-i aʻzam kulları293 
dahi huzzâr-ı meclise “işte emr-i celîlü’ş-şânı işitdiniz ve seferde294 bulunanla-
rınız askeri de ve re‘âyâyı da gördiniz295 korkman ibâdu'llâha nâfi‘ olanı söyle-
yin” deyü296 buyurdılar. Sekbân-başı Arnavud Koca Beyi Ağa nutka gelüp, 
“tabur-ı makhûr297 sulhunda tarafeynden alınup virilen ma‘mûlün-bih temes-
sük mûcebince Moskov çarı Azak'ı virüp ve el çekicek re‘âyâdan el çeküp ve 

281 bin ÇY
282 mıkdârı ÇY
283 Taman'da... mıkdârı -ÇY
284 u rabt ÇY: -V
285 Dellâl Y: Dellâk ÇV
286 paşa hazretlerine ÇY: hazretlerin -V 
287 Âsitane-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
288 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
289 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
290 Deli ÇY: -V
291 hümâyûn ÇY: -V
292 hâl ÇY: -V
293 kulları ÇY: -V
294 sefer-i rehberde ÇY: rehber -V
295 gördünüz ÇY
296 deyü ÇY: -V
297 makhûr ÇY: -V
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hedm olunacak kal‘aları yakup ve İsveç kralının sâlimen vilâyetine îsâl oluna-
cağına zâmin oldı mı?” didi. Vezîr-i aʻzam dahi “belâ,298 fe-li'llâhi'l-hamd işit-
diniz bilürsiz, Azak zabt u rabt299 olundı ve Taygan ve Kamanka ve Samar 
kal‘aları hedm olup Kazak'dan ve Potkal'dan el çeküp Lih memleketi tahliye ve 
İsveç kralı gitmek üzredir” buyurdukda, “çün ki temessükde derc olunan kuyûd 
[u] şurût yerin bula, arada muhâsara oluncak kal‘a ve tabur olmaya pâdişâhı-
mız300 sefere301 gitmesi câ’iz değildir. Eğer bu kuyûd [u] şurûtun302 biri nâkıs 
olur ise bi'smi'llâh303 deyüp304 sefere305 buyursun306 cân ve baş yoluna fedâdır 
ve illâ çün ki düşmenin rızâ-yı hümâyûna muhâlif  vaz‘ ü hareketi olmaya, 
li-maslahatin bu kadar hazîneyi telef  idüp re‘âyâyı berbâd [ü] harâb307 itmek 
ve asâkir-i ehl-i308 İslâm'ı Allah'dan309 nâ-hak yere310 yormak revâ değildir” 
diyicek, vezîr-i aʻzam hazretleri311 sâ’ir ocakluya “siz ne dirsiz” buyurdı. 
“Bi'l-ittifâk, bizim de söyleyecek sözümüz budur”312 deyü ma‘kūl [ü] münâsib313 
cevâb virüp rikâb-ı hümâyûna telhîs olundı. Tekrar hatt-ı hümâyûn gelüp Ki-
yev Kal‘ası taleb buyurulmuş, Moskov vekîlleri ve mütevassıt balyoslar getüri-
lüp huzzâr-ı meclisde iskemleler üzre iclâs itdirilüp, vezîr-i aʻzam “çarınız te-
messükün kuyûd [u] şurûtuna ri‘âyet eylemiş İsveç kralının sâlimen vilâyetine 
îsâl olunacağına siz de314 zâmin olup bize temessük virmelüsiz” buyurdukda, 
der-akab temessük yazup ve mühürleyüp virdiler ve didiler ki “İsveç kralını 
götürecek askerinizden ve İsveçlü'den memleket ve re‘âyâmıza dest-râzlık it-

298 belâ -Ç
299 u rabt ÇY: -V
300 pâdişâh-ı zıllül'l-lâhi fi'l-âlem hazretlerinin ÇY: zıllü'l-lâhi fi'l-âlem hazretlerinin -V 
301 sefere V: sefer-i zafer-rehbere Ç: sefer-i rehbere Y
302 şartların ÇY: -V
Vبسم هللا :ÇY بسم هللا الرحمن الرحيم 303
304 deyüp ÇY: -V
305 sefere V: sefer-i zafer-rehbere Ç: sefer-i rehbere Y
306 azîmet itsinler ÇY
307 harâb ÇY: -V
308 ehl ÇY: -V
309 Allah'dan Ç: -YV
310 nâ-hak yere ÇY: -V
311 hazretleri ÇY: -V
312 kelâmımız böyledir ÇY
313 ve münâsib ÇY: -V
314 sizler de ÇY
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meyeceklerine kefîl olup siz de315 bize temessük virmelüsiz” diyücek, vezîr-i 
aʻzam316 dahi “biz İsveç kralının üzerine bir vezîr ile dirliklü onbin mıkdârı 
âdem koşup ve İsveç kralını ortalarına alup sağ ve sola bakdırılmayup317 ma-
halline ulaşdırırız318 ve gidüp gelince gerek kendülerin ve gerek davarlarının 
me’kûlâtları319 bahâsın hazîne-i âmireden [307a] virüp her biri re‘âyânızdan 
rızâlarıyla zahîrelerin alup cevr ü cefâ320 itmeyeceklerine ve cevr idenlerinin 
bilâ-emân hakkından321 gelineceğine virilen fermânın322 bir sûretin temessük 
olmak323 üzre yazup size viririz” buyurdılar. Anlar da râzı olıcak vezîr-i aʻzam 
“işte henûz şevketlü ve kudretlü efendimiz324 ile325 kavî dost oldınız lâkin şol 
şart ile ki Kiyev Kal‘ası kadîmden Lihlü zabtında olmağla azametlü, kudretlü326 
pâdişâhımız hazretleri kal‘a-i mezbûreyi ve ana tâbi‘ ne denlü kal‘a ve palanga 
ve arâzîsi var ise bi'l-cümle muzâfâtıyla ümerâ-yı Lih'den kadîmî ashâbı olan 
voyvoda Kiyevski'ye redd ü teslîm olunmasını emr ü327 fermân buyurdılar” 
diyicek vekîller huşûnet idüp, “bu olmayacak işdir bu kadar yüz yıldan berü 
mülk-i mûrisimizin istenmesini mülûkden birisi müstahsen görmez,328 çarımız 
yanınızda iken niçün istemediniz temessükde olmayan şeyi niçün teklîf  buyur-
dunuz biz de sizden recâ ideriz ki bunu bir dahi lisâna getürmeyesiz illâ işte 
ulemânız sizi şer‘a da‘vet ideriz” dimeleriyle bu teklîf  örtülüce kalup meclis 
dağıldı ve bu sefer-i hümâyûn dahi böylece fesh ve def‘ kılındı. 

315 sizler de ÇY
316 vezîr-i aʻzama V: vezîr-i aʻzam ÇY
317 bakdırtmayup ÇY
318 îsâl iderüz ÇY
319 me’kûlât ve meşrûbâtları ÇY: ve meşrûbât -V
320 ü cefâ ÇY: -V
321 hakkından VY: haklarından Ç
322 fermân-ı hümâyûnun ÇY: hümâyûn -V
323 olmak ÇY
324 pâdişâhımız hazretleri ÇY
325 ile -Ç
326 kudretlü ÇY: -V
327 emr ü ÇY: -V
328 görmezler ÇY
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Katl-i Çorlulı Ali Paşa

Mukaddemâ sadr-ı sâbık Ammî-zâde Hüseyin Paşa vaktinde olan Râmî Me-
hemmed Paşa'nın büyük sulhundan berü Moskov çarı didikleri la‘în ve iblîs ü 
pür-telbîs dîvâne-meşreb kâfirinin durmayup dostluk yüzünden geçinüp Dev-
let-i aliyye üzerine yürümek fikrin eyledüği pâdişâh-ı âlî-cenâb329 hazretlerinin 
ma‘lûm-ı hümâyûnları olmağın intibâh üzre idi. Çorlulı Ali Paşa sadâretinde 
defa‘ât ile kendüye “şu kâfirin serhadlerin yoklan sulhune330 i‘timâdım yokdur” 
buyurdukca “emîn ol sulhunde sâbit-kademdir” cevâbın virdi. Âkıbet netîcesi 
zuhûra gelicek gazab-ı hümâyûnları fürûzân olup mahfîce katline sâdır olan331 
hatt-ı şerîfle Kapucı-başı Gürci İbrâhîm Ağa gönderildi ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin 
onaltıncı şenbih güni ki hân-ı âlî-şân332 hazretlerinin gitdüği gündür, mahbûs 
olduğı Midillü Kal‘asında başın333 kesüp ve mâh-ı mezbûrun yirmidördünci 
bâzâr gün getürüp bâb-ı hümâyûna bırakdı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmiseki-
zinci penç-şenbih gün Vâlî-i Mısır Vezîr Kara Mehemmed Paşa Bender'den 
gelüp huzûr-ı sadr-ı âlîde kürk giyüp azîmete müteheyyî iken Mısır'dan yedi 
ocakdan arz-ı334 mahzar gelüp, “vâlimiz Velî Paşa'dan râzı ve335 hoşnûduz ibkā 
ve mukarrerin recâ ideriz” dimeleriyle müsâ‘ade-i aliyye336 buyurılup Vezîr 
Kara Mehemmed Paşa'ya Şâm-ı Trablus Eyâleti tevcîh ü inâyet337 olunup 
selefi Sadr-ı sâbık Moralı Hasan Paşa Anadolı'nun eşkıyâ teftîşine me’mûr kı-
lındı338. Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin beşinci penç-şenbih gün Eskisarây'da mahfûz 
olan339 merhûm Sultân Ahmed Hân Hâsekisi Rebî‘a Sultân fevt olup cümle 
vüzerâ ve ulemâ ve a‘yân-ı dîvân-ı sâ’ire cenâzesin Sarây-ı Atîk'den alup ve 
namâzın Süleymâniye'de kılup Sultân Süleymân Hân-ı kadîm Türbesi'nde 
şevheri Sultân Ahmed Hân yanına defn olundı. 

329 âlî-cenâb ÇY: -V
330 sulh ü salâhına ÇY: ü salâh -V
331 olan Ç: olup YV
332 âlî-şân ÇY: -V
333 baş VY: başın Ç
334 arz ÇY: -V
335 râzı ve ÇY: -V
336 aliyye ÇY: -V
337 ü inâyet ÇY: -V
338 ve irsâl olundı Ç: irsâl olundı Y: kılındı V
339 olan ÇY: -V
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Onuncı salı gün mu‘tâd-ı kadîm340 üzre pâdişâh hazretleri erkân-ı devlet ile 
bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay ile Ayasofya'ya teşrîf  ve bayram namâzın 
kılup341 geldiler342. Ve Kürd Bayram-oğlı Mehemmed Paşa fevtinden Eyâlet-i 
Mar‘aş Şehrizor'dan ma‘zûl Şehsuvâr-oğlı Mehemmed Paşa'ya ve Sekbân-başı 
İsmaʻîl Ağa fevtinden343 mansıbı kul kethudâlığından mütekā‘id Arnavud Koca 
Deli Bekir Ağa'ya verildi.344 Ve345 mâh-ı mezbûrun yirmialtıncı penç-şenbih 
güni346 sâbıkā Mısır'dan ma‘zûl Uşşâkī-zâde Seyyid Mehemmed Efendi nakī-
bü'l-eşrâf  olup, selefi Sahâf-zâde Mehemmed Efendi Anadolı sadrı ve anın 
selefi Kara İsmaʻîl Efendi Rumili sadrı347 nasb348 olundılar. Ve sene bunda 
encâma irdi. Vefeyât-ı Vüzerâ-yı İzâm:

340 kadîm ÇY: -V
341 anda edâ idüp ÇY
342 girü avdet eylediler ÇY
343 eyâlet-i Maraş... Ağa fevtinden -ÇY
344 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
345 ve Ç: -YV
346 güni ÇY: -V
347 kadıaskeri ÇY
348 nasb -ÇY
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BiN YÜZ YirMi DÖrT SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Vefât-ı şeyhü’l-islâm Başmakcı-zâde Seyyid1 Ali Efendi ve 
Nasb-ı Meşîhat-ı islâmiyye [be-]Ebe-zâde Abdullâh Efendi

Sene-i mezbûre Muharremi'nin üçünci penç-şenbih güni ki Kânûn-ı sânî'nin 
âhiridir, Şeyhü’l-islâm Başmakcı-zâde Seyyid Alî Efendi fevt olup2 Edirne 
Kapusı hâricinde defn olunup3 ve irtesi cum‘a gün hıdmet-i fetvâ ikinci def‘a 
Ebe-zâde Abdullâh Efendi'ye tevcîh ü inâyet buyurılup vezîr-i aʻzam vesâtatıy-
la sofa köşkünde huzûr-ı hümâyûnda beyâz çukaya kaplu semmûr erkân kürk 
ilbâs buyuruldı. Ve Büyük Rûz-nâmeci Abdülkerîm Bey re’îsü'l-küttâb, selefi 
Kara Bekir Efendi rûz-nâme-i evvel nasb olundı. Ve4 mâh-ı Safer'in5 onye-
dinci cum‘a gün halk câmi‘de ve hatîb hutbede iken bir zelzele-i sehim-nâk6 
oldı ki zehreler çâk olup, halk-ı âlem7 taşra dökülmüş-iken lerzân [ü] hayrân 
ve ser-gerdân yine girüp edâ-yı salât-ı cum‘a8 eylediler. Ve mâh-ı mezbûrun 
yirminci dü-şenbih gicesi pâdişâh-ı âlî-cenâb9 hazretlerinin Âtike nâm ve yir-
misekizinci salı gicesi Rukıyye nâm birer sultânları vücûda geldi10. Ve irtesi gün 

1 es-Seyyid ÇY
2 dâr-ı fenâdan saray-ı bekāya intikāl idüp ÇY
3 olundı ÇY
4 ve Ç: -YV
5 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V 
6 nâgihanî ÇY
7 âlem ÇY: -V
8 Salât-ı Cum‘a ÇY: Cum‘a-i salât V
9 âlî-cenâb ÇY: -V
10 dünyâya teşrîf  buyurdılar ÇY
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Bender Muhâfızı Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa'dan kâğıd gelüp “fe-li'llâhi'l-hamd 
artık bu cânibler düşmenden11 emîn ü sâlim12 olup, sefer-i hümâyûna muhtâc 
değildir. Hemân gerek Azak Kal‘ası'nın ve gerek13 bu câniblerde olan serhadd 
kal‘alarının meremmât ve14 nizâmına muhtâc” olduğun i‘lâm itmekle vezîr-i 
aʻzam sarâyında erbâb-ı istişâre cem‘ ve meşveret idüp gelen kâğıd okundı. 
Bi'l-ittifâk seferin def‘i, rikâb-ı hümâyûna arz olundı. Evvelâ Mısır askeri vesâ’ir 
sefere me’mûr vâlî-i vilâyet ve kapukulı her biri eyâlet-i memleketlerinde müs-
terîh olmaları içün taraf  taraf  evâmir-i aliyyeler gönderilüp Anadolı diyârına 
havâle olunan mîrî zahîre ref‘ ve Rûmili'ne fermân olunan zehâyirin İstanbul'a 
gelmesi emr ü fermân15 olundı.

isma‘îl Paşa isveç Kralını Götürmeğe Me’mûr 
Olup Yine Fesh Olunduğıdır

Bender Muhâfızı Vezîr-i dilîr16 İzmirli İsmaʻîl Paşa İsveç kralını vilâyetine 
götürmeğe me’mûr olmağın kendüye Özi Eyâleti virilüp kapusı ve eyâleti as-
kerinden gayrı bütün Rumili askeri ve onbin Tatar ile Kağılgay Sultân yanına 
koşulup ve hazîne-i âmireden harc-ı râh onbin guruş sultâna ve yüzbin guruş 
İsveç kralına ve yirmibin guruş İsmaʻîl Paşa'ya in‘âm [ü]17 ihsân buyuruldu-
ğundan gayrı, İsmaʻîl Paşa'ya mülûkî şâtır ve peyk esvâbı18 ve zırh19 gönderildi. 
Ve bunları mahalline îsâl ve İsmaʻîl Paşa ile İsveç kralını Bender'den kaldırıp 
yolladıkdan sonra girü avdet itmek üzere sâbıkā Çavuşbaşı Türk Ahmed Ağa 
ta‘yîn [ü] irsal olundı. Ve bu giden asker-i20 İslâm varup gelinceye değin Rumili 
Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Abdî Paşa Bender muhâfazasında olmak üzere21 
buyuruldı ve Azak muhâfazasında olan Erzurûm Beylerbeyisi Vezîr Dellâk Ali 
Paşa mansıbına gitmeğe me’zun olup ve İvaz Paşa'ya Sivas Eyâleti ve selefi 

11 düşmenden VY: düşmenlerden Ç
12 ü sâlim ÇY: -V
13 gerek ÇY: -V
14 ve -Ç
15 ü fermân ÇY: -V
16 dilîr ÇY: -V
17 in‘âm ve Ç: -YV
18 yapılup +Ç: -YV
19 ve zırh -Ç
20 asâkir Ç: asker YV
21 üzere Y: -ÇV

938 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Vezîr Boşnak Receb Paşa'ya Trabzon Eyâleti virilüp, Azak muhâfazasına ta‘yîn 
ve Sadr-ı sâbık Maktûl Çorlulı Ali Paşa metrûkesi Emîne Sultân dahi tezvîc 
buyuruldı. Ve Anadolı Müfettişi Sadr-ı sâbık Moralı Dâmâd Hasan Paşa'ya 
Anadolı Eyâleti selefi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'ya Haleb Eyâleti ve 
[…]22 beyi Kürd Bayram-oğlı23 Mehemmed Paşa-oğlı Hüseyin Paşa'ya Div-
riğili İbrâhîm Paşa fevtinden Adana Eyâleti tevcîh ü inâyet24 olundı.25 Mâh-ı 
Rebî‘ü'l-evvelin onikinci dü-şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i 
şerîf  okunup pâdişâh-ı rûy-i zemîn26 hazretleri du‘âda27 hâzır bi'l-meclis28 bu-
lundılar. Ol-mahalde Müjdeci Hâcı Mehemmed gelüp hüccâc-ı müslimînin 
selâmet-birle Şâm-ı şerîf'e vusûllerin haberin virüp huzûr-ı hümâyûnlarına bir 
kutı hurma29 arz kıldı ve yamağıyla ma‘an30 kaftân giydi31 ve32 irtesi salı gün 
dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin33 reşen ulûfesi çıkup etrâfı zencîrli yeni 
pâre ve akçe34 tevzî‘ olup vüzerâ arza35 girüp el öpdi.

şehâdet-i Halîl Paşa Vâlî-i Trablus-ı Mağrib

Yirmi seneden berü Mağrib Trablus Ocağı ve dâyılığı zamîmesiyle Beylerbe-
yisi olan Kazdağlı Halîl Paşa memleketi kabza-i tasarrufuna alup, hükûmet 
idüp36 memleketi dâhilinde âsî Urbân'dan bir bölük eşkıyâ bir37 bâzergân kāfi-
lesini urup mâl ve eşyâların gāret ü hasâret eyledikleri haberi kendüye gelicek 
piyâde ve süvârî beşyüz kadar38 âdem ile ılgār idüp yetişdi eşyâyı kurtarup39 

22 İsim yazımı unutulmuş.
23 Kürd Bayramoğlu Ç: silik V: -Y
24 ü inâyet ÇY: -V
25 buyuruldı ÇY
26 rûy-i zemîn ÇY: -V
27 du‘â vü senâda ÇY: vü senâ -V
28 bi'l-meclis ÇY: -V
29 Medîne-i münevvere hurması ÇY
30 ma‘an ÇY: -V
31 giydiler ÇY
32 ve -Ç
33 sene-i mâziyenin ÇY: -V
34 ve akçe -ÇY
35 arza ÇY
36 ider idi ÇY
37 bir -Ç
38 mıkdârı ÇY
39 kurtarup VÇ: kurtulup Y
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şakīlerin ele girenlerin katl vesâ’irin perâkende vü perîşân eyledikden sonra 
dönüp kal‘aya gelürken mukaddem kendüden dil-gîr olup bir kaşık kanına 
teşne yerlü kul oğullarından Cin-oğlı nâm şakī sâ’ir şakīleri ifsâd idüp bir gice 
ale'l-gafle mu‘tâdları üzere tüfeng boşaltdıkları gibi cem‘ olup kal‘ayı zabt ve 
Halîl Paşa tevâbi‘in kırup ehl ü ıyâlin bir odaya habs ve memelerinden sandık 
kapaklarına kısdırup envâ‘-ı dürlü40 işkence ile paşanın mâlın41 söyledüp ve 
kendülerin dahi soyup bu ukūbet mahallinde Halîl Paşa dahi kal‘a altına geldi. 
Ahvâle vâkıf  olıcak kırk kadar42 âdemiyle Mısır'a firâr ve andan dahi İstanbul'a 
gelüp vâkı‘-ı hâli Sadr-ı sâbık Baltacı Mehemmed Paşa'ya arz ve şikâyet ol 
dahi rikâb-ı hümâyûna telhîs ve tekrâr kendüye beylerbeyiliği ibkā ve tevcîh ve 
eşkıyânın hakkından gelüp memleketi zabt u bend43 üzere İryâle Kel İbrâhîm 
Hâce'nin kalyonuna konup yanına pür-yarak iki kalyon dahi koşılup Trablus'a 
gönderildi, selâmet-birle kal‘a altına varup demürlediler. Ahâlî-i vilâyete “işte 
pâdişâhımız44 beylerbeyinizi gönderdi45 kabûl idin” deyü haber irsâl idicek, 
“biz46 ândan emîn değiliz kırk kadar âdem ile gelür ise kabûl ideriz ve illâ cen-
ge müheyyâyız” dimeleriyle derd-mendin eceli gelmiş varduğı gibi kendüyi ve 
yanında olanları kılıç üşürüp pâre pâre eylediler ve İbrâhîm Hâce'ye “işte biz 
de düşmenimizin hakkından geldik ba‘de'l-yevm pâdişâh hazretleri her kimi 
gönderir ise bir köpek dahi üzerimize hâkim nasb ider ise kabûl ideriz” haberin 
gönderdikden sonra İstanbul'a gelüp vakı‘ olan47 hâl rikâb-ı hümâyûna arz [u] 
i‘lâm48 olundı. Bi'l-ittifâk mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi şenbih gün kapudan 
olan Cânım Hâce49 Mehemmed Kapudan'a beylerbeyilik ile tevcîh ü inâyet50 
olup bir Fransız kalyonuna binüp memleketi varup zabt eyledi ve kapudanlık 
Kel İbrâhîm Hâce'ye virildi. Mâh-ı mezbûrun sekizinci şenbih gün donan-
ma-yı hümâyûn çıkup mu‘tâd-ı kadîm51 üzere kapudan nâmına olan Vezîr 

40 dürlü Ç: -YV
41 mâl u emlâkın ÇY: u emlâk -V
42 mıkdârı ÇY
43 rabt itdirtmek ÇY
44 hazretlerin işte ÇY: -V
45 gönderdi -ÇY
46 bizler ÇY: -V
47 olan ÇY: -V
48 i‘lâm ÇY: -V
49 Hâcı +ÇY: -V
50 ü inâyet ÇY: -V
51 kadîm ÇY: -V
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Kirli Ahmed Paşa vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Yalı köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya52 
yüz sürüp kürk giydi. Ol mahalde bütün donanma-yı hümâyûnla Karadeniz'e 
ta‘yîn ve bi'l-müşâfehe Azak Kal‘ası’nın ta‘mîre53 muhtâc olan yirlerin ta‘mîr 
ü termîmine sa‘y-i belîğ itmek kendüye muhkem tenbîh-i hümâyûn buyurılup 
şenlik iderek Beşiktaş'a ve anda dahi eğlenmeyüp me’mûr olduğı mahalle azî-
met eyledi. Kapudane ve patrona ve iryâle ile dokuz kıt‘a mîrî kalyon Akdeniz 
muhâfazasına ta‘yîn [ü] irsâl olundı. Mâh-ı mezbûrun ondördünci cum‘a gün 
Kara Osmân azlinden çavuşbaşılık Mîrâhûr-ı sâbık Moralı Hâcı Ali Ağa'ya 
inâyet ü ihsân54 buyuruldı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in onikinci cum‘a gün 
Deli Mehemmed Bey yediyle Mısır hazînesi gelüp dâhil-i hazîne-i âmire oldı. 
Ve55 mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in yedinci salı gün İsveç kralından gelen ilçi dîvân-ı 
hümâyûna da‘vet ve azîm56 ziyâfet olup kānûn-ı kadîm57 üzere arz odasında 
pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-58masîre yüz sürüp kralının ubûdiyyet-nâmesin arz 
kıldı59. Ve60 onuncı cumʻa gün Hâcı Ali azlinden [307b] çavuşbaşılık dergâh-ı 
âlî kapucı-başılarından Uzun61 Yûsuf  Ağa'ya virildi.62 Ve onaltıncı penc-şen-
bih gün dördünci def‘a Dâmâd Mehemmed Efendi başdefterdâr nasb olundı. 
Ve Acem şâhının karındaşı kendüye isyân idüp üzerine hurûc sadedinde iken 
haber alup üstüne asker göndermekle mukāvemete kādir olamayacağın bilüp63 
der-i devlete64 firâr ve Erzurûm yolundan Trabzon'a ve andan gemi ile İstan-
bul'a65 gelüp, “Acem memleketi hâlîdir ve şâhları delidir Bağdâd ve Vân ve Er-
zurûm yollarından bir serdâr ile bir mıkdâr asker gönderilse Acem diyârından 
haylî yer zabt olunup ben dahi rehberlik itmekle hem Devlet-i Osmâniyye'ye 
bir kulluk itmiş olurum ve hem babam ocağında cırâğ-ı hâsları olup ömrüm 

52 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
53 ta‘mîr ü termîme ÇY: ü termîm -V
54 ü ihsân ÇY: -V
55 ve Ç: -YV
56 azîm Ç: -YV
57 kadîm ÇY: -V
58 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
59 kıldı VY: eyledi Ç
60 ve Ç: -YV
61 Uzun ÇY: -V
62 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
63 bilüp -ÇY
64 devlet-medâra ÇY: medâr -V
65 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY 
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oldukça Devlet-i aliyye'nin66 kılıcın sallarım” deyü söylediği zamân mâh-ı 
Receb'in üçünci şenbih gün rikâb-ı hümâyûna arz [u] inhâ67 olıcak, “böyle 
müfsidin sözüyle sulh ü salâh68 üzre olan mulûke asker çekmek değil, bunun 
Âsitâne'mde durması bile küllî hatâdır” deyü69 buyurup, gemiden çıkmasına 
bile rızâ virmeyüp70 hemân Midillü Kal‘ası'nda mü’ebbed habs olunmak üzere 
nefy olundı. (Ve mâh-ı mezbûrun onikinci dü-şenbih gün surre çıkdı)71.

Âmeden-i ilçi-i Nemçe ve  
istîmân-ı tecdîd-i sulh [ü] salâh-ı72 Ceneviz

Yosef  nâm Nemçe çasarı mürd olup yerine Karlo nâm küçük karındaşı çasar 
olduğun i‘lâm-içün gönderdiği ilçi henûz gelüp, Beyoğlu'ndan konak ta‘yîn 
ve me’kûlât ve meşrûbâtı görülmüş idi. Mâh-ı mezbûrun onüçünci salı gün 
dîvân-ı hümâyûna da‘vet ü ziyâfet olup lezez ulûfesi tevzî‘inden sonra arz oda-
sında pâye-i serîr-i a‘lâya73 yüz sürüp nâmesin sunup74 ve pîşkeş75 arz eyleyüp 
ve çasarı tarafından Ceneviz cumhurının cerâyimlerin afv, ke'l-evvel Der-i 
devletde balyosları ikāmet itmelerin recâ eyledüğin söyleyüp ve76 makbûl-ı 
hümâyûn buyuruldı.

Âmeden-i ilçi-i Ceneviz

Beç muhâsarası avdeti mahallerinde Venedik keferesi isyân idüp balyosı İs-
tanbul'dan firâr eyledüği esnâda Ceneviz balyosı dahi ma‘an firâr eylemiş 
idi. Devlet-i aliyye'ye ihâneten gâh Venedik donanması i‘ânetine varup do-
nanma-yı hümâyûnla ceng [ü] cidâl77 idüp askeri helâk ve gemileri telef  oldı. 

66 aliyye-i dâ’imü'l-karârın ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
67 inhâ ÇY: -V
68 ü salâh ÇY: -V
69 deyü Ç: -YV
70 rızâ-yi hümâyûn olmayup ÇY
71 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
72 salâh ÇY: -V
73 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
74 sundı ÇY
75 pîşkeşin ÇY
76 ve Ç: -YV
77 cidâl ÇY: -V
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Ve gâh korsanlığa çıkup bir nice gemileri dahi girift-i İslâmiyyân78 oldı, gâh 
ilk kefere krallarına mâl virmekle79 anların bayrağıyla tüccârları sefînelerine 
katılup İstanbul ve İzmir ve Mısır câniblerine geldüği duyulup men‘ olmağla 
kendülere küllî nedâmet gelüp bütün memâlik-i Frengistân ise Devlet-i aliy-
ye'den zahîre iletmekle kaht u galâ cânlarına kâr idüp bu aralıkda ceng [ü] 
cidâl80 üzere olan mulûk-ı nasârâ sulhundan sonra bunlar açıkda kalmağın 
Nemçe çasarına döşenüp81 Devlet-i aliyye cânibinden cerâyimleri afv ve mü-
ceddeden ahid-nâme-i hümâyûn ihsan buyurulmak üzere tavassut recâ itmeğin 
ol dahi der-i devlete82 başka nâme gönderüp83 ba‘de'l-yevm ihânet itmemek 
üzere kefîl ve cerâyimlerine keşîde-i afv-ı kalem buyurulmasını recâ itmekle 
müsâ‘ade-i aliyye buyurılup me’zûn olmuş idi. Ve cumhûrları tarafından ge-
len ilçi dahi irtesi salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup mu‘tâd 
üzere vüzerâ akībinde hâne-i arzda pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet84-masîre yüz 
sürüp nâmesin sunup85 ve86 pîşkeşin arz itmekle Galata'da balyosluk ile iskâna87 
izn-i hümâyûn sâdır oldı. Ve mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı dü-şenbih gün 
evâsıt-ı Ağustos idi, Azak'dan donanma-yı hümâyûn gelüp mu‘tâd-ı kadîm88 
üzere vezîr-i aʻzam vesâtatıyla yalı köşkünde Kapudan Vezîr Kirli Ahmed Paşa 
bisât-bûs-ı şehriyârî şerefine nâ’il olub mehmâ-emken Azak Kal‘ası'nın ta‘mîr 
ü termîminin ve Taygan ve Kamanka kal‘alarının hâke berâber yıkıldığın ve 
Moskov keferesi kendü sınurlarına çekilüp Azak serhadleri emn ü emân ve 
asâkir-i mansûre müsterîh ü âsûde-hâl üzere oldukların arz idüp serâserli kürk 
giydi ve şenlik iderek tersâne-i âmire[ye] vâsıl oldı. Mâh-ı Şa‘bân'ın ondoku-
zuncı çehâr-şenbih gün Topkapulı Mehemmed Ağa silâhdâr ağası nasb olup, 
selefi Küçük Hasan Ağa başbâkī-kulı olmuş iken birkaç günden sonra andan 
dahi azl olunup yine kapucı-başılıkla kaldı. 

78 giriftâr-ı ehl-i İslâm ÇY
79 virmekle VY: virmeleriyle Ç
80 cidâl ÇY: -V
81 düşüp ÇY
82 devlet-medâra ÇY: medâr -V
83 nâme gönderüp VY: ricâ itmeğin Ç
84 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
85 sundı ÇY
86 ve -Ç
87 iskânına ÇY
88 kadîm ÇY: -V
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Ve yirmibirinci cum‘a gicesi Galata'da ihrâk vâkı‘ olup derûn ve bîrûn-ı hisâr-
dan vâfir yer yanup ortada Vâlide Câmi‘i güc-ile halâs oldı. Ve yirmibeşinci 
salı gün Ceneviz balyosı yine dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup arz 
odasında yedine ahid-nâme-i hümâyûn verildi. Ve mâh-ı Ramazân'ın89 gurresi 
bâzâr gün Limni'de mahbûs Sadr-ı sâbık Baltacı Mehemmed Paşa'nın fevti 
haberi geldi. Onbeşinci bâzâr gün sofa köşkünde hırka-i şerîf  açılup vüzerâ ve 
ulemâ vü meşâyih du‘âda hâzır bulundılar. Ve irtesi dü-şenbih gün pâdişâh-ı 
kişver-güşâ90 hazretlerinin Mehemmed nâm bir91 şehzâdesi92 vucûda geldi.93 
Onyedinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mezbûrenin masar ve recec 
ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi, mâh-ı Şevvâl'in gurresi salı gün pâdişâh-ı âlî-
cenâb94 hazretleri mu‘tâd-ı kadîm95 üzere a‘yân-ı devlet ile bâbü's-sa‘âdede 
bayramlaşup alay ile Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup salât-ı îdi kılup96 geldi97. 
Ve altıncı bâzâr gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı.

Sebeb-i Tabur-ı Sefer-i Moskov ve Azl-i Vezîr-i a‘zam 
Yûsuf Paşa ve Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be] Süleymân 
Paşa ve Azîmet-i Pâdişâh-ı Cihân-penâh98 be-Edirne

İsveç kralıyla gidecek Osmânlu ve Tatar'dan ellibin mıkdârı asâkir-i ehl-i99 İs-
lâm ve onbin kadar100 dahi İsveç kralı kendü mâlından bahşîş ve ulûfe101 ile 
yazduğı ecnâs-ı kefereden102 Bender altında müctemi‘ olup hareketleri vaktinde 
Moskov çarı didikleri la‘în-i kâfir-i bî-dîn-i dûzah-mekîn103 ü pür-tazlîl iğvâ-yı 

89 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
90 kişver-güşâ Ç: kişver Y: -V
91 bir Ç: -YV
92 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
93 dünyâya teşrîf  buyurdılar ÇY
94 âlî-cenâb ÇY: -V
95 kadîm ÇY: -V
96 edâ idüp ÇY
97 girü avdet eylediler ÇY
98 cihân-penâh ÇY: -V
99 ehl ÇY: -V
100 mıkdârı ÇY
101 ve ulûfe -ÇY
102 kefereden VY: küfürden Ç
103 kâfir-i bî-dîn-i dûzah-mekîn ÇY: -V
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şeytân ile ahde vefâ itmeyüp dîn ü devlete ihânet ü mel‘anetin izhâr ve İsveç 
kralını geçürmemek zu‘m-ı fâsidiyle geçecekleri mahallere taraf  taraf  yüzbin-
den mütecâviz Moskov askerin yerleşdirüp Moskov memleketiyle İsveç memle-
keti beyninde olan sa‘bü'l-mürûr Varadye104 nâm meşhûr derbendin105 dahi iki 
câniblerin zabt u rabt106 idüp Friderikos nâm Lih kralıyla yek-dil [ü] yek-cihet 
ve Lih cumhûruyla Lih cengcisi dahi kendüye teba‘iyyet itdürüp Lih içine dahi 
derinti kefereden yetmişbin mıkdârı Lih kâfiri cem‘ olup İsveç kralının yolı ise 
Lih içinden ve derbend-i mezbûreden ubûra muhtâc olmağın bir vechile mürû-
rı mümkin ü mutasavver107 olmadığın gelen Libka Tatarı câsûslarından ve gerek 
İsveçlüden haber alınmağın İsveç kralı “henûz Moskov askerleri yolun bağlayup 
dururken bir vechile gidemem” deyü müdâfa‘a eylediğin Tatar Hân108 hazretle-
riyle Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa vukū‘ı üzere der-i devlete109 arz u i‘lâm110 itmeğin 
pâdişâh-ı âlî-cenâb111 hazretleri Vezîr-i aʻzam Yûsuf  Paşa'yı da‘vet ve “Moskov 
çarı İsveç kralının murûr u ubûruna mâni‘ olmamak şartıyla ahd ü mîsâk ve 
musâlaha olundı deyü nice gündür beni iğfâl eyledin işte Moskov taburı İsveç'in112 
yolların bağlamış ve113 ubûruna114 mâni‘ olmuş buna sözün115 nedir” deyü116 
tefahhus buyurıcak ol dahi “İsveç'in117 sözüne i‘timâd buyurman. Maksûdı yine 
araya bir fitne-i azîme118 bırakmakdır yohsa çar-ı mesfûr nakz-ı ahd itmek ih-
timâli yokdur, İsveç'in119 sözi kizb-i sarîhdir” didi ve pâdişâh-ı âlî-penâh120 haz-
retleri şimdiki hâlde asker dağılmayup âmâde vü müheyyâ121 durmalarına fer-

104 Varadye Ç: -YV
105 derbendin VY: derbendlerin Ç
106 u rabt ÇY: -V
107 ve mutasavver ÇY: -V
108 Celâdetlü hân-ı âlî-şân ÇY
109 devlet-medâra ÇY: medâr -V
110 u i‘lâm ÇY: -V
111 âlî-cenâb ÇY: -V
112 İsveç kralının ÇY: kralı -V
113 ve Ç: -YV
114 ubûr ve murûrlarına ÇY: ve murûr -V
115 sözün VY: sözünüz Ç
116 deyü ÇY: -V
117 İsveç kralının ÇY: kralı -V
118 azîme ÇY: -V
119 İsveç kralının ÇY: kralı -V
120 âlî-penâh ÇY: -V
121 vü müheyyâ ÇY: -V
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mân-ı hümâyûn122 gönderildi. Ve alay esvâbıyla Türk Ahmed Ağa Âsitâne'ye 
getürilüp huzûr-ı hümâyûnda keyfiyet-i düşmeni takrîr eyledi. “Ya bu123 kâfirin 
murâdı nedür?” deyü su’âl124 buyurdukda, “evvelden aklım yoğ imiş hevâ yire 
kırk ellibin kîse akçeyi İstanbul kasdıyla Azak ve Taygan kal‘alarına donanma 
tedârüküne sarf  ve telef  eyledim, meğer bu cânibden âsân imiş hem İsveç kra-
lını geçürmem hakkından gelürüm ve hem Eflak ve Boğdan'ı dahi125 zabt u 
rabt126 idüp âsânlıkla doğrı yoldan İstanbul'a yürürüm fikrindedir. Eğer iğmâz-ı 
ayn olup bu kâfirin tedârüki görülmez ve127 üzerine sefer olup cezâ vü sezâsı 
virilmez ise bilâd-ı İslâm elden gider” didi ve Tatar Hân'dan getürdiği mektûb 
dahi bu mazmûnda yazılmış okundı. Moskov vekîllerine haber gönderdiler, 
“çarınızın itdüği emânet nedir” buyuruldı. Ceyb-i inkâr idüp “bu münâfık sözü-
dür İsveç'in yolu açıkdır ol câniblerde askerimiz yokdur. Selâmet-birle memle-
ketine vâsıl olacağına mütekeffiliz” dediler. İ‘timâd olunmayup müşâvere olundı 
bu kâfirin128 cem‘iyyetleri tahkīk midir bir netîce haber içün dergâh-ı129 âlî ka-
pucı-başılarından Çukadâr Salma Mehemmed Ağa Tatar Hân’a ve Silâhor130 
Ahmed Bey Lih içerisine gönderildi az müddetde varup geldiler tahkīk olmak 
üzere künhüyle131 haber verdiler. Ale'l-husûs Ahmed Bey İlbav'a varup onbeş 
gün meks ü ikāmet132 esnâsında ceste ceste küffâr-ı dûzahiyân133 leşkerin ve İl-
bav'da Moskov'un zahîre anbârların gördüğün bildirdi. Ve Lih cumhûrı134 tara-
fından der-i devlete135 irsâl olunan ilçi geriden geliyor dedi. Vezîr-i aʻzam huzûr-ı 
hümâyûna da‘vet ve tahrîk-i zebân-ı mu‘ciz-beyân buyurup, “bunca eyyâmdan 
berü beni iğfâl ve kizbi ihtiyâr eyledin ya şimdi bunlara cevâbın nedir” buyur-
duklarında dem-i nefsî-beste-i ihâneti âşikâre olup redd-i cevâba adem-i iktidâ-
rından mebhûd oldı. Ve mâh-ı Şevvâl'in onbirinci cum‘a gün cümle vüzerâ ve 

122 hümâyûn ÇY: -V
123 bu -Ç
124 deyü su’âl ÇY: -V
125 dahi ÇY: -V
126 u rabt ÇY: -V
127 ise ÇY
128 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
129 Dergâh-ı âlî ÇY: Der-i âlî V
130 Salâhor VY: Silâhdâr Ç
131 künhüyle ÇY: -V
132 ü ikāmet Y: -V
133 dûzahiyân ÇY: -V
134 dahi +ÇY: -V
135 devlet-medâra ÇY: medâr -V
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ulemâ vü meşâyih ve ocak ağaları sofada Revân köşküne da‘vet ve huzûr-ı 
hümâyûnda meşveret olup, Tatar Hân'dan ve Bender Muhâfızı Vezîr İsmaʻîl 
Paşa'dan gelen kâğıdlar okunup ve Türk Ahmed Ağa ve Kapucı-başı Salma 
Mehemmed Ağa ve Salâhor Ahmed Bey bir bir söyledildikden sonra pâdişâh-ı 
âlî-cenâb136 hazretleri “herkes zamîrinde olanı söylesin” deyü137 buyurdukda, 
şeyhü’l-islâm efendi “artık bu kâfirin üzerine sefer-i rehber-i138 hümâyûn farz u 
ayn oldı. Bismi'llâh”139 deyüp140 fetvâsın virmekle pâdişâh-ı kişver-güşâ141 haz-
retleri “bi'z-zât kendim giderim” didi142. “İşbu gurre-i Zi'l-ka‘de'de İstanbul'dan143 
çıkup Edirne'ye değin varmalıyım ve andan iktizâsına göre hareket itmelüyüm. 
Ana göre bu ân bu sâ‘at yol tedârükin görüp hâzır [u] âmâde olasın” deyü 
vezîr-i aʻzam ve kul ağalarına tenbîh buyurup Fâtiha okundı ve meclis dağıldı.144 
Bu mahalde145 vezîr-i aʻzam “pâdişâhım zulümden ve kaht u galâdan memleket 
harâb ü yebâb146 oldı. Paşalarda ve re‘âyâlarda147 kuvvet ve kudret kalmadı. Ve 
kul tâ‘ifesi ise zabt u rabtdan çıkup zâbıt sözin dinlemez oldı.148 Şerm ü hicâb-
ları gidüp hîn-i kıtâlde vefâdarlık bi'l-külliye kendülerden munkatı‘ oldı. Bu kış 
kıyâmetde ale'l-husûs erba‘în içinde hareketiniz câ’iz değildir. Lutf  [ü] inâyet149 
eyleyüp te’ennî buyurun yaz eyyâmı150 gelsin vaktiyle hareket edin151 belki in-
şâ’allâhu te‘âlâ me’mûldür ki bu kâfirin derûnuna ru‘b u hirâs müstevlî dâme-
ninize teşebbüs ve afv-ı niyâz152 recâsında olup153 ve sefere dahi muhtâc olma-

136 âlî-cenâb ÇY: -V
137 deyü ÇY: -V
138 rehber ÇY: -V
139 Bismillâhirrahmânirrahîm ÇY: bismillâh V
140 deyüp -ÇY
141 kişver-güşâ ÇY: -V
142 didi ÇY: -V
143 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
144 dağılup herkes mekânlarına gitdiler ÇY
145 bu mahalde -ÇY
146 ü yebâb ÇY: -V
147 re‘âyâda ÇY
148 oldılar ÇY
149 inâyet ÇY: -V
150 eyyâmı ÇY: -V
151 vaktiyle hareket edin V: kâra mübâşeret idelim ÇY
152 niyâz ÇY: -V
153 olur ÇY
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yup ve154 İsveç kralı dahi suhûletle gidip gā’ileler mündefi‘ ola” dedi. Cevâb 
virmemekle mağmûm hânesine gitti. Ve irtesi şenbih gün155 ale's-sabâh şey-
hü’l-islâm efendi ve der-akab kendüyi kasr-ı mezbûra da‘vet “niçün kizb idüp 
beni seferden alıkoyarsın” töhmetiyle haremden dârü's-sa‘âde ağasını gönderüp 
mühr-i hümâyûnların aldırdıkdan sonra bi-emr-i hümâyûn Küçük Mîrâhûr 
Frenk Osmân Ağa kaldırıp, çayır köşki önünde âmâde vü müheyyâ156 olan çek-
diriye tahmîl ve Rodos'da kal‘a-bend olmak üzere mübâşiri Salâhor Miskālî 
Ömer Ağa'ya teslîm eyledi. Ve Kapucılar Kethudâsı Saf157 Deli Ali kendüye 
câsûsluk töhmetiyle akabince ını dahi Osmân Ağa kaldırıp, Boğazhisâr'da kal‘a-
bend olmak üzere çekdirirde Ömer Ağa'ya teslîm idüp gönderildi. Ba‘dehû pâ-
dişâh-ı âlî-cenâb158 hazretleri taşra çıkup Kubbe-nişîn Tevkī‘î Abaza Süleymân 
Paşa'ya Hâseki Ağa'yı gönderüp da‘vet buyurdı. Mühr-i hümâyûn yed-i pâ-
dişâhîden kendüye inâyet olup mu‘tad üzere kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire 
giydirdi [308a] ve silâhdârlıkdan mütekā‘id Gürci İbrâhîm Ağa yedi yük akçe 
hâss ile Nişâncı Küçük Mîrâhûr Frengî Osmân Ağa kapucılar kethudâsı ve 
Salâhor Ahmed Bey küçük mîrâhûr ve Türk Ahmed Ağa çavuşbaşı nasb olup, 
Edirne'ye hareket-i hümâyûn159 mukarrer olmağın Lih ilçisi doğrı Edirne'ye 
nakl olunmak üzere ma‘zûl Çavuşbaşı Uzun Yûsuf  Ağa ve Kapucı-başı Şâtır 
Mustafâ Ağa mu‘accelen Edirne'ye irsâl olundı. Ve ol gün bilâ-tevakkuf  bi-emr-i 
hümâyûn dört nefer Moskov vekîlleri üçyüz mıkdâr âdemisiyle konaklarından 
kaldırılıp Yedikule'de habse uruldı. Eğerçi pâdişâh-ı kişver-güşâ160 hazretlerinin 
bu hengâm-ı şitâda mu‘accelen hareket-i hümâyûnlarının sebebi bu oldı ki Ta-
tar Hân mektûbunda “bi-eyyi-vechin kân ben bu161 İsveç kralını tamâm buzlar 
donduğı vakitlerde alır götürürüm ve mahalle162 ulaşdırırım163 ancak bana kalb 
kuvveti hiç olmaz ise bâri Edirne'ye değin teşrîf  ve hareket buyurun” demiş. Ve164 
İsveç kralı dahi gidecek olmuş idi. Bir mıkdâr harc-ı râh taleb etmeleriyle mâh-ı 

154 ve -ÇY
155 Şenbih gün -Ç
156 vü müheyyâ ÇY: -V
157 Saf  -ÇY
158 âlî-cenâb ÇY: -V
159 hümâyûn ÇY: -V
160 kişver-güşâ ÇY: -V
161 bu -Ç
162 mahalle VY: mahalline Ç
163 îsâl iderim ÇY
164 ihsân-ı pâdişâh be-kral-ı İsveç +Ç: -YV
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mezbûrun onsekizinci cum‘a gün bin kîse akçe İsveç kralına ve yirmibin guruş 
kendüye tâbi‘ Lih beylerine ve kırkbin guruş Tatar Hân'a Kapucı-başı Salma 
Mehemmed Ağa ile irsâl ve yanına müstahfız elli nefer süvârî bostâncı ta‘yîn 
olundı. Ve irtesi şenbih gün vükelâ-yı devlet mübâşeretiyle tûğ-ı hümâyûn çıkup 
pîş-gâh-ı bâbü's-sa‘âdede vaz‘ olundı. Rûmili ve Anadolı asâkirine165 ve kapuku-
luna fermânlar gönderilüp, nevrûz-ı sultânîde Edirne sahrâsında bulunmaları 
tenbîh buyuruldı ve üçbin nefer Mısır askeri getürmeye Kapucı-başı Küçük 
Hasan Ağa hatt-ı şerîfle166 Mısır'a gönderildi.167 Yirmiikinci salı gün ikinci def‘a 
Dalyarak Koca Mustafâ Ağa yeniçeri ağası olup Gelibolı'dan getürildi. Selefi 
Vezîr Çelebi Mehemmed Paşa İstanbul kā’im-makāmı nasb olundı. Yirmibeşin-
ci cum‘a gün Kapudânâ Gülle168 İbrâhîm Hâce Akdeniz'den gelüp üç kıt‘a ak-
darma kalyon getürdi. Ve Anadolı Beylerbeyisi Sadr-ı sâbık Dâmâd Moralı 
Hasan Paşa ile Rakka Vâlîsi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa'nın mansıbları mübâdele 
olundı. Yirmiyedinci bâzâr gün ikinci def‘a Mazlûm Ali Ağa topcıbaşı nasb olup 
selefi Abdülkerîm Ağa Tekfurdağı'na nefy olundı. Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin ikinci 
penç-şenbih gün otuz oda yeniçeri ile yeniçeri ağası ve dördünci şenbih gün bin 
nefer cebeci ve beşinci bâzâr gün beşyüz nefer topcı İstanbul'dan169 çıkup Edir-
ne'ye revân oldılar.170 Sekizinci çehâr-şenbih gün otağ-ı hümâyûn çıkup Dâvu-
dpaşa'da vâki‘ Mehemmed Paşa Köşki'nin cirid meydânında kuruldı. İrtesi 
penç-şenbih güni ki Teşrîn-i sânî'nin yirmiyedisidir, pâdişâh-ı hûrşîd-tal‘at ve 
şehriyâr-ı sütûde-haslet hazretleri dahi mükemmel alay ile Sarây-ı âmire'den171 
çıkup bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurdılar. Kendü beyâz dîmî dîbâsı-
na172 kaplu semmûr173 kapaniçe kürk174 giyüp, küçük destâr üzere bir otağa-i 
hümâyûn sokunup içoğlanı ser-â-pâ-zırh ve ser-penâh giymişler idi der-akab 
İstanbul kā’im-makāmı Vezîr Çelebi Mehemmed Paşa da‘vet, vezîr-i aʻzam ile 
otağda pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet175-masîre yüz sürüp serâserli kürk ilbâs bu-

165 askerlerine ÇY
166 hümâyûn-ı şevket-makrûnla ÇY
167 irsâl olundı ÇY
168 Kel ÇY
169 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
170 ve +Ç: -YV
171 âmirelerinden ÇY
172 dîbâya ÇY
173 semmûr ÇY: -V
174 kürk -ÇY
175 â‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
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yuruldı. Ve İstanbul muhâfazası emrinde ve gerek narh husûsunda azîm tenbîh 
ü te’kîd176 buyurılup geriye avdet ettirildi. Ve irtesi cum‘a gün rıhlet olup Kü-
çükçekmece'ye konuldı. Ol gün vâlide sultân hazretleri sagīr ve kebîr şehzâde-
ler ve harem-i şerîfle yeni sarâydan çıkup doğrı menzil-i mezbûra şeref-nüzûl 
buyurdılar. Yollarda hıdmet-i muhâfazalarına Vezîr-i sânî Dâmâd-ı şehriyârî 
Fâzıl Ali Paşa ta‘yîn olup, Edirne'ye varınca ancak harem-i şerîf  evlere konmak 
üzere fermân-ı hümâyûn177 buyuruldı. Bugün İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr 
Çelebi Mehemmed Paşa araba önünce Topkapusı hâricine değin teşyî‘ edip 
kürk giydi ve bir boyama içinde vâfir altun ile mesrûr kılındı. 

Cum‘a-irtesi gün Menzil-i Büyükçekmece. Bâzâr gün Menzil-i Silivri ve bâzâ-
rirtesi gün oturak. Ve178 salı gün Menzil-i Çorlı. Cehâr-şenbih gün Menzil-i 
Karışdıran. Penc-şenbih gün Menzil-i Burgos. Cum‘a gün mMenzil-i Baba-yı 
atîk. Bugün bi-emri'llâhi teʻâlâ şedîd poyraz rûzgârıyla bir mertebe yağmur 
nâzil oldı ki çâr-pâ makūlesinden çok cân telef  olup yükler bataklarda yıkılup 
kaldı dereler taşup köprülerin üzerinden aşdı. Ale'l-husûs Kulleliköy Deresi'n-
den179 geçilmek muhâl, cür’et edenlerinden ikiyüzden ziyâde âdem boğulup 
yükleriyle su götürüp helâk olan deve ve katırın haddin Allah bilür bu rüs-
vâylık çok zamân olmamış idi. İrtesi şenbih gün kar yağmağla otağı basdırdı, 
sular dahi geçit virmemekle meks ü ikāmet180 olundı. Bâzâr gün ne hâl ise 
azîm meşakkat ile181 göçilüp Menzil-i Hafsa. İrtesi mâh-ı mezbûrun yirminci 
dü-şenbih güni ki Kânûn-ı evvel'in sekizidir, Menzil-i Edirne. Ol gün pâdişâh-ı 
cihân-penâh182 hazretleri yolca geldüği minvâl üzere siyâb-ı sefer-rehber183 ve 
muhtasarca alay ve devlet [ü] ikbâl ve sa‘âdet ü iclâl ile Sırık meydânında vaz‘ 
olunan otağ-ı hümâyûnlarına nüzûl buyurdılar. Ol gün yeniçeri ağası ve şeh-
rin mevâlî-i müderrisîn ve sâdât ve esnâfı Solak Çeşmesi'nde istikbâl etmişler 
idi. Ol mahalde şeyhü’l-islâm efendi ile vezîr-i aʻzam kulları184 otağa da‘vet 
ve mu‘tâd üzere birer a‘lâ semmûr kürkler ile ikrâm ve ri‘âyet185 buyurduk-

176 ü te’kîd ÇY: -V
177 hümâyûn ÇY: -V
178 ve Ç: -YV
179 bir dürlü +ÇY: -V
180 ü ikāmet ÇY: -V
181 azîm meşakkat ile ÇY: -V
182 cihân-penâh ÇY: -V
183 zafer-rehber Ç: rehber Y: -V
184 kulları ÇY: -V
185 ri‘âyetler ÇY
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dan sonra, bâr-hâne doğrı sarâya nakl olunmuş idi. Kendüler dahi sancak-ı 
şerîf  ve hırka-i mübâreke ve Hâsodalı içoğlanı ile teşrîf  buyurdılar. Vâlide 
sultân hazretleri dahi kıyık yolundan186 şehre ve Tekye Kapusu'ndan187 hâs-
bâğçeye duhûl ve izn-i hümâyûnla şeyhü’l-islâm efendi ve vezîr-i aʻzam içeri 
çayırlıkda selâma durmuşlar idi. Arabayı durgurup birer erkân semmûr a‘lâ 
ve fâ’izü's-sürûr188 kürkler ve birer boyama içinde vâfirce sikke-i hasene189 ile 
mesrûr ve şikâr kapusundan içeri hareme girecek mahalde dahi konakcılık 
hıdmetiyle şeref-yâbları olan Vezîr Ali Paşa'yı bir fâhir semmûr190 erkân kürk 
ve bir boyama içinde haylî altuncuk ile ikrâm ve mahsûd-ı akrân buyurdılar. 
Vüzerâ ve ulemâ ve ocak halkı ve ehl-i dîvân-ı sâ’ire bi'l-cümle kışlaya girip 
Nevrûz-ı fîrûzda Moskov keferesi üzerine191 sefer-i hümâyûn-ı nusret-makrûn192 
mukarrer olmağın otağ-ı hümâyûn-ı şehriyâr ve bâr-gâh-ı gerdûn-iktidâr ve 
sâ’ir hayme ve har-gâh-ı bî-şümâr bahâra193 değin yerli yerinde durmak ve 
gündüzlerde mu‘tâd-ı kadîm194 üzere otağ-ı hümâyûn önünde ikindi dîvânı 
çalınmak tenbîh ve195 fermân196 buyuruldı.

Âmeden-i ilçi-i Lih

Bundan akdem Edirne'ye gelen Lih ilçisinin zamîrin197 yoklamak üzere muhâ-
fazasına ta‘yîn olunan Kapucı-başı Uzun Yûsuf  Ağa'ya fermân-ı hümâyûn198 
buyurulmuş-idi. Birkaç meclis söyledüp sırrına vâkıf  olup vezîr-i aʻzama buluş-
dukda “Lih199 ilçi200 ne söyler?” deyü201 su’âl buyurıcak, “hâlâ Lih kralı Fride-

186 kıyıkyolundan -Y
187 yolundan ÇY
188 a‘lâ ve fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
189 haseneler ÇY
190 a‘lâ ÇY: -V
191 üzerlerine ÇY
192 makrûnları ÇY
193 bahâr-ı huceste-âsâra ÇY: huceste-âsâr -V 
194 kadîm ÇY: -V
195 ve -ÇY
196 hümâyûn ÇY
197 zamîrin VY: zamîrlerin Ç
198 hümâyûn ÇY: -V
199 Lih ÇY: -V
200 ilçi VY: ilçisi Ç
201 deyü ÇY: -V
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rikos ve Lih cumhûrı ve yedi kral cânibinden gelirim siz İsveç kralını vilâyetine 
götürmeğe bu kadar bin Osmânlu ve Tatar ve İsveçlü askeriyle memleketimiz-
den geçeceksiz, ya ol vilâyetden ne hayr olur bu ise olmayacak işdir. Bu kadar 
bin askeri cem‘202 eyledik, cümlemiz kırılınca değin döğüşür geçirtmeziz yahûd 
İsveç kralını Lih'e kral etmek fikrinde iseniz kabûl etmeziz. Yedi kral üzerinize 
cenge kalkmağa203 ittifâk ettiler dediğin söyledi204” diyicek, rağbet olunmayup 
hânelerinin kapuları habs şeklinde kapadıldı. Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin onuncı 
bâzâr gün pâdişâh-ı âlî-cenâb205 hazretleri a‘yân-ı dîvân ile bâbü's-sa‘âdede 
bayramlaşup alay-birle Sultân Selîm Câmi‘-i Şerîfi'nde varup salât-ı ‘îd-i kılup206 
geldi207. Ve Tatar Hân'ın208 dîvân efendisi gelüp hân209,210 ile İsveç kralının 
gideceği haberin211 verüp212 Kapucı-başı Kādî Halîl Ağa ile Tatar Hân'a213 
hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn214 gönderilip Çavuşbaşı Türk Ahmed Ağa 
dahi İsveç kralını yollamağa me’mûr olup Bender'e gitti.

isveç Kralı Gitmede Te‘annüd idüp Ceng [ü] Cidâl215 Etmekte 
Olduğı Mahall Âteşe Urılup ve Cengcisi Kırılup Eşyâsı Gāret ve 
Kendüsi Giriftâr ve Yine Mu‘azzez Edirne'ye Getürildüğüdür

Çavuşbaşı Türk Ahmed Ağa'nın şâtırıyla mektûbı gelüp İsveç kralı yine te‘an-
nüd edip “benim yolum bağlıdır cüz’î Osmânlu ve Tatar askeriyle gidilmek 
emr-i216 muhâldir beni düşmenim yedine217 virmekden öldürmeniz218 hayırlu-

202 yekûn +Ç: -YV
203 kalkmağa VY: tedârük itmeğe Ç
204 bir bir nakl eyledi ÇY
205 âlî-cenâb ÇY: -V
206 edâ idüp ÇY
207 girü avdet eylediler ÇY
208 Tatar Hân'ın V: Celâdetlü hân-ı âlî-şân Ç: Celâdetlü hân-ı âlî-şân hazretlerinin Y
209 dîvân efendisi gelüp hân -Ç
210 âlî-şân +Y: -ÇV
211 haberin VY: haber Ç
212 verüp VY: verdi Ç
213 Celâdetlü hân-ı âlî-şân hazretlerine ÇY
214 şevket-makrûn ÇY: -V
215 cidâl ÇY: -V
216 emr ÇY: -V
217 eline ÇY
218 her dürlü +ÇY
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dur ki219 ben de220 bu azâbdan halâs olurum siz de221 harâcımdan kurtulursuz” 
cevâbın i‘lâm etmiş. Meşveret olup İsveç kralının Edirne'ye gelmesi ve andan 
iktizâsına göre hareket olunması222 müvecceh görilüp fermân-ı hümâyûn223 
ile Kapucı-başı Tazıcı Yûsuf  Ağa ve Büyük Mîrâhûr Türk Mehemmed Ağa 
Bender'e gönderildi ve gelmesinde inâd [u] muhâlefet eder ise cebren kaldırup 
getürilmesi tenbîh-i hümâyûn224 buyuruldı. Ve bu mazmûnda Bender Muhâ-
fızı Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa'ya dahi mü’ekked fermân-ı hümâyûn225 irsâl 
buyuruldı. Vardıkları gibi Tatar Hân'dan ve İsmaʻîl Paşa tarafından mu‘temed 
âdemler ile Türk Ahmed Ağa yine krala226 varup emr-i hümâyûnı teblîğ ey-
lediklerinde itâ‘at itmeyicek, “fermân-ı hümâyûn227 böyledir biz seni zoraki228 
kaldırır getüririz” deyü üzerine hamle vü hucûm eylediklerinde kâfir-i bî-dîn 
cenge kalkup ve229 bunlar da taşra olup olduğı hâneyi kuşadup tarafeynden 
cenge230 mübâşeret olundı. Artık pâdişâha231 isyânı muhakkak olup hânesi-
nin kapuların kapadıp içerden askerin meterise koyup kurşunı yağmur gibi 
yağdırmağa başladı. Taşradan dahi Bender askeri ve yeniçeri ve Tatar tâ‘ifesi 
meteris alınup ve toplar dizüp yedi gün mıkdâr ale't-tevâlî ceng ü cidâlden232 
tarafeynden vâfir âdem telef  oldukdan sonra taraf  taraf  taşradan hânesine 
âteş urılup yürüyüş olundı. Cengcisinin birazı kılınçdan geçüp sâ’iri233 esîr-i 
der-zencîr234 kılındı. İsveç kralını bilmeksizin soltat kamasıyla235 bir yeniçeri 
kılınç havâle edüp ol dahi kılıncın tutup parmakların doğradı “kralım” deyü 

219 ve ben ÇY
220 dahi ÇY
221 sizler de ÇY
222 evlâ +ÇY: -V
223 hümâyûn ÇY: -V
224 hümâyûn ÇY: -V
225 hümâyûn ÇY: -V
226 kral-ı mezbûra ÇY: mezbûr -V
227 hümâyûn ÇY: -V
228 cebren ÇY
229 ve ÇY: -V
230 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
231 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
232 cidâl-i harb-i kıtâlden ÇY: harb-i kıtâl -V
233 sâ’irleri ÇY
234 der-zencîr ÇY: -V
235 kıyâsıyla ÇY
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feryâd [u] figān236 itmekle237 giriftâr kılındı. Kâfir-i bî-dîn inâdından mukad-
demâ der-i devletden vüzerâ cânibinden gelen küheylân atların karınlarına 
meç sokup helâk itmiş idi. Sâ’ir bi'l-cümle mâl u eşyâları gāret ü yağma olup 
hânesinin yerinde yeller esdi. Ve kral-ı mezbûr Bender Muhâfızı Vezîr İsmaʻîl 
Paşa huzûruna geldikde “niçün pâdişâhın238 emrine itâ‘at etmeyüp bu fezâhate 
ve bu kadar ibâdu'llâhın helâkine kasd idüp239 sebeb oldun” didikde kahkaha 
ile gülüp “murâdu'llâh böyle imiş” didi. Ve kal‘a içinde konak ta‘yîn olup levâ-
zımâtın görüp vâki‘ hâli ve adem-i itâ‘atini Tatar Hân ile rikâb-ı hümâyûna arz 
[u] inhâ240 eylediler. Ol dahi Tatar Hân'dan İsmaʻîl Paşa'dan teşekkî241 itmekle242 
kabâhat sâhibin ma‘lûm olmak içün bir arabaya konup Edirne'ye gönderil-
mesine fermân-ı hümâyûn243 irsâl ve Kapucı-başı Şâtır Mustafâ Ağa mübâşir 
ta‘yîn olundı. Ve ber-mûceb-i fermân Silistre'den ma‘zûl Bodur Mustafâ Pa-
şa'ya teslîm olup Dimetoka'ya ve andan Edirne kurbünde Demirtaş'a getürilüp 
bir çiftlikde konduruldı ve ma’ûneti görüldi. Ve taraf-ı pâdişâhîden “niçün sen 
te‘annüd edip fermân-ı hümâyûnuma itâ‘at eylemedin” su’âl buyuruldukda; 
“Tatar Hân ve İsmaʻîl Paşa bana arz eyleyüp hılâf  eğlenmişler, ben pâdişâh-ı 
İslâm efendimiz hazretlerinin abd-i memlûküyüm her ne fermân-ı hümâyûn244 
buyururlar ise boynum kıldan ince emr kendülerinindir” hezâr acz ü niyâz-bir-
le özr ve cerâyimin afvın recâ itmekle, müsâ‘ade buyuruldı. Ve245 bu husûsda 
katî pek alçaklık ve Devlet-i aliyye'nin246 ırzına halel verir bir iş oldı. Zîrâ bu 
kâfir-i bî-dîn247 emân248 diyerek geldi pâdişâha249 kul olup kanadı altına sı-
ğındı. Geçirilmediği hînde ömri oldukça himâyet ü sıyânet gerek idi. Geleli 

236 figān ÇY: -V
237 itmeleriyle ÇY
238 pâdişâh hazretlerinin ÇY: hazretlerin -V
239 kasd idüp ÇY: -V
240 inhâ ÇY: -V
241 çapuk hırsız ev sâhibini basdırır +ÇY: -V
242 itmekle -ÇY
243 hümâyûn ÇY: -V
244 hümâyûn ÇY: -V
245 ve -Ç
246 aliyye-i dâ’imü'l-karârın ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
247 bî-dîn ÇY: -V
248 el-amân ÇY
249 pâdişâh hazretlerine ÇY
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dört seneden berü beslendi taraf-ı pâdişâhîden ihsân-ı in‘âm-ı uzmâ250 olunan251 
melbûsât ve mefrûşât ve at ve252 bisât ve mücevherâtdan gayrı yevmiyye beşer 
yüz guruş bahâ-i me’kûlât ve meşrûbâtı virilüp, bu vakte değin harc-ı masrafı 
beşbin kîse akçeye bâliğ olmuş iken birden bire çalındı mülûk-i nasârâ içinde 
ırzı pây-mâl olup rağbet ü izzetden bütün253 düşdi.

Azl-i Tatar Hân Devlet Girây ve Nasb-ı Hâniyyet 
Kaplan Girây ve Nefy-i isma‘îl Paşa

Bu husûsda Kırım Hânı Devlet Girây Hân hazretleri254 ile Bender Muhâfızı 
Vezîr İzmirli255 İsmaʻîl Paşa'nın sû’-i tedbîri ve askeri zabt [u] rabt256 itmeyüp 
küllî taksîri257 sebebiyle bu fesâdâtın zuhûrı kendülere azîm töhmet258 belki 
katlleri mûcib-i ibret olmağın evvel azl ve tedârükleri görilmek mühimmât-ı 
dîniyyeden olup lâkin Tatar Hân'ın firâr ve isyânın def‘ vahşetini izâle içün 
meşveret bahânesiyle Edirne'ye da‘veti mutazammın hatt-ı hümâyûn-ı şev-
ket-makrûnla Büyük Mîrâhûr Türk Mehemmed Ağa gönderildi.259 Varup 
Bender'den kaldırıp mu‘azzez Edirne'ye bir menzil karîb Derbend Köyü'ne 
[308b] vusûli haberi gelicek, bi-emr-i hümâyûn Hafsa yoluna çevrilip Gelibo-
lı'ya ve andan mukaddem ihzâr olunan çekdiriye konup Sakız Cezîresi'ne nefy 
[ü] iclâ260 olundı. Yerine Rodos'da menfî küçük birâderi Kaplan Girây Hân 
hazretleri261 ikinci def‘a Tatar Hân nasb olup mukaddem kendüye mahfîce 
âdem gönderilmiş262 idi. Gelibolı'ya geldikde birâderiyle müsâdefe ve mu‘âna-
ka ve vedâ‘ idüp andan mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in onüçünci bâzâr gün Edirne'ye 
gelip Sultân Selîm kurbünde Saruca Paşa Sarâyı menzil ta‘yîn olup me’kûlât 

250 in‘âm-ı uzmâ ÇY: -V
251 olan ÇY
252 ve ÇY: -V
253 bütün ÇY: -V
254 hân hazretleri ÇY: -V
255 İzmirli Ç: -YV
256 rabt Y: -V
257 taksîrâtı Y
258 töhmetle ÇY
259 irsâl olundı ÇY
260 iclâ ÇY: -V
261 hazretleri ÇY: -V
262 irsâl olunmuş ÇY
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ve263 meşrûbâtı taraf-ı mîrîden264 görüldi. Ve mâh-ı mezbûrun onsekizinci 
cumʻa gün vezîr-i aʻzam buluşup ve irtesi şenbih gün anların vesâtatıyla Hâso-
da köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-265masîre yüz sürüp kānûn-ı kadîm266 
üzere kırmızı kadîfeye dûhte semmûr kapaniçe kürk ilbâs ve başlarına kalpak 
üzere iki mücevher top sorguç ihsân ve murassa‘ şemşîr ve tîrkeş kuşadılup 
ve dîvân rahtıyla eğerlenmiş ata süvâr olup menziline gitdi. Ve Rûmili Bey-
lerbeyisi Vezîr Arnavud Abdî Paşa Bender muhâfazasına ta‘yîn olunmuş idi.267 
Vardığı gibi bi-emr-i hümâyûn selefi Muhâfız Vezîr268 İzmirli İsmaʻîl Paşa'nın 
cümle mâl ve emlâki ve üzerinde bulunan esvâbına varınca soyup taraf-ı mîrî-
ye kabz eyledikden sonra ancak bir kurı başı ve gözünden269 akan kanlu yaşıyla 
İsmaʻîl İskelesi'nde270 bir gemiye konup Sinob Kal‘asına nefy ve habs olundı. 
(Ve Bodur Mustafâ Paşa'ya yine Özi Eyâleti verildi)271. Ve272 mâh-ı Zi'l-hic-
ce'nin onsekizinci dü-şenbih gün İstanbul273 Kā’im-makāmı Vezîr-i dilîr274 Çe-
lebi Mehemmed Paşa Kırım'da Yeni Kal‘a muhâfazasına ta‘yîn olup, yerine 
Kapudân Vezîr Kirli Ahmed Paşa kā’im-makām ve anın yerine Kapudânâ Kel 
Deli İbrâhîm Hâce kapudân paşa ve anın yerine Patrona Mayorkonlı Frenk 
Mustafâ kapudanâ nasb oldı. Ve sene bunda encâma erdi. Vefeyât-ı vüzerâ-yı 
izâm: Baltacı Mehemmed Paşa.

263 ve ÇY: -V
264 taraf-ı mîrîden ÇY: -V
265 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
266 kadîm ÇY: -V
267 tamâm +ÇY: -V
268 Vezîr ÇY: -V
269 gözlerinden ÇY
270 İsmail İskelesi'nde Ç: -YV
271 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
272 ve ÇY: -V
273 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
274 dilîr ÇY: -V
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BiN YÜZ YirMi BEş SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi ki bâzâr güni ki Kânûn-ı sânî'nin on-
sekizidir,1 Mekke'den2 ma‘zûl Tefsîrî-zâde Mustafâ Molla3 Efendi'ye İstanbul 
Kazâsı inâyet [ü] ihsân4 buyuruldı. Mâh-ı Safer'in5 dokuzuncı salı gün dîvân-ı 
hümâyûnda sene-i mâziyenin reşen ulûfesi çıkup vüzerâ arza girip6 ol gün 
Dubrovnik7 harâcı gelüp dâhil-i hazîne-i âmire olmuş idi. İlçisi ziyâfetlenip ve 
hıl‘atlenip arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya8 yüz sürdi.

Azl-i şeyhü’l-islâm Ebe-zâde Abdullâh Efendi ve Tevcîh-i 
Meşîhat-i islâmiyye [be-]Atâullâh Mehemmed Efendi

Şeyhü’l-islâm Ebe-zâde Abdullâh Efendi İsveç kralının Edirne'ye gitmesine9 
rızâ virmeyüp Selanik'e gitmesini ve10 anda alıkonup iktizâsına göre hareket 
olunmasını sevk itmekle pâdişâh hazretleri arz odasında Rûmili Kādî-askeri 
Atâullâh Mehammed Efendi'ye bu ahvâli söyler.11 “Ol dahi gelmekle ne olur 

1 sekizidir VY: Sekizincidir Ç
2 Mekke-i mükerremeden ÇY
3 Mustafâ Molla Ç: -YV
4 ihsân ÇY: -V
5 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
6 girdi Ç: girip YV
7 Dubro-venedik ÇY 
8 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
9 gelmesine ÇY
10 ve -ÇY
11 söyledikde ÇY
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dahi a‘lâ rikâb-ı hümâyûnda bulunur bi'l-müşâfehe meşveretler olunur, Devlet-i 
aliyye'ye enfa‘ nice hayırlı işler vücûda gelmesine sebeb-i vesîle olur” dimekle, 
mâh-ı mezbûr onbeşinci dü-şenbih gün vezîr-i aʻzam kulları12 ile içeriye getü-
rilüp mu‘tâd-ı kadîm13 üzere şeyhü'l-islâmlığa beyâz çuka kaplu semmûr erkân 
kürk giydirildi. Selefi Abdullâh Efendi İstinye'de yalısında oturmak buyuruldı 
ve Anadolı Kādî-askeri Sahhâf-zâde Seyyid Mehemmed Efendi dahi azl olup 
sâbıkā Anadolı sadrından munfasıl Burusevî Menteş-zâde Abdurrahîm Efen-
di'ye Rûmili sadrı ve İstanbul Kazâsı'ndan munfasıl Mîrzâ-zâde Mehemmed 
Efendi'ye Anadolı sadrı tevcîh [ü] inâyet buyuruldı. Mâh-ı mezbûrun yirmibe-
şinci penç-şenbih gün Azak Kal‘ası mühimmâtıyla memlû kapudanâ kalyonuy-
la yedi kıt‘a mîrî kalyon tersâneden çıkup Karadeniz'e gittiler ve yirmiyedinci 
şenbih gün musâhib kara ağalardan Anber Mehemmed Ağa kızlar ağası ve 
Toygun Abbâs Ağa iç hazînedâr nasb olunup ma‘zûl Kızlar Ağası Süleymân 
Ağa'dan bin kîse akçe taleb olunmağın eşyâsın fürûht eyleyüp nakd-i ma‘hûd 
edâ ve teslîm-i hazîne oluncaya değin ma‘zûl Hazînedâr Asma Beşir Ağa ile 
ma‘an İstanbul hâsbâğçesinde vâki‘ Kozbekciler ortasına göz habsine konuldı.

Azl-i Vezîr-i a‘zam Süleymân Paşa ve  
Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be-] ibrâhîm Hâce 

Kapudan nâmına olan Kel Deli İbrâhîm Hâce mütevellid olduğı Siroz'dan 
İstanbul'a gelip balıkcılık ve kayıkcılık ve kalyoncılık ider ednâdan ednâ bir 
fürû-mâye bir âdem iken pâdişâh hazretleri ekser tebdîllerde kayığına binüp 
[bî-]dürûğ ü fürûğundan hazz idüp “elinden iş gelür” fikr ü mülâhazasından 
mahfîce yedine hatt-ı şerîf  verüp Girid'den Kalaylı Koz Ahmed Paşa'yı sadâ-
rete getürmeğe me’mûr eyledi. Ol dahi bâzergân şekilli bir Fransız şaytiyesine14 
tahta yükledüp vâkı‘â varup getürüp15 bundan sonra iltifâta makrûn olup 
kalyon verildi. Hadd-i zâtında bahtı müsâ‘id âdem olmağın her gelişde boş 
gelmedi. İbrâhîm Hâce anınla şöhret ü şân buldı. Akdeniz keferesi kendüden 
hafv u haşyet üzere olup kapudan paşa olunca değin onbeş kadar16 harbî 

12 kulları ÇY: -V
13 kadîm ÇY: -V
14 kalyonuna ÇY
15 getürdi ve ÇY
16 mıkdârı ÇY
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kalyon ve bin kadar17 kefere tersâneye18 getürdi. Kapudan paşalar ve deryâ 
beyleri hased idüp çok sû’-i hâlin söylediler. Pâdişâh hazretleri aslâ19 ısgā20 ey-
lemeyüp21 tarîkıyla ihrâz-ı rütbe iderek iryâle ve patrona ve kapudanâ ve en 
sonra kapudan paşa oldı. İstanbul'un balyos kefereleri “şunun bir takrîb ile 
dünyâdan vücûdun kaldırabileydik” deyü hîleye sâlik oldılar. Her biri tebrîke 
varup buluşdı. “Krallarımızın sözidir İsveç kralını vilâyetine götürmegi boy-
nuna al. Her birimiz mâl ve asker ile imdâd [u] i‘ânet ideriz ba‘dehû edâ-yı 
hıdmet bu yüzden belki sadârete dahi nâ’il olursuz” deyü derd-mendi küllî 
belâya uğratdılar. Ve kendüyi Edirne'ye arz eyledi. “Ben İsveç kralını dilediğim 
askeri yazup vilâyetine îsâl ideceğine zâmin olup” başını şart eyledi. Gelen 
kâğıdın vezîr-i aʻzam pâdişâha22 arz [u] inhâ23 itmekle Edirne'ye gelmesine 
fermân gönderildi. Ve mâh-ı Safer'in24 sekizinci dü-şenbih gün Edirne'ye gelüp 
vezîr-i aʻzam vesâtatıyla pâdişâha buluşdı.25 “Ben26 paşalardan ve kapukulun-
dan27 kimesneyi28 istemem. Yirmibin kalyoncı yazdım anlar ile İsveç kralını 
alup29 götürürüm. Düşmenden30 ferd-i vâhid önüme gelüp mümâna‘at idemez 
selâmet-birle vilâyetine ulaşdırırım”31 didi. Kürk giydirilüp konağına gitdi ve 
matlûbı üzere meşveret içün Fransız ve İngilis balyosları bi-nefsihî kendüler ve 
gayrıların tercemânları Edirne'ye getürildi. Ve İsveç kralıyla Moskov çarının 
vekîlleri ve mukaddem gelen Lih cumhûrının ilçisi ve İstanbul'dan gelen bal-
yoslar bir yere gelüp bir hayırlu sulh ü salâh32 bağlamak üzere taraf-ı pâdişâhî-
den33 istîzân olunmağın Yedikulle'de mahbûs Moskov vekîllerinin cerâyimleri 

17 mıkdârı ÇY
18 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
19 aslâ ÇY: -V
20 iltifât Ç: ısgā YV
21 eylemeyüp VY: etmeyüp Ç
22 pâdişâh-ı âlî-cenâb hazretlerine ÇY: âlî-cenâb hazretlerin -V
23 inhâ ÇY: -V
24 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
25 pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîre yüz sürüp ÇY
26 ben -ÇY
27 kullarından ÇY
28 kimesneyi V: bir ferd-i ehâd Ç: bir ferd-i vâhid Y
29 alup Ç: -YV
30 düşmen-i dînden ÇY: dîn -V
31 îsâl iderim ÇY
32 ü salâh ÇY: -V
33 pâdişâh-ı kişver-güşâ hazretlerinden ÇY: kişver-güşâ hazretlerin -V
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afv olundı34 cümle tevâbi‘leriyle mu‘azzez Edirne'ye getürmeğe Kapucı-başı 
Tazıcı Yûsuf  Ağa irsâl olundı. Vezîr-i aʻzam Süleymân Paşa sâde-dil bir hafîf-
ce âdem olmağın adem-i tekayyüdünden nâşî “bu işin35 racûli değildir” deyü 
mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in sekizinci salı gün Kapucılar Kethudâsı Frenk Osmân 
Ağa taraf-ı pâdişâhîden hatt-ı hümâyûnla36 varup mühr-i şerîfi alup yed-i 
hümâyûna getürüp teslîm ve der-akab emr-i pâdişâhî ile Hâssa Hâseki Cellâd 
Kara Mustafâ, Kapudan Kel Deli İbrâhîm Hâce Hâsoda köşküne getürüp 
müsâfir odasında kel başında olan kokmuş fes üzere burmalı gemici sarığını ca-
yır cayır kopararak çıkarup bed-râyiha-i kerîhe odayı kaplayup avuç avuç ûd37 ü 
anber yakmakla güç-ile zâ’il eylediler ve başına kavuk üzere sarık sarup huzûr-ı 
hümâyûna38 götürdiler.39 Yed-i hümâyûndan mühr-i şerîf  kendüye teslîm40 ve 
mu‘tâd-ı kadîm41 üzere kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire giydirilüp alay ile 
sarâyına nüzûlünde sadrdan ma‘zûl Süleymân Paşa ile müsâdefe ve mu‘âna-
kadan sonra kapudanlığa serâserli kürk giydirüp Karadeniz'e me’mûr ve Azak 
Kal‘ası'nın kusûr kalan ta‘mîr ü termîm ve tekmîlin tenbîh idüp İstanbul'a yol-
ladı. Mâh-ı mezbûrun onikinci şenbih gün Sultân Selîm Câmi‘i'nde mevlid-i 
şerîf  okunup pâdişâh-ı cihan-penâh42 hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Ve43 
ol mahalde müjdeci Hâcı Mehemmed gelüp hüccâc-ı müslimînin selâmet birle 
Şâm-ı şerîfe44 vusûllerin ve bu sene-i mübârekede Mekke ve Medîne'nin gāyet45 
ucuzluğun ve eşkıyâ-yı Urbân'dan ferd-i vâhid bir dürlü46 baş göstermediğin 
haber virüp yamağıyla ma‘an47 kaftân giydiler.48 Mâh-ı mezbûrun ondördünci 
dü-şenbih gün İstanbul'dan Moskov vekîlleri Edirne'ye gelüp dâhil oldı.

34 olundı VY: olup Ç
35 işlerin ÇY
36 hümâyûn-ı şevket-makrûn ile ÇY: şevket-makrûn -V
37 ûd ÇY: -V
38 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
39 getürdiler ÇY
40 teslîm ÇY: -V
41 kadîm ÇY: -V
42 cihân-penâh ÇY: -V 
43 ve -ÇY
44 dârü's-selâma ÇY
45 gāyet ÇY: -V
46 bir dürlü ÇY: -V
47 ma‘an ÇY: -V
48 ve +ÇY: -V
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Azl-i Vezîr-i a‘zam49 Kel Deli ibrâhîm Hâce ve  
Tevcîh-i Mühr-i50 Vezâret [be-]Dâmâd Fâzıl Ali Paşa

Vezîr-i aʻzam nâmına olan Kel Deli İbrâhîm Hâce evvelâ sadra geldikde “bekâ-
rım havâ soğuk dadıcıklardan hazz iderim” deyü ba‘zı a‘yân-ı kibâra remz itmek-
le etrâfdan câriyecikler yüridi ve sefer-i zafer-rehber51 tarafların bırakup zevke52 
başladı. Ve sarâyında çiçekler dikmeğe meşgūl olup Silâhdâr Paşa'yı kıskanmağla 
“ziyâretime geldüği gibi kayıkcılıkdan berü uğur tutup belimdeki taşıdığım şu iki 
karış pinyâli karnına sokarım ne olmalı ise olsun” didüğin kethudâsı olan sâbıkā 
tersâne-i âmire53 emîni54 Kapucı-başı Hâcı Hüseyin Ağa haber virmekle, ihtirâz 
üzere olup pâdişâha “şu herîfi getürüp dîn ü devleti kayırır deyü vezîr-i aʻzam ey-
ledin devlet kabzından55 bî-haber onbeş-yirmi odalık peydâ idüp çiçekci olmuş 
bana da sana da sû’-i kasdı mukarrer yarın bütün a‘yân-ı devleti ve İsveç kralını 
ve balyosları ziyâfet ve meşveret bahânesiyle Demürtaş'a da‘vet ve beni de ve 
İsveç kralını da öldürecekdir beni sen öldür gitmem” didi. Vezîr-i aʻzam sarâya 
getürdüp “ahvâl-i düşmen-i bî-dîn56 neye müncerr oldı” buyurdukda; “Yeniçeri 
ocağın kendüme uydurdum yeniçeri ağasıyla yek-dil ü57 yek-cihet oldum yarın 
büyük müşâveredir Moskov vekîlleri dil-hâhımız üzere sulha58 yaturlar ise hoş ve 
illâ vaktidir üzerlerine sefere kalkarız” diyücek izin verüp gitdi. Lâkin “yeniçeriyi 
kendüme uydurdum” didüğine pâdişâh-ı âlî59 hazretleri münkabız olup ve Dev-
let-i aliyye'ye muhill nice ba‘zı evzâ‘ ü nâ-hemvârı zuhûrundan dahi ihânetini 
hiss itmekle azl ve katli fikrinde oldı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci bâzâr gün 
vezîr-i aʻzam ve60 vüzerâ ve şeyhü'l-islâmı ve kādî-askerleri ve ocak ağalarını ve 
İstanbul'dan gelen balyosları Demürtaş sahrâsında vaz‘ olunan haymelere da‘vet 
ve ziyâfet eyleyüp İsveç kralına dahi re’îs efendiyi ve sonra Fransız balyosunı 

49 vezîr-i aʻzam ÇY: -V
50 mühr ÇY: -V
51 zafer-rehber ÇY: -V
52 zevk-i safâya ÇY: safâ -V
53 âmire ÇY: -V
54 emîni -ÇY
55 fenninden ÇY
56 bî-dîn ÇY: -V
57 ve ÇY: -V
58 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
59 âlî ÇY: -V
60 ve ÇY: -V
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gönderüp da‘vet eyledi. Lâkin kendüye “vezîr-i aʻzam bir deli âdemdir vardığın 
gibi seni tabancalı ile uracakdır” dimeleriyle temârüz idüp gelmedi. Ve meşveret 
fesh olup bir netîce vücûd bulmadığından pâdişâh-ı âlî-cenâb61 hazretleri hicâb-
da kalup vezîr-i aʻzama gadab eyledi ve mâh-ı mezbûrun otuzuncı çehâr-şenbih 
gün sarây-ı hümâyûna da‘vet ve Demür Kapu'dan içerüye girdikde yanına ge-
türtmeyüp cihân-nümâ altında vâkı‘ Hâsodada miftâh ağası hücresine getürilüp 
anda habs olundı. Ve Silâhdâr Bico Yûsuf  Ağa yediyle mühr-i hümâyûn alın-
dıkdan sonra kapu arasına götürilüp62 habse uruldı63. Ve ahşamısı Hâssa Hâseki 
Cellâd Kara Mustafâ'ya teslîm ve hâsbâğçeden Tunca64 kenârında Daltaban 
Köprüsi kurbüne ihzâr idüp “ni‘met kadrini bilmeyen hâyin bir murdâr kayıkcı 
iken seni bu sadra getüren pâdişâha65 sû’-i kasd eyledin kâfir” diyerek başına 
birkaç yumruk urup boğdı ve meyyitin Tunca kenârında bir devrilmiş ağaç köki 
çukuruna sokup üzerine toprak çeküp nâ-bedîd eyledi. Bu takdîrce yirmiiki gün 
vezîr-i aʻzam [309a] oldı. Mühr-i hümâyûn Vezîr-i sânî Dâmâd Paşa bin Fâzıl 
Ali Paşa'ya virilüp mu‘tâd-ı kadîm66 üzere Hâsoda köşkünde huzûr-ı hümâyûnda 
kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire67 ilbâs buyuruldı.68 Çün ki İsveç kralı gitmede 
te‘annüd ider bırağıntı olup tavassut idecek balyoslar ve tercemânlar Edirne'de 
durmayup İstanbul'a gitmeleri fermân buyuruldı ve Kapucı-başı Uzun Yûsuf 
Ağa yine çavuşbaşı olup selefi Türk Ahmed Ağa Manisa'ya nefy olundı. Mâh-ı 
Rebî‘ü'l-âhir'in sekizinci penç-şenbih güni ki ibtidâ-yı rûz-ı Hızır'dır, kapudan 
Sadr-ı sâbık Abaza Süleymân Paşa baştarde ile yirmiiki kıt‘a çekdiri ve otuz kıt‘a 
fırkate ve otuz kıt‘a kancabaş ile tersâneden69 çıkup mu‘tâd-ı kadîm70 üzere Yalı 
köşki önünde şenlik idüp Beşiktaş'a ve71 eğlenmeyüp Karadeniz'e revân oldı. 
Ve sâbıkā sipâhîler ağalığından ma‘zûl Kara Osmân Ağa yine sipâhîler ağası,72 
selefi Süleymân Bey büyük mîrâhûr ve Rikâbdâr Çerkes Ahmed Ağa küçük 

61 âlî-cenâb ÇY: -V
62 getürilüp ÇY
63 virildi ÇY
64 Tunca'nın ÇY
65 pâdişâha V: pâdişâh-ı âlî-cenâb hazretlerine Ç: pâdişâh-ı âlî hazretlerine Y
66 kadîm ÇY: -V
67 fâhire ÇY: -V
68 olundı ÇY
69 Tersâne-i âmîreden ÇY: âmire -V
70 kadîm ÇY: -V
71 andan dahi +ÇY: -V
72 olup +ÇY: -V
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mîrâhûr nasb olundı. Vüzerâdan Sinob Kal‘ası'nda mahbûs Aşcı Abdurrah-
mân Paşa ile Limni Kal‘ası'nda mahbûs Aşcı İbrâhîm Paşa'nın cerâyimleri 
afv ve yine vezâretleri ibkā buyurılup Abdurrahmân Paşa'ya Van Eyâleti ve 
İbrâhîm Paşa'ya Sayda-Berut Sancağı tevcîh ü inâyet73 olundı. Ve Sayda-Be-
rut'dan ma‘zûl Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa İstanbul74 kā’im-makāmı nasb olup 
selefi Vezîr Kirli Ahmed Paşa Sakız muhâfazasına ta‘yîn [ü] irsâl75 olundı. Ve 
Yûsuf  Paşa gelinceye değin yine Ahmed Paşa hıdmet-i kā’im-makāmîde olmak 
buyuruldı. Ve Rakka Beylerbeyisi Sadr-ı sâbık Dâmâd-ı şehriyârî76 Moralı Ha-
san Paşa'nın mat‘ûnen fevti haberi gelmeğin, eyâlet-i mahlûle Haleb Beylerbe-
yisi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'ya ve Eyâlet-i Haleb Sakız muhâfazasında 
olan Vezîr Köse Halîl Paşa'ya tevcîh ü inâyet77 buyuruldı. Ve mâh-ı mezbûrun 
yirmibeşinci bâzâr gün Sekbân-başı Arnavud Hâcı Deli Bekir Ağa İstanbul'dan 
gelüp yeniçeri ağası nasb olup selefi Dalyarak Koca Mustafâ Ağa Malkara'ya 
nefy olundı. Kul Kethudâsı Hasan Ağa sekbânbaşı ve Zağarcı Ahmed Ağa kul 
kethudâsı ve Seksoncı Mehemmed Ağa zağarcı ve Turnacı Hasan Ağa seksoncı 
ve Muhzır Hüseyin Ağa turnacı nasb olundılar. Ve evâhir-i şehr-i mezbûrda baş 
kapucı-başılık rütbesiyle mîr-i alem olan Şâhin Mustafâ Ağa Hafsa Menzili'nde 
fevt olup yerine Hâssa Çukadâr İsmaʻîl Ağa nasb olundı. Mâh-ı Cemâziye'l-ev-
vel'in gurresi cum‘a gün nakībü'l-eşrâf  Uşşâkī-zâde Mehemmed Efendi'ye 
İstanbul Kazâsı zamîme ve inâyet buyuruldı. Ve onaltıncı şenbih gün Anadolı 
Beylerbeyisi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa mükemmel, müsellâh78 kapusı ve eyâleti 
askeriyle Edirne'ye dâhil ve vâsıl olup79 ve80 alay ile geçüp huzûr-ı hümâyûnda 
serâserli kürk giydi. Akabince Mısır askeri geçüp beyleri kaftân giydi ve onse-
kizinci dü-şenbih gün Haleb Beylerbeyisi Vezîr Köse Halîl Paşa dahi Edirne'ye 
gelüp dâhil oldı. Ve yirmidördünci bâzâr gün Dâmâd Mehemmed Efendi'ye 
bir tuğ (ile Arnavud İskenderiyye Sancağı tevcîh ü inâyet81 buyuruldı yerine)82 

73 ü inâyet ÇY: -V
74 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
75 ve irsâl ÇY: -V 
76 şehriyârî ÇY: -V
77 ü inâyet ÇY: -V
78 müsellâh ÇY: -V
79 ve vâsıl olup ÇY: -V
80 ve -ÇY
81 ü inâyet ÇY: -V
82 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
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ikinci def‘a başdefterdârlık Tımışvar'dan ma‘zûl Boşnak Sarı Mustafâ Paşa'ya 
inâyet olundı. Ve yirmiyedinci çehâr-şenbih gün Mısır hazînesi gelüp Hattât 
Mustafâ Bey yedinden dâhil-i hazîne-i âmire oldı. 

şehr-i Edirne'de Devlet-i Aliyye'{de}83 ile Moskov Çarı Beyninde Onbir 
Mâdde Üzerine Mün‘Akid Olan Mevâdd-ı Sulh ü Salâh84 Sûretidir

Mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in ikinci bâzâr gün istişâre içün dîvân-ı sadr-ı âlîye 
bi'l-cümle erbâb-ı müşâvere cem‘ olup85 ve Moskov tarafından rehîn olan 
vekîl-i mesfûrlar dahi ihzâr olunup vezîr-i aʻzam, “işte askerimiz yürüdi Mos-
kov çarının üzerine seferimiz mukarrer oldı.86 Dahi nice bir sulha87 yatmayup 
hîle vü hud‘a ve inâd u muhâlefet idersiz88 dil-hâhımız üzere ya sulh olun ya 
bunda durmayup mekânınız olan Yedikulle'ye gidin ayağımız89 üzengide hare-
ket üzereyiz”90 buyurdukda rehn-i mesfûrların mürâca‘at ü hâhişleri üzere mu-
kaddemâ olan sulhdan91 izdiyâd taraf-ı Devlet-i aliyye'ye bir meşhûr ü ma‘rûf 
memlaha92 virmek üzere sulha93 tâlib ü râgıb olmalarıyla Re’îsü'l-küttab 
Abdülkerîm Efendi'yle refîkı94 Nişâncı İbrâhîm Ağa, re’îs efendiyle hânesinde 
mükâleme ve müsâleme-i95 sulha96 me’mûr ve97 Moskov98 vekîller99 ile bir yere 
gelüp iki tarafın rızâsıyla100 bu minvâl üzere sulha101 faysal verildi.

83 aliyye-i dâ’imü'l-karârda ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
84 ü salâh ÇY: -V
85 olup ÇY: -V
86 nın üzerine... oldu -ÇY
87 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
88 iderse ÇY
89 ayaklarımız ÇY
90 üzereleriz ÇY
91 sulh ü salâhdan ÇY: ü salâh -V
92 memleket Ç: -Y
93 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
94 refîkı Ç: -YV
95 ve müsâleme ÇY: -V
96 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
97 ve -ÇY
98 Moskov ÇY: -V
99 vekilleri ÇY
100 rızâlarıyla ÇY
101 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
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Sûret-i Temessük

Târîh-i hicret-i Nebeviyye alâ-muhâcirihâ ekmelü't-tahiyyeden binyüz yirmiüç 
Cemâziye'l-âhiri'nin altıncı gününde Nehr-i Prut kenârında asâkir-i ehl-i102 İs-
lâm Moskov çarı ile mukātele idüp ve bi-avni'llâhi teʻâlâ çar-ı müşârün-ileyhi 
cümle askeri103 ile tazyîk ve pây-mâl104 eylediklerinde Moskov çarı musâlahaya 
mürâca‘at idüp Devlet-i aliyye tarafından dahi müsâ‘ade-i aliyye105 olunmağla 
ol vakitde sulh ü salâhın kuyûd u şurûtı söyleşildikde “Azak Kal‘ası nice alın-
mış ise ke'l-evvel arâzî vesâ’ir ni‘amâtıyla Devlet-i aliyye106 tarafına107 teslîm 
oluna ve Taygan ve Kamanka ve Samar Suyı damağında yeni kal‘ası külliyyet 
ile hedm oluna ve Kamanka'nın içinde olan top ve cebe-hânesi bi'l-külliyye 
Devlet-i aliyye tarafına teslîm oluna ve fî-mâ-ba‘de mahall-i merkūmda ta-
rafeynden kal‘a binâ olunmaya ve Lihlüye tâbi‘ olan Barabaş ve Potkal'a ve 
Kırım Hânı tarafına tâbi‘ olan Kazaklara çar-ı merkūm tarafından min-ba‘d 
müdâhale olunmaya. Öteden berü nice ise bütün ol yerlerden el çeke ve ba‘de'l-
yevm karadan Memâlik-i mahrûsa'ya ticâret ile gelüp giden bâzergânlarından 
mâ‘adâ ilçi nâmında kimesne meks [ü]108 ikāmet eylemeyüp ve bundan akdem 
ve hâlâ olan müslimân esîrleri ne mıkdâr ise girü Devlet-i aliyye tarafına redd 
ü109 teslîm oluna ve İsveç kralı Devlet-i aliyye'nin zîr-i cenâh-ı inâyetine ilticâ 
itmekle ba‘de'l-yevm İsveç kralının kendü memleketine emn ü selâmet ile ki-
mesne kat‘â taraflarından mümâna‘at ve ta‘arruz olunmayup mâ-beynlerinde 
tevfîk ü ittihâd ve rızâ bulunur ise müsâlaha eyleyeler” deyü akd-i şurût [u] 
kuyûd olunmuş iken Azak Kal‘ası'nın Devlet-i aliyye cânibine110 teslîminde 
ve Taygan'ın hedminde şart-ı musâlahaya mugāyir, te’hîr ü ta‘vîk olunup ve 
bundan mâ‘adâ şurût-ı musâlahadan ba‘zı mevâdd dahi çar-ı mezkûr111 ta-
rafından icrâ ve kuyûd [u] uhûd ve112 ibkā olunmadığından binyüz yirmidört 

102 ehl ÇY: -V
103 asâkiri ÇY
104 ve pây-mâl ÇY: -V
105 aliyye Ç
106 aliyye-i dâ’imü'l-karâr ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
107 ve +Ç: -YV
108 meks Y: -ÇV
109 redd ü ÇY: -V
110 tarafına ÇY
111 mezkûr ÇY: -V
112 ve -Ç
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senesinde yine Moskov üzerine sefer-i hümâyûn113 lâzım geldikde bundan 
akdem Moskov çarının murahhasları ve mevâdd-ı sulh ü salâh114 tekmîl olun-
caya değin rehn olan kıdvetî-i a‘yâni'l-milletihi'l-mesîhiyye Baron Kançilar 
Petro Şafron ve Şeremetoğlı'nun oğlı Ceneral Mihael veled-i Peros Âsitâne-i 
sa‘âdet'de mukīm olan115 İngiltere ve Nederlande ilçilerine ve mûmâ-ileyhümâ 
ilçiler dahi tavassut idüp sulh ü salâh ahvâli mükâleme ve müsâleme116 olunur 
iken çar-ı müşârun-ileyh tarafından Azak Kal‘ası'nın Devlet-i aliyye tarafına 
teslîm ve Taygan Kal‘ası'nın hedm olunduğunun haberi gelüp ve sulhun117 
istikrârına mâni‘ olan avârız dahi çar tarafından def‘ olunmak üzere söyleşi-
lüp ve binyüz yirmidört senesi Rebî‘ü'l-evveli'nin118 onuncı gününden Vezîr-i 
aʻzam-ı sâbık Yûsuf  Paşa zamânında musâlaha ahvâli tekrâr karâr buldukdan 
sonra, ol vakitde dahi tarafeynden alınup ve virilüp ve el-yevm iki cânibde 
mahfûz olan temessüklerde mastûr ü mezkûr olduğı üzere yedi mâdde üzerine 
akd [ü] şerâyit ve119 musâlaha olunup ve ol120 yedi mâddenin birincisinde: 
“Moskov çarı Lih içinde berü tarafda olan askerini ol zamânda alınup virülen 
temessüklerin târîhinden otuz güne değin ve yine Lih içinde öte tarafında olan 
askerin üç aya değin Lih memleketinden taşra çeke. Ve Moskov askerinden Lih 
içinde kimse kalmaya ve Lihlünün umûruna karışmaya ve bir dürlü bahâne 
ile askerini bundan sonra Lih memleketine göndermeyüp Lih memleketinden 
külliyyet ile el çeke” deyü münderic ü mukayyed iken çar-ı müşârun-ileyh bu 
şurûta ri‘âyet itmeyüp ve askerini müddet-i mezbûrede Lih memleketinden 
ihrâc eylemeyüp Lih memleketi içinde ceste ceste Moskov askerin olduğunı 
Kırım Hânı ve Bender muhâfızı arz u121 i‘lâm ve serhadd-i mansûre ricâlinden 
ve122 Âsitâne-i sa‘âdet'e gelüp giden mevsûku'l-kelâm kimesneler ihbâr eyle-
diklerinden mâ‘adâ taraf-ı Devlet-i aliyye'den123 Küçük Mîrâhûr Ahmed Bey 
dahi bu husûsı istiksâ içün Lih memleketi içine gönderilüp ve mahalline varup 

113 hümâyûn ÇY: -V
114 ü salâh ÇY: -V
115 olan ÇY: -V
116 ve müsâleme ÇY: -V
117 sulh ü salâhın ÇY: ü salâh -V
118 âhirinin ÇY
119 ve ÇY: -V
120 evvel Ç: ol YV
121 arz u ÇY: -V
122 ve -ÇY
123 aliyye-i dâ’imü'l-karârdan ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
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geldikde Lih'in a‘yânı dahi “memleketimiz içinde el-yevm taraf  taraf  Moskov 
askeri124 olduğı mukarrerdir” deyü bi'l-müşâfehe haber verdiklerin takrîr idüp 
bâ-husûs çar-ı müşârun-ileyh müddet-i mezbûre içinde askeriyle Lih içinden 
İsveç Pomeranyasına geçüp ve hîn-i avdetinde elbette Lih içinden mürûra 
muhtâc olmağla sulha125 mugāyir hareketi vâzıh ü zâhir olmağın126 tekrâr 
sefer tedârüki görilüp ve niyyet-i cihâd ile Edirne'ye gelinüp evvel-bahârda127 
hareket musammem iken murahhas rehnler der-i devlet-medâra def‘a be-def‘a 
arz-ı hâller gönderüp şerâyit-i sulha128 mugāyir vâkı‘ olan mâcerâdan isti‘fâ ve 
mevâdd-ı sulha129 gereği gibi istikrâr ve istihkâm verilmek üzere mükâlemeye 
ruhsat recâ etmeleri ile şefakaten alâ-halkı'llâh mesfûrân rehnler İstanbul'dan 
Edirne'ye getürilüp ve konak ta‘yîn olup130 ve me’kûlât ve meşrûbâtı kemâ 
fi'l-evvel görilüp ve Devlet-i aliyye tarafından dahi Re’îsü'l-küttâb Abdülkerîm 
Efendi mükâlemeye me’mûr olmağın kendü hânesine birkaç meclis Moskov 
vekîlleri gelüp ve musâlaha ahvâli mükâleme olundukda mukaddemâ Nehr-i 
Prut kenârında olan umûr-ı131 musâlahanın ba‘zı şurûtı mâddeye esâs kılınup 
ve Yûsuf  Paşa temessükünde olan mevâddan tebdîl ü tağyîr iktizâ itmeyen 
birkaç mâdde alâ-hâlihî kalup ve ba‘zı mevâdda dahi zamm u ilhâk ve mahv ü 
isbât ile sûret-i müstahseneye ifrâğ olunup ve dört mâdde dahi cedîden akd ve 
min-hayyisi'l-mecmû‘ onbir mâdde üzerine akd-i şerâyit-i sulh ü salâh132 olun-
muşdur ki zikr olunur; 

Birinci mâdde: Moskov çarı Lih içinden askerini târîh-i temessükden iki aya 
değin ihrâc eyleye. Lih içinde Moskov askerinden kimesne133 kalmaya ve bu 
mevâddın imzâsından evvel yâhûd sonra “asker-i mesfûrun ulûfesini ben kat‘ 
etdim, benim askerim değildir” deyü kalmalarına illet bahâne itmeyüp elbette 
iki aya değin Lih içinden ihrâc eyleye ve Lihlünün umûruna134 karışmaya ve bir 

124 askerleri ÇY
125 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
126 olmağla ÇY
127 bahâr-ı hüceste-âsârda ÇY: hüceste-âsâr -V
128 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
129 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
130 olup ÇY: -V
131 umûr ÇY: -V
132 ü salâh ÇY: -V
133 bir dâne ferd-i vâhid ÇY
134 bir dürlü +ÇY: -V
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dürlü bahâne ile askerini bundan sonra Lih135 memleketine göndermeyüp, Lih 
memleketinden külliyyet ile el çeke. Ve Pomeranya'ya imdâd etmek tarîkıyla 
dahi Lih'den ve Lih'e müte‘allik toprakdan geçmeye. Ve Moskov çarı ve askeri 
Pomeranya'dan avdet etmek istedikde ancak bir def‘a cümlesi Lih hudûdının 
öte kenârından Moskov memleketine geçüp ve bir dahi Lih içinden Pomeran-
ya'ya geçmeye. Lâkin İsveç kralı yâhûd askeri Lih içine136 girüp ve Lehlüyi 
Moskovlunun aleyhine tahrîk ve ıdlâl ider ise ve Lehlü dahi137 İsveç kralı ile 
ittifâk üzere olup bu vech üzere düşmenlerin cenge kasdları zâhir ü müte‘ayyen 
olduğı birle, Moskov askeri Lih memleketine girmek ve düşmenlerinin üzerine 
adâvetin icrâ etmek câ’iz ola. Ve bu husûsı Devlet-i aliyye nakz-ı ahde haml 
eylemeye ve bu zikr olunan sebeb ile İsveç kralı ile Moskov çarı beyninde Lih 
memleketinde muhârebe vâkı‘ olur ise ba‘de'l-muhârebe İsveç kralı askeri ile 
Lih memleketinden çıkup gitdikde Moskov çarı dahi Lih memleketinde te-
vakkuf  etmeyüp bütün askeri ile çıkup gide ve bir tarîk-ile Lih memleketinde 
Moskov askerinden kimse kalmaya ve İsveç kralı Devlet-i aliyye'nin i‘âneti ve 
dostluğı ile Lih memleketi içinden murûr u ubûr138 ider iken bu bahâne ile 
Moskov çarı yâhûd139 askeri140 Lih içine girmeye.

İkinci mâdde: İsveç kralını Devlet-i aliyye her ne zamânda ve her ne yol-
dan göndermek murâd ider ise göndere, müddet ve yol ta‘yîn olunmaya. Ve 
eğer kral-ı müşârun-ileyhi dahi141 Devlet-i aliyye Moskov memleketi içinden 
gönderirse vilâyetine varup vâsıl u dâhil oluncaya değin eğer kendüsi ve eğer 
askerinden ve eğer Devlet-i aliyye tarafından yanına koşılan askerden Moskov-
luya ve Moskov memleketlerine âşikâre ve gizlü bir dürlü zarar u ziyân vâkı‘ 
olmaya ve kezâlik İsveç kralı giderken vilâyetine varup dâhil142 oluncaya değin 
kral-ı müşârun-ileyh143 ve askerine144 ve dahi145 yanına ta‘yîn [309b] olunan 

135 Lihlünün ÇY
136 içerüsüne ÇY
137 dahi ÇY: -V
138 u ubûr Y: -V
139 ve ÇY
140 bir dürlü +ÇY: -V
141 dahi ÇY: -V
142 vâsıl ÇY
143 dahi +ÇY: -V
144 askerlerine ÇY
145 dahi ÇY: -V
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Devlet-i aliyye askerine Moskov çarı tarafından ve Moskovludan veyâ müşâ-
run-ileyhe tâbi‘ olanlardan gizlü ve âşikâre bir dürlü zarar u ziyân irişmeye 
emîn ü sâlim146 gideler ve kezâlik İsveç kralı vilâyetine varup vâsıl oldukdan 
sonra öteden Devlet-i aliyye askeri dönüp gelürken dahi Moskovludan ve Mos-
kov çarına tâbi‘ olanlardan eğer gizlü ve eğer âşikâre bir dürlü zarar [u] ziyân 
irişmeyüp emîn ü sâlim geleler. 

Üçünci mâdde: Özi Suyu'nun öte tarafında olan Kazaklar memleketleri ile 
ve kal‘aları ile Moskov çarının tarafında olmağla yine ke'l-evvel tasarrufunda147 
kala. Car-ı müşârün-ileyhin taht-ı hükûmetinde ola ve bunların mâ‘adâsından 
Özi Suyu'nun berü tarafından Moskov çarı el çeke. Ve148 nehr-i mezbûrun 
berü tarafında olan Kiyev Kal‘ası ve ana tâbi‘ olan palankalar Kiyev Kal‘a-
sı'nın kadîmî sınurları ile merhûm ve mağfûrun-leh149 Sultân Mehemmed 
Hân hazretleri zamânında tahdîd olunduğı üzere çar-ı müşârün-ileyhin taht-ı 
hükûmetinde ola. Ve bunların mâ‘adâsından Özi Suyu'nun berü tarafından 
Moskov çarı el çeke. Ve nehr-i mezbûrun berü yakasına ittisâli olan Sineçe 
nâm cezîreden dahi Moskov çarı el çeke. Ve Moskov çarı tarafında kalan Ka-
zak tâ’ifesi âşikâre ve gizlü Kırım tarafına ve sâ’ir Devlet-i aliyye'ye tâbi‘ olan 
bilâd-ı İslâmiyye ahâlîsine sulh ü salâha mugāyir bir dürlü îsâl ü hasâret eyle-
meyüp ve zarar u ziyân irişdirmeyeler. Ve eğer hilâf-ı sulh ü salâh hareketleri 
olur ise Moskov çarı, “anlar Moskovlu değildir Kazak tâ’ifesidir” deyü bahâne 
itmeyüp haklarından150 gele ve bu makūle te‘addîlerin def‘ eyleye. Ve kezâlik 
Tatar tâ’ifesi ve151 Devlet-i aliyye tarafından olan Kazaklar dahi Moskovluya 
Moskov tarafında kalan152 Kazaklara hilâf-ı sulh ü salâh bir dürlü zarar u ziyân 
irişdirmeyüp sulh ü salâha mugāyir hareketleri olur ise [taraf-ı] Devlet-i aliy-
ye'den haklarından geline. 

Dördünci mâdde: Azak Kal‘ası Devlet-i aliyye'nin sınurı ucunda ve Çerkes 
Kirmân Kal‘ası dahi Moskov çarının sınurı ucunda vâki‘ serhadd kal‘aları 
olup bu iki kal‘aların beyninde kal‘a ihdâsı ihtilâle bâ‘is ve vaz‘-ı fâsid olmağla 

146 sâlimce ÇY
147 tasarruflarında ÇY
148 Çar-ı... çeke ve -ÇY
149 leh -ÇY
150 hakkından ÇY
151 ve ÇY: -V
152 olan ÇY
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zikr olunan kal‘aların mâ-beyninde iki tarafdan dahi kal‘a yapılmaya. Ve mu-
kaddemâ Azak Kal‘ası'nın Devlet-i aliyye'ye teslîmi ve Taygan'ın hedmi esnâ-
sında “mühimmât vaz‘ı içün Çerkes Kirmân Kal‘ası'yla Azak Kal‘a beyninde 
Çerkes Kirmân toprağı üzerine ihdâs olunan kal‘a ve kal‘a misillü binâ dört 
aya değin hedm oluna” deyü Yûsuf  Paşa temessükünde şart olunmağla eğer 
şimdiye değin bu şart külliyyet ile icrâ olunmamış ise bilâ-te’hîr külliyyet ile 
icrâ oluna. Lâkin Azak Kal‘ası Moskov çarının zabtında iken kal‘a-i mezbûre-
nin mukābilinde Ten Suyu'nun karşı kenârında çar tarafından bir kal‘a binâ 
olunup ba‘dehû Azak Kal‘ası Devlet-i aliyye tarafına redd ü teslîm olunacağı 
vakitlerde ol kal‘a hedm olunmuş, zikr olunan kal‘a-i mehdûme yerinin Azak 
Kal‘ası'yla beyninde Ten Suyu'ndan gayrı fâsılası olmayup Azak Kal‘ası'na 
tâbi‘ olan kal‘alardan olmağla Devlet-i aliyye ol kal‘anın yerine kal‘a yapmak 
murâd ider ise binâ oluna. 

Beşinci mâdde: “Azak Kal‘ası nice alınmış ise kemâ fi'l-evvel arâzî ve sâ’ir te-
timmâtıyla teslîm oluna” deyü vâkı‘ olan musâlaha temessükünde mastûr olup 
kal‘a-i mezbûre Moskov tarafından alındığı zamânda içinde altmış tuç topları 
var iken kal‘a-i mezbûre bu def‘a Devlet-i aliyye tarafına teslîm olundukda 
tuç toplar kal‘a-i mezbûrede alıkonulmayup yerine demür toplar kalmağla 
zikr olunan altmış tuç toplar153 zuhûra getürilüp Devlet-i aliyye tarafına i‘âde 
olunmağ-içün çar-ı müşârun-ileyh tarafından kemâl-i dikkat [ü] ihtimâm ile 
teftîş ü tefahhus olunup ve hâzır bulunan toplar bilâ-tereddüd çar-ı Moskov154 
tarafından Devlet-i aliyye'ye teslîm oluna ve hâzır bulunmayanların kıymet-i 
misilleri taraf-ı Devlet-i aliyye'ye redd155 oluna. Ve sâlifü'z-zikr topların aynı 
veyâhûd kıymet-i misilleri verildikde tuç topların yerine kalan demür toplar 
Moskov çarı tarafına verile. 

Altıncı mâdde: Boğdan hudûdunda vâkı‘ olan musâlaha akabinde Mosko-
vun Kamanka Kal‘ası ve Samar damâğında olan Yeni Kal‘ası hedm olunup ve 
fî-mâ-ba‘dehüm yerine tarafeynden kal‘a binâ olunmamak şart olunmağla yine 
ol şarta ri‘âyet olunup iki tarafdan dahi ol mahallerde kal‘a binâ olunmaya. 

Yedinci mâdde: Erdel ile Samar Suyu'nun Nehr-i Özi'ye karışdığı mahalden 
zikr olunan suların râst-ı ortasıyla başlarına varınca hudûd kat‘ olunup Samar 

153 kal‘a-i mezbûrede... toplar -ÇY
154 Moskov ÇY: -V
155 edâ ÇY
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tarafı Devlet-i aliyye'nin zîr-i hükûmetinde ola ve ol yerlerde Devlet-i aliyye 
tarafından kal‘a ve hisâr ve palanka binâ olunmaya ve Erdel tarafı Moskov 
çarının zîr-i hükûmetinde ola ve kezâlik çar tarafından dahi ol yerlerde mü-
ceddeden kal‘a ve palanka ve hisâr156 binâ olunmaya. Ve mukaddemâ Nehr-i 
Prut kenârında Devlet-i aliyye ile Moskov çarı beyninde akd olunan sulhda 
“Azak Kal‘ası nice alınmış ise ke'l-evvel arâzî ve sâ’ir edevât157 tetimmâtıyla 
taraf-ı Devlet-i aliyye'ye158 teslîm oluna” deyü mastûr olmağla zikr olunan 
Erdel ve Samar sularının başlarından Ten Suyu'na varınca mâ-beyninde olan 
arâzî Azak Kal‘ası Moskov eline girmezden evvel Devlet-i aliyye'nin zabtında 
iken ne-vechile hudûd ve ne tarafdan tasarruf  oluna gelmiş ise hâlet-i kadîmesi 
üzere kala. Ancak ol yerlerde kal‘a ve palanka var ise hâliyâ her kimin zabtında 
bulunur ise evvelki hâl üzere anın zabtında kala. Moriş yanlarında olan yurd-
ları alâ-hâlihî hâlî kala. 

Sekizinci mâdde: Moskov çarına tâbi‘ gerek Moskov ve gerek Kazak ve 
gayrılar Azak ve Kırım ve sâ’ir serhadd-i İslâmiyye re‘âyâsına bir dürlü te‘addî 
vü tecâvüz itmeyüp ve esîr almayup ve davar sürmeyeler. Ve gizlü ve âşikâre 
bir ferde zarar u gezend irişdirmeyüp ve bu makūle şekāvet ü tecâvüzden ve bir 
dürlü te‘addîden muhkem men‘ ü def‘159 olunalar. Şerâ’it-i sulha160 mugāyir 
evzâ‘ ü etvârları zâhir oldukda âşikâre muhkem haklarından geline. Devlet-i 
aliyye tarafından dahi Kırım hânlarına ve kağılgay ve nûreddînlerine ve gayrı 
sultânlara ve tavâ’if-i Tatara ve sâ’ir serhadd hâkimleri ve zâbitlerine tenbîh 
oluna ki anlardan dahi Moskov çarının re‘âyâsına ve memleketlerine az çok 
asker ile varılmayup ve te‘addî vü tecâvüz eylemeyüp ve esîr almayup ve da-
varların sürmeyüp ve gizlü ve âşikâre zarar u ziyân irişdirmeyeler ve bir dürlü 
rencîde ve remîde eylemeyeler. Ve bu makūle sulh ü salâha mugāyir bir161 işde 
güçde162 bulunanlar haberi alındıkda himâye olunmayup cürmlerine göre 
muktezâ-yı adl ve şer‘ üzere haklarından geline ve tarafeynden gasb olunan 
her ne ise buldurılup sâhiblerine redd oluna. Ve tarafeynden bu makūle te‘ad-
diyât hasebiyle nizâ‘ vaki‘ oldukda Kırım hânları ve ser-asker olan sultânlar ve 

156 ve hisâr -ÇY
157 edevât ÇY: -V
158 aliyye-i dâ’imü'l-karâra ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
159 ü def‘ ÇY: -V
160 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
161 bir ÇY: -V
162 güçde ÇY: -V
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tarafeynin serhadd hâkimleri ve zâbitleri hakk u adl üzere görüp ihkāk-ı hakk 
olunup tarafeynden şerâyit-i sulh ü salâha ri‘âyet olunarak bu makūle ihtilâli 
def‘ ü men‘163 ideler. Ve tarafeynin serhadd hâkimleri ve dahi164 zâbitleri fasl 
idemedikleri işler zuhûr ider ise Âsitâne'ye165 havâle eyleyeler ve bu makūle 
nizâ‘ mümkin mertebede müddet-i kalîlede görilüp faslında ihmâl ü te’hîr 
olunmaya. 

Dokuzuncı mâdde: Eğer Kalmuk tâ’ifesi Devlet-i aliyye'ye tâbi‘ Kırım hal-
kına ve Kırım'a tâbi‘ Çerkes ve Nogayluya düşmenlik idüp ve zarar u ziyân ve 
gezend166 ider167 ise ol makūle Kalmukların içinde Moskovludan ve Moskov'a 
tâbi‘ olanlardan bir ferd bulunmaya. Ve kezâlik168 Kırımludan ve sâ’ir tavâ’if-i 
Tatar'dan dahi Kalmuk bahânesiyle Moskovluya ve Moskov memleketine 
zarar u ziyân irişdirmeyeler. Ve tarafeynden bu makūle zarar u ziyân vâkı‘ 
oldukda iki tarafdan dahi ol makūle eşkıyâ ve169 yaramazların hakkından ge-
linüp muhkem zabt u rabt170 olunalar ve tarafeynden alınan esîr ve hayvânât 
redd oluna. 

Onuncı mâdde: Devlet-i aliyye tarafından Kırımluya müte‘allık îrâd olu-
nan mütâlebe ahvâli içün ruhsatımız olmayup ve henûz bu husûsda çarın171 
murâdı ma‘lumumuz olmamağla sâ’ir vakitde söyleşilüp tarafeynin rızâlarıyla 
rızâlaşıla. 

Onbirinci mâdde: Târih-i temessükden mütevâliyen yirmibeş sene tamâ-
mına değin bu musâlahaya172 müddet ta‘yîn olunup ve müddet-i musâlaha 
ve zamân-ı müsâlemede173 bâlâda zikr ü174 tafsîl olunan şerâyit-i sulh ü salâh 
tarafeynden175 kemâl-i ihtimâm ile mer‘î tutıla. Ve eğer müddet-i mezbûre 

163 ü men‘ ÇY: -V
164 dahi ÇY: -V
165 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
166 ve gezend ÇY: -V
167 iderler ÇY
168 dahi +ÇY: -V
169 eşkıyâ ve ÇY: -V
170 u rabt ÇY: -V
171 çariçenin ÇY
172 sulh ü salâha ÇY
173 sulh ü salâhda ÇY
174 zikr ve ÇY: -V
175 tarafeynden ÇY: -V
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münkaziye olmadın sulhun176 imtidâdı murâd olunur ise tarafeyn rızâlarıyla 
medd oluna. Ve bu akd olunan sulh ü salâh çarın ma‘lûmı oldukda kabûlüni 
müş‘ir nâmesiyle taraf-ı Devlet-i aliyye'den ahid-nâme-i hümâyûn177 almağ-i-
çün çar tarafından mu‘teber ilçi ta‘yîn oluna. Ve bu sulh ü salâh istikrâr bulduğı 
gün ki târîh-i hicret-i Nebeviyye'den binyüz yirmibeş senesi mâh-ı Cemâzi-
ye'l-âhiri'nin üçünci günidür, târîh-i mezbûrdan doksan gün tamâmına değin 
ilçisi gelüp der-i devlet-medârıma178 vâsıl ola. Ve gelen ilçi, mûmâ-ileyhümâ 
murahhas rehnler ile ma‘an ahid-nâme-i hümâyûnı alalar ve temessükde 
mastûr olan mevâddan mâ‘adâ tarafeyne nâfi‘ ve hayırlu ba‘zı maddeler dahi 
iki tarafdan murâd olunur ise şerâyit-i musâfât ve levâzım-ı müvâlât ri‘âyet 
olunarak çar-ı mesfûr179 tarafından gelen ilçi ile söyleşilüp ahid-nâmeye derc 
ve ilhâk olunmak câ’iz ola. Ve eğer ol zamânda tarafeynden bir iki mâdde 
akd olunmaz ise hâlâ akd olunan şurûtı müştemil temessük180 Devlet-i aliyye 
tarafından makbûl ü mukarrer ola. Ve bu zikr olunan onbir madde üzerine akd 
olunan kuyûd [u] şurût mûmâ-ileyhümâ murahhas rehnlerin ruhsat-ı kâmi-
leleri hasebiyle Rus lisânınca Talyanca tercemesiyle taraf-ı Devlet-i aliyye'ye181 
mümzâ vü mahtûm ve ma‘mûlün-bih temessük virmeleriyle biz dahi vekâlet-i 
mutlakamız hasebiyle imzâ ve mührümüz ile mümzâ vü mahtûm işbu mevâdd 
temessüküni mûmâ-ileyhümâ murahhas vekîllere teslîm eylemişizdir. Ve çar 
tarafından ta‘yîn olunacak ilçi gelüp ve şerâ’it-i sulh ü salâh182 ri‘âyet olunup 
ve ahid-nâme-i hümâyûn virilüp tekmîl mevâdd ve edâ-yı hıdmetden sonra 
gelen ilçi ve mûmâ-ileyhümâ murahhas rehnlere çar tarafına gitmeğe Devlet-i 
aliyye'den izn [ü] ruhsat ve istîzân183 virile. Va'llâhu muvaffakün li's-savâb 
Tahrîren fi'l-yevmi's-sâlis min Cemâziye'l-âhir sene hamse ve ışrīn ve mi’e ve 
elf. İşbu temessük sûretin iki aya değin çarlarına mühürledüp getürmek şartıyla 
kendü taraflarından bir âdem ile gönderdiler.

176 sulh-i salâhın ÇY: salâh -V
177 hümâyûn ÇY: -V
178 medâra ÇY
179 mesfûr ÇY: -V
180 ve +ÇY: -V
181 aliyye-i dâ’imü'l-karâra ÇY: dâ’imü'l-karâr -V
182 ü salâh ÇY: -V
183 ve istîzân ÇY: -V
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Binâ-yı Kal‘a-i Hotin

Tekrâr meşveret olup fe-li'llâhi'l-hamd bu minvâl üzere sulh ü salâh184 mün‘a-
kid oldı lâkin bu kadar bin asker185 ve silah cem‘ olup harc ve186 masrafları 
hevâ yere telef  olacağına Boğdan toprağında vâkı‘ Hotin Kal‘ası mevzi‘ine bir 
kal‘a-i mu‘azzama binâsının lüzûmı olmağın “bu bahâne ile hem bir kal‘a sâhi-
bi oluruz ve hem ol mahalle cem‘ olan asker187 ve silah188 ile düşmen-i bî189-dîne 
gûşmâl virüp hâzır baş olmuş dururuz” dimeleri ile ma‘kūl [ü] münâsib190 göri-
lüp cümle seferber olan vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâ, kapuları ve eyâletleri 
askerleriyle Hotin Kal‘ası binâsına me’mûr olup üzerlerine Haleb Beylerbeyisi 
Vezîr Köse Halîl Paşa nâzır-ı binâ ve ser-asker ta‘yîn olundı. Lâkin ol dahi mas-
rafı içün ikibin kîse nakd akçe taleb etmekle pâdişâh-ı âlî191 hazretleri gücenüp 
Belgrad-ı dârü'l-cihâd192 muhâfazasına gönderdi. Selefi Vezîr Kıbtî Ali Paşa'ya 
Haleb Eyâleti virildi ve Anadolı Beylerbeyisi Vezîr Topal Yûsuf  Paşa Bender 
muhâfazasına ta‘yîn olup, andan muhâfız olan Rumili Beylerbeyisi Vezîr Ar-
navud Abdî Paşa Hotin binâsına ser-asker nasb u ta‘yîn193 yanına Tatar Hânı 
Kaplan Girây Hân ve Bosna Beylerbeyisi Vezîr194 Dizdâr-oğlı Boşnak Sarı 
[Mustafâ Paşa] ve Özi Beylerbeyisi Bodur Mustafâ Paşa ve Haleb Beylerbeyisi 
Vezîr Kıbtî Ali Paşa ve Diyarbekir Beylerbeyisi Vezîr Genç Ali Paşa ve Kara-
man Beylerbeyisi Vezîr Sirke Osmân Paşa ve Sivas Beylerbeyisi Baltacı İvaz 
Paşa ve Mısır askeri ve dört aşağı bölük sipâhîleri ve ikibin yeniçeri [310a] ve 
bin beşyüz cebeci ve bin topcı ve sagīr ve kebîr elli kıt‘a top ve195 mühimmât-ı 
cebe-hâne irsâl ü îsâl196 olundı. Ve bir gün mukaddem mahall-i mezbûra irişüp 
binâ itmâmına sa‘y [u] gûşiş ve ihtimâm197 itmelerin müş‘ir hatt-ı hümâyûn-ı 

184 ü salâh ÇY: -V
185 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
186 ve ÇY: -V
187 asâkir-i ehl-i İslâm ÇY
188 ve silâh -ÇY
189 bî ÇY: -V
190 ve münâsib ÇY: -V
191 âlî ÇY: -V
192 dârü'l-cihâd ÇY: -V
193 u ta‘yîn ÇY: -V
194 vezîr ÇY: -V
195 mıkdâr-ı kifâye Ç: -YV
196 ü îsâl ÇY: -V
197 gûşiş ve ihtimâm ÇY: -V
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şevket-makrûn198 ısdâr ve firistâde kılındı. Ve sâbıkā199 Başbâkī-kulı Ermeni 
Osmân Efendi defterdâr vekîli ve Sebzî Mehemmed Efendi re’îs vekîli ve200 
Gediklü Za‘îm Mustafâ Ağa çavuşbaşı vekîli ve Za‘îm Ali Ağa başbâkī-kulı 
vekîli nasb olup gitdiler. 

Mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in üçünci dü-şenbih gün İstanbul'da Gümrük İskelesi'ne 
yanaşmış Zerde Hâcı Ahmed nâm bâzergân Mısır kalyonunun cebe-hânesine 
âteş isâbet itmekle tarfetü'l-aynda yanup, sudan yukarı kalan kıç tarafı yandı. 
İçinde ve taşrada bulunan gemici ve seyirciden ikiyüz kadar201 âdemin ekseri 
helâk ve nicesi202 sûhte-i nâr olup elden ve ayakdan çıkdı. Bi-emri'llâhi teʻâlâ 
bir rûzgârlı gün idi. Bi-avni'llâhi teʻâlâ zâbıtân-ı şehr ikdâmıyla güç-ile203 güm-
rük kurtuldı ve illâ hâl müşkil idi. Ol gün Sayda-Berut'dan ma‘zûl ve İstanbul 
kā’im-makāmı nasb olunan Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa şehre gelüp zabt u rabt204 
ve selefi Vezîr Kirli Ahmed205 Paşa Sakız muhâfazasına gitdi206 ve bundan 
akdem hâsbâğçede mahbûs ma‘zûl Dârü's-sa‘âde Ağası Süleymân Ağa'dan 
matlûb bin kîse akçeden ancak ikiyüz elli kîse mıkdârın teslîm ve “sâ’irin edâya 
kudretim bir mertebe207 yokdur” didüği rikâb-ı hümâyûna208 arz209 olunmağın 
Kapucı-başı Dervîş Mehemmed Ağa mübâşeretiyle Akdeniz Boğazhisârı'nda 
kal‘a-bend olmak üzere mâh-ı mezbûrun beşinci çehâr-şenbih gün bir üç di-
rekli kayığa konup nefy olundı. Ve Moskov çarıyla mün‘akid sulh ü salâh210 te-
messükünün bir sûreti dahi Tatar Hân Kaplan Girây Hân hazretlerine virilüp 
me’zûn olmağın, mâh-ı mezbûrun altıncı penç-şenbih gün Edirne'den kalkup 
Hotin'e revân oldı. Hattâ ol gün vezîr-i aʻzam Gülbaba'ya değin teşyî‘ ve anda 
ziyâfet eyleyüp kürk giydirdi ve at çeküp birbirleriyle vedâ‘ idüp gitdi. Ve mâh-ı 
mezbûrun yirminci penç-şenbih gün ikindi vaktinde Yenikapu dâhilinde vâkı‘ 

198 şevket-makrûn Y: -V
199 reis vekîli +Ç: -YV
200 Başbâkī... vekîli ve -Ç 
201 mıkdârı ÇY
202 niceleri ÇY
203 güç belâ ile ÇY
204 u rabt ÇY: -V
205 İsmail ÇY
206 ta‘yîn ve irsâl olundı ÇY
207 bir mertebe ÇY: -V
208 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
209 ve i‘lâm-ı inhâ +Ç: inhâ +Y: -V
210 ü salâh ÇY: -V
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Müftî Hammâmı kurbünde bir hâneden âteş isâbet idüp ol gün ol gice sabâha 
değin sağ cânibi Sultân Selîm bayırında Sivâsî Tekyesi altında ve sol cânibi 
Âşık Paşa bayırında211 iken212 yukarı yakarak213 gidüp, Otlukcı yokuşunda bir 
yere kavuşup teskîn ve müntefî214 buldı.215 Ol aralıkda dörtyüz kadar216 hâne 
muhterik olduğı rikâb-ı hümâyûna arz olundı.

Vefât-ı şehzâde

Mâh-ı mezbûrun yirmibirinci cum‘a gün Edirne'de pâdişâh-ı cihân-penâh217 
hazretlerinin Mehemmed nâm şehzâdesi218 fevt olup cenâzesin a‘yân-ı dîvân 
dârü's-sa‘âdeden alup alay köşki dâhilinde namâzın kılup hâric-i kal‘ada vâkı‘ 
Dârü'l-hadîs Câmi‘i sâhasında götürüp defn eylediler. Ve mâh-ı mezbûrun 
ondokuzuncı çehâr-şenbih gün beşinci def‘a Kızılbaş Kara Bekir Efendi re’î-
sü'l-küttâb olup selefi Abdülkerîm Efendi hîn-i mükâlemede Moskov tarafına 
meyyâllik töhmetiyle maskat-ı re’si olan Bolı'ya nefy olundı. Ve İstanköy muhâ-
fızı sadr-ı sâbık Kalaylıkoz Ahmed Paşa İnebahtı muhâfazasına, selefi Vezîr 
Kandilci Hüseyin Paşa Hanya muhâfazasına ve anın selefi sadrü'ş-şehîd Fâzıl 
Mustafâ Paşa-zâde Vezîr Abdullâh Paşa Trabzon muhâfazasına ve anın selefi 
Vezîr Boşnak Receb Paşa ber-vech-i arpalık Teke Sancağı’yla Azak muhâfaza-
sına ta‘yîn ve irsâl219 olundı

Azl-i şeyhü’l-islâm Atâullâh Mehemmed Efendi ve 
Tevcîh-i Meşîhat-ı islâmiyye [be-]Mahmûd Efendi

Şeyhü’l-islâm Atâullâh Mehemmed Efendi'nin pîrlik hasebiyle hilâf-ı şer‘ ba‘zı 
işâretleri tab‘-ı hümâyûn-ı pâdişâhîye nâ-muvâfık gelmeğin azl olup220 ve 
hisârda yalısında oturmak emr olundı ve yerine Rumili sadrından munfasıl 

211 bayırından ÇY
212 dik ÇY
213 ihrâk-ı bi'n-nâr iderek ÇY
214 ve müntefî ÇY: -V
215 oldu ÇY
216 mıkdârı ÇY
217 cihân-penâh ÇY: -V
218 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-bahtlar -V
219 ve irsâl ÇY: -V
220 olup ÇY: -V
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Tophâneli Solak-zâde Mahmûd Efendi nasb olup İstanbul'dan221 getürüldi. Ve 
mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci penç-şenbih gün doğrı vezîr-i aʻzam sarâyına 
inüp andan ma‘an huzûr-ı hümâyûna varup mu‘tâd-ı kadîm222 üzere beyâz 
çuka223 kaplu semmûr-ı fâ’izü's-sürûr224 erkân kürk giydirildi. Ve225 mâh-ı Re-
ceb'in gurresi dü-şenbih gün surre çıkdı ve onaltıncı salı gün sene-i mâziyenin 
lezez ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi. Ve Basra'dan ma‘zûl, Kumkapulı Kara 
Mustafâ Paşa'ya Özi Eyâleti tevcîh ü inâyet226 buyurılup selefi Bodur Mustafâ 
Paşa töhmet-i zulmetden227 Tuna kenârında vâkı‘ Tulca Kal‘ası'nda habs olun-
dı. Ve Sadr-ı sâbık Kapudan Abaza Süleymân Paşa dahi me’mûr olduğı üzere 
Taygan Kal‘asın ve limanın yıkup yere berâber düzleyüp nakzî kârâste ve 
tuğlasın Azak Kal‘ası'na nakl itdirüp vaktin müsâ‘adesine göre birkaç gün dahi 
kal‘a-i mezbûre ta‘mir [ü] termîminde mücidd ü sa‘î oldukdan sonra sagīr ve 
kebîr cümle donanma-yı hümâyûn ile selâmet birle mâh-ı Şa‘bân'ın onsekizinci 
şenbih gün İstanbul'a228 dâhil ü vâsıl229 ve şenlik iderek230 tersâne-i âmireye vâ-
sıl231 oldı. Kapudânâ olan Miyorkonlı Frenk Mustafâ Kapudan mat‘ûnen fevt 
olmağla yerine Kapudan-ı sâbık Aşcı Mehemmed Paşa kapudânâ nasb olundı. 
Ve mâh-ı mezbûrun onyedinci cum‘a gün sâbıkā büyük mîrâhûrlukdan ma‘zûl 
Türk Mehemmed Ağa kapucılar kethudâsı olup selefi Frenk Osmân Ağa'ya 
tekā‘üd verildi232. Ve mâh-ı mezbûrun yirmiikinci çehâr-şenbih gün Topkapulı 
Mehemmed Ağa azlinden silâhdâr ağalığı sâbıkā sipâhîler ağalığından ma‘zûl 
Şehrî Ali Ağa'ya inâyet ü ihsân233 buyuruldı234. Ve Uzun Yûsuf  Ağa azlinden 
çavuşbaşılık Halep Muhassılı Dürzî Abdurrahmân Ağa'ya verildi.235

221 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY
222 kadîm ÇY: -V
223 çukaya ÇY
224 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
225 ve ÇY: -V
226 ü inâyet ÇY: -V
227 zulmetden VY: zulmünden Ç 
228 Âsitane-i sa‘âdete ÇY
229 ve vâsıl ÇY: -V
230 şenlik iderek -ÇY
231 lenger-endâz ÇY
232 ihsân olundı ÇY
233 ü ihsân ÇY: -V
234 olundı ÇY
235 inâyet ü ihsân olundı ÇY
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Âmeden-i ilçi-i Moskov

Mukaddemâ Moskov vekîlleri tarafından çarlarına temessük mühürletmeğe 
giden Moskovlı iki ay tamâmında236 mühürledüp geldi ve anlar da götürüp 
vezîr-i aʻzama teslîm eyledi. Ve “girüden çarımızın ahid-nâmesiyle büyük ilçisi 
geliyor pek yakīndir” haberin virmeleriyle, Devlet-i aliyye tarafından dahi kar-
şu237 zahîreciler gönderildi. Ve birkaç gün sonra Edirne'ye gelüp doğrı vekîl-
lerin konağına indi ve anın da238 ma‘ûneti mîrîden239 görüldi. Ve mukaddem 
vezîr-i aʻzama gelüp buluşdı ve çarlarının anlara olan ahid-nâmesini teslîm ve 
anlar da tercemesin rikâb-ı hümâyûna arz ve240 irsâl eyledi. Ve mâh-ı mezbû-
run yirmisekizinci salı gün ilçi-i mesfûr ile vekîller dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve 
ziyâfet olup241 hıl‘atlendiler. Vüzerâ akabince arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya242 
yüz sürüp çarlarının ahid-243nâmesin teslîm ve hediyyesiyle244 ubûdiyyetin arz245 
kıldılar. Ol mahalde pâdişâh-ı âlî-cenâb246 “iki devlet beynini ıslâha247 sa‘yiniz 
ve senin de sefâretin makbûl-i hümâyûnum olmuşdur çarınıza söylen sulha248 
kemâl-i mertebe ri‘âyet eylesün, mâdâm ki anın cânibinden mugāyir-i sulh ü 
salâh249 vaz‘-ı hareket olunmadıkça tarafımızdan emîn olsun ve illâ mülzimesi250 
görilür” buyurdılar.251 

Mâh-ı Ramazân'ın252 onyedinci cum‘a gün hırka-i şerîf  açılup vüzerâ ve ulemâ 
vü meşâyih du‘âda hâzır bi'l-meclis253 bulundılar. Ol gün sâbıkā kul kethudâ-

236 tamâmına değin ÇY
237 karşu -ÇY
238 dahi ÇY
239 mîrîden ÇY: -V
240 arz ve ÇY: -V
241 oldukdan sonra ÇY
242 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
243 ahid -ÇY
244 hediyyeleri ile ÇY
245 arz ÇY
246 âlî-cenâb ÇY: -V
247 ıslâha ÇY
248 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
249 ü salâh ÇY: -V
250 lüzûmu ÇY
251 ve +ÇY: -V
252 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
253 bi'l-meclis ÇY: -V
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lığından ma‘zûl Hâcı Abdullâh Ağa segbân-başı nasb olup, selefi Kürd Hasan 
Ağa İznikmid'e nefy olundı. Ve kapucı-başılardan Salmataşak Mehemmed 
Ağa kapucılar kethudâsı ve selefi Türk Mehemmed Ağa büyük mîrâhûr nasb 
olup ve anın selefi Süleymân Bey boğaz boşluk254 idüp mazbûtü'l-lisân olma-
mak töhmetiyle Burusa'ya nefy olundı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmibirinci salı 
gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve recec ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi. Mâh-ı 
Şevvâl'in gurresi cum‘a gün pâdişâh-ı âlî-cenâb255 hazretleri bâbü's-sa‘âdede 
a‘yân-ı dîvân ile bayramlaşup alay ile Sultân Selîm Câmi‘i'nde varup bayram 
namâzın kılup geldi. Ve Moskov çarıyla mün‘akid olan sulhdan256 sonra min-
ba‘d akın itmemek üzere Tatar tâ’ifesine ve serhadd askerine muhkem tenbîh 
ü te’kîd257 buyurulmuş iken Tatar tâ’ifesi mütenebbih olmayup Ejderhan258 
semtlerine akın idüp gelürken gerek Moskovlı ve gerek Kirmân Kazakları ön-
lerin alup Azak Muhâfızı Vezîr Boşnak Receb Paşa'ya âdem gönderüp feryâd 
ve şikâyet ve aldıkları esîrler girü redd olunmaların recâ vü minnet itmele-
riyle Erzurûm Vâlisi Vezîr Tellâk Ali Paşa binüp üzerlerine varup “fermân-ı 
pâdişâhîye muhâlif  yine akın itdünüz kimin fermânıyla kendünüz gitdünüz” 
deyü kapuları askeriyle üzerlerine hücûm idüp girüye redd itmeleri keşâke-
şinde iken Azak muhâfazasında on259 nevbetçi yeniçeri tâ’ifesi kal‘adan kısup 
bizim geçinmemiz Tatarın260 ganîmetiyledir bu serhaddlerde fermân tutulmaz 
diyerek paşaların üzerine yürüyüp cenge261 koyuldılar. Tarafeynden birkaç 
âdem düşüp bir mıkdâr dahi yaralanup yeniçeri galebe itmekle paşalar dönüp 
kal‘aya girdiler. Yeniçeri dahi üsârâ-yı Tatarı bahâları ile alup kal‘aya geldiler, 
kapu-kulunun tecâvüzliğin ve fermân icra olunmak muhâl olduğun262 paşalar 
dahi263 der-i devlete264 arz [u] i‘lâm265 itmeleriyle müdârâ vakti olmağın sükût 
iktizâ eyledi. 

254 boşluğu ÇY
255 âlî-cenâb ÇY: -V
256 sulh ü salâhdan ÇY: ü salâh -V
257 ü te’kîd ÇY: -V
258 Azak'a yakın ÇY
259 on V: on bin kadar Ç: on kadar Y
260 Tatar ta’ifesinin ÇY: tâ’ifesi -V
261 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
262 idüğün ÇY
263 dahi ÇY: -V
264 devlet-medâra ÇY: medâr -V
265 i‘lâm ÇY: -V
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Vezîr Receb Paşa Yeni Kal‘a muhâfazasına ve selefi Vezîr Çelebi Mehemmed 
Paşa Azak muhâfazasına ta‘yîn olup, Vezîr Tellâk Ali Paşa dahi mansıbına 
gitmek fermân buyuruldı. Ve Azak'da Yeniçeri Ağası vekîli Selîm Ağa dahi 
kul tâ’ifesin zabt itmemek töhmetiyle azl olup266 ve muhâfaza nâmıyla Gönye 
Kal‘ası'na nefy olunup katl olundı. Ve Kırım Hânı Kaplan Girây Hân dahi 
taraf  taraf  Tatar tâ’ifesin muhkem zabt itmek üzre hatt-ı hümâyûn-ı şev-
ket-makrûn267 irsâl buyuruldı. Ve Hotin binâsına ta‘yîn olunan asâkir-i nus-
ret-me’âsir alay alay, fevc fevc huzûr-ı268 hümâyûndan geçüp Ser-asker Vezîr 
Abdî Paşa şem‘ine cem‘ ve bir mübârek sâ‘at içre Hotin Kal‘ası'nın temeli 
bıragılup bi-avni'llâhi'l-Melikü'l-mennân zamân-ı karîbde itmâmı müyesser 
olup muhâfazasına mukaddem giden esnâf-ı askerden ya‘ni ki yeniçeri ve 
cebeci ve topcı ve top arabacı ve Mısır askeri ve dört aşağı bölük sipâhîleri 
ve toplar ve zehâ'irleri ve cebe-hâneyi bi't-tamâm vaz‘[u] ta‘yîn olunduğun 
paşa-yı müşârun-ileyh ve269 hân-ı âlî-şân270 tarafından rikâb-ı hümâyûna arz u 
i‘lâm olundukda mukābele-i hıdmet Kırım Hânı Kaplan Girây'a271 ve Ser-as-
ker Arnavud Abdî Paşa'ya Çavuşbaşı Abdurrahmân Ağa ile kılınç kaftân gön-
derildi. Sâ’ir hıdemât-ı pâdişâhîde bulunan vüzerâ vü mîrimîrân ve ümerâya 
mansıblarına gitmek üzere izn ü insirâf  virilüp, Çankırı Sancağı’na mutasarrıf 
Cân Arslan Paşa-oğlı Hüseyin Paşa'ya Karaman Eyâleti tevcîh ve selefi Vezîr 
Sirke Osmân Paşa'ya ber-vech-i arpalık Selanik Sancağı inâyet ü ihsân olu-
nup Bender Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn buyuruldı. Ve bundan akdem Sivas 
Beylerbeyisi Baltacı İvaz Paşa'dan teşekkî olunmağın kapu arasına habs olup, 
mansıbı Türk Fazlı Paşa'ya virilmiş-idi, beş ay habsden sonra mâh-ı mezbû-
run onüçünci çehâr-şenbih-gün bâb-ı hümâyûnda katl olundı272. Ve irtesi 
penç-şenbih gün bundan akdem ma‘zûlen İznikmid'e nefy olunan Sekbân-başı 
Kürd Hasan Ağa Edirne'ye getürilüp yeniçeri ağalığına kaftân giydirildi. Ve 
selefi Arnavud Hâcı Bekir Ağa'ya iki tuğ ile Köstendil Sancağı tevcîh ü inâyet 
olundı. Ve mâh-ı mezbûrun onsekizinci dü-şenbih gün rûz-ı Kāsım vaki‘ oldı. 

Ondokuzuncı salı gün dîvân-ı hümâyûna yine Moskov ilçisi da‘vet ve ziyâfet 

266 olup ÇY: -V
267 şevket-makrûn ÇY: -V
268 huzûr -Y
269 ve -Ç
270 âlî-şân ÇY: -V
271 hân hazretlerine ÇY: -V
272 başı bedenden cüdâ oldu ÇY
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olup arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet273-masîre yüz sürüp ol mahal-
de taraf-ı pâdişâhîden274 çarlarına gidecek ahid-nâme-i hümâyûn ilçi yedine 
teslîm olup me’zûn oldı. Bi-avni'llâhi teʻâlâ275 pâdişâh-ı âlî-cenâb276 hazretle-
rinin yümn-i himmetleri ve sa‘y-i dikkatleri berekâtıyla sefer-i hümâyûnlarına 
muhtâc olmayup meks ü ârâm üzere oldukları şehr-i Edirne'de Moskov çarı ve 
Lih cumhûrı ile dil-hâh-ı hümâyûnları üzere sulh u salâh olunup nişâncı olan 
Gürci İbrâhîm Ağa ve Defterdâr-ı sâbık Bakkâl-oğlı Sarı Mehemmed Efendi 
ve Burusa'dan ma‘zûl Murâd Efendi Samar Suyı başından Azak kurbünde eski 
suyun nihâyetine varınca kat‘-ı sınura ta‘yîn olundı. Ve küttâbdan Seyyid Sebzî 
Mehemmed Efendi ile Abdülkādir Efendi dahi Podolya memleketinin sınur 
kat‘ına me’mûr ve ta‘yîn277 olup ma‘ûnetleri taraf-ı mîrîden görilüp gitdiler. Ve 
İsveç Kralı dahi diledüği vakitde vilâyetine gitmek ve aslâ ve kat‘â düşmanla-
rından ferd-i vâhid mâni‘ olmamak üzre cümle mülûk-i nasârâ tekeffül idüp 
şimdilik bahâr-ı huceste-âsâr278 vaktine değin ikāmet itmek üzere Timurtaş'dan 
kaldırılup Dimetoka'ya gönderildi. Ve yaz eyyâmında279 andan dahi kalkup 
vilâyetine gidüp selâmet-birle tahtına vüsûli i‘lâmına değin Âsitâne'de280 olan 
Moskov vekîlleri İstanbul'da281 rehn kalmak282 tarîkıyla ma‘kūl [ü] münâsib283 
görüldi. Ve kapudan paşa olanlara müte‘ayyen Akdeniz cezîrelerinden ta‘yîn 
olunan senevî yüz kîse harâc mâlı taraf-ı mîrîden zabt olunup ancak elli kîse 
mıkdârı havâss nâmına284 alıkonulmağın vüzerâdan olanlara kifâyet itmeye-
ceği nümâyân ve âşikâre285 olmağın286 hâlâ kapudan olan Sadr-ı sâbık Abaza 
Süleymân Paşa'ya Kandiye Eyâleti tevcîh ü inâyet287 buyurılup kapudanlık 

273 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
274 pâdişâh-ı zıllullâhi fi'l-âlem hazretlerinden ÇY: zıllullâhi fi'l-âlem hazretlerin -V
275 el-melikü'l-müteʻâl ÇY
276 âlî-cenâb ÇY: -V
277 ve ta‘yîn ÇY: -V
278 huceste-âsâr ÇY: -V
279 evvel bahâr-ı huceste-âsârda ÇY
280 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
281 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY
282 kalmak Ç: -YV
283 ve münâsib ÇY: -V
284 dahi +ÇY: -V
285 ve âşikâre ÇY: -V
286 olup ÇY
287 ü inâyet ÇY: -V
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hâlâ kapudânâ olan Yemişci Hâcı Mehemmed Paşa'ya zamîme ve inâyet [ü] 
ihsân288 kılındı. Ve Kandiye'den ma‘zûl Sadr-ı sâbık Numân Paşa'ya ber-vech-i 
arpalık Yanya Sancağı verildi.289 Kapudan-ı sâbık Köse Ali Paşa-oğlı Eğribozlı 
Mehemmed Paşa Sakız muhâfazasına ta‘yîn olup, selefi Vezîr Kirli Ahmed 
Paşa'ya Musul Eyâleti ve anın selefi Minder Masdısı Vezîr İbrâhîm Paşa'ya 
[310b] Diyârbekir Eyâleti tevcîh ve anın selefi Vezîr Genç Ali Paşa Bozca-
ada'ya nefy olundı. Ve ma‘zûl beylerbeyilerden Telhîsî Murtazâ Paşa'ya Van 
Eyâleti ve selefi Vezîr Aşçı Abdurrahmân Paşa'ya Şehrizor Eyâleti ve anın sele-
fi Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa'ya Erzurûm Eyâleti tevcîh ve anın selefi Vezîr 
Tellâk Ali Paşa Trabzon'a nefy olundı. Ve Arnavud Küçük Caʻfer Paşa-oğlı Ali 
Paşa'ya Bosna Eyâleti ve selefi Dizdâr-oğlı Sarı Ahmed Paşa'ya Avlonya San-
cağı ve Hotin muhâfazasında olan Rumili Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Abdî 
Paşa'ya Niğbolı Sancağı inzimâmı ile Özi Eyâleti ve selefi Kumkapulı Kara 
Mustafâ Paşa'ya Rumili Eyâleti virilüp290 ve Tulca Kal‘ası'nda mahbûs Bodur 
Mustafâ Paşa'ya Tımışvar Eyâleti tevcîh ü inâyet291 buyuruldı. 

ric‘at-i Pâdişâh-ı Gāzî be-Dârü'l-292aliyye

Artık bundan sonra pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin Edirne'de meks ü ikāmetleri-
nin lüz[û]mı olmayup Âsitâne-i sa‘âdet'e teveccüh [ü] azîmetleri müveccah293 
ü ahsen294 görülmeğin bir seneden berü Sarây Meydânı'nda kurulı duran 
otağ-ı hümâyûn kaldırılup Solak Çeşmesi mukābilinde vâkı‘ Burnıpamuklı 
Karye sahrâsına nakl ve vaz‘ olundı. Ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin ikinci dü-şenbih 
gün ocağı halkı ile yeniçeri ağası kalkup295 İstanbul'a296 revân oldı. Beşinci 
penç-şenbih güni ki Teşrîn-i sânî'nin onikisidir, sa‘âdetlü, adâletlü297 pâdişâh-ı 
gāzî hazretleri dahi alay ile otağ-ı hümâyûna çıkdı. Ol gün dergâh-ı âlî ka-
pucı-başılarından Şâtır Mehemmed Ağa küçük mîrâhûr olup, selefi Çerkes 

288 ihsân ÇY: -V
289 inâyet-i ihsân olundı ÇY
290 virilüp ÇY: -V
291 ü inâyet ÇY: -V
292 dârü's-saltanatü'l-aliyye ÇY: saltanatü -V
293 müvecceh ÇY
294 ve ahsen ÇY: -V
295 nehzat ÇY
296 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
297 sa‘âdetlü, adâletlü ÇY: -V
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Ahmed Ağa ze‘âmetiyle kaldı. Altıncı cumʻa gün rıhlet olup Menzil-i Hafsa. 
Ol gün vâlide sultân hazretlerine Teke Vâlisi Koca Hasan Paşa konakcı ta‘yîn 
olunmuş idi. Edirne sarâyından nehzat ve doğrı menzil-i mezbûra teşrîf  ve 
nüzûl buyurdılar. Yedinci penç-şenbih gün Menzil-i298 Baba-yı atîk. Sekizinci 
bâzâr gün Menzil-i Burgos. İrtesi dü-şenbih güni oturak. Onuncı salı299 gün 
Menzil-i Karışdıran. Onbirinci çehâr-şenbih gün Menzil-i Çorlı., Ol gün 
İstanbul Bostâncı-başı Arnavud Hâcı Halîl Ağa Ergene köprüsünde istikbâl 
idüp Edirne Bostâncı-başı Tiryâkî Ahmed Ağa hıl‘at giyüp girüye avdet eyledi. 
Onikinci penç-şenbih gün Menzil-i Silivri. Ol gün İstanbul'un300 ulemâ vü 
meşâyihi nevâle-gâhda istikbâl idüp selâmladılar. İrtesi cumʻa gün oturak. On-
dördünci şenbih güni Menzil-i Büyükçekmece. Onbeşinci bâzâr gün Menzil-i 
Küçükçekmece. Onaltıncı dü-şenbih gün Menzil-i sahrâ-yı Dâvudpaşa. Ol 
gün İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr-i dilîr301 Helvâcı Yûsuf  Paşa ve Kapudan 
Yemişci Hâcı Mehemmed Paşa ve Yeniçeri Ağası Kürd Hasan Ağa ordu-yı 
hümâyûn-ı nusret-makrûn302 kenârında selâmlayup şehre gitdiler. Mukad-
demâ Vidoz Bâğçesi vezîr-i aʻzam zevcesi Fâtıma Sultân hazretlerine ihsân-ı 
hümâyûn303 buyurulmağın vâlide sultân hazretleri bütün harem-i şerîfle304 
doğrı ana inüp, izn-i hümâyûn ile vezîr-i aʻzam ve305 şeyhü'l-islâm efendi haz-
retleri306 ve yeniçeri ağası bâğçe kurbüne varup selâmladılar. Vezîr-i aʻzam ile 
efendiye307 kürk ve yeniçeri ağasına çıkın altun in‘âm ü ihsân308 buyuruldı. Ol 
gün Rodos'da mahbûs Sadr-ı sâbık Gürci Yûsuf  Paşa'nın ser-i maktû‘ı gelüp 
otağ-ı hümâyûn kapusı önüne bırakıldı. İki gün oturak olup mâh-ı mezbûrun 
ondokuzuncı penç-şenbih güni ki Teşrîn-i sânî'nin yirmialtısıdır, acîb ve garîb 
alaylu309 ile bir soğuk ve310 yağmurlı günde İstanbul'a duhûl, sarây-ı surûr-ı 

298 menzil ÇY: -V
299 Salı ÇY: -V
300 Âsitâne-i sa‘âdetin ÇY
301 dilîr ÇY: -V
302 nusret-makrûn ÇY: -V
303 hümâyûn ÇY: -V
304 hümâyûn ile ÇY
305 ve -ÇY
306 hazretleri ÇY: -V
307 efendi hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
308 ihsân-ı in‘âm ÇY
309 alaylar ÇY
310 soğuk ve ÇY: -V
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bihişt-âsâlarına şeref-nüzûl buyurdılar. Ol mahalde vezîr-i aʻzam ile şeyhü'l-is-
lâm efendi hazretleri içerü arz odasına da‘vet ve mu‘tâd üzre vezîr-i aʻzama311 
kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ve efendiye312 beyâz çuka kaplu semmûr 
erkân fâ’izü's-sürûr313 kürk ilbâs, vâlide sultân konakcısı Koca Hasan Paşa'ya 
dahi harem kapusı önünde taraf-ı sultânîden semmûr erkân kürk ile beş kîse 
nakd akçe314 ihsân ü ikrâm olundılar. 

Ve yirmisekizinci şenbih gün Kubbe-nişîn Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya Anadolı 
Eyâleti ve selefi Bender muhâfazasından gelen Vezîr Topal Yûsuf  Paşa'ya 
Haleb Eyâleti tevcîh ü inâyet315 olup Rakka iskânından boşanup Anadolı 
diyârına münteşir olup kat‘-ı tarîklik iden ve kurâ ve kasabât fukarâsının hâ-
nümânun yakup yıkup316 mâl ve emlâklerin nehb ü gāret ve hasâret iden Kürd 
ve Türkmân aşâyirin Rakka iskânına317 sürüp getürmek ve inâd u muhâlefet 
idenlerinin hakkından gelmek şartıyla Rakka Eyâleti dahi Haleb Eyâleti’ne 
zamîme kılındı. Ve Üsküdar'da vâki‘ Vâlide Atik Câmi‘-i şerîfinin serbes [ü] 
müteferrik Kürd ve Türkmân aşâyirlerinden Anadolı'da ekser fesâdlık iden 
erâzil ve eşkıyâ ekserî bunlardan olup ve aşâ’ir-i sâ’ire kapulı ve kapusuz kara 
hırsız ta‘bîr olunan levend makūlesi318 dahi sıkıldıkca gelüp bunlara sığınup 
hükkâm-ı memleket “vakf  re‘âyâdır“ deyü bir vechile cür’et idüp üzerlerine 
varmamağla sükkân-ı Anadolı'nun ağniyâ ve fukarâsında ve âyende vü re-
vende tüccâr ve ebnâ-i sebîlinde emn ü râhat kalmayup bunların tedârükleri 
görülmek vâcibât-ı dîniyyeden olduğı vezîr-i aʻzam hazretlerinin ma‘lûmları 
olduğundan gayrı, Vezîr Topal Yûsuf  Paşa dahi bi'l-müşâfehe i‘lâm ve anlar 
dahi rikâb-ı hümâyûna arz u istîzân itmeleri ile vakıflıkdan ref‘ ve havâss-ı 
hümâyûndan zabt ve Rakka iskânına nefy ve mukābelesinde vakf-ı mezbûra 
gümrük mâlından yazusı mıkdârınca nakd akçe virilmek fermân buyuruldı. Ve 
Rakka'dan ma‘zûl Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'ya Karaman Eyâleti selefi 
Cân Arslan Paşa-oğlı Hüseyin Paşa'ya Şâm-ı Trablus Eyâleti ve anun selefi 

311 vezîr-i aʻzam kullarına ÇY: kulların -V
312 efendi hazretlerine dahi ÇY: hazretlerin dahi -V
313 erkân fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
314 inâyet ü ÇY: -V
315 ü inâyet ÇY: -V
316 yıkup ÇY: -V
317 iskânlarına ÇY
318 makūleleri ÇY
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Vezîr-i dilîr319 Kara Mehemmed Paşa'ya Adana Eyâleti ve anın selefi Emîr 
Ahmed Paşa'ya320 Teke Sancağı ve Haleb'den ma‘zûl Vezîr Kıbtî Ali Paşa'ya 
Sivas Eyâleti ve anın halefi321 Türk Fazlı Paşa'ya Ankara Sancağı ve Tersâne 
Kethudâsı Bekir Paşa'ya Mağrib-i Trablus Eyâleti ve ma‘zûl ümerâdan Kurd 
Mehemmed Paşa'ya Akşehir Sancağı ve Mehemmed Bey-oğlı Tahir Bey'e 
an-asl ocaklıkları olan Dukakin Sancağı te’bîden tevcîh [ü] inâyet322 olundı. 
Ve Şâtır Mehemmed Ağa azlinden küçük mîrâhûrluk vezîr-i aʻzam eniştesi 
Kapucı-başı Osmân Ağa'ya inâyet [ü] ihsân323 buyuruldı. Ve mâh-ı Zi'l-hic-
ce'nin onuncı penç-şenbih gün şevketlü, mehâbetlü324 pâdişâh-ı gāzî hazretleri 
mu‘tâd-ı kadîm üzre a‘yân-ı dîvân ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay-birle 
Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup salât-ı îdi kılup325 geldi.326 Mâh-ı mezbûrun 
yirmialtıncı şenbih gün bî-cürm Kapudan Yemişci327 Hâcı Mehemmed Paşa 
azlinden Liman Reîsi Seyyid Süleymân Hâce, kapudan paşa nasb olup kapu-
danlık dahi mansıbına zamîme kılındı. Ve Topcıbaşı Mazlûm Ali Ağa azlinden 
Ocak Kethudâsı Hâcı İvazoğlı Mukallid Tiryâkî Mustafâ Ağa topcıbaşı nasb 
olundı. Ve sene bunda encâma irdi. Vefeyât-ı vüzerâ-yı izâm: Hasan Paşa.

319 dilîr ÇY: -V
320 Adana... Paşa'ya ÇY
321 selefi ÇY
322 inâyet ÇY: -V
323 ihsân ÇY: -V
324 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
325 edâ idüp ÇY
326 girü avdet ve ÇY
327 Aşcı ÇY
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BiN YÜZ YirMi ALTI SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi çehâr-şenbih güni ki Kânûn-ı sânî'nin 
dahi altısıdır, mâh-ı mezbûrun onikinci bâzâr gün Kal‘a-i Hotin binâsında def-
terdâr olan Kayseriyyeli Osmân Efendi başdefterdâr nasb olup selefi Boşnak 
Sarı Mustafâ Paşa Efendi'ye yine beylerbeyilik ile Rûm Eyaleti virilüp anın 
selefi Kara Mustafâ Paşa Eğriboz muhâfazasına ve anın selefi Çavuşoğlı Vezîr 
Çakırcı Hasan Paşa Sakız muhâfazasına ve anın selefi Mehemmed Paşa'ya 
ve Küçük Caʻfer Paşa-oğlı Arnavud Ali Paşa'ya Yanya Sancağı ve selefi sadr-ı 
sâbık Numân Paşa'ya Bosna Eyâleti ve anın selefi Arnavud Deli Bekir Paşa'ya 
Kilis Sancağı inâyet buyuruldı ve Divriğili Bekir Paşa'ya Maraş Eyâleti ve anın 
selefi Şehsuvar-oğlı Mehemmed Paşa'ya Kudüs Sancağı tevcîh olundı. 

Katl-i Nasûh Paşa

Yedi seneden berü Şâm Eyâleti inzimâmı ile emîrü'l-hac olan Osmân-oğlı 
Nasûh Paşa gerçi hüccâc-ı müslimîni selâmet-birle götürüp getürdi lâkin git-
dikçe istiğnâya başlayup senevî kendüye virilen sekizyüz kîse akçe “masârıfıma 
kifâyet itmez” deyü gâh “Şâm Trablus Eyâleti ve gâh Sayda-Berut Sancağı’n 
dahi mansıbıma ilhâk idesiz ve illâ paşaların redd ve tarafımdan zabt itdirüp 
Adana'dan ötesinin cüz’î ve küllî azl ve nasbı yedime müfevvaz olmalıdır” deyü 
bu gûne bed-evzâ‘ ü etvârı ve hurûc da‘vâsına dek sülûki der-i devlete mün‘akis 
olıcak tedârüki bu sâ‘atde görilüp izâlesi mühimmât-ı dîniyyeden olmağın 
katline vezîr-i aʻzam kulları hatt-ı şerîf  alup Vezîr Topal Yûsuf  Paşa'ya virdi. 
“Şu hâyinin ne yüzden olur ise olsun tedârükin gör ve ol câniblerin umûrı sana 
müfevvazdır kimi dilersen buyuruldı gönder hidemât-ı aliyyeye yanına getür” 
buyurup bir yeşil çuka kaplu semmûr erkân kürk giydirdi. Ol dahi me’mûr ol-
duğı üzre [311a] yanına ta‘yîn mâh-ı Safer'in onikinci salı gün dîvân-ı hü-
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mayûndan sene-i mâziyenin reşen mevâcibi çıkup mu‘tâd üzere vüzerâ arza 
girdi. Haleb eyâletlerine mutasarrıf  Vezîr Topal Yûsuf  Paşa1 yanına ta‘yîn 
olunan vüzerâ vü mîr-i mîrân [ü] ümerâ ile Şâm-ı şerîfi zabt eyleyüp Vâlî-i 
Şâm Emîrü'l-hâc Vezîr Nasûh Paşa ile hüccâc-ı müslimînin kudûmuna munta-
zır olup ve bunda bir hüsn-i tedbîr eyledi. Ya‘ni ki bunı askerinden ayırup dü-
şürmek ve andan [sonra] işin bitürmek fikrinde oldı. Hakkā ki tedbîri muvâfık 
geldi bî-ceng ü cidâl husûl-i murâdı cilve-ger oldı. Şöyle ki mukaddem kendüye 
bu mazmûnda yazdı. “Benim karındaşım seni âgâh iderim ki cümle hıdmetle-
rin hebâ oldı katline hatt-ı hümâyûn sâdır oldı. Bizi bu işe me’mûr ve ta‘yîn2 
itdiler ve yanıma Kürd ve Türkmân askerinden haylî âdem ta‘yîn eylediler. 
Gelüp Şâm'ı3 zabt idüp sana muntazırım lâkin nâmın almış bir gâzî vezîrsin 
her vechile acırım aramızda nâ-hakk yere kan dökülmesin (ve bu denlü ibâdu'l-
lâhın müte‘azzir olmasını4 revâ görmeyelim)5. Osmânlu'ya kim yaradı ki sen 
yarayasın bu gün sana ise yarın banadır bu câniblerin deryâ kenârları zabt 
olunmuşdur. Eger ma‘kūl [ü] münâsib ise kendüne yârdan biraz âdem ile Yafa 
iskelesine firâr ve bulunan sefâyinlere girüp murâd eyledüğin mahalde karâr 
itmeği müstahsen gördüm. Yok ben firâr itmeği6 kabûl itmem döğüşürüm dir 
isen ben de Şâm sahrâsında hâzır [u] müheyyâyım hemen gelesin” sözi ile 
hatm-i kelâm eyleyüp irsâl eyledi. Ve Âsitâne'den7 bölükbaşılarına hitâben ge-
türdüği fermân-ı hümâyûn8 ve ser-çeşme mektûbı ile kendü buyuruldusun 
mahfîce başbölükbaşısına gönderüp zinhâr sakınup ceng ü cidâl9 sadedinde10 
olmayasın11 cümleten katl olunmaların âgâh eyledi. Vezîr Nasûh Paşa dahi 
hüccâc-ı müslimîn ile Terhâne Hânı'na gelüp konduğı mahalde kâğıd12 kendü-
ye vâsıl olıcak bilüp vükelâsın yanına13 da‘vet eyledi. “Biz varmazız pâdişâhdan 

1 Bin yüz yirmi altı... Yusuf  Paşa; mükerrer V: -ÇY
2 ve ta‘yîn ÇY: -V
3 Şâm-ı şerîfi ÇY: şerîf  -V
4 ve bu... olmasını -Y
5 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
6 bir dürlü +ÇY: -V
7 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
8 hümâyûn Y: -ÇV
9 ü cidâl ÇY: -V
10 bir dürlü +Ç: -YV
11 ve illâ +Ç: -YV
12 kâğıd VY: kâğıdlar Ç
13 yanına Ç: -YV
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fermân ve ser-çeşmeden mektûb geldi dîn karındaşlarımız ile kıtâl itmeziz ve 
levendden sana teba‘iyyet idenleri kırup tedârükün gör ve ne cânibe gidersen 
git” cevâbın virmeleri ile me’yûs olup gâh Yûsuf  Paşa'yı şebhûn idecek oldı ve 
gâh Şâm'ı gâret ü hasâret14 idüp15 sükkânın önüne katup “şer‘le da‘vâm var” 
diyerek Üsküdar'a gelecek oldı ve a‘yân-ı haccı getürüp cümlesin bir çadıra 
habs eyleyüp etrâfın16 bekletdi. “Hüsn-i hâlimi ve bana zulm olduğunı arz idin 
ve illâ cümlenizi kırarın” deyü ellerinden cebren ve kahren mahzar alup irtesi 
yürümek zu‘munda “Allâhü Ekber” ol gün ve ol gice bir mertebe rahmet-i 
bârân nâzil oldı ki herkes nefsî nefsî olup irtesi gün hüccâc-ı müslimîn ahvâli 
vâkıf  olmağla yükleden yükledenin olup Şâm-ı şerîf17 cânibine teveccüh [ü] 
azîmet18 eylediklerin Nasûh Paşa işidüp def‘ sadedinde oldı. Kimesne19 ısgā 
itmeyicek a‘yân-ı haccı ihâta idüp fikr eyledi. “Eğer Yûsuf  Paşa yanında olan 
asker20 levend makūlesi olaydı mâl ve istimâlet ile tarafıma teba‘iyyeti mümkün 
idi, lâkin Türkmân tâ‘ifesi kendünün aşîreti askeridir, mukāvemet câ’iz değil 
firârdan gayrı çare yok” diyüp, levendine izn virdi. Anlar da çadırların yakup 
eşyâsını yağmaya meşgūl iken atı ve kendü yarak ve yüz kadar21 âdemi ile 
ikindi mahalli hüccâc-ı müslimînden ayrılup yükde hafif  ve bahâda ağır22 
zî-kıymet eşyâsın yanına alup Mezîriyye, andan Yafa'ya doğrı firârı haberi 
Yûsuf  Paşa'ya vâsıl olıcak, hüccâc-ı müslimîn dahi tamâmen Şâm-ı şerif'e 
vusûl bulduğı gibi bi'z-zât kendü ve Çerkes Mehemmed Paşa ve Cân Arslan 
Paşa-oğlı ve Rişvân-oğlı Mehemmed Bey kendüleri ve atları ve dahi yarak, 
kapuları askerinden ve eyâletlerinden ve Kürd ve Türkmen tâ’ifesinden beşyüz 
mıkdârı güzîde bahâdır ve harb ü darbe kādir âdemleri ile ta‘yîn [ü] irsâl idüp 
Meziriyye'ye vardılar ve andan Yafa'ya doğrı sekiz gün ve sekiz gice ılgār eyle-
diler nâm ü şânın bulamayup tozun bile görmediler. Artık kendülere ye’s gelüp 
bir dağın eteğine indiler. İşte Yafa'ya iki sâ‘at yer kaldı iskelede yatan gemilerin 
direkleri göründi zâhir binüp gitmiş der iken Yafa'dan gelür bir sâ‘î üzerlerine 

14 ü hasâret ÇY: -V
15 idecek oldu ve dahi ahâlî-i Ç: edecek ve dahi Y: idüp -V
16 etrâf  ü eknâfın Y: ü eknâf  - ÇV
17 şerîf  Y: -ÇV
18 ve azîmet Y: -ÇV
19 kimesne V: aslâ bir kimse Ç: kimesne aslâ Y
20 Kürd ve Türkmen +Ç: -YV
21 kadar VÇ: mıkdârı Y
22 yükde hafîf  ve bahâda ağır ÇY: -V 
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çıkageldi ve tutup Yûsuf  Paşa'ya getürdiler. Su’âl olundukda, “bu dağın ardın-
da beşyüz mıkdârı atluya râst geldim içlerinde puşilü bir ak sakallu âdem var23 
elinde doğan, orman içinde kuş avlıyor etrâfında olanlar ...24 olsun sadâsın 
idiyor” diyicek, ne olduğun bildiler. Sâ‘îyi atlandurup önlerine katdılar dağın 
başına çıkup gösterdi. Ale'l-ittifâk sür‘at [ü] isti‘câl ile üzerlerine yürüdüklerin 
Nasûh Paşa göricek bildi. Elinde doğanın kündesin çözüp âzâd eyledi, tevâbi‘în 
cem‘ idüp cenge25 duruşdı lâkin hasm kavî ân-ı vâhidde oniki kadar âdemi 
düşüp ve bir ol kadarı dahi yaralandı. Berü cânibden dahi ancak bir âdem 
şehîd ve otuz kadarı26 mecrûh olduğı mahalde artık kendüsi dahi hayâtdan 
me’yûs olup, dokuz katır yüki altundan bir katır yüki altun kîselerin yarup yol 
üzerlerine dökdi. Tama‘-ı hâm belâsıyla altuna üşerler ben de ol vaktde at 
boynuna düşüp Yafa'ya irişüp sefâyin-i müheyyâya girüp firâr fikrinde oldı. 
Lâkin Yûsuf  Paşa “ne zamân mâl kîsesüz gider” deyü halkı men‘ idüp Nasûh 
Paşa [üzerine] askerini yürütdi ve tevâbi‘ine “cengden27 el çekin kasdımız an-
cak paşanızın başıdır ve illâ cümleniz kırılursuz” deyü nidâ itdirmekle her biri 
bir tarafa çekildi. Artık cümleten Nasûh Paşa üzerine hamle vü hucûm eyledi-
ler. Ol dahi Aydın hırsızlığından gelme bir papak kātil idi, dayanamayup yüz 
çevirdi dolı dizgin ardına bakarak ve elinde tüfengi kaldırup yaklaşanlara 
havâle iderek firâr iderken bindiği kısrak kendüyi bir zeytûn ağacına mı yohsa 
bir dıraht-ı mîşeye mi çarpup yıkıldı, hurda-hâş olup teslîm-i rûh itdüği mahal-
de kılınçlı ekrâdından Kara Emîr nâm bir dilîr irişüp zîr ü zeber yatduğı yerde 
inüp başın kesüp Yûsuf  Paşa'ya götürdi ve eğlendirmeyüp Âsitâne'ye gönder-
dikden sonra tevâbi‘ine âmân virüp yanına aldı ve altun yükceğizin28 ekl ü bel‘ 
eyledi. Bilmem nice hazm ede,29 hele âfiyetler ola30. Ol mahalden mansûr ü 
muzaffer tok doyum Şâm-ı şerîfe gelüp vusûl bulduğun künhüyle vâki‘ hâli 
der-i devlete31 arz u i‘lâm eyledi. Mukaddem mâh-ı Safer'in onbeşinci cumʻa 
güni Nasûh Paşa'nın Terhâne Hânı'ndan firârı haberi ve yirmibeşinci dü-şen-

23 var Ç: -YV
24 dürlü dürlü ÇY
25 ü harbe ÇY: -V
26 kadarı VÇ: mıkdârı Y
27 ü cidâlden ÇY: ü cidâl -V
28 yüklerini anber gibice ÇY
29 Bilmem nice hazm ide - ÇY
30 âfiyetler olsun ÇY
31 devlet-medâra ÇY: medâr -V
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bih gün ser-i maktû‘ı İstanbul'a32 gelüp bâb-ı hümâyûna bırakıldı ve mutasarrıf 
olduğı Şâm-ı şerîf33 mansıbıyla emîrü'l-haclık Karaman Vâlisi Vezîr Çerkes 
Mehemmed Paşa'ya ve Eyâlet-i Karaman Tatar Sâlih Paşa'ya tevcîh [ü] inâ-
yet34 olundı. Ve maktûl-i mezkûr etibbâ‘ından Vezîr Yûsuf  Paşa habsinde olup 
iki seneden berü Kudüs-i şerîf  Sancağı’na mutasarrıf  iken henûz ma‘zûl olan 
Ali Paşa ve kethudâsı Mehemmed ve ev35 kethudâsı Pûseci Hüseyin ve hazîne-
dârı Ahmed ve dîvân efendisi Mehemmed ve Kapucılar Kethudâsı Sarrâc36 
Mustafâ ve mataracısı ve mîrâhûrı Ali'nin ihzârına Kapucı-başı Türk Mehem-
med Ağa gönderilmişdi alup Sayda'da mîrî kalyona tahmîl ve İstanbul'a getü-
rüp Yedikule'de dizdâra teslîm olundukdan sonra37 hâsbâğçe bostâncılar oda-
larında habsden sonra38 bir gice39 cümlesi zindâna nakl ve anda40 boğulup 
deryâya atıldı. Ve yine sâbıkā kethudâsı olup iki seneden berü Cidde Sanca-
ğı’na mutasarrıf  Edirneli Halîl Paşa'nın ihzârına hatt-ı şerîf-i41 şevket-makrûn42 
ile Kapucı-başı Küçük Hasan43 Ağa ta‘yîn olup Mısır yolundan Mekke-i mü-
kerreme'ye gitdi ve maktûl-i mezkûrun Aydın'da vâki‘ Güzelhisâr'da olan mâl 
ve eşyâsı kabzına Kapucı-başı Ahmed Bey ile Hâssa Hâseki Cellâd Kara 
Mustafâ Ağa ve sâbıkā çavuşbaşılığından ma‘zûl ve Manisa'da menfî Türk 
Ahmed Ağa dahi emlâki furûhtuna me’mûr oldılar. Ve Şâm-ı şerîfde olan mâ-
lın kabz ve furûhtuna dahi Kapucı-başı Sûhte Halîl Ağa dahi ta‘yîn [ü] irsâl 
buyuruldı. Bunlardan tahsîl olunan bin kîselik kadar nukūd akçe hazîne-i âmi-
reye gelüp dâhil oldı. 

Ve üç seneden berü Mekke-i mükerreme'nin suyı ta‘mîrinin mübâşiri küt-
tâbdan Hüseyin Paşa-oğlı Götü Eğri Kımıldı Mehemmed Bey'e Şâm-ı şerîf 
Eyâleti ve ümerâ-i Mısrıyye'den Çerkes Yûsuf  Bey'e Cidde Sancağı verildi44 

32 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
33 şerîf  ÇY: -V
34 inâyet ÇY: -V
35 konak Ç: ev YV
36 Sarrâc VY: Cerrâh Ç
37 sonra VY: irtesi gün Ç
38 habsden sonra -Y
39 gice VÇ: gicede Y
40 andan sonra Y
41 şerîf  VÇ: hümâyûn Y
42 şevket-makrûn Y: -ÇV
43 Hasan Ç: -YV
44 inâyet ü ihsân olundı ÇY
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ve mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in onikinci çehâr-şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘in-
de mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh-ı gāzi45 hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. 
Ol gün Müjdeci Hâcı Mehemmed gelüp hüccâc-ı müslimînin selâmet-birle 
Şâm-ı şerîfe vusûli haberin virüp getürdüği bir kutı Medîne hurmasın huzûr-ı 
hümâyûna arz idüp yamağı ile kaftân giydiler. Ondördünci cumʻa gün Hotin 
[311b] [Vâlîsi] Vezîr Arnavud Abdî Paşa'dan kâğıd gelüp Lih Kralı Frideri-
kos'un asker cem‘inde olup sulha46 mugāyir hareketi ve Kal‘a-i Boşder muhâ-
fazasına bir mıkdâr âdem ta‘yîn olunmasını iltimâs itmiş, der-akab Rumili 
ve Anadolı diyârlarının eyâletleri askerleri47 me’mûr olup gitdiler. Onyedinci 
dü-şenbih güni tersânede yeni baştarde indirilüp vezîr-i aʻzam kürkli ve sâde 
iki48 sevb hıla‘-ı fâhire ve şeyhü'l-islâm efendi hazretlerine beyâz çuka kaplu 
semmûr erkân kürk ve kapudân paşa ile iş erlerine hıl‘atleri ilbâs buyuruldı. Ve 
yirmibirinci cumʻa güni Azak Muhâfızı Vezîr Çelebi Mehemmed Paşa'nın ve 
Maraş Beylerbeyisi Divriğili Bekir Paşa'nın ve Saruhan Sancağı’na mutasarrıf 
Yanbeyi Mehemmed Paşa-oğlı Hüseyin Paşa'nın fevti haberi gelmeğin Anadolı 
Beylerbeyisi Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa Hamîd Sancağı ile kādî ta‘yîn olup49 
Azak muhâfazasına ve Karaman Beylerbeyisi Divriğili50 Tatar Sâlih Paşa 
Kefe Eyâleti ile virilüp Yeni Kal‘a muhâfazasına ta‘yîn [ü] irsâl51 olunup Yeni 
Kal‘a Muhâfızı Vezîr Boşnak Receb Paşa'ya Kudüs-i şerîf  Sancağı ve selefi 
Şehsuvâr-oğlı Mehemmed Paşa'ya Anadolı Eyâleti ve Köstendil Sancağı’na 
mutasarrıf  Cin Ali Paşa'ya Niğbolı Sancağı ve anın selefi Hotin muhâfızı Vezîr 
Arnavud Abdî Paşa'ya ber-vech-i arpalık Teke Sancağı ve anın selefi Koca 
Hasan Paşa'ya Karaman Eyâleti ve Bozcaada'da menfî Vezîr Genç Ali Paşa'ya 
Maraş Eyâleti ve Haleb ve Rakka eyâletlerine mutasarrıf  Topal Yûsuf  Paşa'ya 
yine ber-vech-i arpalık Rakka Eyâleti zamîmesiyle emîrü'l-haclık ile Şâm Eyâ-
leti ve selefi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'ya Sayda-Berut Sancağı ve anın 
selefi Vezîr Moralı Aşcı İbrâhîm Paşa'ya Haleb Eyâleti inâyet52 ve Burunsuz 
Mehemmed Paşa'ya Şebinkarahisâr Sancağı ve Süleymân Paşa'ya Saruhan 

45 gāzî Y: -ÇV 
46 sulh ü salâha Y: ü salâh -ÇV
47 askeri ve kapu kulları ÇY
48 kat +Y: -ÇV
49 kadı ta‘yîn olup -Y
50 Divriğili Ç: -YV
51 ve irsâl Y: -ÇV
52 inâyet Y: -ÇV
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Sancağı ve Bozoklı Mehemmed Paşa'ya Akşehir Sancağı ve anın selefi Arab 
Mehemmed Paşa'ya Gazze Sancağı tevcîh ü inâyet53 buyuruldı. Ve Tatar Sâlih 
Paşa henûz mansıbına varmadın Kırkkilise'de fevti haberi gelmeğin Eyâlet-i 
Kefe Kayseriyye Sancağı’na mutasarrıf  Tatar Mahmûd Paşa'ya virilüp54 Yeni 
Kal‘a muhâfazasına ta‘yîn ve55 me’mûr kılındı. 

Ve mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî56 hazretlerinin 
Zeyneb nâm bir sultânları vücûda geldi. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in dördünci 
penç-şenbih gün Rumili Kādî-askeri Burusevî Menteş-zâde Abdurrahîm 
Efendi ile Anadolı Kādî-askeri Mîrzâ-zâde Mehemmed Efendi azlinden 
Rumili sadrı, Anadolı sadrından munfasıl Dâmâd-zâde Ahmed Efendi'ye 
Anadolı sadrı, İstanbul Kazâsı'ndan munfasıl Deli Hamîd Efendi-oğlı Abdul-
lâh Efendi'ye inâyet buyuruldı. Mukaddemâ Edirne'den gelen Lih ilçisinin 
bed-gûy ve bed-evzâ‘ından rağbet olunmayup bir seneden mütecâviz menkûb 
bırağılmış-idi ve Moskovlı ile böyle bir kavî tarafeyne hayırlı sulh ü salâh57 ile 
dostluk nümâyân olmağla, yüzünün yeli inüp kulluk iddi‘âsında olduğı rikâb-ı 
hümâyûna telhîs olup makbûl ve me’zûn olmağla mâh-ı mezbûrun dokuzuncı 
salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup vüzerâ akabinde hâne-i arzda 
pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-58masîre yüz sürüp nâmesin sundı ve lisânen cum-
hûrlarının arz-ı hulûsların söyledi. Ve Musul Beylerbeyisi Vezîr Kirli Ahmed 
Paşa mukaddemâ İstanbul Kā’im-makāmı iken pes-i perdeden Rumili iskele-
lerinden almak şartıyla harbî kâfire furûht eylediği zahîre mesmû‘-ı pâdişâhî 
olup Başmuhâsebe'den kaydı yoklanup virdiği ellibir kıt‘a fermân nümâyân ve 
ihâneti ayân olmağın mansıbından azl olunduğundan gayri tuğı [ve] sancağı 
alınup paşalık defterinden hekk ve diyâr-ı Amasya'ya nefy olundı. Mansıbı 
mâh-ı mezbûrun onbirinci penç-şenbih gün Boşnak Kuşcı Mustafâ Paşa'ya 
virildi.

53 ü inâyet Y: -ÇV
54 inâyet ü ihsân olup ÇY
55 ta‘yîn ve ÇY: -V
56 gāzî ÇY: -V
57 ü salâh ÇY: ü salâh -V
58 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
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Vefât-ı şehzâde Sultân ibrâhîm

Mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı cumʻa güni ki ibtidâ-yı rûz-ı Hızır'dır, pâdişâh-ı 
gāzî59 hazretlerinin ammîleri merhûm Sultân Ahmed Hân aleyhi rahmeti ve'l-
gufrân hazretlerinin60 oğlı Şehzâde Sultân İbrâhîm yirmiiki yaş üç aylıkda fevt 
olub61 cenâzesi dârü's-sa‘âde kapusı önünde nihâde kılınan teneşîre vaz‘ olun-
dukdan sonra halkın fikr-i fâsidelerin izâle içün bi-emr-i hümâyûn vüzerâ-yı 
izâm ve ulemâ-yı kirâm ve bi-esrihim kol ağaları açup bakdıkdan sonra gasl ve 
techîz ü tekfîn olunup kaldırdılar. Akağalar Kapusı önünde müftî efendi imâ-
met idüp pâdişâh-ı gāzî62 hazretleri dahi kapu dâhilinde iktidâ eyleyüp namâzı 
kılındıkdan sonra ancak a‘yân-ı devlet önüne düşüp Ayasofya Câmi‘i'ne mülâ-
sık Sultân Mustafâ-yı kadîm Türbesi'ne götürüp defn eylediler. Ve Şehrizor 
Vâlîsi Vezîr Aşcı Abdurrahmân Paşa har-ı lâ-yefhem makūlesinden olmağla 
anın dahi tuğ, sancağı alınup Urla nâm kasabaya nefy olundı ve mansıbı Sakız 
Muhâfızı Çavuş-oğlı Vezîr Çakırcı Hasan Paşa'ya virildi.63 Ve mâh-ı mezbûrun 
yirmibirinci bâzâr gün Hanya Muhâfızı Vezîr Kandilci Hüseyin Paşa'nın fevti 
haberi gelmeğin, Bender muhâfazasında olan Vezîr Sirke Osmân Paşa Hanya 
muhâfazasına ve Arnavud İskenderiyye Sancağı Beyi Dâmâd Mehemmed 
Bey'e bir tuğ dahi virilüp, Bender muhâfazasına ta‘yîn ve Kayseriyye Sanca-
ğı arpalık ihsân buyuruldı. Ve İskenderiyye Sancağı dahi Yanya Sancağı’na 
mutasarrıf  Sarı Ahmed Paşa'ya ilhâk olundı ve Kör Ali Paşa'ya Sivas Eyâleti 
ve selefi Vezîr Kıbtî Ali Paşa'ya Silifke Sancağı ve Retimo'dan ma‘zûl Bağ-
dâdlı Kara Mehemmed Paşa'ya Selanik Sancağı tevcîh ü inâyet64 buyuruldı. 
Ve mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci penç-şenbih gün baştarda ile yirmiiki kıt‘a 
çekdirir ve onüç kıt‘a kalyon ile donanma-yı hümâyûn çıkup mu‘tâd-ı kadîm65 
üzre vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Yalı köşkünde Kapudan Seyyid Süleymân Paşa 
ile ümerâ-yı bahriyye kaftân giyüp şenlik iderek varup Beşiktaş'da demürledi-
ler.66 Ol gün vezîr-i aʻzam kulları ile şeyhü'l-islâm efendi hazretleri dahi kürk 

59 gāzî ÇY: -V
60 aleyhi rahmeti ve'l-gufrân hazretlerinin ÇY: -V
61 dâr-ı fenâdan saray-ı bekāya rıhlet idüp ÇY
62 gāzî ÇY: -V
63 inâyet ü ihsân olundı ÇY
64 ü inâyet ÇY: -V
65 kadîm ÇY: -V
66 lenger-endâz bırakdılar ÇY: -V
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giydiler. Ondördünci şenbih gün tersânede67 binâ olunan bir kıt‘a kebîr varda-
kosta68 kalyon suya indirilüp vezîr-i aʻzam ile müftî69 efendiye kürk ve kapudân 
paşa ile iş üzerinde olanlar hıl‘at70 giydiler71 ve mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in se-
kizinci salı gün yeni gelen Venedik Balyosı dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet 
olup kānûn-ı kadîm72 üzre vüzerâ akībinde hâne-i arzda bisât-bûs-ı şehriyârî 
şerefine na’îl-i merâm73 olup cumhûrları tarafından getürdiği nâmeyi sunup 
pîşkeşin arz eyledi. Emr olunduğı üzre kapudan paşa kal‘alar meremmâtı içün 
altı kıt‘a çekdiriyi Azak'a ve iki kıt‘a çekdiriyi Özi'ye irsâl ve iki kıt‘a çekdiriyi 
dahi tersânede74 alıkodukdan sonra kendü sefâyin-i sâyire ile Akdeniz'e azîmet 
[ü] revân oldı. Ve mâh-ı mezbûrun onikinci şenbih gün Mehemmed Bey yedi 
ile Mısır hazînesi gelüp dâhil-i hazîne-i âmire oldı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmi-
altıncı şenbih gün Süleymâniye'nin üç şerefeli sol menâresinin külâhına sâ‘ika 
inüp yandı75 ve der-akab yukaru şerefeye değin hedm ve ta‘mîr kılındı. 

Sebeb-i Mübâşeret-i Ta‘mîr-i Sarây-ı Galata

Galatasarâyı Kapusı karşusunda bir zımmînin hânesinden ihrâk76 vâki‘ olmağ-
la vezîr-i aʻzam kulları irişüp77 söyündürdükten78 sonra sarây-ı mezbûra varup 
derûn ve bîrûnun seyr u temâşâ eyleyüp, bu ma‘bed-i kadîm Sultân Bâyezîd-ı 
Velî aleyhi rahmeti'l Bârî79 büzürkvâr-ı kerîmin80 âsâr-ı celîlesinden olup ibtidâ-yı 
binâsından berü üçyüz seneden mütecâviz içinden bu denlü müfessirîn ve mu-
haddisîn ulemâ vü sulehâ ve vüzerâ ve ağayân ve du‘â-gûy fukarâ gelmiş ve 
geçmiş olan âsâr-ı cemîleleri bâkī kalmış sarây-ı mu‘teberin bin seksenaltı senesi 

67 Tersâne-i âmirede ÇY: âmire -V
68 vardakosta ÇY: -V
69 Şeyhü’l-islâm ÇY
70 hıl‘atler ÇY
71 ilbâs olundılar ÇY
72 kadîm ÇY: -V
73 merâm ÇY: -V
74 Tersâne-i âmirede ÇY: âmire -V
75 ihrâk-ı bi'n-nâr oldu ÇY
76 âteş-i nâgihânî ÇY
77 yetişüp ÇY
78 teskîn olundukdan ÇY
79 aleyhi rahmeti'l Bârî ÇY: -V
80 kerîm -ÇY
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gurre-i mâh-ı Rebî‘ü'l-âhiri'nde içinde mevcûd gılmânın ve taşra hademeleri-
nin cümlesine tarîkleri üzre dirlikleri virildikden sonra kapanup muhâfazasına 
bir usta ile kırk bostâncı konup, kırk yıl tamâm mu‘attal kalup mürûr-ı eyyâmla 
taraf  taraf  der ü divârları ve ancak deryâya nâzır penceresi81 çok82 kethudâ 
odası ile orta odadan gayrı hurd-ı büzürg hâne ve câmi‘leri bütün yıkılup harâb 
ender-harâb,83 mesken-i bûm ü gurâb olup yanduğun bir dürlü revâ görmeyüp 
vâfir göz yaşın dökdi84. Ve gelüp şevketlü, mehâbetlü, adâletlü85 pâdişâh-ı âlî-
cenâb86 hazretlerine ke'l-evvel87 açılmasını arz ve recâ idüp me’zûn olmağla, 
işbu sene-i mezbûre mâh-ı Cemâziye'l-evveli'nin yirmisekizinci dü-şenbih gün 
ta‘mîr [ü] termîmine mübâşeret olundı.88 Otuzuncı çehâr-şenbih gün İçil'de89 
Torun Molla Hüseyin nâm şakīnin ser-i maktû‘ı gelüp bâb-ı hümâyûna bıra-
kıldı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-âhirin onaltıncı cumʻa gün Ka‘be'den ma‘zûl Kevâ-
kib-zâde Veliyyüddin Efendi'ye İstanbul Kazâsı tevcîh ü inâyet90 oldı. Ve mâh-ı 
Receb'in gurresi cumʻa gün pâdişâh-ı âlî-cenâb91 hazretleri yeni sarâydan 
tersâne-i âmire92 bâğçesine göçdiler. Ve Anadolı diyârını kat‘-ı tarîk kaplayup93 
âyende vü revende ve ebnâ-i sebîl münkatı‘ olmağla94 Aydın Muhassılı Türk 
Ahmed Ağa'ya yine muhassıllık zamîmesi ile Adana Eyâleti virilüp müfettiş 
ta‘yîn [ü] irsâl buyuruldı ve bulduğı95 eşkıyânın hakkından gelmek üzre mü’ek-
ked evâmir-i aliyye sâdır96 oldı. Ve Adana'dan ma‘zûl Vezîr Kara Mehemmed 
Paşa Sakız muhâfazasına ta‘yîn97 ve iki seneden berü Trabzon'da menkûb ve 
bî-mansıb Vezîr Dellâk Ali Paşa Kandiye muhâfazasına, selefi sadr-ı sâbık 

81 pencereleri ÇY
82 netîce ÇY
83 ender-harâb Y: der-ender-harâb Ç: harâb -V
84 seyl-i revân eyledi ÇY
85 şevketlü, mehâbetlü, adâletlü ÇY: -V
86 âlî-cenâb ÇY: -V
87 ki gibi +Y: -ÇV
88 olunup du‘â vü senâ olundı ÇY
89 İçil'de -Ç
90 tevcih ü inâyet ÇY: -V
91 âlî-cenâb ÇY: -V
92 âmire ÇY: -V
93 kaplayup VÇ: kılup Y
94 olmağla VÇ: itmek ile Y
95 buldukları ÇY
96 ısdâr ÇY
97 ta‘yîn ÇY: -V
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Abaza Süleymân Paşa-yı dilîr98 Hanya muhâfazasına ta‘yîn ve anın selefi Vezîr 
Sirke Osmân Paşa'ya evvelki mansıbı Selânik Sancağı ibkā ve ihsân buyuruldı. 
Ve onbeşinci cumʻa gün Yalı köşkünde surre çıkdı. Ve ondokuzuncı salı gün 
dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin lezez mevâcibi çıkup vüzerâ arza99 girdi. 
Ve irtesi çehâr-şenbih gün Okmeydanı'nda nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâya 
şehzâde-i pâdişâh Sultân Süleymân Hân-ı nejâd hazretlerinin vüzerâ ve ulemâ 
ve ahâlî-i dîvân-ı sâ’ire önünce gelüp nüzûl ve tertîb-i ziyâfetden sonra hâce 
ta‘yîn buyurılan İmâm-ı sultânî-i evvel Arab-zâde Mehemmed Efendi elif  be te 
se100 okudup du‘â vü senâ101 olundı. Ve mâh-ı Şa‘bân'ın102 dördünci salı gün 
Nemçe ilçisi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup mu‘tâd üzre hıl‘atlandık-
dan103 sonra vüzerâ akabince arz odasında bisât-bûs-ı pâdişâhî şerefine na’îl 
olup104 nâme-i çâsâriyyesin sundı. Yedinci cumʻa gün Unkapanı'nda yeniçeri 
ile bostâncı gavgā idüp tarafeynden birkaç âdem telef-i nefs105 ve bir kaçı dahi106 
mecrûh olmağın Kul Kethudâsı Laz Mehemmed Ağa yeniçerinin zabt u rab-
tında ihmâl ü tekâsüli töhmetiyle ol sâ‘at azl ve tekdîr107 ve Trabzon'a nefy olup 
yerine Seksoncı Gürci Süleymân Ağa ve anın yerine Hâseki Mehemmed Ağa 
nasb ve Muhzır Çelebi Mehemmed Ağa matlûbı üzre yeniçeri efendisi nasb 
olundı. Ve irtesi şenbih gün henûz gurabâ-i yemîn ağası olan Vezîr-i aʻzam 
Hazînedârı Ahmed Ağa'ya silâhdâr ağalığı inâyet ü ihsân108 buyuruldı. 

reften-i isveç Kralı

Dimetoka'da sâkin olan109 İsveç kralı taraf  taraf  gönderdiği câsûsları gelüp 
yolları açılduğun haber virüp artık mülûk-ı nasârâdan kendüye bir dürlü110 za-

98 dilîr ÇY: -V
99 arza ÇY
100 cim hâ hı +Ç: cim +Y: -V 
101 vü senâ ÇY: -V
102 Şa’bânın V:Şa‘bânü'l-muazzamın Ç: Şa‘bânü'l-muzafferin Y 
103 hıl‘atlendikden V: ilbâs-ı hıl‘at olundukdan Ç: hıl‘at ilbâs olundukdan Y
104 pâye-i serîr-i a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre yüz sürüp ÇY
105 nefs ÇY: -V
106 bir kaçı dahi ÇY: -V
107 ve tekdîr ÇY: -V
108 ü ihsân ÇY: -V
109 olan ÇY: -V
110 kendüye bir dürlü Ç: bir dürlü kendüye Y: bir dürlü -V
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rar gelmeyeceğine itmînân-ı kalb hâsıl itmekle vilâyetine gitmeğe istîzân içün 
der-i devlet-medâra gönderdiği ilçisi mâh-ı mezbûrun onbirinci salı gün dîvân-ı 
hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup kānûn üzre hıl‘atlenüp vüzerâ akabince arz 
odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet111-masîre yüz sürüp kralının nâmesin su-
nup, lisânen ubûdiyyetin söyledi112. Ve taraf-ı pâdişâhîden dahi “hemân sadâ-
katde olsun tarafımızdan her vechile113 mükâfât olunur” buyuruldı. Ve mâh-ı 
mezbûrun onaltıncı bâzâr gün yine ilçi-i mesfûr minvâl-i meşrûh üzre dîvân-ı 
hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup hıl‘atlendikden sonra arz odasında bisât-bûs-ı 
şehriyârî şerefine na’îl oldı114 ve ol mahalde115 kralına gidecek izn-116nâme-i 
hümâyûn yedine teslîm olunduğı117 mahalde118 “Devlet-i aliyye'mizin kapusı 
açık ilticâ idenler emîn olup murâd idindiklerinden mahrûm kalmamışlardır. 
Onlar da dil-hâhları üzre mekânlarına irişür” buyuruldı. Ve taraf-ı mülûkânele-
rinden ikrâmen vezîr-i aʻzam ağavâtından Mustafâ Ağa ile bir kabza mücevher 
kılıç ve bir re’s donanmış ve dokuz re’s yelken-dest at gönderilüp ol dahi Di-
metoka'dan kalkmış ve Edirne'den üç sâ‘at öte Çömlek köyünde konmuş varup 
yetişüp119 teslîm eyledi. Ve mukaddem yanına ta‘yîn olunan Kapucı-başı Yûsuf 
Bey'den gayri yine Dergâh-ı âlî120 kapucı-başılarından Abaza Koca Mustafâ 
Ağa ve yeniçeri ocağından Turnacı Nemçe Hasan Ağa dahi muhâfız ta‘yîn 
olup kendü re’yine havâle olunmağla Eflak içinden geçüp Eflak ile Nemçe sınu-
runun hudûdı olan Zukal Boğazı'nın içinde vâki‘ Berin Kal‘ası'na değin götür-
meğe me’mûr oldılar ve ol mahalle değin mîrîden harc-ı râhların bi't-tamâm121 
virdiler. Bir müdebbir şeytân-ı aleyhi'l-la‘ne122 kâfir idi. Dimetoka'dan hareketi 
vakti kendü ile onbeş mıkdârı kapudânlarına sakalın koyuvirtdi123 ve mevcûd 
olan bin beşyüz mıkdârı âdemini beş bölük idüp ve her bölüğe üçer sakallu 

111 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
112 arz eyledi ÇY
113 her vechile ÇY: -V
114 pâye-i serîr-i a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre yüz sürüp izn-i hümâyûn oldukda ÇY
115 ve ol mahalde -ÇY
116 izn ÇY
117 olundukda ÇY
118 mahalde -ÇY
119 yetişüp ÇY: -V
120 mu‘allâ ÇY
121 bi't-tamâm ÇY: -V
122 aleyhi'l-la‘ne ÇY: -V
123 salıvirtdi ÇY
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ta‘yîn eyledi ve kendüsüni124 sakallılar içinde sakladı ve her bir bölüğe bir gün 
ta‘yîn idüp125 tebdîl-i câme yola revân oldı. Erdel ve Macar içinden [312a] 
geçüp Budun'a ve andan Beç'e varup bir gice yatdı kimse kendüyi bilmedi ve 
kangı bölükde olduğunı kendü askeri bile bilmez idi ve bölükleri uğradığı şehr 
halkının su’âl idenlerine “kralımız gemiye girüp ve gemi ile gitdi” deyü cevâb 
iderler idi. Bu minvâl-i meşrûh üzre üç nefer kapudânlarıyla vilâyetine varup126 
azîm şenlik ve şâd-mânlık127 eyledüği haberi geldi. 

Katl-i Eflak Beyi Kostantin Bey128

Yirmialtı seneden berü Eflak voyvodası olup nâmına kral didirüp ve sikke 
dahi129 urdırup pes-i perdeden mülûk-i nasârâ ile yek-dil ü yek-cihet ve akreb-i 
ezmânda hurûc fikr-i fâsidi üzre olan Kostantin nâm la‘în mürûr-ı eyyâm ile 
bütün memleketi kabza-i tasarrufuna alup üzerine asker ta‘yîn olunup başı sak-
laduğı takdîrce me’men içün Eflak serhaddi başlarına ve Macar içlerine kal‘a-
misâl azîm manastırlar yapup mâl ve emlâkin onlara koyup vaktine müsâdif 
olan vüzerâya ise ihânetini bilürler iken belağ mâ-belağ irsâl eyledüği altuncuk 
gözlerin kapadup “neme gerek” deyü her hâline müsâ‘ade itmeleri ile gitdikce 
kuvvetlenüp ve cevri çekilmez olup ve bir vechile azl ve ele girmesi mümkin 
olmayup ve hattâ cümleden biri iki seneden mukaddem Moskov çarı tabur-ı 
makhûr-ı menhûsesi ile yürüyüp Boğdan'a geldikde Espadarbaşı nâm kâfir-i 
bî-dîn130 ile yirmibin kadar asker imdâd göndermiş-iken yine sukût evlâ göri-
lüp bu misillü envâ‘î dürlü ihâneti zâhir [ü] nümâyân ve izâlesi mühimmât-ı 
dîniyyeden olmağın hâlâ vezîr-i aʻzam bir gayûr dîni bütün devletli idi, la‘în-i 
mesfûrun ele girmesine bir hüsn-i tedbîr eyledi. Avn-i131 Hakk'la132 muvâfık 
geldi. Şöyle ki sâbıkā bânî-i kal‘a-i Bender merhûm Vezîr Çerkes Yûsuf  Paşa 
kethudâsı olup ol câniblerde vukûf-ı tâmmı olan Abaza Koca Mustafâ Ağa'yı 
getürdüp Hotin Kal‘ası'na mühimmât nakli içün Prut Suyu'nun tathîri lâzım 

124 kendüyü ÇY
125 eyleyüp ÇY
126 dâhil ve vâsıl oldu ÇY
127 şâd-mânlık Ç: -YV
128 Bey ÇY: -V
129 dahi ÇY: -V
130 bî-dîn ÇY: -V
131 inâyet-i perverd-kâr Y: -ÇV
132 Hakkla -Y
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gelmeğin nehr-i mezbûrun Tuna'ya döküldüği mahalden Boğdan hudûduna 
değin tahliye ve tathîr ve iki tarafının kenârlarından sefîne çeken cerâhorlara 
âsânlık içün su kenârından yirmişer zirâ‘ orman kat‘ına me‘mûr idüp yedine 
fermân virdi. Ve Boğdan ve Eflak'dan biner nefer baltalı re‘âyâ irsâline Boğ-
dan ve Eflak beylerine fermân gönderilüp, Mübâşir Mustafâ Ağa vardukda bir 
sâ‘at mukaddem cem‘ ve teslîm itmelerin te’kîd ve azîm133 tenbîh eylediler. Ve 
tekrâr Mustafâ Ağa vedâ‘a vardukda mahfîce “bu tedârükden kasdımız mutlak 
Eflak Beyi Kostantin'in azl ve habsi ve Âsitâne'ye134 ihzârıdır. Kendüyi virme-
yüp inâd [u] muhâlefet idüp ceng [ü] harb135 iktizâ ider ise bu ahvâl re’yine 
müfevvazdır katline ve dilediğin boyarı yerine nasb itmeğe muhayyersin” bu-
yurup yedine ismi açık bir fermân virdi ve hıdmetin her vechile136 zâyi‘ olmaz 
buyurup yolladı. Ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahi alay ile Bükreş'den sarâyına varup 
içerüden içerüye üçünci kat dîvân-hânesine vardukda Hakk celle vü alâ hazretle-
ri la‘în-i mesfûrun basîretin bağladı, hezâr-ı nâz137 ve na‘îm ile karşu istikbâline 
gelüp “safâ geldün” deyü kalpağını çıkarduğı mahalde Mustafâ Ağa'dan aslâ 
iltifât yok. İbtidâ kelâmı “şevketlü mehâbetlü138 pâdişâhımız hazretleri seni 
beylikden azl ve ehl ü ıyâlin ile Âsitâne'ye139 istedi” diyicek, “hele buyurun 
kahve şerbet için” didi. Cevâb yok. Dîvân-hâneler ise küffâr ile mâlâ-mâl 
Mustafâ Ağa etrâfına bakup papaslara ve a‘yân-ı Eflak'a “pâdişâhımız bunu 
sizden diri Âsitâne'ye140 istedi ve illâ işde yüzbinden mütecâviz Tatar askeri 
ile celâdetlü141 Kırım Hânı serhaddiniz başına ve ellibinden ziyâde Rumili 
askeri Tuna kenârına gelüp inâd [u] muhâlefet iderseniz üzerinize yürümeye 
ednâ işâretimize bakarlar. Ehl ü ıyâliniz esîr ve kendünüz esîr ve tu‘me-i şemşîr 
olunursız” diyicek başını tutup bir odaya habs eylediler. Ol mahalde Mustafâ 
Ağa'nın karşusunda İstefan nâm espadarbaşı dururdı ki Moskov'a tâbi‘ olanın 
gayrıdır “pâdişâhımız hazretleri142 seni Eflak beyi nasb eyledi” diyüp kendü 
arkasından semmur erkân kürküni çıkarup giydirdi. “Berât-ı hümâyûnun hâ-

133 ve azîm Y: -ÇV
134 Âsitâne-i sa‘âdete Y: sa‘âdet -ÇV
135 harb Y: -YV
136 her vechile Y: -ÇV
137 nân ÇY
138 mehâbetlü Y: -ÇV
139 Âsitâne-i sa‘âdete Y: sa‘âdet -ÇV
140 Âsitâne-i sa‘âdete Y: sa‘âdet -ÇV
141 celâdetlü Y: -ÇV
142 hazretleri Y: -ÇV
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zırdır şimdi çıkarır viririm” ve ancak Kostantin Beyi cümle ve ehl [ü] ıyâl ve 
mâl ve eşyâsıyla bu gice şehrden çıkarup ve Tuna kenârına ulaşdırup ve Tu-
na'yı öte geçirmesini ibrâm idicek kendü ve ahâlî-i vilâyet-i mezbûrun sağ ve 
sâlim murâdınız üzerine Âsitâne'ye143 îsâl itmelerine kefîl oldılar. Bi-fadli'llâhi 
teʻâlâ böyle bir düşvâr maslahat âsân vechile vucûda gelüp İstefan Voyvoda bu 
minvâl üzre Eflak'a hâkim nasb olup, la‘în-i bî-dîn-i144 mesfûrun askeri nâmına 
Serke Kazağından getürdiği ikibin kadar kâfir Eflak içinde “her kim ki bulunur 
ise katl olunur” deyü dellâl nidâ itdürülmekle cümlesi firâr eyledi. İrtesi gün 
la‘în-i mesfûrı cümle ehl ü ıyâl ve mâl ve eşyâsı ile arabalara koyup Mustafâ 
Ağa'ya teslîm ve yanına bir bayrak asker koşup gönderdi. Ve sene-i mezbûre 
mâh-ı Rebî‘u'l-âhiri'nin onüçünci şenbih gün İstanbul'a145 getürüp bi-emr-i 
hümâyûn cümle ehl ü ıyâli ve ikiyüz mıkdârı etbâ‘ı ile Yedikulle'de habs eyledi. 
Yanında mevcûd olan eşyâsını defterdâr efendi varup taraf-ı mîrîye zabt u rabt 
ve Eflak'da olan mâl ve eşyâ ve146 emlâkinin kabz ve furûhtuna Büyük Mîrâhûr 
Telhîsî Mehemmed Ağa me’mûren Eflak'a gitdi. Ve yerine bey olan İstefan 
Bey'e libâsı mu‘tâd-ı kadîm olan hıl‘at ve kuka ve süpürge ile Hâssa Hâseki 
Mostarî Hâcı Mehemmed Ağa irsâl buyuruldı. Ve hâyin-i mesfûrun ahz u 
ihzârı mukābelesinde Abaza Koca Mustafâ Ağa'ya kapucı-başılık virildi147. Ve 
hâyin-i bî-dîn-i mesfûr iki aydan sonra Yedikulle'den kaldırılup ancak kendü 
ve ehl [ü] ıyâli ve akribâsı ile hâsbâğçede bostâncı-başı çardağına mahsûs 
bir hânede habs olup sâ’ir etbâ‘ı, tersâne zindânına verildi. Ve iki ay mıkdârı 
zamânda ne kadar furûht olunan eşyâ ve emlâkinden hâsıl olan bin kîse mık-
dârı akçesi hazîneye alındıkdan sonra sâ’ire ibret-i âlem içün mâh-ı Şa‘bân'ın148 
onaltıncı bâzâr güni ki İsveç kralının ilçisine izn-nâme-i hümâyûn teslim olun-
duğı günde ba‘de'd-dîvân Yalıköşkü'nde nazar-gâh-ı pâdişâhîde kendünün ve 
dört nefer oğlunun ve baş boyarının boyunları urılup lâşe-i murdârları sarây 
kapusı önüne bırakılup andan sonra deryâya atıldı ve ehli ile kızları Burusa'da 
ikāmet itmek üzere nefy olundı. Bu ga’île âsân vechile mündefi‘ kılındı. 

Ve mâh-ı mezbûrun onsekizinci salı gün Lih ilçisi dahi dîvân-ı hümâyûna 
da‘vet, olageldüği ikrâm ve tertîb-i ziyâfet, ilbâs-ı hıl‘atden sonra vüzerâ 

143 Âsitâne-i sa‘âdete Y: sa‘âdet -ÇV
144 bî-dîn Y: -ÇV
145 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
146 eşyâ ve Y: -ÇV
147 inâyet ü ihsân olundı ÇY
148 Şa‘bânü'l-mu‘azzamın Y: mu‘azzam -ÇV

M E T i N 1001

www.tuba.gov.tr



akībinde hâne-i arzda yüzün yerlere sürdüği mahalde cumhûrlarına gidecek 
nâme-i hümâyûn yedine virilüp me’zûn oldı. Mukaddemâ halka-i cem‘iyyetde 
sâhib-i kelâm olup onbir seneden berü arpalık nâmı ile Ankara Kazâsı virilüp 
ol diyâra nefy ile takrîr buyurılan Anadolı sadrından munfasıl Abdurrahîm-zâ-
de Deli Yahyâ Efendi kendü hâlinde durmayup, etrâf  kazâlarda zuhûr ve mâl 
talebinde olan eşkıyâya müsâ‘ade eyleyüp etrâf  kazâ ve şehrden elli kîse akçe 
tahsîl olunmak üzere mürâsele virmekle ahâlî-i şehr cem‘iyyet-birle hânesin 
basup cumhûren kılıç üşürüp katl eyledikleri haberi gelüp bed-sîret ve evzâ‘ın-
dan âmme-i ibâdu'llâh halâs olmağla iğmâz-ı ayn olundı. Ve mâh-ı mezbû-
run yirmiyedinci penç-şenbih gün şevketlü, mehâbetlü149 pâdişâh hazretleri 
tersâne bâğçesinden Yeni Sarây'a göçdü. Ol gün Moskov memleketinin sınur 
kat‘ına ta‘yîn [ü] irsâl150 olunan Tevkī‘î Silâhdâr Gürci İbrâhîm Ağa ve Me-
hemmed Efendi ve Bender Beyi edâ-yı hıdmet idüp geldiler aşcı bâğçesinde 
huzûr-ı sadr-ı âlîde kaftân giydiler. Mâh-ı Ramazân'ın151 dördünci penç-şenbih 
gün Moskov vekîlleri dahi vilâyetlerine gitmeğe izn-i hümâyûn erzânî buyurul-
mağın ma‘ûnetleri görilüp, Özi Suyu'nun berü kenârında vâki‘ kendü zabt u 
rabtlarında olan Kiyev Kal‘ası'na îsâl itmek üzere Kapucı-başı Sarıkçı Mustafâ 
Ağa mübâşir ta‘yîn ve bundan Bender'e varup ve Bender Kal‘ası askeri dahi 
yanlarına muhâfız koşılup ve Kiyev Kal‘ası İstanbul'dan kırk beş konak yazılup 
yevmî ikişer yüz ellişer guruş harc-ı râhları rûz-merre konak-be-konak yedlerine 
teslîm olunmak üzre topdan yirmiiki buçuk kîse akçe ağa-yı mûmâ-ileyhe hazî-
ne-i âmireden teslîm buyuruldı. Ol gün bi'z-zât vezîr-i aʻzam tersâne zindânını 
basup kırkbin müdre ve her müdresi birer guruşdan kırkbin guruşluk hamrı 
kırdırup deryâya dökdürdi. Sekizinci dü-şenbih gün Van'dan ma‘zûl Boşnak 
Hasan Paşa'ya Şehrizor Eyâleti ve selefi Vezîr Çavuş-oğlı Hasan Paşa'ya Basra 
Eyâleti tevcîh ü inâyet152 olundı. Onbeşinci dü-şenbih gün taht-ı şerîf  odasında 
hırka-i mübâreke açılup vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih da‘vet ve du‘âda hâzır 
bi'l-meclis153 bulundılar. Ondokuzuncı cumʻa gün vezîr-i aʻzam tersânede üç 
anbarlı kebîr kalyona teşrîf  ve cümle iş erlerin getürdüp, “inşâa'llâhu te‘âlâ ev-
vel bahârda mükemmel donanma-yı hümâyûn ile Akdeniz'e sefer-i hümâyûnı 
muhakkak bilüp karada olan kalyonların bir gün mukaddem itmâm ve suya 

149 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
150 ve irsâl ÇY: -V
151 Ramazân-ı mübârekin Y: mübârek -ÇV
152 ü inâyet ÇY: -V
153 bi'l-meclis ÇY:-V
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indirilmesi ve mevcûd kalyon ve galita ve fırkate ve kancabaşların meremmât 
ve tekmîline sa‘y u dikkat idesiz ve sizden bu donanma-yı hümâyûnun cüm-
lesini ibtidâ-yı Mart'da hâzır [u] âmâde isterim ve rûz-ı Nevrûz'da Beşiktaş'a 
çıkarım ya‘ni ki ihmâl ü tekâsül iderseniz ve bir küreği nâkıs bulunacak olur 
ise ne‘ûzübi'llâh cümlenizi eşedd-i ukûbet ile katl iderim. Levâzımâtınız ne ise 
emînden korkmayup isteyin, virmez ise arz-ı hâl ile bana bildirin ben emînin 
hakkından gelirim. Ve sen ki tersâne-i âmire154 emînisin bu vakti, âhar vakte 
kıyâs eyleme ya‘ni ki mühimmât yetiştirmede ihmâl [ü] tekâsülün zâhir ola-
cak olur ise tertîb-i azlini mukarrer bilesün” buyurdılar. Her biri dâmen-bûs 
idüp me’mûr oldukları hıdmete cân ve başları ile sa‘y ü gûşiş itmelerine ahd 
ü mîsâk idüp dağıldılar. Yirmiüçünci salı gün dîvân-ı hümâyûnda masar ve 
recec ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi. Yirmibeşinci penç-şenbih gün Başdefter-
dâr Kayseriyyeli Osmân Efendi'nin azlinden yerine yedinci def‘a Bakkāl-oğlı 
Sarı Hâcı Mehemmed Efendi nasb olundı. Ma‘zûl vüzerâdan Amasya'da sâkin 
Kirli Ahmed Paşa Rodos Cezîresi'ne ve Urla'da mütemekkin Aşcı Abdurrah-
mân Paşa Sakız Cezîresi'ne ta‘yîn [ü] irsâl155 olup Sakız'da olan Vezîr Kara 
Mehemmed Paşa Azak muhâfazasına ve selefi Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa Yeni 
Kal‘a muhâfazasına me’mûr kılındılar. Ve Hotin muhâfazasında olan Silistre 
Beylerbeyisi Vezîr Arnavud Abdî Paşa'ya hükûmet-i Mısır virilüp ve Eyâlet-i 
Silistre Hotin'de olan Rûmili Beylerbeyisi Boşnak Sarı Mustafâ Paşa mansıbına 
zamîme kılınup hıdmet-i muhâfazada baş olmak ve kal‘anın binâ-yı kusûrun 
itmâma irgürmek buyuruldı. Ve Teke Sancağı’na mutasarrıf  Emîr156 Ahmed 
Paşa'ya Kıbrıs Eyâleti ve selefi Ebû Kavuk Vezîr Mehemmed Paşa'ya Hanya 
Sancağı virildi.157 Anın selefi158 sadr-ı sâbık Abaza159 Süleymân Paşa Rodos 
muhâfazasına ta‘yîn olundı. Ve Burusa Sancağı’na mutasarrıf  İznikmidli Mus-
tafâ Paşa'ya İnebahtı Sancağı ve selefi Sadr-ı sâbık Kalaylıkoz Ahmed Paşa'ya 
Trabzon Eyâleti ve anın selefi Vezîr Abdullâh Paşa'ya Musul Eyâleti ve anın se-
lefi Kuşcı Mustafâ Paşa'ya Burusa Sancağı inâyet ü ihsân160 buyurılup, Karesi 
Sancağı dahi ilhâk olundı. Ve Hâsoda mütekā‘idînden sâbıkā Büyük Mîrâhûr 

154 âmire ÇY: -V
155 ve irsâl ÇY: -V
156 İzmirli ÇY
157 inâyet ü irsâl olundı ÇY
158 dahi +ÇY: -V
159 Abaza -ÇY
160 ü ihsân ÇY: -V
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Frenk Osmân Ağa'ya Habeş Eyâleti selefi Götüeğri Kımıldı Mehemmed Pa-
şa'ya Cidde Sancağı virildi161. 

Ve mâh-ı Şevvâl'in gurresi çehâr-şenbih gün pâdişâhımız hazretleri mu‘tâd 
üzre a‘yân-ı dîvân ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup andan alay ile Sultân 
Ahmed Câmi‘i'nde varup bayram namâzın kılup162 geldi163. Ve Topcıbaşı 
Hâcı İvaz-oğlı Tiryâki Mustafâ Ağa sâhib-i firâş olup umûr-ı Tophâne mu‘at-
tal kalmağın mâh-ı mezbûrun onbirinci şenbih gün topcıbaşılıkdan ma‘zûl 
Abdülkerim Ağa altıncı def‘a topcıbaşı nasb olup, selefi bir aydan sonra fevt 
oldı. Ondördünci salı gün küttâbdan Sebzî Mehemmed Efendi'ye silâhdâr 
ağalığı ve Şükrü Mustafâ Efendi'ye kapucılar kethudâlığı ihsân buyuruldı. Ve 
yirmisekizinci salı gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. Ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin onikin-
ci dü-şenbih gün tersânede bir kıt‘a mîrî kalyon deryâya indirildi. Ve mâh-ı 
mezbûrun onbeşinci penç-şenbih gün Şeyhü’l-islâm Mahmûd Efendi ameliyle 
fetvâdan ma‘zûl Ebe-zâde Abdullâh Efendi Trabzon'a Atâullâh Efendi dahi 
Sinob'a nefy olundılar. Onsekizinci bâzâr gün pâdişâh hazretlerinin Rukiyye 
nâm sultânları fevt olup mu‘tâd-ı kadîm164 üzre dârü's-sa‘âde önünde namazı 
kılınup a‘yân-ı dîvân götürüp Vâlide Câmi‘i Türbesi'nde karındaşları yanına 
defn eylediler. Ve yirminci salı gün donanma-yı hümâyûn gelüp vezîr-i aʻzam 
kullarının165 vesâtatıyla [312b] Kapudan Süleymân Paşa ve ümerâ-yı bahriy-
ye hıl‘at giyüp Yalıköşkü'nde hâk-bûs-ı pâdişâhî ile müşerref  olup mu‘tâd üzre 
şenlik ve şâd-mânlık166 iderek tersâneye167 dâhil168 oldı. Ve yirmidokuzuncı 
penç-şenbih gün kırk seneden berü külâhı münhedim olup harâbe-müşrif  olan 
Galata hisârının büyük kullesinin ta‘mîr [ü] termîmine fermân-ı hümâyûn169 
sâdır olup ba‘de'l-itmâm nevbet-hâne170 vaz‘ olundı. 

161 inâyet ü ihsân olundı ÇY
162 edâ idüp ÇY
163 girü avdet eyledi ÇY
164 kadîm ÇY: -V
165 kullarının ÇY: -V
166 ve şâd-mânlık ÇY: -V
167 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
168 vâsıl ÇY
169 hümâyûn ÇY: -V
170 nevbet-hâne -ÇY
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Sebeb-i Zuhûr-ı Sefer-i Venedik

Venedik keferesinin kolı kuvveti olup ekser Bosna serhadlerine feşârlık iden 
Karadağ eşkıyâsının te’dîbleri içün Bosna Beylerbeyisi Sadr-ı sâbık Nu‘mân 
Paşa mükemmel kapusı ve eyâleti askeri ve Rumili askeri ile üzerlerine ta‘yîn 
[ü] irsâl olunmuş-idi. Taraf  taraf  yürüyüp ekseriyyet tu‘me-i şemşîr ve nisvân 
ve sıbyânın bend ve esîr-i der-zencîr171 idüp bakiyyetü's-suyûf  bin mıkdârı kâfir 
ve ehl ü ıyâl ve emvâl ve eşyâsı ile Venedik câniblerine firâr ve ilticâ ve anlar 
dahi sefînelerine koyup ba‘zı cezîrelerine îsâl ü irsâl itdiklerin paşa-yı mûma-i-
leyh der-i devlete172 arz u i‘lâm idicek vükelâ-yı devlet ve a‘yân-ı saltanat vezîr-i 
aʻzam sarâyına da‘vet ve bu bâbda dahi azîm cem‘iyyet ve173 meşveret idüp 
Venedik balyosı dahi getürilüp Nu‘mân Paşa'nın mektûbı ve mukaddem Ve-
nediklünün sulha174 mugāyir vucûda getürdüği ihâneti zâhir ve175 müş‘ir oniki 
eski176 mevâdd kâğıdı okunup ma‘lûm-ı sıgār ve kibâr oldukdan sonra vezîr-i 
aʻzam balyosa “bunlara sözün nedir” deyü buyurdı. Ve inkâr itmekle koğdular 
ve yakasından tutup keşân-be-keşân kapudan taşra eylediler. Üçünci dü-şenbih 
gün kapucı-başılardan Gürci İbrâhîm Ağa büyük mîrâhûr olup selefi Türk Me-
hemmed Ağa vezîr-i sânî hâsları ile kubbe-nişîn ve Mektûbcı Sarı Hâcı Mus-
tafâ Efendi re’îsü'l-küttâb nasb oldı. Ve dördünci salı gün yine bi'l-cümle ehl-i 
meşveret huzûr-ı hümâyûna da‘vet ve hırka-i şerîf  odasında akd-i meclis ve 
cem‘iyyet idüp Venediklünün ihânetine müte‘allık olan mevâdd kâğıdı kırâ’et 
olundukdan sonra şeyhü'l-islâm ve müftiyyü'l-enâm fazîletlü Mahmûd Efendi 
fetvâ-yı şerîf  virüp kefere-i bed-ahter177 Venedik üzerine sefer-i hümâyûn-ı 
zafer-makrûn mukarrer olup Fâtiha-i şerîf178 okunup meclis dağıldı. Ve savâb-
dîd-i re’y-i şedîd-i ukalâ ile Venedik balyosı dahi Tophâne'de sâbıkā Topcıbaşı 
Kırkbir Mustafâ Ağa hânesinde habs olup ve kalyonlarının dümenleri alındı. 
Ve cemî‘-i179 memâlik-i İslâmiyye'de mütemekkin balyoslar hükkâm-ı mem-
leket tarafından ahz, Venedik'de bulunan müslimân bâzergânları bi'l-cümle 

171 der-zencîr ÇY: -V
172 medâr hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
173 dahi azîm cem‘iyyet ve ÇY: -V
174 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
175 zâhir ve ÇY: -V
176 eski ÇY: -V
177 bed-ahter ÇY: -V
178 şerîf  ÇY: -V
179 cem‘iyyet ÇY
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nefsleri ve mâl ve eşyâları ile vatanlarına sâlimîn gelüp vâsıl oluncaya değin 
habs ve ol câniblerde bulunan sefâyinlerinin dahi dümenleri alınmak üzre 
evâmir-i aliyyeler irsâl olundı. Ve Yenişehir'den Martaloz-başı Topal Osmân 
mübâşeretiyle mîrî beşer bin nefer ve Müteferrika Boşnak Mehemmed Ağa 
mübâşeretiyle Bosna'dan ikibin yaya sekbân yazılmak ve Mısır'dan üçbin as-
ker getürmek üzre fermân-ı hümâyûn ile Kapucı-başı Lalagöz Ahmed Ağa 
Mısır'a gönderildi. Ve Rumili ve Anadolı'da vâki‘ vüzerâ vü mîr-i mîrân ve 
ümerâya mükemmel kapuları ve eyâletleri askeri ile Nevrûz-ı sultânî'de Edirne 
sahrâsında hâzır u âmâde bulunmak üzre ahkâm-ı şerîfeler irsâl ve kapukuluna 
dahi ocaklarından şedîd çavuşlar gönderildi. Sekizinci şenbih gün dergâh-ı âlî 
kapucı-başılarından Abaza Koca Mustafâ Ağa'ya ber-vech-i arpalık Kayseriy-
ye Sancağı virilüp Bender muhâfazasına selefi Dâmâd Mehemmed Paşa Hotin 
muhâfazasına ve anın selefi Boşnak Sarı Mustafâ Paşa Bosna muhâfazasına 
ve anın selefi sadr-ı sâbık Nu‘mân Paşa Belgrad muhâfazasına ve anın selefi 
Vezîr Köse Halîl Paşa Yeni Kal‘a muhâfazasına ve anın selefi Helvâcı Yûsuf 
Paşa Azak muhâfazasına ve Sakız'da olan Vezîr Aşcı Abdurrahmân Paşa dahi 
İstanköy muhâfazasına ta‘yîn olundılar. Ve Özi Eyâleti Dâmâd Mehemmed 
Paşa'ya ve Rumili Eyâleti Dizdâr-oğlı Boşnak Sarı Ahmed Paşa'ya ve Arnavud 
İskenderiyye Sancağı Durmuş Paşa'ya ve Kilis Sancağı Kara Ahmed Paşa'ya 
ve Kıbrıs Eyâleti yine Ebû Kavuk Vezîr Mehemmed Paşa'ya ve Maraş Eyâleti 
anın selefi Emîr Ahmed Paşa'ya ve Haleb Eyâleti anın selefi Vezîr Genç Ali 
Paşa'ya ve Sayda-Berut Sancağı anın selefi Vezîr Aşcı İbrâhîm Paşa'ya tev-
cîh [ü] inâyet180 olunup anın selefi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa İstanbul181 
kā’im-makāmlığına da‘vet buyuruldı. 

Azl-i şeyhü’l-islâm Mahmûd Efendi ve  
Nasb-ı Meşîhat-ı islâmiyye [be-]Mîrzâ Mustafâ Efendi

Bundan akdem nefy olunan Ebe-zâde Abdullâh Efendi yolda furtunaya uğ-
rayup Nehr-i Melen nâm mahalde gemileri kenâra urup gark u helâk olduğı 
ma‘lûm-ı pâdişâhî182 olmağın vâkı‘â pâdişâh-ı âlî-cenâb183 hazretlerinin ebesi 

180 ü inâyet ÇY: -V
181 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
182 pâdişâh-ı âlî-cenâb ÇY: âlî-cenâb -V
183 âlî-cenâb ÇY: -V
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oğlı olduğundan Şeyhü’l-islâm Mahmûd Efendi'ye kemâl mertebe muğber-i 
hâtır oldı ve mâh-ı mezbûrun dokuzuncı bâzâr gün azl ve Kanlıcak'da yalısına 
nefy eyledi. Ve yerine Rumili sadrından munfasıl Mîrzâ Mustafâ Efendi'yi 
nasb ve hâseki ağayı gönderüp huzûr-ı hümâyûnlarına getürüp alay köşkünde 
vezîr-i aʻzam vesâtatıyla takbîl-i yed-i pâdişâhâneleriyle184 müşerref  kıldıkdan 
sonra mu‘tâd-ı kadîm185 üzre beyâz çuka kaplu semmûr erkân kürk giydirüp 
mu‘azzez ü mükerrem186 hânesine gönderdi. Ol meclis-i hâssu'l-hâsda Atâullâh 
Efendi'yi şefâ‘at itmiş-idi müsâ‘ade-i hümâyûn buyurılup Bolı'da iskânı emr 
olundı. Ve ihtiyâten mâh-ı mezbûrun onbirinci salı gün pâdişâh-ı gāzî187 haz-
retleri ehl-i dîvân ile bâbu's-sa‘âdede bayramlaşup alay-birle Sultân Ahmed 
Câmi‘i'nde varup bayram namazın kılup geldiler.188 Vezîr-i aʻzam rûz-merre 
tersâne-i âmireye varup donanma-yı hümâyûnun bir gün mukaddem irişmesi-
ne sa‘y [u] ikdâm idüp ulvî ve suflî ağavâtın bile işe koyup keser salmak, enser 
kakmak gibi sâ’ir işciler ile ma‘an iş189 işledüp hâb [u] râhatı kendüye harâm 
ve sergerde olanları me’mûr oldukları hıdemât-ı pâdişâhîde dâmen der-meyân 
tekâsül [ü] ihmâl ve baty hareket idenleri bilâ-âmân salb [u] siyâset olanların 
kendülere beyân ve ayân itmiş-iken kapudân nâmına olan İzmirli Seyyid Sü-
leymân Paşa mütenebbih olmayup sabâhlara değin nev-resîde Rûm oğlanları 
ile zevk [u] safâda190 olduğun ma‘lûm idinmekle mâh-ı mezbûrun onyedinci 
dü-şenbih gün azl ve Sultanöni Sancağı virilüp Atina muhâfazasına ta‘yîn ve 
irsâl191 eyledi. Yerine kapudânâ Cânım Hâce Hâcı Mehemmed Paşa kapudân 
paşa nasb192 olup kaftân giydirdi ve ma‘zûl paşalardan Acem Mustafâ Paşa'ya 
Burusa Sancağı ve selefi Kuşcı Mustafâ Paşa'ya yine Musul Eyâleti tevcîh [ü] 
inâyet193 olup anın selefi Vezîr Abdullâh Paşa İzmir muhâfazasına ta‘yîn ve 
irsâl194 olundı. Ve İstefe'de dernek ve cem‘iyyete me’mûr Rumili Beylerbeyisi 
Sarı Ahmed Paşa yanına otuz kıt‘a şâhî darbuzen ve ikiyüz topcı ve mühim-

184 hümâyûnları ile ÇY
185 kadîm ÇY: -V
186 ve mükerrem ÇY: -V
187 gāzî ÇY: -V
188 girü avdet eylediler ÇY
189 iş -ÇY
190 safâ ve îş ü işretde ÇY: ve îş ü işret -V
191 ve irsâl ÇY: -V
192 nasb -Y 
193 ü inâyet ÇY: -V
194 ve irsâl ÇY: -V
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mât-ı cebe-hâne irsâl ve ta‘yîn195 buyuruldı. Ve Köstendil Sancağı’na muta-
sarrrıf  Cin Ali Paşa dahi İnebahtı muhâfazasına ta‘yîn196 olundı. Ve Cezâyir 
ve Tunus ve Trablus ocaklarına dahi kapucı-başılar ile fermânlar gönderüp 
evvel-bahârda197 kudretleri mertebe mükemmel askeri ve pür-yarak sefâyin-
leri ile gelüp donanma-yı hümâyûna mülhak olup dîn-i mübîn ve hıdmet-i 
pâdişâhîde bulunmaları tenbîh [ü] te’kîd198 buyuruldı. Ve Âsitâne'de199 dahi 
altışar akçe terakkīyle ve sipâh ve silâhdârdan bin nefer serdengeçdi tahrîri 
fermân200 olundı. Ve deryâ kalemi askerinden Kocaili Sancağı’yla mensuh 
sancağı askeri Boğazhisâr muhâfazasına ve sâ’iri Hanya muhâfazasına ta‘yîn 
ve irsâl201 olundı. Mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci cumʻa gün henûz Trabzon 
Eyâleti virilen Sadr-ı sâbık Kalaylıkoz Ahmed Paşa'nın İnebahtı'da fevti haberi 
gelüp eyâlet-i mezbûre Azak Muhâfızı Vezîr Helvâcı Yûsuf  Paşa'ya inâyet bu-
yuruldı. Ve sene dahi202 bunda encâma irdi.

195 ve ta‘yîn ÇY: -V
196 ve irsâl ÇY: -V
197 bahâr-ı huceste-âsârda ÇY: huceste-âsâr -V
198 ü te’kîd ÇY: -V
199 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
200 fermân -Y
201 ve irsâl ÇY: -V
202 dahi ÇY: -V
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BiN YÜZ YirMi YEDi SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

ihyâ-yı Sarây-ı Galata

Bundan akdem ta‘mîri ve termîmi1 fermân buyurılan Galata Sarâyı itmâm 
ve derûnuna vaz‘ olunacak gılmân ve anlara ta‘yîn olunan hademe-i bîrûn 
tahrîr ve me’kûlât ve meşrûbâtı hâzır u âmâde olundukdan sonra işbu sene-i 
mezbûre Muharremi'nin gurresi dü-şenbih güni ki Kânûn-ı evvel'in yirmiye-
disidir, evvelâ sarây-ı mezkûrun ihyâsına sebeb olan Vezîr-i aʻzam Fâzıl Ali 
Paşa ve Şeyhü’l-islâm Mîrzâ Mustafâ Efendi ve Vezîr-i Sânî Türk Mehemmed 
Paşa ve Kapudân Cânım Hâcı Mehemmed Paşa ve bu fakīr sarây-ı mezbûra 
varup derûn-ı sarâydan nihâde kılınan obaya inüp ve selâtîn şeyhleri dahi 
da‘vet ile gelüp bir gayri çergeye cem‘ ve taraf-ı pâdişâhîden ta‘am çekilüp ve 
eşribe-i tebhîrden sonra Büyük Oda kurbünde vâki‘ İçoğlan Câmi‘-i şerîfinin 
aslında menâresi olmayup fakīrin ta‘rîfiyle müceddeden binâ olunan menâre-i 
mevzûnede hâssa mü’ezzinleri üç nevbet feth-i şerîf  ve der-akab müselsel ezân 
okuyup cemâ‘at-i kesîre ile öğle namâzı edâ ve andan yine obaya gelindikden 
sonra yüz seksen nefer nev-çırâğ iç oğlan huzûr-ı sadr-ı âlîde ale'l-esâme oku-
nup defter kendü ellerinde mübârek kalmalarıyla mimleyüp2 fermân-ı âlîleri 
üzere uzun bol yenli, elvân dolamalı ve başında yelken tâkiyye ve ayağı tomaklı 
altmış nefer oğlan köşkli kethudâ odasına ve altmış nefer oğlan orta odaya 
ve altmış nefer oğlan büyük odaya vaz‘ olunup meşâyih-i ızâm3 du‘â eyledi. 
Andan sadr-ı âlî cümle a‘yân ile kasr-ı mezbûra varup tekrâr feth-i şerîf  kırâ’at-
den sonra şeyhü'l-islâm efendi ile meşâyih-i izâm ale't-tertîb ferâde ferâde du‘â 

1 Ve termîmi ÇY: -V
2 yazup ÇY
3 izâm ÇY: -V
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idüp ancak şeyhlere birer surrecik virilüp Sarây Ağası Boşnak Ahmed Ağa'ya 
ve nâzır-ı binâ Atinalı Osmân ta‘yîn buyuruldı. Şöyle ki evvelâ Sarây Ağası 
Boşnak Ahmed Ağa'ya ki fakīrin vezîr-i aʻzam ta‘rîfiyle Yeni Sarây tîmârhâne 
ağalığından gelmedir, yevmî otuz akçe ve üç aded iç oğlan odalarının birer 
kethudâsı olup ancak sarây kethudâsı ta‘bîr olunan baş kethudâya sekiz akçe 
ve öbür kethudâlar ile ser-â-pâ içoğlanına ikişer akçe ve bunlara hıdmet iden 
elli bir nefer baltacının ancak bir nefer kethudâsına onbeş ve neferâtına dörder 
akçe ve oniki nefer etmekçilerinin ancak etmekçi-başına onbeş ve halîfesine on 
ve neferâtına beşer akçe ve oniki nefer aşcılarının ancak aşcı-başıya onbeş ve 
halîfesine on ve neferâtına altışar akçe ve oniki nefer câme-şûy hademesinin 
ancak câme-şûybaşıya sekiz ve neferâtına dörder akçe ve altı nefer şerbetcinin 
ancak şerbetci-başıya onbeş ve dört neferine beşer ve bir neferine dört akçe ve 
iç oğlan hastalarına bakan “ana” ta‘bîr olunur üç nefer müsinn4 avratın üçüne 
ancak yevmî yedi akçe ve bir nefer kurrâ efendiye yirmi akçe ve üç nefer hâ-
cegân-ı gılmân efendilere onbeşer akçe ve bir nefer meşk hâcesi efendiye sekiz 
akçe ve bir nefer hekîm efendiye onbeş akçe ve bir nefer sarrâca on akçe ve 
bir nefer taşra hademe mescidinin imâmına onbeş akçe ve bir nefer mü’ezzine 
yedi akçe ve bir nefer kayyûma sekiz akçe ve bir nefer hademe-i bîrûn hâcesine 
sekiz akçe ve bir nefer hademe-i bîrûn berberine beş akçe inâyet [ü]5 ihsân 
olundı. Ve Yeni Sarây kapucılarından oniki nefer kapucı ifrâz ve mutasarrıf 
oldukları ulûfeleriyle bu sarây muhâfazasına me’mûr kılındı. Ve bu cümlenin 
me’kûlâtları ve meşrûbâtları6 an-asl rûz-merre iki vakit çorba ve söğüş ve haf-
tada iki gün pilav ve zerde iken merhameten mükemmel müstevfâ sofra yemeği 
ta‘yîn olundı.

Sefer-i Hümâyûn

Mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci cumʻa gün bi-emr-i hümâyûn Mora fethi niy-
yetiyle vükelâ-yı devlet ve a‘yân-ı saltanat ve meşâyih-i izâm bâbü's-sa‘âdeye 
varup du‘â vü senâ ile tuğ-ı hümâyûn-ı pür-fürûğ-ı sâhib-kırânîyi çıkarup 
sonra7 meydân-ı sarây-ı âlîde nasb idüp kurbânlar kesildi. Ve ol gün gediklü 

4 müsinn -ÇY
5 inâyet ü ÇY: -V
6 ve meşrûbâtları ÇY: -V
7 sonra -ÇY
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müteferrikadan Mühürdâr Mustafâ Ağa nâme-i hümâyûn ile Nemçe çâsârına 
gönderilüp sulhda8 müttefikiniz olan Venediklü tek durmayup târîh-i9 sulh-
dan berü mugāyir-i sulh ü salâh10 hareket itmekle te’dîb içün üzerine sefer-i 
hümâyûn-ı zafer-11 makrûn vâki‘ olup “olmaya ki mugāyir-i sulh hareket ide-
siz” deyû tenbîh-i hümâyûn12 buyuruldı. Ve tahrîri fermân buyurılan sipâh 
[ve] silâhdâr terakkīlileri tamâm olmağın mâh-ı mezbûrun ondördünci bâzâr 
gün mukaddem sipâh ve irtesi dü-şenbih gün silâhdâr zümresi alaylarıyla13 alay 
köşki altından huzûr-ı hümâyûndan geçüp me’mûr oldukları [313a] İstefe 
muhâfazasına azîmet eylediler. Yirmibeşinci penç-şenbih gün sâbıkā silâhdâr 
ağalığından ma‘zûl İzmirli Ahmed Ağa yine ol mansıb ile bekâm, selefi Sebzî 
Mehemmed Ağa cebeci-başılık ile nâ’il-i merâm ve anın selefi Benli Mustafâ 
Ağa yine kapucı-başılık ile şâd-kâm oldılar. İki seneden berü Sinob Kal‘ası'n-
da mahfûz olan14 Vezîr İzmirli İsmaʻîl Paşa mukaddemâ Sadr-ı sâbık Moralı 
Hasan Paşa kethudâsı iken aklı fikri evvel olduğundan gayri sefîhâne hareket 
ve ba‘zı nâ-şer‘î işlere cesâret ü mübâşeretden mugāyir-i hâtır-ı pâdişâhî olmuş 
idi. Katline virdiği hatt-ı şerîfle15 Kapucı-başı Yûsuf  Bey varup16 kârın bitürdi 
ve başını kesüp mâh-ı Safer'in17 gurresi salı gün rikâb-ı hümâyûna getürdi. 
Üçünci penç-şenbih gün etibbâ-yı hâssadan İzmir'den ma‘zûl Ömer Efendi 
hekîmbaşı nasb olup kürk giydi ve Anadolı pâyesiyle selefi olan Yenibâğçeli Kü-
çük Mehemmed Efendi'ye Kudüs-i şerîf  Kazâsı verildi. Ondördünci dü-şenbih 
gün Sekbân-başı Kör İskender Ağa pîr ü alîl olmak hasebiyle tekā‘üd virilüp 
yerine Kurnacı Nemçe Hasan Ağa nasb olundı ve Zağarcı Hasan Ağa azlinden 
yerine Seksoncı Darbuna Bekir Ağa ve anın yerine Hâseki Hüseyin Ağa geldi. 
Yirmiyedinci bâzâr gün vezîr-i aʻzam ağalarından Vekîl-i harç Mehemmed 
Ağa küçük mîrâhûr nasb olup selefi Kapucı-başı Rikâbdâr Osmân Ağa İstan-
bul'da çavuşbaşı vekîli kaldı. 

8 sulh ü salâhda ÇY: ü salâh -V
9 târîh ÇY: -V
10 ü salâh ÇY: -V
11 rehber-i hümâyûn ve nusret ÇY: -V
12 deyû tenbîh-i hümâyûn ÇY: -V
13 alaylarıyla -ÇY
14 olan ÇY: -V
15 hümâyûn-ı şevket-makrûn ile ÇY
16 varduğu gibi ÇY
17 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
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Mâh-ı Rebî‘u'l-evvelin gurresi penç-şenbih gün otağ-ı hümâyûn çıkup Dâvu-
dpaşa sahrâsında kuruldı. İkinci cumʻa gün Sayda-Berut'dan gelen İstanbul 
kā’im-makāmı Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa huzûr-ı sadr-ı âlîde serâserli 
kürk giydi. Ol gün İstanbul Kādîsı Veliyyüddin Efendi azlinden yerine Mek-
ke'den munfasıl Hekîm Süleymân Efendi nasb oldı. Üçünci şenbih gün ordu-yı 
hümâyûn18 çıkdı. Dördünci bâzâr gün dîvân-ı hümâyûndan sene-i mâziyyenin 
reşen mevâcibi çıkup vüzerâ arza girdi. Beşinci dü-şenbih gün Yeniçeri Ağası 
Kürd Hasan Ağa ocağı halkıyla çadırlara çıkdı, alay ile huzûr-ı hümâyûndan 
murûr ider iken yalnız kendü Soğukçeşme Kapusı'ndan içerü da‘vet ve alay 
köşkünde huzûr-ı hümâyûn-ı19 pâdişâhîde20 ilbâs-ı hıl‘at buyuruldı. Altıncı 
salı gün cebeci ocağı, yedinci çehâr-şenbih gün topcı ocağı çıkdı. Sekizin-
ci penç-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb21 hazretleri dahi acîb ve garîb azîm 
alaylar ile İstanbul'dan çıkup Topkapusu'ndan geçdi. Sahrâ-yı Dâvudpaşa'da 
nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl buyurdı. Ol mahalde vezîr-i 
aʻzam ve şeyhü'l-islâm efendi ve Vezîr-i sânî rikâb-ı hümâyûn Kā’im-makāmı 
Türk Mehemmed Paşa içerü da‘vet ve herbiri mu‘tâd üzre ilbâs-ı hıl‘at ile 
mesrûr kılındı. İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr-i sâlis Çerkes Mehemmed Paşa 
alay ile ma‘an gelürken Topkapusı hâricinde vâki‘ Yağmatepe kurbünde inüp 
selâm durduğı mahalde taraf-ı pâdişâhîden serâserli semmûr-ı fâ’izi's-sürûr22 
kürk giyüp avde me’zûn oldı. Dokuzuncı cumʻa gün vâlide sultân hazretleri 
dahi şehzâdeler ve harem-i şerîf  ile Sarây-ı âmire'den çıkup Vezîr-i sânî Türk 
Mehemmed Paşa ile Vezîr-i sâlis İstanbul Kā’im-makāmı Çerkes Mehemmed 
Paşa önüne düşüp Topkapusı hâricinde mezkûr Yağmatepe kurbünda ancak 
yine Çerkes Mehemmed Paşa inüp taraf-ı sultânîden çuka kaplu semmûr erkân 
kürk giyüp, bir boyama makreme içinde vâfir altuncuk ihsânıyla tatyîb-i hâtır 
kılındı. Şehre döndi ve hareket-i seferden berü ale'l-husûs çadırlara çıkalıdan 
berü askerî tâ’ifesi cidden ziyâde tecâvüze başlayup alâ mele’i'n-nâs âdem soy-
mak dekâkîn yağmalamak avret oğlan çekmek katl-i nüfûs itmek misilli envâ‘-ı 
dürlü fezâhata cesâret itdikleri sem‘-i hümâyûn-ı pâdişâhîye ilkā olunmağın 
irtesi mâh-ı mezbûrun onuncı şenbih gün bi-emr-i hümâyûn yeniçeri ocağı ve 
onbirinci bâzâr gün cebeci ocağı ordu-yı hümâyûndan müfârakat ve23 Edir-

18 hümâyûn ÇY: -V
19 hümâyûn ÇY: -V
20 husrevânede ÇY
21 âlî-cenâb ÇY: -V
22 semmûr-ı fa’izi's-sürûr ÇY: -V
23 idüp ÇY
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ne'ye azîmet eylediler. Onikinci dü-şenbih gün Hazret-i Eyyûb-i Ensârî Câ-
mi‘-i Şerîfi'nde Mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh-ı âlî-cenâb24 hazretleri a‘yân-ı 
devlet ile du‘âda25 hâzır bi'l-meclis26 bulundılar. Ol gün müjdeci gelüp hüccâc-ı 
müslimînin selâmet-birle Şâm-ı şerîfe vusûli haberin virüp yamağı ile kaftân 
giydiler. Ondördünci çehâr-şenbih gün donanma-yı hümâyûn çıkup baştarde 
ile yirmi kıt‘a çekdiri ve kaddı altmış iki zirâ‘ üç anbarlı ve yüz otuz aded bal-
yemez toplu kebîr kapudânâ kalyonuyla, kırk bir kıt‘a kalyon ve iki humbara 
kalyonı ve iki âteş kalyonı ve yirmi kıt‘a galita ve on kıt‘a fırkate ve otuziki 
kıt‘a kancabaş kayık27 ile pür-bâr-ı yarak cem‘an yüz yirmiyedi kıt‘a sefâyin-i 
ehl-i28 İslâm ile Kapudân Cânım Hâce Hâcı29 Mehemmed Paşa hazretleri30 
tersâne-i âmireden nehzat ve Yalı köşkünde vezîr-i aʻzam vesâtatı ile ilbâs-ı 
hıl‘at buyurılup top ve tüfeng şenliklerin iderek Beşiktaş'a varup lenger-endâz 
ve mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci bâzâr gün andan dahi rıhlet ve Akdeniz'e 
doğrı teveccüh [ü] azîmet eyledi. 

Mânde-i Pâdişâh-ı Gāzî be-Sahrâ-yı Edirne ve Cevânib-i 
rûmili ve Serdârî-i Vezîr-i a‘zam be-Feth-i Vilâyet-i Mora

Mukaddemâ pâdişâh-ı mağfûr Sultân Mustafâ Hân-ı mağdûr hazretlerinin 
zamân-ı sa‘âdet-iktirânlarında mulûk-i nasârâ ile birden sulh ü salâh31 olundu-
ğundan Nemçe çâsârı “bu gün Venedik'e ise yarın banadır” zu‘muyla techîz-i 
asker idüp Belgrad'a veyâ gayri serhadlere yürimek ihtimâli virilmeğin re’y-i 
rezîn-i ukalâ üzere iki tarafa gûş-mâl içün pâdişâh hazretleri bu sene-i mü-
bârekede sefer avdetine değin Edirne ve ba‘zı Rumili vilâyetlerinden geşt [ü] 
güzâr ve meks [ü] ârâm ve iktizâ ider ise takviyyet kılup mü’minîn içün bi'z-zât 
gerüden kendüler dahi imdâda irişmeleri müstahsen görülmeğin dâmâd-ı mü-
kerremlerin ya‘ni ki Vezîr-i aʻzam Fâzıl Ali Paşa kulların Mora fethine serdâr-ı 
asâkir-i ehl-i32 İslâm eyleyüp sancak-ı şerîf  teslîmi-çün otağ-ı âlî-nıtâklarına 

24 âlî-cenâb ÇY: -V
25 du‘â vü senâda ÇY: vü senâ -V
26 bi'l-meclis ÇY
27 kayık -ÇY
28 ehl ÇY: -V
29 hâcı -ÇY
30 hazretleri ÇY: -V
31 u salâh ÇY: -V
32 ehl ÇY: -V
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da‘vet buyurulmağın mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci bâzâr gün mu‘tâd-ı kadîm33 
alay-birle bâr-gâh-ı mu‘allâya34 varup baş çadırda pâye-i serîr-i a‘lâya35 yüz 
sürdüği mahalde ibtidâ kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs ve miyânına 
bir kabza mücevher şemşîr ve tîrkeş kuşadup tamâm-ı vucûdun ni‘am-ı hu-
dâvendigârîlerine36 müstağrak ve andan sancak-ı şerîfi yed-i hümâyûnlarıyla 
serdâr-ı a‘zam kullarının yedlerine37 teslîm eyledikleri mahalde, “sancak-ı şerîfi 
sana ve seni dahi38 cenâb-ı Bârî-i te‘âlâ hazretlerine emânet eyledim hâfız ve 
nâzırın olsun” buyurdı. Anlar dahi kemâl-i ta‘zîm ü tebcîl ile omuzuna aldı 
ve ol mahalde şeyhü'l-islâm efendiye dahi beyâz çuka39 kaplu bir a‘lâ sem-
mûr erkân40 kürk giydirilip du‘âdan41 sonra bükâ iderek taşra çıkdı. Feth-i 
şerîf  okunup yine ke'l-evvel alay-birle mu‘azzez otağlarına gelüp indiler. Ol 
gün pâdişâh hazretleri serdâr-ı a‘zam kullarıyla tersâneye varup kapudân paşa 
dîvân-hânesinde camlıköşkde umûr-ı deryâya müte‘allik bir mıkdâr mükâle-
meden sonra iltifâten kendü sandalına alup Fındıklı'da vâki‘ sâbıkā Gümrük 
Emîni Hüseyin Paşa yalısına teşrîf  ve emr-i âlîleri üzere evvelâ kapudân paşa 
donanma-yı hümâyûn ile Beşiktaş'dan nehzat ve cânib-i deryâ-yı sepîde revâne 
vü azîmet eylediğin ve elli bir buçuk zirâ‘ mahsûs yapılan kaddı42 yeni kalyon 
içün müceddeden dökülen üçer kantâr mermer yuvarlak atar iki kıt‘a kebîr 
şayka topları tamâm otı ve dâneleriyle Tophâne'den atılup müşâhede ve anda 
şehr-i İstanbul'a vedâ‘ idüp Dâvudpaşa'ya teşrîf  buyurdılar. Ve irtesi mâh-ı 
mezbûrun yirmialtıncı dü-şenbih gün def‘-i izdihâm içün müveccah görüldüği 
üzre serdâr-ı a‘zam cümle ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûn43 ile pâdişâh-ı 
gāzî hazretleri44 mukaddem erkence45 Dâvudpaşa sahrâsından kalkup Büyük-
çekmece'ye, salı gün Silivri'ye çehâr-şenbih gün Çorlu'ya penç-şenbih gün Ka-

33 kadîm ÇY: -V
34 muallâlarına ÇY
35 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
36 hudâvendigâra ÇY
37 serdâr-ı a‘zam kullarının yedlerine -ÇY
38 dahi ÇY: -V
39 çukaya ÇY
40 erkân ÇY: -V
41 du‘â vü senâdan ÇY: vü senâ -V
42 kaddı -ÇY
43 nusret-makrûn ÇY: -V
44 gāzî hazretleri ÇY: -V
45 önünce ÇY
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rışdıran'a cumʻa güni ki Rebî‘ü'l-âhirdir Burgos'a, şenbih gün Baba-yı atîk'a, 
bâzâr gün Hafsa'ya, bâzârirtesi gün Edirne'ye karîb Solak Çeşmesi kurbünde 
Burnupamuklı sahrâsında nihâde kılınan bâr-gâhlarına nüzûl buyurdılar. 
Pâdişâh hazretleri dahi kendü yanlarına ta‘yîn olunan mahsûs ağalarına be-
şer yüz nefer sipâh ve silâhdâr zümresi ve bir mıkdâr yeniçeri ve Vezîr-i sânî 
Kā’im-makām Türk Mehemmed Paşa ve rikâb ağaları ve kendü dâ’ireleri ve 
harem-i şerîfleri ve harem-i şerîf  üzerine konakçı ta‘yîn olunan Burusa Vâlîsi 
Acem Mustafâ Paşa ile serdâr-ı a‘zamın hareketi güni iki sâ‘at sonraca hâmûn-ı 
Dâvudpaşa'dan rıhlet idüp Küçük ve Büyükçekmece ve Silivri ve Çorlı ve Ka-
rışdıran ve Burgos ve Baba-yı atîk ve Hafsa menzillerine konarak dokuzuncı 
menzilde mâh-ı mezbûrun beşinci salı gün Solak Çeşmesi kurbünde vaz‘ olu-
nan otağ-ı hümâyûnlarına şeref-nüzül buyurdılar ve harem-i şerîflerin46 doğrı 
sarâya nakl itdirdiler. Ol gün serdâr-ı a‘zam Karabayır'da pâdişâh hazretlerin 
istikbâlen selâmlayup hem-inân otağ-ı hümâyûna değin ma‘anca gelmişler idi. 
Ve irtesi çehâr-şenbih gün tertîb-i alay içün mahall-i mezkûrda meks ve dahi 
irtesi penç-şenbih gün mâh-ı mezbûrun yedinci47 günüdür, pâdişâh hazretle-
ri otağ-ı hümâyûndan binüp vüzerâ-yı izâm, ulemâ-yı kirâm o gice yüriyüp 
azîm alay ile Timurtaş sahrâsında kurılan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl 
buyurdılar. Ol mahalde serdâr-ı a‘zam ve şeyhü'l-islâm ve Türk Mehemmed 
Paşa içerü da‘vet ve mu‘tâd-ı kadîm48 üzre her birine birer sevb ilbâs-ı hıl‘at 
buyuruldı. Ve ol gün kapukulı şehrden otağ-ı hümâyûn kapusuna değin iki 
geçildi selâma durmuşlar idi. Yeniçeri dâ’iresi Emîrli nâm karye kurbünde 
olmağın pâdişâh-ı âlî-cenâb49 hazretlerin du‘â-yı hayrların alup çadırlarına 
gitdiler. Ve mâh-ı mezbûrun onbirinci dü-şenbih gün kalkup mukaddime-i 
ceyş olup Yenişehir'e doğrı teveccüh ü azîmet itdiler. Ve irtesi salı gün dahi 
cebeci ocağı kalkdı. Ol gün Vâlide Sultân Kethudâsı Kürd Mehemmed Efendi 
otağ-ı sadr-ı âlîye da‘vet ve vezâret ile İstanbul kā’im-makāmlığına serâserli 
kürk giyüp selefi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa Belgrad muhâfazasına ta‘yîn 
buyuruldı. Anın selefi sadr-ı sâbık Numân Paşa'ya Silifke Sancağı virilüp Ana-
dolı'nun eşkıyâ teftîşine me’mûr kılındı. Ve geçen sene Galatasarây binâsına 
nezâreti hasebiyle sadâkati nümâyân olan Atinalı Osmân Efendi vâlide sultân 
kethudâsı nasb olup ale't-ta‘cîl İstanbul'dan Edirne'ye gelmek buyuruldı. Dahi 

46 doğrı +ÇY: -V
47 yedinci -ÇY
48 kadîm ÇY: -V
49 âlî-cenâb ÇY: -V

M E T i N 1015

www.tuba.gov.tr



irtesi çehâr-şenbih gün topcı ocağı kalkdı, dahi irtesi penç-şenbih güni ki şehr-i 
mezbûrun ondördünci günüdür, serdâr-ı a‘zam dahi cümle ordu-yı hümâyûn-ı 
nusret-makrûn ile Timurtaş sahrâsından hareket-i feth-i Mora niyyetiyle Bey-
şehir'e doğrı revân ü azîmet eylediler Hakk Te‘âlâ hazretleri tevfîkler ihsân 
eyleye âmîn bi-hurmeti aleyhi seyyidi'l-mürselîn50. Ol gün pâdişâh-ı âlî-cenâb51 
hazretleri erkence serdâr-ı a‘zam kullarının52 otağına gelüp tulû‘-ı şemsden 
sonra umûm a‘yân-ı devlet ile alaya binüp Emîrli nâm karyeden nevâle-gâha 
değin teşyî‘ buyurdukdan sonra serdâr-ı a‘zamın ve bi'l-cümle asâkir-i mansû-
reyi, Bârî-i te‘âlâ hazretlerinin vedî‘a-ı emânetine tefvîz eyledikden sonra şehre 
avdet buyurdılar. 

İrtesi cumʻa gün şevketlü, mehâbetlü53 pâdişâh-ı cem-câh54 hazretlerinin55 
Selîm nâm bir şehzâdesiyle Sâliha nâm bir sultânları vucûda gelüp56 ancak 
şehr-i Edirne ve İstanbul'da gündüzlerde üç gün şehir donanması oldı57. Ve 
Mülhid Süleymân Efendi azlinden İstanbul Kazâsı Ka‘be pâyesiyle Mısır'dan 
ma‘zûl Ak Mahmûd Efendi-zâde [...]58 Efendi'ye virildi59. Ve Daltaban Ket-
hudâsı Arnavud60 İbrâhîm Paşa'ya Kırım Hânı şefâ‘atiyle Şehrizor Eyâleti ve 
gediklü müteferrika Erzurûmlı Hasan Ağa'ya Cidde Sancağı tevcîh ü inâyet61 
buyuruldı. Ve Şehrizor'dan ma‘zûl Boşnak Hasan Paşa Diyârbekir Kal‘ası'nda 
habs olundı ve cürmlerini bilmem Rodos Muhâfızı Sadr-ı sâbık Abaza Sü-
leymân Paşa ve yine mahall-i mezbûrda cezîre-bend Vezîr Kirli Ahmed Paşa 
ve İstanköy'de mahbûs Vezîr Yemişci Abdurrahmân Paşa üçi birden katl olu-
nup başları kesilüp62 otağ-ı hümâyûn önüne galtân oldı. Ve ancak Kırım'da 
vâki‘ Yeni Kal‘a Muhâfızı Vezîr Köse Halîl Paşa Nu‘mân Paşa yerine Belgrad 

50 bi-hurmeti aleyhi seyyidi'l-mürselîn ÇY:-V
51 âlî-cenâb ÇY: -V
52 kullarının ÇY: -V
53 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
54 cem-câh ÇY: -V
55 efendimizin ÇY
56 dünyâya teşrîf  idüp ÇY
57 donatup zînet verdiler ÇY
58 Nüshaların tamamında boş bırakılmış.
59 inâyet olundı ÇY
60 Arnavud -ÇY
61 ü inâyet ÇY: -V
62 kesilüp ÇY: -V
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muhâfazısına ta‘yîn ve irsâl63 olunmuş idi. Lâkin adem-i kudretinden nâşî fak-
rından şikâyet ve yine Yeni Kal‘a'da kalmasına recâ vü minnet ve Kırım Hânı 
celâdetlü hân-ı âlî-şân64 tarafından dahi arz ve şefâ‘at itdirtmek [313b] ve 
emr-i hümâyûna itâ‘at itmemek töhmetiyle Kapucı-başı65 Sûhte Hasan Ağa 
gönderilüp başı kesildi66 ve getürüp otağ-ı hümâyûn önüne bırakıldı. Ve zorba-
lık töhmetiyle dahi yeniçeri ağası ma‘zûllerinden Dalyarak Koca Mustafâ Paşa 
Bihke Kal‘ası'nda ve Arnavud Deli Bekir Paşa İstanköy Cezîresi'nde ve mahbûs 
Boşnak Hasan Paşa Diyârbekir Kal‘ası'nda ve sekbân-başı ma‘zûllerinden Ha-
sankeyf  Sancağı’na mutasarrıf  Kayseriyyeli Selîm Beğ dahi Diyârbekir'de ve67 
mîrîye ihânet töhmetiyle dahi Dârü's-sa‘âde Ağası Süleymân Ağa ve Tersâne 
Emîni Hüseyin Ağa Kıbrıs'da vâki‘ Magosa Kal‘asında katl olunup başları en-
dâhte-i pîş-gâh-ı bâr-gâh-ı mu‘allâ kılındı. Ve68 mâh-ı Cemâziye'l-evvelin onse-
kizinci çehâr-şenbih gün serdâr-ı a‘zam hazretleri69 cümle ordu-yı hümâyûnla70 
Selanik'den hareket ve cânib-i a‘dâya71 teveccüh ü azîmet eyledi. Ve72 mâh-ı 
Cemâziye'l-âhirin gurresi rûz-ı salı vâki‘ olup bu ayda Edirne'de surre çıkdı ve 
Mercangöz Mustafâ Bey yediyle Mısır hazînesi gelüp teslîm-i hazîne-i âmire 
kılındı. Ve Bağdad Beylerbeyisi Vezîr Eyyûbî Hasan Paşa-oğlı Ali Bey'e iki tuğ 
ile Şehrizor Eyâleti tevcîh ü inâyet73 buyurılup selefi Arnavud İbrâhîm Paşa'nın 
tuğı ve sancağı ref‘ ve paşalık defterinden hekk olundı. Ve Basra'dan ma‘zûl 
Vezîr Bodur Osmân Paşa'ya Musul Eyâleti virildi ve Karaman Beylerbeyisi 
Vezîr Kıbtî Ali Paşa ekall-i kalîl kapu ile orduya gelmek töhmetiyle Bihke'ye 
nefy olunup mansıbı iki tuğ ile dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Uzun Yûsuf 
Ağa'ya inâyet ü ihsân buyuruldı. Ve Bozcaada Muhâfızı Vezîr Sirke Osmân 
Paşa Edirne'ye getürilüp vâlide sultân yanında muhâfız ta‘yîn olundı. Ve kapu-
dân paşa donanma-yı hümâyûn ile İstendil Cezîresi'n urup ve kal‘asını muhâ-

63 ve irsâl ÇY: -V
64 celâdetlü hân-ı âlî-şân ÇY: -V
65 kapucı ÇY
66 tenden cüdâ olup ÇY
67 ve segbanbaşı... ve -ÇY
68 ve ÇY: -V
69 hazretleri ÇY: -V
70 hümâyûn-ı nusret-makrûn ile ÇY: nusret-makrûn -V
71 a‘dâ-yi bed-nihâda ÇY: bed-nihâd -V
72 ve ÇY: -V
73 ü inâyet ÇY: -V
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sara ve dokuz sâ‘at mıkdârı74 muhârebeden75 sonra vire ile feth ü zabt-ı rabt76 
eyledikleri haberi geldi. Ve Rumili Kādî-askeri Dâmâd-oğlı Ahmed Efendi 
ile Anadolı Kādî-askeri Deli Hamîd-oğlı Abdullâh Efendi azlinden yerlerine 
Rumili sadrından munfasıl Menteş-zâde Abdurrahîm Efendi'ye Rumili sadrı 
ve İstanbul'dan munfasıl Nakībü'l-eşrâf  Uşşâkī-zâde Mehemmed Efendi'ye 
Anadolı sadrı77 inâyet [ü]78 ihsân olundı. 

Azl-i şeyhülislam Mîrzâ Mustafâ Efendi ve  
Nasb-ı Abdurrahîm Efendi

Şeyhülislam Mustafâ Efendi ilm ve fazl u diyânet ve pîrliğinden hicâb itmeyüp 
kadîmden idegeldüği irtişâya dest-res urmak ve Ka‘be pâyesiyle ber-vech-i 
arpalık Galata kādîsı olup terbiyesi ile mukayyed olmaduğı veled-i menhûs ve 
fâsık u zındîk ve bî-dîn Sâlim Mehemmed Efendi'nin sû’-i hâli ma‘rûz-ı rikâb-ı 
pâdişâhî olmağın mâh-ı mezbûrun yirmiikinci salı gün ikisi birden azl79 ve 
İstanbul'da yalısına ve der-akab Trabzon'a nefy olup hıdmet-i fetvâ henûz İs-
tanbul'dan gelen Rumili Kādî-askeri Menteş-zâde Abdurrahîm Efendi'ye inâ-
yet80 buyurılup Kā’i-mmakām Vezîr Türk Mehemmed Paşa vesâtatıyla huzûr-ı 
hümâyûnda81 beyâz çuka kaplu semmûr erkân kürk giydi. Ve Rumili sadrından 
munfasıl Kara İsmaʻîl Efendi yine ol mansıb ile kayrılup İstanbul'dan gelmek 
buyuruldı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmidördünci penç-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî82 
hazretleri Despot Yaylağı'na teşrîf  buyurup Vezîr Sirke Osmân Paşa Edirne'de 
kā’im-makām ve83 vâlide sultân muhâfazasına kaldı. 

74 mıkdârı ÇY: -V
75 muhârebe-i kıtâlden ÇY: kıtâl -V
76 rabt ÇY: -V
77 sadâreti ÇY
78 inâyet ÇY
79 ma‘zûl ÇY
80 ihsân ÇY
81 hümâyûn-ı husrevânede ÇY: husrevâne -V
82 gāzî ÇY: -V
83 olup ÇY
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ihrâk-şoden-i84 istanbul

Mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı salı85 gicesi bir buçuk sâ‘atde Sultân Bâyezîd 
Câmi‘i kurbünde Uncular kapusuna muttasıl el-Hâc Seyyid Ali86 nâm uncı 
dükkânından âteş nâgehânî isâbet idüp andan yol aşırı nahılcı dükkânına 
yapışup çarşunun iki tarafını ve Sultân Bâyezîd Hammâmı'nı ve Kâğıdcılar 
Çarşusı'nı ve eski darbhâneyi yakarak dik aşağıya gidüp Hakîm Çelebi Tekyesi 
önünden Müftî Hammâmı ardından geçüp Laleli Çeşme'ye ve Aksaray'a doğrı 
uğrına gelen buyût ve dekâkîn ve cevâmi‘ ve mesâcidi hark87 iderek Kızıl Mus-
luğa indi. Andan sola dönüp Sultân Câmi‘i'ni dahi yakup Cellâd Çeşmesi'ne ve 
andan Lanka Bostânı'na88 ve89 andan Yenikapu'ya ve andan dahi90 kal‘a divârın 
sıyırdarak Kumkapu'ya karîb mahalde Başdefterdâr Sarı Mehemmed Efendi 
hânesinde nihâyet buldı ki âteşin sağ tarafıdır ve sol tarafı Gedikpaşa'dan aşağı 
inüp Nişâncı Paşa Hammâmı kurbünden geçüp mahall-i mezkûrda bir yere 
kavuşup teskîn buldı. Bu takdîrce ahşam bir buçuk sâ‘atden sabâha degin ve 
sabâhdan ahşama degin ve ahşam şehr-i Receb'in gurresi çehâr-şenbih gicesi 
sabâha degin tamâm otuz sâ‘at kadar zamân yanup önüne bir şey hâ’il olma-
yup hubûb iden şiddet-i ribâh-ı şimâl ise bir mertebede idi ki ne‘ûzü bi'llâh göz 
açılmaz savt-ı a‘lâ seçilmez deryâyı ak köpük ve şehri dûd-ı kebûd kaplayup 
alevler ise semâya direk direk olup ve şerârelerden nücûm fark olunmaz idi. 
Hele bu musîbet-i uzmâ çok zamândır mesmû‘ ve müşâhede olunmamış idi. 
Langa Bostânı'nda iki kapu hâricinde bin ikiyüz kadar âdem eşyâları ile ya-
nup kül oldı, bu mahaller İstanbul'un güzîde yerleri ve Kumkapu'ya tekarrübi 
hasebiyle kibâr yatağı idi harâb olup gitdi. Bu aralıkda ihrâk bi'n-nâr olan91 
câmi‘ ve mesâcid ve onbin mıkdâr hâne ve ikibin mıkdâr dekâkîn muhterik 
olduğı tahkīka irdi. Bizim de üç kîselicek92 bir hâneciğimiz93 yandı94. Bi-avni'l-

84 şüden ÇY: -V
85 Salı -ÇY
86 el-Hâc Seyyid Ali Ç: -YV
87 ihrâk-ı bi'n-nâr ÇY
88 dahi +ÇY: -V
89 ve -ÇY
90 dahi ÇY: -V
91 ihrâk-ı bi'n-nâr olan Ç: -YV
92 kîse ider ÇY
93 hâne-i berdûşumuz ÇY: berdûş -V
94 ihrâk oldu ÇY
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lâhi teʻâlâ işbu mâh-ı Recebü'l-mürecceb'in gurresi çehâr-şenbih gün “Gördes 
Kal‘ası yürüyüş ile feth95 oldı” haberi mâh-ı mezbûrun onikinci penç-şenbih 
gün vezîr-i aʻzam tarafından İstanbul'a gelüp âmme-i müslimîn şâd-ı handân 
oldılar. Ol gün selâtîn câmi‘lerinin du‘â günlerinin âhiri idi. Bundan akdem 
Venedik üzerine sefer-i hümâyûn muhakkak olıcak Venedik'de olan Bosna 
bâzergânları selâmet-birle vilâyetlerine gelüp vâsıl oldı haberi gelinceye değin 
Âsitâne'de olan Venedik balyosı dört nefer âdemi ile Akdeniz Boğazı'nda vâki‘ 
Seddü'l-bahr Kal‘ası'na ve mâl ve eşyâlarıyla kırk altı nefer tevâbi‘leri Yedi-
kule'de habs96 olmuş idi. Bu mahalde bâzergânların selâmet-birle vatanlarına 
geldiklerin müş‘ir mahzarları rikâb-ı hümâyûna arz [u] i‘lâm97 olunıcak balyos 
dahi cümle tevâbi‘leri ile memleketlerine98 me’zûn oldı. Mâh-ı mezbûrun yir-
minci dü-şenbih güni ki Temmuz'un dahi99 onbiri idi, öyleye karîb İbrâhîm 
Hân-zâde Ali Beğ hummâdan fevt ve Hazret-i Eyyûb'de ceddi Mehemmed 
Paşa-yı Şehîd Türbesi'nde defn olundı. Mîr-i muhterem dostumuz sulehâ-yı 
ümmetden olup altmış üç yıl ömründe kendüden bir100 kimse incinmemiş ve 
mahremâtdan bir şey kendüden sâdır olmamış salâh ve takvâ ile meşhûr ve ilm 
ü fazl ile her cânibi ma‘mûr bir vucûd-ı şerîf-i101 mükerrem idi, rahmetu'llâhi 
aleyh Büyük oğlı İsmaʻîl Bey yirmiyedi yaşında yerine oturdı. Bi-fadli'llâhi 
teʻâlâ mâh-ı mezbûrun onsekizinci güni Anaboli Kal‘ası dahi yürüyüş ile feth 
ü teshîr olunduğı haberi ile vezîr-i aʻzamın mektûbı mâh-ı mezbûrun otuzuncı 
penç-şenbih gün İstanbul'a gelüp üç gün ale't-tevâlî top şenliği oldı. Mâh-ı 
Şa‘bân'ın gurresi cumʻa gün vezîr-i aʻzam alay ile Anaboli Kal‘ası'na varup 
Hünkâr Câmi‘i'nde ibtidâ cumʻa namâzın kılup geldi. Üçünci bâzâr gün cümle 
asâkir ve silâh ile Anabolı altından kalkup Koron ve Moton kal‘alarının feth ü 
teshîri niyyetiyle azîmet eyledi. Rûm tâ’ifesinden olup Galata'da mütemekkin 
Venedik baştercemânı Bateste nâm kâfirin nihânî Venedik'e gönderdiği kâğıd-
ları ahz ve ihâneti nümâyân olmağın, vezîr-i aʻzam tarafından gelen fermân 
mûcebince hâ’in-i mesfûr hânesinde giriftâr ve mâh-ı Ramazân'ın ikinci şenbih 

95 kabza-i teshîr ÇY
96 mahbûs ÇY
97 i‘lâm ÇY: -V
98 memleket-i menhûslarına ÇY: menhûs -V
99 dahi ÇY: -V
100 bir ÇY: -V
101 şerîfi ÇY: -V
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gün Galata'da dört yol ağzında kıyâfetiyle ber-dâr kılınup üç günden102 sonra 
deryâya atıldı. Mâh-ı mezbûrun altıncı çehâr-şenbih gün vezîr-i aʻzamdan 
İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr Kürd Mehemmed Paşa'ya mektûb gelüp Moton 
ve Koron kal‘alarının ve bütün Mora Ceziresi'nin feth ü zabtı103 haberin i‘lâm 
itmiş. Onuncı bâzâr gün Başmakcı-zâde Seyyid Abdullâh Efendi İstanbul kā-
dîsı oldı. Ondokuzuncı salı gün pâdişâh104 hazretleri Rumili'ni geşt ü güzâr 
idüp Edirne'ye gelüp vâsıl oldı. An-asl nişâncı olanlar seferlerde ve hazarlarda 
rikâb-ı hümâyûndan münfekk olmamak kānûn iken bu sene-i mübâreke-i mey-
menede105 Nişânî Gürci İbrâhîm Ağa vezîr-i aʻzam ile ma‘an sefere gitmişler 
idi. Moton altında hastalanmağın İstanbul'a hânesinde oturmak üzere nişân-
cılık üzerinden ref‘ ve yerine Edirne Muhâfızı Vezîr Sirke Osmân Paşa nasb 
olundı. Mâh-ı Şevval'in gurresi bâzâr gicesi Eskisarây hareminin nısfı muhterik 
ü sûzân106 oldı. Altıncı cumʻa gün silâhdâr mütekā‘idlerinden ikişer tuğ ile İbşîr 
Hüseyin Ağa'ya teveccüh ile sancağı ve Kadîd Yûsuf  Ağa'ya Balıkesre Sancağı 
tevcîh ü inâyet107 buyuruldı. Ve Devlet-i aliyye ile dostluk iddi‘âsında olan Ce-
nevizli Venediklüye sefîne ve hazîne ve asker ile imdâd ü i‘ânet eyledikleri şâyi‘ 
ve ihânetleri zâhir ü nümâyân olmağın bi-emr-i hümâyûn balyosları red olun-
dı. Yirmiüçünci dü-şenbih gün Haleb Beylerbeyisi Divriğili Abdurahmân Paşa 
İstanbul'da fevt olup mansıbı Bender muhâfazasında olan ber-vech-i arpalık 
Kayseriyye Sancağı’na mutasarrıf  Abaza Koca Mustafâ Paşa'ya virildi108 ve 
Bender muhâfazasına dahi Kayseriyye mansıbıyla Hotin Kal‘ası'nda menkûb 
Dervîş Paşa ta‘yîn ve irsâl109 olundı. 

Âmeden-i Vezîr-i A‘zam be-Âsitâne-i Sa‘âdet

Vezîr-i aʻzam ve Serdâr-ı ekrem Fâzıl Ali Paşa bi-avni'llâhi teʻâlâ Mora diyâ-
rın baştan başa feth ü teshîr ve tahrîr ve kal‘alarının nizâm u intizâmın virüp 
Âsitâne-i sa‘âdet tarafına avdet eyleyüp tayy-i merâhil ve kat‘-ı menâzil iderek 
mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin yedinci dü-şenbih gün azîm alay ile Edirne kurbünde vâki‘ 

102 gün tamâm oldukdan
103 zabt-ı rabtı ÇY: rabt -V
104 şevketlü, mehâbetlü âmme-i ibâdullâha merhametlü hünkârımız ÇY
105 meymene ÇY: -V
106 ü sûzân ÇY: -V
107 ü inâyet ÇY: -V
108 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
109 ve irsâl ÇY: -V
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Timurtaş sahrâsında nihâde kılınan otağına gelüp nüzûl eyledi. Şöyle ki bir 
gün erkence şevketlü, mehâbetlü110 pâdişâh111 hazretleri Edirne sarâyından 
binüp şehre112 iki sâ‘at karîb Emîrli nâm karyede vezîr-i aʻzam kullarını ikrâm 
ve istikbâlen ihzâr eyledikleri nevâle-gâhlarına varup bir mıkdâr tevakkufdan 
sonra bindi. Andan113 bir sâ‘at kadar114 ilerüde bir muhtasarî sâyebancık dahi 
kurdurmuşlar idi. Ol mahalle teşrîf-sâz115 buyurdılar. Der-akab vezîr-i aʻzam 
kulları116 dahi kendü alaylarıyla mukābele-i pâdişâhîye gelicek alayın117 durgu-
rup indi ve sancak-ı şerîfi omuzuna alup huzûr-ı hümâyûna118 teveccüh eyledi. 
Şevketlü, mehâbetlü,119 pâdişâh-ı gāzî120 hazretleri dahi on adım kadar karşu 
varup121 ol mahalde vezîr-i aʻzam dahi sancak-ı şerîfi yed-i hümâyûna teslim 
idüp ayağına sarıldı. Bir çeyrek mıkdâr zamân122 bükâ iderek bir feryâddır 
kopardı taraf  taraf  aleyke avni'llâh sadâsı zâhir ü nümâyân123 olduğı mahalde 
pâdişâh124 hazretleri arkasın sığayup “yetişir Ali sa‘yin meşkûr ve hıdmetin 
makbûlümdür,125 ber-hûrdâr ol, yüzün ak olsun, ekmeğim sana helâl hoş 
olsun”126 buyurup sâyebâna geldiler. Kahve içilüp bir mıkdâr gazâ-yı cihâd127 
sohbeti oldı. Binildi ve andan hem-rikâb nevâle-gâha gelindi. Ba‘de't-ta‘âm 
binilüp yine hem-rikâb alay-birle otağlarına gelmişler ve andan sonra128 pâ-
dişâh-ı gāzî129 hazretleri ahşam üzeri Sarây-ı âmire'lerine teşrîf  buyurmuşlar 

110 şevketlü, mehâbetlü ÇY: -V
111 hünkârımız ÇY
112 şehr-i mezbûra ÇY: mezbûr -V
113 dahi +Y: -ÇV
114 kadar ÇY: -V
115 sâz ÇY: -V
116 kulları ÇY
117 alayların ÇY
118 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
119 şevketlü, mehâbetlü ÇY
120 gāzî ÇY: -V
121 istikbâl idüp ÇY
122 ol mahalde... zamân -ÇY 
123 ve nümâyân ÇY: -V
124 şevketlü, mehâbetlü, kudretlü hünkârımız ÇY
125 makbûl-i hümâyûnumdur ÇY: hümâyûn -V
126 ekmeğim sana helâl hoş olsun ÇY: -V
127 cihâd ÇY: -V
128 sonra ÇY: -V
129 gāzî ÇY: -V
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idi. Ve irtesi salı gün andan dahi vezîr-i aʻzam sancak-ı şerîfi alay ile getürüp 
sarây meydânında olan otağ-ı âlîde şevketlü, adâletlü130 pâdişâh-ı gāzî131 haz-
retlerine teslîm idüp kürk giydi.

Vefât-ı Vâlide-i Pâdişâh-ı Gāzî132 Gülnûş Sultân

Vâlide-i pâdişâh Gülnûş Sultân hazretleri hayli zamândan berü sâhib-i firâş 
idi. İşbu salı gicesi dokuzuncı sâ‘atde yetmişbeş yaşında fevt olmuş idi. Ba‘dehû 
alay-ı cümle vüzerâ ve ulemâ ve sâ’ir a‘yân-ı dîvân doğrı dârü's-sa‘âdeye da‘vet 
ve alay köşki dâhilinde namâzı kılınup arabaya tahmîl, Vezîr-i sânî Türk Me-
hemmed Paşa'ya teslîm, vasiyyeti üzre Üsküdar'da binâ eylediği câmi‘-i şerîfi 
sahâsında üsti açık türbe-i mahsûsuna defn olunmak üzre tenbîh-i hümâyûn 
buyurılup irsâl olundı. İrtesi mâh-ı mezbûrun dokuzuncı çehâr-şenbih gün rûz-ı 
Kāsım vâki‘ olup dahi irtesi penç-şenbih günün ahşamısı ışâ’ vaktinde cenâze-i 
vâlide sultân Dâvudpaşa Sarâyı'na getürilüp İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr 
Kürd Mehemmed Paşa ve a‘yân-ı şehr ol mahalde istikbâl ve sabâha değin rûh-ı 
şerîflerine tilâvet-i Kur’ân idüp dahi irtesi mübârek cumʻa gün cümle ulemâ 
ve vüzerâ ve meşâyih araba önüne düşüp alay ile Topkapusu'ndan İstanbul'a133 
duhûl ve Soğuk Çeşme kapusundan hâsbâğçeye ve andan Yalıköşkü'ne getürilüp 
arabadan indirildi134. Ve tenbîh-i hümâyûn üzre pâdişâh-ı gāzî135 hazretlerinin 
mahsûs kendü sandallarına konup Üsküdar'a nakl ve mahall-i mezbûrda defn 
olunup ancak başları ve ayakları tarafına birer mermer taş dikildi. 

Katl-i Türk Mehemmed Paşa

Ve Türk Mehemmed Paşa dahi Edirne'ye avdet [314a] itmiş-iken Büyük-
çekmece'ye vardıkda rikâb-ı hümâyûndan Kapucı-başı Çerkes Süleymân Ağa 
kendüye sâhte Kayseriyye Sancağı’nı mansıb ve Bender muhâfazasına me’mû-
riyyetini müş‘ir fermân getürdi. Meğer rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı iken 
sadâret mü‘eddâsıyla136 ba‘zı tezvîrâta sâlik olduğı vezîr-i aʻzamın ma‘lûmı 

130 şevketlü, adâletlü ÇY: -V
131 gāzî ÇY: -V
132 gāzî ÇY: -V
133 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
134 indirilip ÇY
135 gāzî ÇY: -V
136 sevdâsıyla ÇY
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olmağla İstanbul'a137 geldikden sonra katline aldığı hatt-ı şerîfle Salâhor Kü-
çük Ali Ağa'yı gönderüp Bender'de başı kesildi138 ve getürüp bâb-ı hümâyûna 
bırakdı. 

Zuhûr-ı Sefer-i Venedik ve Âmeden-i Pâdişâh-ı 
Gāzî139 be-Dârü's-Saltanati'l-Aliyye140

Vezîr-i aʻzam Ali Paşa âsân vechile Mora fethine muvaffak olmağla kendüye 
azîm gurûr gelüp Kapudân141 Cânım Hâce Hâcı Mehemmed Paşa'nın ilkā-
sıyla Körfos ve Zadra ve Dip Venedik Şehri'nin feth ü teshîri sevdâsına düşüp 
pâdişâha142 bi'l-müşâfehe “ahvâl-i düşmen-i dîn143 hiçden hiç imiş işte varup 
gördüm. Ecdâdın144 otuz senede mâlik olduğı mülke otuz günde muvaffak 
kılındın. Hayf  geçen vüzerâya işleri ihânet imiş ancak cümle mülûk-i nasârâ 
hareket ider ise de dîn-i Muhammed-i âlî cümlesine dahi inşâ’allâhu te‘âlâ 
cevâb virilür. Taraf  taraf  ya‘ni ki berr ü bahrdan Venedik keferesi üzerine sefer 
olunmasını” arz u istîzân idüp me’zûn olmağın evvelâ Körfos fethine piyâde 
ve süvâr asâkir-i firâvân ile kara cânibinden bir müstakil ser-asker ve deryâdan 
donanma-yı hümâyûn ta‘yîn olunup bi'z-zât kendüsi ordu-yı hümâyûn ile Bos-
na sınurundan Zadra üzerine varup fethine muvaffak oldukdan sonra Venedik 
Şehri'ne azîmetini himem eyleyüp yollar tathîrine ve zahîreler cem‘ine mu‘te-
medün-aleyh âdemler ta‘yîn eyledi. Ve kendüsi içerüden çıkalıdan berü fakīr 
yanından münfekk olmayup hak söz söylemeğe me’zûn idim. Çün ki bu ahvâle 
vâkıf  oldum bir gün kendüye didim,145 “bu Mora fethinin şükrün içün146 Ye-
nişehir'de bir müstakil ser-asker ile piyâde ve süvâr bir mıkdâr asker alıkoyup 
ve pâdişâh-ı gāzî147 hazretlerin dahi Edirne'den alup göğsün gererek İstanbul'a 

137 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
138 kesüp ÇY
139 gāzî ÇY: -V
140 aliyye ÇY: -V
141 Kapudân-ı deryâ ÇY
142 padişâh-ı gāzî hazretlerine ÇY: gāzî hazretlerin -V
143 dîn ÇY: -V
144 ecdâd-ı izâmın ÇY: izâm -V
145 didim ki ÇY
146 Mora'nın fethin eyledin ÇY
147 gāzî ÇY
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var sarâya gir ve sedd-i İskender ol148 otur149 ve150 yine berr ve bahren151 sefer 
üzeresin dir, Venedik kâfiri sulha152 kendü tâlib olur ve Nemçe kralı dahi araya 
girer. Venediklüye evvelde Mora kendülerin idi yabana söylemen dir, ol vakt 
siz153 diledüğün154 kadar Venediklüden il ve memleket alıvir ve gel bu sevdâdan 
geç,155 zîrâ Nemçe kralı Venediklü ile sulh ve cengde müttefiklerdir. Düşmen-i 
dîn156 bir iken birkaç olur ke'l-evvel Lehlüyi ve Moskovluyı cenge157 kaldırır 
askerimizin hâli bellü158 eyâlet askerlerinin her birin bir yere bırakdık. Ehl-i 
tîmâr berâtların alay beylerine virüp dirlikden vaz geçdik diyerek dağıldılar. 
Gelecek sene kiminle sefere gidersin be-her-hâl bu Nemçe kralı tek durmaz 
bir yerden baş gösterir ve seni Venedik seferine159 alıkor. Böyle olur ise yalnız 
Rumili ve Anadolı eyâlet askeri ile Nemçe'ye160 cevâb virilmez, bu Alman 
kâfiridir bütün eyâlet paşaları askerleri mevcûd mükemmel gerek. Evvelâ 
Körfos ve Zadra kal‘aları metîn ve müstahkem kal‘alar olup berr ve bahrden 
gidilmesinde su‘ûbet emr-i mukarrer olduğundan gayri, zabtı161 mümkin de-
ğildir. Ale'l-husûs karadan Venedik Şehri'ne gidildiği sûretde162 yolları bataklık 
sa‘bü'l-mürûr163 dağlık ve taşlık yerlerdir. Mulûk-i İslâm'dan ve vüzerâ vü mîr-i 
mîrân ve ümerâ ve âlî-makāmdan bu tarîka ne kimesne gitmiş ve ne hayâl-en-
dîşe itmişdir. Kendü memleketimiz değil yolları kime açdırır ve zahîreyi kime 
cem‘ itdirirsiz. Cümleden evvel Bosna serhaddini geçdikden sonra Hırvatlık 
içine girilmelidir, yetmiş seksenbin askere mâlik başlu başına bir kraldır. Bu âna 
değin Devlet-i aliyye'ye itâ‘at ü inkıyâd eylediği yokdur. Gönli olursa Nemçe 

148 olun ÇY
149 oturun ÇY
150 ve -V
151 berr ve bahr üzre ÇY
152 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
153 siz de ÇY
154 bildüğün ÇY
155 fâriğ ol ÇY
156 dîn ÇY: -V
157 ceng-i cidâle ÇY: -V
158 bellüdür ÇY
159 seferinden ÇY
160 Nemçe kralına ÇY
161 zabt-ı rabtı ÇY: rabt -V
162 azîmet olunduğu vakitde ÇY
163 mürûr -V
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ve Venedik'e akçe ile asker virir ve on günde ancak sınurundan geçilir dahi 
öte Nemçe sınurına girmelisiz. Nemçe ile bozuşmak görinür azîm asker ile 
pîş-i pesinizden alup üzerinize yürür ve size perîşânlık virir ve girüye de dönül-
mez. Bi'l-cümle asâkir-i ehl-i İslâm Kāsım Voyvoda gibi ol bataklıklar içinde 
muzmahil olup kıyâmete değin bed-nâmlığın dillerde kalır.164 Ferâhî165 bunu 
da geçdikden sonra Venedik sınurına varup Venedik Şehri'nin göli kenârına 
irmelisiz. Venedik Şehri bir azîm göl içinde vâki‘ kesret-i mâl ve asker ile meş-
hûr ve ma‘mûr ü âbâdân olalı bin seneden mütecâviz ve düşmenden166 rahne 
görmemiş bir memleketdir. Köpri ile geçilmek bir mertebe167 mümkin değil168 
deryâdan bizim kalyonlarımız ve ince donanmamız bir vechile şehr kenârına 
varamaz. Kendü gemileri bile uğradığı memleketden kulağuz almayınca gide-
mezler zîrâ cezr [ü]metli169 yerlerdir. Bilmem bu nasıl azîmet-i seferdir Allah 
mu‘îniniz170 ola” didiğimde, “kâfir nedir ki ben andan korkam hemân yürür 
giderim, bir kâfir önüme duramaz. Hırvatluğı da çeker geçerim ve Nemçe'nin 
ülkesinden basar giderim. Karşu gelürler ise döğüşürüm, Venedik göli kenârı-
na varup birkaç günde üsti açıklar yaparım. Bu aralıkda donanma-yı hümâyûn 
dahi gelüp irişür, kalyon sandalları ve filikaları ve firkateleri ve yollarda ele 
giren kayıklar ile birkaç yüz mıkdârı171 sefîne olur. Pür-yarak asker-i İslâm172 ile 
deryâdan göl içine girerler biz de173 üsti açıklar ile içerüden yürür şehri174 feth 
ü teshîr175 iderim” dedi. Ben dahi “donanma askerinin murûr idecek yolları 
bütün176 kapalıdır ya‘ni ki şehrin deryâdan tarafı bir karadan bir karaya deniz 
içinden göl ağzına bir azîm dîvâr çekilmişdir kalyon ve çekdirir ve ufak kayık177 
girecek başka kapuları vardır ve her kapunun iki tarafları burçlar ve tâbyalar 

164 destân olur ÇY
165 ferâhî -ÇY
166 düşmen-i bî-dînden ÇY: bî-dîn -V
167 bir mertebe ÇY: -V
168 değildir ÇY
169 her vechile fenâ ÇY
170 mu‘în-i zahîriniz ÇY: zahîr -V
171 mıkdârı ÇY: -V
172 İslâm ÇY: -V
173 bizler de ÇY
174 şehr-i mezbûru ÇY: mezbûr -V
175 ü teshîr ÇY
176 bütün ÇY: -V
177 kayıklar ÇY
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ve azîm toplar ve balyemezler ve humbaralar178 ve müstahfızân askerler ile 
mâlâ-mâl179 muhâfaza olunmuşdur, kuş dahi180 uçurtmazlar” dediğimde vâfir 
düşünüp benzi mütegayyir oldı. “Mehemmed Ağa bir dahi böyle azîmetime 
muhâlif  söz söyle hâtırım kalur” dimekle tâzelik belâsıyla gurûrı kemâlde ar-
tık ben de sukûtı evlâ gördüm. Zehî hamâkat-cûnun hak belâ virsün kendüyi 
izlâl ide. Kethudâsı bî-dîn ve bî-mezheb, mülhid, kâfir-i bi'llâh Câbîoğlı Sarı 
İbrâhîm ve Başdefterdâr Bakkāl-oğlı Sarı Mehemmed ve re’îsi kâfir-i bi'llâh 
Sarı Deli Mustafâ ve Kapudân Cânım Hâce re’yine muvâfakat idüp kimse-
nin sözün dinlemez oldı. Bunlar ise kendülerin selâmeti tarafın tutup bunı bir 
vartaya uğradup helâki kaydında oldılar. Fakīrden gayri kendüye hayr-hâh 
olanları birer takrîb ile yanından tarh-ı ib‘âd itdiler. Gerçi kendü akl-ı evvel 
âlim ve fâzıl ve reşîd ve merhamet-gālib bir mütedeyyin181 âdem idi, lâkin git-
dikçe kendüyi şeytân-ı aleyhi'l-la‘ne ızlâl ider gibi182 ızlâl itdiler.183 Cem‘-i mâl 
sevdâsına dahi184 düşilüp a‘yândan binden ziyâde185 âdemi nâ-hakk katl ve mâl 
u emlâklerin186 mîrîye girîft ve yetîmlerin bütün187 sokaklara döküp aç ve kurı 
ekmeğe188 muhtâc itdiler. Âkıbetü'l-emr189 dökilen kanın ve alınan mâlın ve 
zulm ü te‘addînin şe’âmeti çekilüp hem kendü bu yolda telef-i nefs oldı ve hem 
din ü devletin yıkılmasına190 sebeb191 oldı. 

Çün ki evvel bahâr-ı hüceste-âsârda berren ve bahren Frenk-i bed-renk kefere-i 
Venedik üzerine sefer-i hümâyûn-ı zafer-makrûn muhakkak192 olmağın vezîr-i 
aʻzam hâb u râhatı terk idüp bir kadem ilerüde bulunmak fikriyle umûmen 
İstanbul'a teveccühleri kara seferi levâzımâtı ve donanma-yı hümâyûn mü-

178 balyemezler ve humbaralar ÇY: -V
179 mâlâ-mâl ÇY: -V
180 dahi ÇY: -V
181 bir mütedeyyin ÇY: -V
182 şeytân-ı aleyhi'l-la‘ne ızlâl ider gibi ÇY: -V
183 idüp iğvâ virdiler ÇY
184 dahi ÇY: -V
185 mütecâviz ÇY
186 emlâk ve eşyâların ÇY: ve eşyâ -V
187 bütün ÇY: -V
188 sadakaya Ç: taksîre Y
189 emr ÇY: -V
190 yıkılup harâb ü yebâb olmasına ÇY
191 bâ’is ve bâdî ÇY
192 sefer-i rehber mukarrer ve mütehakkık ÇY
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himmâtı tertîbi içün müsâferet tarîkıyla gidilüp ve mu‘tâd alay-birle Sarây-ı 
hümâyûna girilüp ve anda eğlenilmeyüp pâdişâh-ı gāzî193 hazretleri harem-i 
şerîfle hazret-i Eyyûb-i Ensârî194 civârında vâki‘ vâlide sultân195 yalısında ve 
hırka-i mübâreke196 ve sancak-ı şerîfle Hâsodalı197 ve içoğlanı Sadr-ı sâbık 
Kara Maktûl Mustafâ Paşa Yalısı'nda vezîr-i aʻzam kendü dâ’iresiyle198 Yav-
dod İskelesi'nde vâki‘ zevcesi Fâtıma Sultân Yalısı'nda ve sâ’ir erbâb-ı dîvân 
Eyyûb şehrinde kışlayup her biri hareket-i sefere değin konaklarında meks ü 
ârâm199 eyleyüp200 vezîr-i aʻzam rûz-merre tersâneden201 kapudan paşalara 
mahsûs dîvân-hâneye varup berren ve bahren umûr-ı mühimmeyi ve ancak 
sefere müte‘allık da‘vâyı anda görüp ve202 İstanbul kā’im-makāmı ke'l-evvel 
kendü takımıyla şehirde hükm-i hükûmet eyleye ve sû’-i tedbîrden nâşî bahâr 
faslına değin otağ-ı hümâyûn ve ocagān ve erbâb-ı dîvan çadırları Okmeyda-
nı'nda kurılu durmaklığı kolay ve203 müstahsen görüp gûyâ ki düşmen-i dîne 
bu bir gûş-mâl-i fikr ü hayâl eyledi. Ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin yirmialtıncı şenbih 
gün pâdişâh hazretleri umûm ordu-yı hümâyûn-ı nusret-makrûnla Edirne'den 
hareket ve Âsitâne-i sa‘âdet tarafına teveccüh ü azîmet eyleyüp menzil-i 
evvel Hafsa. Yirmiyedinci bâzâr gün Menzil-i Baba-yı atîk. Yirmisekizinci 
dü-şenbih gün menzil-i Burgos. Yirmidokuzuncı salı gün Menzil-i Karışdıran. 
Mâh-ı Zi'l-hicce'nin çehâr-şenbih gün Menzil-i Çorlı. İkinci penç-şenbih gün 
Menzil-i Silivri, üçünci cumʻa gün Menzil-i Büyükçekmece ve dördünci şenbih 
gün Menzil-i Küçükçekmece. Beşinci bâzâr gün Menzil-i Dâvudpaşa. Ol gün 
İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr Kürd Mehemmed Paşa ve yeniçeri ağası ve 
sekbân-başı otağa karîb mahalde intikāl eylediler. Ve irtesi dü-şenbih gün azîm 
alay ile Edirnekapusu'ndan şehre duhûl ve kemâl-i surûr u hubûr ile yemîn ü 
yesârdan selâma duran kapukuluna ve kibâr-ı204 müslimîne izhâr-ı iltifât iderek 

193 gāzî ÇY: -V
194 Ensârî ÇY: -V
195 Sultân ÇY: -V
196 şerîf  ÇY
197 Hâsoda ÇY
198 dâiresinde ÇY
199 ikāmet ÇY
200 eyledi ÇY
201 Tersâne-i âmireden ÇY: âmire -V
202 andan +ÇY: -V
203 kolay ve ÇY: -V
204 sâ’ir ibâd ÇY
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Yeni Sarây'a şeref-nuzûl buyurdılar. Doğrı arz odasına teşrîf  ve vezîr-i aʻzamı205 
içerüye da‘vet buyurup iltifâten başlarındaki kallâvî destâr üzre iki mücevher 
top sorguç ve miyânına bir kabza murassa‘ hançer ve bir kabza murassa‘ kılıç 
ve murassa‘ tirkeş kuşadup ve kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire giydirüp 
tamâm-ı vucûdun ni‘am-ı hudâvendigârîlerine müstağrak buyurdukdan sonra 
mu‘azzez ü mükerrem206 hânelerine irsâl eyledi. Ve andan herkes minvâl-i 
meşrûh üzre Hazret-i Eyyûb'e207 göçdiler. Mâh-ı mezbûrun onbirinci şenbih 
gün ihtiyâten îd-i adhâ olmağın pâdişâh-ı cihân-penâh208 hazretleri mu‘tâd-ı 
kadîm209 üzre bâbü's-sa‘âdede ehl-i dîvân ile bayramlaşup ve andan alay ile 
Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup salât-ı îdi kılup210 geldiler.211 

Onüçünci dü-şenbih gün Galata sükkânından Çiçekli nâm bir212 Atîk Koca 
Hekîm Venedik'e gönderdiği kâğıdları giriftâr ve boğazına asılup Parmakka-
pu'da ber-dâr kılındı. Ol gün Akdeniz'den donanma-yı hümâyûn gelüp muvâ-
fık-ı eyyâm olmağla Kapudân Cânım Hâce Hâcı Mehemmed Paşa üç anbarlı 
kapudânâ kalyonuyla o gice tablhânesin döğerek, yemin ü yesâr topları atarak 
kafasından sâ’ir kalyonlar turna katarı mansûren ve muzafferen selâmet-birle 
doğrı tersâne-i âmireye gelüp lenger-endâz oldı ve akīblerince baştarda ile 
ümerâ-yı bahriyye dahi gelüp Tophâne önünde demürlemişler idi. İrtesi salı 
gün vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Yalı köşkünde cümlesi hıl‘at giyüp şenlik iderek 
tersâneye213 dâhil oldılar. Dahi irtesi çehâr-şenbih gün Mora fethi şükrânesi 
içün İstanbul ve sâ’ir memâlik-i İslâmiyye'de yedi gün yedi gice şehir donan-
ması oldı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmialtıncı bâzâr gün Burusa müderrisîninden 
Selîm Efendi nişâncı, selefi Vezîr Sirke Osmân Paşa İstanbul kā’im-makāmı 
nasb olup ve anın selefi Vezîr Kürd Mehemmed Paşa mu‘accelen bir çekdiriye 
konup muhâfaza nâmıyla Boğazhisârı'na nefy olundı. Vezîr-i aʻzam ilkāsıyla 
bi-emr-i hümâyûn paşa-yı mezkûrun yirmiiki sene vâlide sultân kethudâlığının 
hesâbı görilüp üzerinde bin kîse mıkdârı akçe çıkmağla taleb ve tahsîli içün 

205 vezîr-i aʻzam kullarını ÇY: kulların -V
206 ve mükerrem ÇY: -V
207 Eyyûb-i Ensârî'ye ÇY: Ensârî -V
208 cihân-penâh ÇY: -V
209 kadîm ÇY: -V
210 edâ idüp ÇY
211 girü avdet eylediler ÇY
212 bir -ÇY
213 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
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ardından mübâşirler gönderildi. Beşyüz kîse mıkdârı akçesi taraf-ı mîrîye alın-
dıkdan sonra, “artık cânımdan gayri bir şeyim kalmadı ben de mâlım da cânım 
da pâdişâhımındır214 diler ise öldürsün diler ise âzâd eylesün”, bugün cevâbı 
gelicek pîr ve emekdârlığına merhamet buyurup afv ve şeyhü'l-haremlik ihsân 
ve gemi ile Mısır yolundan gitmek emr ü215 fermân buyuruldı. Ve yirmiyedinci 
dü-şenbih gün Ahurkapu önünde bir çekdirinin [314b] cebe-hânesine âteş 
isâbet itmekle taraftü'l-aynda yanup ikiyüz kadar âdemiyle gark ü helâk oldı. 
Ve sene bunda encâma irdi.

214 şevketlü hünkârımındır ÇY
215 emr ü ÇY: -V
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BiN YÜZ YirMi SEKiZ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharrem'inin gurresi cumʻa güni ki Kânûn-ı evvel'in onal-
tısıdır, bundan akdem Topcı-başı Abdülkerîm Ağa sefer avdetinde Baba-yı 
atik Menzili'nde fevt olmuş idi. İşbu mâh-ı mezbûrun ikinci şenbih gün ocak 
çorbacılarından Tıktık Ahmed Ağa Eğriboz'dan getürilüp huzûr-ı sadr-ı âlîde 
topcı-başılığa kaftân giydi. Dokuzuncı şenbih gün Kurşunlı Mahzen ashâbın-
dan iştirâ ve mevzi‘inde bir kasr-ı âlî binâsına mübâşeret olundı. Onuncı bâzâr 
gün Mihal nâm zımmîye yine Boğdan beyliği virilüp selefi İskerlet-oğlı Nikola 
Bey'e Eflak voyvodalığı tevcîh ü inâyet1 buyuruldı. Ve anın selefi İstefan Bey 
ehl ü ıyâliyle İstanbul'a gelmek emr olundı. Habeş Beylerbeyisi Frenk Osmân 
Paşa'nın fevti haberi gelmeğin eyâlet-i mahlûle Re’îsü'l-küttâb-ı sâbık ve Bo-
lı'da menfâ Abdülkerîm Efendi'ye virildi. Ve bundan akdem Şehrizor Eyâleti 
virilüp henûz varup zabt itmeden azl ve tuğı sancağı ref‘ buyurılan Arnavud 
İbrâhîm Paşa'ya Trabzon Eyâleti tevcîh ve Azak muhâfazasına ve selefi Vezîr 
Helvâcı Yûsuf  Paşa Yeni Kal‘a muhâfazasına ve Boğazhisârı'nda Seddü'l-bahr 
Muhâfızı Vezîr Minder Masdısı İbrâhîm Paşa İstanköy muhâfazasına ta‘yîn 
ve irsâl2 olundı. Vezîr-i aʻzama ehl-i nücûm “yerine Halîl nâmında bir kimes-
ne vezîr-i aʻzam olacakdır” dimeleriyle İstanbul Bostâncı-başı Arnavud Hâcı 
Halîl Ağa'dan hissetmek ile mâh-ı mezbûrun onaltıncı şenbih gün iki tuğ ile 
Erzurûm Eyâleti virüp3 Niş Kal‘ası ta‘mîrine ta‘yîn4 eyledi. Vâkı‘â Varadin'de 
şehîd olıcak yine yerine ol oturdı. Ve Mîrâhûr-ı sâbık Çalık Ahmed Ağa'ya iki 

1 ü inâyet ÇY: -V
2 ve irsal ÇY: -V
3 ihsân olup ÇY
4 irsâl ÇY
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tuğ ile Kudüs-i şerîf  Sancağı, selefi Vezîr Boşnak Receb Paşa'ya Basra Eyâleti 
virildi5 ve anın selefi Vezîr Çakırca Hasan Paşa Musul Kal‘ası'nda habsi6 fer-
mân buyuruldı. Ve yirmibirinci penç-şenbih gün hâsbâğçede vâki‘ Yeniköşk'de 
Dağıstân pâdişâhı Mehemmed Hân'dan gelen ilçisiyle yeni Boğdan Beyi Mihal 
ve harâc-ı mu‘ayyenesiyle Dubrovnik ilçisi pâye-i serîr-i a‘lâya7 yüz sürdi8. Ve 
dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Benli Mustafâ Ağa'ya iki tuğ ile Karaman 
Eyâleti tevcîh [ü] inâyet9 ve Moton Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn ve irsâl10 ve 
selefi Uzun Yûsuf  Paşa'ya Bosna Eyâleti virildi11 ve anın selefi Boşnak Sarı 
Mustafâ Paşa Bihke Kal‘ası'na nefy olundı. Mâh-ı Safer'in sekizinci şenbih gün 
Yeniçeri Ağası Zarbona Bekir Ağa “eşkıyâ zabtı neme gerek” deyü azl ihtiyâr 
itmekle Erzurûm'da oturmak üzere tekā‘üd virilüp yerine kul kethudâsı olan12 
Bayrakdâr Zileli Hüseyin Ağa yeniçeri ağası ve anın yerine Zağarcı Mehem-
med Ağa kul kethudâsı oldı13 ve anın yerine14 Seksoncı İskender Ağa zağarcı ve 
anın yerine Muhzır Mûsâ Ağa seksoncı nasb olup kaftân giydiler ve merhûm 
Kalaylı15 Ahmed Paşa kethudâsı Mühürdâr Halîl Ağa'ya Sayda-Berut Sancağı 
ve selefi Vezîr Aşcı İbrâhîm Paşa'ya Kudüs-i şerîf  Sancağı ve anın selefi Çalık 
Ahmed Paşa'ya Şâm-ı Trablus Eyâleti ve anın selefi Cân Arslan Paşa-oğlı Hü-
seyin Paşa'ya Adana Eyâleti tevcîh [ü] inâyet16 olundı. 

Âmeden-i ilçi-i Moskov

Mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci bâzâr gün Moskov'dan ilçi gelüp Dellâk Çeş-
mesi kurbünde Kör Şaʻbân Ağa hânesine konduruldı. Me’kûlât ve meşrûbâtı 
taraf-ı mîrîden görüldi. Çarının nâmesinde Nogaylı tek durmayup sulha mu-
gāyir hareket ve Moskov diyârına akınlar salup nehb ü gāret ve hasâretden hâlî 

5 tevcîh olundı ÇY
6 mahbûs olması ÇY
7 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
8 sürüp pîşkeş arz eyledi ÇY: pîşkeş arz eyledi -V
9 inâyet ÇY: -V
10 ve irsâl ÇY: -V
11 tevcîh ü inâyet oldu ÇY
12 olan ÇY: -V
13 oldu ÇY: -V
14 yerine -Y
15 Kalaylıkoz ÇY
16 ü inâyet ÇY
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olmaduklarından şikâyet itmiş ve Nemçe'nin zîr-i destinde olan yedi kraldan 
Danimarka ve Prus krallarının yek-dil ü yek-cihet17 İsveç kralı üzerine seferleri 
olup kendüden imdâd ü i‘ânet18 taleb itmeleriyle asker göndermek murâd idüp 
lâkin yolları Lih içinden mürûra19 muhtâc olup bu ise sulha20 mugāyir Lih'in 
bir cânibinden askerin21 göndermeğe izin istemiş22 ve İstanbul'da balyosı otur-
mak üzere recâ eylemiş. Bu mevâdların üçi de ısgā olunmadı. İrtesi dü-şenbih 
gün Kâğıdhâne'den Galata Boğazı'na değin deryâ müncemid olup dahi irtesi 
salı gün cemre-i evvel vâki‘ oldı. Mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı şenbih gün 
ma‘zûl Eflak Beyi İstefan Voyvoda İstanbul'a23 gelüp Fener'de hânesine indüği 
gibi babasıyla hâsbâğçede habs olundı. 

Sefer-i hümâyûn

Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in24 beşinci cumʻa gün bi-emr-i hümâyûn vükelâ-yı devlet 
ve a‘yân-ı saltanat bi-esrihim cumʻa namâzın Ayasofya-i kebîrde edâ ve andan 
bâb-ı hümâyûna varup ikindüye karîb mahalde La‘lî-zâde didükleri mülhid ü 
bî-dîn ve bî-mezheb müncemid delâletiyle tuğ-ı hümâyûn-ı pür-fürûğ-ı sultânî 
çıkup du‘â vü senâ ile pîş-gâh-ı bâbü's-sa‘âdede nasb olup kurbânlar kesildi. 
Rumili ve Anadolı'da olan sâhib-i eyâlet ve sancak mutasarrıfı mîr-i mîrân 
ve ümerâya mükemmel kapuları ve eyâletleri askerleriyle Nevrûz-ı sultânîde 
Edirne sahrâsında gelüp ordu-yı hümâyûna mülhak-ı asker-i ehl-i İslâm25 ol-
maları-çün mü’ekked evâmir-i aliyyeler irsâl buyuruldı ve kapukuluna dahi 
ocaklarından şedîd çavuşlar gönderildi. Mâh-ı mezbûrun onüçünci şenbih 
gün Hazret-i velî Eyyûb Ensârî Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh 
hazretleri du‘âda26 hâzır bulundılar. Ol gün müjdeci gelüp hüccâc-ı müslimîn 
selâmet-birle Şâm-ı şerîfe vusûlün ve Cidde'ye ta‘yîn, ber-vech-i arpalık Nablus 

17 ve yek-cihet ÇY: -V
18 ü i‘ânet ÇY: -V
19 mürûr u ubûra ÇY: u ubûr -V
20 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
21 askerlerin ÇY
22 taleb eylemiş ÇY
23 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
24 mezbûrun ÇY
25 asker-i ehl-i İslâm ÇY: -V
26 du‘â vü senâda ÇY: vü senâ -V
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Sancağı’na mutasarrıf  Vezîr Ebû Kavuk Mehemmed Paşa'nın Avla27 Menzi-
li'nde fevti haberin i‘lâm ve bir kutı Medîne hurmasın huzûr-ı hümâyûna arz 
idüp yamağıyla kaftân giydiler. Onaltıncı salı gün Kaytas Bey yediyle Mısır 
hazînesi dâhil-i hazîne-i âmire oldı. 

Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in altıncı penç-şenbih güni ki Nevrûz-ı sultânînin dahi be-
şidir, otağ-ı hümâyûn çıkup Dâvudpaşa sahrâsında kuruldı. Ve dört aydan berü 
bu kış kıyâmetde berk ü bârân-ı rahmetde Okmeydanı'nda kurılu duran otağ-ı 
hümâyûn çadırları dahi bi'l-cümle ol cânibe nakl olundı. Ve irtesi cumʻa gün 
Rumili Kādî-askeri Kara İsmaʻîl Efendi ile Anadolı Kādî-askeri Uşşâkī-zâde 
Seyyid Mehemmed Efendi azlinden Rumili sadrı Anadolı sadrından munfasıl 
Sahaf-zâde Seyyid Mehemmed Efendi'ye ve Anadolı sadrı henûz Anadolı sad-
rı pâyesi virilen Ordu kādîsı Yenişehirli Abdullâh Efendi'ye virildi. Dördünci 
şenbih gün ordu-yı hümâyûn28 çıkdı. Beşinci bâzâr gün pür-yarak kırkdört 
kıt‘a ceng kalyonı ve onbir kıt‘a zahîre ve mühimmât-ı cebe-hâne kalyonı ve 
dört kıt‘a âteş kalyonı ve iki kıt‘a humbara kalyonı ve onbeş kıt‘a çekdirir ile 
donanma-yı hümâyûn çıkup Kapudân Cânım Hâce Hâcı Mehemmed Paşa 
ve vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Yalıköşkü'nde hıl‘at giyüp top ve tüfeng şenliklerin 
iderek Beşiktaş'a varup lenger-endâz oldı. Altıncı dü-şenbih gün Yeniçeri Ağası 
Hüseyin Ağa doksan iki oda yeniçeri ile alay gösterüp ancak yalnız kendü alay 
köşki önünde muvâcehe-i pâdişâhîde inüp hıl‘at giyüp otağa çıkdı. Yedinci salı 
gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyenin reşen mevâcibi çıkup vüzerâ arza 
girdi. Sekizinci çehâr-şenbih gün cebeci ocağı ve dokuzuncı penç-şenbih gün 
topcı ve top arabacı ve humbaracı ocakları alay gösterüp ancak ağaları alay 
köşki altında inüp kaftân giydiler ve doğrı varup çadırlarına indiler. Bugün üç 
aydan berü teberrüken ve teyemmünen vezîr-i aʻzam mübâşeretiyle Kurşunlı 
Mahzen mevzi‘inde müceddeden binâ olunan kasr-ı hümâyûn tamâm olma-
ğın pâdişâh-ı gāzî29 hazretlerin vezîr-i aʻzam da‘vet ve zevk ü safâyı râhat bu-
yurup du‘â-yı hayırlarına mazhar oldılar. Ve ber-vech-i arpalık Şebinkarahisâr 
Sancağı’na mutasarrıf  Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa Boğazhisâr muhâfaza-
sına ta‘yîn ve irsâl30 buyurulmuş ve henûz vusûl bulmadan bi-hasebi'l-iktizâ 
rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmlığı içün Âsitâne'ye31 da‘vet olunmuş idi. Mâh-ı 

27 Pirinç Adası ÇY
28 hümâyûn ÇY: -V
29 gāzî ÇY: -V
30 ve irsâl ÇY: -V
31 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
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mezbûrun onuncı cumʻa gün gelüp Hazret-i Eyyûb'de32 huzûr-ı sadr-ı âlîde 
serâserli kürk giydi. Onbirinci şenbih gün pâdişâh hazretleri dahi acîb ve garîb 
alaylar ile Yenisarây'dan çıkup ve Topkapusu'ndan geçüp Dâvudpaşa sahrâ-
sında nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nuzûl buyurdılar. Der-akab 
vezîr-i aʻzam ve şeyhü'l-islâm efendi ve Vezîr-i sâlis Kā’im-makām Yûsuf  Paşa 
içerü da‘vet ve her biri mu‘tâd üzre ilbâs-ı hıl‘at ile mesrûr kılındılar. Ol gün 
İstanbul Kā’im-makāmı Vezîr-i sânî Sirke Osmân Paşa önce gidüp Topkapusı 
hâricindeki mezârlık nihâyetinde inüp huzûr-ı hümâyûnda serâsere dûhte 
semmûr kürk giyüp hıdmet-i muhâfaza ve narh-ı cârîye kemâl-i tekayyüd üzre 
olmaların tenbîh buyurup avde me’zûn oldı. 

Onüçünci dü-şenbih gün yeniçeri ocağı ve ondördünci salı gün cebeci ocağı 
ve onbeşinci çehâr-şenbih gün topcı ve top arabacı ve humbaracı ocakları or-
du-yı hümâyûndan33 mufârakat ve cânib-i Edirne'ye doğrı teveccüh ve azîmet 
eylediler. Geçen sene hareket olunduğı minvâl üzre bu sene-i mübârekede 
dahi yine pâdişâh hazretleri Rumili câniblerinde geşt ü güzâr ve sefer avdeti-
ne değin diledüği mahallerde meks ü ârâm musammem kılınmağın, Venedik 
şehrine değin feth ü teshîri niyyetiyle vezîr-i aʻzamın serdâr-ı asâkir-i34 İslâm 
nasb u ta‘yîn ve sancak-ı şerîf  teslîmi içün bâr-gâh-ı mu‘allalarına da‘vet bu-
yurmağın, irtesi mâh-ı mezbûrun onaltıncı penç-şenbih gün mu‘tâd-ı kadîm35 
alay ile otağ-ı hümâyûn kapusuna varup indi. Şeyhü’l-islâm efendiyle ma‘an 
pâye-i serîr-i a‘lâ-yı sa‘âdet-36masîre yüz sürdüği mahalde kürkli ve sâde iki 
sevb hıla‘-ı fâhire ilbâs ve miyânına bir kabza murassa‘ şemşîr ve tîrkeş kuşa-
dup ba‘dehû yed-i hümâyûndan sancak-ı şerîf  kendüye yine teslîm kılındı. Ol 
mahalde şeyhü’l-islâm efendiye dahi beyâz çukaya dûhte37 semmûr kürk ilbâs 
ve du‘âdan sonra bükâ iderek otağına varup nuzûl eyledi ve onsekizinci şenbih 
gün cümle ordu-yı hümâyûnla38 rikâb-ı hümâyûndan mufârakat ve yarım sâ‘at 
ilerü İncirli Köyü nâm sahrâya varup kondı.

32 Eyyûb-i Ensârî'de ÇY: Ensârî -V
33 hümâyûn-ı nusret-makrûndan ÇY: nusret-makrûn -V
34 asker ÇY
35 kadîm ÇY: -V
36 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
37 kaplu ÇY
38 hümâyûn-ı nusret-makrûnla ÇY: nusret-makrûn -V
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Zuhûr-ı Sefer-i Nemçe

Geçen sene Mora Cezîresi Venediklüden alınup bu sene-i mübârekede dahi 
berr ü bahrden üzerlerine teveccüh ü azîmet olunduğundan Venediklü dahi 
azîm havfa düşüp müttefikleri olan Karlo nâm Nemçe çasarına varup ilticâ ve 
imdâd ü i‘ânet recâsında olup “bugün bize ise yarın sizedir” deyü feryâd ü fi-
gān eylediler. [315a] Karlo nâm Nemçe çasarı ise iki sene mukaddem fevt 
olan büyük karındaşı Yosef  yerine kral olup Beç Kal‘asında tahta geçmiş-idi. 
Cülûsunun i‘lâmı içün dostluğa lâyık nâme ve hedâyâ-yı azîme ile ilçi ta‘yîn ve 
der-i devlete göndermek üzere iken Devlet-i aliyye Mora seferine teveccüh [ü] 
azîmet39 itmeğin âkıbetleri neye müncerr olur fikrin40 idüp te’hîr itmişidi. Çün 
ki Mora memleketi başdan başa feth ü teshîr ve evvel-bahârda Korfos ve Zad-
ra ve dip Venedik'e sefer-i hümâyûn mukarrer olup ordu-yı hümâyûn çadırları 
Okmeydanı'nda kurulduğun işitdikleri gibi “bu sefer bizim üzerimizedir an-
cak” diyüp vükelâ-yı devletin cem‘ ve azîm meşveretler idüp serhadd başların-
da piyâde ve süvâr kırkbin kadar askerlerin hâzır [u] âmâde vü müheyyâ41 ey-
lediler. Ve hâlâ Nemçe çasarının başvekîli olan la‘în ü bî-dîn ise öteden berü 
Devlet-i aliyye-i dâ’imü'l-karâr42 ile olan sulhün43 bozulduğun ister idi. Lâkin44 
Koca Çasar Leopoldus ve oğlı Yosef  vakitlerinde sözüne ve re’yine kat‘â i‘tibâr 
olunmayup işbu Karlo nâm çasarı kendüye uydurup Devlet-i aliyye üzerine 
sefer itmeğe karâr ve iki seneden berü asker ve mühimmât-ı cebe-hâne ve 
edevât-ı mühimmât ve zahîre45 tertîbine46 takayyüd ü ihtimâmda47 olup48 ve 
Devlet-i aliyye'nin Venedik üzerine olan seferini bahâne ve sulhı49 fesh eyleyüp 
sû’-i kasdlarını âşikâre eyledi. Ve yine başvekîl olan la‘în çasara, “ben Vezîr-i 
aʻzam Ali Paşa'ya bir mektûb göndereyim gönlüni bulandırsın ve kendüyi bu 
cânibe döndürsün Belgrad'a50 gelicek Varadin sevdâsına düşer gelüp kal‘ayı 

39 ü azîmet ÇY: -V
40 fikr-i fâsidin ÇY: fâsid -V
41 ve müheyyâ ÇY: -V
42 dâ’imü'l-karâr ÇY: -V
43 sulh ü salâhın ÇY: ü salâh -V
44 lâkin ÇY: -V
45 ve edevât-ı mühimmât ve zahîre ÇY: -V
46 tertîbinde ÇY
47 takayyüd ve ihtimâmda -ÇY
48 olduğı ihtimâm-ı tâm olup ÇY
49 sulh ü salâhı ÇY: ü salâh -V
50 dahi +ÇY: -V
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muhâsara ider ben de ol vakitde taraf  taraf  yürür kendüyi bozar ve Tımışvar'ı 
ve belki Belgrad'ı da alırım” dedi. Ve bu mefhûmda bir kâğıd yazdı âdemiyle 
der-i devletde olan kapu kethudâsına gönderdi, ol dahi getürüp vezîr-i aʻzama51 
teslîm eyledi.52 Tercemesinde, “Venedik'den alınan memleketi gerüye redd 
idüp ve zararların tazmîn dahi53 iderseniz beynimizde olan sulh ü salâh54 tec-
dîd ve pây-dâr olur ve ol cânibde olan55 kapu kethudâmızı mu‘azzez tarafımıza 
irsâl idesiz” demiş. Bu ahvâl-i pür-melâl56 rikâb-ı hümâyûna telhîs olundukdan 
sonra mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in dördünci bâzâr gün bi'l-cümle vüzerâ ve 
ulemâ vü meşâyih ve ocak halkı hazret-i57 Eyyûb'de58 vâlide yalısına da‘vet ve 
gelen kâğıd cümlenin muvâcehesinde feth ü kırâ’et olundukda vezîr-i aʻzam59 
huzzâr-ı meclise “Venedik üzerine mi gitmemiz ma‘kūl yohsa Nemçe üzerine 
mi gitmemiz hayırlıdır” buyurdukda, bi'l-ittifâk Nemçe üzerine gidilmeği savâb 
ve evceh görüldüği mahalde müftî efendi dahi fetvâ-yı şerîfi kırâ’et ve bu niy-
yet-i hayr-âkıbet üzre Fâtihâ-yı şerîfe60 okunup meclis dağıldı ve aynı ile bu 
meclis bir dahi otağda huzûr-ı hümâyûnda oldı. Ol gün Anadolı sadrından 
munfasıl Mîrzâ-zâde Mehemmed Efendi “arada kan dökülmeden sulhi boz-
mak nâ-meşrû‘dur” dimekle, vezîr-i aʻzama gücenüp “işte kâfir yakamıza ya-
pışdı artık nasıl sulh gözedilür” deyüp mezbûrı arpalığı olan Prevadi'ye nefy 
eyledi. Ve Nemçe keferesi61 üzerine sefer muhakkak olup ol cânibin dahi mü-
himmât ü levâzımâtına mübâşeret-i ihtimâm-ı tâmm62 kılındı. Ve tekrâr Rumi-
li ve Anadolı mîr-i mîrân ve ümerâsına Belgrad sahrâsında müctemi‘ olunma-
ları bâbında evâmir-i aliyyeler ve ahkâm-ı şerîfeler63 gönderildi. Ve fakīr ken-
düye “size cümleden evvel Tuna Demürkapusu'n zabt ve Tımışvar yakasında 
bir müstahkem kal‘a binâ ve muhâfazası elzemdir” dedim ve der-akab Belg-

51 vezîr-i aʻzam hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
52 eyledi -ÇY
53 dahi ÇY: -V
54 ü salâh ÇY: -V
55 ol cânibde olan -ÇY
56 pür-melâl ÇY: -V
57 Hazret ÇY: -V
58 Eyyûb-i Ensârî'de ÇY: Ensârî -V
59 vezîr-i aʻzam ÇY: -V
60 şerîfe ÇY: -V
61 keferesi ÇY: -V
62 ihtimâm-ı tâm ÇY: -V
63 ve ahkâm-ı şerîfeler ÇY: -V
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rad-ı dârü'l-cihâd64 Vâlîsi Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'yı bu işe me’mûr 
idüp mühimmât ve levâzımâtı Eflak beyine havâle olundı ve binâ olunacak 
kal‘a-i mezbûre merhûm Sultân Mustafâ Hân hazretleri Kazan seferinden 
avdet ve Logoş ve Şebeş fethinden sonra Mihadiye yolundan Tuna kenârına 
inüp Eflak ile Macar sınurı beyninde cereyân ve gelüp virâne İrşova palankası 
kurbünde Tuna'ya dökülen Nehr-i Çirne'nin alt tarafında vâki‘ otağ-ı 
hümâyûnları kurılan mevzi‘de münâsib görüldi. Ve Niş Kal‘ası ta‘mîrine 
me’mûr Arnavud Hâcı Halîl Paşa dahi Belgrad muhâfazasına ta‘yîn olundı. Ve 
tersâne-i âmirede battâliye mevcûd mîrî sefâyininden beş kıt‘a galita ve dokuz 
kıt‘a galita ve dokuz kıt‘a fırkate ve yedi kıt‘a vulık ve beş kıt‘a kancabaş ifrâz ve 
der-akab müsellah asker65 ile müretteb66 kılınup gediklü müteferrikadan Mîrzâ 
Mehemmed Ağa üzerlerine nâzır ve Ruscuklı İbrâhîm Ağa iki tuğ ile kapudan 
nasb olup mâh-ı mezbûrun onaltıncı cumʻa gün tersâneden kalkup Karade-
niz'den Tuna'ya revân [ü] azîmet67 oldılar. Ve geçen sene hareket-i hümâyûn 
olunduğı minvâl üzre irtesi şenbih gün irkence vezîr-i aʻzam ordu-yı hümâyûn-
la İncirli Köyü sahrâsından kalkup menzil-i evvel Büyükçekmece ve bâzâr gün 
Silivri ve bâzârirtesi gün Çorlu ve salı gün Karışdıran ve çehâr-şenbih gün 
Burgos ve penc-şenbih gün Baba-yı atîk ve cumʻa gün Hafsa ve cumʻa-irtesi 
gün Edirne'ye vâsıl oldı. Pâdişâh hazretleri vezîr-i aʻzamın hareketi gün kuşluk 
vakti Dâvudpaşa sahrâsından hareket buyurup Küçük ve Büyükçekmece ve 
Silivri ve Çorlı ve Karışdıran ve Burgos ve Baba ve Hafsa menzillerine nuzûl 
iderek dokuzuncı menzilde ki şehr-i mezbûrun yirmibeşinci bâzâr gün Edir-
ne'ye varup dâhil oldı. Ve İstanbul'da68 olan re’y ü tedbîr fesh olup pâdişâh-ı 
âlî-nejâd69 hazretlerinin Edirne'de meks ü ârâmları müstahsen ve evlâ70 görül-
meğin irtesi dü-şenbih gün alay ile doğrı sarâya71 girüp otağ-ı hümâyûnla 
Kā’im-makām Vezîr Yûsuf  Paşa ve ancak dört oda solaklar ile şehre girüp 
yerleşdi. Ve İstanbul'da rikâb-ı hümâyûn muhâfazasına ta‘yîn olunan sipâh ve 
silâhdâr ve yeniçeri ve cebeci ve topcı tâ’ifesi bi'l-cümle seferber olup odalarına 

64 dârü'l-cihâd ÇY: -V
65 askerleri Y: askeri Ç
66 hâzır +ÇY: -V
67 azîmet ÇY: -V
68 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY
69 âlî-nejâd ÇY: -V
70 ve evlâ ÇY: -V
71 saray-ı püşte-âsârlarına ÇY: -V
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vardılar. Bu mahalde Erzurûm72 Beylerbeyisi Ballı Mehemmed Paşa ile Mağ-
rib-i Trablus Beylerbeyisi Aşcı Mehemmed Paşa'nın fevti haberi gelmeğin 
Sipâhîler Ağası İzmirli Ahmed Ağa'ya Erzurûm Eyâleti virilüp Engürüs seferi-
ne me’mûr kılındı. Ve Balıkesir Sancağı’ndan ma‘zûl Kadîr Yûsuf  Paşa'ya 
Mağrib-i Trablus Eyâleti ve İstanbul bostâncı-başı mütekā‘idlerinden Türk 
Mustafâ Ağa'ya silâhdâr ağalığı ve selefi Hâcı Mustafâ Ağa'ya sipâhîler ağalığı 
inâyet [ü] ihsân73 buyuruldı. Ve serdâr-ı a‘zam hazretleri74 Edirne'de ancak 
yedi gün meks [ü] ârâm75 idüp sekizinci dü-şenbih güni ki şehr-i Cemâziye'l-â-
hirin üçünci günüdür, cümle asâkir-i ehl-i76 İslâm-ı nusret-encâmla sahrâ-yı 
Edirne'den nehzat ve cânib-i Belgrad'a77 doğrı teveccüh ü azîmet eylediler. Ol 
gün pâdişâh hazretleri Tunca Çeşmesi'nde nihâde kılınan hayme-i nevâle-gâ-
ha değin teşyî‘ idüp78 ve79 avdet buyurdılar. Bundan akdem İstanbul80 hâsbâğ-
çesinde mahbûs olan Eflak Voyvodası İstefan Beğ ile babası81 nâm koca zimmî-
nin katline hatt-ı şerîf  sâdır olmağın mâh-ı mezbûrun onyedinci dü-şenbih gi-
cesi Sarayburnu'nda boğuldı. Başları Edirne'de rikâb-ı hümâyûna gönderildi 
ve üç günden sonra82 cesed-i murdârları deryâya atıldı. Ve mâh-ı mezbûrun 
yirmidördünci şenbih gün serdâr-ı a‘zam kulları83 umûm ordu-yı hümâyûnla84 
Filibe'den kalkup Sofya'ya azîmet eyledi. Ve mâh-ı Receb'in85 altıncı cumʻa 
gün dahi86 Sofya'ya Lih cumhûrundan ilçi geldi ve irtesi şenbih gün Sofya'dan 
dahi hareket olunup Niş'e azîmet buyuruldı. Bundan iki ay mukaddem Mı-
sır'dan ma‘zûl Vezîr Veli Paşa kapu arasında habs olunmuş idi, mîrîye matlûb 
olan bin üçyüz kîse düyûnunı edâya kudreti olmaduğun kirâren rikâb-ı 
hümâyûna arz ve merhamet recâ itmeğin müsâ‘ade buyurulmayup “sâdır olan 

72 Erzurum'da ÇY
73 ü ihsân ÇY: -V
74 hazretleri ÇY: -V
75 ârâm ÇY: -V
76 ehl ÇY: -V
77 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
78 idüp ÇY: -V
79 ba‘dehû ÇY
80 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY: -V
81 isim boş bırakılmış.
82 Üç günden sonra ÇY: -V
83 kulları ÇY: -V
84 hümâyûn-ı nusret-makrûn ile ÇY: nusret-makrûn -V
85 Recebü'l-müreccebin ÇY: mürecceb -V
86 dahi ÇY: -V
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hatt-ı hümâyûn târîhinden otuz güne değin bi't-tamâm edâ ve teslîm itmez ise 
kethudâsı Abdulbâki Ağa ile ma‘an başlarını kesüp rikâb-ı hümâyûna getüre-
sin” deyü Kapucı-başı Rikâbdâr Süleymân Ağa fermân ile İstanbul'a87 gönde-
rilmiş idi. Adem-i kudretin izhâr ve talâka yemîn-i va‘de dahi tamâm olduğı 
gün ki mâh-ı mezbûrun onaltıncı dü-şenbih gicesi ahşam namâzından sonra 
derd-mend Veli Paşa bî-cürm seksen yaşında kapu arasında ve kethudâsı Ab-
dulbâki Ağa Sarâyburnu'nda toplar arasında88 boğulup89 başları mezkûr Sü-
leymân Ağa ile Edirne'ye gönderildi ve cesedleri Bostâncılar hastalar odasında 
gasl ve techîz [ü] tekfîn olunup namâzları kılındı. Sandal ile Üsküdar'a nakl ve 
sabâh namâzı karanlığında sarây kurbündeki mezârlığa defn olundı, rahmetu'l-
lâhi aleyh. Ve mâh-ı mezbûrun onbirinci çehâr-şenbih gün serdâr-ı a‘zam90 
Niş'e dahil91 olup tecemmu‘-i asker içün oniki gün meks [ü] ikāmet92 eyledi. Ol 
mahalde Belgrad-ı dârü'l-cihâd93 Muhâfızı Arnavud Hâcı Halîl Paşa'dan gelen 
kâğıdda mukaddemâ Belgrad'da94 iki üç def‘a Nehr-i Sava ile Bosna tarafına 
giden yedi kıt‘a müslimîn tüccârı sefîneleri Raçe nâm mahalle vardıklarında 
Nemçe keferesi tarafından ahz ve esîr olunduğundan gayrı Bosna tarafından 
Belgrad'a tahta ve kireç yükli sekiz kıt‘a sefîneleri dahi içindeki âdemleriyle 
tutup esir eyledikleri tüccârların biri Belgrad'a95 gelüp “düşmen-i dîn ve kefe-
re-i bed-âyîn96 etrâfı97 sedd ü bend eyleyüp ve eline gireni ahz ve esîr eyledüği 
ma‘lûmunuz iken yine siz tek durmayup bu misillü sefîneler ile gezmeniz ne-
den iktizâ ider” deyü zecren-leh tâcir-i98 mezbûrı habs eyledüğün ve serhadd-i 
mansûre bâzer-gânlarından biri Beç'den metâ‘ yükli sefînesiyle Varadin'e gel-
dikde Varadin cenerali tarafından ol dahi ahz u esîr kılındığı Nehr-i Sava'da 
hâlâ sekiz kıt‘a şaykaları olup ve Beç'den Budun'a dahi yedi kıt‘a galitaları ve 
ondört kıt‘a şaykaları gelüp ve Beç altında üşündi ile gice gündüz ve bâzâr güni 

87 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
88 ve kethudâsı... arasında -ÇY
89 mahnûk olunup ÇY
90 ekrem ÇY
91 dahil ÇY: -V
92 ikāmet ÇY: -V
93 dârü'l-cihâd ÇY: -V
94 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
95 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
96 ve kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
97 etrâf  ü eknâfı ÇY: ü eknâf  -V
98 re’is ÇY
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demeyüp tonbazlar ve gemiler yapılmakda olduğun ve Segedin tarafından 
Nehr-i Tise üzere bir köprü kurılup Varadin'in yukaru kal‘asında bir su kuyusı 
hafrına mübâşeret eylediklerin ve Varadin ceneralinin tekebbürâne lisânından 
Venedik cumhûrı çasarımızın hakîkatli müttefik dostlarıdır. Mâdâm Osmânlu 
aldıkları Mora Cezîresi'ni kal‘alarıyla bütün Venedik'e virüp zararlarını tazmîn 
eylemedikçe Osmânlu ile barışmaz, zîrâ Rîm-papadan çasarımıza böyle haber 
geldi didüğün mu‘temedü'l-akvâl câsûslarımız gelüp haber virdi” didüğün 
i‘lâm eylemiş. Ve Erdel içerüsünden murûr ve şeref-i İslâm ile müşerref  olan 
Sebin Kal‘ası'nın topcı-başı Nemçelünün takrîrinde “ben dört ay mukaddem 
Beç'de idim müşâverelerde bile bulundum. Nemçe çasarının başvekîli ser-asker 
olup Varadin'e gelecekdir ve Barfiriş Herseği Nemçe'ye sekizbin askeri imdâd 
virüp kendüsi Belgrad üzerine ve başvekîl Tımışvar üzerine istîlâ tertîbinde 
olup ve Palgi Ceneral onbin asker ile Varadin semtinde imdâd olup ve bir 
kolda başvekîl Futok'a geldikde mevcûd askerin yanına cem‘ ve meşveret eyle-
yüp fikr ü mel‘anetlerin izhâr ideceklerdir ve hâlâ Baçka tarafında vâki‘ dağlık-
da Futok'da besledüği piyâde ve süvârî kırkbin kadar düşmen-i din tecemmu‘ 
ve bu geçen bâzâr gün ol mahalde kalkup Varadin karşusunda Titel Palanka-
sı'nın üst tarafında vâki‘ depo handakı yanına gelüp kondılar. Ve başvekîlin 
zağarlığı Tuna ile Futok'a gelüp kendüsi menzil ile karadan gelecekdir ve gelin-
ceye değin Palgi Ceneral asker üzerine baş olup ve Bolgovar nâm mahalde 
olan muhâfazacı Nemçe askerin Nehr-i Sava üzerinde vâki‘ Raçe nâm mahal-
le ta‘yîn eylediler. Ve Nemçe Osmânlu üzerine sefer tedârüküni ketm idüp 
böyle ale'l-gafle hareket eylemesi Osmânlu tedârükini bi'l-cümle Körfos tarafı-
na görüp tenzîh-i Belgrad tarafına asker ve mühimmât irişdiremezler. Biz ol 
vakt Belgrad ve Tımışvar taraflarını hâlî buluruz dilediğimiz gibi esîr savarız 
fikr-i fâsidi mülâhazasında olup ve kış eyyâmından berü hudûda karîb mahal-
lerden askerlerin cem‘ eylemekden kasdları Devlet-i aliyye'yi gaflete düşürmek 
içün nezîh hudûd-ı İslâmiyye'ye te‘addî itmeyüp tamâm vezîr-i aʻzam asker-i 
İslâm ile Selanik'e varduğı vakitlerde bunlar dahi def‘aten iki koldan yürüyüp 
bir kolı Belgrad üstünden Sofya ve Filibe ve Selanik'e doğrı ve bir kolı Eflak ve 
Boğdan içinden yürüyüp ve Ruscuk'dan Tuna'yı geçüp Edirne'ye doğrı yürü-
mek fikrinde olup ve başvekîl tarafından vezîr-i aʻzama giden mektûbun akî-
binde kendü dahi yürümek üzere idi lâkin vezîr-i aʻzama hasta direnüp ordu-yı 
hümâyûn askeri ile Belgrad cânibine teveccüh ve her tarafdan teziyye eyler Niş 
câniblerine muhâfazacı askerler gönderüp kendü dahi akablerinden yürümek-
le bu niyyet-i fikr-i fâsidlerinden ferâğat ve cümlesi bir yere cem‘ ve vaktiyle 
yürümeğe karâr virdiler. Ve Osmânlu üzerine sefer açdık deyü Venediklüler 
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Zadra Kal‘ası'nı Nemçe'ye virdiler. Ve Macar kavmi adüvv-i cân olmağla râ-
hatları olmayup ve Rakoçi-oğlınun Franca'dan Devlet-i aliyye tarafına gelece-
ğini haber almalarıyla Nemçe ülkesinden geçer havfından her tarafa âdemler 
ta‘yîn eylediler ve hazîne ve zahîreye müzâyakaları olduğundan memleketleri 
içinde olan [315b] ba‘zı sermâyelice ocak-zâde ve bâzergân makūlelerinden 
akçe taleb ve salyâne eylediler ve Rim-papa tarafından Beç'e onbeş kadar bü-
yük papaslar gelüp “geçen sene Osmânlu99 askeri Mora'da ve sâ’ir mahallerde 
bu kadar kilise ve manastırlarımızı harâb ü yebâb100 itdiler” deyü bir defter 
idüp çasara ve başvekîle virdiler.101 “Dîn gayreti yok mudur” deyü zehir-nâk 
sözler söylediler, anlar dahi “bizim Osmânlu üzerine seferimiz emr-i mukarrer 
ancak hazîne husûsunda gāyetü'l-gāye zarûretimiz olmağla vakıflarınızdan bi-
rer mıkdâr akçeyi imdâd [ü] i‘ânet102 idiniz” deyü cevâb virmeleriyle anlar 
dahi bu ahvâli papaya bildirüp103 vakfı çok olan kilise ve manastırlarda mevcûd 
akçenin nısfı olmak üzre yediyüz kırk kîse akçe cem‘ eyleyüp çasara104 gönder-
diler. Ve çasarın başvekîli Venedik cumhûruna “işte hâtırınız içün Osmânlu 
üzerine sefer açdık ancak bir mıkdâr105 akçeye müzâyakamız olmağla bize bir 
mıkdâr akçe imdâd [ü]106 i‘ânet idiniz” deyü teklîf  ve cumhûr dahi “bizim de 
donanma tedârüküne Körfos taraflarının masrafına müzâyakamız vaktidir size 
ziyâde akçe virmeğe liyâkatimiz yokdur” deyüp fakat dokuzyüz kîse akçe virdi-
ler. Ve Nemçe'nin Osmânlu üzerine sefer itmesi mukarrer iken hîleye sâlik olup 
gûyâ ki papa ve Venediklünün recâlarıyla sefer itmek sûretin gösterüp ellerin-
den bu takrîb ile akçelerin aldı ve hâlâ Körfez tarafında Nemçe zabtında olan 
Anapolye Kal‘ası'nı ol tarafda olan dükalardan ba‘zıları Nemçe zabtında oldu-
ğundan haz itmeyüp Osmânlu donanması ol taraflara gelüp Anapolye'ye asker 
dökerler ise dükalar dahi i‘ânet idüp Nemçelüyü kırup ve Anapolye'yi zabt 
eyleyüp senede Osmânlu tersânesine üçyüz elli kîse akçe virmek şartıyla Ana-
polye Kal‘ası yine dükalar zabtında olmak üzre dükalardan kapudan paşa ta-
rafına yazup bu vechile müte‘ahhid ve ahd eyledikleri ve bu husûsı dükalar 
gâyet ketm ü ihfâ eyledikleri Beç'de duyulup ol tarafa dahi bir mıkdâr muhâfa-

99 Osmanlu'nun ÇY
100 ü yebâb ÇY: -V
101 gösterdiler ÇY
102 i‘ânet ÇY: -V
103 i‘lâm eyledi ÇY
104 çasar-ı mezbûra ÇY: mezbûr -V
105 bir mıkdâr ÇY: -V
106 imdâd ÇY: -V
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zacı asker gönderdiler.107 Netîce-i havâdis108 kışdan109 berü her tarafa askerin110 
berâber111 yerleşdürüp Varadin cânibine cem‘iyyetlü taburuyla112 âmâde113 
olup ne tarafa sû’-i kasdı olduğun bundan sonra ma‘lûm olur” dedi. 

Ve Belgrad Defterdârı İbrâhîm Efendi'ye Bosna Eyâleti virilüp selefi Uzun 
Yûsuf  Paşa'nın katline me’mûr kılındı ve mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci dü-şen-
bih gün serdâr-ı a‘zam Niş sahrâsından dahi hareket114 ve mâh-ı Şa‘bân'ın115 
dördünci cumʻa gün Belgrad'a116 varup vâsıl oldı. İstânbul'dan117 gönderilen 
top ve mühimmât-ı cebe-hâne henûz irişmemekle Belgrad-ı dârü'l-cihâd118 ve 
Semendire119 kal‘alarından vâfir top-ı kal‘a-kûb ve mühimmât-ı cebe-hâne, 
edevât-ı lâzıme120 çıkarup ba‘zı münafık serhadd câsûsları Varadin Kal‘ası as-
kerden tehîdir, bir hamleye dayanamaz dediklerine ve ale'l-husûs Rûmili Bey-
lerbeyisi Dizdâr-oğlı Boşnak Sarı Ahmed Paşa'nın ilkā ve ikdâmına uyup mâh-ı 
mezbûrun onuncı penç-şenbih gün Sava Suyı üzerine kurılan köprüden karşu 
Zemun Kal‘ası'na geçdi ve eğlenmeyüp andan dahi kalkdı. Tayy-i merâhil ve 
kat‘-ı menâzil121 iderek mâh-ı mezbûrun onbeşinci salı gün Varadin'e bir sâ‘at 
karîb mahalde konuldı. Ol gün çarhaya ta‘yîn Anadolı Beylerbeyisi Türk Ah-
med Paşa ol mahalde Karlofça bayırı üzerinde Nemçe'nin üçbin nefer mıkdârı122 
güzîde atlu çarhacısına müsâdefe123 ve mukābele124 ve esnâ-i mukātelede125 

107 irsâl eylediler ÇY
108 Kelime derkenâr şeklinde yazılmıştır.
109 kış eyyâmından ÇY: eyyâm -V
110 asker-i menhûsların ÇY: menhûs -V
111 berâber ÇY: -V
112 tabur-ı makhûruyla ÇY: makhûr -V
113 hâzır ve müheyyâ ÇY
114 idüp +ÇY: -V
115 Şa‘bânü'l-mu‘azzamın ÇY: mu‘azzam -V
116 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
117 Âsitâne-i sa‘âdetden ÇY: sa‘âdet -V
118 dârü'l-cihâd ÇY: -V
119 ve Semendire -ÇY
120 edevât-ı lâzıme ÇY: -V
121 ve kat‘-ı menâzil ÇY: -V
122 mıkdârı ÇY: -V
123 düşüp +ÇY: -V
124 azîm muhârebe ettikden sonra+ÇY: -V
125 ve esnâ-i mukātelede -ÇY
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der‘-akab kâfir-i bî-dîn126 bozılup ber-küşte ikibin mıkdârı127 baş alındı. Sâ’ir-
leri başkapudanlarıyla esîr ve ikinci kapudanları katl olundı. Gelen kelleler 
serdâr-ı a‘zam hazretlerinin128 önünde yığıldı ve esîrlerin boyunları urılup ih-
sânları virildi. Kapudan-ı mesfûr Muhzır Ağa habsine konuldı Ol gice sabâha 
değin piyâde ve süvâr Nemçe askeri Tuna üzere olan cisrlerinden ya‘ni ki 
Baçka Ovası'ndan berü Varadin Kal‘ası'na geçüp doldılar. İrtesi çehâr-şenbih 
güni ki Temmuz'un yirmibeşidir, paşalar ve zâbıtân-ı asker Varadin altına va-
rup piyâdeye meteris kolları gösterildi. Lâkin top ve mühimmât-ı cebe-hâne 
henûz irişmeyüp muhâsara tedârükünde iken kal‘a ardından iki koldan onse-
kizbin atlu kâfir yürüyüp sol kolu bizim sağ kolumuzun Tuna'ya nihâyet buldu-
ğı zağarcı kolı gedüğünden ve sağ kol bizim sol kolumuzun mukābelesinde 
olan129 Seksoncı kolı tarafından ve orta koldan dahi atlu ve yayası karışık 
kal‘adan ve tâbyalar aralıklarından meterislerimiz üzerine kurşunların serpe-
rek yürüdi. Mukābelesinde olan meterislerimizden henûz metânet ve top, 
mühimmât-ı cebe-hâne130 yok, vehle-i ûlâda taraf-ı düşmenden131 atılan top ve 
tüfengden ekser erbâb-ı meteris şehîd ve girüden imdâd [u] i‘ânet132 yok, ba-
kiyye guzât-ı ehl-i133 İslâm'ın dahi orta kol kâfirleri ardların alup kimi kırıldı ve 
kimi kurtulup firâra yüz tutdı.134 Hattâ Kul Kethudâsı Ermeni Mehemmed 
Ağa bir çıngıraklı saka beygirine binüp “bana postalcılık yetişmez miydi, yeni-
çeri olup ceng [ü] cidâl135 benim neme gerek idi” diyerek firâr ve tahlîs-i girî-
bân eyledi. Ol mahalde Anadolı Beylerbeyisi Türk Ahmed Paşa ile Adana 
Vâlîsi Cân Arslan Paşa-oğlı Hüseyin Paşa şehîd olmağın nefsî nefsî olup cümle 
kollar bozuldı. Serdâr-ı a‘zam ise otağından La‘lî-zâde dedikleri la‘în münec-
cim karşusunda usturlabı elinde sâ‘at gözedüp “henûz binilmenin dahi136 vakti 
var efendim sabr eylen” der idi.137 Sancak-ı şerîfi taşrada138 üç nevbet Feth-i 

126 bî-dîn ÇY: -V
127 mıkdârı ÇY: -V
128 hazretlerinin ÇY: -V
129 olan ÇY: -V
130 mühimmât-ı cebe-hâne ÇY: -V
131 düşmen-i dînden ÇY: dîn -V
132 i‘ânet ÇY: -V
133 ehl ÇY: -V
134 tutdu -V
135 cidâl ÇY: -V
136 dahi ÇY: -V
137 Sübhane'l-kādir-i zü'l-celâl +ÇY: -V
138 çıkup +Ç: -YV
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şerîf  okunup du‘âlar olundı ve kâfirin139 yürüdüği duyuldı,140 kethudâsı Sarı 
İbrâhîm ve re’îsi Sarı Deli Mustafâ havfından kimsenin varup söylemeğe zeh-
resi yoğ idi, iş işden geçdi en sonra kapucılar kethudâsı olan Hüseyin Ağa141 
varup “efendim oturacak vakt değil işte kâfir yüridi etrâfımızı büridi asker-i 
İslâm cenge koyuldı Anadolı Beylerbeyisi Türk Ahmed Paşa ile Adana Vâlîsi 
Cân Arslan Paşa-oğlı Hüseyin Paşa şehîd oldı” dimekle kuşluk vakti idi kalkup 
atına bindi sancak-ı şerîfi önüne alup düşmene karşu azîmet eyledi. Askerî 
nâmında sipâh ve silâhdâr ağalarından gayri neferden ve gediklü zu‘amâdan 
kimse yok. “Kanı ocaklu kanı gediklü“ deyü feryâda başladı. Gediklüler “Mü-
htedî Ahmed Ağa kendüne yâr olur asker mi kodun işte şunda üç dört nefer 
sidikli ağa kaldı” diyicek sükût idüp başına geleceği bildi. Kırk elli kadar iç 
oğlan nâmına Türkçesiz köle ve on kadar pabucı belinde hıdmetkârsız sakallı 
ağavâtıyla dahi ilerüye gidüp yeniçeri çadırlarının nihâyetine vardı hattâ 
mukābelesinde olan yeniçeri tâ’ifesi kâfiri kırarak bir tâbyayı feth eylemişler 
bayrak dikip ezân okuyup imdâd [ü] i‘ânet142 istemişler gönderecek gayri asker 
yok ol mahalde meterislerimiz söyündi bakıyyesi firâra yüz tutduğı vakitde ta-
raf-ı düşmenden143 atılan bir kurşun dânesi144 serdâr-ı a‘zamın alnına isâbet 
itmekle sesmeyüp145 şehîden fevt oldı ve tevâbi‘i dahi146 kaldırup bir sirem 
arabasına ve sonra defterdârın kilâr arabasına koyup girü döndiler. Bundan 
sonra asker-i İslâm külliyetle münhedim olup sancak-ı şerîfi bırakup firâra yüz 
tutdılar ve ordu-yı hümâyûn şeyhi Arab-zâde Hasan Efendi sancak-ı şerîfi ya-
nına alup gayret-i dîniyye sâhibi kırk-elli kadar âdem ile Belgrad'a147 teveccüh 
ü azîmet148 eyledi. Ve kal‘a ardından yürüyen onsekiz mıkdârı149 bin atlu kâfir 
öküz boynuzı olup ayık ayık yürüyerek gelüp orduyı150 zabt u rabt151 itmekle 

139 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
140 nümâyân olup Ç: âgâh olup Y
141 ağa ÇY: -V
142 ü i‘ânet ÇY: -V
143 düşmen-i hâk-sârdan ÇY: hâk-sâr -V
144 geldi ve +ÇY: -V
145 sedirmeyüp Y: -Ç
146 dahi ÇY: -V
147 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
148 ve azîmet ÇY: -V
149 mıkdârı ÇY: -V
150 ordu-yı hümâyûnu ÇY: hümâyûn -V
151 u rabt ÇY: -V
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kimse152 bir şey kurtaramayup mâl ve esvâb ve hayme-i har-gâhdan153 rû-ger-
dân olup ancak birer başlarıyla sancak-ı şerîf154 yanına cem‘ olarak geldiler. Ol 
günün ahşamısı beşinci sâ‘atde Sava üzerindeki köprüden Belgrad yakasına 
geçüp sancak-ı şerîf155 içün bir göçer çadır kurılup sabâha değin a‘yân-ı asker 
beklediler. İrtesi penç-şenbih gün serdâr-ı a‘zamın meyyitin Belgrad'ın156 iç 
kal‘asında vâki‘ Hünkâr Câmi‘i sâhasında defn eylediler. Bütün ordu-yı 
hümâyûn çadırları ve sagīr ve kebîr yüz altmış pâre top ve oniki bin araba ki 
cebe-hâne ve zahîre ve edevât-ı157 tecemmülâtdır158 bi'l-külliyye nasîb-i ehl-i 
sa‘îr oldı. 159 َ

ْيِه َراِجُعون
َ
ا ِال ِ َوِانَّ

ّٰ
ا لِل  Şehîd-i merhûmun mevcûd ikiyüz bin altunuyla ِانَّ

mücevherât ve evânî-i sîm ve zer ve devâb ve raht ve bisât ve kölelerin defter-
dâr efendi zabt idüp andan cümle a‘yân-ı asker sancak-ı şerîf  yanına müctemi‘ 
oldılar. Ba‘de küll-i kelâm “şimdi bize pâdişâh tarafından mehter-i hümâyûnla 
bir serdâr gelince bunda serhadd ahvâli bilür düşmen-i dînin hîle vü hud‘asına 
tamâmen160 vâkıf  yara bere görmüş bir serdâr lâzımdır kimi idelim” didiler.161 
Söz çok Rumili Beylerbeyisi Dizdâr-oğlı Sarı Boşnak Ahmed Paşa'yı ma‘kūl ve 
münâsib162 görüp Zemun tarafından henûz Belgrad-ı dârü'l-cihâd163 yakasına 
geçmemiş idi kayık gönderüp getürdiler. “Der-i devletden164 serdâr ta‘yîn olun-
caya değin ser-askerimizsin“ diyüp Ali Paşa-yı şehîdin Belgrad-ı dârü'l-cihâd165 
Kal‘ası'nda mahfûz166 çadırın getürüp kurdılar. İçine oturdup cümlesi gelüp 
bey‘at eylediler ve mukaddem Belgrad-ı dârü'l-cihâd167 Muhâfızı Arnavud 
Hâcı Halîl Paşa muhtefi vâki‘-i hâli168 vukū‘uyla yazup rikâb-ı hümâyuna gön-

152 kimseler ÇY
153 +bütün atları Ç: bütün +Y: -V 
154 Resûlullâh ÇY
155 Resûlullâh ÇY
156 Belgrad-ı dârü'l-cihâdın ÇY: dârü'l-cihâd -V
157 edevât ÇY: -V
158 tecemmülât ÇY
159 Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, 156. âyet, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a âidiz ve şüphesiz 

O'na döneceğiz”.
160 tamâmen ÇY: -V
161 her kafadan bir sadâ +ÇY: -V
162 ve münâsib ÇY: -V
163 dârü'l-cihâd ÇY: -V
164 devlet-medârdan ÇY: medâr -V
165 dârü'l-cihâd ÇY: -V
166 mahfûz -ÇY
167 dârü'l-cihâd ÇY: -V
168 vâki‘ olan ahvâli ÇY
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dermiş idi. Der-akab cümlenin ağzından169 muhzır olup Ali Paşa-yı şehîdde 
olan mühr-i hümâyûn ile Mevkūfâtî170 Yazıcı İbrâhîm Efendi171 rikâb-ı 
hümâyûna gönderildi. Mukaddem giden âdem mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci 
çehâr-şenbih gün Edirne'ye varup Kā’im-makām Vezîr Yûsuf  Paşa'ya buluşdı. 
Ol dahi alup rikâb-ı hümâyûna getürüp lîsânen söyletdikden sonra şehîd-i 
merhûmun vasiyyeti üzre sadâret-i uzmâ ile mühr-i hümâyûn, kethudâsı Sarı 
İbrâhîm'e inâyet [ü] ihsân172 olup ve hemân ol gün Küçük Mîrâhûr Koca Me-
hemmed Ağa ile Belgrad'a173 gönderildi. Yolda giderken Niş174 Menzili'nde 
Yazıcı İbrâhîm Efendi'ye müsâdif  olıcak, ahvâle vâkıf  olup “başına soğuk 
geçmiş ancak” deyüp döndürdi. Edirne'ye gelüp mühr-i hümâyûnla mahzarı 
pâdişâha175 teslîm eyleyüp ahvâl-i seferi176 vukū‘uyla rikâb-ı hümâyûna söyle-
di, “halk-ı âlem177 ayakda ve serhadd ihtilalde iken katli mûcib öyle mechûl 
kâfire mühür mi virilür? Ve Defterdâr Bakkâl-oğlı Mehemmed Efendi ise 
muhîn-i devlet bir âdemdir bütün Rumili'nin kâfir iline girmesine sebeb olur ve 
Sarı Ahmed Paşa ise serhadd perverdesi bir âdemdir ve ana hiç münâsib değil-
dir. Şimdiki hâlde mühr-i sadâreti Belgrad-ı dârü'l-cihâd178 Muhâfızı Arnavud179 
Hâcı180 Halîl Paşa'ya gönderin bir müleyyin âdemdir kışa değin181 serhaddi 
muhâfaza eylesün dil-hâhınız üzre hıdmet-i şerîfinizde olur ise ne güzel ve illâ 
bir kulunuza dahi virin”182 deyüp tahvîl-i kulûb eyledi ve hatt-ı hümâyûn tebdîl 
olunup sadâret-i uzmâ Arnavud Hâcı Halîl Paşa'ya tevcîh ve mühr-i hümâyûn-
la yine Koca Mehemmed Paşa Belgrad'a183 gönderildi. Ve Belgrad'da Sarı 
İbrâhîm Kethudâ ve Rumili Beylerbeyisi Sarı Ahmed Paşa ve Başdefterdâr 

169 uğrundan Ç: ağzından YV
170 Mevkūfâtî -ÇY
171 İbrâhîm Efendi -Y
172 ü ihsân ÇY: -V
173 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
174 Niş Ç: -YV
175 pâdişâh-ı cihân-penâh hazretlerine ÇY: cihân-penâh hazretlerin -V 
176 sefer-i rehberi ÇY: rehber -V
177 âlem ÇY: -V
178 dârü'l-cihâd ÇY: -V
179 Arnavud -ÇY
180 el-Hâcı ÇY
181 eyyâmında ÇY
182 in‘âm ü ihsân idin ÇY
183 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
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Bakkâloğlı Sarı Mehemmed Efendi “mühr-i hümâyûn184 bana gelür” deyü her 
biri sadâret takımını takınup intizâr çekerler iken bir gün Koca Mehemmed 
Ağa çıkageldi, mühr-i hümâyûnı getürüp kal‘ada Halîl Paşa'ya teslîm eyledi. 
Andan azîm185 alay ile Sarı Ahmed Paşa186 otağına gelüp indi ve bi'l-cümle 
a‘yân-ı asker cem‘ ve mahzarlarında hatt-ı şerîf  kırâ’at ve rûz-ı Kāsım'a değin 
Belgrad'da187 hıdmet-i muhâfazada olup andan Âsitâne-i sa‘âdet'e gelmeleri 
tenbîh-i hümâyûn188 buyurulmuş, mu‘tâd-ı kadîm189 üzre sadâret-i uzmâ190 
kürki dahi ilbâs ve cümle a‘yân-ı asker alâ-merâtibihim dâmen-bûs eylediler. 
Ve Rumili Beylerbeyisi Sarı Ahmed Paşa'ya vezâret virilüp Belgrad-ı dâ-
rü'l-cihâd191 muhâfazasına ta‘yîn olundı ve Başdefterdâr Bakkâl-oğlı Sarı Me-
hemmed Efendi'ye dahi pâye-i vezâret gelmeğin dili fir‘avn olup kudurdı kim-
seleri söyletmez oldı. Rüsvâylığın illet-i müstakıllesi evvelâ Sarı İbrâhîm kethu-
dâ ile Re’îsü'l-küttâb Sarı Deli Mustafâ olmağın mâh-ı Ramazân'ın192 onyedin-
ci cumʻa güni kethudâ-yı mesfûr kal‘ada boğulup lâşe-i murdârı Belgrad varo-
şunda üç gün yatup defn olundı ve Sarı Deli Mustafâ Limni'ye nefy olundı. 
Düşmen-i bî-193dîn ve kefere-i bed-âyîn194 Tımışvar üzerine geleceği işidilmeğin 
birer sene muhâfaza şartıyla onar akçe tekā‘üd memhûrı yedlerine virilen bin 
nefer yeniçeri Tımışvar'a ta‘yîn olunup gitdiler ve Edirne'de Yazıcı İbrâhîm 
Efendi'ye mukābele-i hıdmet iltifât-ı pâdişâhîye mazhar olmağın195 büyük 
mîrâhûrluk virildi.196

Tebeddülât-ı Manâsıb

[316a] Emîrü'l-haclık hıdmetiyle Şâm vâlisi olan Vezîr Topal Yûsuf  Paşa ile 
Sayda-Berut Sancağı’na mutasarrıf  Mühürdâr Halîl Paşa'nın fevti haberleri 

184 hümâyûn ÇY: -V
185 azîm ÇY: -V
186 ve +ÇY: -V
187 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: dârü'l-cihâd -V
188 hümâyûn ÇY: -V
189 kadîm ÇY: -V
190 uzmâ ÇY: -V
191 dârü'l-cihâd ÇY: -V
192 Ramazânü'l-mübârekin ÇY: mübârek -V
193 bî ÇY: -V
194 ve kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
195 düşüp ÇY
196 inâyet buyuruldı ÇY
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gelmeğin emîru'l-haclık ile Eyâlet-i Şâm Kudüs-i şerîf  Sancağı’na mutasarrıf 
Vezîr Moralı Aşcı İbrâhîm Paşa'ya ve Kudüs-i şerîf  Sancağı Sakız Muhâfı-
zı Fâzıl Mustafâ Paşa-zâde Vezîr Abdullâh Paşa'ya ve Sayda-Berut Sancağı 
merhûm Topal Yûsuf  Paşa yeğeni Ahmed Bey'e ve Demirkapu muhâfazasına 
me’mûren Kocaeli Sancağı’na mutasarrıf  İbşir Hâcı Hüseyin Paşa'ya Ana-
dolı Eyâleti ve Tımışvar muhâfazasına me’mûren Kurd Mehemmed Paşa'ya 
Adana Eyâleti ve ordu-yı hümâyûnda mevcûd Erzurûm Vâlîsi İzmirli Ahmed 
Paşa'nın paşalığı ref‘ ve eyâlet-i mahlûle İrşova Kal‘ası ta‘mîrine me’mûr Vezîr 
Çerkes Mehemmed Paşa'ya ve Kıbrıs Beylerbeyisi olan Sadrü'ş-şehîd Ali Pa-
şa'nın üveği babası Saka İsmaʻîl Paşa'nın dahi paşalığı defter-i hâkānîden hekk 
olunmağın eyâlet-i mezbûre sadr-ı sâbık Numân Paşa'ya ve sâbıkā Basra'dan 
ma‘zûl ve paşalık defterinden hekk ve Musul Kal‘ası'nda mahbûs Çavuş-oğlı 
Vezîr Çakırcı Hasan Paşa'nın yine vezâreti ibkā ve Musul Eyâleti ve selefi Vezîr 
Çerkes Küçük Osmân Paşa'ya Rakka Eyâleti ve anın selefi Vezîr Genç Ali Pa-
şa'ya Karaman Eyâleti ve Varadin'de şehîd olan Cân Arslan Paşa-oğlı Hüseyin 
Paşa-zâde Selîm Bey'e iki tuğ ile Şehrizor Eyâleti ve anın selefi vâlî-i Bağdad-ı 
âbâd197 Vezîr Eyyûbli Hasan Paşa-zâde Genç Ahmed Paşa'ya Basra Eyâleti 
ve anın selefi Vezîr Boşnak Receb Paşa'ya Diyârbekir Eyâleti ve anın selefi 
Kumkapulı Hâce Kara Mustafâ Paşa'ya Bosna Eyâleti tevcîh ü inâyet198 ve 
anın selefi Telhîsî İbrâhîm Paşa'nın paşalığı ref‘ olup yine Numân Paşa'ya ket-
hudâ nasb ve Bihke Kal‘ası'nda menfâ Defterdâr-ı sâbık Boşnak Sarı Mustafâ 
Paşa Belgrad-ı dârü'l-cihâd199 Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn olundı. Ve ordu-yı 
hümâyûnda mevcûd sagīr ve kebîr top ve mühimmât-ı cebe-hâne yed-i düş-
mene girmeğin evvel-bahâr içün on kıt‘a balyemez top ve birer buçuk vukıyye 
yüz kıt‘a şâhî darbuzen ve otuz kıt‘a humbara hâvânı müceddeden Tophâne 
kâr-hânesinde dökilüp hâzır [u] âmâde oldukça pey ender-pey mühimmâtlarla 
Karadeniz sefînelerine konup Tuna'dan Vidin'e irsâl olunmak üzere fermân-ı 
hümâyûn200 buyuruldığundan gayri geçen sene-i mübârekede meftûh Mora 
kasteliyle Suda Kal‘ası ayrı toplara muhtâc olmağın evvelâ yirmi kıt‘a balye-
mez ve birer kantâr mermer yuvarlak atar yedi kıt‘a şayka topları ale't-ta‘cîl 
müceddeden dökdürilüp cümle mühimmâtıyla Seyyid Selâm nâm tüccâr 
kalyonuna konup kastele gönderildi. Ve yine birer kantâr mermer yuvarlak 

197 âbâd ÇY: -V
198 ü inâyet ÇY: -V
199 dârü'l-cihâd ÇY: -V
200 hümâyûn ÇY: -V
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atar yedi kıt‘a şayka toplarıyla onsekizer vukıyye demür yuvarlak atar beş kıt‘a 
balyemez toplar dahi hazırlanup Suda Kal‘ası'na irsâl olundı. Mâh-ı Şevvâl'in 
onikinci salı gün İstanbul Kādîsı Başmakcı-zâde Seyyid Abdullâh Efendi azlin-
den yerine Mekke'den munfasıl Tosyalı Mustafâ Efendi nasb olundı. Ve mâh-ı 
mezbûrun onaltıncı şenbih gün Büyük Mîrâhûr Yazıcı İbrâhîm Ağa'ya ikinci 
vezâret hâslarıyla rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmlığı inâyet ü ihsân201 buyu-
rılup selefi Çetrefil-oğlı Vezîr Yûsuf  Paşa'ya Van Eyâleti ve Küçük Mîrâhûr 
Koca Mehemmed Ağa'ya büyük mîrâhûrluk ve büyük mîrâhûrlukdan ma‘zûl 
Hâcı Ali Ağa'ya küçük mîrâhûrluk tevcîh [ü] inâyet202 buyuruldı ve bu yakında 
gediklü müteferrikadan Mîrzâ Mehemmed Ağa'ya Şebinkarahisâr Sancağı vi-
rilüp Vidin muhâfazasına ta‘yîn buyurulmuş idi. Merâhim-i aliyye-i husrevânî-
den vezâretle Erzurûm Eyâleti ve Şehsuvar-oğlı Mehemmed Paşa'ya Karaman 
Eyâleti ve selefi Vezîr Genç Ali Paşa'ya nişâncılık ihsân olundı.

istîlâ-yı Küffâr [be-]Kal‘a-i Tımışvar

Nemçe çasarının başvekîli olan la‘în-i bî-dîn vaktin müsâ‘adesi olmağla fursatı 
ganîmet bilüp bizden aldığı top ve mühimmât-ı cebe-hâne ve zahîreyi arabala-
rıyla çevirüp ve Nemçe askerin önüne katup Varadin'den Tuna'yı203 karşu Baç-
ka Ovası'na ve andan Nehr-i Tise üzere kurduğı köprüden Tımışvar yakasına 
geçüp evâsıt-ı mâh-ı Ramazân'da204 gelüp Tımışvar Kal‘ası'nı205 dört tarafdan 
muhâsara ve dâ’iren mâ-dâr bir azîm handak ve şaranpo çevirüp Tımışvar'ın 
yüzbin kadar re‘ayâsının pîr ve amel-mânde ve avrat ve uşakların mâl ve esvâb ve 
davarlarıyla206 Tise'den karşu Baçka yakasına geçürdükden sonra cenge207 kādir 
otuzbin kadar208 tüvânâ re‘âyâ kâfirin209 intihâb ve başlarına şapkalar210 giydirüp 
ve ellerine kılıçlar ve tüfengler virüp kimin meterislere kodı211 ve kimin odun 

201 ü ihsân ÇY: -V
202 ü inâyet ÇY: -V
203 Tuna suyunu ÇY: suyu -V
204 Ramazân-ı şerîfde ÇY: şerîf  -V
205 yakasında kal‘ayı ÇY
206 etvârları ile ÇY
207 ceng-i cidâle ÇY: cidâl -V
208 mıkdârı ÇY
209 kâfirlerin ÇY
210 şapka ÇY
211 koyup ÇY
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ve çalı ve çırpı212 kesüp213 kal‘anın214 handakların doldurmağa ta‘yîn ve itmâm 
eyledi ve üzerine toprak sürüp dahi üzerine toplar çeküp leyl ü nehâr ceng ü 
cidâl üzere oldukların mahsûr-ı müslimîn bir âdemi kâfir libâsıyla uğrın kapudan 
çıkarup Belgrad'da215 vezîr-i aʻzama göndermişler. Gelüp haber viricek sipâh 
ve216 silâhdârdan ondörder akçe terakkī ile biner nefer serdengeçdi yazılup mâh-ı 
Şevvâl'in gurresi cumʻa gün matlûbı üzre Yeniçeri Ağası Zileli Hüseyin Ağa'ya 
vezâret virilüp ve bunlar kendüye koşuldı ve Tımışvar imdâdına ta‘yîn ve hemân 
ol gün Pançova'ya geçüp gitdiler. Ve Tatar Hân Kaplan Girây Hân hazretlerine 
dahi yanında mevcûd Tatar askeriyle bir gün mukaddem Tımışvar imdâdına 
irişmek üzere mü’ekked evâmir-i aliyye217 ile a‘yân-ı askerden Mehter Yûsuf  Ağa 
gönderildi. Ve Çerkes Mehemmed Paşa ise İrşova Palankası'n yapup muhâfaza 
üzere iken Varadin bozgunluğun işidicek henûz üzerine218 kâfir geldüği yok219 
havfa220 düşüp yapdığı kal‘ayı kendü eliyle âteşe urup karşu Vidin yakasına geç-
miş idi. Buna dahi kapun ve yanında bulunan askerî tâ’ifesi ve İbşir Hâcı Hüseyin 
Paşa ile bir yere cem‘ olup221 ve tekrâr yine222 Tuna'dan İrşova cânibine geçüp 
Tatar Hân hazretleriyle ma‘an223 Tımışvar imdâdına irişmeleri bâbında fermân 
gönderildi. Tatar Hân hazretleri dahi Boğdan ve Eflak içinden yürüyüp Çerkes 
Mehemmed Paşa ile İrşova kurbünde bir yere gelüp224 bunları Mihâdiye Palan-
kası'na uğramağla içine tahassün iden kâfiri225 yürüyüş idüp kırdılar ve palankayı 
âteşe urup ve Halmaş226 yaylakında yeni palanka altına vardılar. Kurd Mehem-
med Paşa'yı Tımışvar'a giremeyüp ânda muhâfız buldılar ve227 dil tutılup Tımış-

212 ve çırpı ÇY: -V
213 getürüp ÇY
214 kal‘a-yı mezbûrun ÇY: -V
215 Belgrad-ı dârü'l-cihâdda ÇY: -V
216 ve ÇY: -V
217 aliyyeler ÇY
218 üzerelerine ÇY
219 yoğiken ÇY
220 havf  ü haşyete ÇY: ü haşyet -V
221 olup ÇY: -V
222 yine -V
223 ma‘an -V
224 cem‘ olup ÇY
225 kâfir-i bî-dînleri ÇY: bî-dînler -V
226 Halmas ÇY 
227 ve -V
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var'dan su’âl olundı. “Bu gün oniki gündür Nemçe askeri Tımışvar'ı vire ile 
alup içinden çıkanları Pançova altına getürüp bırakduğun” söyledi. Meşveret 
olup “gidene irilmez cümle etrâfımızı228 kâfir aldı girüye dönülmez Pançova'ya 
gelen düşmen-i bî-229dîn üzerimize gelür ise bir vechile mukāvemet olunmaz”230 
deyüp yeni palankadan karşu Ahram cânibine geçmekliği ma‘kūl ü münâsib231 
gördiler ve hâzır bulunan beş on kayık ile Ahram yakasına geçdiler ve ekserî 
Tuna'yı yıldırdılar. Ve Yeniçeri Ağası Hüseyin Paşa ise merd-i da‘vâ ile gidüp 
Tımışvar altına varup ve dört cânibin amîk vasî‘ handak ve şaranpo ve mü-
te‘addid tâbya ve meteris ve toplar ile zabt u rabt232 olunmuş buldı. Kuş uçmaz 
iç kal‘a233 ardında ormanlıkda yol var kıyâsıyla yürüyüp niceleri atıyla handaka 
düşüp yed-i a‘dâda şehîd ve niceleri taraf-ı234 düşmenden235 atılan dâne-i top 
ve tüfeng harbinde de236 huld-berîn oldı ve me’yûsen dönüp Pançova altına 
gelüp vâki‘ hâli vezîr-i aʻzama bildirmeğin izin virüp Belgrad-ı dârü'l-cihâd237 
yakasına geçdiler. Bundan sonra düşmen-i dîn var kuvveti bâzûya getürüp ev-
velkinden birkaç kat ziyâde kal‘ayı döğmeğe başlayup dâne-i top ve humbara 
yağmur gibi yağardı. Artık mahsûr-ı müslimîn bî-tâb kalup imdâddan dahi 
me’yûs olıcak mâh-ı Şevvâl'in yirmisekizinci penç-şenbih gün vire ile kal‘ayı 
kâfire teslim eylediler. Anlar dahi kifâyet mıkdârı araba virüp mâl ve eşyâları 
yükledüp ve altıbin kâfir-i bî-dîn238 etrâfın alup kollayarak getürüp Pançova 
altına bırakdılar. Ve Pançova Kal‘asın boş bulup zabt eylediler ve biraz kâfir 
ayrılup Yeni Palanka üzerine vardılar. Kurd Mehemmed Paşa mukāvemete 
kādir olamayup ol dahi vire ile çıkup Ahram Palankası'na geçdi. Mü’ellif-i fakīr 
Tımışvarlının vire eyledikleri günün ahşamı cumʻa gicesi rü’yâmda Sultân-ı 
kevneyn aleyhi's-selâm239 hazretlerini gördüm. Rumili cânibinden berü gelür 
orta kuşak ile mübârek arkalarında beyâz kutnî kaftân ve başlarında şeker-renk 

228 etrâf-ı eknâfımızı ÇY: eknâf  -V
229 bî ÇY: -V
230 olmaz ÇY
231 ve münâsib ÇY: -V
232 u rabt ÇY: -V
233 kal‘anın ÇY: -V
234 taraf  -V
235 düşmen-i dînden ÇY: -V
236 de -ÇY
237 dârü'l-cihâd ÇY
238 bî-dîn ÇY: -V
239 aleyhi's-salâtü ve's-selâm ÇY
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şemle sarınmış toz ve240 toprağa müstağrak olmuş nutk yok mağmûm ve 
mahzûn önümden geçüp gitdi. Uyandım “ayâ bu hüzn [ü] eleme sebeb ne 
ola” deyü târîh kodum. Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin dokuzuncı bâzâr gün Edirne'ye 
vire günün haberi geldi. Ümmet-i Muhammed'e azîm hüzn [ü] melâl alivirdi 
el-hükmi li'llâh.241 Ol gün Edirne'de sene-i mâziyyenin lezez mevâcibi çıkdı. 
Mâh-ı mezbûrun yirmibirinci cumʻa gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı ve yirmise-
kizinci cumʻa gün Galata önünde Semeroğlı Murâbıt Hâcı Ahmed'in kalyonı 
hark u gark oldı. Vezîr-i aʻzam Hâcı Halîl Paşa dahi mehmâ-emken serhadlerin 
umûrun gördükden sonra ordu-yı hümâyûnla Belgrad-ı dârü'l-cihâd242 altın-
dan göçüp tayy-i merâhil ve kat‘-ı menâzil243 iderek244 şehr-i Zi'l-hicce'nin 
onüçünci şenbih gün alay birle Edirne'ye gelüp arz odasında sancak-ı şerîfi 
yed-i hümâyûna teslîm eyledi. Mu‘tâd üzre kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-ı fâhire 
giydirilüp sarâyına gitdi. 

Vefât-ı şeyhü’l-islâm Abdurrahim Efendi ve Nasb-ı isma‘îl Efendi

Şeyhü’l-islâm Burusalı Menteş-zâde Abdurrahîm Efendi pîr ü alîl ve has-
ta-mizâc olmağın mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı cumʻa gün fevt ve245 defn 
olundı ve246 yerine Rumili sadrından munfasıl Kara İsmaʻîl Efendi nasb ve 
İstanbul'dan Edirne'ye getürilüp vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Hâsoda köşkünde 
bûs-ı yed-i hümâyûn eyleyüp mu‘tâd üzre beyâz çukaya dûhte semmûr-ı 
fâ’izü's-sürûr247 erkân kürk ilbâs buyuruldı248. Ve yirmibeşinci penc-şenbih 
gün donanma-yı hümâyûn İstanbul'a249 gelüp Kapudân Cânım Hâce Hâcı250 
Mehemmed Paşa Edirne'ye da‘vet ve keyfiyyet-i sefer-i deryâ su’âl buyurılup 
avde me’zûn oldı. Ve Sadr-ı sâbık Ali Paşa-yı şehîd’in ilkāsıyla şeyhü'l-harem 

240 ve ÇY: -V
241 vâki‘ oldu ÇY
242 dârü'l-cihâd ÇY
243 ve kat‘-ı menâzil ÇY
244 iderek -Y
245 ve -ÇY
246 ve -ÇY
247 fâ’izü's-sürûr ÇY: -V
248 olundı ÇY
249 Âsitâne'ye ÇY
250 Hacı -ÇY
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olup Medîne-i münevvere'ye giden Vezîr Kürd Mehemmed Paşa yine251 der-i 
devlete da‘vet ve Mısır'dan avdet idüp Gelibolı'ya gelmiş idi. Tekrâr İstanbul 
kā’im-makāmlığı virilüp mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci şenbih gün şehre gelüp 
dâhil oldı. Selefi Vezîr Sirke Osmân Paşa'ya İnebahtı Sancağı tevcîh ve deryâ-
dan azîmetle252 me’mûr kılındı. Ve sene-i mezbûre253 encâma irdi. 

Vefeyât

Vezîr-i aʻzam Ali Paşa İznik Kazâsı'nda vâki‘ İznik Göli kenârından Sülüs nâm 
karyede254 tevellüd idüp Deli Hasan nâm bir Türkün oğludur. İstanbul'a gelüp 
Sirke Osmân Paşa silâhdârlığında anın yediyle içerüye çırak ve kilâr içoğlanlar 
zümresine ilhâk olunmuş idi ve sonra Çorlulı Ali Paşa silâhdârlığında kendüye 
hâcelik takarrübi ve sihr255 kuvvetiyle iltifâtına mazhar olup merhûm u mağ-
fûr256 Sultân Mustafâ Hân hazretlerine “bir âkıl u fâzıl257 ulûm-ı Arabiyye ve 
akliyyeye mâlik ve reşîd ve ilerüye gelecek kulundur” deyü medh itmeğin yol-
suz Hâsodaya alup sır kâtibi eyledi. Ve huzûr-ı hümâyûnlarında envâ‘-ı dürlü 
hikâyâtlar ve oyunlar ve hîle-kârlıklar ve hokkabâzlıklar idüp kulûb-ı pâdişâhî-
yi dahi kendüye rabt eyledi. Sihre mübtelâ olmağın yüzi gülmez ve kimse ile 
sohbet itmez ve hastalıkdan baş kaldırmaz bir oğlan idi. Ve pâdişâhımız Sultân 
Ahmed Hân hazretleri dahi tahta geçicek anların dahi ziyâde iltifâtlarına maz-
har oldı. Fakīr silâhdârlıkdan tekā‘üd ile taşra çıkdığımızda rikâbdâr, ba‘dehû 
çukadâr ve258 sonra silâhdâr olup sarâyın ve Hâsodanın nizâmın bozdı. Ve 
Müftî es-Seyyid259 Başmakcı-zâde Ali Efendi ile baba oğul olup anın ilkāsı ile 
Bayramiyye tarîkına girdi. Binyüz yirmibir [316b] târîhinde dâmâd-ı pâdişâhî 
olup vezâret-i sânî makāmıyla taşra çıkdı ve vakti efendisi Çorlulı Ali Paşa 
sadâretine müsâdefe ve mahabbetleri şikāka mübeddel olmağın azl ve nefy 
ve katline sebeb oldı. Ve yerine sadârete gelen Numân Paşa'yı dahi azl ü nefy 

251 yine ÇY: -V
252 azîmete ÇY
253 bunda ÇY
254 derûnunda +Ç: -YV
255 eshâr ÇY
256 ve mağfûr ÇY: -V
257 nâkīl ÇY
258 ve ÇY: -V
259 es-Seyyid ÇY: -V
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itdirdi ve anın yerine gelen Baltacı Mehemmed Paşa'nın azline ve kethudâsı 
Osmân Ağa260 ile mektubcusı Ömer Efendi'nin katline sebeb oldı. Ve sonra 
Gürci Yûsuf  Paşa ve Abaza Süleymân Paşa ve Kapudân Kel İbrâhîm Paşa'nın 
sadra gelmelerine ve sonra yine azl ve kıtâllerine261 sebeb oldı. Binyüz yirmibeş 
târîhinde Edirne'de vezîr-i aʻzam oldı.262 Moskov ile sulh eyledi andan son-
ra263 İstanbul'a264 geldikde tama‘-ı hâma düşüp nice mâl-dârları dahi265 nefy ü 
katl266 eyleyüp mülklerine mâlik oldı. Ve Mora seferin açup bi-avni'llâhi teʻâlâ267 
memleketi boş bulup aldı ve Nemçe'ye268 dahi bir hîle idem sandı. Âkıbet ol 
yolda baş ve cândan ayrılup dîn [ü] devletin yıkılmasına sebeb-i ma‘nevî oldı. 
Paşa-yı mezbûr akl-ı evvel, âlim ve fâzıl ve reşîd ve cesûr, nefsinde mağrûr ve 
sinni otuzbeşe269 bâliğ olmuş bir zâlim ve cabbâr ve hûnî âdem idi.

260 Ağa -ÇY
261 katllerine ÇY
262 olup ÇY
263 sonra ÇY: -V
264 Âsitâne-i sa‘âdete
265 dahi ÇY: -V
266 katl ve nefy ÇY
267 te‘âlâ ÇY: -V
268 Nemçe keferesine ÇY: keferesi -V
269 beşe ÇY: -V
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[317a] BiN YÜZ YirMi DOKUZ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Küşte-şoden-i Sarı Ahmed Paşa ve Tebeddülât-ı Manâsıb

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi çehâr-şenbih güni ki Kânûn-ı evvelin 
beşidir, bundan akdem Rumili Beylerbeyisi Vezîr Sarı Ahmed Paşa Belgrad 
Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn ve irsâl1 buyurulmuş idi. Lâkin İslâma düşmez 
envâ‘-ı dürlü zulmete ahâlî-i vilâyet bir vechile tâkat getürememekle hemân 
bir gün yek-dest üzerine gulüvv idüp “dîninde şüphemiz var mürtedsin” di-
yerek kılıç üşürüp pâre pâre eylediler. Ve kal‘ada muhâfızı bulunan Boşnak 
Sarı Mustafâ Paşa'yı yerine nasb idüp vâki‘ hâli der-i devlete arz [u] i‘lâm 
itmeleriyle iğmâz-ı ayn olup vezâreti Sarı Mustafâ Paşa'ya virildi. Ve Eyâlet-i 
Rumili vezâret ile Sirozî Ali Paşa'ya tevcîh ü inâyet2 buyurılup Demirkapu 
muhâfazasına me’mûr kılındı. Ve Mısır beyliğinden ferâgat ve Âsitâne'de3 
ikāmet ve hasbî geçen sene sefere gidüp Varadin ma‘rekesinde azîm cesâreti 
sebkat iden Çerkes Mehemmed Bey'e iki tuğ ile Balıkesir Sancağı inzimâmıyla 
Hudâvendigâr Sancağı tevcîh buyurulmuş iken der-‘akab Erzurûm Eyâleti vi-
rilüp selefi Vezîr Çavuş-oğlı Çakırcı Hasan Paşa'ya mezkûrun sancakları inâyet 
ü ihsân4 olundı. Varadin ma‘rekesinde nâ-bedîd olan Cân Arslan Paşa-oğlı 
Hüseyin Paşa-zâde Selîm Bey'e iki tuğ ile Şehrizor Eyâleti virildi. Ve bundan 
esbak Erzurûm'dan ma‘zûl Vezîr Mîrzâ Mehemmed Paşa'ya Özi Eyâleti5 ve 

1 ve irsâl ÇY: -V
2 ü inâyet ÇY: -V
3 Âsitâne-i sa‘âdetde ÇY: sa‘âdet -V
4 ü ihsân ÇY: -V
5 inâyet ÇY
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Tatarpazarı a‘yânından Şâtır-oğlı Hüseyin Ağa'ya iki tuğ ile Niğbolı Sancağı 
ve Kudüs-i şerîf  Sancağı’na mutasarrıf  Vezîr Abdullâh Paşa'ya emîrü'l-haclık 
inzimâmıyla Şâm-ı dârü's-selâm6 Eyâleti ve selefi Vezîr Aşcı İbrâhîm Paşa'ya 
Haleb Eyâleti tevcîh [ü] inâyet7 olundı ve anın selefi Abaza Koca Mustafâ 
Paşa geçen bahâr faslından berü İbrayil muhâfazasına me’mûr idi ve8 Tımış-
var vak‘asından sonra üzerine üçbin kadar9 derinti kâfir gelüp ol dahi gāfil 
bulunmayup üzerine varup bi-avni'llâhi'l-Meliki'l-müteʻâl bi'l-külliyye kılıçdan 
geçürdiği haberi der-i devlete gelicek mukābele-i hıdmet vezâret virilüp, Hotin 
muhâfazasına ta‘yîn ve irsâl10 ve selefi Dâmâd Mehemmed Paşa Âsitâne'ye 
getürilüp vezâret ile başdefterdâr nasb ve anın selefi Vezîr Bakkāl-oğlı Sarı Me-
hemmed Paşa Selanik'de mîrî beşbin Yörük askeri yazup Demirkapu muhâ-
fazasına ta‘yîn olundı. Ve erbâb-ı kalemden Azak askerinin nizâmına me’mûr 
Abdulkādir Efendi Âsitâne'ye getürilüp re’îsü'l-küttâb nasb ve sadâret fikriyle 
Edirne'ye getürilüp nişâncı ta‘yîn olunan Vezîr Genç Ali Paşa'ya Anadolı Eyâ-
leti ve selefi İbşir Hâcı Hüseyin Paşa'ya Adana Eyâleti tevcîh olundı. Ve iki 
seneden berü Kolos Kal‘ası'nda mahbûs Vezîr Kıbtî Ali Paşa'nın cerâyimine 
kalem-i afv çekilüp yine vezâret ile Eğriboz muhâfazasına ta‘yîn olup selefi Ka-
pudân-ı sâbık Seyyid Süleymân Paşa mîrî kalyonlara kapudânâ nasb olundı. 
Ve Burusa'dan ma‘zûl Acem Mustafâ Paşa'ya Cidde Sancağı ve birâder-zâdesi 
Mahmûd Paşa'ya Habeş Eyâleti virilüp ve anın selefi Re’îsü'l-küttâb-ı sâbık 
Abdulkerîm Paşa'nın paşalığı ref‘ olup11 ve gelüp hânesinde oturmak buyu-
rulmuş idi, (Kaʻbe'den fevti haberi geldi)12 ve hıdmet-i nişâncılık kızlar ağası 
yazıcılığından çıkma Üç Anbarlı Mehemmed Efendi'ye virildi13. Ve ber-vech-i 
arpalık Tırhala Sancağı’na mutasarrıf  Topal Osmân Paşa vezâret ile Mora 
ser-askeri olup selefi Muhsin-zâde Abdullâh Paşa'nın paşalığı ref‘ ve Âsitâne'ye 
gelmek buyuruldı. 

6 dârü's-selâm ÇY: -V
7 ü inâyet ÇY: -V
8 ve ÇY: -V
9 mıkdârı ÇY
10 ve irsâl ÇY: -V
11 olup ÇY: -V
12 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
13 inâyet oldu ÇY
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Velâdet-i şehzâde-gân

Mâh-ı mezbûrun onsekizinci şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb14 hazretlerinin 
Mehemmed nâm bir şehzâdesi ve mâh-ı Safer'in15 ondördünci çehâr-şenbih 
gün Mustafâ nâm bir şehzâdesi vucûda geldi.

Azl-i Tatar Hân Kara Devlet Girây ve 
Nasb-ı Hâniyyet-i Sa‘âdet Girây

Merhûm Koca Tatar Hân Hâcı Selîm Girây Hân hazretlerinin bin seksen iki 
târihinde ibtidâ Kırım Hânı olaldan berü bu vakte değin kırk yedi sene içinde 
gâh kendü ve gâh karındaşı ve gâh evlâdları hânlık itmekle akribâ ve ta‘allukātı 
çoğalup sagīr ve kebîr Tatar ve Çerkes tâ’ifesi bunları hân ibn-i hân görüp Ru-
mili câniblerinde sâkin hân-zâdeler ecnebî şekillü yanlarında hiçden hiç olup 
bunlardan Kırım hânlığına kadem basmak şöyle dursun lisâna getürenlerine 
buğz-ı adâvet iderlerdi. Böyle olıcak Selîm Girâylı dahi “Kırım hânlığı bize 
münhasır imiş ancak” deyü seferler oldukça birer bahâne ile “düşmenden emîn 
değilüz” deyü gâh gelmez oldılar ve gâh geldikçe birer mıkdâr Tatar ile gelüp 
ve gâh biraz Tatar ile bir sultân gönderir oldılar. Ve Kaplan Girây dahi Hâcı 
Selîm Girây evlâdı olup babası gibi bir nâzik çelebi ve Devlet-i aliyye'ye hayırlı 
olup lâkin Tatar tâ’ifesi (Edirne’de Moskov sulhünde bile idik Moskov'dan avâ-
yidimizi yine katʻ itdiremedin deyu)16 bi'l-külliyye kendüden rû-gerdân olmağla 
emrine râm olmayup iki Tatarı bir yere getürememekle göz göre Tımışvar 
Kal‘ası'nın elden gitmesine sebeb olmuş idi. Meşveret olup a‘yân-ı ricâlden 
ba‘zıları “Kırım hânlığı hemân Selîm Girây evlâdından olmak şart değil Ru-
mili câniblerinde sâkin Kırım hân-zâdelerinden bir münâsib sultân hân nasb 
olunsun inşâ’allâhu Te‘âlâ ânlardan dahi a‘lâ hıdmet ider” dimeleriyle tefah-
hus olup cümleden ihtiyârları Kara Devlet Girây Sultân ma‘kūl görülmekle17 
getürilüp sene-i mâziyye Zi'l-hicce evâhirinde hân nasb oldı.18 Mu‘tâd-ı kadîm19 
üzre ikrâm olundukdan sonra Bucak'a varup Tatar askerin başına cem‘ ve Ef-

14 âlî-cenâb ÇY: -V
15 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
16 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
17 görilüp ÇY
18 olup ÇY
19 kadîm ÇY: -V
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lak muhâfazasına ta‘yîn ve irsâl buyurulmuş idi. Lâkin “hân oğlı hân dururken 
sultân oğlı hân mı olur” deyü Kırımlı ve büyük ve küçük Nogaylıdan ferd-i 
vâhid itâ‘at ü inkıyâd itmeyüp ancak kendü tevâbi‘i ve konşuları sultânlar hıd-
metkârlarından uydurup bile getürdüği ikiyüz kadar Tatar ile kurıyu kaldığı 
ma‘lûm-ı pâdişâhî olmağla tekrâr meşveret olup bi'z-zarûrî Hâcı Selîm Girây 
evlâdından Yanbolı'da mütemekkin Saadet Girây Sultân20 Kırım hânı nasb 
olup der-i devlete da‘vet ve mâh-ı Safer'in yirmiüçünci cumʻa gün Edirne'ye 
vusûli muhakkak olmağın vezîr-i aʻzam kethudâsı ve çavuşbaşı ve sipâh [ve] 
silâhdâr ağaları mehterhâne ile Gülbaba nâm mahalde istikbâl ve ba‘de't-
ta‘âm alay birle gelüp doğrı vezîr-i aʻzam sarâyına indi. Ve it‘âm [ü] ikrâm 
olup kendü erkân kürk ve tevâbi‘i21 kaftân22 giydi ve andan yine alay ile ta‘yîn 
olunan menziline varup nüzul eyledi. Ve irtesi şenbih gün huzûr-ı hümâyûna 
da‘vet buyurulmağın vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Hâsoda köşkünde bisât-bûs-ı 
şehriyârî şerefine nâ’il olup mu‘tâd-ı kadîm23 üzre kırmızı kadîfe dûhte sem-
mûr kapaniçe kürk ve başına iki aded mücevher top sorguçla semmûr kalpak 
giydirilüp ve miyânına murassa‘ kılıç ve tîrkeş kuşadulup dîvân rahtı ve abâyî 
ile eğerlenmiş ihsân buyurılan ata süvâr olup mu‘azzez ü mükerrem24 vezîr-i 
aʻzam kulları25 ile ma‘an konağına gitdi ve dört gün meks beşinci çehâr-şenbih 
güni ki mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci günüdür ikinci def‘a vezîr-i aʻzam ile 
gelüp yine ol mahalde rikâb-ı hümâyûna26 yüz sürüp çuka kaplu erkân kürk ve 
miyânına bir mücevher hançer ve eğerlenmiş bir at ihsân olunup mükemmel 
ve müsellah27 Tatar askeri ile dîn-i mübîn-i uğur-ı hümâyûnda bulunmak üzere 
nice tenbîh [ü] te’kidden sonra menziline gidüp dahi irtesi gün cümle vüzerâ 
ve ocak ağaları alay ve mehter-hâne ile Gökbaba28 nevâle-gâh[ın]a değin teş-
yî‘ idüp döndiler.29 Kapudân Cânım Hâce Hâcı Mehemmed Paşa bu sene 
Körfos Adası Kal‘ası muhâsarasında Ser-asker Kara Mustafâ Paşa ile imtizâc 

20 Sultân ÇY: -V
21 tevâbi‘leri ÇY
22 kaftânlar ÇY
23 kadîm ÇY: -V
24 ve mükerrem ÇY: -V
25 kulları ÇY: -V
26 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
27 ve müsellah ÇY: -V
28 Kelime derkenâr şeklinde yazılmıştır.
29 girü avdet ve ÇY
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idemeyüp her umûrda muhâlefet idüp kal‘anın fethi kuvvet-i karîbe gelmiş 
iken donanma-yı hümâyûnı kaldırup firâr ve donanmayı girü alıkor havfından 
iki aded humbara kalyonunun dahi diplerin delüp batırdığı ma‘lûm-ı pâdişâhî 
olup katli mûcib30 iken mukarribân-ı devlet şefâ‘atiyle katlden halâs ve azl ve 
habs ve ebed ile te’dîbin recâ itmeleriyle vârid olan emr-i hümâyûn mûcebince 
mâh-ı Rebî‘i'l-evvel'in ikinci bâzâr gün İstanbul31 kā’im-makāmı huzûruna 
da‘vet ve geldüği sâ‘at bir arabaya konup çavuşbaşı vekîli Safiyye Sultân-zâde 
Mehemmed Bey mübâşeretiyle Yedikulle'ye götürüp habs ve mâ-meleki taraf-ı 
mîrîye kabz olundı. Ve mansıb-ı kapudânlık Haleb Vâlîsi Vezîr Aşcı İbrâhîm 
Paşa'ya ve Eyâlet-i Haleb Vidin Muhâfızı Vezîr Çerkeş Mehemmed Paşa'ya 
ve Eyâlet-i Sivas iki tuğ ile Büyük Türkmân Ağası Seyyid İbrâhîm Ağa'ya ve 
Şebinkarahisâr Sancağı Zulkadriyye beylerinden Ali32 Paşa'ya tevcîh ü inâyet33 
olundı. Ve sâbıkā paşalığı ref‘ olunan İzmirli Ahmed Ağa başbâkī-kulı, dergâh-ı 
âlî kapucı-başılarından Fâzıl Halîl Ağa çavuşbaşı ve selefi Lipvalı Ahmed Ağa 
silâhdâr ağası ve a‘yân-ı ricâlden Kara İbrâhîm Ağa sipâhîler ağası ve hâssa 
salâhorlarından Mühürdâr Mustafâ Bey küçük mîrâhûr ve selefi Hâcı Ali Ağa 
büyük mîrâhûr nasb olundı. 

Tezvîc-i Fâtıma Sultân der-Yazıcı ibrâhîm Paşa34

Mâh-ı mezbûrun yedinci cumʻa gün bi-emr-i hümâyûn sadr-ı sâbık Fâzıl Ali 
Paşa-yı şehîdin zevcesi Fâtıma Sultân hazretleri Vezîr-i sânî Yazıcı İbrâhîm 
Paşa'ya akd-i nikâh35 olup huzûr-ı sadr-ı âlîde sarı çuka kaplu semmûr erkân 
kürk giydirilüp dâmâd-ı pâdişâhî oldı. Ve sâbıkā başdefterdârlıkdan ma‘zûl 
Kayseriyyeli Osmân Efendi yine başdefterdâr ve selefi Vezîr-i sâlis Dâmâd 
Mehemmed Paşa rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı ve paşalığı ref‘ olunan Muh-
sin-zâde Abdullâh Ağa kapucılar kethudâsı ve selefi Erkenetli Mehemmed Ağa 
dördünci vezâret hâslarıyla nişâncı nasb olundı. Ve mâh-ı mezbûrun onikinci 
çehâr-şenbih gün Sultân Selîm Câmi‘i'nde mevlîd-i şerîf  okunup pâdişâh haz-
retleri du‘âda hâzır bulundılar. Ol gün müjdeci gelüp hüccâc-ı müslimînin selâ-

30 evlâ ÇY
31 Âsitâne-i sa‘âdet ÇY
32 Ali Ç: -YV
33 ü inâyet ÇY: -V
34 Başlık derkenar olarak yazılmıştır.
35 nikâh ÇY: -V
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met-birle Şâm-ı şerîfe vusûlün haber virüp yamağıyla kaftân giydiler. Ve Rumi-
li Kādî-askeri Sahaf-zâde Seyyid Mehemmed Efendi ile Anadolı Kādî-askeri 
Abdullâh Efendi azlinden yerlerine henûz Rumili pâyesiyle tekrîm olunmuş 
Mîrzâ-zâde Mehemmed Efendi Rumili kādî-askeri ve İstanbul Kazâsı'ndan 
munfasıl Çivi-zâde Mehemmed Efendi Anadolı kādî-askeri nasb olundılar. Ve 
Sahaf-zâde Silivri'ye geldikde fevt olup36 ve İstanbul'da defn olundı. Ve Se-
lanik'de evlâd-ı fâtihân tahrîrine me’mûr defterdâr-ı sâbık Bakkāl-oğlı Vezîr 
Sarı Mehemmed Paşa'nın ihmâl ü tekâsüli ve dîn [ü] devlete ihâneti sebebiyle 
Tımışvar Kal‘ası'nın yed-i a‘dâya girmesine sebeb olduğundan gayri pâdişâha37 
itâle-i lisân itmek töhmetiyle mağdûb-ı sultânî olmağın kapucı-başı gönderilüp 
Kavala Kal‘ası'nda habs olundı ve yanında bulunan mâl ve eşyâsı zabt ve İstan-
bul'da Kumkapu kurbünde vâki‘ hânesinde olan eşyâsı kabzına dahi Çavuşbaşı 
Kādî Halîl Ağa gönderilüp bulduğı nukūd akçe ve tecemmülâtın taraf-ı mîrîye 
zabt eyledikden sonra Kapucı-başı Yûsuf  Ağa gönderilüp başı kesilüp bâb-ı 
hümâyûna bırakıldı. Ve sadr-ı sâbık Maktûl Kara İbrâhîm Paşa akribâsından 
Veli Bey'e iki tuğ ile Mağrib-i Trablus Eyâleti virildi ve selefi Kadîd Yûsuf 
Paşa'nın tuğı sancağı ref‘ olundı. Ve ümerâ-yı bahriyyeden Eğribozlı Köse Ali 
Paşa-oğlı Bekir Paşa Bozcaada muhâfazasına selefi büyük karındaşı Kapudân-ı 
sâbık Mehemmed Paşa Sakız muhâfazasına ta‘yîn ve irsâl38 olup ve anın selefi 
Vezîr Masdı İbrâhîm Paşa'ya Niğbolı Sancağı virildi. Ve İstanköy Muhâfızı 
Kürd Hasan Paşa Moton Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn olup selefi Benli Mustafâ 
Paşa'ya cebeci-başılık virildi. 

Sefer-i Hümâyûn

Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in dördünci çehâr-şenbih gün tuğ-ı hümâyûn çıkup, hâ-
ric-i bâb-ı hümâyûnda nasb olundı. Bi'l-cümle Rumili ve Anadolı'da vüzerâ 
vü mîr-i mîrân ve ümerâya mükemmel kapuları ve eyâletleri askeri ile bir 
gün mukaddem Edirne sahrâsında hâzır u âmâde bulunmak üzere ahkâm-ı 
şerîfeler gönderildi. Ve kapu-kuluna dahi ocaklarından şedîd sürüci çavuşlar 
irsâl olundı. Ve onikinci penç-şenbih gün tersâne-i âmireden müceddeden binâ 
olunan on kıt‘a fırkateler dahi Karadeniz'den Nehr-i39 Tuna'ya gönderildi.

36 olup ÇY: -V
37 pâdişâh hazretlerine ÇY: hazretlerin -V
38 ve irsâl ÇY: -V
39 Nehr ÇY: -V
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Vefât-ı şerîf Sa‘îd ve Nasb-ı şerîf Abdulkerîm

Şerîf-i Mekke Saʻîd'in fevti haberi gelmeğin ahâlî-i vilâyet oğlı Seyyid Mehem-
med'i40 recâ itmişler idi. Müsâ‘ade olunmayup şerâfetden ma‘zûl ve Mısır'da 
mütemekkin Abdulkerîm'i Vâlî-i Mısır Vezîr Arnavud Abdî Paşa arz ve recâ 
itmeğin müsâ‘ade ve mûcebince ana tevcîh olunup kapucı-başı hatt-ı şerîf  ve 
kürk ile irsâl olundı. Ve Hind pâdişâhından dostluğa binâ’en ilçisi gelmiş idi. 
Edirne'de arz odasında nâmesin sunup ve ba‘dehû cevâbın alup ikrâmen bi-
emr-i hümâyûn cümle vüzerâ ziyâfet eyledi ve41 hattâ İstanbul kā’im-makāmı 
ve kapudân paşa dahi tertîb-i ziyâfeti yerine getürdiler. Ve İnek Mustafâ Efendi 
azlinden İstanbul Kazâsı Mekke'den munfasıl Edirneli Yahya-zâde Ahmed 
Efendi'ye virildi. Ve mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in beşinci cumʻa güni ki Nisan'ın 
dahi beşi idi, otağ-ı hümâyûn çıkup Sırık Meydânı'nda42 kuruldı. Sekizinci 
dü-şenbih gün ordu-yı hümâyûn43 çıkdı ve44 onüçünci şenbih gün yeniçeri 
ocağı ve onbeşinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb45 hazretleri alay ile otağ-ı 
hümâyûna çıkdı. İstanbul bostâncılarından altıyüz nefer tüfeng-endâz bostâncı 
yazılup tüfeng ve melbûsât ve hıyâm ve me’kûlâtları bi'l-cümle taraf-ı mîrîden46 
görilüp seferde rikâb-ı hümâyûn muhâfazasına me’mûren geldiler.

Hezîmet-i Donanma-yı Küffâr-ı Bed-kirdâr47 der-Nehr-i Tuna

Mâh-ı mezbûrun onaltıncı salı gün Belgrad-ı dârü'l-cihâd48 Muhâfızı Vezîr 
Boşnak Sarı Mustafâ Paşa'dan gelen mektûbda melâ‘în-i dûzah-karîn Nemçe 
kâfirinin49 cem‘iyyet-gâhları olan Varadin Kal‘ası altında çam50 kayıkları ile 
bir mıkdâr zahîresini Salankamen Kal‘ası önüne değin Nehr-i Tuna ile gelüp 
ve andan Nehr-i Tise'ye girüp Titel Kal‘ası mukābilinde karaya döküp ve an-

40 Seyyid Mehmed'i Ç: -YV
41 ve ÇY: -V
42 meydânına ÇY
43 hümâyûn ÇY: -V
44 ve ÇY: -V
45 âlî-cenâb ÇY: -V
46 pâdişâh-ı âlî-cenâb hazretlerinden ÇY
47 bed-girdâr ÇY: -V
48 dârü'l-cihâd ÇY: -V
49 kâfirlerinin ÇY
50 çamdan ÇY
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dan araba ve davarlar ile Tımış Suyı'na nakl ve andan yine kayıklar ile Pançova 
Kal‘ası'na îsâl itmek üzere olduklarını câsûslar gelüp paşa-yı mûmâ-ileyhe 
haber virmeleriyle ol dahi muhâfız-ı müslimîni habîr ü âgâh idüp Belgrad-ı dâ-
rü'l-cihâd51 Kal‘ası altında mevcûd on kıt‘a Tuna şaykası ve üsti açık ve urunca 
ta‘bîr olunur altmış kadar sefâyin-i müslimîne Belgrad muhâfazasında olan der-
gâh-ı âlî yeniçerilerinden ve yerli kulı ve sipâh ve silâhdâr serdengeçdilerinden 
üçbin nefer52 cengâver ve dilîr ü dilâver53 yiğitler intihâb ve zahîre-i mezbûrı 
iğtinâm kasdıyla mahall-i mezkûra irsâl ve üzerlerine Belgrad-ı dârü'l-cihâd54 
kapudânlarından Mustafâ Kapudânı serdâr nasb u ta‘yîn ve Tuna ile gidüp 
Salankamen Kal‘ası önünden Nehr-i Tise'ye girüp Titel Kal‘ası kurbüne değin 
varup anda55 zahîre sefînelerinden nâm ü nişân bulamadıklarından girüye ric‘at 
ve henûz Tuna Suyu'na çıkmazdan mukaddem meğer Varadin Kal‘ası altında 
olan küffâr-ı melâ‘în-i dûzah-karârın donanma-yı menhûsı guzât-ı müslimînin 
bu hareketinden haberdâr olmağla kapudânları olacak pelîd ve nice bin yezîd 
ü anîd ile da‘vâ-yı merdî ve ehl-i İslâm sefînelerin ahz [u] kabz fikr-i fâsidiyle 
hareket ve Nehr-i Tise üzerinde birbirleriyle mukābil olup i‘mâl-i top ve tüfeng 
ve nîze ve seng ile hurûb-ı azîmeden sonra bi-avni'llâhi teʻâlâ bâd-ı nusret ta-
raf-ı İslâm'a vezân itmekle asâkir-i İslâm mansûr ü muzaffer ve düşmen-i dîn 
makhûr ü müdemmer olup bir mıkdârı garka-i âb ve binden mütecâviz kelle 
ve kapudânları olan kâfir-i56 bî-dîn ve dûzah-mekîn57 ile beşyüz kadarı58 esîr ve 
der-zencîr59 ve ondokuz kıt‘a şaykaları ahz [u] kabz ve mesrûren selâmet-birle 
Belgrad-ı dârü'l-cihâd60 altına vusûllerin ve kapudân-ı mesfûrı dahi beste-i 
zencîr ve hôr ve61 hakīr rikâb-ı hümâyûn-ı müstetâb-ı cihândârîye irsâl eyledü-
ğin ve62 yine ol vaktde Belgrad-ı dârü'l-cihâd63 askerinden bir mıkdâr guzât-ı 

51 dârü'l-cihâd ÇY: -V
52 mıkdârı ÇY
53 ve dilîr ve dilâver -ÇY
54 dârü'l-cihâd ÇY: -V
55 anda ÇY: -V
56 kâfir ÇY: -V
57 dûzah-mekîn ÇY: -V
58 mıkdârı ÇY
59 ve der-zencîr ÇY: -V
60 dârü'l-cihâd ÇY: -V
61 ve -ÇY
62 ve -ÇY
63 dârü'l-cihâd ÇY: -V
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İslâm64 Nehr-i Sava'dan Zemun'a geçüp çeteye gitdiklerin ve üçyüz mıkdârı 
Nemçe keferesinin derneklerine müsâdif  olup ceng [ü] cidâl [ü] harb ü kıtâl65 
itdiklerin ve66 ikiyüzün kılınçdan geçürüp bakıyyesin esîr-i der-zencîr67 idüp 
Belgrad'a68 getürdüklerin arz [u] i‘lâm itmiş bi-hamdi'llâhi teʻâlâ bu haber-i 
behcet-eser mukaddime-i hayr-haber olmağla âmme-i müslimîn şâd u handân 
oldılar ve esîrleri Yedikulle mahbesine69 fermân-ı hümâyûn buyurdılar. Ve yine 
bu mahalde İrşova Muhâfızı Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa'nın mektûbuyla 
silâhdârı gelüp Erdel ve Şebeş ve Logoş yolı ağzında vâki‘ Mihadiye Palan-
kası kurbünde meşhûr bir manastıra yedibin mıkdârı derinti Nemçe keferesi 
dernek ve cem‘iyyet ve tahassun idüp Erdel ve Şebeş ve Logoş ve Tımışvar 
câniblerine geçmeğe usret virmekle vezîr-i mûmâ-ileyh yanında muhâfazada 
olan sipâh ve silâhdâr serdengeçdilerinden ve esnâf-ı askerden bin mıkdârı as-
ker intihâb ve üzerlerine sipâh serdengeçdi ağası Hasan Ağa'yı baş ta‘yîn idüp 
irsâl eylemiş. Anlar dahi mütevekkilen ala'llâhi teʻâlâ70 gönül birliğiyle varup 
manastırı muhâsara ve bir mıkdâr dahi piyâde gāzî manastır üzerine çıkup gül-
bâng-ı Muhammedî ile üzerlerine hamle vü hücûm itmeleriyle düşmen-i dîn 
tâkat getüremeyüp karârı firâra tebdîl ve anlar dahi enselerinden ta‘kîb idüp 
Şebeş ve Logoş altına varınca taraf  taraf  kılınç koyup bi'l-külliyye kırmışlar. 
Baş ceneralleri ve baş kapudânları ve iki mu‘teber papasları esir olup yirmibeş 
kıt‘a top ve yedi kıt‘a şâhî ve sâ’iri saçma idi, zabt u rabt71 idüp ve bu bahâne 
ile Erdel dağlarına akın eyleyüp ellerine vâfir esîr72 girdükden sonra mansûren 
ve muzafferen73 selâmet-birle İrşova altına gelüp vâsıl oldukların ve esîrlerin 
kesret [ü] vefretinden onbeşer ve yirmişer guruşa değin fürûht eylediklerin 
i‘lâm itmiş. Ve sekiz kıt‘a Venedik fırkatesi dahi karanlık gicede İnebahtı Kör-
fezi boğazından içerü geçüp Kastel Limanı'na girdüğin Mora Ser-askeri Vezîr 
Topal Osmân Paşa haber almağın üzerine varup ceng [ve] harb [ü] kıtâl-i 

64 İslâm ÇY: -V
65 cidâl-i harb ve kıtâl ÇY: -V
66 ve -ÇY
67 der-zencîr ÇY: -V
68 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
69 habsine ÇY
70 te‘âlâ ÇY: -V
71 u rabt ÇY: -V
72 esîrler ÇY
73 ve muzafferen ÇY: -V
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azîmden sonra bir mıkdâr cengcisi kılınçdan geçdi ve altı fırkatesi deryâya ba-
tup bakiyyetu's-süyûf  ikiyüz kadar kâfiri esîr ve dokuz kıt‘a fırkatesi ahz u kabz 
olunduğı haberi dahi geldi. 

Ve mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı bâzâr gün Kapucılar Kethudâsı Muhsin-zâ-
de Abdullâh Ağa vezîr-i aʻzam kethudâsı ve anın selefi Tezkireci İbrâhîm 
Efendi kapucılar kethudâsı nasb olundı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmibirinci 
bâzâr gün küffârın74 Kızıl Yumurta güni İstanbul'da Tavukbâzârı'nda âteş 
vâki‘ olup Mahmûdpaşa Mahkemesi'ne değin muhterik oldı. İrtesi dü-şen-
bih gün Âsitâne'ye75 Mısır hazînesi geldi ve76 dahi irtesi salı gün (rûz-ı Hızır 
idi)77. Edirne'de sene-i mâziyyenin reşen mevâcibi çıkdı, vüzerâ arza girdi. 
Ol gün Çavuşbaşı Kādî Halîl Ağa ile Silâhdâr Ağası Lipvalı Ahmed Ağa'nın 
mansıbları mübâdele olundı. Mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci penç-şenbih gün 
donanma-yı hümâyûn çıkup Edirne'den Kapudân Vezîr Aşcı İbrâhîm Paşa'ya 
serâserli kürk ve ümerâ-yı deryâya kaftân gelüp Yalı köşkünde kā’im-makām 
paşa huzûrunda alâ-merâtibihim giyüp birer yaylım top şenliği oldı. Ve Yeni-
çeri Ağası Vezîr Bayrakdâr Hüseyin Ağa mukaddemâ Belgrad-ı dârü'l-cihâd78 
altında hoyrât bahâdırlığı idüp “Tımışvar Kal‘ası'na imdâd [u] i‘ânet79 iderim 
ve kal‘ayı muhâsara iden Nemçe askerin dağıtır giderim” deyü lâf-ı güzâfına 
Vezîr-i aʻzam Halîl Paşa aldanup bu denlü askere baş idüp göndermiş idi. 
Çendân yüzünden hezîmet ve rüsvâylıkdan gayri bir iş vucûda gelmedüğinden 
mâ‘adâ Eflak'da dahi bir iş idemeyüp böyle şom âdem ordu-yı hümâyûnda 
bulunması câ’iz görülmemekle mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in gurresi çehâr-şenbih 
gün azl ve Bihke Kal‘ası'na muhâfaza tarîkıyle nefy olup yerine Kul Kethudâsı 
Ermeni Mehemmed Ağa yeniçeri ağası ve anın yerine Zağarcı Mûsâ Ağa kul 
kethudâsı ve anın yerine Turnacı Mehemmed Ağa zağarcı nasb olundı. Lâkin 
ağa-yı menfâ Vezîr Hüseyin Paşa ocağı tarafından şefâ‘at ve recâ80 olunmağın 
mâh-ı mezbûrun yirmibirinci salı gün Hanya muhâfazasına ve selefi Vezîr 
Kara Mehemmed Paşa Kandiye muhâfazasına ta‘yîn olup ve anın selefi Vezîr 

74 küffâr-ı hâksârın ÇY: hâk-sâr -V
75 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
76 ve -V
77 Parantez içerisindeki kısım derkenâr olarak yazılmıştır.
78 dârü'l-cihâd ÇY: -V
79 i‘ânet ÇY: -V
80 ve recâ ÇY: -V
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Dellâk Ali Paşa'ya Mısır-ı Kahire81 Eyâleti tevcîh ü inâyet82 buyuruldı. Ve 
mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci dü-şenbih gün yeniçeri ocağı Edirne'den kalkup 
ileri gitdi.

Serdârî-i Vezîr-i a‘zam Halîl Paşa be-Cânib-i Engürüs

Bu sene düşmen-i dîn-i kefere-i bed-âyîn Nemçe kâfirlerinin azîm cem‘iyyetleri 
olup fikr-i fâsidleri Belgrad-ı dârü'l-cihâd83 Kal‘ası kasdında oldukları haberleri 
te‘âkub idüp asâkir-i ehl-i84 İslâm'ın bir kadem ilerüde bulunması ve pâdişâh-ı 
âlî-cenâb85 hazretleri dahi girüden gidüp guzât-ı ehl-i86 İslâm'a kuvvet-i kalb 
içün Sofya'da meks ü ârâm buyurması evceh görülmeğin mâh-ı Receb'in gur-
resi cumʻa gün Vezîr-i aʻzam Halîl Paşa serdâr-ı asâkir-i ehl-i87 İslâm nasb olup 
mu‘tâd alay-birle yed-i hümâyûndan sancak-ı şerîf  kendüye teslîm ve irtesi 
şenbih gün cümle ordu-yı hümâyûn ile Edirne sahrâsından hareket ve rikâb-ı 
hümâyûndan88 mufârakat ve89 cânib-i Belgrad'a90 doğrı azîmet idüp Vezîr-i 
sâlis Dâmâd Mehemmed Paşa ve Vezîr-i râbi‘ Erkenetli Nişâncı Mehemmed 
Paşa tedbîr-i umûrda vezîr-i aʻzama medâr içün bütün kapularıyla bile koşılup 
Vezîr-i sânî Dâmâd-ı şehriyârî İbrâhîm Paşa rikâb-ı hümâyûnda kā’im-makām 
nasb olundı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı cumʻa gün Büyük Mîrâhûr 
Moralı Hâcı91 Ali Ağa vezâret-i hâmis hâslarıyla kubbe-nişîn olup yerine Ka-
pucılar Kethudâsı Tezkireci İbrâhîm Ağa büyük mîrâhûr ve anın yerine Küçük 
Mîrâhûr Mühürdâr Kaymak Mustafâ Bey kapucılar kethudâsı ve anın yerine 
rikâb-ı hümâyûnda çavuşbaşı vekîli olan Hazînedâr Hasan Ağa küçük mîrâhûr 
ve anın yerine Başbâkī-kulı İzmirli Ahmed Ağa çavuşbaşı vekîli nasb olup hıl‘at 
giydiler.

81 Kahire ÇY: -V
82 ü inâyet ÇY: -V
83 dârü'l-cihâd ÇY: -V
84 ehl ÇY: -V
85 âlî-cenâb ÇY: -V
86 ehl ÇY: -V
87 ehl ÇY: -V
88 hümâyûn-ı husrevâneden ÇY: husrevâne -V
89 ve -V
90 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V
91 el-Hâcı ÇY
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Azîmet-i Pâdişâhî be-Sefer-i Hümâyûn

[318a] Binyüz yirmidokuz senesi mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfin gurresi şenbih güni 
ki Haziranın dahi yirmidokuzuncı günüydü, pâdişâh-ı âlî-cenâb92 hazretleri 
Edirne'den hareket ve Engürüs seferine teveccüh ü azîmet eyledi ve kendülerin 
büyük şehzâdesi Sultân Süleymân'ı ma‘an hem-rikâb buyurdı. Menzil-i evvel 
Kemalçayırı. Ol gün nevâle-gâhda Beşinci Vezîr Moralı Hâcı Ali Paşa Edir-
ne'de harem-i şerîf  ve şehzâdeler muhâfazasına me’mûren huzûr-ı hümâyûnda 
serâserli kürk giyüp girüye avdet eyledi. İkinci bâzâr gün Cisr-i Mustafâ Paşa ve 
andan menzil be-menzil gidüp Sofya'ya varup meks [ü] ikāmet93 eyledi. Bundan 
akdem Nemçe askeri mâh-ı Receb'in beşinci salı gün bî-pervâ Pançova'dan berü 
Belgrad cânibine köprü ile geçüp Vişnitse nâm karye kurbuna gelüp kondı. Ve 
Belgrad içinde asâkir-i ehl-i94 İslâm çıkup mümâna‘ata kādir olamayup Belgrad 
Kal‘asını muhâsara itmiş idi. Vezîr-i aʻzam Halîl Paşa dahi Filibe Menzili'nden 
işidüp iki konağı bir iderek gurre-i mâh-ı Ramazân'da Hisârcık yolundan varup 
kâfir taburunı ardından muhâsara ve tamâm yürüyüş mahalline vardıkda mâh-ı 
Ramazân'ın95 dokuzuncı dü-şenbih gicesi yedinci sâ‘atde kâfir-i bî-dîn atlu ve 
yaya meterisler üzerine yürüyüp sol kol ki Sava cânibidir cebeci ve Mısır askeri 
ceng [ü] kıtâl96 iderek söyünüp ve Erzurûm Vâlîsi Mısırlı Çerkes Mehemmed 
Paşa düşdükden sonra Seksoncı koluna yürüdüği gibi yeniçeri tâ’ifesi aslâ ve 
kat‘â ceng itmeyüp firâr itmeleri ile sâ’ir asker-i97 İslâm'a dahi98 sirâyet idüp 
bi'l-külliyye münhezim olup cümle top ve99 mühimmât ve100 cebe-hâne ve ağırlık 
ve hayme ve hâr-gâhı yerinde bırağup gitdiler. Vezîr-i aʻzam dahi bi'z-zarûrî 
sancak-ı şerîfi alup Semendire'ye geldi. İrtesi dü-şenbih gün meks idüp kal‘a-
yı boşaldup top ve mühimmât-ı cebe-hâne ve ahâlîsin sefînelere koyup aşağı 
Vidin'e yolladıkdan sonra dahi irtesi salı güni kalkup Hasan Paşa palankası ve 
çehâr-şenbih gün Morava Köprüsü'ne gelüp irtesi penç-şenbih gün meks idüp 
askeri geçirdikden sonra dahi irtesi cumʻa gün kalkup Aleksinçe'ye ve cumʻair-

92 âlî-cenâb ÇY: -V
93 ü ikāmet ÇY: -V
94 ehl ÇY: -V
95 Ramazânü'l-mübârekin ÇY: mübârek -V
96 kıtâl ÇY: -V
97 asâkir ÇY
98 dahi ÇY: -V
99 ve ÇY: -V
100 ve -V
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tesi gün Niş'e gelüp dâhil oldı. Ve Belgrad'dan Niş'e gelince ahâlî-i vilâyet ve 
ümmet-i Muhammed'den olan sükkân-ı memleket mâl ve emlâkden rû-gerdân 
çırlak çıplak ve aç fülüs-i ahmere muhtâc ve yalın ayak, kabak baş101 nisvân tâ’i-
fesinin yüzleri açık ve ma‘sûmları kucakda feryâd [u] figān iderek gelüp Sofya'ya 
ve Filibe'ye ve Gelibolı ve Tekfurdağı'na döküldiler. Ve kezâlik Tuna kenârında 
olan ahâlî-i palanka ve şehr ve102 kasaba ve kurâ sükkânı dahi boşanup103 Dob-
ruca'ya104 ve Anadolı diyârına geçüp dağıldılar.105 Hakk te‘âlâ beterinden hıfz 
eyleye bir dahi bu musîbeti ümmet-i Muhammed'e göstermeye âmîn yâ mu‘în.106 

İrtesi bâzâr gün107 ordu-yı hümâyûnda mevcûd Vezîr-i sâlis Dâmâd Mehem-
med Paşa fevt oldı.108 Vezîr-i aʻzam Halîl Paşa bu ahvâli vukū‘uyla yazup Sof-
ya'da pâdişâh-ı âlî-cenâb109 hazretlerine arz [u] i‘lâm idicek hatt-ı hümâyûnla110 
Hâssa Hâseki Mukallid Halîl Ağa gönderilüp mâh-ı mezbûrun onyedinci salı 
gün Niş'e varup mühr-i hümâyûnı Vezîr-i aʻzam Halîl Paşa'dan alup ordu-yı 
hümâyûnda mevcûd Vezîr-i râbi‘ Nişâncı111 Mehemmed Paşa'ya getürüp 
teslîm eyledi. Ve rûz-ı Kāsım'a değin ol câniblerin hıfz [u] hırâseti tenbîh bu-
yurulduğun112 söyledi. Ber-mûcib-i emr-i hümâyûn ma‘zûl Vezîr-i aʻzam Halîl 
Paşa dahi113 Selanik muhâfazasına ta‘yîn olunmuş idi. Varduğı gün ensesinden 
katline me’mûr Çavuşbaşı İsmaʻîl Ağa ol gün doğrı mahkemeye varup a‘yân-ı 
vilâyet mahzarında fermân-ı hümâyûn114 okunduğun Halîl Paşa'ya dahi115 ha-
ber virmeleriyle ol sâ‘at tebdîl-i câme ahşam karanlığında atına binüp mızrağın 
eline alup kal‘a kapusundan116 çıkup firâr ve nâ-bûd ü nâ-peydâ oldı.

101 başı kabak ÇY
102 ve ÇY: -V
103 boşaldup ÇY
104 Dobruca ÇY
105 perâkende vü perîşân oldılar ÇY
106 âmîn yâ mu‘în ÇY
107 Bâzâr gün -ÇY
108 olup ve ÇY
109 âlî-cenâb ÇY: -V
110 hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla ÇY: sa‘âdet-makrûn -V
111 Nişâncı -ÇY
112 hırâsetini ve pâdişâhımız hazretlerinin tenbîh-i hümâyûnların ÇY
113 dahi ÇY: -V
114 hümâyûn ÇY: -V
115 dahi ÇY: -V
116 kurbünden ÇY
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istilâ-yı Küffâr be-Kal‘a-i Belgrad ve Keyfiyyet-i Muhâsara

Karlo nâm Nemçe çâsârı geçen senenin bahşına garrâlanup “Osmânlu zebûn, 
askerleri döğüşmez, kendülere yâr ve mutî‘ ve münkād değil, fursat ise ancak 
olur” diyüp cümle mulûk-i nasârâdan imdâd alup başvekîli ya‘ni ki vezîr-i aʻ-
zamı nâmına olan [Prens Eugen]117 nâm kâfiri ser-asker eyleyüp Belgrad-ı 
dârü'l-cihâd118 Kal‘ası'nın ve bütün Rumili memleketinin zabtı119 kasd [u] fâ-
sidiyle gönderdi. Ol dahi Varadin altında cem‘iyyet idüp atlu ve yaya ikiyüz 
bin mıkdârı120 Nemçe kâfiri ile yürüyüp Titel altından Tise Suyu'n121 geçüp 
Pançova Kal‘ası kurbüne gelüp kondı. Ve Osmânlu askeri henûz dahi Edir-
ne'de meks [ü] ikāmet122 üzre olduğun haber alup işbu sene-i mezbûre123 Re-
ceb'inin beşinci salı güni Tuna Suyı üzerine köprü yapup Belgrad-ı dâ-
rü'l-cihâd124 tarafında vâki‘ Tuna kenârında Vişnitse nâm karye kurbün geçüp 
Belgrad ve taşrasına mâni‘ olacak asker-i İslâm yok, bî-pervâ gelüp ol etrâfa 
kondı. Ve ardını yüksek dağa virüp ve Belgrad Kal‘ası'nı muhâsara tedârükün-
de oldı. Belgrad Muhâfızı Vezîr Boşnak Sarı Mustafâ Paşa ahvâle125 vâkıf  olı-
cak varoşı boşaldup bi'l-cümle ahâlîsin içerü aldı ve kal‘a muhâfazasına 
me’mûr Rumili Beylerbeyisi Vezîr Sirozlı Ali Paşa henûz dahi gelmemiş idi. 
Bir gün mukaddem gelüp irişmesi içün âdem gönderdi ve der-i devlete dahi 
vukū‘uyla ahvâli yazup imdâd [u] i‘ânet recâ eyledi. Ve Rumili Beylerbeyisi 
Vezîr Ali Paşa dahi kapusı ve eyâleti askeriyle Ahram nâm mahalle geldikde 
Vezîr Mustafâ Paşa'nın kâğıdı kendüye vâsıl olıcak ağırlığın girüye alıkoyup 
salt sebük-bâr cirid atlu olup yürüdi ve bu sefere me’mûr dörtbin kadar Tatar 
askeri ile ta‘yîn olunan126 nâm sultân ile ma‘an ılgār ve mâh-ı mezbûrun ye-
dinci penç-şenbih gün Hisârcık'a geldi ve eğlenmeyüp Belgrad'a127 azîmet ey-
ledi. Yemeklik Çeşmesi kurbünde Nemçe taburunun karavuluna müsâdif  ol-

117 isim her üç nüshada da zikredilmemiş.
118 dârü'l-cihâd ÇY: -V
119 zabtı ÇY: -V
120 mıkdârı ÇY: -V
121 suların ÇY
122 ü ikāmet ÇY: -V
123 mâziye ÇY
124 dârü'l-cihâd ÇY: -V
125 ahvâl-i pür-melâle ÇY: pür-melâl -V
126 isim her üç nüshada da zikredilmemiş. 
127 Belgrad-ı dârü'l-cihâda ÇY: dârü'l-cihâd -V 
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mağın der-akab128 etrâfı alınup kılınç koydılar dil çıkardmayup kırdılar.129 
Ancak altı neferin130 dil içün der-i devlete131 gönderdiler ve ormanda meteris 
içün sepet çubuğı kesmeğe132 gelen133 üçyüz kadar134 kâfiri135 dahi bi'l-külliyye 
güşte-i şemşîr eylediler. Belgrad-ı dârü'l-cihâd136 Muhâfızı Vezîr Sarı Mustafâ 
Paşa dahi Rumili askerinin kudûmun haber almağla vâfir atlu asker ile karşu 
istikbâllerine çıkup Vezîr Ali Paşa ile görüşüp mu‘ânaka ve ahvâl-i düşmeni 
tecessüs ve137 müzâkere iderek kal‘aya dâhil ve selâmet-birle ağırlıkları dahi 
gelüp vâsıl oldı. Ve irtesi cumʻa gün Rumili Vâlîsi Vezîr Ali Paşa kapusı ve 
eyâleti138 askerinden139 bir mıkdâr guzât-ı İslâm ile varup Vişnitse Karyesi al-
tında iki sâ‘at mıkdârı zamân kâfir-i bed-fi‘âl140 ile cengleşüp141 yirmi kelle ve 
beş dil alup geldi. Ve mâh-ı mezbûrun dokuzuncı şenbih gün kâfir-i bî-dîn-i 
dûzah-mekîn142 tabur-ı makhûruyla143 Karye-i Vişnitse altından selâmet bul-
masın,144 kalkup Belgrad Kal‘ası'nın topı irişmeyicek mahalle gelüp ve yine 
Tuna kenârında kondı ve yine ardını dağa virdi. Ve kal‘anın asıl varoş handa-
kından taşra Tuna kenârından Nehr-i Sava kenârına varıncaya değin bir başın-
dan bir başına iki sâ‘at kadar145 mesâfe kendü dahi bir azîm handak çevirdi. 
Münâsib mahallere kapular ve bir birin gözedir mıkrâs-vârî tâbyalar ile zabt 
[u] rabt146 idüp taburunı ve varoşı ve kal‘ayı bütün handakı içine aldı ve taşra-
dan içerü ve içerüden taşra ferd-i vâhid girüp çıkamaz oldı. Ve taburı içinden 

128 der-akab ÇY: -V
129 hıyar doğrar gibi doğradılar ÇY
130 nefer kâfiri ÇY
131 devlet-medâr hazretlerine ÇY: medâr hazretlerin -V
132 kesmek ile ÇY
133 ta‘yîn olunan ÇY
134 mıkdârı ÇY
135 kâfirleri ÇY
136 dârü'l-cihâd ÇY: -V
137 tecessüs ve ÇY: -V
138 eyâletleri ÇY
139 askerlerinden ÇY
140 bî-dîn ve kefere-i bed-âyîn ÇY
141 ceng-i kıtâl idüp ÇY
142 dûzah-mekîn ÇY: -V
143 menhûs ile ÇY
144 selâmet bulmasın ÇY
145 mıkdârı ÇY
146 u rabt ÇY: -V
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Tuna üzere bir köprü karşu Poroça Köyü'ne ve bir köprü dahi Nehr-i Sava 
üzere karşu Zemun tarafına kurup bî-mezâhim iki tarafda askeri ve zahîresi 
gelmeğe başladı. Muhâfız-ı kal‘a Vezîr Sarı Mustafâ Paşa dahi cümle paşalar ve 
beyler ve ahâlî-i memleket ile meşveret idüp ma‘kūl [ü] münâsib147 görmeleriy-
le kal‘aya bir kat handak ve meteris dahi kazup kal‘aya kemâl-i mertebe metâ-
net virdiler. Lâkin kal‘ada zahîre yok ve bir tarafdan imdâd-ı asker ve zahîre 
gelmek mümkin değil, işimiz Allah'a kaldı dediler ve bi'l-cümle iskân-ı kal‘a 
ta‘dad olundı, yetmişbin kadar cân mevcûd bulundı. hulâsa-i kelâm minvâl-i 
meşrûh üzere evâhir-i mâh-ı mezbûra değin Rumili Vâlîsi Vezîr Ali Paşa her 
gün eyâleti askeri ile küffâr-ı hâksâra148 karşu varup ceng [ü] cidâlden149 dil ve 
kelle getürmekde150 hâlî olmayup151 mansûren ve muzafferen avdet iderlerdi. 
Hattâ asâkir-i ehl-i152 İslâm'ın nısfından ziyâdesi kesdikleri kâfirlerin birer ikişer 
çelenglerine mâlik olmağın başlarına takınup iftihâr kesb iderlerdi. Ve153 düş-
men-i dînin154 Zemun burnunda üç kıt‘a kalyonı lenger-endâz üzere olup an-
dan dahi başka meteris alup derûn-ı kal‘ayı topladığından gayri iki kalyonı dahi 
Tuna köprüsünün kal‘a tarafında lenger-endâz üzere idi. Muhâfız-ı kal‘a Vezîr 
Sarı Mustafâ Paşa Tuna Kapudânı İbrâhîm Paşa'ya emr eyledi. Ol dahi iki âteş 
gemisi tertîb idüp köprü tarafında olan kalyonlar üzerine155 salıvirdi. Bi-emri'l-
lâhi teʻâlâ hılâf  gidüp yanup156 batdı. Tekrâr157 yine Kapudân İbrâhîm Paşa'ya 
elbetde donanma-yı hümâyûnla varup Zemun burnunda duran üç aded kâfir 
kalyonları feth [ü] teshîr itmesini emr itmeleriyle ol dahi donanma-yı hümâyûn 
ile varup iki sâ‘at mıkdârı zamân tarafeynden azîm top ve tüfeng cengi olup 
düşmen-i dînden hayli melâ‘în mürd [ü] helâk ve ehl-i158 donanmadan159 dahi 

147 ü münâsib ÇY: -V
148 bed-girdâra ÇY
149 cidâl-i harb-i kıtâlden ÇY: harb-i kıtâl -V
150 dil ve kelle getürmekde -ÇY
151 dil ve kelle ile +ÇY: -V
152 ehl ÇY: -V
153 ve ÇY: -V
154 bed-girdârın ÇY
155 üzerlerine ÇY
156 ihrâk-ı bi'n-nâr olup ÇY
157 tekrâr ÇY: -V
158 ehl -ÇY
159 Donanma-yi hümâyûndan ÇY: hümâyûn -V
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üçyüz kadar160 guzât-ı İslâm şehîd ve şehâdet nûş eyledi. Bundan akdem kâfir-i 
bî-dîn Poroça Adası kurbünde meterislenmiş idi. Bi-emr-i serdâr kapudân paşa 
dahi mukābelesinde meteris alup Poroça Adası'nı zabt [u] rabt161 itmekle bir-
kaç def‘a kâfir-i bî-dîn dahi ziyâde162 gayretlenüp üzerlerine hamle vü hucûm 
eyledikçe kırdılar. Mâh-ı Receb'in ondördünci penç-şenbih gün ahşama karîb 
bir furtuna-yı azîme zâhir olmağla kâfirin163 Tuna üzerinde olan köprüsi perâ-
kende vü perîşân olup ancak rub‘ mertebesi kaldı ve kusûrı Tuna ile akup gitdi. 
Ve Sava Suyı üzerinde olan köprüsünün dahi tonbazları bi'l-külliyye batdı. Ol 
gice kal‘adan iki nefer guzât varup birisi sekiz kıt‘a ve birisi dört kıt‘a köprü 
tonbazların serîka idüp Sava Suyı'nun akındısıyla kal‘a altına getürmeğin Ser-
dâr Mustafâ Paşa haylî in‘âm virüp ümmet-i Muhammed164 şâd [u] handân 
oldı. Lâkin kâfirde165 kuvvet ve mühimmât çok, ke'l-evvel ikisini de yapup 
müheyyâ eyledi. Evâhir-i Receb'e değin bu minvâl-i meşrûh166 üzere kara câ-
nibinde ve Tuna ve Sava suları üzerinde yüz aklıklarından hâlî olunmadı ve 
gurre-i Şa‘bân'da Serdâr Mustafâ Paşa dahi167 Sava Suyu'nun üzerinden üsti 
açık sefîneler ile Zemun tarafına bir mıkdâr asker168 geçürüp ale'l-gafle kâfirin 
köprüsüne doğrı yürüdiler. Ve köprü muhâfazasında olan keferenin169 üzerine 
hamle vü hucûm itmekle170 kâfire el kaldırtmayup171 hınzîr kırar gibi172 kırdı-
lar. Yüz elli kadar173 kelle ve bir mıkdâr dil [318b] aldılar ve kâfirin174 yayılım-
da olan araba175 öküzlerin dahi sürüp mâl-ı ganâyim ve alınan dil ve kelleler ile 
kal‘aya gelüp dâhil oldılar. Nemçe ser-askeri olan la‘în ü176 bî-dîn bir müdebbir 

160 mıkdârı ÇY
161 u rabt ÇY: -V
162 dahi ziyâde ÇY: -V
163 kâfir-i bî-dînin ÇY: bî-dîn -V
164 Muhammed'den olan ehl-i İslâm ÇY: den olan ehl-i İslâm -V
165 kâfir-i bed-girdârda ÇY: bed-girdâr -V
166 meşrûh ÇY: -V
167 dahi ÇY: -V
168 asâkir-i İslâm ÇY
169 kefere-i hınzırların ÇY: hınzırlar -V
170 itmeleri ile ÇY
171 nevbet virmeyüp ÇY
172 hınzır kırar gibi ÇY: -V
173 mıkdârı ÇY
174 kâfirlerin ÇY
175 arabaların ÇY
176 ve -ÇY
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ve asker-perver ve sehâ ve kerem sâhibi kâfir idi. Gerçi Belgrad Kal‘ası'nın kara 
cânibini Tuna'dan Sava'ya varınca amîk [ü] vasî‘ handak ile zabt [u] rabt idüp 
imdâd-ı asker ve zahîre yolların kesdi. Lâkin kal‘anın varoşuyla kal‘a mâ-beynin-
de meydân-ı azîm altında ser-â-pâ bir sudan bir177 suya varınca birbiri üzerinde 
mevcûd müte‘addid ve müretteb bin kadar178 lagamların havfından kal‘aya 
yaklaşmayacağın ve yaklaşıldığı hînde askeri lagamdan sûhte-i nâr olacağın ve 
bir vechile kara cânibinden kal‘a alınmayacağın bilüp gayri tedbîre şürû‘ eyledi 
ya‘ni ki kal‘ayı karşu Zemun tarafından Nehr-i Sava aşurup top ve humbara ile 
döğülmesini ma‘kūl ü münâsib179 görmeğin mâh-ı Şa‘bânın yedinci cum‘a gice-
si Sava köprüsünden karşu Zemun tarafına vâfir asker ve top ve humbara ve 
mühimmât-ı cebe-hâne edevâtın180 geçürüp ol mahalde muhâfazada olan 
cünûd-ı şeyâtîn ile bir yere cem‘ olup181 ve sıçan yolu ile kal‘a mukābelesin gelüp 
meterise mübâşeret eyledüğin ol mahalde karavula ta‘yîn olunan donanma-yı 
hümâyûn fırkatelerinden dört kıt‘a fırkate askerinin mesmû‘ ve müşâhedeleri 
olmağla top ve tüfengler atup ve kal‘aya dahi haber virmeleriyle kal‘adan dahi 
hâvân topuyla182 yağlı paçavralar atılup şu‘lesinden meterisleri nümâyân olma-
ğın sabâha değin top ve humbarayı yağdırdılar. İrtesi cum‘a gün Serdâr Mustafâ 
Paşa cümleyi da‘vet ve bu bâbda183 meşveret idüp karşuya asker geçürüp meteris 
basılmasını ma‘kūl ve müstahsen184 görmeleriyle der‘akab Rumili Vâlîsi Vezîr 
Ali Paşa gönlünde olan guzât-ı İslâm'dan bin mıkdârı piyâde ve Kapudân 
İbrâhîm Paşa ile üsti açık sefînelere ve fırkatelere girüp Sava Suyu'ndan Zemun 
yakasına geçdiler dil ve kelle ve ganîmete vaz‘-ı yed itmemek üzere ahd [ü] yemîn 
idüp ism-i Celâl birle dal-kılıç kâfir meterisine hucûm ü iktihâm185 eylediler. 
Taraf-ı düşmenden186 ancak yirmi kadar187 tüfeng atılup gayri kâfire bir dürlü188 

177 sudan bir ÇY: -V
178 mıkdârı ÇY
179 ve münâsib ÇY: -V
180 edevâtın ÇY: -V
181 olup ÇY: -V
182 toplarıyla ÇY
183 bu bâbda ÇY: -V
184 münâsib ÇY
185 ve iktihâm ÇY: -V
186 düşmen-i dînden ÇY: -V
187 mıkdârı ÇY
188 bir dürlü ÇY: -V

1074 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



el kaldırtmayup hınzîr kırar gibi189 kırdılar. Ân-ı vâhidden dörtbin kadar kâfiri 
hâk-i helâke190 düşürdiler. Ve andan sonra191 guzât-ı ehl-i192 İslâm gayretlenüp 
meterisden taşra kâfir köprüsüne doğrı yürüdiler. Meğer köprü başında kâfirin 
sekizyüz kadar atlu askeri pusuda saklı193 imiş çıkup üzerlerine doğrı hucûm 
itmeleriyle guzât-ı ehl-i194 İslâm pâyidâr olamayup geri döndiler. Ve it cengi 
iderek üsti açık ve fırkatelerine gelürken ol mahalde yüz elli kadar195 guzât-ı 
İslâm ile Tuna Kapudânı İbrâhîm Paşa şehîd196 ve197 sâ’irleri selâmet birle ge-
lüp kal‘aya dâhil oldılar. Ve sâbıkā Tuna Kapudânı Frenk Mustafâ Paşa yerine 
kapudân nasb olundı ve198 bundan sonra kâfir-i bî-dîn yedi güne değin mete-
rislerine takviyyet199 virüp ve kal‘adan dahi şeb-ân-rûzân lâ-yenkatı‘ atılan top 
ve humbarayı inine almayup mâh-ı mezbûrun ondördünci cumʻa güni şafağı 
vaktinde ihdâs eyledüği meterislerinden top ve200 humbara ile derûn-ı kal‘ayı 
döğmeye başladı. Gice ve gündüz ikişer bin top ve humbara atup derûn-ı kal‘a-
yı harâb [u] yebâb201 itmiş iken mahsûr-ı müslimîn Bârî te‘âlâya tevekkül olup 
anlar dahi top ve humbarayı kesmeyüp “inşâ’allâhu te‘âlâ ordu-yı hümâyûn 
askeri birgün evvel gelürler tabûr-ı küffârı202 ardından alurlar ale'l-ittifâk biz203 
de kal‘adan204 yürürüz205 düşmen-i dîni ortadan206 kaldırırız” deyü ahd [ü] 
emânlar ve azîm tedârükler idüp onbin kadar207 el humbarası müheyyâ ve 
meteris ve handak doldurmağa vâfir yapağı cem‘ eylediler ve mâh-ı mezbûrun 

189 hınzır kırar gibi ÇY: -V
190 helâk-i suhte-i nâra ÇY: suhte-i nâr -V
191 sonra ÇY: -V
192 ehl ÇY: -V
193 saklı ÇY: -V
194 ehl ÇY: -V
195 mıkdârı ÇY
196 şühedâ defterine ilhâk ÇY
197 ve -Ç
198 ve ÇY: -V
199 kemâl-i mertebe metânet ve istihkâm ÇY
200 humbarayı... top ve -ÇY
201 yebâb ÇY: -V
202 küffâr-ı hâk-sârı ÇY: hâk-sâr -V
203 bizler ÇY
204 dahi +ÇY: -V
205 yürürüz -Ç
206 ortalıkdan ÇY
207 mıkdârı ÇY
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yirmibirinci cum‘a gün Vezîr-i aʻzam Halîl Paşa dahi cümle ordu-yı hümâyûn 
ve208 askeri ile gelüp düşmen-i dînin taburuna karşu yemeklik çeşmesi kurbüne 
kondı. Kendü de hall [u] akd yok, zimâm-ı hükûmeti üzerine nâzır ta‘yîn olu-
nan vüzerâdan Dâmâd Mehemmed Paşa ve Nişâncı Ermeni Mehemmed Paşa 
ve Defterdâr Ermeni Osmân Efendi ve Re’îsü'l-küttâb Kadri Efendi ve Hâssa 
Baş Salâhor Arab Kör Haydar yedinde olup her biri bir tarafa çeküp araların-
da nizâm yok. Ne hâl ise mukābele-i düşmende meterisler aldılar. Sağ kolı 
mukābelelerinde olan bayıra müntehî olup ve sol kol bir sâ‘at kadar209 Sava 
Suyı kenârına varup nihâyet bulunca kâfir meterisini ardından muhâsara idüp 
münâsib mahallere toplar dizüp tüfeng-endâzları meterislere yerleştirdiler. 
Yeniçeri ağası nâmına olan nev-zuhûr Ermeni Mehemmed Ağa ise ömründe 
ceng [ü] cidâl210 gördüği yok bir çukur kazdurup içine girdi hezîmet gününe 
değin bir dahi çıkmadı. Kal‘ada mahsûr olan müslimîn ise yürüyüşe müterak-
kıb iken mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı şenbih gün kal‘ada dolı ve hâzır 
olan kazan ve el humbarası ve ba‘zı âlât-ı211 cebe-hâneye bi-emri'llâhi teʻâlâ 
kâfirden atılan humbara212 isâbet itmekle cümlesi muhterik ve aşağı kal‘ada 
olan kârgîr hânda mahfûz büyük cebe-hâne dahi âteş almağın kal‘anın içi atı-
lup kıyâmetden bir nişân virdi etrâfında bulunan oniki bin mıkdârı ricâl [ü] 
nisvân [u] sıbyân yanup helâk oldı ve cebe-hâne nâmına bir avuş barut kalma-
dı. Mahsûr-ı müslimîn hayrân ü sergerdân üzere iken karşu Tuna tarafında 
mukaddem Kapudân Paşa-yı Şehîd İbrâhîm Paşa'nın aldığı meterisi dahi küf-
fâr-ı bî-dîn öğle vakti hucûm ile zabt eyleyüp ve Tuna üzerinde olan sefâyin-i 
donanma-yı hümâyûn kesret-i dâne-i topdan duramayup213 limana gelüp as-
kerîsi çıkup kal‘aya girdi. Ve bundan sonra kâfir-i bî-dîn-i dûzah-mekîn214 Tuna 
ve Sava meterislerin ve adayı zabt [u] rabt215 idüp ve evvelkinden iki kat ziyâde 
kal‘aya top ve humbarayı atup derûn-ı hisârın harâb [ü] yebâb eyledi. Ve 
mâh-ı Ramazân'ın216 dokuzuncı dü-şenbih gicesi bir azîm dumanlı gicede 

208 ve -ÇY
209 mıkdârı ÇY
210 cidâl ÇY: -V
211 mühimmât ÇY
212 humbara -Ç
213 durmağa imkân-pezîr olamayup ÇY
214 dûzah-mekîn ÇY: -V
215 u rabt ÇY: -V
216 Ramazânü'l-mübârekin ÇY: mübârek -V
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müntehâb atlu ve yaya otuzbin mıkdârı217 Nemçe askerinin nısfını orta kol 
üzerin ve nısfını Sava tarafında olan Mısır ve cebeci ve Erzurûm askeri üzerine 
yürüdüp birkaç gün mukaddem yağmurlar yağup meterisler insân beline de-
ğin218 balçık olup girilmezdi içinde olan erbâb-ı meteris-i guzât-ı İslâm'ın kimi 
hâb-ı gafletde kimi219 sângı ve kimi220 bengi kâfir askeri tâ221 meterislerine 
girmeyince duymadılar. “Dîn gayreti çeken döğüşdi gayret-i dîniyye sâhibi ol-
mayan neme gerek” deyüp222 firâra yüz tutdı223. Ve kâfirin224 yürüyüşünden 
ehl-i kal‘anın aslâ haber ü âgâhı olmayup ol gün duman öyle mahalli güc-ile 
sonlayup kâfirin yürüyüşünden ve ehl-i İslâm'ın firârından çün ki ehl-i kal‘a 
habîr ve âgâh oldı225 her biri serâsîme ve hayrân ü ser-gerdân ve mahzûn ü 
mağmûm ve imdâddan me’yûs olıcak irtesi salı gün vakti asrda cümle ahâlî-i 
kal‘a bir yere cem‘ ve226 meşveret idüp gerek zahîre ve gerek mühimmât-ı227 
cebe-hâneden âciz kalmalarıyla bi'l-ittifâk kal‘ayı kâfire virecek228 oldılar ve 
kâfir tabûruna âdem gönderdiler. Serdâr-ı küffâr-ı dûzah-mekîn229 dahi mâl ve 
cânlarına zarar230 [u] ziyân gelmeyüp diledikleri mahalle selâmet birle îsâl 
olunmak üzere virelerin tutup tarafından bir231 kapudân gönderdi. Gelüp 
kal‘ayı ve limanda mevcûd İstanbul'dan gelen beş kıt‘a kebîr çekdiri mânendi 
galitayı ve altmış kıt‘a fırkateyi ve altmış kıt‘a Tuna şaykasını ve sâ’ir hurd [ü] 
büzürg bin kadar232 sefâyini zabt [u] rabt233 eyledi ve avret ve oğlan ve uşak ve 
yaralı ve bereli ve hasta234 içün üçyüz araba ve yüz kıt‘a üsti açık sefîne virüp 

217 mıkdârı ÇY: -V
218 bütün +ÇY: -V
219 kimisi ÇY
220 kimisi ÇY
221 tâ -ÇY
222 karârı +ÇY: -V
223 tebdîl eyledi ÇY
224 kâfir-i bî-dînin ÇY: bîdîn -V
225 ol gün... oldu -ÇY
226 bu bâbda +ÇY: -V
227 mühimmât ÇY: -V
228 teslîm idecek ÇY
229 dûzah-mekîn ÇY: -V
230 ve keder +ÇY: -V
231 bir -ÇY
232 mıkdârı ÇY
233 u rabt ÇY: -V
234 hastalar ÇY
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dileyen karadan ve isteyen Tuna'dan gitmelerine izn virdi. Herkes esvâb ü iskā-
lini yükledince altı gün dahi oturup mâh-ı mezbûrun onaltıncı dü-şenbih gün235 
kal‘adan çıkup diyâr-ı İslâm'a perâkende vü perîşân oldılar. Paşalar ve beyler 
ve zâbıtân-ı kal‘a Niş'de vezîr-i aʻzam yanına geldiler. Ve bu236 yolda çekilen 
meşakkatin öşri yazılmadı, Allah237 beterinden238 hıfz eyleye.239 

Bundan sonra düşmen-i dîne memleket lâzım ceste ceste askerini yürütdi. 
Evvelâ eski sınur başı olan Virediçka'dan240 Sava Suyu'nı geçürüp bütün Sava 
Suyu'nı ve Böğürdelen'i ve Bosna sınurundan ve Morava Suyu'nun ardından 
Perakin berâberine gelince ol havâlîlere ve orta koldan dahi Hisârcık ve Kolar 
ve Hasan Paşa Palankası Batıcine241 ve Yagodine kasabaların ve Morava Köp-
rüsü'nün iki başında olan palankaların ve Perakin kasabasın ve ol havâlîleri 
ve sol kolda Semendire Kal‘asın ve Ahram Palankasın ve Koyliç Kal‘asın ve 
Güğercinlik Palankasın ve Vidin'den altı sâ‘at mesâfe Fethü'l-islâm Palanka-
sı'na değin ve mâ-beynde olan havâlîleri ve kasabât ve kurâyı zabt [u] rabt 
eyledi. Bundan sonra pâdişâh hazretlerinin serhadd başında meksinin luzûmı 
olmamağla mâh-ı Ramazân'ın242 yirmiüçünci dü-şenbih güni Sofya'dan kal-
kup kat‘-ı merâhil ve tayy-i menâzil243 iderek mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci 
cumʻa gün Tatarbâzârı'na gelüp kondı. Mâh-ı Şevvâl'in gurresi salı gün otağ-ı 
hümâyûn önünde minber yapılup bayrâm namâzın anda kıldı244. Ve Belg-
rad'dan çıkan Vezîr Boşnak Sarı Mustafâ Paşa'ya Erzurûm Eyâleti virildi. Ve 
Sadr-ı sâbık Halîl Paşa Kethudâsı Muhsin-zâde Abdullâh Ağa'ya vezâretle 
Haleb Eyâleti virilüp245 selefi İrşova Muhâfızı Vezîr Çerkes Mehemmed Paşa 
Rumili'ne geçeli iki seneden berü me’mûr olduğı hıdmetlerin birinde dil-hâh-ı 
hümâyûn üzere bir iş vucûda getüremedüğünden mâ‘adâ, bu sene-i mübâ-
rekede dahi İrşova Kal‘asın muhâfaza olmak246 üzerine lâzım iken küffâr-ı 

235 sabah +ÇY: -V
236 ve bu ÇY: -V
237 te‘âlâ hazretleri +ÇY: -V
238 beterinden -ÇY
239 ve +Ç: -YV
240 Virediçka VY: Garaduçka Ç 
241 Batcine ÇY
242 Rmazânü'l-mübârekin ÇY: mübârek -V
243 ve tayy-i menâzil ÇY: -V
244 kıldılar ÇY
245 tevcîh olup ÇY
246 olmak Ç: -YV
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murdâr247 askeri gelmeksizin kal‘ayı boşaldup Vidin'e geçmek töhmetiyle tuğı 
ve sancağı alınup248 ol mahalde menkûb ü mağmûm249 bırakıldı. Ve birkaç 
günden sonra andan dahi kaldırılup Varna Kal‘ası'nda habs250 olundı ve mâl 
ve eşyâsı taraf-ı mîrîden251 alınup ve252 birkaç aydan sonra andan dahi kal-
dırılup İstanköy Kal‘ası'nda habse uruldı. Ve Niş'de Sipâhîler Ağası İbrâhîm 
Ağa fevtinden yerine Silâhdâr Ağası Kādî Halîl Ağa sipâhîler ağası ve anın 
yerine vezîr-i aʻzam ağalarından sadr-ı sâbık Maktûl Abaza Süleymân Paşa 
hazînedârı Arnavud Mehemmed Ağa (silâhdâr ağası)253 nasb olundı. Ve 
ordu-yı hümâyûnda [319a] Çavuşbaşı Lipvalı Ahmed Ağa azlinden yerine 
Gediklü Müteferrikalar Emîni Boşnak Mehemmed Ağa nasb olundı ve Kul 
Kethudâsı Mûsâ Ağa hin-i muhârebede sâhib-i firâş bulunmağın ol dahi azl 
olunup yerine Zağarcı Mehemmed Ağa kul kethudâsı ve anın yerine Sekson-
cı Çerkes Mustafâ Ağa zağarcı ve anın yerine Başçavuş [...]254 Ağa seksoncı 
nasb olundı. Ve asker-i İslâm Belgrad-ı dârü'l-cihâd255 altından münhezim 
olduğunun beşinci güni Vezîr Boşnak Receb Paşa Yeni Palanka altında habîr 
ü âgâh olduğundan gayri256 Nemçe tabûrundan ifrâz257 oniki bin atlu kâfir 
üzerlerine ta‘yîn olduğun istimâ‘ idicek258 yanında olan asâkir-i ehl-i259 İslâm 
ile avdet idüp Logoş ve Şebeş kal‘aları yanından geçüp Mihadiye Palankası'na 
geldi ve anda olan top ve mühimmât-ı cebe-hâneyi kaldırup İrşova'ya geldi. Ve 
andan sefîneler ile Vidin'e geçüp muhâfaza üzere olduğun ve kendüyi ta‘kîb 
iden Nemçe kâfiri260 gelüp İrşova Palankasın zabt eyledüğin vezîr-i aʻzama arz 
eyledi. Vezîr-i aʻzam dahi yanında mevcûd bulunan vüzerâ,261 mîr-i mîrân ve 

247 murdâr ÇY: -V
248 ref‘ olup ÇY
249 ve mağmûm ÇY: -V
250 habse fermân ÇY
251 saltanatdan ÇY
252 dahi +ÇY: -V
253 Parantez içerisindeki kısım derkenar şeklinde yazılmıştır.
254 Üç nüshada da isim zikredilmemiş.
255 Dârü'l-cihâd ÇY: -V
256 mâ‘adâ ÇY
257 ve +Ç: -YV
258 oluncak ÇY
259 ehl ÇY: -V
260 kâfirleri ÇY
261 vüzerâ -ÇY
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ümerâ ve kapu-kulı askeri ile Niş Kal‘ası'nın ta‘mîr ü termîmine mübâşeret 
eyledi. Mâh-ı Şevval'in yedinci dü-şenbih gün Silâhdâr İbrâhîm Ağa mütekā‘id 
ve Rikâbdâr262 Yapçacık Mustafâ Ağa mîr-alem ve Peşkîr Gulâmı Mehemmed 
Bey büyük mîrâhûr olup taşra çıkdılar. 

Mâh-ı mezbûrun yirmidördünci penç-şenbih gün pâdişâh-ı âlî263 hazretleri 
Tatarbâzârı'ndan kalkup Filibe'ye geldi. Ol gün yemeklikde Hâssa Hâseki Mu-
kallid Halîl İstanbul bostâncı-başı olup, selefi Uzun Mustafâ Ağa'ya tekā‘üd 
virildi. Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa dahi Rumili Beylerbeyisi Vezîr Sirozlı 
Ali Paşa'yı eyâleti askeriyle henûz isyân iden Arnavud kâfirleri üzerine ta‘yîn 
idüp ve Adana Beylerbeyisi Vezîr İbşir Hâcı Hüseyin Paşa'ya Sivas Eyâleti’ni 
tevcîh ve Niş muhâfazasına ser-asker nasb eyleyüp, yanına Haleb Beylerbeyisi264 
Vezîr Muhsin-zâde Abdullâh Paşa ve265 Karaman Beylerbeyisi Şehsuvâr-oğlı 
Mehemmed Paşa ve Kul Kethudâsı Mehemmed Ağa ile yirmi oda yeniçeri ve 
yedi oda cebeci ve beş oda topcı alıkoyup üç kıst mevâciblerin ve zâd [ü] zevâ-
delerin gördükden sonra mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin ikinci penç-şenbih gün Niş'den 
kalkup tayy-ı menzil266 iderek Sofya'ya geldi ve anda ulûfe virilmek üzre birkaç 
gün meks [ü] ikāmet267 eyledi. Pâdişâh hazretleri mâh-ı mezbûrun dördünci 
şenbih gün Filibe'den hareket buyurup kat‘-ı merâhil ve tayy-i268 menâzil ide-
rek mâh-ı mezbûrun dokuzuncı penç-şenbih gün Edirne'ye gelüp doğrı sarâ-
ya269 girdi ve otağ-ı hümâyûn dahi şehre dâhil oldı. Sivas Eyâleti’nin270 defter 
kethudâsı Mehemmed Ağa'ya Sivas Eyâleti ve sâbıkā Sivas'dan ma‘zûl Seyyid 
Kürd İbrâhîm Paşa'ya vezâretle Cidde Sancağı ve Bağdâd Vâlîsi Vezîr Eyyûbî 
Hasan Paşa kethudâsı Abdurrahmân Ağa'ya Şehrizor Eyâleti ve sâbıkā mer-
hûm olan Kürd Bayram-oğlı Mehemmed Paşa yeğeni Abdurrahmân Ağa'ya 
Adana Eyâleti tevcîh olup, Tezkireci Vezîr İbrâhîm Paşa Sakız muhâfazasına 
ta‘yîn olundı.271 Mâh-ı zi'l-hicce'nin ikinci şenbih gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. 

262 Rikabdâr -ÇY
263 âlî ÇY: -V
264 Vezîr İbşir... Beylerbeyisi -ÇY
265 ve -ÇY
266 menâzil ÇY
267 ikāmet ÇY: -V
268 merâhil ve tayy-i ÇY: -V
269 Saray-ı âmîreye ÇY: âmire -V
270 dahi +ÇY: -V
271 ve +Y: -ÇV

1080 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Beşinci salı gün Sofya'da vezîr-i aʻzam huzûrunda sene-i mâziyyenin lezez 
ulûfesi ile işbu sene-i mezbûrenin masar ulûfesi çıkup tevzî‘ ü taksîm olundı272 
ve bu ulûfede bir azîm fesâd mündefi‘ kılındı. Sipâh tâ’ifesi cem‘iyyet eyleyüp 
“ulûfemiz beş kıstdır tamâm virilmeyince almazız” diyüp şehrin kenârında 
vâki‘ vîrâne câmi‘ bâğçeliğinde cem‘iyyet eylediler ve Silâhdâr Kethudâsı 
Ömer Ağa boğazına makreme takup, “amân oğullar itmen hazînede akçe 
olmadığın bilürüz, hazîne sizin içündür, merhametli pâdişâhımız hazretleri 
bunu güç-ile tahsîl idüp göndermiş şimdilik kabûl idin, Edirne'ye varıldıkda 
kusûrun alıvirmeğe zâmin olayım” dimekle273 dağıldılar. Ferdâya salınup ağız-
larına çalınan bal ile kaldılar ve Edirne'ye uğratmayup her biri memleketlerine 
perâkende vü perîşân oldılar. Vezîr-i aʻzam kulları274 dahi mâh-ı mezbûrun 
yedinci penç-şenbih güni ordu-yı hümâyûnla Sofya'dan kalkup275 Edirne'de 
rikâb-ı hümâyûna teveccüh eyledi. Hâssa çukadarlıkdan çıkma Niğdeli Ali276 
Ağa çavuşbaşı olup Niş muhâfazasında kalan Haleb Vâlîsi Vezîr Muhsin-zâde 
Abdullâh Paşa Vidin muhâfazasına ta‘yîn olup277 ve278 selefi Vezîr Boşnak 
Receb Paşa'ya emîr’ül-haclık ile Şâm Eyâleti ve selefi sadr-ı sâbık Fâzıl279 Pa-
şa-oğlı Vezîr Abdullâh Paşa'ya Diyârbekir Eyâleti ve Edirne muhâfazasında 
kalan Vezîr-i hâmis Moralı Hâcı Ali Paşa'ya Anadolı Eyâleti ve selefi Vezîr 
Genç Ali Paşa'ya Rakka Eyâleti tevcîh [ü] inâyet280 olup ve anın selefi Vezîr281 
Küçük Osmân Paşa Kandiye muhâfazasına ve anın selefi Vezîr Kara Mehem-
med Paşa Hanya muhâfazasına ta‘yîn olunup282 ve anın selefi Vezîr Bayrakdâr 
Hüseyin Paşa'ya tekā‘üd virildi. Ve mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci dü-şenbih 
gün Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa dahi Edirne'ye dâhil olup arz odasında 
sancak-ı şerîfi283 pâdişâh hazretlerine teslîm eyledi. Mu‘tâd üzre kürkli ve sâde 

272 oldu ÇY
273 güç belâ ile +ÇY: -V
274 kulları ÇY: -V
275 tayy-i merâhil ve kat‘-ı menâzil iderek +ÇY: -V
276 Ali VY: Osman Ç
277 olunup ÇY
278 ve -ÇY
279 Mustafâ +Ç: -YV
280 ü inayet ÇY: -V
281 vezîr -ÇY
282 olup ÇY
283 Resûlullâhı ÇY
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iki sevb hıla‘-ı fâhire giydirilüp hânesine gitdi.284 Mâh-ı mezbûrun yirmidoku-
zuncı cumʻa gicesi Kapudân Vezîr Aşcı İbrâhîm Paşa donanma-yı hümâyûn 
ile İstanbul'a dâhil olup irtesi ve salâ vaktinde bi-kazâi'llâhi teʻâlâ Tophane 
önünde Haffâf  Emîr Kapudân bindiği mîrî kalyonun cebe-hânesine âteş isâbet 
itmekle, elli beş zirâ‘ altmış aded tuç toplı böyle bir kebîr kalyon tarfetü'l-aynda 
pâre pâre olup içinde bulunan ve seyre varan ve kayık ile yanından geçen ricâl 
ve nisvân ve sıbyândan bin kadar285 âdem helâk-i sûhte-i nâr286 olduğundan 
gayri, ol gice iki kalyon dahi Yenikapu önünde birbirlerine çatup helâk oldı. Ve 
sene bunda encâma irdi.

284 ve +ÇY: -V
285 mıkdârı ÇY
286 suhte-i nâr ÇY: -V
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BiN YÜZ OTUZ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin gurresi bâzâr güni ki Teşrîn-i sânî'nin dördü-
dür, Cebeci-başı Benli Mustafâ Ağa'ya vezâret ile İstanbul kā’im-makāmlığı 
virilüp selefi Vezîr Kürd Mehmed Paşa'ya doksan yaşında pîr ü alîl olmağla 
tekā‘üd ihsân olundı. Ve sâbıkā gümrük emîni olup sene-i mâziyede rikâb-ı 
hümâyûnda sipâhîler ağası vekîli olan Bekir Ağa çavuşbaşı ve selefi Niğdeli Ali 
Ağa cebeci-başı nasb olundı. Ve Mısır'dan ma‘zûl Vezîr Arnavud Abdî Paşa'ya 
Rumili Eyâleti virilüp selefi Vezîr Sirozlı Ali Paşa'ya Sivas Eyâleti tevcîh ve Niş 
muhâfazasına ser-asker ta‘yîn ve anın selefi Vezîr İbşir Hâcı Hüseyin Paşa'ya 
ber-vech-i arpalık Hamîd ve İsparta sancakları virilüp Kal‘a-i Hotin muhâfaza-
sına (ta‘yîn olunmuş-iken tahvîl olup Niğbolı1 Sancağı virildi)2 ve Hotin'de olan 
Vezîr Abaza Mustafâ Paşa Vidin muhâfazasına ta‘yîn olup ve anın selefi Vezîr 
Muhsin-zâde Abdullâh Paşa Edirne'ye da‘vet buyuruldı. Ve İbrayil muhâfızı 
Vezîr Mîrzâ Mehemmed Paşa erbâb-ı seyfden olmamak ile vezâreti ref‘ ve tuğı 
sancağı alınup paşa3 defterinden hekk olundı. Ve Aydın Muhassılı Kethudâ 
Abdullâh Paşa mansıbına gitmeğe me’zûn olup4 Karaman Beylerbeyisi Vezîr 
Şehsuvâr-oğlı Mehemmed Paşa ile Şâm-ı Trablus Vâlîsi Çalık Ahmed Paşa 
mansıbları mübâdele olundı. Ve bir seneden berü Yedikulle'de mahbûs olan5 
Kapudân-ı sâbık Cânım Hâce Hâcı6 Mehmed Paşa'nın mîrîye altmış kîse akçe-

1 Niğde ÇY
2 Parantez içerisindeki kısım derkenâr olarak yazılmıştır.
3 paşalık ÇY
4 oldu ÇY
5 olan ÇY: -V
6 Hâcı -ÇY
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si alınup ıtlâk ve Mora'da vâki‘ maskat-ı re’si olan Koron Kal‘ası muhâfazasına 
ve selefi Kürd Hasan7 Paşa Mora kasteli muhâfazasına ta‘yîn olup ve anın selefi 
Genç Ahmed Paşa'ya Selanik Sancağı virildi8. Ve9 mîrî beşbin Yörük askeri 
yazup Niş altında hâzır u10 âmâde bulunması tenbîh buyuruldı. Ve yeniçeri 
ağalığından mütekā‘id ve Erzurûm'da mütemekkin Darbune mülakkab11 Bekir 
Ağa'ya Erzurûm Eyâleti tevcîh12 [ü] inâyet olundı.13 

Nasb [ve] Kral-şoden-i Vilâyet-i Erdel

Nemçe çâsârına yedi kral imdâd u i‘ânet14 itmekle takviyyet bulup mukāvemet 
müşkil olmağla meşveret olup ba‘de küll-i kelâm “Françe kralı yanında olan Ra-
koçi-oğlını getürdüp Erdel kralı nasb olunması müstahsen görüldükden sonra 
Erdelliye ve Macar tâ’ifesine pes-i perdeden âdemler ile15 kâğıdlar gönderilüp 
Rakoçi-oğlını Erdel'e kral nasb idüp göndersin, kabûl ve itâ‘at ü inkıyâd16 idüp 
Nemçe'den rû-gerdân olur mısız” deyü zamîrleri yoklanıcak, her memleketin 
nemişlerinden17 ve boyarlarından kâğıdlar gelüp kabûl ve itâ‘at ve taleb itme-
leriyle France kralına nâme yazılup Rakoçi-oğlın der-i devlete18 gönderilmesini 
recâ idüp deryâ tarafından Kapucı-başı Küçük Bahri Mehmed Ağa irsâl olup 
Tulon iskelesine varup çıkdı. Ol diyâr hâkimi kendüyi anda alıkoyup ta‘yînâtın 
virdi. Yedinde olan nâmeyi alup Paris nâm tahtında France kralına gönderdi. 
Ol dahi Nemçe çâsârına haber19 gönderüp istîzân itmekle izn virüp mu‘azzez20 
Tulon'a ve andan gemi ile der-i devlete21 irsâl eyledi. Gelibolı'ya çıkdılar, dör-
dünci ay tamâmında Edirne'ye gelüp vâsıl oldılar. Mihal köprüsi mahallesinde 

7 Hüseyin ÇY
8 tevcîh olundı ÇY
9 ve -Ç
10 hâzır ve ÇY: -V
11 Darbone mülakkab -ÇY
12 tevcîh ÇY: -V
13 buyuruldı ÇY
14 u i‘ânet ÇY: -V
15 âdemler ile -ÇY
16 inkıyâd ü itâ‘at ÇY
17 aşîretlerinden ÇY
18 devlet-medâra ÇY: medâr -V
19 haber -ÇY
20 mu‘azzez -ÇY
21 devlet-medâra ÇY: medâr -V
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konak virilüp me’kûlât ve meşrûbâtı kifâyeden22 ziyâde görüldi ve azîm ta‘zîm 
ü tekrîm kılındı. Ve mâh-ı Safer'in23 ikinci salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet 
ve ziyâfet olunup24 mu‘tâd üzre kırmızı kadîfeye dûhte semmûr kapaniçe 
kürk giydirilüp vüzerâ akabince arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp 
her umûr bi'l-müşâfehe ferâde ferâde tenbîh-i hümâyûn buyuruldıkdan sonra 
yol tedârüki görilüp Eflak içinden Erdel'e irsâl olunmak üzere kavl olundı. 
Lâkin Devlet-i aliyye ile Nemçe beyninde sulh ü salâh25 kokuları zâhir-i âşikâ-
re26 olmağın bu ahvâl örtülüce kaldı. Ve iki seneden berü Limni Kal‘ası'nda 
mahbûs Re’îsü'l-küttâb-ı sâbık Sarı Deli Mustafâ Efendi Edirne'ye getürilüp 
mâh-ı mezbûrun onyedinci çehâr-şenbih gün başdefterdâr nasb olup, selefi 
Kayseriyyeli Osmân Efendi'ye vezâret ile (Niğbolı Sancağı virildi.27 Ve28 selefi 
Vezîr İbşir Hâcı Hüseyin Paşa karşu Tuna aşurı kulle muhâfazasına ta‘yîn)29 ve 
Arnavud Mehmed Ağa azlinden ikinci30 def‘a Sebzî Mehmed Efendi silâhdâr 
ağası nasb olundı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı dü-şenbih gün Yeni-
çeri Ağası Ermeni Mehemmed Ağa'ya Tekfurdağı'nda oturmak üzere üç yüz 
akçe tekā‘üd ve Kul Kethudâsı Mehemmed Ağa'ya dahi Gelibolı'da ikāmet 
üzere ikiyüz akçe tekā‘üd virilüp yerlerine ve Vidin'den gelen Muhsin-zâde 
Vezîr Abdullâh Paşa yeniçeri ağası ve bu yaz eyyâmında rikâb-ı hümâyûndan 
yeniçeri ağası vekîli Fındık-zâde Ahmed Ağa kul kethudâsı nasb olundı. Ve 
Köprüli-zâde Sadrü'ş-şehîd31 Fâzıl Mustafâ Paşa'nın küçük oğlı Esad Bey'e 
vezâretle Musul Eyâleti verildi.

Velâdet-i şehzâde

Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvelin beşinci bâzâr güni ki Kânûn-ı sânî'nin yirmialtısı idi, 
sabâh vaktinde pâdişâh-ı cihân-penâh32 hazretlerinin Sultân33 Selîm nâm bir 

22 arz-ı kifâdan ÇY
23 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
24 olup ÇY
25 ü salâh ÇY: -V
26 âşîkâre ÇY: -V
27 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
28 ve ÇY: -V
29 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
30 iki Ç: ikinci YV
31 şehîr Ç: şehîd YV
32 cihân-penâh ÇY: -V
33 Sultân ÇY: -V
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şehzâdesi34 vücûda geldi35. Ve mâh-ı mezbûrun sekizinci çehâr-şenbih güni 
dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Gül Ahmed Ağa silâhdâr ağası36 ve selefi 
Sebzî Mehmed Efendi ikinci def‘a cebeci-başı nasb olundı. Ve mâh-ı mezbû-
run onikinci bâzâr gün Edirne Sultân Selîm [319b] Câmi‘inde mevlid-i şerîf 
kırâ’at olunup pâdişâh-ı cihân-penâh37 hazretleri ol cem‘iyyet-i hâssü'l-hâsda 
hâzır idi. Ol gün müjdeci gelüp hüccâc-ı müslimînin selâmet-birle Şâm-ı şerîfe 
vusûlün haber virüp getürdüği bir kutı Medîne hurmasın arz-ı izz-i huzûr-ı şeh-
riyârî idicek bir kabza altun ihsânıyla yamağıyla birer hil‘at ilbâs buyurdılar38. 
Ve Sadr-ı Rûm sâbık Dâmâd-zâde Ahmed Efendi yine ol mansıb ile bekâm ve 
İstanbul Kazâsı'ndan ma‘zûl Kevâkib-zâde Veliyyüddin Efendi dahi Anadolı 
sadrıyla nâ’il-i merâm oldılar. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi penç-şenbih 
gün sâbıkā Mekke pâyesiyle ordu-yı hümâyûn39 kādîsı olan Sunullâh Efendi'ye 
dahi İstanbul Kazâsı tevcîh [ü] inâyet40 buyurılup ve İstanköy'de mahbûs Vezîr 
Çerkes Mehmed Paşa ile Kavala Kal‘ası'nda mahbûs Tımışvar Kal‘asın kâfire 
viren Bodur Mustafâ Paşa'nın cerâyimlerine kalem-i afv çekilüp mesrûr ve ıtlâk 
kılındılar.41 

Nemçe Askeri Bosna Eyâleti’nde Novi ve Akpalanka ve42 izvornik 
Kal‘aların Muhâsara ve Münhezimen Kahr u Helâk Olduklarıdır

Muhâfız-ı Bosna Sadr-ı sâbık Numân Paşa hazretlerinin fütuhât mektûbunun 
sûretidir ki teberrüken kayd olundı. “Me’mûr olduğumuz Eyâlet-i Bosna'nın 
envâ‘-ı gā’ilesinden gayri bundan evvel Belgrad-ı dârü'l-cihâd43 kal‘ası mahsûr 
iken düşmen-i dîn her cânibde hâzır ü müheyyâ ve kal‘a-i mezbûrun dest-i 
a‘dâya giriftâr olmasına muntazır ve fursat-bîn olup bi-kazâi'llâhi teʻâlâ kal‘a-i 
mezbûr yed-i küffâra girdikden sonra her cânibe tasallut ve ittifâk ve tedbîrle-

34 şehzâde-i nev-civânı ÇY: nev-civân -V
35 dünyâya teşrîf  buyurdılar ÇY
36 ağası -ÇY
37 cihân-penâh ÇY: -V
38 buyuruldı ÇY
39 hümâyûn ÇY: -V
40 inâyet ÇY: -V
41 olundı ÇY
42 Akpalanka ve Ç: -YV
43 dârü'l-cihâd ÇY: -V
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riyle bir yevm-i ma‘hûdda ya‘ni ki bu geçen Ramazân-ı şerîfin yirmiyedinci 
güni Hırvat Yani ve Hayster ve Vajardin ceneralleri ve Nemçe ve Hırvat ve 
haydûd tâ’ifesi askerleriyle otuzbin kadar44 cünûd-ı şeyâtîn müctemi‘ ve Nem-
çe çâsârından aldıkları cedîd musavver45 bayraklar ve top ve hâvân ve hum-
bara ve sâ’ir âlât-ı meteris mühimmâtlarıyla gelüp Bosna serhaddinde vâki‘ 
Nehr-i Una kenârında Toy Kal‘ası'nı muhâsara ve yine ol târîhde Belgrad 
Kal‘ası'na üç konak ba‘îd mahalde vâki‘ İzvornik Kal‘asını dahi Petraş nâm 
kâfir ve Varadin ve Ösek ceneralleri onbeş bin mıkdârı Nemçe ve Macar ve 
Sırp ve Hırvat askerleri ve ekserîsi kallâvî demür içinde gâyet kavî ve müntehab 
kâfirler ile cem‘iyyet ve46 müte‘addid balyemez ve kolonborna ve hâvân ve 
sâ’ir mühimmât-ı âlât-ı meteris ile gelüp muhâsara ve iki tarafdan ittifâk-birle 
kasd-ı fâsidleri Bosna Eyâleti’ne istîlâ zu‘munda oldukları istimâ‘ımız olıcak, 
der-akab Novi Kal‘ası istihlâsı-çün Üsküb Sancağı beyi Ömer Bey ile Bosna 
sancaklarının zü‘amâ ve erbâb-ı tîmâr askerlerin ta‘yîn ve zahîre ve cebe-hâne-
lerin görüp avn ü inâyet-i Perverdgâr birle düşmen-i dîn kahr u tedmîrleri-çün 
irsâl olundı. Anlar dahi mütevekkilen ala'llâhi teʻâlâ47 üzerlerine varup mukā-
bele ve esnâ-i mukātelede bi-avni'llâhi'l-Melikü'l-muʻîn kâfirden48 altıbin kelle 
ve üçbin kadar49 esîr ve i‘tibâr eyledikleri kırk kadar50 bayrakları alındıkdan 
sonra kâfir-i dûzah-karâr kemâl-i havf  u haşyet ve haybet ü husrân ile ihtiyâr-ı 
firâr idüp asâkir-i mansûre dahi enselerinden ta‘kîbde olan51 ve bakiyyetü's-sü-
yûf  irişebildiklerinin kimin tu‘me-i şemşîr-i gāziyân kahr [u] tedmîr ve kimin 
esîr-i bend-i zencîr eyleyüp bütün tabûr-ı makhûrlarıyla top ve mühimmât-ı 
cebe-hâneleri yerinde kalmağın nasîb-i ehl-i İslâm olduğı haberi fakīre52 vâsıl 
olıcak Bârî-i te‘âlâ hazretlerine hamd ü senâ eyleyüp memnûn ü mesrûren 
kendümüz dahi kapumuz halkı ve levendâtımız ve yanımızda mevcûd Bosna 
askeriyle kalkup müstaʻînen bi'llâhi teʻâlâ İzvornik Kal‘ası'nı muhâsara iden 
düşmen-i dîn üzerine sür‘at ü isti‘câl-birle iki konağı bir iderek gidüp, mâh-ı 

44 mıkdârı ÇY
45 musavver -ÇY
46 ve -ÇY
47 ale'lllâhi te‘âlâ ÇY: te‘âlâ -V
48 kâfir-i bed-girdârdan ÇY: bed-girdâr -V
49 mıkdârı ÇY
50 mıkdârı ÇY
51 olan -ÇY
52 fakīr-i ber-taksîre ÇY: ber-taksîr -V
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Şevval'in yirmidördünci penç-şenbih güni İzvornik Kal‘ası'na üç sâ‘at ba‘îd 
mahalle konup düşmen-i dîn53 ol mahalde İzvornik varoşunda idi. Haber alup 
tabûr-ı makhûrundan ikibin süvârî ve beşyüz piyâde katana ayırup ensemizi 
almak ve54 ordu-yı İslâma55 perîşânlık virmek kasd-ı fâsidinde olduğı bizim 
dahi ma‘lûmumuz olmağla mukābelesine asâkir-i vâfire ta‘yîn ve taraf  taraf 
üzerlerine hamle vü hucûm itmeleriyle Allâh56 subhânehû ve te‘âlâ hazretleri 
asâkir-i ehl-i57 İslâm’ın kulûbuna kuvvet ve şecâ‘at ilhâm, derûn-ı düşmene 
havf  u haşyet istîlâ itmekle el kaldıramayup bir ânda cümlesi ol mahalde güş-
te-i şemşîr-i gâziyân olup ve kurtılup firâr iden birkaç kefere varoşda ordu-yı 
menhûselerine58 varup asâkir-i İslâm’ın kuvvet ü heybetin ve giden askerleri 
bi'l-külliye kılıçdan geçürüp üzerlerine yürüdüklerin haber virmekle cümle top 
ve mühimmât-ı cebe-hânelerin arabalarına tahmîl idüp59 ve60 firâr61 eyledü-
ğün62 kal‘adan63 birkaç âdem64 çıkup ellerine giren iki nefer Nemçe dilleriyle 
bize karşu gelüp söyledi. Fakīr ise ta‘yîn eyledüğüm askerin akabince kalkup 
imdâdlarına65 teveccüh itmiş ve kal‘aya bir buçuk sâ‘at kalarak66 mahalden 
mürûr iderken67 Nemçe dilleriyle gelen mezbûr kal‘a ehline tesâdüf68 olmuş 
idim. Fakīr dahi yanımızda olan asâkir-i İslâm üzerine kethudâmızı baş ta‘yîn 
idüp ardlarınca gönderdim, dörd sâ‘atlik mahalde akablerinden irişüp ikibin 
kelle ve bir ol kadar dahi esîr alup bakiyyetü's-süyûf  melâ‘în-i bî-dîn önlerine 
gelen şedîdü'l-cereyân Nehr-i Dirin'e uğramağla bi'l-cümle gark-ı âb-ı kahr-ı69 
helâk olup baş ceneralleri olan la‘în-i bî-dîn kendü zevcesin terk ve kendüsi 

53 bed-ahlâk ÇY
54 ve ÇY: -V
55 hud‘a vü hîle ile +ÇY: -V
56 Hak ÇY
57 ehl ÇY: -V
58 menhûs-ı idbârlarına ÇY: idbâr -V
59 idüp ÇY: -V
60 karârı +ÇY: -V
61 ...a tebdîl +ÇY: -V
62 eyledüklerin ÇY
63 kal‘adan -ÇY
64 kal‘adan +ÇY
65 imdâd-ı i‘ânetlerine ÇY: i‘ânet -V
66 kadar ÇY
67 iki nefer +ÇY
68 müsâdif  ÇY
69 mürd ÇY: âb-ı kahr V
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mecrûhan güçle firâr ve cân halâsıyla bırakdıkları cümle ağırlıkları ve mâl ve 
eşyâları ve top ve mühimmât-ı cebe-hâneleri nasîb-i ehl-i İslâm oldı. Bi-avni'l-
lâhi'l-Meliki'l-müteʻâl gerek İzvornik ve gerek Novi Kal‘ası'na gelen küffâr-ı 
liyâmdan70 katî71 azdan azı halâs oldı, ale'l-husûs Nemçe çâsârının güzîde ve 
âb-ı rûy askeri idi. Fe-li'llâhi'l-hamd ve'l-mennihi72 lutf-ı Hudâ ve mu‘cizât-ı 
Resûl-i kibriyâ ve bu gazâ-yı küberâ ve nusret-i uzmâ ile mesrûren avdet ve 
İzvornik Kal‘ası altına gelüp hisârın73 top ve humbaradan münhedim olan 
mahallerin keşf  ve ta‘mîrine âdemler ta‘yîn ve muhâfazasına otuz bayrak müs-
tahfızân asker dahi vaz‘ eyledikden sonra avdet ve mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin üçünci 
güni fevz [ü] nusret-birle şehr-i Bosna'ya vusûl müyesser oldı.

Hezîmet-i Küffâr der-Kurb-i Vidin

Belgrad ma‘rekesinden sonra Vidin tarafının nusretinden evvelâ ikibin nefer 
atlu Nemçe ve bin nefer Macar ve onsekiz bayrak piyâde haydûd eşkıyâsı 
her bayrakda kırkar ellişer kâfir olmak üzere ale'l-ittifâk Vidin'e istîlâ kasdıyla 
yürüyüp karîb mahalle geldüği muhâfız-ı Vidin Vezîr Boşnak Receb Paşa'nın 
ma‘lûmı olmağla kendü yanında muhâfazada bulunan Aydın muhassılı Ket-
hudâ Abdullâh Paşa ile Tatar askerin ta‘yîn idüp mukābil oldukları gibi kâfir-i 
dîn ve kefere-i bed-âyîn74 bozuldı. Ekserî kılıçdan geçdi bâkīlerinin kimi esîr 
ve kimi Tuna'ya dökülüp gelen kâfirden75 ferd-i vâhid kurtulmayup bi'l-cümle 
nâ-bûd ü nâ-peydâ oldılar. 

Sefer-i Hümâyûn

Meşveret olup bi'l-ittifak pâdişâh hazretleri Edirne'de kalup Vezîr-i aʻzam 
Mehemmed Paşa serdâr-ı asâkir-i ehl-i76 İslâm olup sulh ü salâh77 karâr-dâ-
de oluncaya değin serhadd başında meks ü âmâde bulunmak müstahsen 

70 hâk-sârdan ÇY
71 katî -ÇY
72 ve'l-mennihi ÇY: -V
73 hisâr-ı metînin ÇY: metîn -V
74 dîn ve kefere-i bed-âyîn ÇY: -V
75 kâfirlerden ÇY
76 ehl ÇY: -V
77 ü salâh ÇY: -V

M E T i N 1089

www.tuba.gov.tr



görülmeğin mâh-ı mezbûrun onuncı şenbih güni ki ibtidâ-yı Mart'dır vezîr-i 
aʻzamın tuğı çıkup Belgrad ma‘rekesinden bakiyye kalan Mısır askerine izin 
virilüp müceddeden üçbin nefer Mısır askeri getürmek üzere kış eyyâmında 
Büyük Mîrâhûr Mehmed Bey hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnla Mısır'a 
gönderilmiş ve Rumili ve Anadolı'nın kapukuluna dahi şedîd çavuşlar ve vü-
zerâ vü mîr-i mîrân ve ümerâya dahi ahkâm-ı şerîfe irsâl buyurulmuş idi. Ve 
Tuna donanması Belgrad altında yed-i a‘dâya giriftâr olmağın tekrâr tersâne-i 
âmirede mevcûd bulunan sefâyinden beş kıt‘a galita ifrâz ve otuz kıt‘a fırkate 
müceddeden yapılup on kıt‘a fırkate dahi Ruscuk'da bakıyye bulunup ve kırk 
kıt‘a Tuna şaykası dahi Ruscuk'da müceddeden ta‘mîr ve müheyyâ olduğı 
rikâb-ı hümâyûna arz u i‘lâm olundukda mâh-ı mezbûrun onikinci dü-şenbih 
gün Tuna donanması tersâne-i âmireden hareket ve Karadeniz'den Tuna'ya 
teveccüh ü azîmet eylediler. 

ihrâk-şoden-i Kalyon der-Tersâne

Mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci cumʻa gün tersâne-i âmirede henûz inüp âmâde 
olan elli üç zirâ‘ bir güzel kalyona düşmen ilkāsıyla âteş isâbet idüp tersâne 
halkından ve pâyzenden üçbin kadar âdem söyündürmeğe sa‘y u gûşiş üzreler 
iken bi-emri'llâhi teʻâlâ şedîd-i lodostan yek-pâre tutuşmağla cümlesi kendüyi 
deryâya atup, ayağı prangalı üçyüz pâyzen ve ikiyüz mıkdârı78 tersâne hal-
kından boğulup ve bir niceleri dahi kalyon içinde sûhte-i nâr olup yanında 
bulunan bir kalyona dahi isâbet itmekle alev ve şerâreleri ayyûka [320a] 
çıkup yanına varmak muhâl ender-muhâl andan çingeneler gözine ve kerâste 
mahzenine yapışup bu kadar seneden berü cem‘ olunmuş bu denlü kerâste 
muhterik-i sûzân79 olup gicenin altıncı sâ‘atinde kalyonlar suya berâber yanup 
cedîdi battı ve olbiri hâli üzre kaldı ve mahzenin dahi dörd bölükde üç bölüği 
yanup bir bölüği güç-ile halâs oldı.80 Hâfizu'llâh eğer ol dahi yanmış olaydı 
kurşunlı mühimmât mahzeni dahi81 muttasıl olmağla bi'l-külliye mühimmât-ı 
tersâne-i âmire yanup donanma-yı hümâyûnun bu yıl deryâya çıkması82 emr-i 

78 mıkdârı ÇY: -V
79 sûzân ÇY: -V
80 buldu ÇY
81 dahi -ÇY
82 donanması Ç: deryâya çıkması YV
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muhâl idi. Vak‘a83 kā’im-makām paşa ve kapudân tarafından Edirne'de rikâb-ı 
hümâyûna84 arz [u] i‘lâm85 olundukda86 Kapudan Vezîr Moralı Aşçı İbrâhîm 
Paşa'ya âteş-i gazabları firûzân olup kapudânlıkdan azl ve Trabzon mansıbıyla 
Azak Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn olundı ve kapudânlık mansıbı87 kapudân-ı 
sâbık ve hâlâ kapudânâ olan Seyyid Süleymân Paşa'ya vezâret ile tevcîh ü inâ-
yet buyuruldı. Mâh-ı Cemâziye'l-evvelin yedinci cum‘a gün Mısır hazînesi ge-
lüp mîrî kalyonlar ulûfesine virildi. Sekizinci şenbih gün Vezîr-i aʻzam Serdâr-ı 
ekrem Mehmed Paşa'nın otağı çıkup sarây meydânına kuruldı. Ve dokuzuncı 
bâzâr gün ocağı halkıyla yeniçeri ağası ve onuncı dü-şenbih gün vezîr-i aʻzam 
dahi mu‘tâd âlây-birle Sarây-ı hümâyûna88 varup yed-i89 pâdişâhîden sancak-ı 
şerîfi alup otağına nüzûl eyledi. Ve pâdişâh hazretleri sarâyda kalup vezîr-i 
sânî dâmâd-ı şehriyârîleri90 olan Yazıcı İbrâhîm Paşa rikâb-ı hümâyûnlarında 
kā’im-makām kaldı. Ve onsekizinci salı gün sene-i mâziyenin recec ve reşen 
ulûfesi çıkdı ve Devlet-i aliyye ile Nemçe beyninde mün‘akid olan sulha medâr 
içün Âsitâne'de mukīm Franca balyosı dahi Edirne'ye getürüldi. Kendü ile 
meşveret olup Nemçe ile sulh ü salâh91 olmasına kat‘â rızâ virmeyüp ve Ra-
koçi-oğlını Erdel'e gönderilmesini ikdâm-ı dîn ü devlete hayr sözi olmamağla 
girü redd olundı diye92. Ve yirminci93 penç-şenbih gün baştarde ile yirmi kıt‘a 
çekdirir ve otuzsekiz kıt‘a kalyon ile kapudân Vezîr Seyyid Süleymân Paşa ter-
sâne-i amireden nehzat ve hılâfü'l-âde Yalı köşkünde huzûr-ı kā’im-makāmîde 
kendü serâserli kürk ve ümerâ-yı bahriye ve kalyon kapudânları hil‘at giyüp 
şenlik iderek Beşiktaş'a varup lenger-endâz ve kalyon levendlerinin ulûfesi 
tekmîlinden sonra Akdeniz'e teveccüh ü azîmet eyledi. 

83 bu def‘a Ç: vak‘a YV
84 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
85 i‘lâm ÇY: -V
86 itmeğin ÇY
87 kapudânlık mansıbı -ÇY
88 Saray-ı hümâyûn -ÇY
89 hümâyûn +Ç: -YV
90 şehrîyârî Ç: şehriyârîleri YV
91 ü salâh ÇY: -V
92 diye -ÇY
93 sekizinci Ç: yirminci YV
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Azl-i şeyhü’l-islâm isma‘îl Efendi ve Nasb-ı Abdullâh Efendi

Şeyhü’l-islâm Kara İsmaʻîl Efendi sulha rızâ virmeyüp ve Numân Paşa'nın sad-
ra gelmesini pâdişâh hazretlerine ilkā itmekle mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in gurresi 
bâzâr gün azl ve Sinop'a nefy olup yerine Anadolı sadrından munfasıl Abdullâh 
Efendi nasb olundı ve İstanbul'dan Edirne'ye getürilüp mâh-ı mezbûrun altıncı 
cumʻa gün vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Hâsoda köşkünde pâdişâh hazretlerine bu-
luşup mu‘tâd üzre beyâz sofa dûhte semmûr erkân kürk ilbâs buyuruldı. 

Azl-i Vezîr-i a‘zam Mehemmed Paşa ve  
Tevcîh-i Mühr-i Vezâret [be-] ibrâhîm Paşa

Pâdişâh hazretleri Vezîr-i aʻzam Mehemmed Paşa'nın şöhret-i kâzibe ve ucb 
u gurûruna tahammül idemediğinden gayri ol dahi sulha rızâ virmemekle 
mâh-ı mezbûrun dokuzuncı şenbih gün Kapucılar Kethudâsı Kaymak Mus-
tafâ Bey yediyle mühr-i hümâyûnların alup vezîr-i sânî dâmâd-ı şehriyârîleri 
olan İbrâhîm Paşa'yı Hâsoda köşküne da‘vet, mühr-i vezâreti tevcîh ü inâyet 
buyurup mu‘tâd-ı kadîm üzre kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-i fâhire ilbâs ve alay 
ile otağına irsâl buyurdılar. Varduğı gibi arzı mûcebince selefi Mehemmed 
Paşa'yı Narde muhâfazasına ta‘yîn idüp ve kendü dâmâdı olan Kapucılar 
Kethudâsı Kaymak Mustafâ Bey'e vezâret ile nişâncılığa serâserli kürk ve 
Safiye Sultân-zâde Mehemmed Bey'e kapucılar kethudâlığına kaftân giydirdi 
ve kendünün mutasarrıf  olduğı vezîr-i sânî hâslarını Rakka Beylerbeyisi Vezîr 
Genç Ali Paşa'ya virüp ve rikâb-ı hümâyûna kā’im-makām eyleyüp bir gün 
mukaddem Edirne'ye irişmek üzere fermân gönderdi ve anın kethudâsı Hasan 
Ağa'ya iki tuğ ile Rakka Eyâleti’n tevcîh eyledi. 

reften-i Vezîr-i a‘zam be-Sefer-i Hümâyûn

Mâh-ı Receb'in yedinci salı gün Vezîr-i aʻzam serdâr-ı ekrem İbrâhîm Paşa 
ordu-yı hümâyûnla94 Edirne'den hareket ve cânib-i a‘dâya95 teveccüh ü azî-
met eyledi. Bundan akdem Nemçe tarafından İngilis balyosunun mükâleme-i 
sulha96 tavassutunı kabûl itmeyüp Beç tarafından yeni gelen İngilis balyosı 

94 hümâyûn u nusret-makrûn ile ÇY: nusret-makrûn -V
95 a‘dâ-yi dîne ÇY: dîn -V
96 sulh ü salâha ÇY: ü salâh -V
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ordu-yı hümâyûnla ma‘an revân oldı. Mâh-ı Şa‘bân'ın97 gurresi çehâr-şenbih 
gün İstanköy'den Vezîr Çerkes Mehmed Paşa'nın fevti haberi geldi. 

ihrâk-şoden-i istanbul

Mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı bâzâr gicesi beşinci sâ‘atde İstanbul'da hâric-i 
hisârda vâki‘ tüfeng-hâne kurbünde bir Yahûdî hânede98 âteş isâbet idüp iki 
tarafı yakarak Unkapanı Câmi‘in yakdıkdan sonra hisâr dîvârı üzerinden ve 
kapudân içerü girüp kol kol oldı. Evvelâ sağ koldan yakarak yürüyüp derûn-ı 
hisârda vâki‘ Arablar Câmi‘i ve hammâmı yakarak Zeyrek'e99 doğrı gidüp 
Sadr-ı sâbık Numân Paşa sultânının sarâyını yakdıkdan sonra yukaru At 
Bâzârı'nı yakup Sultân Mehemmed Câmi‘i'nin dîvârın sıyırdarak Sarâc-hâne 
yanmayup ardından geçüp, Hüseyin Paşa Türbesi önünden dik aşağı gidüp 
Horhor'dan ve Et meydanı kapusı önünden yürüyüp yukaru Molla Gürânî'den 
geçüp Altımermer'den öte Çınar Câmi‘i'ne varup nihâyet buldı. Ve sol kol-
dan dahi Unkapanı ve hâric-i hisâr halâs olup derûn-ı hisârı yakarak Ayazma 
Kapusun dahi tecâvüz idüp Kantarcılar'a karîb hisâr dîvârı kurbünde Hâcı 
Ali Paşa-oğlı hânı ve tarîk-i âmmın üst tarafından Yeni Hân'a gelüp dayan-
dı100 ve ândan dik yukaru bayıra doğrı yürüyüp Ağa Kapusı'nın dîvârın sı-
yırdarak Süleymâniye imâretinin ardından101 geçüp Numân Paşa'nın kendü 
sarâyın ve yanında Re’îsü'l-küttâb-ı sâbık Kızılbaş Bekir Efendi'nin hânesin 
ve Vefa Câmi‘ini yakup ve andan yürüyüp Kalenderiye Câmi‘i kurbünden 
geçüp Şehzâde Câmi‘in ve yeniçeriye mahsûs bütün102 eski odaları ve acemi 
oğlan odaları ve Çukurçeşme ve Müftî hammâmının ve ol havâlîleri ve Sadr-ı 
sâbık Kara İbrâhîm Paşa sarâyın yakup ve andan Laleli Çeşme'den dik aşağı 
Kızılmaslak'dan ve Cellâd Çeşmesi'nden geçüp Lanka bostânları karşusun 
yakarak Soğukçeşme'den yukaru gidüp Dâvudpaşa Câmi‘i'nin etrâfın yakup 
andan çınar dibine varup nihâyet buldı. Bu dâ'ire içinde bulunan cevâmi‘ ü 
mesâcid ve medâris ü mekteb ve buyût ve dekâkînin nihâyeti yoğ-idi. Bu musî-

97 Şa‘bân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
98 hânesinden ÇY
99 Zeyrek tarafına ÇY: taraf  -V
100 yandı ÇY
101 üzerinden ÇY
102 bütün ÇY: -V
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bet Edirne'de rikâb-ı hümâyûna103 arz-ı i‘lâm104 olunmağın eski odaların her 
birinin ta‘mîrine taraf-ı mîrîden biner guruş ihsân olup kusûrı vakıflarından 
edâ ve bir gün mukaddem ta‘mîr ü tekmil105 olunmak üzre fermân buyuruldı. 
Vezîr-i aʻzam İbrâhîm Paşa dahi Sofya'da meks esnâsında Nemçe ve Venediklü 
ile yirmidört seneye değin sulh ü salâh106 olup Hınalı-oğlı Çiftliği'nden sınur 
kesildikden sonra askere107 izin virüp tâlib olan sipâh tâ’ifesine108 diledikleri 
mahalden sülüsân tekā‘üd-i sâ’irlerin an-hazâ’în idüp dağıtdı. Ve mâh-ı Ra-
mazân-ı şerîfin ondördünci penç-şenbih gün cümle ordu-yı hümâyûnla Sofya 
sahrâsından kalkup rikâb-ı hümâyûn cânibine teveccüh ü azîmet eyledi. Kat‘-ı 
menâzil iderek mâh-ı Şevval'in ikinci dü-şenbih gün Edirne'ye gelüp arz oda-
sında sancak-ı şerîfi yed-i hümâyûna teslîm idüp mu‘tâd-ı kadîm109 üzre kürk 
giydi. 

Mâh-ı mezbûrun ondördünci şenbih gün tulû‘-ı şemsden birinci sâ‘atde 
husûf-ı küllî vâki‘ oldı. Vezîr-i sânî Rikâb-ı hümâyûn Kā’im-makāmı110 Genç 
Ali Paşa'ya yine Rakka Eyâleti tevcîh olup, Anadolı diyârında zuhûr iden kat‘-ı 
tarîk üzerine ta‘yîn ve yanına Serçeşme Yenidünya koşılup ale't-ta‘cîl Gelibo-
lı'dan karşu geçirildi. Ve Narde muhâfızı sadr-ı sâbık Ermeni Mehemmed Paşa 
Niş muhâfazasına ta‘yîn ve selefi Vezîr Sirozlı Ali Paşa'ya Anadolı Eyâleti ve 
anın selefi Vezîr Moralı Hâcı Ali Paşa'ya Haleb Eyâleti ve anın selefi Kethudâ 
Osmân Paşa'ya Karaman Eyâleti tevcîh ü inâyet111 olup Vezîr Genç Ali Paşa 
yanına ta‘yîn olundılar. Ve mukaddemâ Sivas'dan ma‘zûl Seyyid Mehmed 
Paşa yine ol mansıb ile kayrılup Niğbolı Sancağı’na mutasarrıf  Vezîr Ermeni 
Osmân Paşa'ya Bosna Eyâleti tevcîh olup selefi Sadr-ı sâbık Numân Paşa Kan-
diye muhâfazasına ta‘yîn olundı.

103 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
104 i‘lâm ÇY: -V
105 ve tekmîl ÇY: -V
106 ü salâh ÇY: -V
107 asker-i İslâma ÇY: İslâm -V
108 tâ’ifesi ÇY
109 kadîm ÇY: -V
110 sânî Rikâb-ı hümâyûn kā’im-makāmı -ÇY
111 ü inâyet ÇY: -V
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Velâdet-i şehzâde

Mâh-ı Zi'l-ka‘de'nin dokuzuncı salı gün pâdişâh-ı âlî-cenâb112 hazretlerinin Bâ-
yezîd nâm bir şehzâdesi vücûda geldi.113 Hâssa Hâseki Sivaslı Mehemmed Ağa 
İstanbul bostâncı-başı nasb, selefi Mukallid Halîl'e İznikmid Sancağı virildi. 

Azîmet-i Pâdişâh be-Âsitâne

Nemçe ve Venediklü ile sulhdan114 sonra pâdişâh hazretlerinin Edirne'de meks 
ü ârâmının115 lüzûmı olmayup 116 حب الوطن من االيمان mantûkunca İstanbul'a te-
veccühleri müveccah görülmeğin mâh-ı mezbûrun onbeşinci dü-şenbih gün 
Edirne'den hareket, cânib-i İstanbul'a azîmet buyurup menzil-i evvel Hafsa, 
salı gün Menzil-i Baba-yı atik, çehâr-şenbih gün Menzil-i Burgos, penç-şenbih 
gün Menzil-i Karışdıran, cumʻa gün Menzil-i Çorlı, şenbih gün Menzil-i Si-
livri ol gün İstanbul'un ulemâ ve meşâyihi kasabaya yakın mahalde istikbâlen 
selâmladılar. Bâzâr gün Menzil-i Büyükçekmece. Ol gün sâbıkā cebeci-ba-
şılıkdan ma‘zûl Deli Yûsuf  Ağa çiftliğinde getürilüp Kayseriyye mansıbına 
kaftân giydirildi. Bâzârirtesi gün Menzil-i Küçükçekmece. Salı gün Menzil-i 
Dâvudpaşa sahrâsında nihâde kılınan bâr-gâh-ı mu‘allâlarına şeref-nüzûl bu-
yurup117 harem-i şerîf  Dâvudpaşa sarâyında beytûtet eylediler. Ol gün İstan-
bul Kā’im-makāmı Vezîr Benli Mustafâ Paşa, Siyâvuş Paşa Bâğçesi kurbünde 
selâmlayup otağ-ı hümâyûn kapusuna değin önce yürüyüp şehre gitdi. Men-
zil-i mezbûrda bir gün meks ü ikāmet118 ve mâh-ı mezbûrun yirmi119 beşinci 
penç-şenbih gün âlây ile Edirne Kapusu'ndan şehr-i İstanbul'a girüp yemîn ü 
yesârda selâma duran yeniçeri ve sipâh ve silâhdâr ve cebeci [320b] ve topcı 
ve top arabacı ve tersâne halkı ve mîrî kalyon levendâtına izhâr-ı mahabbet 
iderek Sarây-ı âmire'lerine vusûl ve bâbü's-sa‘âdelerinde şeref-nüzûl buyurdılar. 
Bundan on gün mukaddem Kapudân Vezîr Seyyid Süleymân Paşa mansûren 
ve muzafferen donanma-yı hümâyûnla İstanbul'a dâhil, kudûm-ı hümâyûn-ı 

112 âlî-cenâb ÇY: -V
113 dünyâya teşrîf  buyurdılar ÇY
114 sulh ü salâhdan ÇY: ü salâh -V
115 ikāmetlerinin ÇY
116 Hadis, “Vatan sevgisi imandandır.”
117 buyurulup ÇY
118 ü ikāmet ÇY: -V
119 on ÇY
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pâdişâhîye nâzır idi. İrtesi cumʻa gün öğleden sonra vezîr-i aʻzam vesâtatıyla 
Yalı köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya120 yüz sürüp mu‘tâd üzere vezîr-i aʻzam ve 
şeyhü'l-islâm ile ma‘an kürkler giyüp baştardeye râkib ve top ve tüfenk şenlikle-
rin iderek tersâneye121 vâsıl oldukdan sonra kalyonlar dahi ale't-tertîb azîm top, 
tüfeng122 şenliği eylediler. Mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci şenbih gün İstanbul 
kā’im-makāmlığından ma‘zûl Vezîr Benli Mustafâ Paşa Mora muhâfazasına 
ser-asker nasb ve selefi Vezîr Topal Osmân Paşa İnebahtı muhâfazasına ta‘yîn 
olup ve anın selefi Vezîr Sirke Osmân Paşa'ya Musul Eyâleti virildi. Ve Adanalı 
Abdurrahmân Paşa'ya Akşehir Sancağı tevcîh buyuruldı. Ve İstanbul Kazâ-
sı'ndan munfasıl123 Başmakcı-zâde Seyyid Abdullâh Efendi nakībü'l-eşrâf  nasb 
olundı. Mâh-ı Zi'l-hicce'nin dördünci şenbih gün vezîr-i aʻzam ağalarından 
Gâvuroğlı Ahmed Ağa küçük mîrâhûr, selefi Divriğili Mehmed Ağa kapucılar 
kethudâsı nasb olup124 ve anın selefi Safiye Sultân-zâde Mehemmed Bey'e 
Rumili pâyesiyle tekā‘üd hâssı inâyet125 ü ihsân olundı. Onuncı cumʻa gün îd-i 
adhâ olup mu‘tâd üzre pâdişâh hazretleri a‘yân-ı devlet ile bâbü's-sa‘âdede 
bayramlaşup andan âlây-birle Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup salât-ı îdi kılup 
geldi. Onikinci bâzâr gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. Ve sene bunda encâma irdi.

120 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
121 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
122 tüfeng ÇY: -V
123 ma‘zûl ÇY
124 olundı ÇY
125 inâyet ÇY: -V
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BiN YÜZ OTUZ Bir SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharrem'inin1 gurresi penç-şenbih güni ki Teşrîn-i sânî'nin 
onüçüdür, pâdişâh hazretlerinin Ayşe nâm bir sultânı vucûda geldi.2 Sarây-ı 
âmire'de hazîne iç oğlanlarından Kavaklı Mustafâ nâm bir oğlan yine kendü 
yoldaşlarından Kayseriyyeli Mustafâ nâm bir içoğlanını bıçağla urup helâk 
itdikden gayri mukaddemâ vucûda getürdüği iki kan dahi üzerine sâbit olup 
izâlesine virilen fetvâ-yı şerîf  mûcebince bi-emr-i hümâyûn mâh-ı Safer'in3 
ikinci bâzâr gün dîvândan sonra akağalar kapusı önünde boynu uruldı. Ve 
irtesi dü-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb4 hazretlerinin Ümmü Seleme nâm 
bir kızı fevt olup cenâzesin vüzerâ ve ulemâ Demirkapu'dan Vâlide Câmi‘i 
Türbesi sâhasında bâğçeye defn eylediler. Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in gurre-
si bâzâr gün Sunullâh Efendi azlinden Mekke-i mükerreme'den munfasıl 
İmâm-ı sultânî-i sâbık Üsküdarî Sâlih Efendi İstanbul kādîsı nasb olundı. Ve 
onikinci penç-şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup 
pâdişâh hazretleri du‘âda hâzır bulundılar. Ve5 ol gün Müjdeci Hâcı Yûsuf 
gelüp hüccâc-ı müslimînin selâmet-birle Şâm-ı şerîfe vusûlün6 haber7 virüp 
yamağıyla kaftân giydiler. İrtesi cumʻa gün Yeniçeri Ağası Muhsin-zâde Vezîr 
Abdullâh Paşa'ya Rumili Eyâleti virilüp bütün eyâleti askeriyle varup Niş 

1 Muharremü'l-harâmının ÇY: harâm -V
2 dünyâya teşrîf  buyurdılar ÇY
3 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
4 âlî-cenâb ÇY: -V
5 ve -ÇY
6 vusûl ÇY
7 haberin ÇY
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Kal‘ası ta‘mîrine me’mûr kılındı. Yerine Kul Kethudâsı Fındık-zâde Ahmed 
Ağa yeniçeri ve anın yerine Zağarcı Hâcı Mustafâ Ağa kul kethudâsı ve anın 
yerine Seksoncı Şâhin Mehemmed Ağa zağarcı ve anın yerine Muhzır İbrâhîm 
Ağa Seksoncı8 nasb olundı. Ve Rumili'nden ma‘zûl Vezîr Arnavud Abdî Paşa 
Hotin muhâfazasına selefi Vezîr Mîrzâ Mehemmed Paşa Bender muhâfazası-
na ta‘yîn olup ve anın selefi İnegölli Derviş Mehemmed Paşa'ya Bursa Sancağı 
virilüp mansıbına gitmek buyuruldı ve Akşehir Sancağı’na mutasarrıf  Adanalı 
Abdurrahmân Paşa ile Çorum Sancağı’na mutasarrıf  Arnavud Süleymân 
Paşa'nın zulmünden şâkîleri gelmeğin9 sâdır olan fermân-ı hümâyûnla başları 
kesilüp bâb-ı hümâyûna bırakıldı. Ve Şebinkarahisâr Sancağı’na mutasarrıf 
İstanbul Bostâncı-başı Sivaslı Seyyid Mehemmed Ağa-oğlı Seyyid Ahmed 
Paşa'ya Çorum Sancağı ve Azak muhâfazasından gelen Arnavud İbrâhîm 
Paşa'ya Kudüs-i şerîf  Sancağı ve Maraşlı Veli Paşa'ya Erzurûm-Kars Eyâleti 
tevcîh olup ve Özi Muhâfızı Tatar Eyüp Paşa'dan müteşekkî olunmağın azl ve 
yerine Dramalı Ahmed Paşa nasb olundı. Ve Kandiye'den ma‘zûl Vezîr Kara 
Mehemmed Paşa Sakız muhâfazasına ve selefi Bodur Mustafâ Paşa Selânik 
muhâfazasına ta‘yîn buyuruldı. Mâh-ı Rebî‘ü'l-âhirin gurresi dü-şenbih gün 
Kandiye Muhâfızı Sadr-ı sâbık Numân Paşa'nın fevti haberi gelmeğin âlem 
mahzûn oldı. Yerine Niş'den çıkup Van Eyâleti virilen Sadr-ı sâbık Ermeni 
Mehemmed Paşa ta‘yîn olundı ve Eyâlet-i Van Haleb Vâlîsi Vezîr Moralı Hâcı 
Ali Paşa'ya ve Eyâlet-i Haleb bu yıl Şâm mansıbıyla emîrü'l-hac olan Vezîr 
Boşnak Receb Paşa'ya ve Eyâlet-i Şâm emîru'l-haclık ile Sayda-Berut Vâlisi 
olan Vezîr Çerkes Küçük Osmân Paşa'ya ve Sayda-Berut Sancağı Adana Vâlîsi 
Kara Mustafâ Paşa'ya tevcîh [ü] inâyet10 olundı. Ve Eyâlet-i Adana Karaman 
Vâlisi Şehsuvâr-oğlı Mehemmed Paşa mansıbına ilhâk buyurılup senede alt-
mış11 yük akçe mîrîye virmek üzere zâmin oldı ve İsveç kralı Danimarka kal‘a-
larından Frardik Kal‘asını muhâsara, bi'z-zât kendü bir tâbyasına yürüyüşde 
kurşun ile urılup helâk ve evlâdı olmamağla Kriştine nâm kız karındaşı yerine 
kral olduğı haberi geldi. Ve Eflak Voyvodası İskerlet-oğlı Yanaki'nin dahi fevti 
haberi gelmeğin yerine henûz esîrlikden gelen selefi büyük karındaşı Nikolay 
Bey nasb olup kaftân giydi. 

8 saksoncı -ÇY
9 gelüp ÇY
10 inâyet ÇY: -V
11 altmış Ç: -YV
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Binâ-yı Kitâbhâne der-Sarây-ı Pâdişâh Hazretleri

Pâdişâh hazretleri12 iç halkının ilme rağbetleri dahi ziyâde olmak ve İç hazî-
ne'de ve Hâsoda hazînesinde ve harem-i şerîfde bulunan kütüb-i nefîse anda13 
mahfûz durmak fikriyle Sarây-ı hümâyûnları içinde kâr-gîr bir musanna‘ kütü-
bhâne binâ buyurulması murâd-ı hümâyûnları olmağın arz odasının ardında 
vâki‘ Sultân Selîm Hân-ı Sânî binâ eylediği “havz bâğçesi” dimekle ma‘rûf 
sagīr bâğçe içindeki sâfî mermerden yapılmış havz ve üsti tekne kubbe ve etrâfı 
oniki aded kebîr sammâkî direkli köşk hedm ve yerine kitâbhâne tarh ve binâ 
olunmak üzre münâsib görmeğin, hedmine mübâşeret olunup birkaç günde 
taşı toprağı ayırtlandıkdan sonra pâdişâh hazretleri bir mübârek günde ya‘nî ki 
dedeleri14 Sultân Ahmed Hân-ı kadîm hazretleri At Meydânı'nda binâ buyur-
dukları câmi‘-i şerîf  temelinin hafrına ibtidâ kendüler urdukları altun kazma 
hâlâ Hâsoda hazînesinde mahfûz idi. Getürdüp havz bâğçesinin içinde vaz‘-ı 
esâs-ı kitâbhâne15 kılınacak mahalle varup kiler ve seferli odalarının hâcelerine 
du‘â itdirdikden sonra teberrüken ol kazma ile ibtidâ kendüler ve sonra büyük 
şehzâdeleri Süleymân Hân, dahi sonra arz ağaları hafr ve andan mi‘mârân 
ve neccârân mübâşeretiyle temeli kazılup hâzırlandı. Ve mâh-ı mezbûrun 
onbirinci penç-şenbih gün da‘vet-i hümâyûnla vüzerâ ve ulemâ ve meşâyih 
ve defterdârân ve mi‘mârân üzerine varup du‘âdan sonra vaz‘-ı esâs kılındı 
ve ikdâm-ı tâmm buyurulmağın altı ayda itmâma irdi ve seferli iç oğlanlarının 
odası za‘îf  ve mukīm olmağın bi-emr-i hümâyûn ol dahi temelinden hedm 
ve müceddeden bir âlî oda binâ ve mezkûr16 sammâkî direklerin lüzûmuna 
göre dokuz adedi sakafı altına kemerler atılup tertîb kılındı. Mâh-ı Cemâzi-
ye'l-evvel'in ikinci penç-şenbih güni ki Nevrûz-ı sultânın dahi ikinci güni idi, 
silâhdâr-ı şehriyârî sâbık Dâye-zâde Gürci İbrâhîm Ağa ahidnâme-i hümâyûn 
ve hedâyâ-yı lâyıka ile Nemçe çâsârına gönderildi. Ve mâh-ı mezbûrun al-
tıncı dü-şenbih gün vezîr-i aʻzam hazretleri hazînedârlığı hıdmetiyle dâmâdı 
olan Mehemmed Ağa'yı kendüye kethudâ ve selefi Sarrâf  Mehemmed Ağa'yı 
rikâb-ı hümâyûna kapucılar kethudâsı nasb eyledi. Ve Hekîm-başı Ömer 
Efendi mansıbına Anadolı kazaskerliği zamîme ve selefi Veliyyüddin Efendi 

12 pâdişâh hazretleri -ÇY
13 nefîseden de ÇY
14 dedeleri -ÇY
15 kitâbhâne -ÇY
16 oğlanlarının... mezkûr -ÇY
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kādîlıkları dörder beşer kat furûht itmek töhmetiyle Midillü'ye nefy olundı. Ve 
mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in üçünci şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb17 hazretlerin 
vezîr-i aʻzam Kağıthâne'ye da‘vet ve ziyâfet eyleyüp atlu ve yaya ciridler ve 
pehlivânlar ve at koşuları seyr itdirdi.

Vak‘a-i Niş

Niş muhâfazasında olan kapu kullarının yedi kıst mevâcibleri virilmeyüp avk 
[u] te’hîr olunduğundan birkaç kerre zâbitlerine varup arz u tazallüm eyle-
yüp “işte görüyorsuz serhadde alış-veriş yok, ancak bir ulûfeye muhtâcız anı 
dahi göndermiyorlar. Hem “serhadd beylik” dirler hem ulûfemizi virmeyüp 
karnımızı doyurmazlar. Bu nasıl merhametsizlikdir? Lutf  eyleyüp ahvâlimizi 
Âsitâne'de18 yeniçeri ağasına bildirin bize19 merhamet eylesünler ve illâ kal‘ayı 
bırakup şer‘le da‘vâmızı görmeğe İstanbul'a gideriz” didiklerin mahzar-birle 
yeniçeri ağasına, ol dahi vezîr-i aʻzama ve20 ol dahi rikâb-ı hümâyûna bildi-
ricek, birkaç güne değin tedârük idüp gönderilür sözün virdiler. Anlar dahi 
birer zamân sabr eylediler hılâfı zuhûr idicek21 bir gice ale'l-gafle kışlalarından 
boşanup Niş ta‘mîrine me’mûr Rumili Beylerbeyisi Muhsin-zâde Vezîr Abdul-
lâh Paşa henûz dahi gelmemiş ve Van Eyâleti virilen sadr-ı sâbık Ermeni Me-
hemmed Paşa dahi Niş muhâfazasından çıkup mansıbına gitmemişdi, [321a] 
hânesin basup tutdılar ve kendü zâbitleri ve kal‘a defterdârı ile ma‘an bende 
çeküp, bir han içinde habs eylediler. “Ya ulûfelerimizi virirsiz ya cümlenizi 
katl ve kal‘ayı boşaldup azîmetimizden dönmeziz” dimeleri ile araya muslihûn 
girüp Mehemmed Paşa tarafından onaltı güne değin ulûfelerin Âsitâne'den 
getürtmek üzre ahd [ü] şart itmekle anlar dahi âmân virdiler. Mehemmed Paşa 
dahi vâki‘-i hâli yazup hâlâ mahbûs ve mukayyed22 olduğun ve eğer şartımız-
dan bir gün tecâvüz ider ise katl [ü] helâk olacağın der-i devlete23 arz ve feryâd 
[u] figân eyledi. Âdemi üç günde gelüp arzı vezîr-i aʻzama virdi. Ol dahi rikâb-ı 
hümâyûna telhîs idüp ba‘de'l-istişâre ale't-ta‘cîl iki kıst peşîn ve iki kıst dahi 

17 âlî-cenâb ÇY: -V
18 Âsitâne-i aliyyede ÇY: âliyye -V 
19 bizlere ÇY
20 ve -ÇY
21 birkaç... idicek -ÇY
22 kayd ÇY
23 devlet-medâra ÇY: medâr -V
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ol havâlîlerin harâc-ı mâlından havâle idüp dört kıst olmak üzre gönderdiler. 
Lâkin iki kıst peşîn gönderilen ulûfenin bir kıstını Yeniçeri Ağası Fındık-zâde 
Ahmed Ağa alıkoyup ekl [ü] bel‘ eyledi. Bu aralıkda Rumili Beylerbeyisi Vezîr 
Abdullâh Paşa dahi mükemmel kapusı ve bütün eyâleti askeri ile Niş altına 
gelüp kondı. Ahvâle vâkıf  oldı ve mahbûs Mehemmed Paşa ile ocak ağaların 
ıtlâkı içün eşkıyâ haber gönderdi ve illâ cümlesi katl-i âmm olacakların bildirdi. 
Lâkin ısgā itmeyüp24 inâd [u] muhâlefet itmeleri ile pes-i perdeden yerli kuluna 
âdem gönderüp gice ile âlem ağyârdan hâlî iken kal‘anın topların ve tâbyaların 
zabt ve kal‘a kapuların açdırdılar ve25 Abdullâh Paşa dahi Rumili'nin sağ ve sol 
kol alay beylerin askerleri ile yürütdi. “Eğer size birisi el kaldırırsa pâdişâh-ı 
âlî26 hazretleri bunları kulluk defterinden hekk itmişdir cümlesin kırasız” deyü 
tenbîh eyledi. Eşkıyâ dahi ahvâle vâkıf  olıcak cân başlarına sıçrayup nasıl ceng 
ve nasıl inâd [u] muhâlefet her biri delikden deliğe girüp el-âmân el-âmân 
feryâdı gûş-ı paşaya iricek, âmân virüp mahbûsları ıtlâk ve hemân ol sâ‘at Me-
hemmed Paşa tevâbi‘în alup alay ile kal‘adan çıkup mansıbına gitdi. Bu ma-
halde Âsitâne'den dört kıst ulûfe dahi geldi, defterler açılup mektûblar okundı. 
Üç kıst ulûfe zâhir olıcak Abdullâh Paşa, “bu nasıl işdir gönderilen ulûfe dört 
gelen üç” diyüp ta‘accüb eyledüğünden gayri, kul tâ’ifesi kabûl itmeyüp bu 
husûs içün “bu yolda kırılırsak kırılalım27 yedi kıst ulûfemiz tamâm gelmeyince 
almazız” cevâbı ile müdde‘âlarında musırr olıcak Abdullâh Paşa dahi vâki‘-i 
hâli arz idüp bi-eyyi vechin-kân müsâ‘adeye muhtâc, gayri çâre yokdur, fikr-i 
fâsidleri28 fenâ olduğın i‘lâm ve sâ’ir serhadlere dahi sirâyet ideceğinde iştibâh 
olunmayacağın beyân ve Vidin Kal‘ası dahi ara-yatı olmağla âdemleri varup 
gelmeden hâli değil. Anda olan kapu kulların dahi izlâl idüp yek-dil ü yek-cihet 
oldukların bildirmeğin, vezîr-i aʻzam cânibinden rikâb-ı hümâyûna arz olun-
dukdan sonra, bi'z-zarûrî cümle serhadlerin yedişer kıst ulûfeleri bi't-tamâm 
hesâb olunup her birine kendülere münâsib semtlerinden havâle irsâl ve teskîn 
ve îkāz-ı fitne kılındı ve Yeniçeri Ağası Fındık-zâde Ahmed Ağa'nın def‘-i fitne 
tedârüki üzerine lâzım iken ihmâl [ü] tekâsül ve bir kıst ulûfeyi gasb ve ihânet 
töhmetiyle mâh-ı Receb'in gurresi şenbih gün azl ve erken vezîr-i aʻzam kapu-
suna da‘vet ve geldüği sâ‘at bir kayığa konup Tekfurdağı'na ve birkaç günden 

24 ısgā itmeyüp ÇY: -V
25 ve -ÇY
26 âlî ÇY: -V
27 kırılırsak kırılalım V: kırılıruz ÇY 
28 aklen +Ç: ile +Y: -V
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sonra Sakız'a29 nefy olundı ve Tekfurdağı'nda menfâ ağa-yı yeniçeriyân-ı sâbık 
Ermeni Mehemmed Ağa'ya mukaddem haber gönderilüp bu gice evine gelmiş 
ve erkence vezîr-i aʻzam huzûruna götürülmüş-idi, ol sâ‘at ikinci def‘a yeniçeri 
ağalığına kaftân giydirilüp kapuya gönderildi. Ve yine ol gün Başdefterdâr Sarı 
Mustafâ Efendi dahi serhadlerin ulûfesi tedârükünde ihmâl ve ihâneti sebebiy-
le azl olunup yerine Başmuhâsebe Kîsedârı Türk İbrâhîm Efendi başdefterdâr 
nasb olup kaftân giydi ve Niş ve Vidin muhâfazasında olan kapukulı zâbitleri 
tebdîl olup ekseri mahrece30 sürüldi ve Mora kastelinden ma‘zûl Kürt Hasan 
Paşa Sakız muhâfazasına ve selefi Vezîr Kara Mehemmed Paşa Vidin muhâ-
fazasına ve anın selefi Vezîr Abaza Koca Mustafâ Paşa Trabzon muhâfazasına 
ta‘yîn olup Eğriboz muhâfızı sadr-ı şehîd Fâzıl Mustafâ Paşa'nın küçük-oğlı 
Vezîr Deli Esad Paşa'yla Hanya muhâfızı Minder Masdısı Vezîr İbrâhîm Pa-
şa'nın mansıbları mübâdele olundı. 

Zelzele-i Azîme

Mâh-ı mezbûrun altıncı penç-şenbih güni ki Mayıs'ın dahi ondördünci güni 
idi, öyle ezânında sâ‘at beşe çeyrek kalarak bir zelzele-i azîme vâki‘ oldı ki zeh-
reler çâk oldı. Şehr-i İstanbul'da rahne-dâr olmadık hâne ve yıkılmadık ocak 
kalmadı. Yağlıkçılar Çarşusu'nda bir kemer yıkılup altında on kadar âdem kal-
dı. Câ-be-câ hisâr dîvârı ve burçlar hedm olup Sultân Mehemmed ve Sultân 
Bâyezîd Câmi‘i'nin ve Edirne Kapusı dâhilinde Mihrimâh Sultân Câmi‘inin 
kubbeleri çatladı ve nice minârât yıkıldı. Ve Galata zindânına mülâsık hisâr 
dîvârı yıkılup altında kebâbcı dükkânında dört nefer âdem kalup üçi helâk olup 
biri sağ çıkdı. Şehr-i İznikmid'in beşde dört bölüği yıkıldı, altında kalan ricâl 
ve nisvân ve sıbyândan dörtbin kadar âdem helâk olduğun tahkīka irdi. Ve altı 
aded câmi‘-i şerîf  yıkılup içinde bulunanlardan altıyüz kadar31 âdem helâk oldı 
ve kâfirî binâ şehre gelen su kemerlerinin beşi yıkıldı. Ve hattâ yirmibeş zirâ‘ 
bir şayka yapıldığı yerden tîzgâhdan kaldırup on adım kadar mahalle atduğın 
gören kimesnelerden işitdim. Buna münâsebet fakīrin bâğçe kapusı dâhilinde 
hisâr dîvârı üzre olan hânemizin bir camını kopardup yirmi adım mahalle 
atduğun bize vâki‘ oldı. Ve Yalova Kasabası'nın nısfı yıkıldı ve Karamürsel 

29 Sakız cezîresine ÇY: cezîresi -V
30 hâce ÇY
31 mıkdârı ÇY
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Kasabası bütün yıkıldı ve Kazıklı Kasabası yire geçdi. Ve Sapanca Kasabası 
ve Düzce Kasabası yıkılup ekserî halkı helâk oldı ve ekserî harâblık mezkûr 
vilâyetlere isâbet eyledi. Bi-emri'llâhi teʻâlâ sâ’ir Rumili ve Anadolı câniblerine 
aslâ bir mahalle zarar [u] ziyân olmadı. Mâh-ı mezbûrun sekizinci şenbih güni 
surre çıkdı ve onyedinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı âlî32 hazretleri tersâne bâğ-
çesine göçdi ve yirmiyedinci penç-şenbih gün şeyhü'l-islâm efendi ile vüzerâyı 
mahall-i mezbûrede hırka-i şerîf  odasına da‘vet ve büyük şehzâde Süleymân 
Hân hâzır olduğı hâlde hatm idüp, ba‘de'd-du‘â ol meclis-i hâssü'l-hâsda hâce-
leri olan İmâm-ı sultânî Arab-zâde Abdurrahmân Efendi'ye varınca cümleye 
semmûr erkân kürkler ile ikrâm ve ri‘âyet kılındılar. 

Âmeden-i ilçi-i Moskov

Bundan bir ay33 akdem Moskov ilçisi gelüp Cellâd Çeşmesi kurbünde Kör 
Şaʻbân Ağa hânesine indirilüp mu‘tâd üzre me’kûlât ve meşrûbâtı mîrîden34 
ta‘yîn buyurulmuş-idi. Mâh-ı Şa‘bân'ın ikinci salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet 
ve ziyâfet olup kānûn-ı kadîm35 üzre hıl‘atlenüp vüzerâ akībince hâne-i arzda 
pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp nâmesin sundı ve pîşkeşin arz ve çarı tarafından 
söyleyicek sözin dahi tercemân lisânıyla söyleyüp konağına gitdi. 

ihdâs-ı Fener der-Kız Kulesi

Kâfir zamânından berü karanlık gicelerde Akdeniz'den gelen sefâyin be-her-
hâl Kız Kulesi önünden geçmede azîm havf  [u] haşyet çekdüği ma‘lûm-ı hâs 
ve âmm olmağın pâdişâh-ı âlî-cenâb36 hazretleri bir âsâr-ı celîle buyurdılar. 
Ya‘ni ki Kız Kulesi'nin bir kûşesinde gicelerde fürûzân olmak üzre bir fener 
vaz‘ idüp tersâne-i âmireden yevmî dört vukiyye revgan-ı zeyt ta‘yîn buyur-
duklarından mâ‘adâ, hadâyık-ı hâssalarından Dolmabâğçe'nin etrâfına dîvâr 
çekdirüp asl yol deryâ kenârında iken mürûr-ı eyyâm ile telâtum-ı emvâc-ı 
deryâ fesh37 âyende vü revende bâğçe içinden yol itmekle böyle bir nâzenîn ha-

32 âlî ÇY: -V
33 bir ay -ÇY
34 mîrîden ÇY: -V
35 kadîm ÇY: -V
36 âlî-cenâb ÇY: -V
37 fesh -ÇY
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dâyık-ı sultânî harâb olmuş-idi. Deryâ tarafının dîvârı sakız bâğçelerinin dîvârı 
şeklinde bedenli ve ara yerleri parmaklıklı ve kara cânibi yek-pâre dîvâr olup 
ve Arab İskelesi dahi kapanup yerine taşra hâssa odalar ve yanına hâssa ka-
yıkhâne ta‘mîr ve şâh-râh-ı ibâdu'llâh Arab Câmi‘i önünde ve mahalle içinde 
ve Dolmabâğçe ardından ve Kara Abalı bâğçesinin içinden geçilüp Kara Abalı 
Mescidi önüne doğrı yol olmak üzere izn-i sultânî erzânî buyuruldı. Mâh-ı 
mezbûrun onbeşinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı âlî-cenâb38 hazretleri tersâne 
bâğçesinden Beşiktaş Sarâyı'na nakl eyledi. 

Onyedinci çehâr-şenbih gice39 beşinci sâ‘atde Gedikpaşa'da vâki‘ Sabuncı 
odalarından âteş zuhûr idüp etrâf-ı çârşûyı ve Gedikpaşa Hammâmın yakup40 
andan dik aşağı gidüp Bâlî Paşa ve İbrâhîm Paşa câmi‘lerin ve Kadırga Lima-
nı'ndaki Payzen Hanı'nı ve yanındaki kolluğı ve Rûm kilisasın yakup andan 
sağ tarafı ulu yol ve sol cânibi dâhil-i hisârdan alup Ermeni kilisasın ve Ermeni 
mahallesin yakup vüzerâ ve ocaklu41 her ne kadar söyündürmeye sa‘y eyledi-
ler ise mümkin olmayup ol gice ve irtesi ahşama değin ve ahşam penç-şenbih 
gicesi sabâha değin yanup, Defterdâr-ı sâbık Sarı Deli Mustafâ Efendi hânesi 
kurbünde teskîn42 buldı43. Ve mâh-ı Ramazân'ın onbeşinci salı gün Beşiktaş 
Hâsodasında hırka-i şerîf  açılup vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih du‘âda hâzır 
bulundılar. 

Âmeden-i ilçi-i Nemçe

Mâh-ı mezbûrun ondördünci dü-şenbih gün ahidnâme ile Nemçe ilçisi gelüp 
Dâvudpaşa kurbünde vâki‘ Hazînedâr Çiftliği civârında sahrâda çadırları ile 
konup andan [321b] çiftlik-i mezbûra nakl eyledi. Galata Beyoğlu'nda Nemçe 
ilçilerine mahsûs hâne taraf-ı mîrîden meremmet44 olup cedîd ağır döşemeler 
ile döşenüp tevâbi‘âtı içün dahi etrâfındaki hâneler tutılup hâzırlanmış idi. Lâ-
kin azîm tâ‘ûn vakti olmağla gitmeyüp mahall-i mezbûrda kaldı. Me’kûlât ve 

38 âlî-cenâb ÇY: -V
39 gicesi ÇY
40 ihrâk idüp ÇY
41 ocak halkı ÇY
42 ve müntafî +ÇY: -V
43 oldu ÇY
44 meremmât ÇY
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meşrûbâtı taraf-ı mîrîden45 kānûndan ziyâde görüldi ve mâh-ı mezbûrun onal-
tıncı çehâr-şenbih gün âyin-i bâtılı üzre alayın46 düzüp47 çavuşbaşı ve sipâh 
[ve] silâhdâr ağaları birer48 mıkdâr ocakları halkı ile Topkapusı hâricinde vâki‘ 
Yığma Tepe kurbünde karşulayup önüne düşdiler. Tranpetesin çalup âyin-i 
bâtılın icrâ iderek Edirnekapusu'ndan İstanbul'a49 girüp Balat'a indi. Ve Fener 
Kapusu'ndan taşra çıkup hâric-i hisâr ile Ayvansarây'a ve ândan yukaru gidüp 
yine Dâvudpaşa kurbünden geçüp konağına indi. Ve mâh-ı mezbûrun yirmii-
kinci salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve kendüye mahsûs tabh olunan ta‘âm 
ile ziyâfet olunup sene-i mâziyyenin reşen ve lezez mevâcibi tevzî‘inden sonra 
kendüye muvahhidî50 serâserli kürk ve cümle tevâbi‘ine mertebelerince hıl‘atler 
giydirilüp mu‘tâd üzre vüzerâ akabince nefer-i bey-zâdeleriyle51 arz odasında 
pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp ahidnâmesin sundı ve lisânen52 çâsârının sözün 
dahi tercemân53 vesâtatıyla söyleyüp ve pîşkeşin teslîm idüp menziline gitdi.54 

Sûret-i Ahidnâme-i Çasar-ı55 Nemçe56

[322a] Mâh-ı Şevvâl'in gurresi çehâr-şenbih güni ki Ağustos'un altısıdır. 
Mu‘tâd üzre pâdişâh-ı gāzî hazretleri a‘yân-ı devlet ile bâbü's-sa‘âdede bay-
ramlaşup andan alay-birle Sultân Ahmed Câmi‘ine varup salât-ı îdi kılup 
geldiler.57 Hattâ Nemçe ilçisi giceden getürilüp At Meydânı'na çıkacak yol 
başında vâki‘ Veli Baba-oğlı Ahmed Ağa hânesinden alay-ı pâdişâhîyi seyr 
[ü] temâşâ58 itdirdiler59. Ve üçünci cumʻa gün Sekbân-başı Yekçeşm Koca 

45 taraf-ı mîrîden ÇY: -V
46 alayların ÇY
47 düzüp VY: durup Ç
48 bir ÇY
49 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY 
50 muvahhidî -ÇY
51 nefer-i bey-zâdeleriyle -ÇY
52 ve lisânen -ÇY
53 tercümân -Ç
54 revân oldu ÇY
55 çar Ç: çasar YV
56 Ahid-nâme daha sonra yazılmak üzere sahife boş bırakılmış.
57 girü avdet eylediler ÇY
58 temâşâ ÇY: -V
59 itdiler ÇY
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İskender Ağa yüzon yaşında fevt olup60 yerine Kul Kethudâsı Çerkes Mustafâ 
Ağa sekbân-başı ve anın yerine zağarcılıkdan ma‘zûl Arnavud Hasan Ağa 
kul kethudâsı nasb olundı. Ve mâh-ı mezbûrun onuncı cumʻa gün Sipâhîler 
Ağası Kādî Halîl Ağa ve Silâhdâr Ağası Boşnak Mehemmed Ağa azillerinden 
sâbıkā Şâm-ı Trablus Eyâleti’nden ma‘zûl ve paşalık defterinden hekk olunan 
Çalık Ahmed Ağa'ya sipâhîler ağalığı ve cebeci-başılıkdan ma‘zûl Niğdeli Ali 
Ağa'ya silâhdâr ağalığı tevcîh ve Habeş Eyâleti Cidde Sancağı’ndan ifrâz ve 
senede mîrîye beşbin guruş virmek şartıyla vezîr-i aʻzam ağavâtından Erkenetli 
İbrâhîm Ağa'ya te’bîden inâyet [ü] ihsân61 buyuruldı. Ve mâh-ı mezbûrun yir-
minci dü-şenbih gün vezîr-i aʻzam hazretleri Nemçe ilçisi hadâyık-ı hâssadan 
Vidoz Bâğçesi'ne da‘vet ve ziyâfet idüp eğerlenmiş at ihsân eyledi. Ve mâh-ı 
Zi'l-ka‘de'nin ikinci şenbih gün pâdişâh-ı gāzî hazretleri Beşiktaş sarâyından 
Eyyûb'de vâki‘ vâlide yalısına göçüp iç oğlan tersâne sarâyına nakl eylediler. Ol 
gün Rumili Kādî-askeri Dâmâd-zâde Ahmed Efendi azlinden yerine Rumili 
sadrından munfasıl Uşşâkī-zâde es-Seyyid Mehemmed Efendi nasb olundı. Ve 
mâh-ı mezbûrun dördünci dü-şenbih gün sadr-ı aʻzam hazretleri yine Nemçe 
ilçisin Anadolıhisârı kurbünde vâki‘ Sadr-ı sâbık Ammî-zâde Hüseyin Paşa Ya-
lısı'na da‘vet ve ziyâfet eyledi. Şöyle ki evvelâ vezîr-i aʻzam hazretleri kendüler 
mukaddem Beşiktaş mevlevî-hânesine muttasıl yalısına teşrîf  buyurmuşlar idi. 
Ve62 ol mahalde ilçiye bir çekdiri hazırlamış idi, ilçi dahi Dâvudpaşa kurbünde 
sâkin olduğı Hazînedâr Çiftliği'nden binüp Ayvansarây İskelesi'ne gelüp indi 
ve kendü içün mahsûs hazırlanan yedi çifte kayığa bindi. Ve tevâbi‘i dahi ha-
zırlanmış üçer çifte elli kadar kayığa ikişer üçer bindiler ve doğrı varup vezîr-i 
aʻzam yalısına çıkdı ve kendüler ile görüşdi. Bir mıkdâr sohbet ve kahve ve 
şerbet ve buhûrdan sonra vezîr-i aʻzam hazretleri kendü sandalına ve ilçi dahi 
çekdiriye binüp bayraklar ve sancaklar küşâde ve tabl-hâne çalınarak yaluya 
varup yanaşdı ve azîm ziyâfet olup ne denlü oyuncı varsa mehâretlerin izhâr 
eylediler ve gûlgûlî çukaya kaplu bir mervânî63 semmûr kürk giydirüp yine 
ke'l-evvel Ayvansarây'dan çıkup menziline gitdi. Ve mâh-ı mezbûrun onse-
kizinci dü-şenbih gün vükelâ-yı devlet Tophâne'de top dökmeğe ve andan 
tersâneye varup altmış bir buçuk zirâ‘ kurılan üç anbarlı kalyon du‘âsında 
hâzır bulundılar. Ve mâh-ı mezbûrun yirmialtıncı salı gün Venedik cumhûrı 

60 vefât idüp ÇY
61 ihsân ÇY: -V
62 ve ÇY: -V
63 bir mervânî -ÇY

1106 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



tarafından gelen ilçi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup cümle tevâbi‘i ile 
hıl‘atlendi ve ancak kendü sekiz nefer âdemisiyle vüzerâ akībinde arz odasında 
pâye-i serîr-i64 masîre yüz sürüp ahidnâmesin sunup pîşkeşin arz eyledi. Ve65 
mâh-ı Zi'l-hicce'nin yedinci dü-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî hazretleri Eyyûb-i 
Ensârî66 Yalısı'ndan Yenisarây'a külliyyet ile nakl [ü] hareket buyurdılar. Ve 
onuncı salı gün a‘yân-ı devlet ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup andan alay ile 
Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup bayrâm namâzın kılup67 geldi68. Ve mâh-ı 
mezbûrun yirmiüçünci dü-şenbih gün rûz-ı Kāsım vâki‘ oldı. Ve sene bunda 
encâma irdi.

64 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
65 ve ÇY: -V
66 Ensârî ÇY: -V
67 edâ ÇY
68 ba‘dehû avdet buyurdılar ÇY
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BiN YÜZ OTUZ iKi SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharremi'nin1 dördünci cumʻa güni ki Teşrîn-i sânî'nin 
altısıdır. Sipâhîler Ağası Çalık Ahmed Ağa fevtinden yerine Dergâh-ı âlî 
kapucı-başılarından Mehemmed Bey nasb oldı. Ve yedinci dü-şenbih gicesi 
pâdişâh-ı gāzî2 hazretlerinin Hadîce nâm bir sultânları vücûda geldi.3 

Zuhûr-ı Sikke-i Cedîde

Pâdişâh-ı gāzî hazretleri sikke-i hümâyûnlarına kemâl-i tekayyüd ve ihtimâm-ı 
tâmm4 buyurmağın “otuz seneden berü Âsitâne-i sa‘âdet'lerinde kat‘ ve râ-
yic olan zolota seksen akçeye ve sülüs kırk akçeye olarak kâfir sikkesi ya‘ni 
ki kâfir zolotası doksan akçeye ve sülüsi kırk akçeye geçmek niye iktizâ ider” 
deyü vezîr-i aʻzamı5 da‘vet ve bu bâbda meşveret idüp “bizim zolatamız ile 
kâfir zolotası yoklansun ve çâşnîleri bakılsun” buyurmağın, defterdâr efendi 
ile Mahmûd Paşa nâ’ibi Darbhâne’ye varup Devlet-i aliyye zolotasıyla kâfir 
zolotası rîhte olup çâşnîleri tutuldı. Devlet-i aliyye zolotasında seksen beş ve 
doksan akçelik gümüş bulundı ve kâfir zolotasında yetmiş ve yetmiş beş akçelik 
sîm nümâyân olduğı hüccet olup rikâb-ı hümâyûna6 arz [u] i‘lâm7 olundukda 

1 Muharremü'l-harâmının ÇY: harâm -V
2 gāzî ÇY: -V
3 dünyâya teşrîf  buyurdılar ÇY
4 tâm ÇY: -V
5 vezîr-i aʻzam kullarını ÇY: kulları -V
6 hümâyûn-ı husrevâneye ÇY: husrevâne -V
7 u i‘lâm ÇY: -V
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Devlet-i aliyye zolotası doksan akçeye ve sülüsi kırk beş akçeye ve kâfir zolo-
tası seksen sekize ve sülüsi kırk dört akçeye râyic olmak üzre hatt-ı şerîf  sâdır 
olmağın İstanbul'da dellâl nidâ itdirildi. Ve minvâl-i meşrûh üzre memâlik-i 
İslâmiyye'ye dahi fermânlar gönderildi ve bi-emr-i hümâyûn yirmidört karat 
hâlisü'l-ayâr olup üç guruş ve bir rub‘a râyic olmak üzre ufak kıt‘a zincirli fın-
dık altun kat‘ ve her sınıfı altmış ayârında berâber olmak üzre tuğrâlı guruş yüz 
yirmiye ve yarımlık altmışa ve rub‘ otuza ve pâre üçe ve ufak akçe birere râyic 
olmak üzre sikke-i cedîde kesilüp mâh-ı mezbûrun sekizinci salı gün sene-i mâ-
ziyyenin çıkan masar ulûfesine birer mıkdâr vaz‘ ve tevzî‘ olunup vüzerâ arza 
girdi. Ve mâh-ı mezbûrun yirmidokuzuncı salı gün pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin 
Reyhâne nâm bir sultânları fevt olup a‘yân-ı devlet dârü's-sa‘âdeden alup ve 
namâzın meydân-ı sarâyda kılup Vâlide Sultân Türbesi hâricinde bâğçelikde 
götürüp defn eylediler. 

Velâdet ve Vefât-ı şehzâde Sultân Abdullâh

Ve mâh-ı Saferü'l-hayrın beşinci bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî hazretlerinin Abdul-
lâh nâm8 bir şehzâdesi9 vucûda gelüp10 ancak İstanbul'da üç gün üç gice şehir 
donanması fermân olup mübâşeret üzre iken irtesi dü-şenbih gün fevt olup 
cenâzesin a‘yân-ı devlet dârü's-sa‘âdeden alup namâzın sarây meydânında kı-
lup Vâlide Câmi‘i Türbesi'nde defn eylediler ve mâh-ı mezbûrun onuncı cumʻa 
gicesi Emetullâh nâm bir sultânları dahi vücûda geldi. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-ev-
velin gurresi penç-şenbih gün İmâm Sâlih Efendi azlinden İstanbul Kazâsı 
Mekke'den munfasıl Dürrî Mehemmed Efendi'ye tevcîh [ü] inâyet11 olundı. 

ihrâk-şoden-i Kârhâne-i Top

Ve mâh-ı mezbûrun beşinci dü-şenbih gün Tophâne'de vâki‘ Sultân Bâyezîd 
Hân binâsı olan ahşâbdan tahta sakaflı Tophâne'de iki aded top kârhânesin-
den birinin top dökmek üzere hâzır olan furununa âteş virilüp pîş [ü] pes ve 
yemîn [ü] yesâr ve zirve-i a‘lâsı muhâfaza olunur iken bi-emri'llâhi teʻâlâ ah-

8 nâm -Ç
9 şehzâde-i nev-civânı ÇY: nev-civân -V
10 dünyâya teşrîf  buyurdılar ÇY
11 ü inâyet ÇY: -V
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şâm dokuzuncı sâ‘atde şerâreden sakafı tutuşup def‘i mümkin olmamağla bir 
sâ‘at mıkdârı zamânda bi'l-külliye yanup beşyüz kîselik mâl-ı mîrî muzmahil 
oldı. Der-akab beş kıyye kâr-gîr yapılup itmâma irdi. Ve mâh-ı mezbûrun oni-
kinci dü-şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i şerîf  okunup pâdişâh-ı 
gāzî hazretleri ile a‘yân-ı devlet du‘âda hâzır bulundılar. Ol gün müjdeci gelüp 
hüccâc-ı müslimîn selâmet-birle Şâm-ı şerîfe vusûlün haberin virüp yamağıyla 
kaftân giydiler. Ve mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı dü-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî 
hazretlerinin Rukiyye nâm bir sultânları ve yirmibeşinci bâzâr gün Emetullâh 
nâm bir sultânları dahi12 fevt olup mu‘tâd üzre a‘yân-ı devlet dârü's-sa‘âdeden 
alup ve meydân-ı sarâyda namâzların13 kılup Vâlide Câmi‘i Türbesi bâğçeli-
ğinde götürüp defn eylediler ve mâh-ı mezbûrun yirmiyedinci salı gün dîvân-ı 
hümâyûnda sene-i mâziyyenin recec mevâcibi çıkup vüzerâ arza girdi. 

Tebeddülât-ı Manâsıb

Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhirin gurresi cumʻa güni Sakız Muhâfızı Vezîr Tezkireci 
İbrâhîm Paşa Kırım'da Yeni Kal‘a muhâfazasına ta‘yîn olup anın selefi Vezîr 
Çakırcı Hüseyin Paşa'ya Niğbolı Sancağı ve anın selefi Vezîr Ârifî Ahmed 
Paşa'ya Karaman Eyâleti ve anın selefi Vezîr Kethudâ Osmân Paşa'ya emîr-i 
haclık ile Şâm Eyâleti ve anın selefi Vezîr Küçük Osmân Paşa'ya Diyârbekir 
Eyâleti ve anın selefi sadru'-ş-şehîd Fâzıl Mustafâ Paşa-zâde Vezîr Abdullâh 
Paşa'ya Erzurûm Eyâleti ve anın selefi Vezîr Boşnak Sarı Mustafâ Paşa'ya Bas-
ra Eyâleti tevcîh [ü] inâyet14 buyurılup ve anın selefi Vezîr15 Genç Ahmed Paşa 
babası Bağdâd Vâlîsi Vezîr Eyyûbî Hasan Paşa yanında meksi emr olundı. Ve 
Narde Muhâfızı Vezîr Topal Osmân Paşa'ya Bosna Eyâleti ve anın selefi Vezîr 
Kayseriyyeli Osmân Paşa'ya ber-vech-i arpalık Yanya ve Avlonya sancakları ve 
tersâne kethudâlığından ma‘zûl Bekir Paşa'ya Tunus Eyâleti virildi. Ve mâh-ı 
Cemâziye'l-evvelin gurresi bâzâr gün İstanbul Kazâsı'ndan munfasıl Ak Mah-
mûd Efendi-zâde Seyyid Zeynel Âbidîn Efendi'ye Anadolı pâyesiyle nakābet 
ve selefi Başmakcı-zâde Abdullâh Efendi'ye Anadolı sadrı inâyet buyuruldı. 

12 dahi ÇY: -V
13 namâz ÇY
14 ü inâyet ÇY: -V
15 vezîr -V
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Salb-ı Burunsuz Korsan Kâfir

Ve mukaddemâ ümerâ-yı bahriyyeden Hazînedâr Frenk Hasan Paşa çek-
dirmesi pây-zenlerinden iken firâr ve Malta'dan bayrak alup yirmi seneden 
berü korsanlık idüp Akdeniz yalıları ve cezîrelerin gâret [ü] hasâret eyleyüp 
ele girmeyen Burunsuz nâm la‘în16 ü17 bî18-dîn Eğriboz'da vâki‘ Kızılhisâr 
kurbünde furtunadan sefînesi karaya urmağın giriftâr ve mahbûs ve mukayyed 
olduğun Eğriboz Muhâfızı Vezîr Masdı İbrâhîm Paşa der-i devlete19 arz [u] 
i‘lâm20 itmeğin varup getürmeğe gediklü bir za‘îm ağa ile iki bostâncı hâseki 
irsâl olunmuş idi. Mâh-ı mezbûrun yedinci şenbih gün İstanbul'a geldüği ve 
bundan akdem bir dahi giriftâr ve bir takrîb ile firâr idüp bindüği bir göçerin 
kalyonunı zabt [u] rabt21 ve tersâneye getürilüp merbût kılınmış idi ve bi-emr-i 
hümâyûn Yalı köşki berâberine çekdirilüp lenger-endâz kılındı ve sereni ucuna 
salb olundı. Ol gün seyrine cem‘ olan insân ve kayıkdan Galata Boğazı gö-
rünmez oldı. Ve mukābele-i hıdmet paşa-yı mûmâ-ileyh merhûm Sadr-ı sâbık 
Numân Paşa metrûkesi Âyişe Sultân hazretleri tezvîc olundı. Ve der-akab 
bundan gayri yine Malta korsanlarından iki be-nâm kalyonların birisi Kara-
man kenârına ve birisi Anabolı kurbüne karaya urmağın anların dahi ancak 
kapudânları ihzâr ve mahall-i mezkûrede [322b] ber-dâr kılındılar. Ve mâh-ı 
mezbûrun otuzuncı dü-şenbih gün Çerkes Mustafâ Bey yediyle Mısır hazînesi 
gelüp dâhil-i hazîne-i âmire oldı. 

reften-i ilçi-i Nemçe

Ve Nemçe ilçisi dahi vilâyetine gitmeğe me’zûn olmağın mâh-ı22 Cemâziye'l-â-
hir'in gurresi salı gün dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup mu‘tâd üzre 
vüzerâ akībinde arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâya23 yüz sürdi.24 Ol mahalde 
çasarına gidecek nâme-i hümâyûn kendüye teslîm ve yol tedârüki görilüp ha-

16 kâfir ÇY
17 ve -ÇY
18 bî -Ç
19 devlet-medâra ÇY: medâr -V
20 i‘lâm ÇY
21 u rabt ÇY: -V
22 mâh -ÇY
23 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
24 sürüp ÇY 
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reketinin vakti yine kendü re’yine müfevvaz kılındı. Ve25 irtesi çehâr-şenbih 
gün vezîr-i aʻzam kulları26 ilçi-i mesfûrı27 Eyyûb'de Sadr-ı sâbık Maktûl Kara 
Mustafâ Paşa Yalısı'na davet ve ziyâfet eyleyüp kürk giydirüp biri eğerlenmiş 
ve biri çullı iki at ihsân eyledi. Ve beşinci şenbih gün kapudân paşa ve altıncı 
bâzâr gün nişâncı paşa ve yedinci dü-şenbih gün vezîr-i aʻzam kethudâsı ve se-
kizinci salı gün yeniçeri ağası ve dokuzuncı çehâr-şenbih gün defterdâr efendi 
ve onuncı penç-şenbih gün re’îs efendi dahi kendü hânelerinde da‘vet ve ziyâ-
fet idüp her biri devlete lâyık eğerlenmiş birer at ile ikrâm ve mâh-ı mezbûrun 
ondokuzuncı şenbih gün Beyoğlu'nda temekkün olduğı hânesinden binüp tabl 
ve boruların çalarak ve âyin-i bâtılını icrâ iderek Fîl Köprüsü’nden ve Eyyûb-i 
Ensârî28 Çarşusu’ndan geçüp vilâyetine yıkılup gitdi. Ve mâh-ı Receb'in gur-
resi penç-şenbih gün cem‘an onbir kıt‘a çekdirir ile donanma-yı hümâyûn 
çıkup mu‘tâd-ı kadîm29 üzre vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Kapudân Vezîr Seyyid 
Süleymân Paşa Yalı köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâ-yı30 masîre yüz sürüp kendüye 
serâserli kürk ve ümerâ-yı bahriyye ve patrona ve iryâleye hıl‘at giydirildi. Ve 
mukaddem vezîr-i aʻzam kürkli ve sâde iki sevb hıla‘-i fâhire ve şeyhü'l-islâm 
efendi beyâz çukaya semmûr dûhte erkân kürk giymişler idi ve andan şenlik 
iderek Beşiktaş'a varup lenger-endâz oldı. Ol mahalde Kal‘a-yı Vidin Muhâfızı 
Vezîr31 Kara Mehemmed Paşa'dan arz gelüp ta‘mîrine me’mûr olduğı Vidin 
Kal‘ası donanma-yı hümâyûn askerine muhtâc olduğun i‘lâm itmekle der-akab 
kapudân paşa baştarde ile yedi kıt‘a çekdirir ile Vidin Kal‘ası ta‘mîrine me’mûr 
kılınup32 Karadeniz'den33 Tuna'ya ve andan Vidin'e varup hıdmet-i ta‘mîr ü 
termîme mücidd34 [ü] sâ‘î olmak buyuruldı ve dört kıt‘a çekdirir dahi Azak 
Kal‘ası ta‘mîrine ta‘yîn olundı. Ve kapudân paşa yalnız kendü bir sâ‘at evvel 
yerinde bulunmasının luzûmı olmağın altmış menzil ile karadan gönderildi. Ve 
patrona ve iryâle ile sekiz kıt‘a mîrî kalyon dahi Akdeniz muhâfazasına ta‘yîn 

25 ve -ÇY
26 kulları ÇY: -V
27 mesfûru -ÇY
28 Ensârî ÇY: -V
29 kadîm ÇY: -V
30 a‘lâ ÇY: -V
31 vezîr ÇY: -V
32 olup ÇY
33 Karadeniz'den VY: Karadeniz'e Ç
34 cidd ÇY
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olundı. Ve mâh-ı mezbûrun beşinci dü-şenbih gün surre çıkdı ve irtesi salı gün 
dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâziyyenin reşen mevâcibi çıkup vüzerâ arza girdi. 

Binâ-yı Dersiyye-i ibrâhîm Paşa be-Kurb-i Câmi‘-i şehzâde

Vezîr-i aʻzam Dâmâd-ı muhterem35 İbrâhîm Paşa-yı sâhib-i kerem hasbeten 
li'llâhi teʻâlâ 36 eski odalar mukābelesinde37 vâki‘ Şehzâde Câmi‘i kurbünde38 
binâsına mübâşeret eylediği dershâne ve hucurât ve kitâb-hâne ve taşra kûşe 
başında sebîl-hâne ve çeşme ve türbe tamâm olmağın mâh-ı mezbûrun on-
dördünci cehâr-şenbih gün cümle vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih ve39 a‘yân-ı 
kibâr da‘vet ve müderris ta‘yîn olunan Numân Paşa hâcesi dimekle ma‘rûf 
ve Kayseriyyeli Seyyid Ahmed Efendi sûre-i Fâtiha-i şerîfeden ders bed’ idüp 
du‘â ve senâ40 olundı. Kendüye çuka kaplu semmûr erkân kürk mu‘îdine sâde 
sof  ferâce ilbâs ve sâyir fukarâ-yı hucurâta ihsânlar virildi. Ve bundan üç sene 
mukaddem azl ve Selanik'e nefy olup ve andan firâr ve ihtifâ iden Sadr-ı sâbık 
Arnavud Hâcı Halîl Paşa işbu mâh-ı mezbûrun otuzuncı cumʻa gün İstan-
bul'da vâki‘ Kādîçeşmesi kurbünde Bostâncı hâsekîlerinden Kirli Hânım-oğlı 
Abdî Bey hânesinde muhtefî olduğın sâhib-i hânenin hıdmetkârı Bekir nâm 
bostâncı yazduğı kâğıdı getürüp vezîr-i aʻzam kethudâsına ve ol dahi vezîr-i aʻ-
zama ve anlar dahi pâdişâh-ı gāzî41 hazretlerine arz idicek, bi-emr-i hümâyûn 
çavuşbaşıyla muhzır ağa varup giriftâr ve Midillü muhâfazası nâmı ile bir 
çekdiriye koyup Kapucı-başı Mucur Osmân Ağa mübâşeretiyle götürüp îsâl 
eyledi. Ve mâh-ı Şa‘bân'ın gurresi şenbih gün pâdişâh-ı gāzî hazretleri tersâne 
bâğçesine göçüp onyedi gün meksinden sonra mâh-ı mezbûrun ondokuzuncı 
çehâr-şenbih gün andan dahi Beşiktaş Sarâyı'na nakl [ü] hareket buyurup 
mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci salı gün dîvân-ı hümâyûnda sene-i mâzînin le-
zez ulûfesiyle işbu sene-i âtiyyenin masar ulûfesi çıkup vüzerâ arza girdi. Ve pâ-
dişâh-ı gāzî hazretleri hummâdan nâ-hoş mizâc olmağın mâh-ı Ramazân'ın42 

35 muhterem Y: -ÇV
36 te‘âlâ Y: -ÇV
37 kurbünde ÇY
38 mukābelesinde ÇY
39 ve Y: -ÇV
40 senâlar ÇY
41 gāzî ÇY: -V
42 Ramazân-ı şerîfin ÇY: şerîf  -V
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dokuzuncı dü-şenbih gün meks [ü] ârâm üzre oldukları Beşiktaş Sarâyı'ndan 
Yenisarây'a nakl ve ancak harem-i şerîfleri ile tashîh-i mizâc idinceye değin 
Sarâyburnu'nda tarh-ı binâ eyledikleri dârü's-sa‘âdelerine nüzûl buyurdılar. 
Fe-li'llâhi'l-hamd çok geçmeyüp sıhhat [ü] afiyet43 bulmağın mâh-ı mezbûrun 
yirmibirinci cumʻa gün vüzerâ ve ulemâ vü meşâyih sofa köşküne da‘vet ve 
müvâcehelerinde hırka-i Resûl aleyhi's-selâm açılup du‘âlar44 olundı. Ve yirmi-
yedinci penç-şenbih gün bir sagīre sultânları fevt olup mu‘tâd üzre ehl-i dîvân 
cenâze namâzın dârü's-sa‘âde kapusı önünde edâ ve alup Vâlide Câmi‘i Türbe 
bâğçesinde götürüp defn eylediler. Ve mâh-ı Şevvâl'in gurresi dü-şenbih gün 
mu‘tâd-ı kadîm45 üzre ehl-i dîvân ile46 bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay-birle 
Ayasofya'ya teşrîf  ve salât-ı îdi kılup47 geldiler48. Ve mâh-ı mezbûrun onikin-
ci cumʻa gün Midillü Kal‘ası'nda mahbûs Sadr-ı sâbık Arnavud Hâcı Halîl 
Paşa'nın cerâyimine kalem-i afv keşîde ve ber-vech-i arpalık Karesi Sancağı 
tevcîh [ü] inâyet olundı. 

Tebeddülât-ı Manâsıb

Ve mâh-ı mezbûrun onbeşinci dü-şenbih gün bundan akdem Basra'dan ma‘zûl 
Vezîr Genç Ahmed Paşa'ya Karaman Eyâleti ve selefi Vezîr Ârifî Ahmed Pa-
şa'ya Haleb Eyâleti ve anın selefi Vezîr49 Boşnak Receb Paşa'ya Mısır hükûmeti 
tevcîh ve anın selefi Vezîr Dellâk Ali Paşa'nın üzerinde olan mîrî mâl tahsîli 
içün dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Hasım Mehemmed Ağa gönderilüp 
Mısır'da50 Yûsuf  Köşkü'nde habsi fermân olundı. Ve Yanya ve Avlonya san-
caklarına mutasarrıf  Vezîr Kayseriyyeli Osmân Paşa'ya Eğriboz Sancağı ve 
anın selefi Vezîr51 Masdı52 İbrâhîm Paşa'ya Maraş Eyâleti virilüp Asitâne'ye 
gelmek ve zevcesi sultân ile zifâf  olup sûr-ı hümâyûn cem‘iyyetinde bulunmak 

43 ü afiyet ÇY: -V
44 duâ vü senâlar ÇY: vü senâ -V
45 kadîm ÇY: -V
46 ile -Ç
47 edâ idüp ÇY
48 geldiler V: da‘vet buyurdılar Ç: avdet buyurdılar Y
49 vezîr -ÇY
50 Mısır-ı Kâhire'de ÇY: Kâhire -V
51 Minder +Y: -ÇV
52 Masdısı ÇY
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fermân buyuruldı. Ve Arnavud ümerâsından Hanko-zâde Ali Paşa'ya Avlonya 
Sancağı ve Kaplan Paşa-oğlı Hüseyin Paşa'ya Yanya Sancağı virildi53. Ve Edir-
ne bostâncı-başı ile kādî-i vilâyet ve yeniçeri ağası vekîli beynlerinde şikāk-ı 
küllî vâki‘ olmağın vüzerâdan mütekā‘id ve İslimye'de mütemekkin İbşir Hâcı 
Hüseyin Paşa'nın vezâreti ibkā ve Kırkkilise ve Vize sancakları hâss ta‘yîn ve 
Edirne kā’im-makāmı nasb ve bostâncı-başı azl olup yerine selefi Tiryâki Ah-
med Ağa nasb olundı. 

ihrâk-şoden-i Câmi‘-i Cihângîr

Ve mâh-ı mezbûrun yirmiüçünci salı gicesi üçünci sâ‘atde Cihângîr Câmi‘i'nin 
içinden âteş zuhûr ya‘ni ki mûm fetîli çölmeğinden minber tutuşup ve der-akab 
tavanına yapışup bir buçuk sâ‘at zamânda muhterik54 olup etrâfında tekye ve 
hucurât ve ba‘zı büyût ma‘an yanup55 gitdi. İbtidâ-yı binâsından berü yüz 
yetmiş iki sene olduğun tahkīka ve çok geçmeyüp Süleymâniye vakfından ev-
velkinden56 a‘lâ ta‘mîr ü termîm kılındı ve onaltı kîse akçe masrafının hesâbı 
da görüldi. 

Sûr-ı Hümâyûn-ı Hitân-ı şehzâde-gân-ı Âlî-şân

Şevketlü ve azametlü ve âmme-i ibâdu'llâha merhametlü57 pâdişâh-ı gāzî 
efendimiz hazretlerinin Sultân Süleymân ve58 Sultân Mehemmed ve59 Sultân 
Mustafâ ve Sultân Bâyezîd nâm dört60 şehzâdeleri61 hadd-i hitâna vâsıl olma-
larına62 emr-i şerîfleriyle sûr-ı hümâyûn mühimmâtının tedârüküne mübâşeret 
ve Okmeydanı'nda olmak üzre vezîr-i aʻzam ve dâmâd-ı muhteremleri İbrâhîm 
Paşa kullarına hitâben sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn mûcebince 

53 tevcîh ü inâyet olundı ÇY
54 ihrâk-ı bi'n-nâr ÇY
55 ihrâk-ı bi'n-nâr olup ÇY
56 ziyâde +ÇY
57 ve âmme-i ibâdullâha merhametlü ÇY
58 ve ÇY: -V
59 ve -Ç
60 aded +ÇY: -V
61 şehzâde-i civân-bahtları ÇY: civân-baht -V
62 olmaları ile ÇY
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anlar dahi dâmen-i gayreti der-meyân idüp kadîm düğün târîhlerin tetebbu‘ ve 
Sultân Mehemmed Hân-ı Gāzî efendimiz hazretlerinin veled-i reşîdleri Sultân 
Mustafâ ve hâlâ sâhib-i düğün Sultân Ahmed Hân63 efendimiz64 hazretlerinin 
Edirne'de olan sûr-ı hümâyûn-ı hitânlarında hâzır bulunmuş nice kimseler 
ile müzâkere ve tahsîl-i vukūfdan sonra evvelâ mahsûs emîn nasb [u] ta‘yîn 
olunan Matbah-ı âmire Emîni Halîl Efendi'ye ilbâs-ı hıl‘at ve cümle erkân-ı 
devlet ve a‘yân-ı saltanat ve hükkâm-ı memleket da‘vet buyurulmağın akreb-i 
ezmânda rikâb-ı hümâyûna pîşkeşleri gelüp arz [u] teslîm olundı. Ve Âsitâ-
ne'de mevcûd bulunandan gayri etrâfda ne denlü mudhikler ve oyunlarında 
mümtâzlar ve hünerlerinde şîrîn-bâzlar var ise İstanbul'a gelmek fermân65 
buyuruldı. Ve hattâ Mısır-ı Kâhire66 çengileri bir azîm kāfile olup vaktiyle 
gelüp yetişdi. Ve sene-i mezbûre Zi'l-ka‘desi'nin dokuzuncı penç-şenbih güni 
ki ibtidâ-yı Eylül'dür, Okmeydanı'nda otağ-ı hümâyûn kurılup sâ’ir vüzerâ 
ve ulemâ ve ehl-i dîvân dahi mu‘tâd-ı kadîm üzre kollı koluyla etrâfına vaz‘-ı 
hıyâm ve piş-gâh-ı bâr-gâh-ı mu‘allâda iki geçildi direkler dikilüp üzerlerine 
ser-â-pâ âvîze ve tertîb olunan kandîller ile ol sahrâ-yı vâsi‘i gûnâ-gûn tezyîn 
eylediler. Ol gün merhûm Sultân Mustafâ Hân benâtından Emetullâh Sultân 
hazretleri yirmibin altun mehr-i mü’eccele ve şeyhü'l-islâm efendi hazretleri67 
mübâşeretiyle Sarây-ı âlî'de dârü's-sa‘âde ağası odasında Musul Vâlîsi Vezîr 
Sirke Osmân Paşa'ya akd olup mukaddem ale't-ta‘cîl Âsitâne'ye gelmek ve sûr-ı 
hümâyûna irişmek üzre fermân gönderilmiş-idi. Ol sultân-ı müşârün-ileyh ta-
rafından vekîl olan dârü's-sa‘âde ağasına ve şeyhü'l-islâm efendiye ve paşa-yı 
mûmâ-ileyh kıbelinden vekîli büyük oğlı Mehemmed Bey'e birer sevb semmûr 
erkân kürkler ilbâs olundı. 

Ve onbirinci şenbih gün Rumili Kādî-askeri Uşşâkī-zâde Seyyid Mehemmed 
Efendi azlinden yine Rumili sadrından munfasıl Mîrzâ-zâde Şeyh Mehemmed 
Efendi nasb olundı. Ve onüçünci dü-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî hazretleri cüm-
le harem-i şerîf  ve hırka-i mübâreke ve Hâsodalı ve içoğlanı ile tersâne bâğçe-
sine nakl ve teşrîf  buyurdılar. Ol gün mukaddemâ da‘vet buyurılan [323a] 
Maraş Vâlîsi Vezîr İbrâhîm Paşa Eğriboz'dan gelüp İstanbul'a dâhil oldı. Ve 

63 Hân ÇY
64 efendimiz -Ç
65 fermân ÇY: -V
66 Kâhire ÇY: -V
67 hazretleri ÇY: -V
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onbeşinci cehâr-şenbih gün vüzerâ-yı izâm ve bi-esrihim68 ulemâ-yı kirâm ve 
sâ’ir69 erbâb-ı dîvân-ı zü'l-ihtirâm tâ mataracı-başı kapucıya varınca otağ-ı 
hümâyûnda tehniye-i sûr-ı hümâyûn içün îd-i şerîf  tertîb üzre şeref-i dâ-
men-bûs-ı pâdişâhî ile mazhar-ı izzet, ba‘dehû otağ-ı hümâyûn kurbünde nasb 
olunan çergede ziyâfet olundılar. Ve hattâ bugün şehzâde Sultân Süleymân ve 
Sultân Mehemmed ve Sultân Bâyezîd hazerâtı beyâz dibâya kablu kapaniçe 
kürkleri ve Yûsufî destârlarıyla taht-ı hümâyûnun cânib-i yesârında serv-i sehî 
gibi kā’imen karâr buyurmuşlar idi. Yine bugün emekdâr ve ihtiyârlığına 
binâ’en mütekā‘idînden Vezîr Kürd Mehemmed Paşa küçük sarık ve ferece ile 
el öpmekde ve it‘âmda bile bulunup ve alkışlanmayup yalısına gitdi. Ve ba‘de't-
ta‘âm mezkûr vüzerâ-yı izâm mehter-hâne-i hâssadan kendüler içün kurılan 
çergelerde ârâm ve temâşâ mahallerinde vezîr-i aʻzam otağına gelüp it‘âm 
olunur ve tâ gicenin altıncı sâ‘âtinde pâdişâh-ı gāzî hazretleri makām-ı vâlâ-yı 
mülûkânelerinde kıyâm ve tersâne sarâyına teşrîf  idinceye değin eğlenürler ve 
ba‘dehû anlar dahi hânelerine giderler70 ve sabâh irken yine çergelerine gelüp 
hâzır [u] müheyyâ71 bulunurlardı. Evvelâ bu gün el öpmekde vüzerâdan sadr-ı 
aʻzam ve72 dâmâd-ı mu‘azzam İbrâhîm Paşa ve sâniyen Maraş Vâlîsi İbrâhîm 
Paşa ve sâlisen Kürd Mehemmed Paşa ve râbi‘an Tevkī‘î Mustafâ Paşa idiler ve 
yine bu gün vüzerâ-yı izâm ve kethudâ-yı sadr-ı âlî ve sadreyn efendiler ve 
başdefterdârın sûr-ı hümâyûn içün tertîb olunan hediye-i mergūbları herkesin 
kethudâsı yediyle dâru's-sa‘âde ağasına teslîm ve andan rikâb-ı hümâyûnâ îsâl 
olundı. Muharrir-i fakīr bu gün vezîr-i aʻzam tarafından mezkûr İbrâhîm Pa-
şa'ya zifâf  emri getürdüm bir şey virmedi. Ve irtesi cumʻa gicesi vüzerâ ve 
ulemâ mübâşeretiyle Beşiktaş'da Yahyâ Efendi Mahallesi’nde sultân yalısında 
gerdeke girdi. Hayrın görmesün. Ve onaltıncı penç-şenbih gün ulemâ-yı kirâ-
ma ziyâfet olundı. Ol gün şeyhü'l-islâm efendi73 Kādî Beyzâvî'den bir âyet-i 
kerîme tefsîr ve ol meclis-i âlîyi pertev-endâz me‘ânî-i Kur’âniyye ile tenvîr idüp 
meclis dağıldı. Ve onyedinci cumʻa gün cümle müderrisîn-i kirâma74 ziyâfet 
olundı. Mukaddemâ Rakka Vâlîsi Vezîr Genç Ali Paşa dahi düğüne da‘vet 

68 bi-esrihim -ÇY
69 sâ’ir -ÇY
70 giderlerdi ÇY
71 ve müheyyâ ÇY: -V
72 ve ÇY: -V
73 hazretleri ÇY
74 kirâm ÇY: -V
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buyurulmuş idi. Bu gün İstanbul'a75 gelüp dâhil-i encümen-i sûr-ı hümâyûn 
olup huzûr-ı sadr-ı âlîde serâserli erkân76 kürk giydi77. Ve bu günün78 ahşamısı 
rûy-ı deryâda bî-hadd havâyî fişenkler atılup ve fişenk tertîb olunmuş iki aded 
kal‘a79 tutuşturılup haylî safâlar80 kesb olundı. Ve bu gice pâdişâh-ı gāzî81 haz-
retleri tersâne sarâyının deryâya nâzır kafesli kasr-ı hümâyûnlarında ve vezîr-i 
aʻzam kulları dahi vüzerâ-yı izâm ile mukābelesinde ihzâr olunan kapudâne 
kalyonunda temâşâ kıldılar. Ve onsekizinci şenbih gün nakībü'l-eşrâf  efendi ile 
yüz yirmi nefer a‘yân-ı sâdât-ı kirâm82 ve İstanbul ve Galata ve Eyyûb ve Üs-
küdar'ın selâtîn ve vüzerâ cevâmi‘lerinin otuz sekiz nefer şeyhleri ziyâfet olun-
dı. Bu gün vezîr-i aʻzam vesâtatıyla Genç Ali Paşa otağ-ı hümâyûnda pâye-i 
serîr-i a‘lâya83 yüz sürdi84 Ve yine bu gün taraf-ı pâdişâhîden85 sadr-ı âlîye 
Mîrâhûr-ı evvel Hasan Ağa yediyle bir re’s donanmış at gelüp birkaç hatve 
karşu istikbâl ve rikâbın bûs idüp ve piş-gâh-ı otağda cilveler eyledi. Ve mîrâhûr 
ağaya semmûr kürk ve huddâm-ı âhûra kaftânlar giydirüp azîm86 ihsânlar ey-
ledi. Ve şükrâne-i iltifât-ı pâdişâhî Genç Ali Paşa'ya ve İbrâhîm Paşa'ya ve 
Tevkī‘î Mustafâ Paşa'ya kendü hazînesinden birer a‘lâ semmûr kürkler ile ik-
râm eyledi. Bu günün ahşamısı dahi kasr-ı hümâyûn pîş-gâhında kandîller ile 
tertîb ve âvîze olunmuş sallar gelüp içinden akla ve fikre gelmez atılan fişenkler 
ve envâ‘ âteş-bâzlıklar seyr [ü] temâşâ87 olundı. Ve ondokuzuncı bâzâr gün 
e’immetü'l-hutabâ88 selâtîn ve vüzerâ[ya] ziyâfet. Bu gün dahi otağ-ı hümâyûn 
önünde ve ale'l-husûs ahşam üçünci sâ‘ate değin tersâneli ve cebeci ve topcı 
ocakları tertîb-i ihtirâ‘-ı pesendîde vü nâdîde gûnâ-gûn kalyonlar ve çekdiriler 
döğüşdirilüp ve kal‘alar tutuşdırılup ve89 envâ‘ fişenkler atılup azîm âteş-bâzlık-

75 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
76 erkân ÇY: -V
77 ilbâs olundı ÇY
78 günün -ÇY
79 kal‘alar ÇY
80 safâ ve cân-başlar ÇY: ve cân-baş -V
81 gāzî -Ç
82 kirâm ÇY: -V
83 a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre ÇY: sa‘âdet-masîr -V
84 sürüp ÇY
85 pâdişâh-ı gāzî hazretlerinden ÇY: gāzî hazretleri -V
86 azîm ÇY: -V
87 ü temâşâ ÇY: -V
88 e’imme-i hutabâ ÇY
89 ve -Ç
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lar müşâhede kılındı. Ve yirminci dü-şenbih gün sipâh ve silâhdâr ve dört 
aşağı bölük ocakları ziyâfet olundı ve bu gün bundan akdem tertîb olunduğı 
minvâl-i meşrûh90 üzre kırk beş aded esnâf  beş bölük olup ve her bölüğüne bir 
gün ta‘yîn kılındı ve evvel bölüği bu gün Eyyûb tarafında Kağıdhâne yolunda 
vâki‘ Kayaburnu'nda cem‘ ve müretteb alaylarıyla Fîl Köprüsü'nden geçüp 
pîş-gâh-ı bâr-gâh-ı âlîde pîşkeşlerin rikâb-ı hümâyûna arz idüp ziyâfet olundı-
lar. Ve ahşamısı pâdişâh-ı gāzî hazretleri ma‘hûd tersâne köşküne ve sadr-ı aʻ-
zam vüzerâ ile üç anbarlı kalyonuna teşrîf  buyurup cebeci ve topcı ve tersâne-
li ve gümrük emîni tarafından âmâde kılınan bahrî ve fıskiyye ve dolâb ve sâ’ir 
gûnâ-gûn fişenkleri temâşâ ve azîm safâ kesb91 eylediler. Ve yirmibirinci salı 
gün yeniçeri ocağı ziyâfet olundı. Şöyle ki evvelâ yeniçeri içün ağaç sehpâreler 
üzerine şâhları varaklı ve cevflerine zinde kebûter vaz‘ olunan ikiyüz aded 
matbûh koyun büryânı ve şâhları elvân-ı gûnâ-gûn ile mülevven üçyüz aded 
koyun ve dörtbin beşyüz tabla pilav zerde ve her tablaya ikişer aded etmek 
konup, mevcûd yeniçeri bir uğurda me’zûn ve püryânlar cevfindeki kebûterler 
pervâz idüp ve bu denlü ferâhûr-ı havsala-i iştihâ olmayacak ta‘âmı dendân-ı 
tîzâ-tîz mucâ‘a ile bir gûne iltikām itdiler ki- miyân-ı meydânda me’kûlâtdan92 
nâm [u] nişân değil zerde ve pilavdan dâne ve büryândan kemikleri bile kalma-
dı. Ve yeniçeri ağasıyla ocağı ağaları sadr-ı aʻzam ile it‘âm olundı ve esnâ-i 
ta‘âmda bir cânbâz yeniçeri ordusuna doğrı menzil-i iplik üzerinden geçüp 
izhâr-ı mahâret itmekle huzûr-ı sadr-ı âlîde hıl‘at giyüp ihsân alup altı akçe 
tekā‘üd ile mesrûr kılındı. Ve ba‘dehû cebecilerin tuçdan istisnâ‘ eyledikleri 
sûret-i ejderhâ ağzından âteş-feşân olarak geçürilüp ve ardınca topcıların ih-
tirâ‘ eyledikleri kal‘a hayâl-i fener gibi dönüp ve önünde bir fîl resmi93 ve üze-
rinde bir çenber94 ve derûnunda bir âdem oturmuş idi ve burçları içinde95 
dâ’iren mâ- dâr vâfir âdem olup top ve tüfenk ile icrâ-yı kā‘ide-i harb [ve] ceng 
[ü] cidâl96 eylediler. Ve akībince tersânelinin çekdirisi müsâ‘ade-i hevâ ve yel-
ken ve kürek i‘ânetiyle top ve tüfengin atarak nazar-gâh-ı pâdişâhîden gelüp 
geçdi. Ve yine bu gün Fener Kapusu'ndan karşu tersâne cânibinde97 vâki‘ 

90 meşrûh ÇY: -V
91 ve azîm safâ kesb ÇY: -V
92 me’kûlât ve meşrûbâtdan ÇY: ve meşrûbât -V
93 bir çetr +Ç: -YV
94 ve... çenber -ÇY
95 üzerinde ÇY
96 cidâl ÇY: -V
97 kapusunda ÇY
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Şahkulı İskelesi'nde Aynalıkavağa doğrı tertîb ve merbût olan dört kıt‘a kalyon-
ların çanaklıkları üzerinden “yuma” ta‘bîr olunur bir kavî resenin bir ucı Fener 
Kapusu’nda hisârîden ve bir ucı Kavak-ı mezkûra bağlanup çârmîh resenleri-
nin dahi ba‘zıları kalyonlara ve bazıları98 dahi etrâfında âmâde kılınan kalafat-
çı sallarına bağlanup tamâm mertebe hareketi zabt olundukdan sonra mi‘mâr-ı 
sâbık Baltacı İbrâhîm'in ihtirâ‘ itdiği araba ve üç aded raks tablaları mukaddem 
huzûr-ı hümâyûnda ve huzûr-ı sadr-ı âlîde temâşâ kılındı. Ve mezkûr araba 
içinde avret kıyâfetinde bir âdem ve önünde koçaşlık ider bir âdem dahi olup 
ve bârgîrleri esb tasvîr iken sâ’ir arabalar gibi mezkûr memdûd ü merbût ip 
üzerinde Fener cânibinden bindirilüp ber-kā‘ide yürüdüldi ve tablalar “şaman-
dura” ta‘bîr olunur ağaçdan olup ve dibleri kurşunlı üç ağaç surnâ dudaklığı 
gibi ol tablaların orta yerindeki99 delikden bir zirâ‘ mıkdârı geçirilüp (tablalar 
altından)100 resen-i mezkûr üzre bağlanmış-idi. Ve üç aded rakkâs oğlanları 
kendülerini bellerinden tabla ortasındaki ağaç başlarına bağlayup (ve tablalar 
üzerinde ayağ üzerinde durup ve tablaları bir uzun frengî sicim ile birbirine 
bağlayup ve bir ucunı Fener Kapusu’ndan berü Aynalıkavak'a değin resen-i 
kebîre mülâsık uzadup ve resenler birbirlerinden ayrılmamak içün birkaç ye-
rinden halkalar içinden geçirilüp berü başından gerek arabayı ve gerek tabla-
ları birkaç âdem tamâmıyla101 çekmeğe me’mûr idi. Minvâl-i meşrûh üzre)102 
araba akībinde anlar dahi raks iderek ve çalparasın çalarak ve zillerin oynada-
rak ve bura kıvıra103 oynayarak ve belin başın bükerek bî-pervâ Fener Kapu-
su’ndan berü tersâneye gelüp geçdi vâkı‘â bir san‘at-ı garîbe idi. Ya‘ni ki 
mezkûr resen-i kebîrin altından çekilen104 resen-i sagīr ameliyle zâhirde bî-te-
kellüf  hatve be-hatve yürür gibi resen-i kebîrin nihâyetine dek varup huzûr-ı 
hümâyûna yaklaşdığı gibi rakkâsın biri kendüyi deryâya per-tâb eyledi. Der-a-
kab yoğurtcı mashara canbâz dahi deryâya atıldı. Pâdişâh-ı gāzî hazretleri 
kasr-ı mezbûrdan ve sadr-ı aʻzam dahi vüzerâ ile mezkûr kalyondan müşâhede 
kıldılar.105 Yirmiikinci çehâr-şenbih gün dergâh-ı âlî kapucı-başılar ve gediklü 
müteferrika ve çavuş ziyâfet olundı. Ve bu gün dahi ikinci bölük tâ’ife-i esnâf 

98 ba‘zıları VY: ba‘zısı Ç
99 ortalarındaki ÇY
100 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
101 tamâmıyla -ÇY
102 Parantez içerisindeki kısım derkenâr şeklinde yazılmıştır.
103 kıvıra ÇY
104 geçilen ÇY
105 ve +ÇY: -V
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mahall-i mezbûrda cem‘ ve alaylarıyla gelüp pîşkeşlerin teslîm ve ziyâfetlerin 
yediler. Ve bu günün106 ahşamısı107 dahi kafesli kasr-ı mezbûr önünde rûy-ı 
deryâda sallar üzere kanâdilden iki aded selvi yapılup içinde çengiler oynanup108 
ve etrâfından fişenkler atılup ve fişenkler ile tertîb olunmuş kal‘alar ve yaban 
âdemleri tutuşturılup pâdişâh-ı gāzî hazretleri kasr-ı mezbûrdan ve sadr-ı aʻ-
zam ve vüzerâ ile keştî-i mezkûrdan seyr [ü] temâşâ kıldılar. Ve bu109 gice be-
şinci sâ‘atde ra‘d [u] berk ile bir mertebe yağmurlar yağup şedîd rûzgârlar110 
esdi ki orduda dikilü çadır111 kalmayup hâke berâber yıkıldı. Ve yirmiüçünci 
penç-şenbih112 gün bostâncı ve ıstabl-ı âmire ocakları ziyafet olundı. Ve bu gün 
üçünci bölük zümre esnâf  mahall-i ma‘hûdda113 cem‘ ve alaylarıyla gelüp pîş-
gâh-ı hümâyûndan ubûr, pîşkeş ve hedâyâların ma‘rûz-ı huzûr-ı fâ’izi'n-nûr 
idüp ziyâfetlerin yediler. Yirmidördünci cumʻa gün defterdâr efendiyle dîvân 
hâceleri ve ümenâ ziyâfet olundı. Ve bu gün dördünci bölük tâ’ife-i esnâf  ma-
hall-i mezbûrda ictimâ‘ ve alaylarıyla gelüp pîşkeşlerin114 virüp ziyâfet olundı-
lar. Bu gice dahi acîb ve garîb fişenk şenlikleri olup şâyeste-i tahsîn olur hünere 
muvaffak olanlar mazhar-ı in‘âm [ü] ihsân oldılar. Ve yirmibeşinci şenbih gün 
cebeci ve topcı ve top arabacı ve tersâne ocakları ziyâfet olundı ve yine yevm-i 
[323b] mezbûrda nâ’il-i lutf-ı da‘vet olan Âsitâne'de mukīm Moskov ve Fran-
ca ilçileri kethudâ-yı sadr-ı âlî dâ’iresinde oniki hazîne bir çadır kurılup geldi-
ler.115 İskemlelere [kuʻûd] idüp116 it‘âm olundılar ve hediyelerin rikâb-ı 
hümâyûn-ı şehriyârîye telhîsci yediyle irsâl eylediler. Ve yine bu gün kusûr ka-
lan beşinci bölük ehl-i hıref  mahall-i mezbûrda müctemi‘ ve alaylarıyla gelüp 
hediyelerin arz idüp117 ve118 ziyâfetlendiler. Ve bu gün119 ve bu günün ahşamısı120 

106 bunun ÇY
107 ahşamısı VY: ahşamı Ç
108 oynayup ÇY
109 bu -ÇY
110 rûzgârlar VY: rûzgâr Ç
111 çadır -Y
112 Penç-şenbih -ÇY
113 ma‘hûdda VY: mezbûrda Ç
114 dahi +Ç: -YV
115 geldiler -ÇY
116 iskemle ile ÇY
117 idüp ÇY: -V
118 ve -Ç
119 günün ÇY
120 ahşamısı VY: ahşamı Ç
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azîm yağmurlar yağup rûzgârlar esmeğin oyun olmadı. Ve yirmialtıncı bâzâr121 
gün İstanbul ve Eyyüp ve Galata ve Kasımpaşa ve Beşiktaş ve Üsküdar'da vâki‘ 
cevâmi‘in âmme-i e’imme-i122 hutabâ ve Halvetî ve Celvetî ve Mevlevî ve Kā-
dirî ve sâ’ir tarîk şeyhleri sûfîleri ile gelüp ziyâfet olundı. Ve yine bu gün da‘vet 
olunan İngiltere ve Felemenk balyosları mahall-i mezbûra gelüp it‘âm olundı-
lar ve pîşkeşlerin virüp hânelerine gitdiler. Ve yine123 bu gün karada temâşâ 
olunan gûnâ-gûn şenliklerden mâ‘adâ deryâda dahi kal‘a cengi olmağla şe-
hen-şâh-ı şevket-penâh hazretleri kasr-ı mezbûrdan ve sadr-ı aʻzam keştî-i 
kûh-peykerden temâşâ eylediler. Şöyle ki bundan akdem tersâne-i âmirede 
hâzır [u] âmâde olan otuz kıt‘a pür-yarak sagīr fırkateler ile sallar üzre derûnı 
pür-yarak kâfir ve top ve tüfeng ile memlû kılınmış kal‘a kasr-ı hümâyûn önüne 
getürilüp ve fırkateler etrâfından kuşadup azîm ceng [ü] cidâl ve harb [ü] kıtâl 
eyleyüp bî-feth avdet eyledikleri seyr [ü] temâşâ kılındı. Ve yirmiyedinci 
dü-şenbih gün ma‘zûl mîr-i mîrân ve ümerâya ve tâ’ife-i kuzâta ve dîvân hâce-
lerine ziyâfet olundı. Ve ol gün Venedik balyosuyla Nemçe kapu kethudâsı 
da‘vet buyurulmuş idi, mahall-i mezbûra gelüp ziyâfet olundı ve getürdükleri 
hediyeleri arz-ı rikâb-ı hümâyûn kılındı.124 Yirmisekizinci salı gün peyâm-ı 
da‘vet-i na‘îm olunan İstanbul ve Eyüp ve Galata ve Kasımpaşa ve Beşiktaş ve 
Üsküdar ahâlîleri fevc fevc gelüp meydân-ı sûrda küsterde kılınan beşbin tabla 
pilâv [ü] zerde tenâvülüne125 izn olunduğundan126 gayri tâ’ife-i nisvânın dahi 
bu velîme-i amîme-i pâdişâhîden mahrûm-ı neyl-i ni‘met olması revâ görülme-
mekle temâşâ-yı sûr içün miyân-ı meydânda dâ’ir ve sâ’ir olan tâ’ife-i nisvân 
Okçular Tekyesi'ne da‘vet ve kapusuna bir oda yeniçeri nigeh-bân konup ziyâ-
fet olundılar. Ve127 ol gün Dubrovnik128 ilçisi dahi da‘vet ve mahall-i mezbûrda 
hisse-mend-i ziyâfet olundı. Ve yirmidokuzuncı çehâr-şenbih güni ki sûr-ı me-
serret-fercâmın hâtime-i eyyâm-ı meymenet-encâmıdır, sadr-ı aʻzam hazretleri 
dehân-ı hemyân ve cûd-ı ihsânı bâz [u] bezl-i nevâ-yı lutf  u re’fete âgāz buyu-
rup hıdemât-ı vâkı‘a-i sûr-ı hümâyûna ta‘yîn olan yirmiiki oda yeniçeri çorba-
cılarına onar guruş ve odabaşılarına birer altun ve vekîl-i harclarına ve bayrak-

121 Bâzâr -ÇY
122 e’imme -ÇY
123 ve yine -ÇY
124 ve +ÇY: -V
125 tenâvüle ÇY
126 ve +ÇY: -V
127 ve -ÇY
128 Dubro-venedik ÇY
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dârlarına üçer ve eskilerine ve aşcılarına ikişer zolota ve sâ’ir üçbinden mütecâ-
viz umûm neferâtına bir zolota ihsân buyurdı. Ol gün selâtîn evkāf  mütevellî-
leri ve selâtîn kethudâları baş çadırda ziyâfet olundılar. Ve yine ol gün bir 
sâ‘atlik mahalden at koşusı olup ilerü gelen öndülün aldı ve yine ol gün sadr-ı 
aʻzam hazretleri ikindi ta‘âmından sonra düğün muhâfazasına me’mûr Kul 
Kethudâsı Arnavud Hasan Ağa ve sûr emîni olan Matbah-ı Hâssa Emîni Halîl 
Efendi ve sûr kâtibi efendi ve Hâssa Aşcıbaşı Deli İsmaʻîl ve aşcılar kâtibi ve 
vekîl-i harc-ı hâssa ve dört nefer aşcı bölükbaşıları ve tersâne emîni ve cebeciler 
ve topcılar çavuşı hıl‘at ilbâsıyla şâyeste-i nevâziş-i âsaf-ı hıdmet-şinâs olup bu 
gün böylece düğün itmâma irüp129 fe-li'llâhi'l-hamd kimsenin130 burnı kana-
madı. Ve irtesi penç-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî hazretleri tersâne bâğçesinden 
Yeni Sarây'a nakl idüp bütün ordu-yı hümâyûn şehre girdi. Ol gün Vezîr Sirke 
Osmân Paşa dahi Musul'dan gelüp İstanbul'a131 dâhil oldı. Düğün aşına132 iri-
şememekle taşlar ile döğünüp durdı. Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin altıncı çehâr-şen-
bih gün şehzâdeler ile nahl ü hitân alayı fermân buyurulmağın ale's-sabâh 
vüzerâ-yı izâm ve bi-esrihim133 ulemâ-yı kirâm ve meşâyih-i zü'l-ihtirâm ve 
sâ’ir ehl-i dîvân bi'l-cümle erkân esvâblarıyla hâzır [u] âmâde oldukları hâlde 
şehzâde-gân hazerâtını Eski Sarây'dan alup Yeni Sarây'a nakl eylediler. Şöyle 
ki evvelâ iki aydan berü Eski Sarây'da mübâşeret olunan dört aded şehzâde-gân 
hazerâtı içün kadları ondörder zirâ‘134 birer nahl-i kebîr ve yine her birine 
kadleri ikişer zirâ‘ onar aded nahl-i sagīr ve yine her birine tûli dörder ve arzı 
ikişer zirâ‘ tahtadan birer aded beşlüli üzre derûnı ser-â-pâ şekerden tertîb 
olunmuş üçer sofalı135 ve önlerinde mevcli deryâ içre balıklı ve üçer kayıklı ve 
mukābelelerinde kafesler içre andelîbli birer köşk ve etrâfı ser-â-pâ elvân136 şe-
kerden tuğla ve turâb ve çakıl taşlı ve envâ‘-ı şukûfeli birer bâğçe ve yine her 
birine yirmibeşer tabla elvân ve envâ‘-ı mücessem hayvân ve tuyûr şeker işleri 
hâzır [u] âmâde olup lâkin nahl-i kebîrlerin bâb-ı sarâydan hurûcı mümkin 
olmamağla bi-emr-i hümâyûn üç gün mukaddem Sultân Bâyezîd Câmi‘i mey-
dânına açılan kapunun sağ cânibindeki dîvâr-ı sarây nahllar sığacak kadar 

129 tamâm olup ÇY
130 bir kimesnenin ÇY
131 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY
132 işine ÇY
133 bi-esrihim -ÇY
134 arşun ÇY
135 birer +Ç: -YV
136 elvân -ÇY
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yıkdırılup yol açıldığından gayri, Vezneciler başındaki Miskciler Kapusu'nun 
yek-pâre ve sarây-ı cedîde varınca esnâ-yı tarîkde nahllar mürûruna ma‘nî 
olan dekâkîn ve büyût saçakları ve kaldırımları yine ke'l-evvel mîrîden ta‘mîr 
olunmak üzre hedm olup nahllara yol açılmış idi. Ve sarây-ı atîk kapusundan 
Sarây-ı cedîde varınca mu‘tâd üzre yeniçeri ve sipâh ve silâhdâr ve dört aşağı 
bölükler ve cebeci ve topcı ve top arabacı137 ocakları ale't-tertîb selâma âmâde 
ve erkence şehzâde-gân hazerâtı arabalar ile sarây-ı atîka gelüp ve pâdişâh-ı 
gāzî hazretleri dahi138 tebdîl teşrîf  buyurmuşlar idi ve şehzâde-gân hazerâtını 
alaya bindirüp yollayınca değin meks eylemişler idi.139 Vüzerâ ve ulemâ ve 
ehl-i dîvân-ı sâ’ire alâ-merâtibihim tertîb-i alaydan sonra büyük nahller ve 
püsküllülerin tersâne halkına ve küçük nahller ve şeker tablaları yeniçeri halkı-
na teslîm olup alay yürüdi. Andan sa‘âdetlü şehzâde140 Sultân Süleymân Hân 
hazretleri ve akabince Şehzâde Sultân Mehemmed Hân hazretleri mübârek 
vucûdlarına141 cevâhir [ü]142 bevâhir ile tezyîn olunmuş çapraslu beyâz dibâya 
kaplu semmûr kapaniçe143 kürkler giymişler ve ser-i mübâreklerine mücevher 
otağalar sokunmuşlar ve murassa‘ raht ve abâyî ile eğerlenmiş küheylânlara 
binmişler ve anların akībince şehzâde-gân Sultân Mustafâ ve Sultân Bâyezîd 
Hân hazerâtı sagīru'l-sinn olmak hasebiyle sîm hünkâr arabasına bindirmişler 
ve sarây-ı atîkin ma‘hûd demür kapusundan çıkup alaya girmişler idi. Mukad-
dem şehzâde-gân hazretleri süvâr olduklarında sadr-ı aʻzam hazretleri144 piyâ-
de ve istikbâl ve zemîn-i bûsu iclâl idicek, serhen-gân-ı dergâh-ı âlî alkışlayup 
andan kendüler dahi binüp mekânlarında kā’ime oldılar ve sa‘âdetlü Şehzâde 
Sultân Süleymân Hân hazretleri kapudan taşra çıkınca sipâh ve silâhdâr ağa-
ları rikâbına girüp ve der-akab süvâr oldukları mahalde piyâde orta kuşak ve 
kuka ve süpürgeleriyle yeniçeri çorbacıları önce şâtırlar ile berâber yürüyüp 
dahi ilerü solaklar ve peykler ve rikâblarında enderûn-ı hümâyûn çukadârları 
ve hâseki ağa ve kozbekçi ve hâsâhûr halîfesi ve rikâb solakları ve kafalarında 
üsküfleriyle silâhdâr ağa ve çukadâr ağa iki câniblerine çil akçe ve pâre nisâr 

137 ve sipâh... arabacı -Ç
138 dahi -ÇY
139 şehzâde-gân... idi -Ç
140 şehzâde-gân ÇY
141 envâ‘ +Ç: -YV
142 ü Ç
143 kapaniçe VY: fâ’izü's-sürûr Ç
144 hazretleri -Ç
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iderek gezer ve145 anların kafalarında dârü's-sa‘âde ağası ve146 kapu ağası ve 
Hâsodalı ve içoğlanı, dahi girü mehter-hâne ve azîm alay-ı tumturak-birle yü-
rüyüp miskciler kapusundan çıkup Vezneciler içinden ve eski odalar önünde ve 
Sarâç-hâne başından geçüp dik aşağı yeni odalar dîvârın sıyırdarak Horhor 
Çeşmesi'ne inüp andan Aksaray yoluna ve andan darbhâne-i atîk ve147 Sultân 
Bâyezîd kurbünden Vâlide Hammâmı önlerinden dîvân yoluyla Sarây-ı âmi-
re'ye doğrı murûr olundı. Ve şevketlü pâdişâh-ı gāzî148 hazretleri dahi Eski 
Sarây'dan uğrun yol ile Yeni Sarây'a ve andan bâb-ı hümâyûndan taşra çıkup 
cebe-hâne önünden geçüp arslan-hâne kurbünde vâki‘ nakkāş-hânede şâh-râ-
ha karşu bir köşk149 binâ ve ana teşrîf  ve nûr-dîdelerin150 ve bütün alayı ol 
mahalden seyr idüp bindi ve der-akab Ahurkapu'da hâsbâğçeye ve andan sofa 
köşküne gelüp indi. Ve andan arz odasına şeref-nüzûl buyurdı ve taşra bâb-ı 
hümâyûnun fevkinde olan kâr-gîr odalara hâsbâğçe dîvârının mücevvef  tarî-
kından harem-i şerîf[e]151 çıkup ol mahalden alay seyrine me’zûn olmuşlar idi. 
Ve kebîr [ü] sagīr nahller ve şeker bâğçeleri ve şeker tablaları bi-emr-i hümâyûn 
doğrı büyük dîvân-hâne kurbünde harem-i şerîf  kapusı önündeki meydâna 
vaz‘ olunup ulemâ-yı kirâm ve meşâyih-i izâm mu‘tâd-ı kadîm152 üzre orta 
kapu hâricinde şehzâde-gân hazerâtın selâmlayup mekânlarına gitdiler. Ve 
ancak vüzerâ-yı izâm ile erbâb-ı dîvân orta kapuda inüp tekrâr şehzâde-gân 
hazerâtını selâmlayup önlerine düşdiler ve akağalar olduğı içkapu pîş-gâhına 
geldiklerinde vüzerâ-yı izâm tekrâr şehzâde-gân hazerâtını ber-kā‘ide zemîn-
bûs idüp çavuşlar alkışladılar. Ol mahalde sadr-ı aʻzam hazretleri Sultân Süley-
mân hazretlerin binek taşında atından indirüp sağ koltuğuna girüp ve dâ-
ru's-sa‘âde ağası sol koltuğunda153 ve Sultân Mehemmed ile Sultân Mustafâ ve 
Sultân Bâyezîd'e ikişer vezîr bagal-gîr olup hazerât-ı şehzâdegânın pâ-bûsla-
rıyla müşerref  ve ba‘dehû dönüp kubbealtına varup oturdılar. Ve sadr-ı aʻzam 
içerüde kalup ve andan pâdişâh-ı gāzî hazretleriyle şehzâdegân hazerâtı ve 

145 ve -Ç
146 ve -Ç
147 ve -Ç
148 gāzî -Ç
149 köşk YY:kasr Ç
150 dîde ve ciğer-pârelerin ÇY: ciğer-pâre -V
151 şerîfe Ç: şerîf  YV
152 kadîm ÇY: -V
153 ve dârü's-sa‘âde... koltuğunda -ÇY
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sadr-ı aʻzam hazretleri Hâsoda köşküne teşrîf  buyurup154 ibtidâ sadr-ı aʻzam ve 
ba‘dehû şehzâdegân pâ-bûs-ı hümâyûn ile müstes‘îd155 olduğı mahalde vezîr-i 
aʻzama ikrâmen çuka156 kaplu semmûr erkân kürk ilbâs buyurılup taşra çıkdı. 
Vüzerâ ve erbâb-ı dîvânı selâmlayarak kubbealtına ve ordu yerine iskân ve 
ta‘âmdan sonra nahl hıdmetine me’mûr tersâne kethudâsına ve on nefer kapu-
dânlara ve nahl ağasına ve mi‘mâr ağaya ve tulumcı-başıya hıl‘at giydirdi. Ve 
nahlleri ve bâğçeleri getüren tersâne halkına beşyüz guruş ve mi‘mâr ağa ile 
dülgerlere yüz guruş [324a] nahilcilere otuz guruş ve bâğçecilere kırk guruş ve 
nakkāşlara on guruş ve çiçek yapan Acem'e157 on158 guruş ve dört nefer kapu 
kethudâsına onar guruş in‘âm [ü]159 ihsân olundı.160 Yeniçeriye pilâv [ü] zerde 
ve erbâb-ı dîvâna mu‘tâd-ı kadîm161 üzre dîvân ta‘âmı virildi. 

Ol gün Kapudân Vezîr Seyyid Süleymân Paşa donanmâ-yı hümâyûnla Vi-
din'den gelüp alaya bâri162 irişmedüğinden çokluk rûy-ı dil gösterilmeyüp doğrı 
tersâneye varmak buyuruldı. Ve irtesi mâh-ı Zi'l-hicce'nin sekizinci penç-şen-
bih gün bi-emr-i hümâyûn vüzerâ-yı izâmdan evvelâ Sadr-ı aʻzam-ı Dâmâd-ı 
mu‘azzam163 İbrâhîm Paşa-yı muhterem ve Sirke Osmân Paşa ve Genç Ali 
Paşa ve İbrâhîm Paşa ve mütekā‘id Kürd Mehemmed Paşa ve Kapudân Süley-
mân Paşa ve Tevkī‘î Mustafâ Paşa ve Şeyhü’l-islâm Abdullâh Efendi ve Sadr-ı 
Rûm Mîrzâ-zâde Şeyh Mehemmed Efendi ve Sadr-ı Anadolı Başmakcı-zâde 
Seyyid Abdullâh Efendi ve Nakībü'l-eşrâf  Ak Mahmûd Efendi-zâde Zeynel 
Âbidin Efendi ve Yeniçeri Ağası Mehemmed Ağa ve Başdefterdâr İbrâhîm 
Efendi ve Sekbân-başı Çerkes Mustafâ Ağa ve Kul Kethudâsı Arnavud Hasan 
Ağa ve Seksoncı-başı ve sipâh ve silâhdâr ağaları164 ve cebeci-başı ve topcıbaşı 
bi'l-cümle esvâb-ı dîvâniyye ile nısf-ı nehârda sarây-ı sadr-ı âlîye ve andan 
sarây-ı hümâyûna varup dîvân günleri oturageldikleri mahallerde ku‘ūd ve 

154 teşrîf  buyurup VY: gelüp Ç
155 müşerref  ÇY
156 çukaya ÇY
157 bâğçecilere ÇY
158 onar ÇY
159 in‘âm ü ÇY: -V
160 ve +ÇY: -V
161 kadîm ÇY: -V
162 bâri -ÇY
163 mu‘azzam -Ç
164 ağaları VY: ağa Ç 
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bostâncı-başıyla mîrâhûr ağalar ve kapucılar kethudâsı kapucı-başıların nihâ-
yetinde oturagelmiş iken kānûn bilinmedüğinden sipâh ve165 silâhdâr ağaları 
beyninde ku‘ûd eylediler. Ve ba‘dehû vüzerâ-yı izâm dahi tefâvüt-i kadem-i 
zamân-ı vezâret tertîbi üzre akağalar kapusunun sağ cânibinde sadreyn 
efendiler arz günleri oturduğı sofada oturup kudûm-i hazret-i sadr-ı aʻzamîye 
çemş-dâr-ı intizâr üzre iken der-akab anlar dahi beyâz üst ve kallâvî ile gelüp 
vüzerâya tasaddur eyledikleri mahalde içerüye da‘vet buyurulmağın ancak 
sadr-ı aʻzam vüzerâ ve ulemâ ile arz odasına ve andan hırka-i şerîf  odasına 
varup ihrâz-ı şeref-müsûl-i meclis-i hazret-i şehen-şâh-ı enâm ve şeyhü'l-islâm 
efendi du‘â idüp sadr-ı aʻzamdan mâ‘adâsı yine arz odasına geldiler. Ve andan 
şehen-şâh-ı şevket-penâh hazretleriyle sadr-ı aʻzam kulları murassa‘ât-ı esbâb-ı 
zîb ü zînet-i haşmet-i mülûkâne ile tertîb ü teşyîd olunan sünnet odasına teşrîf 
ve sâ‘at-ı nihâdiyye ona varınca emr-i hitân tevfîk buyurduklarından sonra 
Ser-cerrâhân-ı hâssa Süleymân Efendi gelüp hitâna mübâşeret ve ibtidâ Şeh-
zâde Sultân Süleymân efendimizi sadr-ı aʻzam hazretlerinin âgūşlarında sün-
net eyledi. Ve ba‘dehû Şehzâde Sultân166 Mehemmed167 ve168 Sultân Mustafâ 
ve Sultân Bâyezîd efendilerimizi dahi Revân köşkünde ale't-tertîb sünnet ve 
hitâm-ı emr-i hitân akabinde Sultân Mehemmed ve Sultân Mustafâ hazerâtını 
sünnet odasında âsûde-i gül-pister-i râhat eyleyüp Sultân Bâyezîd hazretleri 
gāyet hurde-sâl olduklarından âgūş-ı dâye-i rif‘at-mâyesiyle harem-i hümâyû-
na irsâl buyuruldı. Ve andan sadr-ı aʻzam hazretleri dahi arz odasına teşrîf 
buyurduğı sâ‘at bir musâhib ağa yediyle ber-vech-i mu‘tâd hitân bitisi ma‘rûz-ı 
cenâb-ı sadr-ı mevâd oldukda üçyüz kadar altun bırağup şeyhü'l-islâm efendi 
ile vüzerâ birer avuç ve169 sâ’ir vucûh-ı erkân170 birer mıkdâr altun virdiler. Ve 
der-akab şehen-şâh-ı alem-penâh hazretleri dahi arz odasına sâye-endâz-ı aza-
met ü iclâl olup ibtidâ sadr-ı aʻzam hazretlerine171 serâsere kaplu semmûr kürk 
ve üzerine hıl‘at-i fâhire ve şeyhü'l-islâm efendiye beyâz çukaya dûhte semmûr 
erkân kürk Vezîr Osmân Paşa'ya ve Vezîr Genç Ali Paşa'ya ve Vezîr İbrâhîm 
Paşa'ya ve Mütekā‘id Kürd Mehemmed Paşa'ya ve Vezîr Süleymân Paşa'ya 

165 ve Ç: -YV
166 sultân -Ç
167 hân +Ç: -YV 
168 bin Y: ve ÇV
169 ve -Ç
170 erkân VY: a‘yân Ç 
171 kullarına ÇY
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ve Vezîr Tevkī‘î Mustafâ Paşa'ya ve Sadr-ı Rûm Şeyh Mehemmed Efendi'ye 
ve Rumili pâyesiyle Ser-etibbâ-i hâssa Ömer Efendi'ye ve Sadr-ı Anadolı 
Seyyid Abdullâh Efendi'ye ve Anadolı pâyesiyle Nakībü'l-eşrâf  Zeynel Âbidin 
Efendi'ye ve Şehzâde hâcesi İmâm-ı sultânî-i evvel Abdurrahmân Efendi'ye ve 
Cerrâh-başı Süleymân Efendi'ye ser-â-pâ çukaya kaplu semmûr erkân kürkler 
ile ikrâm ve in‘âm [ü] ihsân172 olundılar. Ve Cerrâh-başı Süleymân Efendi'ye 
Edirne pâyesi ihsân buyurdılar ve yeniçeri ağası ve başdefterdâr efendi173 ve 
bostâncı-başı174 ve re’îs efendi ve çavuşbaşı ve sekbân-başı ve kul kethudâsı 
ve Seksoncı-başı ve büyük ve küçük mîrâhûr ağalar ve kapucılar kethudâsı 
ve sipâh ve silâhdâr ağaları ve cebeci-başı ve topcı-başılar ser-â-pâ akağalar 
kapusı önünde her biri ale't-tertîb175 hıl‘at giydikçe içerü girüp takdîm-i resm-i 
nâmûs-ı zemîn-bûs eylediler ve176 ba‘dehû177 vüzerâ vü ulemâ taşra çıkup 
sofada karâr ve şeyhü'l-islâm efendi ile ulemâ-i178 sâ’ire sa‘âdet-hânelerine 
me’zûn olup Sûr Emîni Halîl Efendi'ye ve çaşnigîr-başıya ve başbâkī-kulına ve 
teşrîfâtçı efendiye ve sipâh ve silâhdâr kethudâlarına ve taşra hazînedâr-başı-
ya dahi hıla‘-i fâhireler ilbâs buyurdılar. Ba‘dehû vüzerâ-yı izâm kalkup orta 
kapu hâricinde avâtıf-ı aliyye-i cihân-bânîde inâyet [ü] ihsân buyurılan dîvân 
rahtları ve abâyîler ile müzeyyen atlara süvâr olup hânelerine gitdiler ve hıd-
met-i du‘â-yı ömr-i devlet-i pâdişâhîde oldılar. Ve akablerince sâhib-i devlet-i 
âsaf-zînet hazretleri dahi yemîn [ü] yesâra altun nisâr iderek orta kapuya gel-
dikde anlar dahi taraf-ı hümâyûn-ı şehen-şâhîden inâyet [ü] in‘âm buyurılan 
altun üzre kırmızı mînelü sîne-bend ve licâmı ser-â-pâ elmâs ile murassa‘ raht 
ve zerrîn-rikâb ve incü ile müzeyyen zil-pûş kûşe licâmını mecmû‘ı tahmînen 
yüz kîse kıymetli raht-ı dil-ârâm-ı dilkeş-endâmın üç def‘a takbîl ve merâsim-i 
âdâb-ı ubûdiyyeti tekmîl buyurdukdan sonra pertev-bahş179 çeşm-i arzû-yı 
rikâb ve sarây-ı âlîlerine180 dîde-i düşmen-şiken-i sadâret ile inân-gerdân-ı avd 
[u] iyâb oldılar. 

172 ve in‘âm ü ihsân ÇY: -V
173 efendi VY: efendiye Ç
174 ve bostancıbaşı VY: Edirne Ç 
175 ve cebecibaşı... ale't-tertîb -Ç
176 ve -Y
177 ba‘dehû -Ç
178 ulemâ -Ç
179 pertev-bahş -ÇY
180 âlîlerine -Ç
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Ve kendülerinin semere-i şecere-i fu’âd-ı necl-i necâbet-nijâdları Mehemmed 
Bey cenâblarının dahi mukaddemâ tasmîm ve mühimmâtı tekmîl ü tetmîm 
olunan sûr-ı pür-sürûr-ı hitânlarına âgāz181 ve bir iki gün ve gice sarây-ı âsafî-
lerinde âheng-i söz ve saz olundı. Ve mâh-ı Zi'l-hicce'nin onuncı bâzâr gün pâ-
dişâh-ı gāzî hazretleri aʻyân-ı dîvân ile bâbü's-sa‘âdede bayramlaşup alay-birle 
Sultân Ahmed Câmi‘i'nde varup îd-i adhâyı kılup geldi. Ve onikinci salı gün 
taraf-ı hümâyûn-ı husrevânîden182 Mîrâhûr-ı evvel Hasan Ağa yediyle sadr-ı 
âlî-himem hazretlerine mazhar-ı iltifât bir re’s donanmış at ve şehzâde-gân-ı 
âlî-şân Sultân Süleymân ve Sultân Mehemmed ve Sultân Mustafâ ve Sultân 
Bâyezîd hazerâtı taraf-ı bâhirü'ş-şerîflerinden necl-i necîb-i hazret-i âsafî Me-
hemmed Bey hazretlerine birer re’s pîrâste-i zeyn ü licâm olmuş esb-i midilli-i 
hoş-endâm ber-keşîde-i arsa-gâh-ı sadr-ı âlî-makām olup sürûr-ı memnûniy-
yetlerinden nâşî mîrâhûr ağaya bir a‘lâ semmûr erkân kürk ve yirmi kadar 
huddâmına hıl‘at ilbâs buyurdılar. Vech-i mezkûr üzre birkaç gün esbâb-ı 
şeref-183sürûr tertîbiyle tatyîb-i necl-i necîb ve iç dîvân-hâne tarafında olan 
meydâna nâzır mâbeyn odası sünnet odası olmak üzre tezyîn-i teşbîb buyur[ul]
muş idi. Ol gün şehen-şâh-ı heft-iklîm hazretleri teşrîf-i hümâyûn-ı pâdişâhâ-
neleriyle dâmâd-ı mükerrem-i âlî-şânların taltîf  ü tekrîm-i maslahat-ı hitân-ı 
yümn-encâm hitâm buldukdan sonra yine sarây-ı hümâyûn-ı husrevânîlerine 
imâle-i licâm buyurdılar. Ve irtesi cehâr-şenbih gün tersânede âmâde olan 
gerek cebeci ve topcı ocaklarının ve gerek gümrük ve tersâne emînlerinin oyun 
salları içinde rakkāslarıyla ve tersânelinin kal‘a ve cengci fırkateleri Yalı köşki 
berâberine götürilüp her biri huzûr-ı hümâyûnda izhâr-ı mahâretler eylediler. 
Ale'l-husûs mîrî pâyzenler ile memlû kal‘a-i ma‘hûdı fırkateler kuşadup top ve 
tüfenk ile bir mertebe ceng [ü] cidâl[ve] harb [u] kıtâl eylediler ki âlem hay-
rân [u] ser-gerdân184 oldı. Üçünci yürüyüşde fethine muvaffak olup bayraklar 
dikdiler ve185 ahşamısı beşinci sâ‘ate değin rû-yı deryâda azîm fişekler atılup 
yaban âdemleri ve mâhyâlar tutuşdurılup misli sebkat itmemiş akl [u] fikre gel-
mez oyunlar gösterildi ki onbeş gün kara ve deryâdaki oyunları unutdurdı. Ve 
mâh-ı mezbûrun yirmibeşinci dü-şenbih gün Gâvuroğlı Ermeni Ahmed Ağa 
azlinden küçük mîrâhûrluk vezîr-i aʻzam yeğeni Ali Ağa'ya inâyet buyuruldı. 

181 âğāz -ÇY
182 pâdişâh-ı kişver-güşâdan ÇY
183 ve +ÇY
184 sergerdân ÇY: -V
185 ve ÇY: -V
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Mürde-şoden-i isveç Kralı

Bundan akdem İsveç Kralı Karolos reviş-i asâyiş-i Devlet-i aliyye-i dâ’i-
mü'l-karâra bâr olup ne hâl ise dâr [u] diyârına avdet itdirilmiş-idi. Yine tek 
durmayup mukaddemâ husûmet üzre olduğı yedi kralın biri olan Danimarka 
Kralı'nın Frardin nâm kal‘asını muhâsara ve bi-nefsihî bir tâbyasına yürüyüş 
itmekle kurşun ile urılup mürd olmağla evlâdı ve zükûr akribâsı olmaduğun-
dan yerine kız karındaşı Anna nâm kraliçe avret kral olmak husûsı rızâ-dâde-i 
hıred-büzürg-i devleti olmuş-idi. Lâkin kendü ihtiyârı ile krallık umûrunı zevci 
olan Frederikos nâm Nemçe bey-zâdesine tefvîz idüp, mesfûr bi'l-istiklâl İsveç 
memleketine kral olduğı mutazammın mesfûre Anna'dan devâm-ı nazar-ı 
âtıfet-i şehen-şâhî recâsını muhtevî kral-ı cedîd Frederikos'dan rikâb-ı kâm-
yâb-ı mülûkâneye zarâ‘et-nâmeler ve huzûr-ı âsafîye mektûbları geldi. Ve sene 
bunda encâma irdi.
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BiN YÜZ OTUZ ÜÇ SENESİ VEKĀYİ‘İNDENDİR

Sene-i mezbûre Muharrem'inin1 gurresi şenbih güni ki Teşrîn-i evvelin yirmi-
ikisidir, İstanbul Kādîsı Dürrî Mehemmed Efendi narha mukayyed olmamak 
töhmetiyle azl olup yerine Mekke'den munfasıl Göbec Şaʻbân Efendi nasb 
olundı ve mâh-ı mezbûrun beşinci şenbih gün rûz-ı Kasım vâki‘ olup ve seki-
zinci şenbih gün tersânede2 henûz tamâm olan otuzyedi zirâ‘ karavele kalyonı 
deryâya indirildi.

Sûr-ı Emetullâh Sultân

Ve mâh-ı mezbûrun onüçünci penc-şenbih gün Vezîr Sirke Osmân Paşa'nın 
zevcesi Emetullâh Sultân hazretleri taşra çıkmağa me’zûn olmağın bi-emr-i 
hümâyûn paşa-yı mûmâ ileyh sağdıç ta‘yîn olunan Tevkī‘î Vezîr Mustafâ Paşa 
bi'l-cümle rikâb ağaları ve ocak ağaları ve dîvân hâceleri alay esvâbları ile Sarây-ı 
âmire'ye varup orta kapuda indiler. Ve andan bâbü's-sa‘âdeye varup gelin sultân 
hazretlerin alup alay ve mehter-hâneler ile getürüp ağa kapusı kurbünde mîrî-
den henûz müceddeden binâ ve sultân-ı müşârun-ileyhe inâyet [ü] ihsân-ı pâ-
dişâhî kılınan sarây-ı bâ-safâya îsâl eylediler. Ve ikindi ta‘âmına cümle vüzerâ ve 
şeyhü'l-islâm efendi hazretleri mahall-i mezbûra cem‘ ve yatsuya değin eğlenüp 
paşa-yı mûmâ-ileyhi gerdeğe koyup dağıldılar. Ve irtesi cumʻa gün pâdişâh-ı gāzî 
hazretleri dahi teşrîf  ve paşa-yı mûmâ-ileyhe bir a‘lâ semmûr erkân kürk ilbâs 
ve kadrin âlî ve anlar dahi rikâb-ı hümâyûn-ı şehriyârîye mülûkî bisâtla eğerlen-
miş bir küheylân at çeküp bindi ve dârü's-sa‘âdelerine teşrîf  [324b] buyurdı. 

1 Muharremü'l-harâmının ÇY: harâm -V
2 Tersâne-i âmirede ÇY: âmire -V
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Ve onaltıncı bâzâr gün Selanik Sancağı’na mutasarrıf  Bodur Mustafâ Paşa'nın 
fevti haberi gelmeğin mansıb-ı mahlûle Karayılan-oğlı Burunsuz Kıbtî Mehem-
med Paşa'ya tevcîh olundı. Ve onsekizinci salı gün balyosluğa gelen Venedik 
ilçisi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâfet olup sene-i mâziyenin recec mevâcibi 
tevzî‘inden sonra hıl‘atlenüp vüzerâ akībinde arz odasında pâye-i serîr-i a‘lâ-yı 
sa‘âdet3-masîre yüz sürüp cumhûrlarının ubûdiyyet-nâmesin sunup pîşkeşlerin 
arz eyledi. Ve Hanya Muhâfızı Vezîr İsmaʻîl Paşa mansıbına varalıdan berü 
kendüyi kimseye göstermemekle ahâlî-i vilâyet “bu memlekete gelen vüzerâ-yı 
sâ’ire şöyle dursun, böyle büyük karındaşları Numân Paşa ve Abdullâh Paşa'dan 
efzûn satvet ü celâdet rivâyet idüp vâridîn ü sâdırînden ba‘zı nâ-mülâyim ha-
rekât şöhret bulduğundan mâ‘adâ Devlet-i aliyye tarafından ba‘zı hıdemât ile 
varup gelenler vezîr-i müşârun-ileyh hakkında mülûk gibi halkdan ihticâb ve 
hademe-i devleti dört beş günde mahalline takrîbden ictinâb idüp bi'l-cümle 
umûrı hazînedârlığından gelme bir sefîh oğlan kethudâsı yediyle temşiyyet olu-
na-geldiği vesîle-i ihtilâl-i memleket olmuşdur” diyerek nakl-i emârât-ı gurûr ü 
nahvet eyledikleri sem‘-i hümâyûna vâsıl ve mülâkāt-ı halkdan ictinâb ü ihticâb 
gibi harekât-ı mülûkâneden tab‘-ı şehriyârîye gayret ve gadab hâsıl olmağın 
şefâ‘at-i hazret-i sadr-ı âlî ile vezâret ref‘i berzahından güç-ile tahlîs ve Resmo 
Kal‘ası muhâfazasına ta‘yîn ve fi'l-cümle gadab-ı hümâyûn teskîn ve yerine 
Sakız Muhâfızı Kürd Hasan Paşa me’mûr kılındı.

Ve üç dört seneden berü İstanbul etrâfları ya‘nî ki Eyyûb ve Kāsımpaşa ve 
Hâsköy ve Beyoğlı ve Büyükdere ve Yeniköy'e varınca evler basılup ve nice 
kanlar dökilüp mâl ve eşyâlar gāret [ü] hasâret olmağın hezâr bostâncı hâsekî-
leri ta‘yîn ve tecessüs ü tefahhus olunup nâm [ü] nişânları zâhir olmamış iken 
Hâsköy kiremid-hâneleri ustalarından bir mütemevvil zımmînin hânesin dahi 
basup nakli âsân olan emvâlin gāret ve civâr-ı saltanatda böyle fezâhata cesâret 
eyledikleri sadr-ı aʻzam hazretlerinin sem‘-i intibâhları oldukda, bulunup cezâ-
yı mâ-yelîkleri tertîb olunmasın irâde ve ele girmelerinde zuhûr iden tesâmüh 
ü tekâsülün zararı zâbıtâna teveccüh ideceğin ifâde buyurdılar. Fi'l-hakīka cüst 
[ü] cûlarında taraf  taraf  ikdâm-ı tâmm olmağın4 evâhir-i mâh-ı mezbûrda 
İstanbul'da Karaman semtinde bir bakkāl delâletiyle bir odada5 birisini6 Kara 

3 a‘lâ-yi sa‘âdet ÇY: -V
4 olunmağın Y: olmağın ÇV
5 evde ÇY
6 birini ÇY
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Mehemmed Hâseki basup istintâk ile gerek müslimân ve gerek gâvur onsekiz 
nefer rüfekâsı ba‘zı hânlarında ve bekâr odalarında ele girmeğin yedlerinde 
mesrûk zuhûr iden esvâb isbât ile sâhiblerine virildi. Ve onsekiz nefer eşkıyâ 
dahi ibret-i âlem içün derûn ve bîrûn-ı şehrde kiminin boyunları uruldı ve 
ekseri ber-dâr kılınmağın halka bir mıkdâr emniyyet geldi. Ve mâh-ı Safer'in7 
gurresi dü-şenbih gün Akdeniz muhâfazasından mîrî kalyonlar gelüp tersâne-
ye8 dâhil oldı. 

Tebeddülât-ı Manâsıb

Ve mâh-ı mezbûrun onuncı çehâr-şenbih gün Selanik Muhâfızı Burunsuz9 
Kıbtî Mehemmed Paşa'ya Maraş Eyâleti ve selefi Vezîr Masdı İbrâhîm Paşa'ya 
Erzurûm Eyâleti ve anın selefi Vezîr Sirke Osmân Paşa'ya Basra Eyâleti tevcîh 
olundı. Ve Seddü'l-bahr muhâfızı Sadr-ı sâbık Arnavud Hâcı Halîl Paşa mu-
kaddemâ firâr ve ihtifâ eyledüği menzil sâhibi Kirli Hanım-oğlı Abdî Hâseki'yi 
kethudâ idüp dest-i istiklâline teslîm-i inân-ı cümle-i umûr eylemiş-idi. Paşa-yı 
mûmâ-ileyh ise silsile-i ikābdan henûz tahlîs-gerden-i cân itmiş kimesne olup 
kurb [ü] civâr-ı devletde izhâr-ı vaz‘-ı nâ-sâz husûsunda bilâd-ı ba‘îdden ziyâ-
de ihtiyât ü ihtirâz üzerine10 lâzım iken kethudâ-yı mûmâ-ileyh mülâhaza-i 
encâm-ı kârdan gāfil bir hû-girifte-i eşhâs ü esâfil olmağla yemîn [ü] yesârına 
bakmayup ve paşa dahi âgāz eyledüği zulm [ü] te‘addîsini ısgā itmeyüp her 
zulmüne müsâ‘ade itmekle bi'l-âhıre ol havâlînin fukarâ vü zu‘afâsı mahke-
meye cem‘ olup, “bu zulme11 tâkat getüremeyüz, misli sebkat itmemiş tekâlîf-i 
şâkkadır“12 dimeleriyle nâ’ib efendi dahi paşa-yı hamâkat-kâra, “bu zulme 
Allah'ın13 rızâsı14 yokdur, kethudâya tenbîh buyurup bu dest-dırâzlığı itmesün-
ler” deyü rıfk ile haber gönderdikde, Abdî kethudâ dahi “nâ’ib efendi re‘âyâyı 
yüze çıkarmağa sebeb olur” deyü gadabından paşa huzûruna ihzâr ve ta‘zîr 
itdirmeğin, derd-mend nâ’ib efendi der-i devlete gelüp elsine-i zulm-i şikâyeti 

7 Saferü'l-hayrın ÇY: hayr -V
8 Tersâne-i âmireye ÇY: âmire -V
9 Burunsuz -Ç
10 olmak +ÇY: -V
11 zulm ü te‘addîye ÇY: ü te‘addî -V
12 ve sâliyâne hılâf-ı şer‘dir ÇY
13 Allâhü te‘âlânın ÇY: te‘âlâ -V
14 rızâ-yi şerîfi ÇY: şerîf  -V
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bâz ve teşekkîye feryâd [u] figānı dem-sâz iderek arpalık sâhibi şeyhü'l-islâm 
efendiye varup mezbûr kethudânın zulmünden ve kendüye itdükleri ihânetden 
şikâyet idüp “gayret-i dîn bu mudur” deyüp çâk-i girîbân ve feryâd [u] figān 
itmekle anlar dahi vezîr-i aʻzam hazretlerine gelüp kethudâ-yı mesfûrun katli-
ne virdiği fetvâ-yı şerîfi yedine viricek Kapucı-başı Büyük Bahri Mehemmed 
Ağa me’mûr olup mâh-ı mezbûrun yirmibirinci bâzâr gün ber-mûceb-i emr-i 
hümâyûn kaydın görüp başın İstanbul'a irsâl ve Halîl Paşa'nın dahi töhmet-i 
vezâret ile tuğı ve sancağı ref‘ ve Limni Cezîresi'ne nefy olundı. 

Velâdet-i şehzâde Sultân ibrâhîm Hân

Mâh-ı Rebî‘ü'l-evvel'in dokuzuncı çehâr-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî hazretle-
rinin İbrâhîm nâm bir şehzâdesi vucûda gelüp ancak İstanbul'da üçer nevbet 
top şenliği oldı. Ve onikinci şenbih gün Sultân Ahmed Câmi‘i'nde mevlid-i 
şerîf  kırâ’at olunup pâdişâh-ı gāzî hazretleri du‘âda hâzır bi'l-meclis bulundı-
lar. Ol gün müjdeci gelüp hüccâc-ı müslimînin selâmet-birle Şâm-ı şerîfe vusûl 
haberin virmekle hıl‘at giyüp birer kabza altun ile mesrûr buyurdılar. Ve bu 
gün mihrâb önünde vüzerâ bu tertîb üzre ku‘ûda me’zûn oldılar. Evvelâ Sadr-ı 
aʻzam-ı Dâmâd-ı mu‘azzam İbrâhîm Paşa ve Basra Vâlîsi Sirke Osmân Paşa 
ve Rakka Vâlîsi Genç Ali Paşa ve Erzurûm Vâlîsi Masdı İbrâhîm Paşa ve Ka-
pudân Seyyid Süleymân Paşa ve Tevkī‘î Mühürdâr Mustafâ Paşa idiler. Ol gün 
Arnavud ümerâsından Kara Ahmed Paşa'ya Kilis Sancağı virilüp amel-mânde 
ihtiyâr vüzerâdan Midillü Kal‘ası'nda mahbûs Arnavud Hâcı Halîl Paşa'ya 
yine Midillü'de ve Çetrefil-oğlı Yûsuf  Paşa'ya kendü memleketi olan Ahıska'da 
ve Çavuş-oğlı Çakırcı Hasan Paşa'ya Niğbolı'da ve Kıbtî Ali Paşa'ya Yenişe-
hir'de oturmak üzre tekā‘üd ihsân buyuruldı. Ve mâh-ı Rebî‘ü'l-âhir'in gurresi 
çehâr-şenbih gün sûr-ı hümâyûna gelen müsâfir vüzerâ, mansıblarına azîmete 
me’zûn oldılar. Ve mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci salı gün Başmakçı-zâde 
Seyyid Abdullâh Efendi azlinden sadr-ı Anadolı Mısır'dan ma‘zûl Hekîm Yah-
yâ Efendi-zâde Feyzullâh Efendi'ye ihsân olundı. Ve mâh-ı Cemâziye'l-evvel'in 
beşinci salı gün dîvân-ı hümâyûndan sene-i mâziyyenin reşen mevâcibi çıkup 
vüzerâ arza girdi. Ol gün Sadr-ı aʻzam dâmâd-ı mükerrem-i15 şehen-şâh-ı 
mu‘azzam hazretleri sarây-ı âsafânelerinde mu‘tâd üzre sipâh ve silâhdâra ser-
gi idüp tevzî‘-i ulûfe üzre iken taraf-ı hümâyûn-ı pâdişâhîden bir sevb semmûr 

15 ekrem ÇY
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erkân kürk ve bir kabza murassa‘ hançer ve hatt-ı hümâyûn gelüp alâ-mele’i'n-
nâs feth [ü] kırâ’et olundı. 

Sûret-i Hatt-ı Hümâyûn

“Kutb-ı dâ’ire-i sadâret-i uzmâ16 ve şems-i tâbân-ı vekâlet-i kübrâ olan vezîr-i 
aʻzam ve dâmâd-ı mükerremsiz. Seni selâm-ı şâhânem ile teşrîf  eylediğimden 
sonra mülattıfa-i pâdişâhânemden sana bir sevb semmûr-ı fâ’izü's-sürûr kürk ve 
bir kabza mücevher hançer-i süreyyâ-gevher rikâbdâr kulum ile irsâl eyledim. 
Du‘â-yı hayrın rûz [u] leyâl zikrimde edâ olunduğı dîvân-hâne-i İlâhî'de nakl-i 
du‘âya me’mûr olan melâ’ike-i kirâmın şehâdetleri ile müsbetdir” buyurulmuş. 
Taraf  taraf  gülbâng çekilüp du‘âlar kılındı.17 

Tebeddülât-ı Manâsıb

Ol gün Karaman Vâlisi Vezîr Genç Ahmed Paşa'ya Haleb Eyâleti ve sele-
fi Vezîr Ârifî Ahmed Paşa'ya Diyârbekir Eyâleti ve anın selefi Vezîr Küçük 
Osmân Paşa'ya Sayda-Berut Sancağı ve Arnavud ümerâsından Mahmûd 
Bey-zâde Hudâvirdi Paşa-oğlı Serhôş Ahmed Paşa'ya Dukakin Sancağı ve 
Mağrib-Trablusu'ndan ma‘zûl Veli Paşa'ya Kırkkilise Sancağı virilüp ve anın 
selefi Edirne Kā’im-makāmı Vezîr İbşir Hâcı Hüseyin Paşa Bender muhâ-
fazasına ve anın selefi Vezîr Tezkireci İbrâhîm Paşa Eğriboz muhâfazasına 
ta‘yîn ve anın selefi Vezîr Ermeni Osmân Paşa Karaman Eyâleti ve anın selefi 
Hâce Kara Mustafâ Paşa'ya Sivas Eyâleti ve anın selefi Bostâncı-başı karındaşı 
Naʻalband Mehemmed katl olundı; nitekim aşağıda zikr olunur. Ve İbra’îl 
Muhâfızı Boşnak Numân Paşa'ya Vize Sancağı ve Deli Ömer Paşa'ya Üsküb 
Sancağı tevcîh olundı. Ve Rakka iskânından Türkmen tâ’ifesi boşanup Anadolı 
diyârına münteşir olup fukarâ-yı ibâdu'llâha cevr [ü] eziyyet idüp âmed-şod 
munkatı‘ olduğı haberi der-i devlete mün‘akis olmağla ke'l-evvel yerlerine sü-
rüp götürmek üzre inâd [u] muhâlefet iderler ise katl-i âmm itmek üzre sâdır 
olan fermân-ı hümâyûn ile Anadolı Beylerbeyisi Sirozlı Vezîr Ali Paşa üzerleri-
ne ta‘yîn olundı. Ve mâh-ı mezbûrun onsekizinci dü-şenbih gün Gürci Ali Bey 
yediyle Mısır hazînesi gelüp teslîm-i hazîne-i âmire oldı. Ve mâh-ı mezbûrun 

16 uzmâ -ÇY
17 olundı ÇY
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yirmidokuzuncı cumʻa gün Mısır'dan ma‘zûl ve Yûsuf  Köşkü’nde mahbûs 
Vezîr Dellâk Ali Paşa ile Azablu Odabaşı Acem İbrâhîm'in Kapucı-başı Hısım 
Mehemmed Ağa bi-emr-i hümâyûn18 kesüp gönderdiği başları gelüp endâhte-i 
bâb-ı hümâyûn kılındı. Ve Mısır'da olan mâl ve eşyâsı kabzına mukaddemâ 
Büyük Mîrâhûr Hasan Ağa ta‘yîn ve irsâl olunmuş idi. Âsitâne'de kapu kethu-
dâsı olan karındaşı başbâkī-kulı olan İzmirli Hasan Ağa Burusa'ya nefy olundı. 

Vefât-ı şehzâde

Ve mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in yedinci cumʻa gün Şehzâde İbrâhîm Hân dahi 
fevt olup mu‘tâd üzre a‘yân-ı devlet mübâşeretiyle Vâlide Câmi‘i Türbesi'nde 
defn olundı. Ve onikinci çehâr-şenbih gün itmâmı müyesser olan yeni baştarde 
deryâya indirilüp huzûr-ı hümâyûnda vezîr-i aʻzam ve şeyhü'l-islâm efendi ve 
kapudân paşa kānûn üzre semmûr kürkler ilbâs ile ikrâm ve iş üzerinde olanlar 
sâde hıl‘atler ile ihtirâm kılındılar. 

Ta‘mîrât-ı Mescid-i Aksâ ve Sahrâ-i Mübâreke

Kudüs-i şerîfde vâki‘ Mescid-i Aksâ ve sahre-i mübârekenin ba‘zı mevâzi‘i 
ta‘mîr ve termîme muhtâc olduğı arz-ı mahzar ile i‘lâm ve kıbel-i Devlet-i aliy-
ye'den ba‘de'l-keşf  mühimmât-ı lâzimesi tedârük ve itmâm olundukdan sonra 
mâh-ı mezbûrun onbirinci bâzâr gün sâbıkā defterdâr-ı şıkk-ı evvel olup hâlâ 
defter emîni olan Sarı Deli Mustafâ Efendi vezâret ile başdeftardârlık me’mûl 
iderken sûret ü sîretinden vekîl-i mutlak hazretleri bî-zâr olmağın bu emr-i 
hatîri ana dahi tahmîl ve yirmi kîse harçlık dahi virüp nefy eyledi. 

Azl ve Nefy-i Bostâncı-başı Sivaslı Mehemmed ve 
Katl-i Karındaşı Na‘alband Mehemmed

İstanbul Bostâncı-başı Sivaslı Mehemmed ednâdan ednâ bir acemi bostâncı 
hâsekisi iken vezîr-i aʻzamın ta‘rîf  ve hüsn-i terbiye-i âsafâneleri sebebi ile 
rikâb-ı hümâyûna hâseki ağa der-akab bostâncı-başı olup her hâline müsâ‘a-
de ve taraf-ı pâdişâhîden dahi rûy-ı dil gösterilmekle tekarrübi bir mertebeye 
vardı ki küll-i umûra müdâhale ider hayr ve şerr murâd eyledüği [325a] redd 

18 bi-emr-i hümâyûn -ÇY
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olunmaz oldı. Sadr-ı aʻzam hazretleri ise öteden berü rızâ-yı hümâyûna mu-
gāyir hareket eylemeyüp şeb [u] rûz safâ-yı hâtır-ı nâzenîn-i pâdişâhî tahsîline 
mücidd19 [ü] sâ‘î oldukları ecilden ve ağa-yı merkūma müşâhede eyledikleri 
teveccüh-i hümâyûn mahzâ kendülerinin hüsn-i terbiyelerinden neş’et eyle-
düği ma‘lûmları olup lâkin taraf-ı hümâyûndan manzûr olması her ne takrîb 
ile olursa olsun mahmî ve20 mer‘î tutulması lâzime-i zimmet-i ubûdiyyetimdir 
deyü eslâf  [u] emsâlden mesbûku'l-misâl olmayan vücûh ile ikrâmını irâde ve 
iltizâm buyurmuşlar. Lâkin ağa-yı mezbûr nev-devlet ve kec-fıtrat olduğun-
dan gayri okur yazar makūlesinden olmayup bâtıl ü âmmî21 olmağla ahvâl-i 
devlet ve netâyic-i22 sû’-i hareketden bî-haber olduğundan kat‘-ı nazar gerek 
taraf-ı hümâyûn-ı mevhebet-makrûndan ve gerek cânib-i sadr-ı aʻzamîden 
mu‘âyene eyledüği kerem ü23 iltifâtın şükrin mülâhaza ve nâ-sezâ etvârdan 
kendüyi muhâfaza itmek lâzım iken ashâb-ı tecrübeden olmayup dâ’imâ nâm 
[u] şân tahsîlinde der-kâr-ı müsâra‘at ü ta‘cîl olmağla “halk-ı âlem ne dirlerse 
disünler anların sözlerine ne i‘tibâr” deyü hod-bîn ü hod-re’y olduğundan aslâ 
âkibet-endişlik kaydında olmayup nâ’il olduğı devlet ü iltifâta mağrûren evzâ‘-ı 
bâridesine müte‘allık tab‘-ı istiğnâ-pesend-i pâdişâhîye hıdmet-i hümâyû-
numuzda olanları istiskāl idiyor yollı hadşe virmek hâtırasıyla sadr-ı aʻzam 
hazretlerinin sabr u sükût buyurdukları kendü zu‘munca def‘ine zafer-yâb 
olmakdan aczlerine mahmûl ve aslında dahi sû’-i sîret üzere mahsûl24 olmağla 
Devlet-i aliyye'nin âmme-i umûruna müşâreket ü müdâhale ve tegallüb ü istîlâ 
yolundan mu‘âmeleye başladı. Hattâ ortanca25 karındaşı Mehemmed Sivas'da 
bir naʻalbandın şâkirdi bir rezîl puşt oğlan iken Rumili pâyesiyle Sivas vâlîsi ve 
onbeş yaşında tıfl-ı nâ-resîde vâlidesinden Seyyid-oğlı Ahmed'i dahi Rumeli 
pâyesiyle Amasya paşası idüp İstanbul'a getürüp fakīr-hânemize muttasıl olan 
hânesine indirdi. Ve pâdişâh-ı gāzî hazretlerine söyleyüp vezîr-i aʻzama dâmâd 
itdirdi. Ve Sivas'dan Üsküdar'a gelince Tokat ve sâ’ir mahsûldâr memleketleri 
kendüye mâlikâne idüp fukarâ-yı ibâdu'llâhın ciğerin söküp âlemi berbâda vir-
di. Geleni tutdurup küreğe kodurur oldı, âlemi zulmi ile doldurdı. Karındaşı 

19 cidd ÇY
20 mahmî ve -ÇY
21 ve âmî -ÇY
22 intâc ÇY
23 ve ÇY: -V
24 mahsûl -ÇY
25 orta ÇY
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Naʻalband Mehemmed ise bütün Sivas Eyâleti’ni zulmle yakup hâke berâber 
eyledi. Hılâf-ı şer‘-i şerîf  salb [u] siyâset eyledüği ve zencîr ve26 tomruğundan 
ve27 işkenceden helâk olan bî-hadd idi. Vezîr-i aʻzama küllî nedâmet geldi 
ilerü çekdüğüne pişmân oldı. Ve lüzûmı olmayan mahallerde binâlar idüp 
Dolmabahçe önünde leb-i deryâya kal‘a bedeni misillü bir dîvâr çekdirdi. Ve 
Beşiktaş Sarâyı ile Dolmabahçe arasında vâki‘ kadîm Arab İskelesin kapadup 
yerine pâdişâh hazretleri28 içün odalar ve kayık-hâneler yapdırup yağmurlı 
günlerde seyl suyunun önü kapanduğundan girüye depüp mahalleyi seyllere 
aldırır oldı. Ve hâsbâğçede bî-ma‘nâ şeyler ihdâs itmekle mîrîye bin kîse kadar29 
zararı terettüb eyledi. Ve bostâncı neferâtında kaşınacak tırnak komadı ve 
gicelerde evinde yatmağa me’zûn olmağın gelüp gikdikçe selâmına duranların 
kemâl-i gurûrundan yüzlerine bakmazdı. Ve efendisi olan sadr-ı aʻzamı huzûr-ı 
hümâyûnda mezemmete başlayup, “zulmle dünyâyı yıkdı, aldığı rüşvetin sana 
öşrün virmez, birkaç gün dahi böyle giderse karındaşın Sultân Mustafâ'nın 
başına gelen belâlara seni dahi uğradur, kuluna sadâret-i uzmâyı ihsân eyle 
hıdmet-i sadâkat nice olur gör” deyüp bütün sadâret takımın takınup âmâde 
vü müheyyâ30 olduğun vezîr-i aʻzam haberin almağla şeyhü'l-islâm efendi ile 
huzûr-ı hümâyûna varup ne didilerse didiler azl [ü] nefyine hatt-ı şerîf  aldı31 
ve irtesi mâh-ı Cemâziye'l-âhir'in onbeşinci şenbih güni ağavâtından Lütfi Ağa 
ile fermân gönderüp hâsbâğçeden kaldırup İstavroz kurbünde vâki‘ taraf-ı 
pâdişâhîden mukaddemâ kendüye ihsân olunan Yemişci Hasan Paşa bâğçe-
sine ve iki günden sonra ehl [ü] iyâliyle kendüsi ve büyük oğlı mezkûr Ahmed 
Paşa'nın tuğ ve sancağı ref‘ ve dâmâdlığı fesh olup anı ve kendünün büyük 
karındaşı harâc muhâsebecisi Çilesiz İbrâhîm32 Efendi'yi Sivas'a nefy itdirdi. 
Ve akībince yevmi ikiyüz akçe tekā‘üd tezkiresin gönderdi ve kendünün binâya 
sarf  eyledüği mîrî mâlın muhâsebesin görmek üzre vâlî-i Sivas olan Kara Mus-
tafâ Paşa'ya fermân irsâl ve karındaşı Naʻalband Mehemmed Sivas Kal‘ası'na 
habs olup ashâb-ı hukūkun hakkı alıvirilmek fermânıyla Kapucı-başı Ahmed 
Ağa gönderildi. Ve Hâssa Hâseki Şişko Cingâne Ahmed bostâncı-başı ve 

26 ve ÇY: -V
27 ve ÇY: -V
28 hazretleri Ç: -YV
29 mıkdârı ÇY
30 ve müheyyâ ÇY: -V
31 aldılar ÇY
32 İbrâhîm -Ç
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Arabgirli Bekir Paşa Amasya paşası nasb olundı. Ber-mûcib-i emr-i hümâyûn 
Kapucı-başı Ahmed Ağa Sivas'a vardığı sâ‘at Naʻalband Mehemmed'i tutup 
kal‘aya habs ve mâl [u] eşyâsın yazup zabt [u] rabt33 eyledi. Taraf  taraf  dellâl 
nidâ itdirdi. Mâl ve davar sahibleri gelüp isbât-ı vücûd idüp eşyâların aldıkdan 
sonra mahzar-birle defterin rikâb-ı hümâyûna getürüp zulm [ü] te‘addîsin 
takrîr idicek, katline virilen hatt-ı şerîfle varup başını kesüp bâkī eşyâsıyla 
Âsitâne'ye34 getürdi. Ve Bostâncı-başı Mehemmed Ağa'nın eşyâsına müdâhale 
olunmayup hacc-ı şerîfe izn-i hümâyûn sâdır olmuş-iken havfından firâr ve 
nâ-bûd ü35 nâ-peydâ oldı. 

Nizâm-ı Umûr-ı Mîrimîrân

Biraz müddetden berü seferler tetâbuʻı sebebiyle ve âhar bevâ‘is yollı yolsuz36 
nice bî-serv [ü] sâmân-ı mîr-i mîrân kesretlerinden nâşî vilâyet-i Rûm ve 
Anadolı'da olan elviye vefâ itmeyüp bi'z-zarûrî münâvebe tarîkıyle istihdâm 
olunmağa muhtâc ve ma‘zûlleri pâ-mâl [ü] sademât-ı fakr [u] ihtiyâc olmuş-i-
di. Adları beylerbeyi olup, Âsitâne-i sa‘âdet'de çeşm-i ahbâb ve a‘dâya karşu 
hey’et-i sâ’ilâne ile dûr-ı erbâb-ı37 kibâr itmeleri nâmûs-ı Devlet-i aliyye'ye 
tahmîl-i bâr-ı gayret ü âr itdiği melâl-efzâ-yı hâtır-ı cem‘iyyet-medâr-ı sadr-ı 
aʻzam-ı hıred-şi‘âr olmağın “bu bâbda tedârük-i kâr nedir” deyü vâfir zamân 
irâde-i akdâh-ı efkâr buyurdılar. Bi'l-âhıre bunların38 nakdîne-i liyâkat ü istih-
kākları mehekk-i temeyyüze urılup, içlerinden ol rütbeye lâyık olmayanların 
ihrâc itmek birâz zamâna muhtâc olmağın şimdilik Âsitâne'de hâlleri dirhem 
ve hasret-keş-i rûy-i dînar ve rûy-i dirhem olan ber-geşte hâllerin kimine ba‘zı 
elviye tevcîh ve kimi tekā‘üd ulûfeleriyle dâr [ü] diyârlarında meks ü ârâm 
idüp mîr-i mîrân nâmına olanlar fî-mâ-ba‘d bi-lâ izn İstanbul'a gelmemek üzre 
tenbîh olunmak husûsunı istihsân ve bu vech üzre fermân buyurdılar.

33 u rabt ÇY: -V
34 Âsitâne-i sa‘âdete ÇY: sa‘âdet -V
35 ve -Y
36 ve âhar bevâ‘is yollu yolsuz -ÇY
37 erbâb VY: ebvâb Ç
38 bunların ÇY: -V
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Nizâm-ı Te’mîn-i Mesâlik der-Vilâyet-i Anadolı

Vilâyet-i Anadolı'da ebnâ’-i sebîle îsâl-i mazarrat u hasâret ve mefâsid ü şakā-
vete cesâret olunmak levendât eşkıyâsının vilâyet-i etrâf  bayrağı altında olmak 
bahânesiyle taraf  taraf  seyr ü hareketlerinden nâşî olup bi'l-cümle levend 
nâmı Memâlik-i mahrûse'den merfû‘ olmak bâbında bundan akdem fermân-ı 
hümâyûn sâdır ve ebnâ’-i sebîl bir mıkdâr diledikleri yoldan mürûr [u] ubûra 
kādir olmuş-idi. Lâkin bi-hikmeti'llâhi teʻâlâ Vilâyet-i Anadolı menşe’-i esnâf-ı 
eşkıyâ olup levend nâmı merfû‘ olmakdan bi'l-külliyye sâ’ir eşkıyânın mem-
nû‘ olması musavver olmaduğundan mâ‘adâ nizâm-ı ahkâm-ı emn ü âmân 
ve devâm-ı âsâyiş-i zemîn ü zamân-ı vilâyet zâbıtân-ı memleketin şeb ü rûz 
sa‘y ü ihtimâmlarına mevkūf  umûrdan olduğı mülhem-i39 tab‘-ı kârdan-ı 
hazret-i Âsaf-ı [A]risto-şu‘ûr olup, be-her-hâl zâbit ve vâlî nasbından garaz 
hıfz-ı hırâset-i memâlik ve emn ü âmân-ı mesâlik olmağla fî-mâ ba‘d her40 
memleketin zâbit ve vâlîsi bulunanlar kendü uhde-i hıfz u hırâsetinde olan 
mahallerde vukū‘-bulan telef-i nefs ve mâl 41 كلكم راع وكلمكم مسئول عن رعيته mantûk-ı 
{u} münîfi üzre kendülerden su’âl olunacağın mukarrer bilüp her biri taraf 
taraf  nigâh-bânlar ta‘yîn ve kendü hudûdlarında ebnâ’-i sebîlden kimin bir 
habbesi zâyi‘ olur ise tazmîn eylemek üzre bilâdı te’mîn42 ve ıbâdı tazmîn içün 
bi'l-cümle Vilâyet-i Anadolı'da vâki‘ vüzerâ vü mîr-i mîrân ve ümerâ ve voyvo-
dalara ve zâbıtân-ı örfe mü’ekked evâmir-i aliyyeler irsâl olundı. 

Tashîh-i Esâmî-i Serdengeçdiyân

Mukaddemâ Varadin muhâsarasında Serdâr-ı a‘zam Fâzıl Ali Paşa-yı muh-
terem şehîd ve asâkir-i İslâm münhezimen Belgrad'a geldikde, Nemçe taburı 
varup Tımışvar'ı muhâsara eyledüği haberi ordu-yı hümâyûna vürûd idicek, 
serdâr yok, Başdefterdâr Bakkāl-oğlı Sarı Mehemmed Efendi sipâh [ve] silâh-
dârdan Tımışvar'a girüp bir sene muhâfaza itmek şartıyla yirmibeşer guruş 
bahşîş ve onbeşer akçe terakkī ile biner nefer dal kılıç serdengeçdi yazup sefâ-
yin ile karşu Pançova'ya ve andan Tımışvar[a] irsâl eyledi. Lâkin Tımışvar 
Kal‘ası'na duhûl değil muhâsaraya der-kâr olan tabur-ı küffâr ile kemâ-yen-

39 mülhem -ÇY
40 her -Ç
41 Hadis, Buhari, Ahkam 1, “Her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüklerinizden mesûlsünüz.”
42 te’mîn -Ç
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bagī muhârebeye kıyâmdan43 imâle-i licâm idüp mukaddemâ yazılan terakkī 
evâmirinde mu‘tâd-ı kadîm üzre hıdemât-ı sâ’irede istihdâm husûsı iltizâm 
olunmaduğundan nâşî neferât-ı mezbûre tezkire talebinde ikdâm üzre kıyâm 
itmeleriyle havf-ı fitneden müsâ‘ade-i mes’ûllerine zarûrî ikdâm olunup bu 
husûs bu denlü emvâl-i mîriyyenin abes yere telef  ü izâ‘atine bâ‘is ve bu ma‘nâ 
bi'l-âhıre defterdâr-ı müşârün-ileyhin vech-i mezkûr üzre telef-i sermâye-i 
hayâtına ehad-i cümle-i bevâ‘is olmuşidi. Lâkin bî-sebeb böyle bir rahne-i 
küllîyi hâli üzre terk itmek nâ-revâ olmağın, vak‘a-i ma‘hûdede onbeşer akçe 
terakkī alan neferât-ı sipâh [ve] silâhdâr esâmeleri isimlerine tashîh olunmak 
şartıyla onar akçeye kāni‘ ve bu hâlet vakt-i merkūmdan sonra âhar tarîkle 
nâ’il olundukları terakkiyâta gayri mâni‘ olmak üzre re’y-i tedbîr olunmağla, 
neferât-ı mezbûre dahi bu sûret-i müstahseneye râzı ve esâmelerini bu bahâne 
ile isimlerine tashîh itdirmeğe mütekāzî oldılar. 

Sefer-i Urbân-ı Mevâlî ve Abbâsiyyûn

Halebü'ş-şehbâ havâlîsinde dâ’imâ şakāvet ü te‘addîden hâlî olmayan eşkıya-yı 
tâ’ife-i Abbâsiyyûn ve Urbân-ı mevâlînin habâset ü mel‘anetleri mütevâlî olup 
lâkin haklarından gelinmek bîrûn-ı uhde-i iktidâr-ı vâlî olmağla vüzerâ-yı 
izâmdan birkaç vezîr-i sâhib-i tedbîr her tarafdan güzîde asker ile ol eşkıyâyı 
nokta-i pergâr-vâr ortaya alup sedd-i râh-ı gürîz ve âheng-i harb-i tâğī itmeğe 
muhtâc olduğı mukaddemâ Âsitâne-i sa‘âdet'de [325b] bulunup hâlen Rakka 
Vâlîsi Vezîr Genç Ali Paşa ile müzâkere ve uzemâ-yı erkân-ı devlet ile hu-
zur-ı sadr-ı aʻzamîde müşâvere olundı. Fi'l-hakīka ol melâ‘înin âlem-gîr olan 
şakāvet ü te‘addîlerin ol havâlîde sâkin ibâdu'llâh üzerinden def‘ ü ref‘ itmek 
her vechile ehemm ü elzem olmağla Bağdâd Vâlîsi Vezîr Eyyûbî Hasan Paşa 
Şehrizor ve Musul ve Diyârbekir vâlîleri üzerine ser-asker olup ol tarafdan ve 
Rakka Vâlîsi mezkûr Vezîr Genç Ali Paşa dahi Haleb ve Karaman vâlîleri 
üzerine baş ta‘yîn olup berü cânibden yürüyüp ol hâyinleri ortaya alup, kahr-ı 
tedmîrlerinden bezl-i makdûr itmek üzre Hasan Paşa'ya bi'l-mükâtebe ve Ali 
Paşa'ya bi'l-müşâfehe tenbîh ü telkîn olundı. Ve Hasan Paşa'ya fermân varduğı 
sâ‘at askeri hâzır [u] âmâde binüp Urbânı yatağında basup bütün kılıçdan 
geçirüp mâl ve davarlarıyla muğtenem oldukları haberi bu vakitte der-i dev-
lete gelicek berü cânibin seferi fesh oldı. Ve mâh-ı mezbûrun yirmisekizinci 

43 Belgrad'a +Ç: -YV
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cumʻa gün pâdişâh-ı gāzî hazretleri tersâne bâğçesine göçüp iki gün meks 
ve üçünci dü-şenbih güni ki ibtidâ-yı Recebü'l-ferd'dir, sadr-ı aʻzam Beşiktaş 
mevlevî-hânesine muttasıl yalısına da‘vet itmeğin yeni baştardeye süvâr olup 
top ve tüfengin atarak ve sâde nakkāresin çalarak teşrîf  buyurdılar. Ve harem-i 
şerîfleri karadan geldiler. Ol gün ikindi mahalli tersâne sarâyının ancak kara-
ağalar odalarına âteş isâbet idüp ahşama değin yanup kül oldı. Ve yine ol gün 
Yenikapu mevlevî-hânesi kurbünde dahi iki hâne muhterik oldı.44 

Guluvv-i Asker [ve] Azl-i receb Paşa Vâlî-i Mısır

Şehriyâr-ı gāzî hazretlerinin cülûs-ı hümâyûnlarından berü gelen ba‘zı Mısır 
vâlîleri hadd-i zâtında cesûr u gayûr ahz-ı intikāma kādir mukaddim mîr ve 
vüzerâdan olup bâ-husûs bir sene-i kâmil hükûmet üzre karâr-dâde olmayup, 
kesret-i tebeddülât ile bu tarafda Nemçe ve Moskov ve Lih seferleri gā’ileleriyle 
biraz müddet ol câniblerin umûruyla iştigāl olunmak pes-mânde-i kûşe-i hâtır-ı 
devlet olup, imâle-i efkâr olunmadığı sebeble ferâ‘ine-i Mısır makāmına kā’im 
olan bir alay Çerkes ve bu sîret dahi yüz bulup bu tebeddülât sebebiyle Üm-
mü'l-kurâ'yı ihfâ-i zabt hevesiyle varan vüzerâyı Yûsuf  Kuyusu'na ilkā âdetleri 
olup, bu def‘a dahi Receb Paşa'ya bu vaz‘ı icrâ ile Devlet-i aliyye'ye tahrîrât 
gönderüp45 “yine memleket pâdişâhındır, sene be-sene mıkdâr-ı ma‘lûm gerek 
hazînesin ve gerek ceb-i hümâyûnun irsâl ü îsâl ideceklerin” yazup bir şeytiye 
ile Âsitâne-i sa‘âdet'e irsâl ve Gelibolı'dan çıkup İstanbul'a geldiler. Vezîr huzû-
runa varup mahzarı teslîm ve lisânen dahi sözlerin vezîr-i aʻzam dahi mahzar 
ile takrîrlerin rikâb-ı hümâyûna telhîs idicek, meşveret olup Mısır46 müdârâ 
yeri olduğundan sükût evlâ ve matlûblarına müsâ‘ade olup Kandiye muhâfızı 
sadr-ı sâbık Ermeni Mehemmed Paşa'ya Mısır hükûmeti tevcîh ve götürüp is-
kân-içün dergâh-ı âlî kapucı-başılarından Kādî Halîl Ağa hatt-ı şerîfle me’mûr 
kılındı. Ve ta‘yîn olunan bir kıt‘a mîrî kalyon ile ağa-yı mûmâ-ileyh varup Me-
hemmed Paşa'yı Kandiye'den alup götürüp bî-müzâhama hükûmet-i Mısır'a 
oturtdı. Der-akab ber-mûceb-i emr-i hümâyûn Receb Paşa'yı habsden ıtlâk ve 
getürüp kürk giydirüp ma’ûnetin gördükden sonra mu‘azzez alay ile Mısır'dan 
çıkarup Rûm cânibine irsâl eyledi.47 Fe-li'llâhi'l-hamd ve'l-mennihi48 bu vak‘a-i 

44 Sefer-i Urbân... oldu -ÇY
45 Mısır vâlîleri... gönderüp Ç: -YV
46 Mısır -Ç
47 eyledi -Ç
48 ve'l-mennihi Ç: -YV
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uzmâ bu minvâl üzre âsân vechile mündefi‘ oldı. Ve Kefe Sancağı’na mutasar-
rıf  olan Boşnak Deli Ömer Paşa Yeni Kal‘a muhâfazasına ve anın selefi Vezîr49 
Mîrzâ Mehemmed Paşa Azak Kal‘ası muhâfazasına ve anın selefi Vezîr Moralı 
Aşçı İbrâhîm Paşa Kandiye muhâfazasına ta‘yîn olundı. Ve mâh-ı mezbûrun 
onbirinci penc-şenbih gün baştarde ile onbeş kıt‘a çekdirir ve patrona iryâle ile 
yedi kıt‘a kalyon ile donanma-yı hümâyûn çıkup mu‘tâd-ı kadîm üzre kapu-
dân paşa ve ümerâ-yı bahriyye Yalı köşkünde hıl‘atlene-gelmiş iken bu nevbet 
vezîr-i aʻzam vesâtatı ile Kapudân Vezîr Seyyid Süleymân Paşa ve ümerâ-yı 
bahriyye Beşiktaş köşkünde pâye-i serîr-i a‘lâya yüz sürüp, serâsere dûhte sem-
mûr kürk ve ümerâ-yı deryâya sâde hıl‘at giydirilüp Akdeniz muhâfazasına 
me’mûr olup şenlik iderek Beşiktaş önüne varup demürledi. Ve ondördünci 
bâzâr gün pâdişâh-ı gāzî hazretleri Tophâne kâr-hânesine teşrîf  buyurup yeni 
dökilen topları seyr50 eyledi. Ve onsekizinci penç-şenbih gün Beşiktaş köşkünde 
surre çıkdı. Ve bundan bir sene mukaddem berü51 İçil'de52 isyân ve bayrak 
kaldıran Alaybeyi-oğlı Osmân nâm şakī üzerine ta‘yîn olunan Anadolı Beyler-
beyisi Vezîr Sirozlı Ali Paşa'yı bozup yüz kadar âdemin kırup firâr ve tebdîl-i 
câme vü destâr İstanbul'a gelüp Rumili cânibine giderken mâh-ı mezbûrun 
yirmidördünci çehâr-şenbih gün Topkapusu'nda giriftâr, keşân be-keşân vezîr-i 
aʻzam dîvânına ihzâr ve takrîr-i kelâm eyledikden sonra emr idüp53 hâric-i 
bâb-ı hümâyûnda kendünün ve54 üç nefer âdeminin Parmakkapu'da boynı55 
uruldı. Ve yirmibeşinci penç-şenbih gün pâdişâh-ı gāzî hazretleri mihmân 
olduğı vezîr-i aʻzam yalısından Eyyûb Yalısı'na nakl buyurdılar. Ve mâh-ı 
Şa‘bân'ın gurresi salı gün henûz gelen Özbek ilçisi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve 
ziyâfet olup mu‘tâd üzre hıl‘atlenüp vüzerâ akībinde arz odasında pâye-i serîr-i 
a‘lâ-yı devlet56-masîre yüz sürüp hânlarının ubûdiyyet-nâmesin sunup lisânen 
dahi hulûs üzre dostluğun arz eyledi. Ve Galata'da mukīm Moskov ilçisine carı 
tarafından kendüye pâye ve rikâb-ı hümâyûna ubûdiyyet-nâmesi gelmeğin,57 

49 Vezîr -Ç
50 temâşâ ÇY
51 beru -ÇY
52 zuhûr ve +ÇY: -V
53 olunup ÇY
54 ve ÇY: -V
55 boyunları ÇY
56 a‘lâ-yi devlet Y: a‘lâ-yi Ç: -V
57 gelmeğle ÇY

M E T i N 1145

www.tuba.gov.tr



mâh-ı mezbûrun yirmiikinci salı gün ol dahi dîvân-ı hümâyûna da‘vet ve ziyâ-
fet olup kul tâ’ifesinin güzeşte lezez ve işbu sene-i mezbûrenin masar ulûfesi 
tevzî‘inden sonra vüzerâ akabince arz odasında bisât-bûs-ı pâdişâhî şerefine 
nâ’il olup58 nâmesin sunup pîşkeş59 arz eyledi. Ve pâdişâh-ı gāzî hazretleri Ey-
yûb yalısında meks esnâsında iken vezîr-i aʻzam, Alibey Köyü'nde mîrî bâğçe 
kurbünde cereyân iden nehr-i sagīr içre birbirine mülâsık Husrev-âbâd ismiyle 
müsemmâ üç havz ta‘mîr ve nehr-i mezbûrı derûnuna ilkā ve birbirinden ce-
reyân ve üzerine nâzır yar kenârında otağlar ve serâ-perdeler kurılup ekser ol 
mahalle teşrîf  ve safâ-yı hâtır buyururlar idi. Şehr-i mezbûrun yirmisekizinci 
dü-şenbih gün külliyetle Yeni Sarây'a nakl eylediler. 

Vak‘a-i Niş

Ve Niş Kal‘ası'nda nevbetçi kapukulı yeniçerileriyle yerlü kulı beyninde nizâ‘ ü 
şikāk vâki‘ olup ya‘ni ki yerlü kulı ağasının avretine bir yeniçeri dil60 uzatmağın 
üzerlerine kılıç düşüp ağa-yı mûmâ-ileyhin elin çalup düşürdükleri muhâfız-ı 
kal‘a Rumili Beylerbeyisi Muhsin-zâde Vezîr61 Abdullâh Paşa'nın ma‘lûmı 
olmağla yerlü kuluna sâhib çıkdığına yeniçeri gücenüp üzerine gulüvv ve sarâ-
yına top çekmeleriyle, nâ-çâr gice hâlinde tevâbi‘in alup Belgrad Kapusu'ndan 
çıkup firâr ve Aleksinçe'de karâr eyledüğün yazup der-i devlete62 arz u63 i‘lâm 
itmekle kendüye Bosna Eyâleti virilüp [326a] selefi Vezîr Topal Osmân Paşa'ya 
Rumili Eyâleti tevcîh ve Niş Kal‘ası'na gelüp64 muhâfaza itmek ve eşkıyânın 
hakkından gelmek65 buyuruldı. Ve Rumili Eyâleti sevdâsıyla eşkıyâyı tahrîk iden 
Niş defterdârı ...66 Efendi üzerine sâbit olmağın, fermân-ı hümâyûnla bostâncı 
hâsekilerinden Deli67 Mustafâ Hâseki gönderilüp başın kesüp getürdi.68

58 bisât-bûs-ı pâdişâhî şerefine nâ’il olup V: pâye-i serîr-i a‘lâ-yi sa‘âdet-masîre yüz sürüp ÇY
59 pîşkeşin ÇY
60 el Ç: dil YV
61 vezîr -Ç
62 devlet-medâra ÇY: medâr -V
63 arz u ÇY: -V
64 Niş Kal‘ası'na gelüp VY: gelüp Niş Kal‘ası'na Ç
65 üzre +ÇY
66 Üç nüshada da isim zikredilmemiş.
67 Deli -ÇY
68 ve's-selâm ketebehü'l-hakīr Mehemmed el-Kādî Y: ve's-selâm temmetü'l-kitâb sene 1204 fî gurre-i N Ç
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Nusretnâme'de Geçen Arkaik Kelimeler1

açınmak: Açılmak
ağnanmak: Anlaşılmak
ahtarmak: Aktarmak, devirmek, aramak
aldamak: Aldatmak
arkuru: Çapraz, yanlamasına 
ayırtlamak: Fank edilmek, seçilmek
bekellemek/beñillemek: Ürpermek, şaşırmak
boğaz boşluk etmek: Boşboğazlık etmek 
bolay ki: Belki, olur ki, keşki.
çağırdmak: Bağırtmak
çalık: Haşarı
çapmak: Koşmak, kesmek, yağma etmek, akın etmek
çapul koyuvirmek: Yağma ettirmek
çatmak: Birbirine bağlamak, tasarlamak
çırlak çıplak: Çırıl çıplak, fakir, güçsüz.
derinti: Toplama
dıkmak: Bir şeyin içine sokmak, tıkmak
dirişülmek: Toplanmak
doyum: Ganimet
döğündülü: Dalgalı
durgurmak: Durdurmak

1 Kelimelerin anlamları için kullanılan kaynaklar: Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, II (İn-
deks-gramer), Ankara 1997; Aysu Ata, Nehcü’l-ferâdis, III (dizin-sözlük), Ankara 1998; Yeni Tarama 
Sözlüğü, (düzenleyen: Cem Dilçin), Ankara 1983.
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elleşmek: Tutuşmak, savaşa girmek, tokalaşmak.
eslemek: Söz dinlemek, itaat etmek
eşlenmek: Birleşmek, evlenmek
giyürmek: Giydirmek
güclenmek: Zorlanmak, gücenmek
ılgamak: Dört nala koşmak, baskın yapmak
ılgar: Baskın, hücum
imeci: İmece, bir çok kişinin birleşip yapması.
irgürmek: Erdirmek, eriştirmek
kakmak: Vurmak, itmek
kamanmak: Çivilenmek, perçinlenmek
karındaşlaşmak: Birbirini kardeş edinmek
karşucu: Karşılayan, mukabele eden
koçaş: Arabacı 
koşulmak: Katılmak, (bir işte) birbirine katılmak 
kıyışmak: Cesaret etmek
kötek çalmak: Dayak atmak
kuruyu kalmak: Donup kalmak, boş, yalnız, tek başına 
nişlemek: Ne yapmak
oturak olmak: Sabit olma, oturup konaklamak
öndül: Mükafat, ödül
özge: Başka, gayrı
salt: Yalnız, sadece
sançmak: Saplamak
sataşmak: Rastlamak, istenmeyen bir şeyle karşılaşmak
seğirdim etmek: Akın etmek, hücum etmek
seğirtmek: Koşmak
sıdınmak: Tecrübe etmek, bilgilenmek 
sığamak: Sıvamak
sığışmak: Simtizaç etmek,, sığmak, sıvışmak, kaçmak
sıkıltı: Sıkıntı
sıvarmak: Sulamak
sıyırtmak: Sıyırmak, suya akması için yol açmak
sinirlemek: Hareket edemez hale koymak için vurup ayak sinirini kesmek 
soğulmak: Soğulmak, suyu çekilmek, nuru sönmek
sokunmak: Takınmak
sökmek: Katetmek, kuvvetle yürüyüp gelmek, söküp yol açmak 
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söyünmek: Sönmek
taban pekliği etmek: Ayak diremek
tiziye: Çabucak, derhal, hemen
tok toyum: Ganimete kavuşmak 
tokuşmak: Çarpışmak, müsademe etmek
tonuz: Domuz
torin: Tören 
tüskürmek: Geri çevirmek, tıksırmak
uğrun: Ön
uğuntu: Uğultu
uğur: Ön, yön, yol
üleşmek: Paylaşmak, bölüşmek
ürkündü -: Panik
üşmek: Üşüşmek
üşündi: Üşüşme
üşürmek: Üşüştürmek
yan vermek: Yan çizmek, uzak durmak, kaçınmak
yarında: Ertesi gün
yatak yeri: Barınak, sığınak
yedmek: Yedeklemek, çekerek götürmek
yeldirmek: Koşturmak
yırık: Biraz yırtık, biraz yıkık
yol azıt: Yanlış yola gitmek, yolunu şaşırmak
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Abdülkerim Efendi; -kesedar 700; -büyük 
rûz-nâmeci, re’isü'l-küttâb, beylikci, Ha-
beş ve Şehrizor beylerbeyi 775, 910, 928, 
937, 964, 967, 976

Abdülkerim-oğlu, Kars a‘yânından 231
Abdüllatif  689
Abdülmelik, Ahmed III şehzâdesi 887, 892
Abdülvehhâb Ağa, binâ emini 912
Abdürrahim, yüzbaşı, Kurna Kal‘ası müs-

tahfızı 605, 607
Abdü'ş-şâh, Beni-Lâm A‘râb şeyhi 600, 601
A‘câm tâ’ifesi 609
Acem 314, 348, 349, 464, 478, 495, 519, 

588, 601, 610, 614, 619, 624, 626, 666, 
1127; -diyârı 347, 478, 941; -elçisi 337, 
347, 349, 476, 675, 836, 838; -hânı 476; 
-memleketi 941; -serhaddi 618; -sınırı 
595; -şâhı 480, 481, 553, 559, 595, 585, 
611, 941; -yakası 215 

Acem İbrahim, Azablu odabaşı 1138
Acem Mehemmed Paşa 812
Acem Mustafa Paşa, Bursa valisi, Harem-i 

şerif  konakçısı, Cidde Sancağı mutasarrı-
fı 1007, 1015, 1058

Aclun 816
Açıkbaş 482; -melikliği 482; -memleketi 

314; -serhaddi 481; -tavadları 482, 484; 
-ülkesi 483

Açıkboğaz 366; -geçidi 367
Açu Kal‘ası 366, 455, 549, 707; -paşası 931
Ada-i Şahî 367
Adakca palankası 529
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Adana 166, 214, 293, 305, 362, 428, 495, 
831, 924, 987, 996; -beylerbeyi 396; -eyâ-
leti 189, 219, 875; -paşalığı 532

Adanalı Abdurrahman Paşa, Akşehir San-
cağı mutasarrıfı 1098

Adanalı Kürd Bayram, Emirü'l-hac 812; 
-oğlu Mehemmed Paşa, Rakka beylerbeyi 
812

Adem Paşa 128, 258, 448, 523, 527; -Arna-
vud-ı İskenderiye Sancağı Beyi 555, 584; 
-Ohri sancağı beyi 247, 431, 444. Ayrıca 
bk. Arnavud Kaplan Paşa

Adem peygamber devri 669
Aden 519
Adıyaman Cezâyirli Hasan, kapudan 542
Âdil Köşkü 68, 70, 72, 107, 113, 118, 122, 

124, 147, 152, 176, 185, 235, 238, 249, 
264, 286, 287, 296, 377, 379, 380, 393, 
425, 489, 680, 779, 781

adl-i Ömerî 613
Aglamoc gazisi 450
ağa 66, 92, 150, 209, 259, 280, 390, 579, 

595, 597, 608, 609, 619, 641, 645, 656, 
660, 666, 675, 707, 721, 723, 727, 735, 
744, 751, 752, 753, 763, 769, 799, 804, 
866, 872, 878, 893, 913, 1000, 1002, 
1015, 1034, 1045, 1066, 1139, 1144, 
1146; -bayrağı 722; -kapusu 461, 720, 
727, 748, 794, 928, 1133; -lık 725; -vekili 
284; -yân-ı bîrûn 596; -yân-ı ocağân 909; 
- yân-ı rikâb 218

Ağa tabyası, Kazak'da 204
Ağça Kale 216
Ağçakoyunlu karyesi 378
ağırlık 71, 140, 144, 148, 158, 160, 167, 

168, 182, 185, 188, 236, 251, 252, 257, 
259, 264, 274, 289, 292, 294, 305, 398, 
404, 406, 407, 410, 411, 412, 414, 416, 
417, 419, 420, 431, 438, 452, 484, 522, 
524, 557, 570, 785, 883, 884, 1068, 1070, 
1071; -develeri 588

ağnâm 87
ağniyâ 146, 169, 648, 984
ahâlî; -i dîvân 581, 997; -i vilâyet 311, 565, 

782
ahd 875; -i mîsâk 485
Ahıska 314, 483, 1136; -beylerbeyi 482

Ahıskalı Baki Ağa, Sipâhiler ağası 218
ahid-nâme 461, 494, 502, 504, 505, 510, 

517, 518, 521, 563, 688, 689, 714, 973, 
978, 1104, 1105, 1107; -i humâyûn 494, 
502, 516, 559, 577, 714, 882, 888, 905, 
943, 944, 973, 981,1099

ahkâm 444, 811, 812; -ı dîniyye 310; -ı şer‘ 
354; -ı şerî‘at 495; -ı şerîfe 68, 91, 224, 
309, 321, 444, 911, 1006, 1037, 1062

Ahmed 66, 574; -Haseki 790; -hazinedâr 
991; -kethudâ 442, 443

Ahmed II, sultan 66, 79, 89, 98, 195
Ahmed III, sultan 711, 762, 763, 764, 765, 

773, 774, 781, 786, 806, 825, 994, 1054
Ahmed, şehzâde 644, 700, 772, 774, 784
Ahmed Ağa 171, 743. Ayrıca bk. Çalık 

Ahmed Ağa; bk. Kürd Ahmed Ağa; bk. 
Küçük Ahmed Ağa; bk. Çetre-zâde Ah-
med Ağa; bk. Aksaraylı Ahmed Ağa; bk. 
Türk Ahmed Ağa.

Ahmed Ağa, Bolu voyvodası 378
Ahmed Ağa, bostancıbaşı 753
Ahmed Ağa, büyük mirahur 111, 168, 171, 

176, 191, 229, 292, 402
Ahmed Ağa, cebecibaşı 532
Ahmed Ağa, Edirne Bostancıbaşı 777, 844
Ahmed Ağa, fırkate reisi 342
Ahmed Ağa, Kapucubaşı ser-kâtib 73, 215, 

524, 1140, 1141
Ahmed Ağa, Mehemmed Paşa Kethudâsı 

381, 441
Ahmed Ağa, Musâhib 181, 187, 273
Ahmed Ağa, mühtedî 1045
Ahmed Ağa, Rikabdâr 308
Ahmed Ağa, Serasker Ali Paşa kethüdâsı 

216
Ahmed Ağa, Tımışvar Alay Beyi 418
Ahmed Ağa, Veysel Baba-oğlu 1105
Ahmed Ağa, Veziriazam Hazinedârı, Silâh-

dâr Ağası 997
Ahmed Ağa, Voyvoda 378
Ahmed Ağa, zağarcı, kul kethudâsı 963
Ahmed Bey, Beyşehri Sancağı beyi 445, 490
Ahmed Bey, Bozok beyi 252, 378
Ahmed Bey, Çorum Sancağı beyi, Divriği 

beyi 378, 432
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Ahmed Bey, kapucubaşı, silâhşor, küçük 
mirahur 946, 947, 948, 966, 991

Ahmed Bey, Topal Yusuf  Paşa yeğeni, Say-
da-Berut sancağı mutasarrıfı 1049

Ahmed Efendi, Beyler hocası, Bursa kadısı, 
İstanbul kadısı 740, 747, 793, 807, 808

Ahmed Efendi, Seyyid Feyzullah efendi 
oğlu, İzmir ve Bursa kadısı, Anadolu ve 
Rumili kadıaskeri 715;

Ahmed Efendi, veziriazam divan efendisi, 
yeniçeri efendisi 429. Ayrıca bk. Cânibî 
Ahmed Efendi; bk. Dâmâd-zâde Ahmed 
Efendi

Ahmed ibn-i Galib, Kâbe şerîfi 573
Ahmediyye 671
Ahmed Paşa 85, 361, 389, 443, 445, 753, 

767, 817, 963, 1140; -otağı 764
Ahmed Paşa, Alaiye Sancağı mutasarrıfı 

128
Ahmed Paşa, Arap Salih Paşa-oğlu, Maraş 

beylerbeyi, Hamid Sancağı mutasarrıfı 
138, 189, 195, 222

Ahmed Paşa, Bosna beylerbeyi 443
Ahmed Paşa, Bozok ve Çorum mutasarrıfı 

362
Ahmed Paşa, defterdar 287, 464, 476, 545
Ahmed Paşa, Gönye Sancağı beyi 482
Ahmed Paşa, kaimmakam 726, 730
Ahmed Paşa, Maraş beylerbeyi 256; -Nişli 

yeğeni, Beyşehri Sancağı beyi 258, 389, 
404

Ahmed Paşa, Rakka'da sâkin 231
Ahmed Paşa, sadrazam 801, 802, 805
Ahmed Paşa, Sarı, kethudâ, çekdirisi 74
Ahmed Paşa, vezir, yeniçeri ağası 791, 799. 

Ayrıca bk. Rûm Ahmed Paşa bk. Söhrablı 
Ahmed Paşa; bk. Sührablı Ahmed Paşa; 
bk. Çöteli Ahmed Paşa; bk. Kalaylıkoz 
Ahmed Paşa; bk. Kürd Ahmed Paşa; bk. 
Dizdar-oğlu Ahmed Paşa; bk. Çalık Ah-
med Paşa; bk. Durcân Ahmed Paşa; bk. 
Rum Ahmed Paşa

Ahram 1070; -cânibi 1052; -palankası 1052, 
1078; -yakası 1052

Ahurkapu 797, 1030, 1126
Ahurköyü 373; -çiftliği 478
Ahyolu 335

Akağalar 574, 576, 1126; -kapusu 562, 806, 
914, 994, 1097, 1128, 1129

akar 86, 547, 776
Akbeği küfrü 328
Akçaburgos, karye 579
Akçakum 253
Akçayır menzili 190
akçe 71, 72, 91, 92, 96, 97, 99, 101, 117, 

148, 153, 161, 181, 188, 190, 191, 215, 
220, 221, 222, 225, 226, 233, 236, 248, 
296, 299, 308, 311, 313, 315, 317, 320, 
323, 326, 329, 361, 379, 401, 418, 439, 
447, 448, 461, 464, 465, 471, 480, 502, 
517, 534, 547, 549, 551, 565, 566, 578, 
588, 591, 626, 630, 640, 642, 643, 644, 
654, 672, 684, 685, 695, 702, 703, 716, 
717, 725, 731, 734, 735, 744, 753, 755, 
756, 762, 780, 783, 786, 789, 792, 798, 
809, 816, 819, 821, 825, 828, 829, 844, 
846, 860, 877, 885, 895, 897, 912, 921, 
939, 946, 949, 955, 958, 974, 975, 984, 
987, 991, 1001, 1002, 1008, 1010, 1026, 
1029, 1030, 1042, 1048, 1051, 1062, 
1081, 1098, 1109, 1110, 1116, 1140, 
1142, 1143; -çil 230, 341, 556, 566, 571, 
1125; -hâs 948; -züyuf  816

Akdeniz 195, 218, 226, 341, 465, 495, 507, 
534, 535, 549, 560, 565, 569, 571, 580, 
583, 593, 649, 685, 705, 811, 817, 828, 
835, 838, 840, 850, 866, 868, 870, 877, 
880, 885, 893, 898, 949, 995, 1002, 1013, 
1029, 1103, 1135; -Boğazhisârı 975; -Bo-
ğazı 1020; -cezireleri 981, 1112; -donan-
ması 347; -keferesi 958; -muhâfazası 649, 
898, 916, 941, 1113, 1145; -yalıları 1112

Akdepe 365
akın 92, 205, 223, 316, 529, 638, 688, 689, 

979, 1032, 1065; -cı 417, 529; -cı askeri 
408

Akındı Burnu 893
Akkirman 336, 638, 693; -kal‘ası 558, 695
ak külâhlı zümresi 637
Ak Mahmud Efendi-zâde Abdullah Efendi, 

Mısır ve İstanbul kadısı 918, 1016
akmişe 173, 228, 337, 350, 435, 476, 534, 

583, 643, 702, 815, 878
Ak Palanka 453
Akpınar 682, 683; -bağçesi 230, 372, 478, 

489, 548, 553, 637, 639, 681, 685
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Aksaray 472, 914, 1019, 1126; -semti 924
Aksaraylı Ahmed Ağa, seksoncubaşı 811
Aksu 693, 797, 904; -Nehri 904, 905; -Özü 

Kal‘ası’nın karşı yakasında 884
Akşehir 792
Aktabya 579
Akyarlar, Anadolu cânibinde 196
Akyayla Osman Ağa, Tatarpazarcıklı zaim 

306
alabanda 342, 346, 467; -top 540
Alaca Hamam 788
Alacahisar 238, 239, 245, 314, 315, 316
Alaforti, bir Boyar kolu 204; -meterisi 204
Alaman 496
Alaman-zâde, Batıçine 433
alarga 149; -muhafazacı 499; -top 79
âlât; -ı cebehâne 75, 1076; -ı ceng 78; -ı 

harb 199,719, 730, 751; -ı krâliyye 439; -ı 
meteris 820; -ı tabur 287

Alatorya 685
alay 69, 70, 77, 88, 89, 96, 98, 100, 101, 

102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 
114, 115, 118, 119, 120, 127, 128, 133, 
134, 138, 144, 148, 152, 157, 159, 163, 
169, 171, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 
203, 205, 220, 226, 227, 228, 231, 232, 
233, 235, 238, 242, 245, 247, 248, 249, 
252, 255, 256, 257, 258, 263, 267, 268, 
271, 272, 273, 276, 278, 279, 286, 288, 
289, 290, 291, 292, 307, 333, 337, 342, 
345, 349, 370, 371, 373, 375, 376, 377, 
378, 379, 380, 387, 388, 389, 393, 401, 
402, 404, 406, 411, 414, 415, 417, 420, 
421, 422, 430, 431, 474, 475, 476, 477, 
478, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 
490, 491, 494, 529, 538, 539, 542, 545, 
546, 550, 553, 555, 556, 557, 558, 564, 
566, 570, 585, 587, 588, 590, 592, 595, 
596, 598, 605, 608, 611, 615, 625, 630, 
633, 642, 643, 644, 659, 660, 683, 689, 
700, 702, 721, 729, 731, 758, 759, 761, 
777, 778, 779, 786, 787, 791, 792, 809, 
810, 811, 825, 834, 836, 837, 841, 845, 
856, 858, 866, 871, 872, 873, 874, 878, 
879, 881, 886, 888, 894, 901, 902, 908, 
909, 910, 913, 914, 916, 918, 921, 922, 
923, 930, 936, 944, 946, 949, 950, 952, 
960, 963, 979, 980, 982, 985, 1000, 1004, 
1007, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 

1020, 1021, 1022, 1023, 1028, 1029, 
1034, 1035, 1038, 1048, 1053, 1060, 
1063, 1067, 1101, 1105, 1107, 1115, 
1122, 1125, 1126, 1127, 1130, 1133, 
1144; -beyi 127; -beyleri 74, 169, 236, 
422, 1025, 1101; -beyliği 587; -esvâbları 
1133; -göstermek 141; -ı pâdişâhî 1105; 
-lu 983; -topları 412

Alay Köşkü 67, 68, 69, 90, 93, 97, 101, 193, 
194, 226, 227, 228, 307, 334, 360, 374, 
375, 376, 465, 475, 491, 493, 532, 546, 
547, 549, 558, 581, 585, 590, 592, 629, 
630, 631, 633, 634, 641, 644, 645, 648, 
681, 682, 683, 686, 700, 706, 707, 739, 
750, 784, 820, 913, 976, 1007, 1011, 
1012, 1023, 1034

al çuka 189 
Âl-i İmrân Sûresi 309, 766
Âl-i Osmân 70; -padişâhı 638, 931; -devleti 

121
Aleksandra, Moskov çarı 437
Aleksandre, Baş tercüman 493
Alekseniçe 1068, 1146; -Menzili 123, 242, 

305, 390, 434
Aleksin Kal‘ası 452
Aleksiye 522
alem 862
Aleviyye 667
Ali; -Çiftliği 528
Ali, el-Hâdî, imam 595
Ali Hân, Genç Sancağı beyi 479; 
Ali Haydar 673; -Hz. 219, 612
Ali, Kapudan, Tersâne kethudâsı 74
Ali Kulu, yüzbaşı 605, 606; -mirâhûr 991
Ali Kulu, Mirza 369
Ali Ağa 171; -baş kethudâ, cebecibaşı 89, 

101, 143
Ali Ağa, bostancıbaşı 699;
Ali Ağa, büyük mirahur 907, 918, 920; 

-Hacı, büyük mirahur, küçük mirahur 
1050, 1061

Ali Ağa, çukadar 377
Ali Ağa, Darü’-sa’âde ağası 191, 307, 435
Ali Ağa, Edirne Bostancı ağası 191, 193, 

307, 435, 436, 547, 556
Ali Ağa imam, baş hüddâm 68, 72
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Ali Ağa, kapucubaşı 924
Ali Ağa, kapucular kethudâsı 895
Ali Ağa, Kaya-oğlu, silâhdâr a‘yânından, 

serdengeçdi ağası 215
Ali Ağa, Mısırlı-zâde, kapucular kethudâsı 

443
Ali Ağa, musâhib, imam, iç hazînedâr 72
Ali Ağa, Nevesin müsellimi 318
Ali Ağa, otuzuncu cema‘at çorbacısı 448
Ali Ağa, sağ kol ağası 316
Ali Ağa, silâhdâr 631, 639, 640, 643, 646, 

647, 683, 737, 873
Ali Ağa, Şahbaz Giray Sultan kethüdâsı 303
Ali Ağa, topcubaşı 195, 820
Ali Ağa, veziriazam kapucular kethudâsı 

521
Ali Ağa, vezîriazam yeğeni, küçük mirahur 

1130
Ali Ağa, yeniçeri ağası 208
Ali Ağa, za‘im, başbakikulu 975. Ayrıca bk. 

Yapraksız Ali Ağa; bk. Kıbti Ali Ağa; bk. 
Dellâk Ali Ağa; bk. Mazlum Ali Ağa 

Ali Bey; -Eyyubi Hasan Paşa-oğlu, Şehrizor 
beylerbeyi 1017

Ali Bey, Genç hâkimi 216
Ali Bey, İtak, Köy ve Sürücek Sancağı beyi 

479
Ali Bey, kapucular kethudâsı 463 
Alibey Köyü 1146
Âlîcenab Kadın, padişah baş cariyesi 547
Ali Efendi
Ali Efendi, Edirne mollası 377
Ali Efendi, imam-ı sultanî 67, 193
Ali Efendi, müfti, şeyhulislâm 733, 896 
Ali Efendi, Rumili kadıaskeri 464
Ali Efendi, Tavukcu Paşa imamı, Kudüs 

ve Edirne kadısı 100. Ayrıca bk. Seyyid 
Topal Ali Efendi; bk. Karanfil-zâde Ali 
Efendi; bk. Başmakcı-zâde Seyyid Ali 
Efendi

Ali Paşa 103, 109, 110, 123, 201, 367, 614, 
643, 668, 893, 895, 1046, 1047; Ayrıca 
bk. Köse Ali Paşa; bk. Cin Ali Paşa; bk. 
Bıyıklı Ali Paşa; bk. Moralı Ali Paşa; bk. 
Bey-zâde Ali Paşa; bk. Engürülü Ali Paşa; 
bk. Uzun Ali Paşa; bk. Genç Ali Paşa; bk. 

Arnavud Ali Paşa; bk. Türk Ali Paşa; bk. 
Bey-zâde Ali Paşa; bk. Kıbti Ali Paşa; bk. 
Çorlulu Ali Paşa; bk. Genç Ali Paşa; bk. 
Tellâk Ali Paşa; bk. Fazıl Ali Paşa

Ali Paşa, Ardahan-ı Küçük Sancağı beyi 482
Ali Paşa, Arnavud Küçük Cafer Paşa-oğlu, 

Bosna beylerbeyi 982
Ali Paşa, Arnavud ve İçel Sancağı beyi 252
Ali Paşa, Birecik mutasarrıfı 596, 605, 610
Ali Paşa, çarşusu 636, 641
Ali Paşa, çiftliği 526
Ali Paşa, Halepli çavuş, Karaman beylerbe-

yi 702
Ali Paşa, kapudan 138, 141
Ali Paşa, Kastamonu Sancağı mutasarrıfı 

256, 297
Ali Paşa, Kilis Sancağı mutasarrıfı 523, 527
Ali Paşa, Köy Paşası, dümdar 659
Ali Paşa, Kudüs-i şerif  Sancağı mutasarrıfı 

991
Ali Paşa, sadrazam 100, 102, 1049, 1053
Ali Paşa, sadr-ı sâbık, Kandiye beylerbeyi 

579
Ali Paşa, serasker 216, 366; -silâhdâr 873
Ali Paşa, Şehrizor'a tâbi köy paşası 656
Ali Paşa, Tabyası 210
Ali Paşa, Trabzon beylerbeyi 205, 208, 209, 

211, 212
Ali Paşa, Tuna kapudanı 141
Ali Paşa, Tunus dayısı, Cezâyir beylerbeyi 

551
Ali Paşa, vezir 334; -vezir, Basra muhâfızı, 

vâlisi 611, 612, 622, 625
Ali Paşa, veziriazam 66, 99, 399, 846, 862, 

877, 879, 1024, 1036, 1054
Ali Paşa, vezir, konakcı 951; -vezir, Rumili 

beylerbeyi 1070, 1071, 1072, 1074
Ali Paşa, Zulkadriyye beylerinden, Şebinka-

rahisar Sancağı mutasarrıfı 1061.
Ali Paşa-yi atîk Câmi‘ 574 
Ali Pınarı 142, 293; -menzili 428
Alkamî, Mutasım Billâh'ın veziri 699
Alman kâfiri 1025
Alsaciye memleketi 456
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altun 68, 94, 95, 115, 129, 132, 134, 146, 
147, 168, 173, 175, 177, 191, 194, 220, 
221, 225, 226, 249, 254, 255, 256, 270, 
272, 305, 306, 308, 349, 387, 403, 408, 
411, 434, 460, 476, 480, 481, 486, 491, 
557, 565, 569, 587, 589, 630, 634, 681, 
702, 712, 760, 784, 824, 849, 866, 878, 
888, 893, 920, 950, 983, 990, 1046, 1110, 
1123, 1128, 1129, 1136; -hançer 480; 
-kazma 1099; -kılıç 107, 307; -kiseleri 
990; -kotas 646; -sâ‘at 568, 794; -şemşir 
337; -taht 349, 574; -kılıç 144, 380; -kırık 
Şerîfi 462; altuncuk 951, 1012

âmân; -kâğıdı 322; -nâme 667
Amasya 166, 228, 308, 682, 993, 1003; 

-sancağı 228
Amid Kazası 889
Amik Ovası 364
Ammî-zâde Hüseyin Paşa, Belgrad muhâ-

fızı, sadrazam 426, 711, 712, 714, 726, 
752, 838, 935; -yalısı 1106

Amsterdam 295
Anaboli 325, 341, 346, 1112; -kal‘ası 108, 

109, 1020; -nahiyesi 109
Anadolu 91, 104, 111, 190, 196, 199, 248, 

252, 289, 305, 308, 310, 311, 312, 360, 
361, 362, 365, 370, 376, 378, 379, 399, 
432, 465, 472, 475, 477, 486, 488, 495, 
520, 554, 558, 560, 565, 648, 696, 703, 
705, 715, 726, 741, 857, 858, 897, 911, 
917, 928, 984, 992, 996, 1006, 1011, 
1015, 1033, 1037, 1062, 1069, 1103, 
1137, 1141, 1142; -asâkiri 949; -askeri 
916; -beylerbeyi 290, 396, 399; -beyler-
beyileri 166, 168, 224, 409; -cânibi 197; 
-diyârı 99, 938; -eyâlet askeri 1025; -eyâ-
leti 74, 181, 875; -kadıaskeri 192, 874; 
-kadıaskerliği 72; -kılâ‘ı 231; -kıyıları 81; 
-oltası 344; -sadrı 93, 768, 775, 868, 874; 
-sevâhili 137; -yalıları 898

Anadoluhisarı 838, 1106
Anapolye Kal‘ası 1042
Anayacı Köprüsü 192
anbâr 144, 262, 293, 331, 459
anbarlı 1013; -kapudane kalyonu 569
Anber Mehemmed Ağa, musâhib kara ağa-

sı, kızlar ağası 825, 958
Andonaki, Hanya tercümanı 326

Andre 380, 541, 543, 544; -adası 343; -bo-
ğazı 196, 466, 468; -ceziresi 341; -limanı 
196, 342, 467

Ane kasabası 661, 677; -kılâ‘ı 597
Ankara 701, 820, 1002
Ankaravî Mahmud Efendi, Tırhala kadısı 

221
Anna, Danimarka kraliçesi 1131
Antakıyye 364, 464
Antiyoh, Boğdan beyi 219
Anton, Şebeş cenerali 106, 133, 172
Apafi Mihal 384; -oğlu, Erdel kralı 384
Arab 217, 495, 602, 612, 614, 615, 619, 

621, 622, 626, 635, 653, 654, 655, 661, 
662, 663, 669, 709; -arâzisi 601; -atasözü 
604, 622; -istilâsı 619; -yakası 859, 863; 
-cühelâsı 626; -eşkıyâsı 612

araba 67, 88, 89, 100, 103, 113, 116, 125, 
148, 160, 167, 169, 173, 207, 213, 258, 
259, 268, 274, 275, 276, 277, 279, 284, 
286, 289, 290, 292, 294, 300, 323, 330, 
404, 406, 407, 409, 414, 415, 417, 420, 
421, 423, 427, 430, 558, 583, 584, 586, 
623, 629, 656, 706, 738, 740, 747, 757, 
759, 772, 781, 782, 950, 951, 1001, 1023, 
1045, 1046, 1050, 1052, 1061, 1064, 
1073, 1077, 1121, 1125; -cı 264, 298; 
-ciyân 594; -tonbazı 417, 418; -tonbazları 
412

Arab Câmi‘i 229, 582, 611, 1104
Arabgir 472
Arabgirli Ahmed Ağa/Paşa; -gediklü çavuş, 

sipahiler ağası, Menteşe sancağı mutasar-
rıfı, Özü muhâfızı 233; -Maraş beylerbeyi 
335, 575; -Özü muhâfızı, Niğbolu Sanca-
ğı mutasarrıfı 464

Arabgirli Bekir Paşa, Amasya paşası 1141
Arabgirli Topal Yusuf  Paşa, vezir, Şehrizor 

beylerbeyi 554
Arab Hekim-zâde Yahya Efendi, Rumili 

kadıaskeri 829
A‘râb-ı Irak 606
Arabî 603; -buyruldu 675; -lisan 219, 613; 

-mektub tercemesi 656; -mektubu 620; 
-tekellüm 857

Arab İdris Bey, Beni Rebia Sancağı muta-
sarrıfı 431
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Arab İskelesi 1104, 1140
Arabistan 495
Arab Kasım Paşa, Saruhan, Mağnisa San-

cağı mutasarrıfı 431, 487
Arab Kör Haydar, hâssa baş salâhor 1076
Arab Mehemmed Paşa, Akşehir ve Gazze 

Sancağı mutasarrıfı 993
Arab Musa Paşa; -Alâiye Sancağı beyi 563; 

-Kudüs mutasarrıfı 94
Arab-oğlu Mustafa Ağa, topcu çorbacısı, 

topcubaşı 757, 759, 779
Arab Receb Paşa 122
Arab Salih Paşa 189
Arab Şahin Ağa, yüzbaşı 759
Arab-zâde Abdurrahman Efendi, hâce, 

imâm-ı sultâni 1103
Arab-zâde Hâfız Mehemmed Efendi, 

Sultân Bayezıd imâm-ı evvel 889, 997
Arab-zâde Hasan Efendi, Cuma şeyhi, Or-

du-yı humâyun şeyhi 852, 1045
Arafat 852
arâzî 86, 87, 88, 499, 970, 971; -i harâc 87
Arca 652, 653
Arçil Hân 314, 481
Arif  Abdülbaki Efendi, Mısır kadısı, İstan-

bul kadısı, Rumili ve Anadolu kadıaskeri 
471, 642, 647, 702, 843, 844, 891, 917

Arifî Ahmed Paşa, vezir, Niğbolu Sancağı 
mutasarrıfı, Karaman, Haleb ve Diyar-
bekir beylerbeyi 1111, 1115, 1137

Arnavud 115, 171, 172, 224, 259, 393; -as-
keri 140, 167, 272; -bayrakdarı 421; -ka-
firi 422, 1080; -kullar 277; -leşkeri 247; 
-levendâtı 127; -meterisi 279; -piyadesi 
236,258, 269, 282, 301, 370, 399, 403, 
421, 422, 448; -segbânı 125, 150; -taifesi 
129, 170, 236; -ümerası 1116, 1136; 
-yayası 421

Arnavud Abdi Paşa, vezir, Van, Sivas, 
Haleb, Erzurum Anadolu Silistre, Özü 
ve Rumili beylerbeyi, Hotin, Bender ve 
Belgrad muhâfızı 574, 655, 659, 664, 
673, 679, 813, 822, 840, 850, 875, 908, 
928, 938, 956, 974, 980, 982, 992, 1003, 
1098

Arnavud Abdi Paşa, vezir, Mısır vâlisi, ka-
pucubaşı 1063

Arnavud Adem Paşa, Ohri Sancağı muta-
sarrıfı 127

Arnavud Ali Paşa; -İlbasan Sancağı mu-
tasarrıfı 431; -Küçük Cafer Paşa-oğlu, 
Yanya Sancağı mutasarrıfı 987

Arnavud Deli Bekir Paşa, Bosna beylerbeyi, 
Kilis Sancağı mutasarrıfı 987, 1017

Arnavud Hacı Bekir Ağa, segbânbaşı, yeni-
çeri ağası, Köstendil Sancağı mutasarrıfı 
963, 980

Arnavud Hacı Halil; -Ağa, İstanbul bostan-
cıbaşı, Erzurum beylerbeyi 983, 1031; 
-Paşa, bostancıbaşı, Belgrad muhâfızı, 
sadrazam, Seddü'l-bahr muhâfızı 881, 
1038, 1040, 1046, 1047, 1135, 1114, 
1115, 1136

Arnavud Hasan Ağa, zağarcı, kul kethudâsı 
1106, 1124, 1127

Arnavud Hüseyin Ağa, Selânik cizyedârı 
831

Arnavud İbrahim Ağa; -kethuda, sipâhiler 
ağası, silâhdâr ağası, Selânik Sancağı 
mutasarrıfı 712, 816, 819, 822; -Trabzon 
beylerbeyi, Azak muhâfızı, Kudüs-i şerif 
Sancağı mutasarrıfı 1031, 1098; -Dalta-
ban kethudâsı, Şehrizor beylerbeyi 1016, 
1017; -Kudüs ve Sayda-Berut Sancağı 
mutasarrıfı 852 

Arnavud İskenderiyesi Kal‘ası 321; -sancağı 
176, 299

Arnavud Kaplan Paşa; -Delvine Sancağı 
mutasarrıfı, Avlonya Sancağı beyi 127, 
183, 236, 275, 300, 403, 424, 554; -oğlu 
Zeynel Paşa, Tımışvar muhâfızı 554

Arnavud Koca Beyi Ağa, segbânbaşı 932
Arnavud Koca Deli Bekir Ağa, kul kethudâ-

sı, segbânbaşı 936
Arnavud Koca Halil Paşa, vezîr, Eğriboz 

muhâfızı 186
Arnavudköy 568; -yalısı 893
Arnavud Küçük Cafer Paşa, Yanya Sancağı 

beyi, Manastır serdengeçdisi kumandanı, 
Rumili beylerbeyisi 75, 121,124, 140, 
162, 183, 236, 382, 403

Arnavud Küçük Hüseyin 753
Arnavudluk 428, 437, 511
Arnavud Mahmud Paşa, Rumili beylerbeyi 

104, 105, 106, 114, 127, 128, 133, 134, 
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142, 146, 156, 157, 159, 160, 168, 170, 
171, 175, 176

Arnavud Mehemmed Ağa; -seksoncu, kul 
kethudâsı, Misistre beyi 72, 96; -veziria-
zam ağası, Abaza Süleyman Paşa hazine-
dârı, silâhdâr ağası 1079

Arnavud Murtaza Paşa, Hassa mutasarrıf 
424

Arnavud Musa Paşa, Cezâyir beylerbeyi, 
Yanya Sancağı mutasarrıfı 575

Arnavud-oğlu, Varatlı 147
Arnavud Osman; -Ağa, Küçük Oda kethü-

dası, kul kethudâsı, segbânbaşı, zağarcı-
başı, saray ağası, saray kethudâsı, yeniçeri 
ağası, emirü'l-hac, Şam beylerbeyi 360, 
823, 631, 720, 793, 802, 811, 822, 844, 
846; -Paşa, vezir, Anadolu beylerbeyi 840, 
844

Arnavud Süleyman; -Bey, Bozok Sancağı 
mutasarrıfı 917; -Paşa, Çorum Sancağı 
mutasarrıfı 1098; -Paşa, dümdar, vezir, 
Arnavud-ı İskenderiye ve İlbasan Sancağı 
mutasarrıfı, Niş muhâfızı, Rumili beyler-
beyi 104, 114, 119, 128, 141, 143, 149, 
158, 160, 167, 171, 176, 178,184, 185, 
224, 236, 238, 245, 247, 258, 281, 293, 
299, 319, 392, 551

Arnavud Zeynel Paşa, Köstendil Sancağı 
beyi, İskenderiye Sancağı mutasarrıfı, Niş 
muhâfızı 176, 236, 275, 379, 431, 443, 
574

arpa 126; -lık 89, 91, 94, 99, 100, 101, 140, 
162, 305, 431, 550, 580, 779, 801, 816, 
868, 897, 980, 992, 994, 1002, 1006, 
1018, 1033, 1034, 1037, 1058, 1111, 
1115, 1136

Arslan Ağa, Süvâriyân-ı sânî Ağası Hasan 
Ağa'nın babası 209

Arslanhâne 1126
Arslanlıbeli Boğazı 364
Arslan Mehemmed Paşa, vezir, Şam-ı Trab-

lus beylerbeyi, Emirü'l-hac 704, 801, 809
Arslan Paşa, Emirü'l-hac, Şam-ı Trablus 

beylerbeyi 336, 463, 551, 639, 681
arz 72, 90, 96, 97, 98, 139, 148, 149, 158, 

159, 175, 178, 179, 182, 183, 187, 191, 
192, 200, 215, 228, 229, 230, 670, 729, 
866, 870, 872, 873, 874, 875, 954; -ağala-
rı 67, 188, 648, 759, 1099; -günleri 1128; 

-ı hâl 68, 112, 115, 119, 614, 667, 669, 
673, 675, 967; -Odası 67, 68, 73, 89, 91, 
96, 194, 217, 224, 227, 307, 370, 435, 
462, 475, 477, 480, 494, 547, 550, 557, 
559, 560, 561, 563, 564, 567, 576, 577, 
579, 590, 630, 633, 643, 683, 699, 708, 
760, 799, 806, 807, 819, 820, 824, 836, 
838, 842, 844, 855, 882, 885, 887, 888, 
889, 896, 909, 914, 920, 923, 925, 941, 
942, 944, 957, 978, 981, 984, 997, 998, 
1029, 1053, 1063, 1081, 1099, 1105, 
1107, 1112, 1126, 1128, 1134, 1145, 
1146; -hâne 349

asâkir 191, 355, 330, 398, 505, 594, 596, 
601, 604, 607, 617, 626, 656, 658, 660, 
661, 662, 664, 668, 674, 694, 724, 753, 
980, 1020, 1024; -cerrâr 364, 649, 925; 
-deryâ 603; -ehl-i İslâm, 80, 104, 105, 
109, 120, 133, 137, 140, 141, 142, 143, 
151, 159, 163, 166, 167, 170, 176, 193, 
206, 214, 217, 237, 239, 240, 244, 248, 
251, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 263, 
264, 266, 269, 271, 275,278, 284, 288, 
289, 290, 293, 299, 300, 301, 333, 341, 
367, 372, 376, 387, 393, 395, 401, 402, 
406, 407, 408, 416, 419, 420, 421, 422, 
424, 428, 433, 485, 486, 487, 493, 523, 
525, 526, 529, 554, 588, 595, 598, 601, 
603, 608, 609, 614, 615, 619, 626, 701, 
863, 901, 918, 921, 933, 944, 965, 1013, 
1026, 1035, 1039, 1064, 1067, 1068, 
1072, 1079, 1142; -eşkıyâ 774; -i mansûre 
240, 259, 264, 268, 271, 279, 290, 292, 
294, 296, 302, 303, 304, 316, 334, 335, 
344, 372, 402, 403, 595, 597, 598, 604, 
608, 662, 664, 674, 943; -müntehabe 
615; - müslimîn 860; -pâdişâhî 618, 620, 
657, 661, 663, 676; -sultânî 610; -şeh-
riyârî 365; -Tatar 203, 487

As’arad Aşireti 216
ashâb-ı örf  310
âsî Urbân 217
Asihurma 709
Âsitâne 70, 71, 72, 85, 98, 102, 104, 118, 

137, 177, 178, 185, 192, 295, 299, 304, 
305, 308, 314, 335, 347, 362, 371, 373, 
376, 397, 398, 429, 432, 433, 444, 447, 
448, 451, 463, 472, 485, 493, 502, 503, 
515, 523, 532, 544, 545, 549, 550, 553, 
554, 555, 559, 560, 561, 565, 568, 583, 
589, 591, 599, 622, 643, 644, 679, 691, 
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707, 711, 714, 715, 730, 735, 736, 738, 
741, 742, 751, 755, 765, 773, 776, 793, 
828, 831, 854, 867, 873, 875, 880, 881, 
882, 885, 887, 888, 891, 893, 900, 901, 
902, 915, 918, 921, 929, 932, 942, 946, 
966, 972, 977, 981, 982, 988, 990, 991, 
1000, 1001, 1006, 1008, 1020, 1021, 
1023, 1024, 1028, 1033, 1034, 1038, 
1048, 1057, 1058, 1066, 1100, 1101, 
1109, 1115, 1117, 1119, 1122, 1138, 
1141, 1143, 1144; -kaimmakamlığı 752

Asiye Sultân, Ahmed II kızı 89; -fevti 195
asker 71, 73, 74, 75, 79, 81, 82, 103, 104, 

107, 109, 110, 116, 117, 118, 120, 121, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 
144, 147, 150, 151, 155, 156, 158, 159, 
161, 162, 165, 169, 171, 172, 176, 180, 
181, 182, 185, 189, 190, 191, 203, 204, 
205, 206, 213, 214, 216, 218, 227, 230, 
231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 252, 
253, 254, 255, 257, 260, 263, 264, 266, 
270, 271, 273, 275, 276, 277, 281, 282, 
284, 288, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 
300, 304, 313, 317, 320, 322, 323, 327, 
328, 330, 331, 335, 341, 355, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 372, 
373, 375, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 
389, 391, 393, 394, 396, 397, 398, 404, 
405, 407, 409, 410, 411, 413, 415, 416, 
420, 422, 423, 425, 428, 430, 433, 434, 
437, 439, 440, 441, 443, 445, 446, 447, 
448, 453, 454, 455, 465, 474, 475, 476, 
479, 481, 482, 483, 485, 487, 489, 493, 
501, 515, 523, 525, 527, 529, 543, 551, 
552, 554, 565, 594, 598, 599, 600, 602, 
603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 
614, 619, 621, 622, 623, 625, 626, 638, 
649, 650, 653, 654, 656, 657, 659, 661, 
662, 664, 665, 670, 673, 674, 688, 693, 
694, 695, 696, 700, 701, 702, 710, 711, 
750, 751, 753, 754, 756, 757, 758, 764, 
765, 770, 771, 773, 774, 780, 791, 797, 
810, 811, 820, 827, 830, 831, 852, 859, 
860, 863, 874, 875, 882, 883, 884, 886, 
901, 905, 906, 907, 911, 915, 917, 920, 
925, 926, 927, 928, 932, 933, 938, 941, 
942, 945, 946, 952, 953, 955, 959, 963, 
964, 965, 966, 967, 968, 971, 974, 979, 
988, 989, 992, 999, 1001, 1002, 1005, 
1006, 1008, 1013, 1021, 1024, 1025, 

1026, 1033, 1036, 1038, 1040, 1041, 
1042, 1043, 1045, 1062, 1065, 1066, 
1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 
1076, 1078, 1079, 1080, 1097, 1101, 
1143, 1144; -atlu 768; -defteri 395; -i bî-
dîn 906; -i cedîd 606; -i düşmen 610; -i 
ehl-i İslâm 164, 266, 275, 398, 414, 416, 
484, 543, 620, 623, 668, 1033; -i İslâm 
76, 102, 108, 124, 133, 140, 142, 143, 
159, 163, 167, 170, 182, 188, 217, 232, 
267, 289, 299, 323, 333, 367, 382, 392, 
394, 396, 401, 402, 405, 419, 420, 423, 
424, 426, 442, 481, 483, 524, 525, 526, 
528, 529, 530, 539, 554, 617, 618, 620, 
657, 668, 874, 926, 929, 938, 1026, 1041, 
1045, 1068, 1070, 1079; -i küffâr 439; -i 
mansûre 278, 292, 437, 603, 610, 669; 
-i pâdişâhî 611, 627; -İsveç 968; -i Tatar 
92, 207; -iyye tavâ’ifi 754, 7; -mevâcibi 
439; -Moskov 968; -rü’esası 323; -sevki 
594; -taifesi 400, 444, 608; -ulufeli 753; 
-ulufesi 43956

Askül Kal‘ası 328
Asma Beşir Ağa, hazinedâr 958
asma köprüsü 154
Asmalı Mescid Sokağı 194
Assaf  Bey, Bacilan, Kasr-ı Şirin Sancağı 

beyi 479
aşağı bölük 1125; -ağaları 762; -neferâtı 

762; -ocakları 1120
Aşağı Kumluk 923
aşâ’ir 620, 621, 622, 626, 656, 661, 675, 

984; -i A‘rab 656
a‘şâr 657
aşcı 96, 719, 1010, 1124; -başı 1010; -bölük-

başıları 1124; -lar kâtibi 1124; -tâifesi 791
Aşcı Abdurrahman Paşa, beşinci vezir, kub-

be-nişin, Yeni Kal‘a, Sakız ve İstanköy 
muhâfızı, Şehrizor vâlisi, Van ve Rumili 
beylerbeyi 866, 873, 879, 882, 895, 925, 
963, 982, 994, 1003, 1006

Aşcı Bağçesi 1002
Aşcıbaşı Mustafa Paşa 432
Aşcı Hacı Mehemmed, kapudan, serdâr, 

Suğla Sancağı mutasarrıfı, Kerş Boğazı 
muhâfızı 75, 343, 569, 635, 805, 810, 880 

Aşcı İbrahim Paşa, vezir, kapudân, Şam ve 
Haleb beylerbeyi, Sayda-Berut Sancağı 
ve Kudüs-i şerif  Sancağı mutasarrıfı 794, 
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849, 877, 879, 880, 885, 886, 963, 1006, 
1032, 1058, 1061, 1066, 1082

Aşcılar Câmi‘i 576
Aşcı Mehemmed Paşa, kapudan, Mağrib-i 

Trablus beylerbeyi 649, 687, 692, 705, 
977, 1039

Aşcı Mustafa Paşa, Isparta, Teke ve Hamid 
Sancakları mutasarrıfı, mîr-i hacc 223, 
249, 257, 265, 296, 389, 489

Aşcı Mustafa Paşa, Sivas, Van ve Musul 
beylerbeyi, 565, 594, 596, 598, 605, 610, 
640, 679

Aşcıoğlu Mehemmed Paşa, Basra kapudanı, 
vezir, Basra beylerbeyi 660, 710, 815

Aşcıoğlu Mehemmed Paşa, Tuna kapudanı 
75, 259, 400,565, 595

Âşık Paşa Bayırı 976
Aşilik, Nemçe cenerali 322, 389
aşîret 361, 364, 479, 594; -askeri 989
aşr-hân 69
Aşti 216
at 69, 88, 96, 101, 105, 149, 167, 169, 173, 

175, 176, 177, 179, 180, 223, 239, 242, 
248, 268, 270, 282, 283, 285, 287, 290, 
292, 297, 307, 323, 348, 402, 406, 420, 
421, 423, 424, 483, 547, 578, 634, 636, 
645, 646, 649, 670, 692, 697, 721, 746, 
761, 772, 803, 885, 902, 909, 910, 923, 
930, 975, 989, 990, 1052, 1069, 1126, 
1129; -abâyili 777; -başı 872; -çullu 111, 
133, 144, 1113; -donanmış 105, 133,144, 
174, 179, 191, 230, 349, 436, 546, 547, 
556, 558, 559, 563, 566, 568, 577, 591, 
593, 638, 640, 642, 643, 644, 998, 1119, 
1130; -eğerlenmiş 351, 379, 432, 465, 
476, 480, 534, 546, 646, 683, 685, 692, 
702, 758, 785, 794, 873, 885, 903, 925, 
956, 1060, 1106, 1113; -koşuları 1100; 
-koşusu 476, 547, 1124; -küheylân 494, 
954, 1133; -lu 92, 105, 106, 121, 124, 
125, 136, 143, 151, 156, 158, 160, 165, 
167, 182, 235, 238, 245, 247, 250, 253, 
254, 263, 267, 276, 278, 280, 290, 300, 
313, 316, 317, 318, 319, 324, 327, 328, 
362, 399, 406, 410, 427, 445, 661, 666, 
695, 709, 990, 1044, 1068, 1070, 1077; - 
lu alay 169; - lu asâkir 270, 281; - lu asker 
156, 161, 169, 235, 269, 271, 272, 274, 
275, 278, 279, 280, 288, 292, 297, 324, 
397, 401, 410, 415, 416, 420, 422, 430, 

529, 759, 768, 1071, 1075; - lu asker-i 
İslâm 764; - lu baratalular 746; - lu bos-
tancı 781; - lu cirid 217, 1100; - lu çarhacı 
1043; - lu çarhacısı 266; - lu geçidi 361; 
- lu haydud 315, 320; - lu kâfir 109, 146 
204, 240, 250, 263, 266, 267, 300, 321, 
1044, 1045, 1079; - lu kapudan 125; - lu 
Kazak 116; - lu Nemçe 121, 239, 406, 
412; - lu Nemçe askeri 441; - lu tabyası 
409; -Meydânı 567, 578, 706, 717, 1099, 
1105; -re’s 239, 547, 682; -siyah 872; 
-yelken-dest 758, 888, 998

Ataullah Efendi, İstanbul kadısı 100, 193, 
220, 724, 1004, 1007

Ataullah Mehemmed Efendi, Anadolu ve 
Rumili kadıaskeri, şeyhulislam 812, 822, 
844, 855, 957, 976

ateş; -kalyonu 198, 1013, 1034; -bâzân 594, 
618; -bâzlık 1119, 1120; -gemisi 196, 341, 
342, 343, 345, 468, 469, 471, 535, 540, 
569, 1072

Atîke Sultân, Ahmed III kızı, doğumu 937
Atîk Koca Hekîm, Çiçekli nâm bir Galata 

sükkânı 1029
Atina 341, 1007
Atinalı Osman Efendi, Vâlide Sultân kethu-

dâsı, nâzır-ı binâ 1010, 1015
atiyye/atâyâ 770, 77869, 106, 120, 138, 

221, 236, 880, 912; -i humâyûn 829; -i 
ihsân 815

attâr 664
avârız 224, 370, 437, 966
avâtıf  672; -ı aliyye 311, 622, 1129
Avla Menzili 1034
Avlin Yovan, kapudan 320
Avlonya 127, 236, 1111
Avn bin Ali 660
Avşar Cemâ‘ati 454
Ayamavra Ceziresi 507; -kal‘ası 507
a‘yân 104, 119, 192, 307, 437, 588, 590, 

592, 612, 636, 637, 646, 648, 650, 691, 
694, 720, 729, 731, 796, 869, 879, 891, 
906, 912, 1009, 1027; -ı asâkir 914; -ı 
asker 68, 71,134, 149, 150, 158, 159, 
163, 191, 193, 211, 214, 238, 284, 300, 
308, 314, 347, 396, 410, 414, 436, 464, 
483, 636, 637, 689, 756, 758, 760, 764, 
884, 911, 919, 1046, 1048, 1051; -ı devlet 
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230, 548, 644, 648, 700, 719, 753, 767, 
776, 777, 825, 835, 837, 843, 846, 856, 
865, 869, 872, 874, 892, 893, 896, 944, 
961, 994, 1013, 1016, 1105, 1107, 1110, 
1111, 1138; -ı avâmî 719; -ı cem‘iyyet 
747; -ı dîvân 67, 119, 192, 218, 371, 377, 
464, 475, 486, 491, 546, 547, 550, 568, 
575, 581, 584, 590, 629, 642, 644, 645, 
683, 692, 702, 806, 809, 811, 825, 836, 
841, 845, 854, 856, 866, 879, 886, 888, 
908, 910, 952, 976, 979, 985, 1004, 1023, 
1130; -ı Eflak 1000; -ı hacc 989; -ı kibâr 
961, 1114; -ı memleket 441; -ı ricâl 1059, 
1061; -ı sâdât-ı kirâm 1119; -ı saltanat 
566, 570, 736, 773; 1005, 1010, 1033, 
1117; -ı sükkân 187; -ı şehir 641, 1023; 
-ı Tatar 209, 233; -ı vilâyet 113, 119, 122, 
145, 292, 314, 614, 1069

Ayasofya 226, 558, 584, 858, 910, 936, 
1033, 1115; -Câmi‘i 220, 221, 585, 721, 
994; -hatibi 724; -mimberi 725; -suhteleri 
725; -vâ‘izi 791; -ziyâreti 644

Ayazma; -Bâğçesi 912; -Sarayı 869
Aydın 74, 868, 991; -muhassıllığı 533; 

-semtleri 234
Aydos 335
âyet 70, 199, 203, 1118
Aygırın Çayırı 364
Ayıntab 362, 363, 364; -beyi 594, 605; -bey-

leri 258
âyîn 502, 510, 516; -i bâtıl 567, 682, 1105, 

1113; -i dîn-i devlet 777; -i İslâm 325, 
566; -i İslâm-ı Osmâniyân 633

aylak çadırı 153, 174, 287
Aynalıkavak 837, 1121
Ayşe, Ahmed III kızı, doğumu 1097
Ayşe Sultân, 340, 573; -düğünü 891
Ayşe Sultân, Mustafa II kızı, doğumu 228
Ayşe Sultân, Numan Paşa zevcesi, Numan 

Paşa metrukesi 714, 866, 891, 1112
Ayvansarây 1105, 1106; -iskelesi 557, 566, 

584, 635, 786, 854, 1106; -kapusu 564; 
-yalısı 817

Azak 118, 135, 136, 137, 187, 203, 207, 
225, 229, 233, 234, 241, 243, 244, 252, 
253, 323, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 
366, 387, 391, 454, 687, 688, 707, 914, 
926, 927, 931, 932, 933, 943, 971, 980, 
981, 995; -ahâlisi 233; -askeri 1058; 

-cânibi 203; -cenerali 926, 931; -denizi 
328, 332, 333, 367, 549, 687, 688, 705, 
707, 828, 904; -fethi 366, 454, 911, 912; 
-kal‘ası 135, 136, 137, 190, 202, 214, 
233, 234, 238, 243, 252, 296, 320, 328, 
331, 332, 366, 367, 372, 453, 455, 481, 
557, 687, 688, 705, 706, 797, 904, 919, 
921, 925, 926, 938, 941, 943, 946, 958, 
960, 965, 966, 969, 970, 971, 977, 1113; 
-kal‘ası cenerali 926; -muhâsarası 366; 
-muhâfazası 979; -seferi 331, 334; -semti 
118; -serhadleri 943

Azamet Girây Sultân 157; -oğulları 697
Azbarış cengcisi 452
azeb 242; -Kapusu 292; -ân 334, 619; -ler 

ağası 129
Aziz, Birecik alay beyi 138
azl 90, 93, 142, 143, 188, 190, 231, 829, 

832, 854, 855, 870, 871, 909, 916, 921, 
922, 931, 943, 955, 958, 961, 976, 980, 
987, 993, 997, 999, 1000, 1007, 1018, 
1031, 1032, 1054, 1055, 1061, 1079, 
1098, 1101, 1102, 1114, 1116, 1133, 
1140

Azmak Nehri 172
Aznavur 314, 481, 484

B

Baba Kasabası 768; -menzili 687
Bababoğazı 466
Bababurnu 200, 346, 544
Babadağı 101, 336, 488, 694, 695; -kışlası 

811; -muhâfazası 700, 901
Baba Hüseyin Tekyesi 319
Baba-yı atîk 771,1015, 1038; -kasabası 769; 

-menzili 192, 555, 589, 641, 686, 785, 
950, 983, 1028, 1031

Baba Nakkud 728
Bâb; -ı devlet 495; -ı humâyûn 66, 67, 69, 

70, 102, 193, 194, 222, 227, 307, 336, 
361, 372, 435, 494, 533, 563, 590, 632, 
639, 644, 679, 686, 698, 717, 720, 749, 
760, 787, 790, 800, 807, 819, 851, 854, 
858, 872, 878, 886, 918, 923, 930, 935, 
980, 991, 996, 1024, 1033, 1062, 1098, 
1126, 1138, 1145; -ı sefîd 596
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Babuka karye 450, 530
Bâbü's-sa‘âde 91, 100, 102, 224, 366, 370, 

371, 373, 475, 491, 546, 550, 553, 566, 
570, 576, 585, 586, 587, 590, 592, 637, 
642, 700, 702, 776, 777, 809, 811, 825, 
836, 837, 845, 858, 865, 874, 888, 908, 
910, 921, 936, 944, 949, 952, 979, 985, 
1004, 1007, 1010, 1029, 1033, 1105, 
1107, 1115, 1130, 1133; -ağası 557

bâc 458, 460
Bacilan beyi 594
Baçka 167, 396, 419, 1041; -Ovası 289, 396, 

416, 1050; -yakası 392, 498, 1050
Badçene Palankası 121
Badenler 458, 459
bâgī 228, 234, 676, 792; -tâ’ifesi 696
bâğ 87, 120, 655, 776, 781, 859, 864
bâğçe 87, 226, 655, 727, 776, 790, 791, 859, 

864, 878, 983, 1124; -i hâssa 692, 730; 
-kapusu 558, 572, 748; -lik 253; -ustaları 
556

Bâğçesarâyı 333, 697, 702, 707
Bağdâd 189, 216, 217, 478, 483, 484, 

495, 519, 553, 554, 564, 569, 594, 595, 
596, 597, 598, 600, 603, 605, 614, 617, 
618, 621, 624, 626, 627, 632, 652, 654, 
655, 656, 657, 659, 663, 664, 666, 669, 
675, 677, 699, 711, 712, 809, 874, 941; 
-A‘râbı 594, 627, 657; -beylerbeyi 565, 
874; -defterdârı 666; -eyâleti 652; -Köşkü 
818, 900; -muhâfazası 216; -sarayı 675; 
-serhaddi 479; -Urbânı 709; -vâlileri 217, 
597, 652, 653, 875

Bağdâdlı Kara Mehemmed Paşa, Çorum, 
Ankara Çankırı ve Selânik Sancağı muta-
sarrıfı, Özü muhâfızı, Trabzon valisi 145, 
166, 189, 367, 551, 994

Bağdâdlı Nazmî-zâde Efendi 611
Bâğlıca karyesi 378
Bahrî Mehemmed Paşa, Boğazhisar ve 

Midilli muhâfızı, Kıbrıs beylerbeyi, hârâc 
muhasebecesi, nişancı 101, 308, 464, 
532, 575

Bahr-ı siyâh 136 Ayrıca bk. Karadeniz.
bahşîş 91, 96, 97, 98, 123, 127, 153, 155, 

174, 208, 287, 302, 436, 448, 477, 528, 
554, 717, 744, 756, 757, 779, 787, 788, 
944, 1142

Baht Girây Sultân 159
Bakara Sûresi 203, 309, 1046
bakır 179, 219
Bâki Ağa, sipâhîler ağası, Erzurum beyler-

beyi ve Trabzon beylerbeyi 222, 313, 334, 
532, 560

Bâki-zâde İsmail Efendi, İstanbul kadısı 591
bakkal 664, 731, 764, 1134
Bakkal-oğlu Sarı Hacı Mehemmed Efendi, 

başdefterdâr, baş ruz-nâmeci, Selânik 
sancağı mutasarrıfı, Demirkapu muhâfızı 
736, 767, 779, 783, 801, 811, 825, 829, 
858, 882, 930, 981, 1003, 1027, 1047, 
1048, 1058, 1062, 1142 

baklava 186, 462, 870
Balat 1105; -kapusu 635
Balatlı Abdullah Ağa, muhzır, seksoncu 707
Baldenhaym varoşu 458
Balıkcı-oğlu İbrahim, baş zorba 789, 792
Balıkçeken, Sakız Kalesi yanında bir mahal 

81
balıkçı; -lık 817, 958; -sefineleri 497
balıkçın kuşu 184
Balıkesir 1057
Balıkhâne 798, 805
Bâlî Efendi Câmi‘i 385
Bâlî Paşa Câmi‘i 1104
Balkan 522
Ballı Mehemmed; -Ağa, zağarcı, kul ket-

hudâsı, yeniçeri ağası 844, 847; -Paşa, 
Erzurum beylerbeyi 1039

balta 152, 637, 727; -cı 221, 227, 592, 629, 
719, 791, 839, 1010; -cılar kethudâsı 735; 
-cılar sakası 149

Baltacı Ahmed 839
Baltacı Ali Ağa, Küçük mirahur, kapucular 

kethudâsı 837
Baltacı Emîr Mehemmed Çelebi, baltacılar 

kethudâsı 777
Baltacı Hacı Ali, Hazinedar Ağa kahveciba-

şısı 294
Baltacı Halil Paşa, İznikmid mutasarrıfı, 

Sakız muhâfızı 464
Baltacı Hasan Paşa, vezir, Hanya muhâfızı, 

Rodos muhâfızı 188, 532, 566
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Baltacı İbrahim Ağa, müteferrika, kapucu-
başı, küçük mirahur 69, 229, 253, 264, 
444, 628, 629, 642, 

Baltacı İbrahim, mi‘mâr 1121
Baltacı İsmail, kethudâ, Cidde mutasarrıfı 

816
Baltacı İvâz Paşa, Sivas beylerbeyi 974, 980
Baltacı Mehemmed Paşa, Sakız muhâfızı, 

Haleb beylerbeyi, sadrazam 823, 832, 
839, 840, 845, 850, 858, 875, 897, 898, 
921, 929, 930, 940, 944, 956, 1055

Baltacı Pakca Mehemmed Ağa, vezir, kapu-
dan, büyük mirahur 804, 821

Baltacı Süleyman Paşa, Cidde ve Mısır va-
lisi, Şâm ve Van beylerbeyi, Emîrü'l-hac 
816, 828, 852, 856

Balton, Kazak Kal‘ası 883
balyemez 132, 152, 180, 182, 197, 205, 

207, 218, 248, 250, 263, 304, 471, 594, 
860, 1027; -top 82, 83, 132, 149, 182, 
183, 184, 207, 213, 237, 266, 299, 381, 
404, 427, 482, 529, 863, 914, 1013, 1049, 
1050

balyos 473, 474, 493, 562, 589, 933, 942, 
959, 961, 962, 1005, 1020, 1021, 1033, 
1134; -kefereleri 959; -luk 643, 807, 838, 
943

Bam Kapusu 263
Banaluka 445, 449, 460; -kal‘ası 524
Banaroloka Kal‘ası 460
Bar Kal‘ası 321, 379
Barabaş 116, 117, 137, 252, 965; -askeri 

328; -hatmanı 118, 233, 241, 252, 253; 
-kâfiri 488; -kazağı 117, 321, 328, 453, 
883, 906; -ülkesi 223, 327; -vilâyeti 223

Barak 454
Baranda, karye 258
Bare Adası 344, 635
Barenevski 437
Barfiriş Herseği 1041
bâr-gâh 107, 114, 129, 145, 184, 188, 235, 

248, 292, 377, 378, 380, 393, 419, 430, 
588, 596, 673, 675, 677, 761, 780, 949, 
951, 997, 1012, 1014, 1015, 1017, 1035, 
1117, 1120; -ı mu‘allâ 192, 228

bârgîr 113, 136, 143, 155, 161, 173, 239, 
242, 243, 264, 284, 316, 330, 337, 401, 

421, 449, 452, 524, 534, 556, 629, 638, 
742, 744, 778, 784, 1121; -eğerlenmiş 
758

bâr-hâne 110, 176, 898, 951
Baron Vebyoduzet Vilelmus Lord Paget, 

İngiltere Kralı elçisi 514, 520
Baron Vitorvendi Vilelmus Lord Paget, 

İngiliz elçisi 496, 506
barut 75, 83, 117, 139, 152, 180, 181, 210, 

251, 254, 262, 303, 318, 377, 400, 465, 
490, 535, 700, 841, 1076; -arabası 425; -ı 
siyah 757, 759

Basra 215, 216, 464, 476, 495, 519, 548, 
564, 588, 593, 599, 600, 602, 604, 609, 
610, 611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 626, 627, 628, 652, 653, 654, 656, 
657, 661, 668, 672, 711, 793, 818, 874, 
1049, 1115; -A‘râbı 597; -a‘yânı 609; 
-cezâyiri 595; -iskelesi 610, 612; -kal‘ası 
476, 588, 593, 603, 609, 615, 655; 
-muhâfazası 875; -muhâfızı 602, 608, 
622; -re‘âyâsı 608; -sarayı 611, 612; -sefe-
ri 655; -serhaddi 479; -Urbânı 217, 874; 
-vâlisi 621; -vilâyeti 215

başbâkīkulu 100, 943, 1129, 1138
baş boyar 1001
baş bölükbaşı 178, 524, 988
başbuğ 75, 166, 250, 335, 362, 367, 371, 

428, 431, 500, 524
baş ceneral 1065
baş çadır 112, 115, 231, 236, 396, 399, 480, 

485, 922, 923, 1124
başçavuş ağa 139, 805, 1079
başdefterdâr 492, 852, 1058, 1118; -efendi 

1129; -lık 94, 192, 842, 964
baş halîfe 90
Başı Dumanlı İsmail Paşa, Kefe ve Kars 

beylerbeyi 378, 793
Bâşiye, karye 653, 663
baş kalyon kapudanı 570
baş kapudân 1044, 1065
baş kâtibler 178
baş kethudâ 1010
Başmakcı-zâde Seyyid Abdullah Efendi, 

İstanbul kadısı, Anadolu kadıaskeri 1021, 
1127, 1050, 1111, 1136
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Başmakcı-zâde Seyyid Ali Efendi, nakib, 
İstanbul müftisi, Rumili kadıaskeri, şey-
hülislâm 101, 581, 647, 648, 725, 733, 
740, 741, 744, 748, 896, 919, 937

Başmuhâsebe 288, 479, 783, 993
baş piskopos 439, 440; -defterdarı 439, 440
baştarde 75, 77, 195, 201, 202, 227, 564, 

569, 570, 571, 593, 705, 821, 825, 840, 
850, 866, 877, 880, 892, 915, 962, 992, 
994, 1013, 1029, 1113, 1138, 1144, 1145

başvekîl 1036, 1041, 1042, 1050, 1070; 
-zağarlığı 1041

batak 184; -lık 216, 367, 1025, 1026
Batıçine 245, 246, 315, 1078; -menzili 125, 

245, 305, 392, 433
Batiste, Venedik baştercümânı 1020
Batlamyus İbrâhim Efendi, mastacı şakirdi, 

kapucubaşı 161
Batna Hasan Ağa, ocak kethudâsı, bostan-

cıbaşı 792
Batosek Boğazı 331, 391
Battâlkapu, Lipva'da semt 150, 154
Bayat Aşîreti beyi 479, 594
Baye 106, 121, 125, 331, 391, 419; -kasabası 

125, 431
Bâyezîd Câmi‘i 220
Bâyezîd Hân 119
Bâyezîd, semt 1126
Beyhân Sultân, İbrahim Hân kızı 584
Bayındır 454
Bayırbaşı 923
bayrak 93, 110, 120, 121, 127, 129, 130, 

150, 151, 163, 203, 205, 211, 213, 242, 
253, 264, 312, 314, 317, 325, 362, 422, 
451, 465, 470, 560, 583, 661, 708, 709, 
718, 720, 722, 723, 725, 727, 732, 744, 
750, 751, 756, 769, 771, 789, 790, 812, 
832, 884, 1001, 1045, 1106, 1112, 1142, 
1145; -dâr 171, 172, 401, 1124; -kapusu 
levendi 129, 454, 708; -lı 833;-sahibleri 
389; -sırmalı 110; -tüccârları 943

Bayrakdâr Hüseyin; -Ağa, vezir, yeniçeri 
ağası 1066; -Paşa, vezir, Hanya muhâfızı 
1081

Bayrakdâr Zileli Hüseyin Ağa, kul kethudâ-
sı, yeniçeri ağası 1032

Bayraksız Ali Ağa, Dârü's-‘âde ağası 579

bayram 909; -laşma 872, 874, 886, 888; 
-namâzı 238, 371, 378, 486, 566, 570, 
584, 809, 825, 845, 856, 858, 873, 874, 
908, 936, 979, 1004, 1007, 1078, 1107; 
-topları 238, 585

Bayram Ağa; -cebelü ağası 258; -kapucubaşı 
378, 684. Ayrıca bk. Kara Bayram Ağa

Bayramiyye tarîkı 1054
bâzâr 641,732, 756
bâzergân 218, 517, 576, 817, 958, 965, 

1020, 1040, 1042; -gemileri 164; -kafilesi 
939; -malı 857; -sefâyini 569, 929

Bâzergân Halil Paşa, Basra valisi 215; 
-Menteşe Sancağı Beyi 571

Bazilev piskoposu 461
Bebe Sancağı 216, 479
Bebe Süleyman, Kürt aşiretlerinden 477, 

478
Beceno suyu 453; -Beceno Kal‘ası 453
Beckerek Sahrası 258, 497
Beç 317, 318, 322, 323, 324, 384, 391, 392, 

431, 474, 503, 512, 578, 643, 999, 1040, 
1041, 1042; -Kal‘ası 453, 1036; -muhâsa-
rası 942; -seferi 353

Beçey 331; -palankası 235, 397, 398, 411, 
412

beçene 306
beden 83; -başları 150
Bedre; -beyi 594; -Sancağı 624
Begân 381; -oğlu, Macar a‘yanı 313, 324, 

447; -oğlu, memleketi 449
bekârân 754
bekçi 654, 792; -feneri 640
Bekey 497; -nehri 405, 408, 409; -suyu 254, 

256, 260, 263, 266, 274, 276, 277, 278, 
282, 288, 289, 290, 291, 295

Bekir, -bostancı 1114; -Yeniçeri Ocağı kü-
çük çavuşu 650

Bekir Ağa 433
Bekir Çavuş 650, 651
Bekir Efendi 851. Ayrıca bk. Kara Bekir 

Efendi
Bekir Paşa; -Adana beylerbeyi 829
Bekir Paşa, Köse Ali Paşa-oğlu, Bozcaada 

muhâfızı 1062
Bekir Paşa, re’is-i sâbık 104
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Bekir Paşa, Tersâne kethudâsı, Mağrib-i 
Trablus ve Tunus beylerbeyi 985, 1111

Bekrî Mustafa Paşa, sadr-ı sâbık 557; -çiftliği 
567

Beksa, karye 601, 624
Bektaş Ağa, Sipâh Serdengeçdi Ağası 232, 

284
Bektaş Bey, Alacahisar Beyi, Morava Köp-

rüsü muhâfızı 124, 166
Bektaş Dayı, Cezâyir Dayısı 859
Bektâşiyân 226
Bektaş Mehemmed Paşa, Yanya Sancağı 

Beyi 292, 293, 299, 324, 399, 403, 413, 
424

Balagoş Palankası 330
Belenli Mehemmed Ağa, Şeyhülislâm Efen-

di Telhiscisi 728, 735, 793
Belgrad 96, 97, 98, 105, 106, 112, 121, 125, 

127, 128, 131, 133, 135, 140, 141, 162, 
164, 165, 166, 178, 182, 183, 185, 190, 
224, 226, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 
247, 248, 251, 254, 258, 261, 263, 293, 
294, 295, 296, 297, 299, 300, 304, 313, 
314, 315, 317, 323, 325, 355, 370, 371, 
375, 376, 380, 381, 392, 393, 394, 395, 
404, 408, 409, 416, 417, 426, 428, 430, 
431, 432, 433, 446, 447, 448, 451, 461, 
474, 485, 490, 491, 492, 493, 495, 548, 
578, 579, 798, 811, 868, 1013, 1036, 
1037, 1039, 1040, 1041, 1043, 1045, 
1046, 1047, 1048, 1051, 1053, 1064, 
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 
1078, 1079, 1142; -askeri 1064; -iskelesi 
134, 135, 138; -kal‘ası 121, 129, 133,140, 
142, 143, 252, 254, 295, 298, 304, 429, 
432, 493, 1043, 1046, 1064, 1067, 1068, 
1070, 1071, 1074; -kapusu 1146; -menzili 
127; -muhafazası 162, 164, 974, 1048; 
-sahrâsı 91, 141, 224, 393, 475, 478, 
1037; -varoşu 300, 446, 451, 1048; -yaka-
sı 1046, 1052; -yalısı 432

Belgradcık 390
Belkıs Köşkü 346
Bender 223, 690, 827, 840, 884, 885, 887, 

905, 916, 929, 935, 938, 944, 952, 953, 
955, 1002, 1023, 1024; -askeri 697, 701, 
953; -beyi 223, 1002; -kal‘ası 558, 693, 
695, 827, 884, 886, 901, 907, 908, 926, 

980, 999, 1002; -li 901; -muhâfızı 925, 
966

Benefşe köyü 581
Benî-Asfer 688
Benî-Duhâ Urbânı 709
Benî-Hayegân Zurgân şeyhi 608
Benî-Mâlik 652, 653; -şeyhi 663
Benli Ahmed Ağa, musâhib-i şehriyârî 711
Benli Ali Ağa hânesi 869
Benli Mustafa Ağa, cebecibaşı, Dergâh-ı 

âlî kapucubaşılarından, sipâhîler ağası, 
Karaman beylerbeyi, Moton Kal‘ası 
muhâfızı 873, 897, 1011, 1032, 1062

berât 443, 824; -ı humâyûn 1000
berâyâ 496, 505, 513, 514, 520, 521
Bere Körfezi, Midilli sâhilinde 198
Berezin 438
Bergos 588, 641, 769, 1015, 1038; -menzili 

192, 555, 641, 686, 687, 785, 950, 983, 
1028 

Berin Kal‘ası 998
Berzak Kal‘ası 459; -ahâlisi 459
Besne beyi 362
Beşiktaş 91, 559, 570, 571, 593, 649, 828, 

840, 849, 857, 866, 880, 892, 916, 917, 
941, 962, 994, 1003, 1013, 1014, 1034, 
1113, 1118, 1123, 1145; -Hâsodası 1104; 
-köşkü 1145; -mevlevîhânesi 1106, 1144; 
-sarayı 1104, 1106, 1114, 1115, 1140

beşli 190; -ağası 157, 451
bey 85, 169, 174, 201, 209, 290, 509, 534, 

651, 794, 821, 843, 871, 1072, 1078; 
-çekdirileri 535, 560, 567; -çekdirisi 241, 
567; -gemileri 83, 568, 811; -lik 209, 662, 
1000; -zâde 1105

bey‘at 67; -i humâyûn 776
Beydili cema‘ati 454
Beykoz 571, 679
beylerbeyi 154, 515, 940, 1141; -lik 940
Beylikci Abdülkerim Efendi, re’isü'l-küttâb 

842
Beymirza 335
Beyoğlu 564, 843, 942, 1113, 1134
Beypazar 91
Beyşehir 1016
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Bey Tabyası; -Azak'da 210, 211; -Kazak'da 
204

Beytü'l-mâl 517, 628, 653, 658, 729; -i müs-
limin 627, 657

beytü'z-zifâf  714
Bey-zâde Ali Paşa, vezir 588, 593; -Bağdad 

ve Bosna beylerbeyi 104, 215, 463, 711, 
793, 815, 836; -Basra valisi, Halep, Mu-
sul, Rakka ve Karaman beylerbeyi 479, 
554, 565, 571, 583, 597, 599, 601, 602, 
605, 609, 610, 611, 617, 628, 668

bezestân 640, 706, 762; -halkı 307; -kethu-
dâsı 75

Beziki beyi 362
bezzâz 664
Bıyıklı Ali Paşa, Tuna kapudanı, Kılburun 

muhâfızı 131, 135, 238, 335; -fırkatesi 
135

Bico Yusuf  Ağa, silâhdâr 962
Bihke 381, 449, 450, 524, 1017; -Kal‘ası 

313, 317, 381, 798, 391, 445, 447, 448, 
1017, 1032, 1049, 1066

bilâd; -ı ehl-i İslâm 332; -ı İslâm 187, 904, 
906, 907, 946, 969

Bilal Ağa, musâhib, gulâm 579, 595, 599
Bilasta karyesi 379
Bilecik 91
binbaşı 164, 172
binek taşı 645, 646, 647, 648, 772; -davar-

ları 182
Birecik 362, 564, 565; -iskelesi 595
Birecikli Şeyh-oğlu 231
Birizgoyd nâhiyesi 459
Birkob Boğdatoviçe, Polkodiye Hâkimi 520
Birot Kal‘ası 312, 382, 499, 507; -kal‘ası 

391; -kumandanı 451; -palankası 303, 
441

bîrûn 119, 153, 427, 873, 995, 1143; ağâ-
vatı 277; -defâtiri 90; -ı hisar 292, 409, 
426, 944; -ı şehr 1135; -kal‘a 151; -kasr-ı 
hümâyun 350

bisât 307, 417, 573, 633, 646, 674, 955, 
1046; -mücevher 107

Bitolya Yaylası 524, 526
Bitpazarı 636, 784; -Edirne'de 635
bodoloşka topları 182

Bodruk Suyu 384
Bodur Musa Çavuş 174
Bodur Mustafa Ağa, Çavuşbaşı, Amasya 

mutasarrıfı 684
Bodur Mustafa Paşa; -Karaman ve Maraş 

beylerbeyi 812, 837, 954; -Tırhala San-
cağı mutasarrıfı, Tımışvar ve Özü beyler-
beyi, Sakız ve Selânik muhâfızı 924, 956, 
974, 977, 982, 1098, 1134

Bodur Osman Paşa, vezir, Basra ve Musul 
beylerbeyi 1017

Bodur Süleyman Paşa, Suğla Sancağı Beyi 
336, 377, 399, 403, 413, 424

Bogados 682
Bogadovis 582
boğaz 84, 85, 159, 184, 235, 239, 253, 447, 

448, 450, 451, 468, 523, 530, 538, 857
Boğazhisâr 73, 74, 85, 101, 195, 222, 346, 

465, 466, 470, 475, 490, 535, 536, 544, 
560, 798, 948, 1029, 1031; -cezîresi 465; 
-kal‘ası 897; -muhâfazası 1008, 1034; 
-muhâfızı 188

Boğazhisârlı İbrahim Ağa, veziriazam 
ağalarından, cebecibaşı, mukabeleci 896, 
897

Boğaziçi 125, 326
Boğazkesen; -hisârı 571, 805; -kal‘ası 723, 

793
boğça 95
Boğdan 92, 218, 253, 335, 438, 452, 495, 

497, 515, 516, 521, 558, 632, 696, 919, 
946, 999, 1000, 1041, 1051; -arâzisi 516; 
-beyi 695, 886, 909, 925; -eşkıyâsı 218; 
-hazînesi 92; -hududu 920, 970, 1000; 
-karyeleri 886; -keferesi 924; -memleketi 
514, 905, 906; -re‘âyâsı 925; -toprağı 974; 
-vilâyeti 514, 515, 518; -voyvodası 515, 
518, 905

Bojok polkolniği 453; -suyu 453
Bojova 453
Boldor, karye 160, 168, 266, 274
Bolend, Nemçe cenerali 235, 250, 281
Bolgovar 1041
Bolu 112, 257, 335, 976, 1007
Boluvî Birâderi Ali Efendi, İstanbul ve Ana-

dolu kadıaskeri 558, 577
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Borazan Mehemmed, gılmân-ı enderûn 
yaya çukadarı, şâhincibaşı 583

Borbil Yanoş 383
Borod Kal’ası 438
boru 287; -çalmak 1113
Bosna 128, 229, 297, 312, 381, 382, 436, 

441, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 451, 
492, 495, 498, 499, 511, 551, 587, 846, 
868, 889, 1006, 1024, 1040, 1078, 1146; 
-ahâlisi 441, 445; -alay beyi 450; -askeri 
272, 442; -bâzergânları 1020; -cizyesi 
448; -eyâleti 867; -levendi 140; -ocak-zâ-
deleri 867; -paşalığı 443; -paşası 441; 
-piyadesi 166, 183, 224, 236, 250, 255, 
258, 260, 269, 277, 302, 303, 324, 370, 
393, 399, 403, 414, 421, 422, 428, 448; 
-re’âyâsı 451; -serhaddi 317, 447, 448, 
524, 531, 1025; -serhadleri 1005; -sınırı 
313, 381; -suyu 442; -ümerâsı 684; -yalısı 
432; -yayası 382, 432

Bosna Köyü, Yapağlu yakınında 193, 556
Bosnalı Fazlı Bölükbaşı 126, 128
Bosnalı İbrahim 411
Bosnalı Receb Paşa, Hersek Sancağı muta-

sarrıfı 702
Bosnevî Hüseyin Bey 293
Bosnevî Mustafa Efendi, şeyh, vâ‘iz 224, 

278, 399, 576
Bosnevî Ömer Ağa 390
Bosnevî Sefer Bey 298
Bostân Aşireti 216
bostâncı 90, 221, 227, 228, 238, 247, 248, 

281, 309, 350, 360, 362, 371, 377, 425, 
488, 574, 592, 637, 719, 726, 727, 738, 
742, 743, 744, 747, 781, 782, 787, 789, 
790, 791, 792, 805, 996, 997, 1063, 1122, 
1140; -başı 193, 221, 548, 556, 557, 582, 
719, 727, 730, 743, 744, 746, 777, 789, 
798, 801, 808, 812, 853, 922, 1116, 1128, 
1129, 1138; - başı çardağı 800, 1001; 
- başı Köprüsü 881; -başılık 191, 781; - 
başı sandalı 734-bekçileri 226; -defteri 
791; -hasekileri 171, 1112, 1134, 1138; 
-iyan gedikleri 285; -kethudâsı 789; -lar 
1040; -lar mektebi 839; -lık 791; -meterisi 
279; -ocağı 258, 277, 373, 748, 751, 792; 
-ocakları 224; -odaları 991; -sandalı 572, 
583, 898; -tâ’ifesi 576, 753, 783, 789; 

-ulufesi 789; -ustaları 741; -ustası 781, 
783; -yân 789; - yân tâ’ifesi 727

Bostâncı Mahmud Paşa, Amasya, Divriği, 
Menteşe Sancağı mutasarrıfı 166, 160, 
308, 389, 396, 424

Bostâncı Osmân Ağa, Küçük Oda kethudâ-
sı 802

Bosut Nehri 297
Boşder Kal‘ası 992
Boşnak levendâtı 128
Boşnak Ahmed Ağa, Dergâh-ı âli kapucuba-

şılarından, Saray ağası 551, 1010
Boşnak Cafer Paşa kal‘a muhâfızı, Yanova 

beylerbeyisi, 275, 292, 293, 370, 375, 
403, 420, 428

Boşnak Deli Ömer Paşa, Kefe Sancağı mu-
tasarrıfı, Yeni Kal‘a muhâfızı 1145

Boşnak Hasan Ağa; -Hâsodalı 772; -Topal 
Hüseyin Paşa kethüdası, Şehr-i Zor bey-
lerbeyi 336

Boşnak Hasan Paşa, veziriazam kethudâsı, 
yeniçeri ağası, Bursa Sancağı mutasarrıfı, 
Anadolu beylerbeyi, Van ve Şehrizor bey-
lerbeyi 821, 823, 908, 929, 1002, 1016, 
1017

Boşnak Hüseyin Paşa, vezir, Sayda Berut 
valisi, Mısır valisi 308, 463

Boşnak İbrahim Ağa, veziriazam ağası, Sur-
re emini, cebecibaşı 702, 706, 713, 809

Boşnak Kuşcu Mustafa; -Bey, Hersek Sanca-
ğı mutasarrıfı 704; -Paşa 993

Boşnak Mahmud Bey 644
Boşnak Mehemmed Ağa, gediklü mütefer-

rikalar emini, silâhdâr ağası 1006, 1079, 
1106

Boşnak Mustafa; -Efendi, Sofya mollası 120; 
-iç kuşcubaşı, Hersek mutasarrıfı 643

Boşnak Numan Paşa, İbrail muhâfızı, Vize 
Sancağı mutasarrıfı 1137

Boşnak Receb Ağa, hâzine kethudâsı, vezir, 
Diyarbekir beylerbeyi 854

Boşnak Receb Paşa 299, 417, 450, 524; -Eh-
lune Kal‘ası muhâfızı, Hersek Sancağı 
beyi 431, 441, 443, 445, 449, 704; -Vidin 
muhâfızı, Emîrü'l-hac, Haleb vâlîsi 1098, 
1081, 1115; -Ohri Sancağı Beyi 394, 403, 
420; -vezir, Azak muhâfızı 979, 1079; 
-vezir, Kudüs-i şerif  Sancağı mutasarrıfı, 
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Basra, Van ve Diyarbekir beylerbeyi 874, 
896, 992, 1032, 1049; -vezir, Sivas ve 
Trabzon beylerbeyi, Azak muhâfızı 929, 
939, 976

Boşnak Sarı Ahmed Paşa, Özü Kal‘ası 
muhâfızı 912

Boşnak Sarı Hüseyin Paşa; -vezir 549; -vezir, 
Hersek Sancağı mutasarrıfı, Şam beyler-
beyi 816, 830

Boşnak Sarı Mustafa Efendi, yeniçeri efen-
disi, başdefterdâr, Trablus beylerbeyi 492, 
575, 687, 692, 704

Boşnak Sarı Mustafa Paşa; -Adana Basra ve 
Erzurum beylerbeyisi, Emirü'l-hâc 809, 
1032, 1057, 1078, 1111; -başdefterdâr, 
Belgrad Kal‘ası muhâfızı, Rum beylerbe-
yi 964, 987, 1049; -Hamid Sancağı mu-
tasarrıfı 828; -Hotin ve Bosna muhâfızı 
1006; -İnebahtı muhâfızı 867; -Silistre ve 
Rumili beylerbeyi 1003; -Şam, Trablus 
ve Adana beylerbeyi 802, 852; -Tımışvar 
muhâfızı, Yanya Sancağı mutasarrıfı 888; 
-vezir, Belgrad muhâfızı 1063, 1070

Boşnak Yûsuf  Ağa; -hazine kethudâsı 585, 
644; -vezir, Adana beylerbeyi 684

Boşnak Yûsuf  Paşa, Adana ve Trabzon 
beylerbeyi 802, 822

Boyana Karyesi 238, 385
Boyar 186, 252, 366, 439, 707, 1000; -kolu 

204; -lar 438; -oğulları 252
Boynueğri Mustafa Ağa, topcubaşı 856
Bozbaba 538, 543
Bozcaada 99, 100, 195, 380, 466, 467, 490, 

536, 543, 544, 561, 982, 992; -cezîresi 
465

Bozluk, Azak Kalesi doğusunda 203, 205, 
211, 212, 331; -mahalli 212; -meterisi 212

Bozok 244, 378; -sancağı 195
Bozoklu Mehemmed Paşa, Akşehir Sancağı 

mutasarrıfı 993
Bozoklu Mustafa Paşa, sadrazam, Şam 

beylerbeyisi, Boğazhisar muhâfızı, vezir-i 
Sânî, Rikâb-ı hümâyun kaimmakamı 
308, 402, 404, 405, 419, 424, 425, 426, 
462, 475, 487, 492

Boz Receb, segbân 465
Böğürdelen 134, 141, 382, 1078; -li 851
Böğürdelenli Ahmed Ağa, kulağuz 324

bölük 213, 281, 282, 285, 451, 998, 999, 
1120, 1121, 1122; -ağaları 337, 425, 587, 
629, 872, 878; -ağalığı 734; -başı 129, 
132, 147, 255, 651, 988; -sipahileri 587

börekçi furunu 229
braganti 241
Brandeburg askeri 124; -cenerali 401, 411; 

-herseği 457
Brandik Kal‘ası 442, 449; -boğazı 442, 444
Bucac, mahal 187
Bucak 116, 118, 229, 335, 452, 463, 488, 

523, 632, 633, 638, 665, 690, 693, 694, 
695, 697, 701, 757, 1059

-askeri 223, 244, 253, 274; -lu 244, 516, 
690, 696, 697; -muhafazası 438; -semti 
117; -Tatarı 229, 264, 290, 305, 444, 693, 
697

Buçukdepe 638, 644, 759, 785; -kasrı 761; 
-mesîre-gâhı 72, 590, 592

Budaközü kazası 378
Budin/Budun 237, 241, 250, 318, 331, 390, 

397, 412, 999, 1040; -Kal‘ası 121, 318; 
-semti 239

bugāt 604, 627, 669
Buhârî 311, 1142
buhûr 784
burç 82, 83, 202, 203, 346, 527, 688, 859, 

860, 861, 886, 1026, 1102, 1120; -bârusu 
246, 321

Burnâz Mehmed Paşa, kaftâncı, cebecibaşı 
563

Burnupamuklu 761, 982; -karyesi 590; -sah-
râsı 758, 760, 1015

Burunsuz Kıbtî Mehemmed Paşa, Selânik 
muhâfızı, Maraş beylerbeyi 1135

Burunsuz, korsan 1112
Burunsuz Mehemmed, Ispanakcı İsmail 

Paşa-oğlu, Alâiye Sancağı mutasarrıfı, 
Babadağı muhâfızı 700

Burunsuz Mehemmed Paşa, Şebinkarahisar 
Sancağı mutasarrıfı 992

Burusa 99, 257, 311, 312, 495, 520, 534, 
702, 715, 769, 798, 808, 819, 844, 858, 
979, 1001, 1029, 1058, 1138; -eşkıyâsı 
769 
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Burusevî Menteş-zâde Abdurrahim Efendi, 
Şeyhulislâm, Anadolu ve Rumili kadıas-
keri 958, 993, 1053

Buveyter menzili 600
buyruldu 362, 363, 421, 441, 607, 626, 627, 

675, 676, 677, 987, 988
Buzağı-oğlu, re’is 857
Bükreş 1000
bülbül 878
büryân, koyun 1120
Büyük Bahri Mehemmed ağa, kapucubaşı 

1136
Büyük Cafer Paşa, vezir 424
Büyük Câmi‘ 576
Büyük Çamlıca 913
Büyük Çarşu 451
Büyükçekmece 563, 580, 589, 728, 762, 

898, 1014, 1015, 1023, 1038; -menzili 
193, 556, 786, 950, 983, 1028

Büyükçekmeceli Durcân Ahmed Ağa, baş 
zorba 786

Büyükderbend Karyesi, nevâle-gâh 191
Büyükdere 568, 570, 1134
büyük elçi 501, 502, 503, 516, 519, 629, 

978; -lik 502
Büyük Havuz 570
Büyük Kıyı 507
büyük mîrâhûr 684, 746; -ağalar 1129; -luk 

69, 919, 922
Büyük Oda 576, 68, 1009
büyük rûz-nâmecilik 192
Büyük Sarrâchâne 193
büyük tezkireci 231

C

Câbî-oğlu Sarı İbrahim, kethudâ 1027
Cafer Ağa, kapu ağası 590. Ayrıca bk. Gür-

cü Cafer Ağa
Cafer Paşa 121, 316, 320, 420; -Rumili 

beylerbeyisi 300 ; -serasker 162, 164; -Tı-
mışvar muhâfızı 306, 319, 330, 383, 389, 
392, 394; -vezir 132, 133, 261, 262, 263, 
293, 396, 398, 401, 408, 412, 413, 415, 
418, 426; -vezir, Belgrad muhâfızı, Halep 

beylerbeyi 106, 124, 127, 162, 186, 249, 
258, 260, 281, 290, 293. Ayrıca bk. Arna-
vud Küçük Cafer Paşa; bk. Küçük Cafer 
Paşa 

Cağala-zâde Sarayı 870
Câlût 219
Camcı Halil Ağa, muhzır 423
câme-şûy; -başı 1010; -hademesi 1010
Câmi‘-i Atîk 69
Câmi‘-i Cedîd 912
Cami‘-i İbrahim Paşa 728
Câmi‘-i Kebîr 292
câmi‘-i şerîf; -Eski Saray ardında, Moralı 

Aşcı İbrahim Paşa binası 865; -Sırmakeş-
hane mevzi‘inde 877; -Tersâne’de 851, 
870; -Üsküdar'da 869; -Vâlide Sultân 912

Camlıköşk 1014
câmûs 143, 182, 184
Can Arslan Paşa-oğlu Hüseyin Paşa, Adana 

beylerbeyi, Çankırı Sancağı mutasarrıfı 
231, 242, 378, 809, 917, 989

cânbâz 630, 1120, 1121
Canıbek Giray-zâde Baht Giray 157
Cânım Hâce Hacı Mehemmed Paşa, patro-

na, kapudân 705, 877, 940, 1007, 1009, 
1013, 1024, 1027, 1029, 1034, 1053, 
1060 

Canib/î Ahmed Efendi, baş defterdâr 94, 
188, 575, 586

Canib Efendi 361
Cânibiye, menzil 830
Canik 334, 335; -a‘yânı 334; -dağları 215; 

-sancağı 190
câriye 112, 218, 568, 624, 773, 839, 961
câsûs 140, 159, 169, 179, 240, 262, 331, 

363, 390, 446, 465, 484, 526, 661, 901, 
913, 948, 997, 1041, 1064; -luk 300

cebe; -dâr 597; -ocağı 785
cebeci 91, 107, 120, 128, 140, 143, 145, 

147, 162, 166, 193, 221, 224, 233, 235, 
241, 248, 252, 257, 260, 269, 271, 282, 
293, 297, 304, 321, 334, 335, 377, 407, 
417, 418, 421, 427, 432, 448, 455, 591, 
700, 705, 713, 721, 723, 727, 731, 736, 
740, 748, 753, 754, 770, 778, 779, 780, 
787, 788, 791, 809, 841, 865, 893, 903, 
907, 922, 923, 949, 974, 980, 1038, 1068, 
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1077, 1080, 1120, 1122, 1125; -başı 89, 
152, 178, 181, 235, 289, 290, 716, 717, 
851, 878, 902, 1127, 1129; -başı hânesi 
809; -başı meterisi 289; -bayrakları 720; 
-ler çavuşu 1124; -ocağı 226, 234, 251, 
288, 298, 308, 310, 376, 394, 400, 413, 
444, 486, 587, 669, 736, 750, 913, 923, 
1012, 1015, 1034, 1035, 1119, 1130; 
-ocakları 139; -serdengeçdi 297; -serden-
geçdileri 403, 802; -tâ’ifesi 713, 716, 718, 
722, 736; -yân 594, 619, 659, 664, 666

Cebeci Ali Paşa, Menteşe Sancağı mutasar-
rıfı 490

Cebecibaşı Mustafa Ağa 563
Cebedâr Şâhin 598
cebehâne 71, 73, 74, 82, 85, 110, 126, 133, 

139, 143, 144, 147, 148, 152, 154, 155, 
158, 159, 160, 163, 164, 166, 173, 176, 
179, 181, 182, 185, 199, 202, 207, 214, 
233, 237, 241, 250, 260, 287, 289, 290, 
293, 297, 300, 301, 321, 332, 334, 355, 
366, 367, 381, 383, 384, 394, 397, 399, 
407, 411, 416, 417, 418, 427, 431, 432, 
448, 449, 459, 468, 470, 490, 527, 535, 
558, 594, 598, 615, 616, 664, 666, 668, 
713, 716, 717, 718, 757, 759, 820, 828, 
859, 860, 870, 880, 883, 906, 915, 965, 
975, 980, 1008, 1030, 1036, 1043, 1046, 
1049, 1050, 1068, 1074, 1076, 1077, 
1079, 1082, 1126; -arabaları 149, 183, 
259, 294; -i âmire 603, 609, 614, 668; -i 
edevât 674; -kalyonu 1034; -mühimmatı 
301, 317, 325, 400, 413, 434, 447, 449, 
455, 465, 485, 493, 524, 525, 535, 554, 
558, 619, 649, 650, 651, 659, 660, 797, 
841, 859, 914, 1044

Cebeli Hüseyin Ağa, Dergâh-ı ali kapucu-
başısı 819

cebelü 190, 231, 269, 290; -ağaları 282, 
297, 403; -askeri 267, 278

ceb-i humâyûn 1144
Cedîde, karye 654
Celeb Abaza Ahmed Ağa, veziriazam ağa-

larından, büyük mirahur 777
Celeb Üskûbî Mustafa Efendi, Bağdad def-

terdârı 597
cellad 105, 221; -çeşmesi 854, 1019, 1103
Cellâd Kara Mustafa Ağa, hâssa haseki 960, 

962, 991

Cellad Mehemmed 790
Celo Mustafa Bey, Arnavud ümerâsından 

375
Celse-i hafîfe 873
Celvetî şeyhleri 1123
cemre 88, 1033
Ceneral Mihael veled-i Peros, Şeremet-oğ-

lunun oğlu 966
Ceneviz 688, 942; -balyosu 942, 944; -cum-

huru 942; -elçisi 942; -li 1021; -voyvodası 
863

ceng 74, 76, 78, 79, 80, 109, 110, 117, 118, 
121, 125, 133, 145, 146, 150, 152, 162, 
163, 164, 168, 170, 172, 174, 175, 177, 
181, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 206, 
208, 209, 210, 211, 213, 214, 217, 223, 
239, 242, 244, 261, 265, 268, 272, 273, 
274, 278, 281, 282, 284, 287, 289, 290, 
291, 302, 316, 323, 324, 325, 328, 330, 
342, 343, 363, 365, 369, 371, 378, 380, 
388, 390, 391, 392, 397, 405, 409, 410, 
412, 413, 414, 415, 416, 417, 422, 423, 
424, 436, 440, 441, 442, 443, 445, 450, 
451, 454, 455, 456, 467, 468, 469, 470, 
483, 491, 497, 499, 500, 501, 507, 511, 
514, 516, 517, 520, 521, 522, 525, 527, 
539, 541, 542, 553, 571, 609, 634, 651, 
663, 666, 688, 701, 709, 710, 714, 763, 
764, 767, 768, 769, 770, 773, 782, 812, 
860, 905, 911, 915, 917, 925, 940, 942, 
943, 952, 953, 968, 979, 988, 990, 1000, 
1025, 1044, 1045, 1050, 1051, 1065, 
1068, 1071, 1072, 1075, 1076, 1101, 
1120, 1123, 1130; -bayrağı 343; -bayrak-
ları 205; -kalyonu 471, 1034; -köpek 883; 
-mahalli 274; -meydanı 154; -yeri 83

cengâver 333, 751, 1064 ; -asker 907; -le-
vend 915

cengci 79, 133, 144, 148, 155, 165, 169, 
181, 205, 239, 259, 291, 294, 295, 321, 
322, 323, 327, 328, 401, 412, 427, 440, 
443, 451, 469, 504, 539, 540, 688, 709, 
861, 882, 899, 953, 1066; -asker 269, 
289; -beyler 239; -fırkateleri 1130; -kâfir 
328, 332; -yaya 117

Cenûb nâhiyesi şeyhi 612
cerâhor 162, 1000
cerâye 463, 579, 677, 815
cerâyim 102, 365, 484, 751, 836, 839, 852
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cerde 709, 710; -ci 709
Cerid cemâ‘ati 454
cerrâh 152; -başı 69
cevâhir 348; -hazînesi 576; -i raht 417
cevâmi 70, 145, 293, 612, 762, 871, 1019; 

-mürtezikası 427
Cevâzer 601; -mukata‘ası 623, 654; -nâhi-

yesi 600
Ceyhun 652
Cezâyir 495, 649, 650, 651, 652, 702, 857, 

859, 863, 864, 873; -ân levendâtı 859; 
-askeri 649; -gemisi 469, 470; -i Arab 
519, 649 470; -i Bahr-i Sefîd 519; -i Basra 
874; -kalyonu 195, 341, 469; -li 649, 650, 
651; -li Fas pâdişâhı; -ocağı 1008; -ocağı 
kalyonları 859; -serhadleri 859; -şattı 600; 
-şeyhi 608; -tüfengi 481; -zâbıtânı 859

cezîre 81, 83, 84, 86, 104, 199, 218, 341, 
344, 346, 535, 569, 673, 834, 841, 1005; 
-bend 1016; -kâfirleri 466; -re‘âyâsı 84, 
535, 490, 537

cidâl 181, 197; -gâh 199
Cidde 708, 818, 1033, 1106
cihâd 967; -âyeti 376
Cihan Suyu 365
Cihangir Câmi‘i 1116
Cihân-nümâ 698, 962; -depesi 630; -külâhı 

630
cihâz 220, 866, 879, 894
Ciklota Kal‘ası 507
Cin Ali Paşa, Karesi, Köstendil ve Niğbolu 

Sancağı mutasarrıfı, Niş ve İnebahtı 
muhâfızı Hersek valisi 123, 702, 992, 
1008

Cinoğlu, şaki 940
cirid 217, 220, 348, 476, 578, 631, 908; -atlu 

149, 264, 290, 484, 709, 1070; -atlu asker 
300, 415; -meydanı 949; -yaya 631

Cirid Köşkü 220, 570
cisr 135, 138, 141, 144, 184, 235, 242, 259, 

260, 296, 405, 408, 409, 410, 418, 525, 
526, 529, 564, 603, 607, 608, 615, 619, 
625, 640, 660, 666, 673

Civân, kapucubaşı oğlu 231, 232, 248, 252
Ciyanboyluk Tatarı 370

cizye 86, 88, 335; -dâr 361; -kâğıdı 704; -i 
mu‘ayyene 844

Cum‘a Sûresi 309
Cüce Hamza, musâhib 819
cülûs 67, 885, 1036; -bahşişi 91, 96, 97, 98, 

778, 780; -ı humâyûn 66, 68, 80, 337, 
711, 714, 762, 774, 783, 836, 838, 843, 
852, 1144; -iyye 780, 803; -iyye bahşişleri 
780

cünbüş 108, 451, 718, 721, 722, 823
Cündî Mehemmed Efendi 764
Cündî Ömer Ağa, hazine kethudâsı, kapu-

cubaşı 101

Ç

Çaçka 315, 316
Çaçonya kal‘ası 531
çadır 111, 112, 115, 142, 152, 157, 173, 

175, 178, 182, 189, 246, 251, 268, 269, 
270, 271, 278, 280, 286, 287, 288, 291, 
399, 425, 490, 570, 588, 589, 599, 637, 
674, 681, 722, 729, 745, 748, 763, 778, 
780, 927, 989, 1012, 1014, 1015, 1034, 
1046, 1104, 1122; -mehterleri 772

Çağıl 108
Çakırca Hasan Paşa, vezîr, Basra beylerbeyi 

1032
çakırcıbaşılık 73
Çakırcıbaşı Veli Ağa, kapucular kethudâsı 

583
Çakırcı Hasan Paşa 275, 288; -Çavuş-oğ-

lu, vezîr, Selânik mutasarrıfı, Tımışvar 
muhâfızı 464, 868; -vezîr, Mora seraskeri 
336; -vezîr, Yürük Vâlisi 305, 758, 764

Çakırcı Hüseyin Paşa, vezîr, Yeni Kal‘a 
muhâfızı, Niğbolu Sancağı mutasarrıfı 
1111

Çakırdağı 316
Çakır Yaylası 239
Çako-oğlu, Sin Kal‘asının taşra serdârı 526, 

527
Çalı köyü 782
çalık 68; -yeniçeri 787
Çalık Ahmed Ağa/Paşa 444, 805; -Büyük 

Mîrâhûr 432, 435, 684, 777; -Hâso-
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da'dan çıkma müteferrika, büyük mira-
hur 69; -mîrahûr, Kudüs-i şerif  ve Şam-ı 
Trablus Sancağı mutasarrıfı 1031, 1032; 
-segbanbaşı, yeniçeri ağası 734; -Sipâhiler 
Ağası 1106, 1109; -vezîr, yeniçeri ağası 
763, 775, 778, 794, 800, 802; -Zağarcı, 
kul kethudâsı 462, 477, 532, 725

Çalık Hacı Ali Paşa, Hânya, Bozcada ve 
Kandiye muhâfızı 100, 238

çalpara çalmak 1121
çalu 668
çam; -direkleri 241; -gemisi 392; -sakızı 158
çan 181, 303
Çanad, Moriş Nehri kenarında 159, 161, 

165, 167, 237, 250, 256, 295, 319, 321, 
497; -Kal‘ası 106, 398; -kapudanı 319; 
-palankası 319

Çapdarçap Mîrzâ 320
Çapla 184; -ovası 184
çapul 116, 438, 452, 453, 522, 693
Çar 328, 329, 904, 926, 927, 931, 933, 934, 

946, 965, 966, 967, 969, 970, 971, 972, 
973, 978, 981, 1103, 1145; -hezimeti 921; 
-Moskov 882, 883, 945; -nâmesi 1032

çarha 143, 179, 266, 271, 369, 403, 417, 
762, 1043; -cı 142, 184, 257, 267, 270, 
271, 413, 441, 768; -cı asker 150; -cı atlu 
1043

çarh-ı felek 109, 110, 152, 274, 277, 287
çarmıh 550, 630; -resenleri 1121
çarşu 331, 636, 640, 641, 745, 756, 788, 

852, 870, 1019, 1104; -halkı 220
Çartak 335
çasar 235, 295, 322, 323, 324, 431, 439, 

459, 461, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 
503, 504, 506, 508, 511, 512, 520, 521, 
555, 942, 1036, 1041, 1042, 1105, 1112; 
-oğlu 125; -palankası 147; -vükelâsı 512

çaşnigîr 685; -başı 1129
Çatal menzili 428
çatal bâr-gîr 148
Çatalca 472, 532, 561, 563, 579, 581, 582, 

583, 584, 585, 586, 587
Çatalköprü 315
Çatrapatra-oğlu Ahmed Bey, çavuşbaşı 593, 

610, 626
Çavul Mîrzâ 452

çavuş 91, 100, 120, 128, 139, 149, 171, 178, 
183, 184, 194, 298, 341, 362, 370, 373, 
401, 408, 574, 776, 781, 782, 831, 873, 
879, 1121, 1126; -ağaları 160; -ân 646, 
647, 879; -ân-ı dîvân 619; -lar 88, 224, 
235, 307, 832; -lar kethudâsı 667; -ocak-
ları 865; -sürücü 912; -ı şedid 1006, 1033

çavuşbaşı 99, 100, 115, 171, 181, 190, 257, 
273, 476, 545, 558, 574, 633, 645, 783, 
836, 845, 868, 872, 878, 902, 922, 1060, 
1061, 1105, 1114, 1129; -ağa 564, 629; 
-hânesi 583; -lık 630, 831; -vekili 1067

Çavuşoğlu Çakırcı Hasan Paşa 757, 1136; 
-vezîr, Selânik Sancağı mutasarrıfı 580, 
779; -vezîr, Belgrad, Silistre ve Tımışvar 
muhâfızı 823, 837, 840; -vezîr, Rumili 
beylerbeyi, Tımışvar, Boğazhisar, Eğriboz 
ve Sakız muhâfızı 888, 898, 908, 928, 
987, 994; -vezîr, Şehrizor ve Basra beyler-
beyi 1002; -vezîr, Musul beylerbeyi 1049; 
-vezîr, Erzurum beylerbeyi 1057

Çayır Köşkü 201, 221, 575, 580, 853, 898, 
948

çayırlık 204, 951
Çaysıg, köy 260, 404, 409
Çeh 496
Çehrin Kal‘ası 884
Çekçeken, ma‘ber 905
çekdiri 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 

195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 231, 
238, 243, 244, 325, 334, 335, 343, 467, 
490, 535, 550, 566, 569, 593, 648, 688, 
701, 705, 707, 793, 797, 798, 808, 811, 
818, 820, 821, 823, 828, 839, 840, 850, 
866, 880, 891, 892, 893, 895, 898, 907, 
915, 948, 955, 962, 994, 995, 1013, 1026, 
1029, 1030, 1034, 1077, 1106, 1113, 
1114, 1119, 1145; -beyi 467

çekdirme 188, 343, 801, 805, 1112 
Çeklut kal‘ası 508
Çekmece 742; -gölü 581
Çelebi İbrahim Paşa 299; -vezîr, Mora 

seraskeri, Engürüs serdarı, Belgrad 
muhâfızı 85, 104, 108, 186, 236, 237, 
240, 241, 245, 248, 252; -vezîr, Dümdar 
304; -vezîr, İstanbul kaimmakamı 305, 
429; -vezîr, yeniçeri ağası, Boğazhisar 
muhâfızı, Karaman beylerbeyi 434, 461, 
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477, 490, 532, 535, 545; -vezîr, Erzurum 
beylerbeyi, Van beylerbeyi 585, 640

Çelebi İsmail Paşa; -vezîr, Mısır ve Bağdad 
beylerbeyi 93, 231, 463, 479, 554, 564; 
-vezîr, Van beylerbeyisi 585

Çelebi Mehemmed Ağa/Paşa; -Kul kethu-
dâsı, segbânbaşı 589, 798; -Dördüncü 
vezir, yeniçeri ağası, vezîr, İstanbul kaim-
makamı, 822, 825, 844, 915, 920, 923, 
924, 949, 950, 956; -vezîr, Azak muhâfızı 
980, 992; -muhzır, Yeniçeri Efendi 997

Çelebiye; karye 654; -nehir menzili 673
çeleng 168, 923, 1072
Çeleng Mustafa, Sahtekâr 477
Çelik Mustafa, Çetrefil-zâde Yusuf  Paşa'nın 

gönüllü ağası 142
Çemenzâr 892
çenber 1120
Çenet 276
Çeney, karye 276
Çenge balkanı 782
Çentehecil; -geçid mahalli 401; -köy 259; 

-menzili 403 
çerge 185, 192, 251, 269, 271, 348, 378, 

401, 407, 645, 710, 806, 878, 1009, 1118; 
-Çelebi İsmail Paşa hediyesi 231

Çerkes 328, 366, 367, 369, 370, 455, 519, 
688, 697, 701, 871, 972, 1144; -askeri 
871; -beyleri 871; -cânibi 926; -esîri 871; 
-Mardin alay beyi 138; -sınırı 366; -tâ’ifesi 
1059; -toprağı 367; -yakası 707, 871

Çerkes Ahmed Ağa, Rikâbdâr, küçük 
mîrâhûr 962, 983

Çerkes Bodur Osman Paşa, vezîr, Sayda-Be-
rut Sancağı mutasarrıfı, Basra beylerbeyi 
929

Çerkes Hasan Ağa; -Rikâbdâr, silâhdâr 94; 
-Silâhdâr-ı Hassa, Şam beylerbeyi 227, 
285, 486, 491, 547, 551; -Hacıkırdıran, 
vezîr, Anadolu beylerbeyisi, Basra muhâ-
fızı 874, 875; -vezîr 634

Çerkesî filar 373
Çerkes İbrahim Paşa 188, 305; -vezîr, 

Adana beylerbeyi, Silistre beylerbeyisi, 
Tımışvar muhâfızı 120, 128, 134, 151, 
158, 159, 178, 189, 220, 250, 275, 289; 
-vezîr, Karaman beylerbeyisi 372

Çerkesî tirkeş 144
Çerkes Kirman; -kal‘ası 136, 969, 970; 

-toprağı 970
Çerkes Küçük Osman Paşa; -ikinci vezir, 

kubbe-nişin, nişancı, Hanya muhâfızı 
834, 842; -üçüncü vezir, Kapudan 820, 
828; -vezîr, Emirü'l-hac, Şam beylerbeyi, 
Sayda-Berut Vâlisi 824, 1098; -vezîr, 
Rakka ve Van beylerbeyi 793, 1049

Çerkes Mehemmed Ağa; -Dergâh-ı âlî ka-
pucubaşılarından 138; -Küçük mîrahûr 
168, 185, 362, 378, 405, 407, 426, 435; 
-vezîr, Büyük Mirahûr, Halep beylerbeyi 
494, 583

Çerkes Mehemmed Bey, Hüdâvendigâr 
Sancağı mutasarrıfı, Erzurum beylerbeyi 
1057

Çerkes Mehemmed Paşa 989, 1012, 1051; 
-vezîr, Haleb beylerbeyi, Kudüs ve Gazze 
Sancakları mutasarrıfı 681; -vezîr, Ku-
düs-i Şerif  Sancağı mutasarrıfı, Haleb 
beylerbeyi 802; -vezîr, Haleb, Rakka, 
Sivas, Anadolu, Musul ve Van beylerbeyi 
812, 822, 840, 844, 856, 896, 917, 929, 
939, 963; -vezîr, Karaman Vâlisi, Emi-
rü'l-hac 984, 991; -vezîr, Belgrad Vâlisi 
1038; -vezîr, Erzurum Vâlisi 1049; -vezîr, 
İrşova muhâfızı, Haleb beylerbeyi 1065, 
1078; -vezîr, Şam beylerbeyi, Sayda-Be-
rut Sancağı mutasarrıfı, İstanbul kaim-
makamı, Belgrad muhâfızı 992, 1006, 
1012, 1015

Çerkes Mustafa; -ağa, kul kethudâsı, se-
gbânbaşı 1106, 1127; -ağa, saksoncu, 
zağarcı 1079; -Bey 463, 1112

Çerkes Osman Paşa 308; -vezîr, Hanya 
muhâfızı 99; -vezîr-i sâlis 194, 227; -vezîr, 
İstanbul kaimmakamı, Şam ve Rakka 
beylerbeyi 104, 193, 228, 641, 679, 681, 
684; -vezîr, Haleb beylerbeyi 305; -vezîr, 
teftişci 372; -vezîr, Kocaili Sancağı muta-
sarrıfı, Beşinci vezir 559; -dördüncü vezir, 
İstanbul kaimmakamı 581, 582, 588 

Çerkes Süleyman Ağa; -hâssa salâhor, küçük 
mirahur 901; -kapucubaşı 1023; -Rikâb-
dâr 679

Çerkes Yûsuf  Ağa, Haseki Sultân kethudâsı, 
yeniçeri ağası 89

Çerkes Yûsuf  Paşa; -vezîr 908, 999; -vezîr, 
Babadağı muhâfızı, Burusa ve Karesi 
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Sancağı mutasarrıfı, Özü beylerbeyi 
100, 187, 215, 231, 335, 387, 532, 694, 
696, 811, 827; -vezîr, Silistre ve Belgrad 
Vâlisi 837, 840; -vezîr, Bender muhâfızı 
884, 887; -vezîr, Şehrizor beylerbeyi 913; 
-Cidde Sancağı mutasarrıfı 991

Çerkeş 378
Çerkeş Mehemmed Paşa, vezîr, Hidiv 

muhâfızı, Haleb beylerbeyi 1061
Çernorika 443
Çeşme 74, 75, 81, 100, 126, 127, 184, 197, 

247, 306, 350, 666, 836, 870, 1114; 
-menzili 126, 392; -namaz-gâh 230

çete 205, 276, 301, 316, 318, 319, 329, 330, 
392, 394, 402, 500, 524, 525, 1065; -ci 
319, 330, 500, 526; -ci asker 319; -çırnığı 
688

Çetne 523; -nehri 523, 525; -suyu 450
Çetrefil-oğlu/zâde Yusuf  Paşa 182, 183, 

407, 1136; -Tımışvar muhâfızı, Özü bey-
lerbeyi 105; -Silistire ve Van beylerbeyi 
142, 145, 178, 189, 308; -Sivas beylerbe-
yisi 380, 403, 413, 419, 428, 432; -vezîr, 
Anadolu, Şehrizor, Erzurum, Haleb, 
Diyarbekir ve Musul beylerbeyi, Tımışvar 
ve Bağdad muhâfızı 532, 554, 565, 589, 
594, 599, 626, 656, 659, 664, 673, 681, 
793, 844, 881, 929, 982; -vezîr, Rikâb-ı 
humâyun kaimmakamı 1034

Çetre-zâde Ahmed Ağa, silâhdâr ağası 805, 
809

Çetre-zâde Mustafa Bey 231
çetr-i humâyûn 231
çevgân 347, 348, 360, 481
Çevik Ahmed Ağa 742, 744, 745, 746
Çevik Ali, ağa 740
Çıfıt-oğlu Mehemmed Paşa, Şam-ı Trablus 

ve Adana beylerbeyi 896
Çıkar-oğlu, pelid 327
Çıldır 334
çırak 1054; -lık 703, 810
Çırık Ali 376
çırnık 258, 260, 262, 402, 405
Çırnova yalısı 390
Çırpan kasabası 782
Çırpıcı Çayırı 757, 759

çiçek; -ci 961; -marazı/hastalığı 581, 855, 
867

Çiftehavuz 568, 570, 831; -lar 832
çiftlik 88, 457, 472, 516, 532, 583, 590, 769, 

873, 918, 954, 1104
Çiğdem 108; -depesi 110
çil akçe 191, 221
Çilesiz İbrahim Efendi, harâc muhâsebecisi 

1140
Çingâne Sarayı menzili 191
Çipot Burcu 859, 861
Çirmen beyliği 72
Çirne nehri 184, 1038
Çirnoviçe 905
çit 181, 367; -siper 181
Çitli Cemâ‘ati 376
Çivi-zâde Mehemmed Efendi, İstanbul 

kadısı, Anadolu kadıaskeri 1062
çizme 646; -bahâ 94, 225, 849
Çoban Ali Ağa, bostancıbaşı, 819
Çobançeşmesi 193
Çobanoğlu 364
Çoçka burnu 705
Çodmar Hacı Ali Ağa 362
Çolak Ahmed Ağa, Gediklü müteferrika-

dan, Kefe mutasarrıfı 229
Çolak Mehemmed Ağa, Seksoncu, Zağarcı, 

kul kethudâsı 847, 851
Çolak, voyvoda 316
Çomar Ali Paşa, Magrib-i Trablus beyler-

beyi 834
Çomar Hacı Ali Ağa 379; -serdengeçdi 

ağası 215
Çomar Hacı Ali Bey 399, 403, 414, 420
Çongrad 431
çorba 144, 192, 238, 795, 803, 1010; -cı/lar 

85, 96, 209, 284, 424, 674, 716, 744, 782, 
803, 804, 870, 901

Çorka Tuzlası, Kızılağaç yakınında 187
Çorlu 582, 686, 738, 739, 744, 763, 764, 

768, 1014, 1015, 1038; -bağları 193; 
-kasabası 764; -menzili 192, 556, 786, 
950, 983

Çorlulu Abdullah Ağa, sipahiler ağası, ka-
pucubaşı 685
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Çorlulu Ali Ağa 737; -çukadâr-ı hâssa, silâh-
dâr 563, 568, 578; -Rikabdâr 533

Çorlulu Ali Paşa 785, 793, 935; -üçüncü ve-
zir, Haleb beylerbeyi, beşinci vezir, Şam-ı 
Trablus ve Kıbrıs beylerbeyi 760, 773, 
775, 801, 818, 824; -dördüncü vezir, Teke 
Sancağı mutasarrıfı 828; -vezîriazam 839, 
852, 894, 935, 1054; -silâhdâr, hâce 1054

Çormar 362
Çorum 244, 432, 472; -sancağı 195
Çömlekci Burnu, Sakız'ın alt tarafında 80
Çömlekköyü 192, 998; -menzili 191; -sarayı 

191
Çöteli Ahmed Paşa, Maraş beylerbeyi 189, 

256
çuka 70, 71, 127, 173, 177, 189, 191, 194, 

218, 220, 225, 226, 229, 238, 264, 307, 
320, 379, 476, 478, 534, 585, 641, 643, 
647, 683, 741, 768, 775, 801, 808, 846, 
857, 879, 892, 898, 899, 909, 914, 937, 
977, 984, 987, 992, 1007, 1012, 1014, 
1018, 1035, 1053, 1060, 1061, 1106, 
1113, 1114, 1127, 1128, 1129; -gülgülî 
476, 873; -kumaş 547; -yeşil 810, 873

Çukacı Sinan Çelebi Câmi‘i 119
çukadâr 97, 185, 277, 405, 574, 722, 735, 

737, 738, 744, 790, 1054; -ağa 350, 1125; 
-kisve-i mahsûsası 557

Çukadar Ali Ağa, Tpocu başı 424 
Çuluk Ahmed Paşa 241, 244

D

Dadyan Hânı 314
Dağıstân 519
Dal Ahmed Ağa, Degâh-ı âli kapucubaşısı 

650
dalfes 792; -yeniçeri 717
dal-kavuk 783
dal-kılıç 211, 213, 279, 319, 369, 414, 415, 

420, 422, 432, 791; -kâfir 1074
Dalmaçya 507, 510, 511
Daltaban 680, 682, 690, 691, 694, 698, 712; 

-Köprüsü 962
Daltaban Mustafa Paşa 305, 441, 443, 712; 

-vezîriazam, Bosna, Rakka, Bağdad ve 

Anadolu beylerbeyi, Niğde ve Kayseri 
mutasarrıfı, Basra seraskeri 140, 162, 
183, 186, 232, 257, 297, 443, 448, 477, 
523, 532, 565, 579, 588, 593, 617, 655, 
680, 682, 698, 816; -vezîr, Diyarbekir 
beylerbeyi 381

Dalyarak Koca Mustafa Ağa/Paşa; -sek-
soncu, zağarcı 844, 847; -kul kethudâsı, 
yeniçeri ağası 851, 949, 963, 1017

Dâmâd Abdullah Efendi, İstanbul kadısı 
220, 360

Dâmâd Ali Paşa, ikinci vezir, Kıbrıs beyler-
beyi 881, 923

Dâmâd Fâzıl Ali Paşa, veziriazam, tevcihi 
961, 962

Dâmâd Hasan Paşa, vezîriazam 796, 799, 
845

Dâmâd-ı şehriyârî İbrahim Paşa, ikinci ve-
zir, Rikâb-ı Humâyûn kaimmakamı 1067

dâmâdlık kürkü 643
Dâmâd Mehemmed Efendi; -mevkufat ha-

lifelerinden 842; -vezîriazam kethudâsı, 
nişancı, başdefterdâr 858, 868, 881, 941; 
-Arnavud ve İskenderiye Sancakları mu-
tasarrıfı 963, 994

Dâmâd Mehemmed Paşa 1076; -üçüncü 
vezir, Özü beylerbeyi, Bender ve Hotin 
muhâfızı, başdefterdâr, Rikâb-ı humâyûn 
kaimmakamı 1006, 1058, 1061, 1067, 
1069

Dâmâd Moralı Hasan Paşa 558; -ikinci 
vezir, yol kaimmakam 580, 647, 784, 795, 
800; -vezîriazam, Anadolu beylerbeyi 
817, 831, 949

Dâmâd Mustafa Efendi, Ayasofya Şeyhi 851
Damad-zâde Ahmed Efendi, Kabe ve İstan-

bul kadısı, Anadolu ve Rumili kadıaskeri 
844, 891, 917, 993, 1018, 1106

damla hastalığı 66
Danamro 268
Danc, varoş 384
Danimarka 882; -kal‘aları 1098; -kralı 882, 

1131
Danska 440
Danya körfezi 440
dar ağacı 155
Darbhâne 816, 1109, 1126
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darb; -ı Ali 613; -ı mesel 924; -ı sikke 68; -ı 
şemşîr 279; -ı top 199, 205

Darboğaz, Koyun Adaları'nda liman 80
Darbuna Bekir Ağa, seksoncu, zağarcı 1011
darbuzen 89, 95, 180, 258, 413, 424, 594
Dardarî 348, 577
dâru'l-fücûr 931
Dârü'l-hadîs Câmi‘i 546, 547, 591, 636, 

784, 976
Dârü's-sa‘âde 67, 70, 192, 220, 228, 308, 

348, 464, 547, 588, 590, 593, 629, 706, 
784, 815, 856, 866, 879, 894, 1133; -ağası 
66, 105, 350, 464, 547, 557, 574, 575, 
579, 582, 591, 641, 643, 645, 647, 699, 
781, 787, 817, 839, 866, 878, 893, 897, 
948, 976, 1004, 1023, 1110, 1111, 1115, 
1117, 1118, 1126; -ağası misâfirhânesi 
222; -ağası odası 1117; -kapusu 643, 645, 
646, 648, 869, 994, 1115

dârü's-saltana 179, 426, 1024
Dasti aşireti 216
Daşkapu 905
da‘vâ 70, 115, 683, 721, 754, 765, 778, 803, 

897; -yı hükûmet 676
davar 142, 156, 182, 185, 238, 883, 906, 

971, 1050, 1064
da‘vet 192, 870; -i humâyûn 191, 902; -nâ-

me-i humâyûn 100, 225, 233
Davrak serhaddi 609
Davud Efendi, Karslı Tercüman 483, 484
Davud Hân, Basra Hâkimi 602, 605, 610, 

615
Davudpaşa 226, 561, 563, 577, 580, 588, 

674, 757, 759, 762, 785, 910, 930, 949, 
1014, 1104, 1105, 1106; -menzili 193, 
556, 786, 1028; -sahrâsı 589, 751, 913, 
916, 1012, 1014, 1034, 1035, 1038; -sah-
râ menzili 983

-sarayı 227, 560, 561, 566, 578, 1023; -sara-
yı kapusu 193

Davud Paşa, veziriazam, yeniçeri ağası 580, 
581

Dâvud, Peygamber 219
Dayak Ferenç, Kurs a‘yânı 383
Dâye Kadın Câmi‘i 870
Dâye-zâde Çukadar İbrahim Ağa, silâhdâr 

547

Dâye-zâde Gürcü İbrahim Ağa, silâhdâr 
1099

Dâye-zâde Mustafa Ağa, kapucubaşı 895
dayı 650, 651, 652; -lar 873
Debbağhâne 229
Debre derbendi 318
Deccâl 219
Deçme nâhiyesi 529
Dede Ahmed Efendi, İstanbul kadısı, azli 

591
Dede Ahmed Efendi, Rumili kadıaskeri 736
defter 88, 91, 231, 311, 385, 448, 524, 528, 

542, 703, 792, 797, 832, 833, 851, 1009, 
1042, 1101, 1141; -i hâkānî 1049; -i mu-
fassal 621; -kethudâsı 1080; -li 833

defterdâr 84, 153, 160, 235, 294, 350, 1045, 
1138, 1143; -ân 900, 1099; -ân efendiler 
878; -efendi/efendiler 90, 177, 222, 236, 
282, 288, 426, 591, 640, 647, 749, 780, 
783, 1001, 1046, 1109, 1113, 1122; -efen-
di kethudâsı 182; -lık 192, 842

Defterdâr Ahmed Paşa Sarâyı 337
değirmen 547, 548, 744, 805; -ci 744; -harkı 

498; -sefineleri 498
Değirmenci Hacı Mustafa, sağ hamleci, 

kethudâ 225
dekâkîn 229, 582, 631, 640, 641, 788, 864, 

870, 879, 1012, 1019, 1125
De Konte, Fransa Kralının ammî-zâdesi 

437, 439, 440
deli tâ’ifesi 476, 547
Deli Abaza Mustafa Bey 118
Deli Abdullah Efendi, İstanbul kadısı, Ana-

dolu kadıaskeri 577, 642
Deli Ali Ağa, Hadice Sultân kethudâsı, ka-

pucular kethudâsı 923, 932
Deli Balta-zâde Mahmud, kul kethudâsı 71
Deli Emir Ali Efendi, ikinci imâm 889
Deli Esad Paşa, Fazıl Mustafa Paşa’nın 

küçük oğlu, vezîr, Eğriboz muhâfızı 1102
Deli Fethullah Efendi, Nakıbü'l-eşrâf  712, 

736, 740
Deli Hamid-oğlu Abdullah Efendi, Anadolu 

Kadıaskeri, azli 1018
Deli Hasan 1054
Deli Hızır 376
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Deli İbrahim Paşa 403; -Kastamonu San-
cağı mutasarrıfı 111; -Suğla Sancağı 
mutasarrıfı 431

Deli İsmail, Hâssa çavuşbaşı 1124
Deli Mehemmed 790; -Ağa, silahşor 74, 79, 

85; -Ağa, Sipâhiler Ağası, Hâssa Silâhşo-
ru 218; -Bey 941

Deli Muslı Ağa, segbânbaşı 642
Deli Mustafa; -bostancı hâsekisi 1146; 

-imâm 778
Deli Ömer Paşa; -Midillü muhâfızı 308; -Tı-

mışvar Kalesi Valisi 145; Üsküb Sancağı 
mutasarrıfı 1137; -Yanova beylerbeyisi 
166

Deli Yahya Efendi, İstanbul kadısı, Anadolu 
kadıaskeri 725, 726, 747

Deli Yusuf  Ağa, baş kethudâ, cebecibaşı 
842, 896

Dellâk Ali Ağa, Hüseyin Paşa kethudâsı, 
sipahiler ağası, vezîriazam kethudâsı, 
yeniçeri ağası, Belgrad Paşası 685, 699, 
704, 707

Dellâk Ali Paşa; -vezîr, Eğriboz, Niş ve Tı-
mışvar muhâfızı, Mısır Vâlisi 802, 813, 
842; -vezîr, Azak muhâfızı, Erzurum 
beylerbeyi 911, 925, 938; -vezîr 931, 932, 
1115; -vezîr, Kandiye muhâfızı, Mısır ve 
Kahire beylerbeyi 996, 1067

Dellâk Çeşmesi 1032
dellâl 97, 103, 120, 153, 168, 177, 264, 408, 

417, 425, 430, 816, 1001, 1110, 1141
Delvine 127, 236; -sancağı 224, 375
demir/demür 84, 180; -İngiliz topu 260, 

261, 262; -kazık 907; -top 176, 241, 469, 
470, 970; -toplu 82, 259; -yuvarlak atar 
1050

Demir Halil Bey, İskenderiye Sancağı Beyi 
444

Demirkapu/Demürkapu 67, 446, 643, 727, 
810, 877, 894, 962, 1097; -muhâfazası 
1049, 1058; -muhâfızı 1057; -su Boğazı, 
Erdel'de 181

Demur Hân Hacı 117
Demürtaş 954, 961; -sahrâsı 961
Denizli 73, 75, 76; -a‘yânı 680
derbend 113, 140, 185, 306, 530, 945; -kar-

yesi 108, 955

derd-mend 110, 120, 718, 723, 736, 745, 
769, 773, 782, 792, 808, 832, 833, 834, 
853, 940, 959; -sipâhi 68

dergâh 310, 792
Dergâh-ı âli 90, 608, 659, 677; -kapucuba-

şıları 218, 660, 677, 707, 752, 757, 873, 
1121; -kethudâları 594; -yeniçerileri 594, 
596, 598, 602, 609, 614, 615, 619, 654, 
656, 659, 664, 669, 673, 674, 1064; -ye-
niçeri serdengeçdileri 527

Der; -i devlet 93, 99, 104, 114, 117, 135, 
202, 214, 219, 222, 249, 313, 315, 323, 
325, 333, 362, 372, 443, 463, 476, 481, 
482, 509, 519, 523, 549, 550, 555, 563, 
565, 573, 593, 633, 649, 660, 664, 669, 
675, 677, 689, 692, 693, 694, 701, 704, 
708, 830, 840, 841, 852, 857, 871, 882, 
884, 887, 895, 919, 924, 928, 932, 941, 
942, 943, 945, 946, 954, 967, 973, 979, 
987, 990, 998, 1005, 1036, 1037, 1046, 
1054, 1057, 1058, 1060, 1070, 1071, 
1100, 1112, 1135, 1137, 1143, 1146; -i 
aliyye 613

derinti 451, 1065; -asker 267; -kefere 945
ders; -meclisi 93; -hâne 1114
Derviş Ağa 201; -Topcubaşı vekili 334
Derviş Ağa-zâde Mehemmed Paşa, başbuğ 

334
Derviş Mehemmed Ağa; -İstanbul ağası, 

Kocaili sancağı mutasarrıfı 882; -kapucu-
başı 975

Derviş Paşa, Bender muhâfızı 1021
deryâ 253; -beyleri 201, 231, 334, 490, 535, 

549, 569, 570, 571, 884, 959; -beyliği 
188; -yı sefîd 465; -yi asker 598

Desbot/Despot; -burnu 441; -dağları 436; 
-yaylağı 1018

destâr 67, 88, 96, 102, 107, 114, 128, 144, 
191, 220, 228, 238, 393, 557, 587, 646, 
663, 752, 760, 778, 806, 949, 1029; -filâri 
914; -ı hümâyûn sorguçlu 590; -kallâvî 
590, 877, 879; -selîmî 587, 645, 879; 
-yusufî 776, 787, 1118

Deve Bağır 417, 433
Devebağırdan derbendi 315
Deveboğazı 235; -Kal‘ası 390
Deveci Ali Bölükbaşı 378
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devlet 67, 120, 348, 504, 516, 586, 590, 607, 
628, 658, 676, 677, 690, 698, 707, 715, 
735, 737, 755, 758, 766, 778, 784, 795, 
799, 807, 811, 812, 817, 849, 853, 862, 
884, 887, 924, 927, 950, 961, 978, 1061, 
1113, 1129, 1134, 1135, 1139, 1144, 
1145; -i aliyye/Osmâniyye/pâdişâhî 137, 
291, 298, 322, 348, 349, 383, 384, 413, 
438, 439, 441, 472, 473, 474, 487, 497, 
498, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 
509, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 520, 
521, 533, 548, 549, 553, 555, 556, 557, 
575, 586, 594, 595, 596, 597, 603, 606, 
607, 609, 612, 613, 615, 617, 621, 622, 
627, 648, 650, 655, 657, 672, 675, 686, 
691, 694, 697, 706, 718, 737, 746, 748, 
754, 763, 764, 765, 778, 794, 795, 884, 
886, 904, 905, 906, 913, 924, 928, 930, 
935, 941, 942, 943, 954, 958, 961, 964, 
965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 
973, 978, 998, 1021, 1025, 1036, 1041, 
1042, 1059, 1131, 1134, 1138, 1139, 
1141, 1144; -arazisi 509; -askeri 969; -bü-
yük elçisi 512; -kal‘ası 508; -murahhası 
512; -zolatası 1109, 1110 

Devlet Giray Hân, Kırım Hânı 532, 545, 
697, 688, 690, 691, 701, 808, 871, 872, 
901, 919, 955; -azli 687, 691, 696, 955; 
-isyânı 849

Devlet Giray Sultân, Kağılgay 213, 223
Devlet-i kahire evliyâsı 625
Devrak 605
Devre 235; -Dicle kenarı 675
Deylem 495
Deyr menzili 617
Dıragoman; -derbendi 122; -menzili 388 
Dırava suyu 239
Dış Deniz 882
dîbâ 95, 173, 191, 308, 349, 350, 476, 534, 

547, 550, 556, 559, 563, 566, 568, 571, 
577, 583, 591, 593, 638, 642, 643, 644, 
685, 794, 878, 949; -pîşkeş 564

Dicle 595, 596, 600, 675; -şattı 652
dil 93, 108, 109, 116, 117, 121, 122, 124, 

129, 133, 139, 141, 152, 161, 165, 174, 
202, 208, 209, 237, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 253, 260, 261, 263, 265, 266, 
267, 272, 276, 281, 287, 294, 295, 316, 
317, 318, 321, 325, 328, 329, 330, 387, 

388, 391, 392, 395, 400, 402, 405, 407, 
409, 413, 414, 419, 433, 447, 450, 451, 
452, 453, 522, 525, 528, 529, 530, 588, 
662, 810, 851, 858, 960, 1051, 1071, 
1072, 1073, 1074; -almak 204; -ci 288, 
414; -gîr 940; -hâh 850, 998, 1047; -şâd 
836, 912

dilâver 206, 210, 605; -ân 596, 675, 863
Dilâver Ağa, Küçük mirahur 68, 69
Dilci Mustafa Bey, Kırkkilise Sancağı muta-

sarrıfı 431
Dimetoka 846, 888, 954, 981, 997, 998
Dimyad 836
dînâr 1141
dîn; -i devlet 1062; -i İslâm 269; -i Muham-

med 1024; -i Muhammedî 652; -i mübîn 
71, 203, 209, 247, 689; -siz 790

Diranevçe, karye 303
Direklikapusu 635
Dirhem; -1141; -li tüfeng 197
Dirin suyu 443
dirlik 120, 223, 703, 996, 1025; -lü 934
Div hendeği 414, 415
Div Ali; -Ağa, kul kethudâsı, yeniçeri ağası 

798, 850, 851; -Yeniçeri Ocağı Hasekisi 
759

dîvân 68, 95, 115, 116, 221, 561, 562, 575, 
581, 637, 650, 651, 655, 683, 686, 718, 
728, 754, 817, 823, 824, 838, 853, 879, 
909, 964, 1001, 1097, 1127; -ahâlisi 650; 
-celladı 221; -çavuşları 171, 240, 280, 
740, 877; -çorbası 648; -efendisi 651, 
916, 952; -günü 897; -hâceleri 865, 1122, 
1123, 1133; -hocaları 878, 879; -ı âlî 595, 
888; -ı humâyûn 91, 96, 219, 231, 308, 
337, 373, 462, 473, 477, 550, 558, 559, 
560, 561, 562, 563, 564, 567, 573, 577, 
581, 585, 630, 632, 633, 640, 642, 643, 
680, 685, 699, 708, 799, 803, 807, 809, 
819, 820, 824, 831, 835, 836, 838, 842, 
843, 844, 850, 854, 855, 856, 866, 870, 
873, 881, 885, 886, 887, 889, 893, 896, 
898, 903, 915, 920, 925, 939, 941, 942, 
943, 944, 957, 978, 979, 980, 988, 993, 
995, 997, 998, 1001, 1003, 1012, 1034, 
1103, 1105, 1107, 1111, 1112, 1114, 
1134, 1136, 1145, 1146; -ı müşâvere 767; 
-kürkü 797; -mühimmatı 730; -rahtı/
rahtları 351, 683, 879, 903, 925, 956, 
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1060, 1129; -ta‘âmı 1127; - yolu 194, 720, 
721, 727, 1126

Dîvânhâne 68, 70, 462, 683, 798, 836, 878, 
1000, 1028, 1126, 1137; -çergesi 120, 
192, 238; -iç 1130; -üçüncü kat 1000

Divitdâr Mehemmed Ağa, Salâhor 98
Divriği 308
Divriğili Abdurahman Paşa, Haleb beyler-

beyi, fevti 1021
Divriğili Bekir Paşa, Maraş beylerbeyi 987, 

992
Divriğili Hacı Mustafa Ağa, cebeciler çavu-

şu 532
Divriğili İbrahim Paşa, Adana beylerbeyi, 

fevti 939
Divriğili Tatar Salih Paşa, Karaman beyler-

beyi, Yeni Kal‘a muhâfızı 992
Divrikli İbrahim Paşa; -Diyarbekir beylerbe-

yi 843; -Şehrizor, Kıbrıs, Şam ve Trablus 
beylerbeyi, Hamid Sancağı mutasarrıfı, 
Çavuşbaşı 684, 818, 824, 858

Diyâle şattı 625
Diyarbekir 188, 401, 495, 519, 556, 594, 

669, 831, 1017; -beylerbeyi 216, 396; 
-beylerbeyileri 409; -eyâleti 99, 138, 176; 
-kal‘ası 1016, 1017; -kulları 216; -vâlisi 
673, 1143

dizdâr 123, 153, 600, 991
Dizdâr-oğlu Ahmed Paşa, Yanova beylerbe-

yi 704
Dizdâr-oğlu Boşnak Sarı Ahmed Paşa, Bos-

na ve Rumili beylerbeyi, Avlonya Sancağı 
mutasarrıfı, İnebahtı muhâfızı 834, 928, 
974, 982, 1006, 1043, 1046

Dizdâr-zâde Ahmed Ağa; -eyalet-i mâhlule 
kethudâsı 434; -Hersek Sancağı mutasar-
rıfı 448

Doboy 499; -Kal‘ası 441, 445, 451
Dobra Venedik elçisi 217
Dobrosin, varoş 384
Dobruca 335, 447, 1069; -menzili 191
Doğramacı Mehemmed; -Ağa; -yeniçeri 

ağası vekili 74, 85; segbânbaşı, Yeniçeri 
ağası 584, 587, 589, 590; -yeniçeri ağası, 
vezîr, Hânya Sancağı mutasarrıfı 704; 
;vezîr, Bosna beylerbeyi 793; -vezîr, İne-
bahtı muhâfızı 802, 822

doj 326
Dolmabâğçe 892, 1103, 1104, 1140
Dolmakule, Azak'da 203, 211
Domno, Moskov Hatmanı 321
donanma 75, 76, 78, 79, 80, 81, 108, 

197, 325, 326, 334, 341, 342, 343, 465, 
466, 467, 469, 492, 549, 569, 707, 797, 
821, 827, 835, 837, 840, 901, 904, 946, 
1042, 1061, 1064, 1072; -askeri 1026; 
-yı düşmen/küffâr 74, 196, 261, 1063; 
-yı hümâyûn 73, 74, 75, 76, 79, 82, 83, 
131, 133, 140, 162, 164, 195, 196, 197, 
198, 200, 201, 202, 218, 241, 245, 259, 
263, 296, 298, 301, 303, 325, 341, 343, 
344, 345, 346, 358, 366, 367, 380, 382, 
393, 404, 405, 410, 411, 465, 466, 467, 
469, 470, 490, 535, 536, 537, 538, 542, 
543, 544, 560, 561, 571, 593, 597, 598, 
649, 667, 685, 794, 796, 815, 828, 834, 
840, 843, 849, 855, 885, 892, 899, 911, 
912, 913, 940, 941, 942, 943, 977, 994, 
1002, 1003, 1004, 1007, 1008, 1013, 
1014, 1017, 1024, 1026, 1029, 1034, 
1053, 1061, 1066, 1072, 1076, 1082, 
1113, 1127, 1145; - yı hümâyûn askeri 
262, 405, 1113; - yı hümâyûn cengi 
380; - yı hümâyûn çekdirileri 81, 195, 
197, 465, 580, 639, 920; - yı hümâyûn 
fırkateleri 663, 1074; - yı hümâyûn halkı 
702; - yı hümâyûn kalyonu/kalyonları 
80, 198, 467, 469, 470, 539, 542, 544; - yı 
hümâyûn kapudanları 669; - yı hümâyûn 
levendâtı 297; - yı hümâyûn mühimmâtı 
465, 471, 1027; - yı hümâyûn sefineleri 
131, 294, 404, 597, 598, 610, 668, 672

Dorobnak nâhiyesi 704
dostluk 503, 504, 509, 510, 511, 513, 514, 

518, 520, 557, 708, 709, 968, 993, 1021, 
1036; -merasimi 512; -nişânesi 503

Dostoçin, Polkodiye murahhas vekili 520
Doviçe 499
doyumluk 317, 318, 369
dökücübaşı 220
dört aşağı bölükler 227, 228, 865
Dramalı Ahmed Paşa, Özi muhâfızı 1098
Dranograc palankası 313, 317
Dubnitse ihtisâb ağalığı 630
Dubnitseli Hüseyin Ağa, Zağarcıbaşı 811
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Dubrovnik; -arazisi 509; -beyleri 509; -elçisi 
809, 844, 882, 1032, 1123; -harâcı 957

Dubuni menzili 599
Ducsad Orliye da‘vâsı 457
Duka di Linoreyi 459
Duka di Mantov 460
Dukakin 236, 444; -alay beyleri 147; -san-

cağı 176, 256
Duka Visavye 460
Durmuş Paşa, Arnavud-ı İskenderiye San-

cağı mutasarrıfı 1006
Dursun Bölükbaşı 382
Dursun Mehemmed Paşa; -vezîr, Çarhacı 

183, 268, 293, 294; -vezîr, Haleb, Sivas 
ve Van beylerbeyi 104, 128, 140, 162, 
186, 242, 257, 282, 296, 308, 376; -vezîr, 
Diyarbekir ve Erzurum beylerbeyi 429, 
488, 532, 545

Durcân Ahmed 762; -Paşa, 728, 778, 783, 
813, 823

düğün 879, 1117, 1124; -aşı 292, 1124; 
-cülük 316

düka 1042
dükkân 96, 637, 706, 718, 731, 751, 870; 

-nahılcı 1019; -uncu 1019
dülbend; -ağası 188, 713; -gulâmı 571; 

-gulâmlık 545
dülger 1127; -ân 666
dümdâr 124, 142, 148, 160, 167, 171, 257, 

278, 288, 404, 605, 659
dümen 538, 566, 571, 592, 649, 1005, 1006; 

-ci 571
Dünyad Kal‘ası 457
Dürrî Mehemmed Efendi, Mekke ve İstan-

bul kadısı 1110, 1133
Dürzi Abdurrahman Ağa, çavuşbaşı, Halep 

beylerbeyi 977
düşmen 71, 73, 83, 84, 94, 95, 110, 112, 

123, 133, 134, 135, 136, 137, 151, 157, 
158, 159, 161, 167, 168, 169, 171, 172, 
174, 196, 202, 210, 233, 249, 258, 259, 
260, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 276, 277, 280, 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 
297, 300, 317, 318, 319, 325, 329, 330, 
331, 333, 341, 342, 343, 344, 345, 356, 
366, 368, 369, 370, 380, 381, 382, 389, 

390, 392, 394, 395, 396, 397, 405, 406, 
409, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 442, 
444, 449, 451, 466, 482, 488, 490, 493, 
525, 529, 535, 544, 562, 596, 628, 658, 
660, 662, 664, 667, 690, 705, 707, 797, 
828, 884, 902, 903, 907, 933, 938, 940, 
946, 952, 959, 961, 968, 972, 981, 1026, 
1044, 1045, 1049, 1052, 1059, 1071, 
1074, 1076, 1129; -alayları 110, 163, 268, 
270; -askeri 602; -çarhacısı 442; -çekdiri-
leri 75; -i dîn 76, 78, 82, 92, 106, 109, 
110, 132, 136, 140, 141, 147, 150, 151, 
154, 159, 162, 163, 170, 182, 187, 196, 
198, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 213, 
233, 234, 237, 241, 243, 251, 253, 272, 
274, 276, 426, 441, 442, 447, 450, 466, 
467, 468, 484, 523, 526, 535, 688, 705, 
765, 903, 913, 916, 1024, 1025, 1028, 
1040, 1041, 1046, 1052, 1064, 1065, 
1067, 1072, 1075, 1078; -donanması 
75, 344, 346; -hilesi 884; -hücumu 171; 
-i bed-âyîn 253; -i bî-dîn 244, 279, 450, 
465, 524, 525, 540, 863, 918, 961, 974, 
1048, 1052; -i bî-dîn donanması 470, 
536; -ihâneti 926; -istilâsı 465; -kalyonu 
75, 294, 467; -kapudanesi 470; -karavulu 
483; -kayıkları 334; -memleketi 93, 529; 
-taburu 109, 168, 240, 275, 291, 410, 
411, 413, 443, 1076; -topları 272

Düzce, kasaba 1103
Düze Nehri 530

E

Ebe-zâde Abdullah Efendi 336, 360, 1004, 
1006; -Anadolu kadıaskeri 72; -Rumili 
kadıaskeri 471, 473, 583, 829, 843, 857; 
-Şeyhülislâm, nasbı 856, 896, 937, 957

Ebûbekir Paşa; -Defterdâr, İlbasan Sancağı 
mutasarrıfı, Büyük Rûz-nâmeci 188, 192; 
-Engürü ve Aksaray Sancağı mutasarrıfı 
118, 127

Ebû Beyteyn menzili 599
Ebû Kavuk Mehemmed Paşa; -vezîr 931, 

932; -vezîr, Adana beylerbeyi 818, 829; 
-vezîr, Erzurum beylerbeyi 684, 793; 
-vezîr, Kıbrıs beylerbeyi, Hanya Sancağı 
mutasarrıfı 1003, 1006; -vezîr, Nablus 
Sancağı mutasarrıfı, fevti 1034; -vezîr, 
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serasker, Trabzon beylerbeyi, Yeni Kal‘a 
muhâfızı, 896, 911, 925

Ebu'l-Gızlân 599
Ebu'l-Ma‘sûm Hân, Acem Elçisi 337, 349, 

597
Ebû Said-zâde Feyzullah Efendi, Müftî 101, 

492
Ebû Sidde menzili 623
Echel Deli Halil Efendi, İstanbul ve Kâbe 

kadısı 824
edevât 71, 179, 650, 705, 971; -ı âlât 233; 

-ı ceng 769; -ı hurûb 197, 199; -ı lâzıme 
1043; -ı mühimme 656; -ı tecemmülât 
1046; -ı tophâne 82; -ı zahîre 598

Edirne 70, 72, 88, 90, 95, 100, 104, 105, 
109, 111, 184, 185, 187, 191, 228, 232, 
305, 308, 337, 347, 371, 375, 377, 434, 
435, 436, 463, 470, 472, 475, 476, 485, 
486, 494, 495, 520, 533, 534, 545, 548, 
555, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 
629, 633, 635, 636, 639, 640, 641, 642, 
644, 679, 680, 682, 683, 687, 689, 692, 
695, 702, 711, 714, 715, 716, 719, 728, 
731, 735, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 
746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 
764, 767, 768, 769, 770, 772, 773, 774, 
776, 779, 781, 783, 784, 785, 787, 789, 
791, 792, 822, 842, 852, 853, 856, 895, 
911, 916, 920, 921, 922, 929, 944, 947, 
948, 949, 950, 951, 953, 954, 955, 957, 
959, 960, 962, 963, 964, 967, 975, 976, 
978, 980, 981, 982, 993, 998, 1006, 1013, 
1015, 1016, 1017, 1021, 1023, 1024, 
1028, 1033, 1035, 1038, 1039, 1040, 
1041, 1047, 1048, 1053, 1055, 1058, 
1060, 1062, 1063, 1066, 1067, 1068, 
1070, 1080, 1081, 1117, 1129; -bostan-
cıbaşı/lığı 191, 583, 744, 832, 842, 930, 
1116; -bostancı/sı/ları 221, 268, 371, 
404, 488; -bostancı ustaları 191; -Eski 
Câmi‘ 630; -gümrüğü 846; -hisârı 636; 
-kal‘ası 784; -Kapu Arası 639; -Kapu-
su 194, 227, 564, 748, 787, 879, 937, 
1028, 1102, 1105; -kazâsı 228; -menzili 
950; -muhâfızı 191; -müderrisleri 88; 
-namaz-gâh ovası 192; -pâyesi 193, 855; 
-sahrâsı 192, 474, 491; -sarayı 489, 772, 
781, 806; 983, 1022; -vak‘ası 842; -zinda-
nı 777, 783

Edirneli Abdülhay Efendi 761

Edirneli Halil Paşa, Cidde Sancağı mutasar-
rıfı 991

Edirneli Mehemmed Ağa, Hâssa Haseki, 
bostancıbaşı 588, 679, 781, 789, 792

Edirneli Yahya-zâde Ahmed Efendi, Mekke 
ve İstanbul kadısı 1063

Edremid 79, 85; -körfezi 85
Eflak 335, 397, 398, 447, 495, 497, 696, 

708, 946, 998, 1000, 1001, 1038, 1041, 
1051, 1060, 1066; -beyi 179, 187, 236, 
695, 1000, 1038; -boyarı 186; -keferesi 
924; -re‘âyâsı 925; -serhaddi 999; -vilâyeti 
518; -voyvodası 999; -yakası 182, 189

Egine Ceziresi 507
Eğlence Emine Hanım, izdivâcı 822
Eğre 148, 389; -Kal‘ası 330
Eğreli Ahmed Ağa 390
Eğreli Hüseyin Ağa 321
Eğriboz 336, 343, 346, 381, 782, 898, 1031, 

1112, 1117; -Kal‘ası 341; -muhâfazası 
190; -muhâfızı 188; -sancağı 897

Eğribozlu Mehemmed Paşa 920; -Köse Ali 
Paşa-oğlu, Kapudan, Sakız muhâfızı 982; 
-Tersâne-i âmire kethudâsı, Kapudan 
886

Eğridere 742; -palankası 738, 740, 741, 744
Eğrikapu Mezârlığı 584
Eğri liman 79
Ehl; -i -Beyt-i Nebeviyye 595; -i bida‘-ı 

A‘câm 614; -i bid‘at 612; -i dîvân 69, 282, 
686, 706, 776, 858, 866, 921, 951, 1007, 
1029, 1115, 1117, 1124, 1125; -i fazl 807; 
-i hiref  748, 751, 1122; -i hiref  tâ’ifesi 
591; -ıyâl 365, 368, 369, 441, 443, 558, 
575, 634, 676, 697, 711, 940, 1000, 1001, 
1005, 1031; -i ilm 807; -i İslâm 83, 151, 
199, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 214, 
254, 260, 262, 265, 266, 267, 302, 316, 
353, 354, 366, 382, 387, 391, 406, 414, 
422, 449, 466, 483, 530, 623; 688, 689, 
693, 694, 763, 765, 778, 862, 905, 1077; 
-i İslâm askeri 155, 263, 266, 451, 531; -i 
İslâm esirleri 200; -i İslâm piyadesi 272; -i 
İslâm sefineleri 1064; -i kal‘a 608, 1077; 
-i küfr 255; -i menâsıb 464; -i meşveret 
1005; -i sanâyi 592, 629; -i sefer 599; 
-i sûk 664, 731, 753; -i tîmâr 134, 138, 
242, 422, 424, 432, 702; -i tîmâr berâtları 
1025; -i vilâyet 606, 611; -i vukūf  74
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Ehvar 595, 623
e’imme; -i hutabâ 145; -i Selâse-i Hanefiyye 

86
Ejderhan 368; -keferesi 332; -semtleri 979; 

-varoşu 369
Ejrenç nahiyesi 109
Ekine 608
Ekrâd 216, 364, 571; -beyleri 362
elçi 320, 329, 348, 350, 351, 461, 476, 483, 

496, 503, 504, 506, 512, 514, 519, 520, 
521, 557, 558, 559, 562, 563, 567, 572, 
574, 578, 589, 639, 666, 667, 682, 707, 
714, 739, 740, 747, 751, 765, 819, 820, 
827, 838, 941, 942, 943, 946, 957, 959, 
965, 966, 973, 978, 981, 998, 1001, 1036, 
1039, 1106, 1107, 1113; -Dağıstan 1032; 
-efendiler 731, 760; -Hind 1063; -İsveç 
885; -kâfiri 568; -ler mâddesi 748; -lik 
205; -Moskov 1032; -nâmesi 666; -Nem-
çe 843; -Özbek 845, 885

el-Hâc Seyyid Ali 1019
el humbarası/ları 83, 96, 147, 158, 180, 

202, 527, 1075, 1076
elmâs 349, 476, 477, 480, 481, 597, 1129; 

-hâtem 556, 643; -lı pençe 480; -yüzük 
794

Elmaslı Beşîr Ağa, Vâlide Sultân Başağası 
912

Elmas Mehemmed Paşa 711; -nişancı, vezîr 
70, 89, 99, 418

Elrec Bucakları 461
el-Ubeyter menzili 623
Elvân Câmi‘ 635
elvânî çuka 177
Elvân-zâde Mahallesi 810
elviye beyleri 216, 334, 479, 482
emekdâr 703, 792; -ân 734
Emetullah Sultân, Ahmed III kızı 629, 

1110, 1111, 1117, 1133
emîn 1003
Emine Hanım, müverrihin zevcesi 834
Emine Sultân 294, 643, 865; -Çorlulu Ali 

Paşa metrukesi 939; -Silâhdâr Çorlulu Ali 
Ağa zevci 714; -vezîriazam zevcesi 865

Emin İbrahim Efendi 570
Emin İskelesi 836, 845, 881

Emir Ahmed Paşa 490; -Adana beylerbeyi, 
Teke Sancağı mutasarrıfı 985; -Kıbrıs ve 
Maraş beylerbeyi 631, 1006; -Saruhan 
Muhassılı 561; -Teke Sancağı mutasarrıfı, 
Kıbrıs beylerbeyi 1003

Emir; -fakih 335; -İmâm 728
Emîrli, karye 1015, 1016, 1022
emîrü'l-hâc 634, 915, 991, 992; -lık 639, 

802, 816, 852, 868, 1048, 1058
emlâk 86, 87, 88, 991
emr; -i âlî 73, 91, 183, 195, 483; -i âlî-şân 

315; -i bey‘at 67; -i fermân 455, 844, 851, 
880, 900, 938; -i humâyûn 67, 68, 69, 73, 
88, 90, 102, 104, 106, 120, 122, 123, 127, 
132, 140, 142, 143, 144, 149, 152, 164, 
174, 177, 181, 182, 183, 186, 194, 218, 
221, 222, 224, 227, 230, 235, 236, 240, 
245, 251, 259, 264, 267, 268, 270, 271, 
274, 278, 280, 288, 290, 292, 296, 298, 
299, 300, 306, 314, 335, 341, 349, 361, 
366, 372, 373, 376, 381, 404, 407, 408, 
413, 424, 491, 549, 557, 564, 565, 571, 
583, 591, 629, 630, 633, 646, 698, 699, 
703, 706, 707, 708, 710, 779, 785, 786, 
790, 792, 800, 806, 821, 830, 834, 844, 
857, 865, 869, 877, 884, 886, 895, 910, 
911, 918, 920, 922, 932, 948, 953, 955, 
956, 994, 1001, 1010, 1012, 1017, 1021, 
1029, 1033, 1061, 1063, 1069, 1097, 
1099, 1110, 1112, 1114, 1124, 1126, 
1127, 1133, 1136, 1138, 1141, 1144; -i 
ilâhî 219, 466; -i kapudan paşa 198; -i 
pâdişâhî 650, 960; -i şerîf  229, 310, 312, 
379, 443, 448, 853, 1116

enbiyâ 219
Enbiyâ Sûresi 70, 728
encümen 1119
enderûn 119, 153, 222, 292, 350, 426, 427, 

873; -ağavâtı 277; -defâtiri 90; -ı bîrûn 
hisârı 382; -ı hisâr 229, 409; -ı humâyûn 
çukadârları 1125; -ı kal‘a 151

Engerek Yılanı Küçük Ali, şaki 809
Engürü 232
Engürülü Ali Paşa, Kastamonu Sancağı 

mutasarrıfı 223, 257
Engürüs 91, 102, 224, 227, 232, 234, 377, 

478, 485, 486, 1067; -gazvesi 104, 376; 
-perdâhı barut 83; -seferi 85, 215, 224, 
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333, 336, 436, 461, 463, 465, 475, 487, 
1039, 1068; -serdârlığı 299

Enis Efendi, Muradiye Mevlevîhâne Şeyhi 
761

Epeçki, Macar Kapudanı 410
erbâb 659; -ı bagī 775; -ı dîvân 67, 88, 195, 

231, 283, 300, 475, 586, 1028, 1118, 
1126, 1127; -ı dîvan çadırları 1028; -ı 
dîvan piyadeleri 257; -ı hâcât 773; -ı hıref 
731, 732, 751; -ı istişâre 938; -ı kalem 
1058; -ı kâr 595; -ı meteris 423, 1044; -ı 
müşâvere 964; -ı sefer 596; -ı tîmâr 74, 91, 
127, 138, 166, 190, 236, 257, 334, 335, 
403, 432, 433, 448, 449, 450, 594, 596, 
605, 669; -ı tîmâr askeri 249; -ı zirâ‘at 596

Erbil sancağı beyi 216
Erdel 106, 121, 126, 142, 144, 145, 181, 

235, 237, 241, 295, 318, 322, 323, 384, 
390, 391, 397, 401, 412, 419, 430, 497, 
811, 971, 999, 1041, 1065; -a‘yânı 384; 
-dağları 151, 179, 452, 1065; -eşkıyâsı 
445; -kal'ası 250; -kralı 155, 811; -lü 134, 
384, 390, 500; -memleketi 134; -muhafa-
zası 250; -re‘âyâsı 142; -suyu 970, 971

Erestad keferesi 482
Ergene köprüsü 983
Ergenetli Süleyman Paşa, Şehrizor beyler-

beyi 554
Ergintina şehri 458
Erhos; -boğazı 108; -kal‘ası 108; -varoşu 110
erkân 1124; -ı devlet 348, 645, 723, 773, 

936, 1117, 1143; -ı dîn ü devlet 782; 
-esvâb 806; -ı saltanat 767; -kürk 70, 71

Erkenetli İbrahim Ağa, vezîriazam 
ağavâtından 1106

Erkenetli Mehemmed Ağa, kapucular 
kethudâsı, dördüncü vezir, nişâncı 1061, 
1067

Erkenetli Süleyman Paşa; -Musul beylerbeyi 
216; -Şehrizor ve Sivas beylerbeyi 479, 
640

Erküp 315
Ermeni; -kilisesi 1104; -mahallesi 1104
Ermeni Mehemmed Ağa; -Kandiye muhâ-

fızı 1144; -kul kethudâsı, yeniçeri ağası 
1044, 1066, 1102; -Nişâncı 1076; -Sadra-
zam, Niş muhâfızı 1100; -Sadrazam, Van 
beylerbeyi 1098

Ermeni Osman Efendi, başbakikulu, defter-
dâr vekili 975, 1076

Ermeni Osman Paşa, vezîr, Karaman bey-
lerbeyi 1137

Erzeşte boğazı 531
Erzeyn memleketi 625
Erzincan 102
Erzurum 120, 128, 148, 160, 334, 351, 480, 

482, 483, 495, 519, 711, 740, 751, 825, 
839, 941, 1032, 1050, 1057; -askeri 1077; 
-dağları 652; -kazâsı 100

Erzurumlu Hasan Ağa, gediklü müteferrika, 
Cidde Sancağı mutasarrıfı 1016

esâmî 233, 461, 703, 731, 787, 1142, 1143
Esferlek 242
Esinaheme, Grof  457
esîr 77, 78, 81, 84, 93, 109, 116, 117, 118, 

123, 139, 152, 153, 161, 164, 173, 174, 
175, 180, 187, 235, 237, 252, 262, 272, 
276, 277, 291, 295, 303, 312, 315, 316, 
317, 320, 323, 326, 327, 329, 333, 406, 
408, 410, 411, 417, 420, 424, 430, 438, 
444, 449, 450, 451, 452, 453, 501, 502, 
510, 515, 517, 518, 522, 523, 526, 529, 
531, 611, 616, 634, 661, 662, 693, 707, 
715, 769, 821, 859, 860, 861, 863, 871, 
883, 886, 905, 906, 907, 953, 971, 972, 
979, 1000, 1005, 1040, 1041, 1044, 
1064, 1065, 1066, 1098; -i zindân 614; 
-müslümân 965

Esîrî Dâmâdı Mustafa Efendi, Ayasofya 
Şeyhi 806

Esîr Mustafa Paşa; -vezîr, İstanbul kaim-
makamı, Erzurum beylerbeyi 104, 222; 
-vezîr, İznikmid beylerbeyi, Kıbrıs beyler-
beyi 464, 547

Eski Bezestân 636
Eski Câmi‘ 69, 228, 347, 376; -Edirne'de 

192
eskici Yahudi 635
Eskicuma 335
Eski darbhâne 1019
Eski Hendekler, Azak’da bir mahal 204
Eskihisâr 341
Eski Sarây 88, 195, 220, 427, 835, 865, 935, 

1124, 1126; -baltacı/ları 631, 637, 645; 
-baltacılar sakası 149; -haremi 1021
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Eski Zağra 341, 782
esnâf  107, 192, 228, 307, 435, 664, 731, 

753, 950, 1122; -alayları 820; -ı asker 
504, 515, 932, 980, 1065; -ı eşkıyâ 1142; 
-tâ’ifesi 1121, 1122

Espadarbaşı, kâfir 999, 1000
es-Seyyid Başmakcı-zâde Ali Efendi, Müfti 

1054
esvâb 121, 179, 587, 783; -ı dîvâniyye 1127
Eşek adası 536
eşkıyâ 97, 100, 103, 124, 191, 228, 310, 361, 

362, 363, 364, 365, 378, 379, 447, 454, 
500, 507, 655, 663, 693, 709, 710, 713, 
720, 721, 723, 725, 727, 729, 732, 751, 
752, 753, 754, 756, 758, 768, 769, 772, 
774, 775, 778, 781, 784, 786, 789, 790, 
793, 795, 799, 802, 804, 805, 807, 809, 
829, 830, 851, 858, 917, 920, 939, 940, 
972, 984, 996, 1002, 1101, 1135, 1142, 
1143, 1146; -gecidi 364; -kellesi 232; 
-müfettişi 234; -re’isleri 769; -teftişi 472, 
935, 1015; -yı Arab 217; -yı Urbân 874, 
960; -zabtı 1032

eşkinci 702
Eşko 522
Eşmeler 551; -kal‘ası 709
Eşpay ovası 122
eşrâf  588, 590, 731; -ı ahâlî 763
etibbâ-yı hâssa 1011
etmek 71, 129, 145, 178, 412, 733; -ci 1010; 

-ci furunu 635; -pişirmek 145
Etmekci-zâde Faik Mahmud Efendi, Edirne 

müderrislerinden 640
Et Meydan Kapusu 718; Ayrıca bk. Mey-

dân-ı lahm
evâmir; -i aliyye 370, 482, 695, 702, 757, 

898, 928, 929, 938, 996, 1006, 1033, 
1037, 1051, 1142; -i şerîfe 310, 311, 362, 
475, 502, 515, 516, 517, 695

evânî-i sîm 417, 1046
evkāf  145, 640
evlâd-ı fâtihân 1062; -askeri 764
Evliyâ Kasım Paşa Câmi‘i 103
Evliyâ Mehemmed Efendi, Anadolu Ka-

dıaskeri 471
Evliyâ Mehemmed Efendi/Paşa, Musul 

beylerbeyi 336

Evti 319
Eyüblü Hasan Ağa, Kapucular Kethüdası 

150, 230, 333
Eyüb Paşa 433; -Anadolu beylerbeyi, Kara-

man beylerbeyi 575; Ayrıca bk. Hoca-zâ-
de Eyüb Paşa

Eyüge Hân 320, 368, 369, 370; -Dağıstan 
Pâdişâhı 820; -Kalmuk Kralı 320, 368, 
369; -oğulları 369

Eyyûb 581, 716, 850, 868, 878, 879, 894, 
895, 918, 923, 1106, 1113, 1119, 1123, 
1134; -çarşusu 564, 748, 879; -semt 577, 
581, 589, 1020, 1028, 1029, 1035, 1037; 
-yalısı 879, 1145, 1146

Eyyûb Ensârî Câmi‘i 1033
Eyyûb-i Ensârî 577, 727, 748, 867, 1013; 

-câmi‘i 194, 1033; -çarşusu 1113; -türbesi 
225, 719, 787; -yalısı 1107

Eyyûbî Hasan Paşa, vezîr, Bağdad beyler-
beyi 874, 888, 1017, 1049, 1080, 1111, 
1143

Eyyüb Ağa 605, 609, 610; -kethudâ, Selânik 
mutasarrıfı, Mora seraskeri 464; -Musâ-
hib, İç Hâzinedâr 815

Eyyüblü Hasan Ağa; -Çakırcıbaşı, Kapu-
cular kethudâsı 73; -vezîr, kapucular 
kethudâsı, Niğde mutasarrıfı, Karaman 
beylerbeyi 106, 171, 371, 429, 436, -vezîr, 
Diyarbekir, Şehrizor ve Bağdad Vâlisi 
793, 815; -vezîr, Halep beylerbeyi 571; 
-vezîr, Karaman beylerbeyi 444, 487, 
488; -vezîr, Karaman beylerbeyi, Halep 
beylerbeyi 532; -vezîr, Rakka ve Diyarbe-
kir beylerbeyi 684

Eyyüb-oğlu Mustafa, Denizlili bir katil 680
Eyyüb Paşa 183; -Karaman Vâlisi 598, 625; 

-Mir-i mirân-ı Karaman 594, 596, 605, 
610; -Narda muhâfızı, Anadolu beyler-
beyi 565; Ayrıca bk. Hoca-zâde Arnavud 
Eyyüb Paşa; bk. Hoca-zade Eyyüb Paşa

F

Fas; -memleketi 864; -pâdişâhı 857; -vilâyeti 
863 

Fâtıma Hanım, Kaya Sultân kızı 800 
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Fâtıma Sultân 372, 532, 568, 820; -Ahmed 
III büyük kızı 873; -Kara maktul Mustafa 
Paşa zevcesi, yalısı 1028

Fâtıma Sultân, Mustafa II hemşîresi 220
Fâtıma Sultân, Sultan Mehmed'in kızı, 

Mısırlı Mehemmed Paşanın zevci 581; 
-veziriazam zevcesi 983

Fâtıma Sultân, Fazıl Ali Paşa zevcesi 1061
Fâtih 557
Fâtihâ 133, 178, 202, 342, 411, 415, 474, 

524, 666, 691, 763, 772, 788, 792, 797, 
805, 859, 893, 907, 927, 947, 1005, 1037, 
1114; -hân 599; -suresi 251, 263, 398

Fâzıl Ali Paşa; -Dâmâd-ı şehriyâri, silâhdâr, 
ikinci vezir 877, 879, 884, 892, 899, 900, 
912, 913, 915, 950; -sadrazam 1009, 
1013, 1061, 1081; -serdâr-ı a‘zam, şehîd 
1142; -vezîriazam, serdar-ı Ekrem 1021

Fâzıl Halil Ağa, Dergâh-ı âli kapucubaşısı, 
çavuşbaşı 1061

Fâzıl Mustafa Paşa-oğlu Abdullah Bey, 
Fâzıl Mustafa Paşa, sadrazam 1111
Fâzıl Mustafa Paşa-zâde Abdullâh Paşa; 

-Hanya muhâfızı 928; -Kubbe-nişin 642; 
-vezîr, Sadrazam, Trabzon muhâfızı 976

Fâzıl Süleyman Efendi, Süleymâniye ve 
Ayasofya Vâ‘izi, 867

Fazlı Ağa; -Rikâb-ı humâyun çukadârı, 
seferli odalı, Çirmen Sancağı mutasarrıfı 
575; -veziriazam kethudâsı 235

Fazlı Bölükbaşı, Bosna Levendi kumandanı 
129, 130, 139, 140, 141, 162, 166, 236, 
250, 255, 258, 260, 277, 302, 324, 370, 
382, 393, 403, 414, 424; -oğlu 436, 448, 
523, 527

Fazlı Efendi 290; -Yeniçeri Efendisi, veziria-
zam kethudâsı 192, 277, 308

Fazlı Paşa 364, 365; -Eskişehir Sancağı 
mutasarrıfı 917; -vezîr 404; vezîr, Adana 
beylerbeyisi 364, 388, 404, 413, 424

Felâhiye 601
Felemenk 322, 688; -askeri 859; -balyosları 

1123; -balyosu 487, 576; -cumhuru 298, 
473; -kapudanı 298

Felluce, karye 654
Fenârî-zâde Mehemmed Efendi, na-

kıbü'l-eşraf  67, 72, 93

fener 200, 325, 343, 345, 470, 853, 1033, 
1103, 1120, 1121; -Bâğçesi 682, 808, 
853, 900; -ci odası 853; -kapusu 1105, 
1120, 1121; -kapusu hisârı 837

Fen, viran karye 267
Ferecullah Hân, Huveyze Hânı 476, 597, 

601, 605, 606, 608, 610, 617, 618; -birâ-
der-zâdesi 609; -oğlu Seyyid Abdullah 
620, 622

Feriste 109
fermân 65, 71, 81, 88, 103, 104, 113, 116, 

127, 138, 142, 143, 150, 164, 179, 183, 
185, 216, 224, 225, 234, 235, 236, 245, 
259, 271, 310, 312, 314, 324, 331, 371, 
380, 383, 385, 388, 392, 404, 411, 437, 
443, 447, 463, 465, 477, 492, 497, 498, 
506, 514, 519, 533, 549, 565, 583, 588, 
594, 595, 596, 597, 598, 605, 609, 616, 
625, 626, 631, 633, 639, 640, 641, 645, 
650, 651, 656, 672, 673, 674, 679, 696, 
718, 738, 740, 744, 745, 746, 748, 751, 
752, 756, 757, 758, 778, 779, 782, 808, 
811, 827, 829, 830, 835, 837, 846, 857, 
858, 880, 884, 893, 897, 900, 907, 912, 
918, 924, 929, 934, 938, 949, 954, 959, 
962, 979, 980, 984, 989, 993, 1000, 1008, 
1009, 1011, 1020, 1023, 1030, 1032, 
1040, 1051, 1110, 1115, 1116, 1117, 
1124, 1140, 1141, 1143; -bir 804; -ı âlî 
436; -ı humâyûn 88, 114, 132, 183, 185, 
214, 243, 249, 263, 265, 275, 310, 314, 
335, 336, 362, 371, 382, 568, 597, 627, 
628, 633, 637, 638, 640, 645, 648, 657, 
658, 680, 711, 739, 750, 751, 756, 766, 
770, 784, 788, 791, 792, 797, 798, 822, 
872, 874, 891, 928, 932, 946, 950, 951, 
953, 954, 988, 1004, 1006, 1049, 1065, 
1069, 1098, 1137, 1146; -ı pâdişâhî 137, 
361, 650; -ı serdâr 662, 666; -rân 620; 
-ısâhte 857

feryâd 302; -cı 312, 313, 447; -nâme 135, 
202, 243

Feteran cengi 395
Feterani; -Avusturya Kumandanı 134; -Er-

del Kralı 126, 142, 155, 156, 158, 160, 
161, 165, 169, 172, 174, 179

fetevâ-yı şerîf  86, 408, 492
feth 73, 75, 78, 85, 86, 92, 95, 122, 134, 140, 

143, 146, 148, 150, 151, 160, 162, 164, 
174, 175, 176, 179, 202, 205, 207, 217, 
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241, 259, 260, 261, 262, 297, 301, 302, 
303, 333, 389, 396, 397, 398, 405, 407, 
455, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 721, 
860, 861, 862, 863, 1020, 1021, 1024, 
1026, 1035, 1036, 1037, 1045, 1123; -i 
Engürüs 227; -i İslâm 185; -i İslâmiyân 
863; -i şerîf  105, 152, 171, 267, 587, 666, 
770, 1009, 1014, 1045; -müjdesi 152; 
-nâme 181; -suresi 88, 732

Fethi köyü 556
Fethullah Çelebi, nakibü‘l-eşrâf, müftî 642
Fethullah Efendi; -Anadolu kadıaskeri 534; 

-Şeyhulislâm efendi-zâde, Nakıbü'l-eşrâf 
647, 787, 793

Fethü'l-islâm palankası 1078
fetret 437, 439, 720, 728, 735
Fettah Paşa 593; -Başkalyon Kapudanı, 

Kapudan 635
fetvâ 90, 101, 550, 691, 696, 701, 714, 715, 

716, 726, 733, 734, 740, 747, 748, 754, 
766, 773, 775, 781, 783, 787, 791, 853, 
854, 857, 937, 947, 1004, 1018; -emini 
97, 790, 791; -yı şerîf  257, 375, 694, 784, 
831, 907, 1005, 1037, 1097, 1136

Fevr Mehemmed Ağa, Valide Sultân baş 
ağası, İç Hazinedâr 774, 775

Fevr Mehmed Ağa, başağa 559
Feyzullah Bey, Sirem Sancağı Beyi 128
Feyzullah Efendi, Müfti, Şeyhulislâm 737, 

739, 744, 762, 769, 781, 782, 783; bk. 
Seyyid Feyzullah Efendi

Fındıklı 492, 850, 1014; -Câmi‘i 886
Fındıklılı Mehemmed, Silâhdâr 66
Fındık Mustafa Paşa, Menteşe Sancağı mu-

tasarrıfı 160
Fındık-zâde Ahmed Ağa, yeniçeri ağası, kul 

kethudâsı 1098, 1101
Fırat 595, 597, 598, 652, 664; -nehri 454, 

600, 662; -şattı 653, 659, 668, 669, 673, 
677

fırka 396, 437, 439, 631, 632, 696, 725, 763, 
820

fırkate 75, 80, 81, 84, 131, 135, 138, 162, 
205, 225, 243, 244, 246, 253, 297, 313, 
325, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 341, 
343, 344, 346, 404, 471, 490, 535, 537, 
538, 541, 542, 543, 544, 564, 565, 594, 
610, 618, 663, 688, 701, 794, 811, 857, 

880, 898, 899, 907, 915, 962, 1003, 1026, 
1038, 1062, 1066, 1074, 1075, 1077, 
1123, 1130; -ci 298, 302;-kapudanı 407; 
-levendânı 677; -levendâtı 674; -levend 
kalyonu 541; -reisi 491

fırkateyn 241
fil 69, 337, 341, 372, 836; -köprüsü 564, 

1113, 1120; -resmi 1120
Filibe 107, 110, 112, 119, 233, 377, 381, 

436, 461, 493, 494, 731, 742, 760, 768, 
1039, 1041, 1069, 1080; -menzili 306, 
434, 1068; -sahrâsı 112; -sükkânı 111

Filorina Bâğçesi 885
filuka 77, 84, 343, 580, 884, 1026
Filve cisri 162
firâr 79, 80, 81, 82, 87, 95, 105, 109, 110, 

117, 121, 123, 124, 129, 137, 144, 146, 
147, 151, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 
179, 180, 199, 206, 213, 222, 228, 230, 
233, 237, 239, 242, 254, 261, 266, 267, 
272, 281, 284, 286, 289, 290, 295, 313, 
314, 316, 317, 319, 320, 326, 327, 344, 
346, 361, 365, 370, 384, 385, 388, 392, 
406, 410, 420, 421, 423, 446, 449, 451, 
454, 467, 470, 481, 484, 531, 534, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 551, 552, 
606, 615, 649, 662, 684, 697, 701, 710, 
721, 729, 730, 732, 744, 748, 752, 769, 
772, 776, 783, 789, 790, 798, 827, 831, 
852, 857, 861, 862, 882, 883, 884, 886, 
915, 940, 941, 942, 955, 988, 989, 990, 
1001, 1005, 1044, 1045, 1061, 1065, 
1068, 1069, 1077, 1112, 1141, 1145, 
1146; -î 327, 423

Firârî Hasan Paşa 752, 796; -dördüncü ve-
zir, başdefterdâr, Özü muhâfızı 801, 810; 
-Rumili beylerbeyi, Belgrad muhâfızı 
823; -üçüncü vezir 796, 797

Firordin, Tuna'ya bir saat uzaklıkta palanka 
186

Fîruz Ağa, hazînedârbaşı; -çiftliği 577
fişenk 820, 1119, 1120, 1122, 1130; -i 

havâyî 1119; -şenlikleri 568, 1122
fitne 95, 99, 694, 697, 698, 701, 706, 713, 

716, 717, 719, 723, 724, 726, 728, 733, 
734, 735, 738, 739, 741, 754, 759, 762, 
764, 772, 775, 776, 777, 782, 788, 792, 
804, 805, 807, 809, 839, 850, 851, 852, 
857, 897, 945, 1101; -i eşkıyâ 752
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Flemenk; -balyosu 548, 928; -diyârı 295
Florturak 459; -Kal‘ası 459
Foça 543
fodula 144, 637, 638, 648
Fogozvarca, karye 417
forsa çekdirme 188 
França/ Fransız 121, 124, 125, 254, 256, 

317, 322, 323, 324, 411, 439, 440, 452, 
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 688, 
1042; -askeri 317, 322, 440, 460; -balyosu 
561, 915, 959, 961; -bayrağı 326; -çasarı 
459; -elçisi 1122; -kalyonu 325, 342, 819, 
940; -kapudanı 272, 863; -kralı 456; 
-masârıfı 458; -memleketi 457; -Palatin 
herseği 457; -semti 121; -şeytiyesi 958

Frardik/n kal‘ası 1098, 1131
frengî 481; -tekellüm 857
Frengî Osman Ağa, nişancı, küçük mirahur, 

kapucular kethudâsı 948
Frengistan 882
Freng Osman Ağa; -büyük mîrahûr, çuka-

dâr-ı hâssa, Çavuşbaşı 835, 837, 842, 
849; -Humbaracıbaşı 249, 297, 403, 408; 
-Küçük Mirahûr 919

Frenk 1027 ; -keferesi 525, 526, 531; -keşişi 
321; -pesend yasdık 481

Frenk Abdullah Ağa, hâssa silâhşorlarından 
134, 234, 243, 372, 800

Frenk Abdurrahman Paşa; -Kapudan 74, 
78, 810, 823, 828, 834, 835; -çekdiri beyi 
566

Frenk Hasan Paşa, hazinedâr 1112
Frenk Mehemmed Ağa, Humbaracı Za‘im 

341
Frenk Mustafa Ağa, Mîr-alem, kapucubaşı 

94, 138, 156, 218, 222, 823
Frenk Mustafa Paşa, Tuna Kapudânı 1075
Frenk Osman Ağa 977; -büyük mîrahûr, 

çukadâr-ı hâssa, Çavuşbaşı, Habeş bey-
lerbeyi 835, 837, 842, 849, 872, 898, 
901, 1004, 1031; -Humbaracıbaşı 249, 
297, 403, 408; -kapucular kethudâsı 960; 
-Küçük Mirahûr 919, 948 

Friderikos 440; -Avusturya seraskeri 148; 
-Hersek, Saksonya Kralı 124, 125, 235, 
239, 277, 320, 331, 391, 439; -Kral 165, 
267, 273, 274, 295, 300, 323, 324, 440, 

452, 827, 882, 883, 1131; -Leh Kralı 440, 
451, 452, 488, 945, 952, 992

fuçı humbarası 158 
fukarâ 70, 105, 113, 145, 146, 311, 385, 

477, 548, 549, 602, 613, 614, 616, 648, 
663, 672, 673, 674, 680, 683, 769, 816, 
924, 984, 995, 1135, 1137, 1139; -yı 
hucurât 1114

Futak 237
Futok 124, 125, 391, 1041
Fürstenberk, Nemçelü 460
fütûhât 66, 69, 86, 153, 174, 194, 200, 293, 

710, 919; -ı celîle 664, 863, 919; -ı kübrâ 
214

G

Gabele 327; -kal‘ası 115, 312, 321, 507; 
-serhaddi 524

Gafûrî Tekyesi 913
Galat 760; -Şaban Efendi 731, 74
Galata 202, 229, 361, 559, 564, 575, 582, 

715, 807, 819, 943, 944, 1020, 1021, 
1053, 1104, 1119, 1123, 1145; -boğazı 
1033, 1112; -burnu 797; -gümrüğü 229; 
-hisarı 229, 1004; -kadısı 1018; -Kal‘ası 
862; -saray binâsı 1015; -sarayı 576, 995, 
1009; -sarayı kapusu 995; -sükkânı 1029; 
-zindânı 1102

galite; bk. kalite
ganâyim 93, 116, 117, 152, 173, 317, 320, 

330, 397, 449, 523, 527
ganîmet 109, 173, 290, 316, 318, 330, 361, 

406, 417, 430, 439, 450, 452, 453, 522, 
523, 531, 732, 979, 1074

gāret 92, 180, 196, 205, 870, 874
Garîbe menzili 602
Garraf  şeyhi 608
gâvur 123, 1135; -Dağı 363;-kalpaklı 924; 

-Tepesi 267, 268, 270, 271, 275
Gâvur Hasan Ağa; -silâhdâr ağa 805; 

-sipahiler ağası 809; -Selânik Sancağı 
mutasarrıfı 822

Gâvur Hüseyin Ağa, aşağı bölük ağası 734
Gâvur-oğlu Ermeni Ahmed Ağa, küçük 

mîrahur, azli 1130
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Gavur Osman Ağa; -Hâssa Salâhor 552; 
-Silahşor 759

gazâ 66, 102, 106, 152, 153, 227, 287, 318, 
603, 710; -meydânı 66; -vât 66, 174; -yı 
cihâd 1022

gāzî 330, 344, 450, 451, 988; -sorgucu 102, 
114, 144, 191, 193, 227, 232, 235, 238, 
248, 307; -yân 93, 198, 206, 863; -yân-ı 
ehl-i İslâm 151; -yân-ı serhadd-i mansûre 
325

Gāzî Girây 438, 824; -Kırım Hânı 827, 849; 
-Sultân, hân karındaşı 116, 632, 633; -ka-
ğılgay 692, 696

Gāzî İbrahim Bey, Divriği Sancağı mutasar-
rıfı 431

Gāzî Kirman Kal‘ası 209
Gaziyye A‘râbı 661
Gazze 336, 462, 816; -müsellemi 709; -san-

cağı 91, 94, 852; -Urbânı 709
gedik/lü 137, 211, 212, 213, 233, 285, 289, 

879, 1045; -ağa/lar 278, 280, 283, 285, 
425; -başı 211, 213; -çavuş/lar 404, 630; 
-müteferrika 120, 149, 160, 170, 192, 
222, 298, 404, 408, 1121; -yân-ı Dîvân-ı 
humâyûn 231; -za‘im 444, 1112 

Gedik Halil, segban bölükbaşı 378
Gedik Hasan Ağa, vezîriazam kapucular 

kethudâsı, silâhdâr ağası 868, 896
Gedikpaşa 1019, 1104; -Hamâmı 1104
gediksiz müteferrika 408
Gedik Veli-oğlu 231
Gekave; ceziresi 841; -kal‘ası 841
Gelibolu 347, 704, 757, 811, 901, 917, 949, 

955, 1054, 1069, 1144
Gelibolulu Sümüklü Mehemmed Efendi, 

Fetvâ Emini 763
Geliboy 895
Gelincik Mezarı menzili 190
Gelüç 448; -Kal‘ası 381, 449, 451
gemi 73, 81, 82, 134, 136, 162, 163, 165, 

185, 196, 198, 200, 207, 215, 260, 295, 
321, 453, 465, 466, 490, 535, 569, 570, 
571, 592, 624, 656, 688, 781, 881, 926, 
941, 942, 943, 956, 999, 1006, 1026, 
1030, 1041; -ci 975;-direkleri 989; -kulla-
nıcı 565; -yükü 254

Genç Ahmed Paşa; -Eyyüblü Hasan 
Paşa-zâde, vezîr, Şehrizor ve Basra 
beylerbeyi 1049, 1111; -vezîr, Karaman 
beylerbeyi 1115; -vezîr, Karaman Vâlisi, 
Haleb beylerbeyi 1137

Genç Ali Efendi 758, 764
Genç Ali Paşa 377, 403, 413, 1119, 1127, 

1143; -Maktul Kara Mustafa Paşa-oğlu 
714; -Menteşe Sancağı mutasarrıfı 431; 
-vezîr 1128; -vezîr, Selanik Sancağı muta-
sarrıfı, Karaman ve Van beylerbeyi 812, 
829, 852, 868; -vezîr, Silifke mutasarrıfı, 
Adana ve Diyarbekir beylerbeyi 875, 
893, 896, 917, 974, 982; -vezîr, Maraş 
ve Haleb beylerbeyi 992, 1006; -vezîr, 
Karaman ve Anadolu beylerbeyi, Nişâncı 
1049, 1050, 1058; -vezîr, Anadolu ve 
Rakka beylerbeyi 1081, 1118, 1136, 1143

Genç Mehemmed Paşa, vezîr, Anadolu Mü-
fettişi, Karaman beylerbeyi 103, 189, 222

Germerhice şehri 457
gılmân 208, 996, 1009; -ı enderûn 194, 222, 

490, 580, 583, 586, 587, 637, 681, 686, 
770, 785; -ı enderûn halkı 631

Gigestevan 383
Gila 708
Ginve; -cumhuru 461; -şehri 461
Giresun muhâfazası 696
Girid 396, 495, 519, 958; -ceziresi 511; 

-hisarı 396
Giridli Mustafa Ağa, Topcubaşı 856
Gonça-zâde Mustafa Efendi, Ayasofya Baş 

İmâmı 806
Gorçka Kal‘ası 449
Goriyoz limanı 341
Goroşda köprüsü 443
Göbec Şaban Efendi, Mekke ve İstanbul 

kadısı 1133
Göbrüz dağı 526
göçer çadır 1046
Gökmelek, Azak yakınında bir mahal 203
Gökmeydanı 710
Göksu Hisarı 566, 572, 726; -yalısı 567, 571
Göle 237, 385; -Kal‘ası 318, 331, 397
Göleli Mehemmed Paşa, Göle Sancağı mu-

tasarrıfı 145, 166, 293
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gönüllü 605; -ağası 142, 242; -tâ’ifesi 476, 
547; -yân 619

Gönye Kal‘ası 980
Gördes Kal‘ası 1020
Gördös; Boğazı 108, 110; -Kal‘ası 108
Görgi/Görkin; -Hân, Açıkbaş Kralı 481; 

-Hânı 314; -meliki 481
Görgil aşireti 216
Görgiye 457
Götü Eğri Kımıldı Mehemmed Bey, Hüse-

yin-oğlu, Haleb beylerbeyi, Cidde Sanca-
ğı mutasarrıfı, küttâbdan 991, 1004

Gövendeli karyesi 106, 306; -menzili 435
Göze, karye 769
göz habsi 831, 958
Gözlevi 241
Grab, karye 450
Gragonice palankası 316
Grof  İstanislados Kostanika Rakorayda 

Koneşiki Malakoşki, Krakovya hakimi 
murahhas vekili 514

Gubeysi menzili 622
gulâm 842
guruş 74, 91, 92, 103, 177, 190, 225, 242, 

288, 446, 448, 476, 490, 535, 554, 638, 
639, 687, 762, 884, 938, 949, 955, 1002, 
1106, 1110, 1123, 1127, 1142; -tuğralı 
1110

guzât 78, 174, 180, 199, 206, 212, 260, 281, 
303, 318, 319, 407, 423, 482, 1073; -ı asâ-
kir-i mansûre 240; -ı ehl-i İslâm 78, 109, 
127, 128, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 
159, 162, 163, 164, 167, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 179, 180, 183, 197, 200, 
204, 206, 210, 260, 267, 268, 279, 286, 
288, 290, 298, 313, 330, 355, 388, 407, 
423, 424, 425, 442, 523, 524, 526, 528, 
530, 539, 861, 863, 915, 916, 1044, 1067, 
1075; -ı ehl-i mansûre 468; -ı gāret-girân 
406; -ı İslâm 77, 78, 92, 134, 139, 140, 
143, 147, 151, 158, 159, 160, 274, 382, 
449, 450, 451, 527, 860, 862, 1065, 1071, 
1073, 1074, 1075, 1077; -ı mansûre 204, 
242, 253, 268, 273, 275, 278, 279, 280, 
301, 319, 320, 343, 344, 368, 373, 405, 
417, 663; -ı muvahhidîn 207, 208, 268, 
279, 283, 302, 527, 528; -ı mücâhidîn 

147; -ı müslimîn 163, 179, 203, 208, 209, 
214, 280, 281, 701, 1064

Güğercinlik palankası 72, 447, 1078
Gülbaba 692, 975, 1060; -mesîre-gâh 72
Gül Câmi‘i 119, 236
gülgülî 646; -çuka 189, 873
Gülhane 570; -Köşkü 908
Gülle İbrahim Hoca, kapudânâ 949
Gülnûş Sultân, Ahmed III vâlidesi 869, 

1023
gümrük 458, 460, 517, 975; -emînî 1120, 

1130; -iskelesi 975; -mütekā‘idleri 231
Gümrükcü Siyavuş Paşa, Habeş Vâlîsi 195
Gümülcine 436, 551; -kazâsı 91, 94
gümüş 88, 93, 132, 1109; -tepsiler 221; -hal-

kalı balyemez top, Sultan Süleyman'ın 
132

Gürcistan 314, 481, 495, 519, 701; -ihtilâli 
314; -melikliği 481; -nizamı 313; -seferi 
713; -sınırı 314

Gürciyân leşkeri 481
Gürcü; -askeri 481; -seferi 794; -tâ’ifesi 701; 

-tavadları 481
Gürcü Ali Bey 1137
Gürcü Bicu Yusuf  Ağa, silâhdâr 898
Gürcü Cafer Ağa, Hazînedarbaşı, kapu 

ağası 220, 631
Gürcü Hasan Ağa, Küçük mîrahûr 492
Gürcü İbrahim Ağa; -kapucubaşı, büyük 

mîrâhûr 935, 1005; -Nişancı, vezîriazam 
981, 1021; -silâhdâr, büyük mirahûr vekili 
577, 578, 916, 948, 1002

Gürcü İsmail Ağa, gediklü müteferrika 272
Gürcü Mahmud Ağa; -hazinedarbaşı 631; 

-saray ağası, kapu ağası 220, 802
Gürcü Mehemmed Paşa; -Ma‘zul-zâde, 

vezîr 341; -vezîr, Erzurum ve Van bey-
lerbeyi 104; -vezîr, Kastamonu mutasar-
rıfı 222; -vezîr, Van beylerbeyi, Canik ve 
Kastamonu mutasarrıfı 190

Gürcü Süleyman Ağa, Seksoncu 997
Gürcü Süleyman Efendi, Peşkir Gulamı 161
Gürcü Süleyman Paşa 764; -Adana beyler-

beyi 431, 490; -Karasi ve Alaiye Sancak-
ları mutasarrıfı 336, 389; -Şebinkarahisar 
mutasarrıfı 560
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Gürcü Yusuf  Ağa; -kul kethudâsı, Resmo 
sancağı mutasarrıfı, yeniçeri ağası 704, 
798, 822, 823, 844, 901, 913, 916, 918; 
-Seksoncu 569

Gürcü Yusuf  Paşa 1055; -kethudâ, İnebahtı 
muhâfızı 856; -yeniçeri ağası, vezîriazam 
921, 922, 983

güreş 585, 770 
Güril; -memleketi 701
Güril Mamya, Dadyan Meliki 484
Güvendikli karyesi 377
Güzelhisar 991

H

habbâz 664, 731
habbe 311, 755; -Kal‘ası 597
Habeş 118, 495, 519, 1106; -eyâleti 195
Habibce karyesi 377
habs 72, 73, 74, 85, 90, 99, 102, 139, 155, 

165, 167, 180, 226, 254, 295, 298, 317, 
341, 384, 389, 394, 401, 403, 410, 446, 
500, 550, 639, 649, 679, 687, 698, 699, 
717, 721, 729, 742, 746, 748, 750, 774, 
777, 781, 783, 787, 798, 800, 801, 805, 
823, 831, 836, 846, 854, 887, 895, 897, 
908, 910, 919, 922, 923, 930, 940, 948, 
952, 956, 962, 980, 989, 991, 1000, 1001, 
1005, 1006, 1016, 1020, 1032, 1033, 
1039, 1040, 1044, 1061, 1062, 1079, 
1100, 1140, 1141, 1144; -i mü’ebbed 942

Habur 216
Hacc 533, 634, 682, 777, 880, 1141
hâcegân-ı gılmân efendiler 1010
Hacı Abdullah, kapudan 75; -kalyonu 78
Hacı Ali Ağa, Saray-ı Atik Teberdârı, Kü-

çük mîrahûr 816
Hacı Ali, çavuşbaşı 941
Hacı Ali-oğlu Mehemmed, Filibe sükkânın-

dan 111
Hacı Ali Paşa; -Bilecik Sancağı mutasarrıfı 

594; -Bozcaada muhâfızı 99; -sadr-ı sa-
bık, Kandiye muhâfızı 566

Hacı Bektaş şeyhi 101
Hacı Bektâşî Haşim-zâde Seyyid Murtaza 

Ağa 736

Hacıbey ovası 443
Hacı Beytullah kalyonu 78, 468, 537
Hacı Girây-zâde İslâm Giray Sultân 157
Hacı Halil, Hâssa Hâseki 895
Hacı Hasan Ağa, müjdeci 434, 634
Hacı Hüseyin Paşa, vezîr, Sakız muhâfızı 99
Hacı İvazoğlu Mukallid Tiryâkî Mustafa 

Ağa, Ocak kethudâsı, Topcubaşı 377, 985
Hacı İvaz oğulları 361, 363, 364
Hacı Karaman karyesi 379
Hacıkırdıran 634
Hacıkırdıran Çerkes Hasan Paşa; -vezîr, 

Emirü’l-hâc 639; -vezîr, Hanya Sancağı 
mutasarrıfı, Haleb ve Maraş beylerbeyi 
793, 812, 824; -vezîr, Karaman ve Ana-
dolu beylerbeyi 852; -vezîr, Basra beyler-
beyi, Silifke Sancağı mutasarrıfı 888, 899

Hacılar Mezarlığı 590, 758
Hacı Maksud 455
Hacı Murad 455
Hacı Mustafa 361, 364; -Ağa 363; -Ağa, 

çavuşbaşı, vezîriazam kethudâsı 100, 
158; -Ağa, kapu ağası 220; -Ağa, gediklü 
müteferrika, sipâhîler ağası 222; -oğlu, 
Türkmân beyi 364, 365; -Paşa, vezîr 294

Hacıoğlupazarı 335
Hacı Veli Haseki 797
Hacı Yusuf; -Ağa, Tersâne kethudâsı 100; 

-müjdeci 1097
Haçenzet keferesi 482
hadâyık; -ı hâssa 1103, 1106; -ı sultânî 1104
haddâdân 664
hademe 996; -i bîrûn 1009, 1010; -mescidi 

1010
Hadım Hüseyin Ağa, Hâzinedârbaşı, hânesi 

564
Hadîce 472; -Bosna Vâlîsi Sirke Osman 

Paşa zevci 868 
Hadîce Sultân 785, 800, 817, 818; -yalısı 

557, 584, 786
Hadîce Sultân, Ahmed III kızı 845, 856, 

900, 923, 1109
Hadîce Sultân, Moralı Hasan Paşa zevcesi 

854
Hadîka Boğazı 917
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Haffâf  Emîr, Kapudân 1082
Hâfız Hacı Mehemmed Efendi, imâm-ı 

sultâni-i evvel, İstanbul kadısı 889
Hâfız Mehemmed Ağa, Musahib, İç Hazi-

nedâr 293, 305, 579, 581, 640, 647
Hâfız Mehemmed Efendi 376
Hafsa 88, 738, 746, 747, 767, 769, 770, 772, 

773, 955, 1015, 1038; -menzili 555, 641, 
686, 687, 746, 761, 767, 768, 774, 785, 
950, 963, 983, 1028

Haftân menzili 191
Hafsa menzili 192
Hakîm Çelebi Tekyesi 1019
Hakîm Yahya Efendi-zâde Feyzullah Efen-

di, Anadolu kadıaskeri 1136
Hakk 86, 92, 106, 119, 129, 136, 152, 178, 

182, 194, 203, 214, 219, 253, 255, 256, 
265, 271, 278, 290, 302, 318, 319, 324, 
349, 395, 396, 407, 432, 453, 466, 468, 
479, 500, 510, 517, 524, 525, 530, 539, 
576, 608, 616, 622, 651, 672, 710, 728, 
751, 799, 807, 810, 853, 871, 897, 999, 
1000, 1016, 1069

Haleb 102, 249, 293, 363, 399, 495, 519, 
594, 793, 831, 899, 900, 988, 992, 1143; 
-askeri 363; -beylerbeyi 396; -eyâleti 875, 
984; -vâli kethüdâsı 364; -vâlisi 1143

Halebli Hüseyin Ağa, Küçük mîrahûr vekîli 
464

Haliç 705; -i Kostantiniyye 201, 470, 560
Halid 652, 653
halîfe 671, 725, 731, 1010
Halil 630, 1031
Halil Ağa; -Cebecibaşı vekili 335; -Kadı, 

Çavuşbaşı 1062, 1066; -Kadı, Dergâh-ı 
âli kapucubaşısı 1144; -Kadı, Sipâhîler 
Ağası, azli 1106; -Kalaylı Ahmed Paşa 
kethudâsı, mühürdâr, Sayda-Berut san-
cağı mutasarrıfı 1032, 1048; bk. Camcı 
Halil Ağa

Halil Bey, Niş muhâfızı 252
Halil Efendi, Matbâh-ı hâssa emîni, sur 

emîni 1117, 1124, 1129
Halil, Hâssa Haseki 918
Halil Paşa 940, 1048, 1069, 1136; -Riş-

van-oğlu, Aksaray mutasarrıfı, Maraş 
beylerbeyi 231, 431, 488, 874; - Trablus 

Vâlisi, şehâdeti 939; -vezîriazam, Selânik 
muhâfızı 1053, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1076, 1078; -yalısı 568; Ayrıca bk. Köse 
Halil Paşa

Halîlü'r-rahman 709
Halinan 488; -Büyük İlbav'a karib 440
Halkalıpınar menzili 120, 240, 305, 388, 

434
Halmaş yaylağı 1051
Halvetî 146; -şeyhleri 1123
Hama 454, 899
Hamamlı Burnu 364
Hamid sancağı 111, 189, 195, 222, 223, 992
Hâmid Efendi-zâde Abdi Efend, Ka‘be ve 

İstanbul kadısı 918
Hamîdî Yekçeşm Hüseyin Efendi, Anadolu 

kadıaskeri 768
Hammûd, Mani-oğlu, şeyh 661, 668
Hâmûn-ı Davudpaşa 1015
hân 92, 167, 168, 189, 202, 218, 233, 234, 

243, 244, 245, 252, 305, 306, 320, 329, 
332, 333, 366, 367, 372, 374, 387, 434, 
438, 444, 455, 465, 472, 474, 476, 486, 
487, 532, 597, 602, 603, 605, 609, 610, 
615, 617, 618, 633, 638, 691, 692, 693, 
694, 695, 696, 697, 701, 707, 871, 872, 
885, 902, 908, 909, 915, 916, 917, 935, 
952, 980, 1059, 1060, 1100, 1145; -gâh 
877; -ı âlîşân 873; -ı cedîd 871; -ı sâbık 
872; -Kırım Hanı 159, 177; -lık 314, 472, 
532, 695, 872, 885; -mekân 617; -mektu-
bu 369; -u mân 206, 441

hançer 176, 350, 371, 407, 434, 477, 486, 
487, 492, 533, 563, 567, 578, 581, 592, 
622, 682, 683, 794, 873, 1029, 1060, 
1137

hâne 181; -akçesi 224; -bedeli 370, 393; 
-piyâdesi 428; -dân 663; -dân-ı Âl-i Os-
mân 66; -i arz 219

Hanefiyye 86
Hanko-zâde Ali Paşa, Arnavud ümerasın-

dan, Avlonya Sancağı mutasarrıfı, 1116
Hanod kal‘ası 389
Hanoye grofu 458
Hanya 100, 104, 325, 326, 327, 550, 793, 

875; -askeri 325; -Kal‘ası 325; -muhâfa-
zası 1008; -re‘ayası 325; -ruhbanı 325
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Hân-zâde 419; -ler 156, 1059
Hân-zâde Gāzî Giray Sultân 116, 438, 452, 

487
Han-zâde Kalgay Devlet Giray Sultan 187
Hân-zâde Kaplan Giray Sultan 488, 521
Hân-zâde Saadet Giray Sultân 316
Hân-zâde Şahbaz Giray Sultân 434, 452
haps 142, 143, 144, 153, 161
Hara Ali Paşa, Teke mutasarrıfı 431
harâc 86, 87, 88, 218, 490, 499, 507, 535, 

809, 882, 953; -arâzî 87; -ı arz 87; -ı mâl 
1101; -ı mu‘ayyene 1032; -ı mukaseme 
87; -ı mukata‘a 87; -mâlı 981; -muhâse-
beciliği 192

harâmî başı 245, 391
Haramideresi 556
harb 76, 80, 198, 199, 206, 273, 276, 323, 

437, 448, 454, 469, 470, 521, 524, 541, 
551, 553, 554, 695, 770, 773, 861, 989, 
1065, 1123, 1130; -âleti 562, 606

Harbende Ali Ağa; -kethudâ, müsellem 899; 
-veziriazam kethudâsı 918

harbî; -düşmen 84; -kefere 871; -küffâr 152; 
-re‘âyâ 418

harc-ı râh 480, 731, 888, 938, 948, 998, 
1002

harçlık 448, 672, 1138
Harem 98, 185, 472, 582, 948, 951; -ağaları 

101, 348, 631, 791; -divarı 225; -i hâs 100, 
103, 580, 821; -i humâyûn 555, 570, 586, 
637, 686, 737, 1128; -i şerîf  70, 140, 188, 
192, 222, 251, 295, 306, 307, 350, 372, 
400, 429, 436, 475, 478, 584, 585, 587, 
592, 645, 648, 714, 774, 787, 790, 831, 
886, 913, 950, 983, 1012, 1015, 1028, 
1068, 1099, 1115, 1117, 1126, 1144; 
-şerîf  baklavası 462; -şerîf  halkı 220, 221; 
-şerîf  kapusu 193, 222, 821, 835, 844, 
855, 868, 984, 1126 -şerîf  kayığı 568, 575

Haremeyn-i Muhteremeyn 708
harîr 173, 337, 878
Harmanlı; -karyesi 377; -menzili 106, 307, 

435
Harput 819
hâs 89, 98, 99, 190, 306, 432, 463, 465, 472, 

477, 493, 801, 824, 828, 832, 852, 866, 
881, 1116; -ağa/ağalar 166, 183, 433; 

-bendeler 176, 189; -beyleri 371, 437; 
-câriyeler 218; -yedekleri 167, 174, 179; 
-yükler 292

Hasâhûr 69, 682; -halifesi 1125; -zümresi 
631

Hasan; -Çelebi, Hacı, müjdeci 190
Hasan Dayı 860
Hasan el-Askerî, imam 595
Hasan Hân, Şehran Sancağı Beyi 479
Hasan Şehzâde 546, 825
Hasan Ağa 587; -Cebeciler kethudâsı, Ce-

becibaşı 687, 692, 706
Hasan Ağa, Eyüblü, kapucular kethudâsı 

218, 416
Hasan Ağa, Haseki 335
Hasan Ağa, kapucubaşı, Suhte 1017
Hasan Ağa, kul kethudâsı, segbânbaşı 963
Hasan Ağa, mîrahur-ı evvel 463, 1067, 

1119, 1130, 1138
Hasan Ağa, musâhib 371
Hasan Ağa, müjdeci 306, 491, 557, 577, 

681
Hasan Ağa, silâhdâr 477
Hasan Ağa, sipâh serdengeçdi ağası 1065
Hasan Ağa, Süvâriyân-ı sânî Ağası 209
Hasan Ağa, turnacı, seksoncu 963
Hasan Ağa, Zağarcı, azli 1011. Ayrıca bk. 

Eyyüblü Hasan Ağa; bk. Çerkes Hasan 
Ağa; bk. Küçük Hasan Ağa; bk. Batna 
Hasan Ağa; bk. Gavur Hasan Ağa; bk. 
Kesici Hasan Ağa; bk. Türk Hasan Ağa

Hasan Bey; -Kulp Hâkimi 216; -Mihrani 
Sancağı Beyi 138, 216, 401, 479; -Mîr-i 
Azak 211, 213

Hasan Efendi 744
Hasan Efendi, Hacı Beytullah kalyon kapu-

danı 468
Hasan Paşa 108, 236, 307, 455, 632, 712, 

713, 764, 766, 767, 801, 818, 832, 985; 
-avdeti 764; -katli 852; -menzili 245, 305, 
392, 433; -palankası 121, 126, 139, 315, 
433, 1068, 1078

Hasan Paşa, Arnavud Mahmud Paşa 
babası, Arnavud-ı İskenderiye Sancağı 
mutasarrıfı 104
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Hasan Paşa, Hazinedâr, Kılburun muhâfızı 
334, 455

Hasan Paşa, ikinci vezir 194, 691
Hasan Paşa, kethudâ, Musul ve Basra bey-

lerbeyi 336, 480
Hasan Paşa, Muhassıl, Teke Sancağı Beyi 

389, 403, 424
Hasan Paşa, serasker, vezîr 758, 759, 760, 

764, 766, 768, 811; -vezîriazam 817, 819; 
-vezîr, İstanbul kaimmakamı 713, 786

Hasan Paşa, Vidin muhâfızı 388
Hasan Paşa, Yürük Hâkimi 110, 224, 297. 

Ayrıca bk. Baltacı Hasan Paşa; bk. Boş-
nak Hasan Paşa; bk. Çakırcı Hasan Paşa; 
bk. Çavuş-zâde Çakırcı Hasan Paşa; 
bk. Çavuş-zâde Hasan Paşa; bk. Çerkes 
Hasan Paşa; bk. Eyyûbî Hasan Paşa; 
bk. Firâri Hasan Paşa; bk. Hacıkırdıran 
Çerkes Hasan Paşa; bk. İpşir Hasan Paşa; 
bk. Köse Hasan Paşa; bk. Moralı Hasan 
Paşa; bk. Mü’ezzin Hasan Paşa; bk. Pe-
çeli-oğlu Hasan Paşa; bk. Seyyid Firâri 
Hasan Paşa; bk. Şeyhoğlu Hasan Paşa

Hasankeyf  aşireti 216
Hâsbâğçe 193, 220, 226, 350, 570, 571, 

727, 730, 743, 786, 805, 807, 817, 834, 
872, 879, 908, 951, 962, 975, 991, 1001, 
1023, 1032, 1033, 1126, 1140; -kapusu 
221

hâseki 85, 447, 743, 792; -ağa 97, 201, 226, 
476, 491, 535, 569, 589, 679, 784, 789, 
823, 839, 900, 948, 1007, 1125, 1138; 
-deresi 587; -hamamı 788; -Sultân 89

Hâseki Gürcü Yusuf  Ağa, yeniçeri ağası 
Vekili 487

Hâseki Mahmud Ağa 261
Hasım Mehemmed Ağa, Dergâh-ı âli kapu-

cubaşısı 1115
Haseke 652, 653, 664, 665, 674, 675; -nâhi-

yesi 652, 668; -re‘âyâsı 663; -şeyhleri 663
Hasköy 1134; -kiremid-hâneleri 1134
Hâsoda 66, 67, 69, 101, 161, 576, 648, 774, 

787, 962, 1003, 1054; -başı 70; -başı ağa 
68; -hazinesi 1099; -huddâmı 644; -kasrı/
köşkü 67, 70, 79, 88, 97, 99, 100, 102, 
231, 340, 349, 370, 373, 436, 462, 470, 
474, 475, 494, 534, 545, 546, 584, 592, 
642, 643, 687, 692, 698, 699, 753, 758, 
774, 776, 777, 956, 960, 962, 1053, 1060, 

1127; -lı 67, 102, 188, 194, 227, 280, 283, 
350, 373, 480, 557, 574, 582, 587, 774, 
791, 951, 1028, 1117, 1126; -lı ağalar 
583; -teka’üdlüğü 809; -ulufesi 786

Hasözek 331
Hâssa; -binekleri 402; -câriye 773; -cerrah-

ları 69; -haseki 435; -i meşâyih 865; -kayık 
880, 893; -kayıkhâne 1104; -koçi 463; 
-köşk 909; -küheylan 350; -masraf  492; 
-mutasarrıf  ağalar 281; -mü’ezzinleri 
1009; -odalar 579, 886, 1104; -peyk 842; 
-sandal 843, 850

Hastalar 817; -Kapusu 220
Hâşimî -zâde Seyyid Murtaza Ağa, Segban-

başı 556, 706, 717, 719
hatem 473, 550, 643; -an 187, 437, 439
hatman 92, 93, 223, 249
hatt 508, 519, 521, 743; -ı humâyûn 68, 71, 

72, 73, 75, 79, 85, 86, 91, 94, 95, 97, 98, 
101, 102, 107, 114, 119, 133, 156, 159, 
168, 171, 176, 182, 184, 185, 190, 218, 
222, 229, 234, 255, 280, 285, 292, 311, 
333, 345, 371, 372, 374, 405, 407, 429, 
454, 463, 474, 478, 490, 491, 492, 497, 
548, 549, 550, 552, 554, 563, 567, 578, 
585, 586, 589, 591, 593, 595, 625, 628, 
633, 640, 642, 650, 651, 655, 660, 669, 
675, 679, 681, 683, 686, 691, 702, 703, 
735, 740, 741, 745, 751, 753, 755, 774, 
780, 781, 784, 791, 793, 797, 798, 804, 
808, 827, 830, 857, 874, 916, 918, 920, 
928, 933, 952, 955, 960, 974, 980, 988, 
1040, 1047, 1069, 1116, 1137; -ı şerîf  71, 
234, 255, 269, 285, 321, 333, 407, 416, 
426, 464, 479, 494, 532, 535, 546, 641, 
684, 691, 695, 703, 711, 741, 742, 751, 
760, 775, 780, 781, 782, 784, 785, 788, 
789, 790, 791, 796, 798, 804, 808, 812, 
817, 846, 851, 852, 853, 892, 895, 899, 
907, 918, 919, 922, 927, 935, 949, 958, 
987, 991, 1011, 1024, 1039, 1048, 1063, 
1110, 1140, 1141, 1144

hattât 70
Hatunili 335
Havâle 203; -palankası 300
hâvân 110, 129, 202, 250, 252, 257, 263, 

277, 289, 297, 301, 303, 382, 384, 400, 
412, 413, 426, 441, 595; -humbarası 447, 
594, 757, 759; -topu 82, 83, 139, 153, 
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180, 207, 266, 277, 381, 416, 418, 860, 
913, 1074

havâss 981; -ı humâyûn 984
havâşî 767
Havvâ 65
Havyar Süleyman Ağa, fevti 98
Haydar kal‘ası 709
Haydar Ağa; -hâssa silahşor 382; -Silâhşor 

478
Haydar Bey, Tercil Sancağı Beyi 138, 216, 

401, 479
haydûd 121, 123, 124, 126, 129, 132, 134, 

139, 141, 142, 144, 169, 230, 237, 245, 
253, 297, 300, 301, 302, 305, 306, 314, 
315, 316, 317, 320, 380, 383, 388, 392, 
400, 412, 417, 418, 431, 433, 435, 436, 
445, 446, 447, 451, 500, 530; -başı 229; 
-eşkıyâsı 129, 167, 235, 238, 240, 242, 
276, 371, 375, 394; -keferesi 526; -luk 
126; -piyâde 106; -re‘âyâ 121; -taifesi 
391; -yayası 325

Haydud Hoca Mehemmed, vezîriazamın 
gönüllü ağası 176

hâyin 699, 718, 789, 798, 799, 853, 962, 
987, 1001; -i devlet 787; -lik 830

hayme 126, 247, 251, 489, 660, 664, 748, 
770, 900, 951, 961, 1068; -gâh 599, 611, 
660, 674; -i har-gâh 406, 732, 1046; -i 
leylek meydânı 120; -i mahsûsa 647; -i 
nevâle-gâh 1039; -i serdârî 625

Hayra Ali Paşa, Şehrizor beylerbeyi 216; 
-Teke Sancağı mutasarrıfı 403, 490

Hayrabolu 844
Hayster, ceneral 281
Hayzer 323; -Ceneral, Avusturya kumanda-

nı 121, 126, 148, 155, 165, 235, 239, 240, 
263, 267, 273, 274, 277, 281

hazâyin 883
hazîne 68, 71, 98, 140, 188, 219, 251, 257, 

302, 322, 331, 434, 437, 438, 440, 591, 
655, 780, 797, 801, 933, 958, 1021, 1042, 
1081, 1097, 1122, 1144; -dâr 699, 839, 
895, 922, 1099; -dâr ağa 102, 103, 120, 
122, 188, 350, 378; -dârbaşı 71, 1129; -i 
âmire 219, 350, 400, 418, 425, 426, 436, 
549, 576, 600, 633, 644, 682, 703, 806, 
811, 812, 829, 838, 858, 874, 891, 921, 
934, 938, 941, 957, 964, 991, 995, 1002, 

1017, 1034, 1112, 1137; -i pâdişâhî 90; 
-kâtibi 699; -kethudâsı 71, 90, 140, 251, 
400, 734; -odası 576, 644; -tahsîli 188, 
218

Hazîne Aldıran Arnavud Ali Paşa, İlbasan 
Sancağı Beyi 447

Hazinedâr Çiftliği 1104, 1106
Hazînedâr İbrahim Ağa/Paşa; -Cebecibaşı, 

vezîriazam kethudâsı 89; -vezîr, Rumili 
beylerbeyi 758, 764, 779; -vezîr, Bosna 
beylerbeyi 802, 834; -vezîr, Eğriboz ve 
Kandiye muhâfızı 837, 840; -vezîr, Belg-
rad muhâfızı 868

Hazînedâr Zeynel Paşa, İskenderiye ve Ohri 
Sancağı mutasarrıfı 555

Hazîneli Ömer Bey, Defterdar Ahmed Pa-
şa-oğlu 287

hediyye/hedâyâ 351, 438, 480, 555, 556, 
559, 643, 773, 819, 844, 871, 1036, 1099, 
1118, 1122, 1123

hekîm 120; -başı 69, 855
Hekîmbaşı-zâde Yahya Efendi 102
Hekîm-zâde Yahya Efendi, Rumili kadıas-

keri 819
helvacı 664; -başı 631, 632
Helvacı Yusuf  Paşa 558; -vezîr, Kapudan, 

Boğazhisar muhâfızı, hazîne kethudâsı 
90, 101, 188; -vezîr 429; -vezir-i râbi 579; 
-vezîr, Yanova Vâlisi 700; -vezîr, Diyarbe-
kir, Trabzon, Anadolu ve Şam beylerbeyi 
815, 843, 844, 852, 868; -vezîr, Anadolu 
beylerbeyi, Kadı 984, 992; -vezîr, Azak ve 
Yeni Kal‘a muhâfızı 1008, 1031; -vezîr, 
Teke mutasarrıfı, Kıbrıs beylerbeyi, 
Hanya, Kandiye, Sakız ve Boğazhisar 
muhâfızı, Sayda-Berut Sancağı mutasar-
rıfı, İstanbul kaimmakamı 534, 556, 681, 
875, 881, 897, 908, 916, 928, 963, 975, 
983; -vezîr, Yeni Kal‘a ve Azak muhâfızı 
1003, 1006

helva-hâne 576
hendek 83, 109, 110, 122, 123, 132, 133, 

144, 151, 154, 158, 160, 163, 169, 181, 
203, 209, 210, 211, 237, 250, 254, 259, 
268, 269, 270, 271, 275, 277, 285, 288, 
292, 293, 300, 303, 313, 329, 333, 367, 
396, 410, 413, 427, 498, 499, 508, 688, 
695, 764, 859, 860, 861, 1050, 1051, 
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1052, 1071, 1072, 1074, 1075; -kesmek 
420, 421; -li top tabyaları 408; -suyu 181

Hersek 312, 317, 331, 439, 448, 457, 524; 
-alay beyi 450; -beyler 281; -nevâhisi 317; 
-sancağı 303, 388

Heşriç şansı 320
Hetil, karye 294
Hezargrad 335
Hezârpâre Ahmed Paşa-oğlu Baki Paşa, 

Retime Sancağı Beyi 566
Hıdırlık; -bağları 307; -Kasrı 375
hıl‘at 68, 69, 71, 79, 89, 94, 101, 108, 117, 

118, 120, 132, 133, 138, 141, 144, 146, 
147, 166, 177, 191, 193, 194, 220, 232, 
248, 249, 255, 256, 262, 264, 288, 299, 
333, 337, 349, 350, 373, 376, 377, 378, 
379, 380, 387, 389, 393, 400, 401, 402, 
403, 407, 408, 428, 434, 435, 477, 478, 
484, 486, 487, 491, 559, 560, 566, 571, 
583, 588, 595, 598, 612, 630, 631, 641, 
644, 675, 681, 687, 692, 702, 707, 711, 
725, 748, 759, 775, 786, 798, 802, 809, 
816, 819, 829, 835, 836, 837, 838, 843, 
855, 885, 888, 889, 913, 914, 916, 918, 
919, 983, 992, 995, 997, 998, 1001, 1004, 
1012, 1013, 1015, 1029, 1034, 1035, 
1067, 1103, 1105, 1107, 1113, 1117, 
1120, 1124, 1127, 1128, 1129, 1130, 
1134, 1136, 1138, 1145; -ı fâhire 79, 85, 
99, 104, 124, 127, 286, 388, 583, 587, 
596, 598, 613, 659, 674, 828, 850, 1129; 
-kürklü 90, 95, 220, 225, 349, 350, 429, 
435, 476, 478, 480, 487, 494, 534, 546, 
550, 556, 559, 564, 567, 569, 571, 578, 
580, 583, 589, 590, 591, 592, 593, 640, 
641, 642, 644, 647, 679, 681, 683, 685, 
687, 699, 702, 761, 775, 781, 794, 801, 
818, 823, 839, 846, 850, 892, 895, 900, 
919, 922, 923, 948, 960, 962, 984, 992, 
1014, 1029, 1035, 1053, 1082, 1113; 
-sâde 90, 95, 220, 225, 238, 349, 350, 
429, 435, 476, 478, 480, 485, 487, 494, 
534, 546, 550, 556, 559, 564, 569, 571, 
578, 580, 583, 589, 590, 591, 592, 593, 
640, 641, 642, 644, 647, 679, 681, 683, 
685, 687, 699, 702, 761, 775, 781, 794, 
801, 818, 823, 839, 846, 850, 892, 895, 
900, 919, 922, 923, 948, 960, 962, 984, 
992, 1014, 1029, 1035, 1053, 1082, 1113, 
1145-ı fetvâ 748; -ı sîm 595

Hılle, Bağdad'ta 217, 308, 664, 665, 666, 
674, 677; -kal‘ası 594, 598; -kasabası 652, 
654, 656, 660, 674; -kurâsı 660

hınta 418; -sefâyinleri 205
Hırka-i şerîf/Hırka-i Mübâreke 67, 100, 

103, 188, 226, 251, 271, 273, 278, 297, 
370, 399, 425, 430, 475, 491, 546, 548, 
566, 571, 583, 584, 586, 587, 589, 590, 
642, 681, 699, 772, 807, 810, 815, 824, 
835, 845, 870, 902, 944, 951, 978, 1002, 
1028, 1104, 1115, 1117; -arabası 171, 
267, 282, 588; -devesi 590; -nevbetcisi 
261; -obası 489; -odası 194, 774, 776, 
1005, 1103, 1128

Hırsova 336
Hırvat 239, 254, 323, 327, 331; -askeri 313, 

317; -banı 303; -dil 327, 392; -içe 528; 
-keferesi 388; -leşkeri 381, 441; -lık 499, 
508, 1025, 1026

Hırvat Yani, 447
Hısım Mehemmed Ağa; -kapucubaşı 1138; 

-vezîr, Hanya Sancağı mutasarrıfı, Şehri-
zor beylerbeyi 684, 704; -vezîr, Karaman 
beylerbeyi 134, 139, 148, 160, 178, 182, 
188

Hısım Mehmed Paşa, vezîr, Hanya Sancağı 
Beyi 566

hıyâm 110, 764; -ı hâs 490; -ı hâssa 400
Hızâne-i âmire 852
Hızır 549, 867
Hicret-i Nebeviyye 455, 965, 973
hidmet 592, 598, 686, 872; -i humâyûn 470; 

-i ibâdullâh 71, 188; -i pâdişâhî 470, 561, 
633; -kâr 180, 283, 639

hılâfet 66, 86, 763; -i seniyye 355; -tahtı 66
hîle 73, 90, 207, 215, 749, 871, 903, 926, 

959, 964
Himmet-zâde Efendi 399
Hind 626; -denizi 652; -dilencisi 662; -padi-

şahı 1063; -sorgucu 107, 120, 128, 350, 
228, 633, 778

hinto 173, 180
hisâr 175, 193, 227, 229, 237, 246, 249, 

253, 269, 292, 298, 316, 319, 335, 355, 
394, 396, 427, 482, 564, 571, 635, 636, 
637, 649, 688, 695, 810, 861, 864, 971, 
976, 1076, 1105; -divârı 1102; -içi 636; 
-kapuları 394
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Hisarcık 126, 247, 300, 304, 371, 1068, 
1070, 1078; -karyesi 113, 306; -menzili 
433; -palankası 446, 447

Hisarpeçe Bâğçeliği 787
Hobyar Câmi‘i, İstanbul'da 869
Hoca Kasım Câmi‘i 870
Hocapaşa 635; -Câmi‘i, İstanbul’da 869; 

-Hânı 923
Hoca-zâde Eyyüb Paşa 281; -Arnavud ku-

mandan, Devebağır'dan derbend muhâ-
fızı 125, 140; -Has Ağa 416, 433

Hoca-zâde Osman Efendi; -Anadolu ve Ru-
mili kadıaskeri 93; -Nakıbü'l-eşrâf  534; 
-Medine-i Münevvere kadısı 558

Hodfil, karye 254, 263, 266, 292
Hodva nehri 297
Hononka vilâyeti 459
Hontor menzili 601
Horasan bezâyizi 625
Horhor Çeşmesi 1126
Horosin Kilisesi 292, 295, 426
Horos Kapusu 237, 250
Hotin 975, 980, 1003; -kal‘ası 905, 974, 

980, 987, 999; -muhâfazası 1058
Hotun kal‘ası 558
hoyrat bahadırlığı 423
hucurât 1114, 1116
huddâm 68, 103, 119, 255, 571, 654, 682, 

767, 1130; -ı ağayân 632, 647; -ı âhûr 
1119; -ı hâs 114, 154, 186; -ı pâdişâhî 615

hudûd 243, 499; -ı İslâmiyye 904, 905, 1041
hulk-i Muhammedî 613
humbara 76, 82, 83, 129, 135, 139, 147, 

150, 151, 152, 180, 204, 205, 206, 207, 
211, 252, 253, 261, 264, 285, 346, 384, 
445, 455, 523, 524, 525, 526, 530, 595, 
659, 661, 667, 860, 861, 863, 1027, 1052, 
1074, 1075, 1076; -atar 244; -cı 237; -cı 
ocağı 95, 1034, 1035; -cıbaşı 146; -çekdi-
risi 78; -endâzân 618; -havanı/havanları 
143, 147, 218, 241, 427, 448, 465, 524, 
859, 1049; -kalyonu 1013, 1034, 1061

hummâ 165, 296, 922, 1020, 1114; hastalık 
842, 843

Huriye, karye 653
hurma 656, 939; -sütunu 656; -yaprağı 656

Hurşid-külâh 604
Husrev-âbâd, havz 1146
hutbe 68, 924, 937
Hutta nâhiyesi şeyhi 612
Huveyze 602, 661
Huza‘lı 626
huzûr; -ı hânî 871; -ı humâyûn 73, 88, 93, 

96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 111, 
112, 114, 115, 116, 120, 121, 124, 125, 
126, 129, 134, 138, 142, 145, 146, 148, 
149, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
165, 167, 168, 190, 192, 201, 220, 222, 
227, 231, 232, 236, 241, 245, 247, 248, 
256, 257, 262, 264, 271, 272, 288, 290, 
293, 305, 334, 347, 360, 371, 375, 376, 
377, 380, 387, 398, 402, 411, 428, 434, 
435, 478, 485, 486, 487, 491, 493, 562, 
574, 580, 581, 583, 587, 588, 592, 631, 
643, 644, 645, 646, 680, 681, 682, 703, 
713, 737, 739, 750, 753, 754, 759, 768, 
770, 776, 777, 779, 781, 784, 790, 792, 
794, 795, 797, 798, 808, 816, 820, 828, 
834, 840, 841, 845, 849, 851, 853, 857, 
866, 874, 877, 878, 880, 885, 892, 895, 
898, 899, 903, 912, 914, 916, 922, 937, 
939, 946, 947, 960, 962, 963, 977, 980, 
992, 1005, 1007, 1011, 1012, 1018, 1022, 
1034, 1035, 1037, 1054, 1060, 1068, 
1121, 1130, 1138, 1140; -ı pâdişâhî 574, 
639; -ı sadr-ı âlî 874, 878; -ı serdârî 598, 
599, 659; -ı şehriyârî 264, 411; -ı şerîf  147

hüccâc 551, 635, 709, 864; -ı müslimîn 191, 
306, 434, 491, 551, 552, 557, 577, 634, 
639, 681, 686, 708, 709, 710, 829, 830, 
850, 867, 879, 894, 917, 939, 960, 987, 
988, 989, 992, 1013, 1033, 1061, 1097, 
1111, 1136

hüccet 112, 375, 485, 517, 632, 672, 717, 
737, 747, 788, 875, 1109; -i şer‘iyye 86, 
517, 680, 788

Hüdâvendigâr 311, 1057
Hüdaverdi Bey 128, 135, 175, 176; -piyâde-

leri 135; -Köstendil Sancağı mutasarrıfı 
127

Hüdaverdi Paşa, 258, 265, 281, 296, 304, 
382, 392, 394, 403, 413, 417, 424, 432, 
436, 448, 523, 527, 758; -kethudâsı 441; 
-Avlonya Sancağı mutasarrıfı 555, 584; 
-Yanya, Dukakin, Prizrin ve Vulçetrin 
Sancağı mutasarrıfı 256, 393, 420, 431
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Hüdaverdi Paşa, Mahmud Bey-oğlu, İsken-
deriye Sancağı mutasarrıfı 757, 764

hükkâm 504, 505, 510, 511, 519; -ı memle-
ket 362, 465, 984, 1005, 1117; -ı vilâyet 
310; -ı zâbitân 719

hükm-i humâyûn 309, 633
hükûmet 216, 334, 550, 698, 708, 711, 823, 

897, 909, 939, 1144; -gâh 887
Hülâgû Hân kıssası 699
hünkâr 98, 101, 105, 112, 116, 118, 122, 

123, 126, 138, 146, 154, 166, 169, 186, 
188, 201, 219, 220, 225, 230, 241, 249, 
256, 262, 269, 279, 282, 283, 287, 288, 
292, 296, 298, 301, 306, 336, 349, 372, 
373, 375, 377, 379, 385, 387, 393, 395, 
400, 410, 414, 418, 425, 426, 430, 779, 
798, 808; -arabası 1125; -da’iresi 259; 
-imâmı 840; -imamlığı 808; -sandalı 841; 
-tabyası 288; -yeri 221, 265

Hünkâr Câmi‘i 1020, 1046
Hüseyin; -Hz. İmâm 674
Hüseyin, Şehzâde 548, 575
Hüseyin Abbas, Deyr-i Rahbe ve Seleme 

Sancakları Beyi 479
Hüseyin Ağa, Dergâh-ı âli kapucubaşısı, 

sipâhiler ağası 897, 922
Hüseyin Ağa, Edirne bostancıbaşı 844
Hüseyin Ağa, Hâseki, saksoncu 335, 1011
Hüseyin Ağa, ikinci kethüda 424
Hüseyin Ağa, kapucular kethudâsı 1045; 

-kethudâ 877
Hüseyin Ağa, muhzır, turnacı 963
Hüseyin Ağa, mütesellim 599
Hüseyin Ağa, serdar Mustafa Paşa kethudâ-

sı 524
Hüseyin Ağa, Şahinciler kethudâsı, Av ağası 

96
Hüseyin Ağa, Tersâne-i âmire Emini, kapu-

cubaşı 961, 1017
Hüseyin Ağa, yeniçeri ağası 1034. Ayrıca 

bk. Şişman Hüseyin Ağa; bk. Dubnitseli 
Hüseyin Ağa

Hüseyin Bey 168, 446, 811; -Amasya San-
cağı mutasarrıfı 431; -Arnavud Kaplan 
Paşa-oğlu, Yanya Sancağı mutasarrıfı 
554, 555

Hüseyin Efendi, ağa tevâbi‘inden 144

Hüseyin Efendi, Şeyhulislâm 768, 770. Ay-
rıca bk. Hamidi Yekçeşm Hüseyin Efendi; 
bk. Hamidi Yekçeşm Hüseyin Efendi 

Hüseyin Hân, kallâş 554
Hüseyin Şâh, Acem Şâhı 337, 476
Hüseyin Paşa 829, 832, 839, 844; -vezîr, 

kapudan 73, 79
Hüseyin Paşa, Kadıoğlu, vezir 190; -vezîr 

145, 299, 396, 398, 830
Hüseyin Paşa, vezîr, Adana ve Karaman 

beylerbeyisi 249, 258, 282; -İstanköy 
muhâfızı 308; -vezîr, Belgrad muhâfızı 
304, 313, 316, 324, 382, 388, 392, 393, 
400

Hüseyin Paşa, vezîriazam, serdar-ı Ekrem 
418, 428, 472, 485, 486, 493, 558, 682, 
685, 690

Hüseyin Paşa, derd-mend 830, 832, 833
Hüseyin Paşa, Can Arslan Paşa-oğlu, Kara-

man, Şam-ı Trablus ve Adana beylerbeyi 
252, 980, 984, 1032, 1044, 1045;

Hüseyin Paşa, Mehemmed Paşa-oğlu, 
Adana beylerbeyi 939; - Saruhan Sancağı 
mutasarrıfı, fevti 992

Hüseyin Paşa, gümrük emini, yalısı, Fındık-
lı'da 1014

Hüseyin Paşa, yeniçeri ağası 1052
Hüseyin Paşa, vezîr, Hanya muhâfızı 1066
Hüseyin Paşa, Kaplan Paşa-oğlu, Yanya 

Sancağı mutasarrıfı 1116. Ayrıca bk. To-
pal Hüseyin Paşa; bk. Kandilci Hüseyin 
Paşa; bk. Mezemorta Hüseyin Paşa; bk. 
Kadıoğlu Hüseyin Paşa; bk. Yeğen Hüse-
yin Paşa; bk. Ammi-zâde Hüseyin Paşa; 
bk Boşnak Sarı Hüseyin Paşa

Hüseyne kasabası 674

I

Ilıca 122; -menzili 388, 434, 489
Irak 495, 519; -ı Arab 614, 606
ırgād 665
Isfahan 585
Iskara Köprüsü 381
Islankamen 162, 163, 246, 259, 261, 295, 

392, 474, 533
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Ispanakcı İsmail Paşa, vezîr, Kandiye ve 
Boğazhisar muhâfızı 238, 336, 685, 700

Istabl-ı âmire ocakları 1122
Istırancalı Mustafa Ağa, hâssa haseki 226

İ

İbâde, karye 653
ibâdullâh 192 
İbrahim; -Dübeys karındaşı 709; -Hân 726; 

-şehzâde 762, 763, 786, 825, 1136, 1138
İbrahim Ağa 574, 675, 859, 860
İbrahim Ağa Çavuşbaşı 270, 308, 337, 362, 

371, 376, 521
İbrahim Ağa hazînedâr, ümerâ-i bahriyye-

den 226
İbrahim Ağa Kamangrad ağası 449; -kethu-

dâ 98, 424, 450
İbrahim Ağa Kırkkilise Sancağı mutasarrıfı 

336;
İbrahim Ağa muhzır, saksoncu 72, 96, 1098
İbrahim Ağa Nişancı 964; -silâhdâr 555, 

1080
İbrahim Ağa Sipâhiler Ağası, fevti 1079
İbrahim Ağa surre emîni 222
İbrahim Ağa Turnacıbaşı 403
İbrahim Ağa vezîriazam kethudâsı, başbâki 

kulu 100. Ayrıca bk. Baltacı İbrahim Ağa; 
bk. Hazinedâr İbrahim Ağa; bk. Kavukcu 
İbrahim Ağa; bk. Gürcü İbrahim Ağa; 
bk. Kürd İbrahim Ağa; bk. Arnavud İb-
rahim Ağa; bk. Moralı Aşcı İbrahim Ağa; 
bk. Moralı Aşcı İbrahim Ağa.

İbrahim Bey 838; -Subaşı 704; -Yürük Beyi 
128. Ayrıca bk. Yazıcı İbrahim Bey.

İbrahim Efendi 793; -kalyonu 542
İbrahim Efendi başdefterdâr 1043, 1127
İbrahim Efendi Şehzâde Hocası 647, 740 
İbrahim Efendi vezîriazam kethudâsı 922. 

Ayrıca bk. Semendireli İbrahim Efendi
İbrâhim Hân-oğlu 231, 232, 248, 252; -Ali 

Beğ 1020
İbrahim Hoca, kapudan 940, 958
İbrahim ibn-i Hâşim, Mekke şerîfi 573
İbrahim kethudâ 450

İbrahim Paşa 105, 106, 289, 323, 1118, 
1119, 1127; -binâ-yı dersiyyesi 1114; 
-Câmi‘i 777, 1104; -yurdu 483

İbrahim Paşa çavuşbaşı, Adana beylerbeyi 
924

İbrahim Paşa dâmâd, Sadrazam 1114, 
1116, 1118, 1127, 1136

İbrahim Paşa Elçi, Sofya Vâlisi 700
İbrahim Paşa Hazinedar 370, 404, 413, 

431,432, 436, 447, 473, 555, 684, 757
İbrahim Paşa Kapudân 1072, 1074
İbrahim Paşa Eğriboz Sancağı mutasarrıfı, 

Maraş beylerbeyi 982, 1031, 1062, 1102, 
1112, 1115, 1117, 1118, 1136, 1135

İbrahim Paşa Mısırlı-zade, vezîr 305, 396, 
405

İbrahim Paşa Sayda-Berut Sancağı muta-
sarrıfı 963

İbrahim Paşa serasker 74, 77, 79, 82, 84, 
85, 110

İbrahim Paşa Silifke Sancağı mutasarrıfı 
118

İbrahim Paşa Tuna Kapudânı 1072, 1075
İbrahim Paşa vezîr 1128; -vezir, kal‘a muhâ-

fızı 250; -vezîr, Tezkireci, Sakız muhâfızı 
1080, 1111, 1137. Ayrıca bk. Çelebi İb-
rahim Paşa; bk. Mısırlı-zâde İbrahim 
Paşa; bk. Deli İbrahim Paşa; bk. Çerkes 
İbrahim Paşa; bk. Şarkan İbrahim Paşa; 
bk. Kavukçu İbrahim Paşa; bk. Kürd 
İbrahim Paşa; bk. Moralı Aşçı İbrahim 
Paşa; bk. Aşcı İbrahim Paşa. 

İbrâhim Sûresi 309
İbrâil 336
İbrânî; -lisânı 219
İbre Suyu 316
İbrim 575
İbsara 543
İbşir Hacı Hüseyin Paşa, vezîr, Edirne 

kaimmakamı 1049, 1051, 1058, 1080, 
1116, 1137 

İbşir Hasan Paşa 195, 249, 258, 295, 297, 
301, 305, 335, 371, 472, 492, 534

İbşir Hüseyin Ağa 646, 681, 737, 755, 779, 
786, 824, 835, 1021

iclâs 66, 67, 91, 98, 107, 115, 146, 157, 175, 
251, 265, 574, 645, 646, 649, 697, 702, 
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762, 765, 770, 772, 774, 776, 789, 806, 
851, 872, 902, 933

ictihâd 203, 752
iç; -ağaları 570; -a‘yânı 231; -a‘yânı halkı 

72, 103, 108, 111, 131, 135, 144, 176, 
186, 228, 248, 271, 280, 282, 287, 291, 
292, 348, 385, 404, 408, 418, 425, 478, 
555, 585, 592, 637, 772, 1099; -dâ’ire 
425, 767; -halkı kulları 267, 269, 409; 
-hazine 72, 221, 464, 585, 704, 756, 780, 
793, 815, 916, 1099; -hisâr 649; -kal‘a 
131, 145, 151, 154, 251, 263, 293, 295, 
384, 426, 427, 1046, 1052; -kal‘a câmi’ 
248; -kapu 194, 307; -kulle 147; -odalı 
373; -oğlanı 67, 102, 105, 114, 140, 171, 
188, 194, 220, 227, 280, 283, 480, 557, 
558, 570, 574, 576, 582, 774, 791, 951, 
1009, 1010, 1028, 1045, 1099, 1106, 
1117, 1126; -oğlan Câmi‘-i 806, 1009

İçil 996, 1145 
İdris 228
İdris Ağa, mütevelli 662
İdris Efendi, Edirne Mollası 307, 376
İftar Köşkü 585
İhlevne 313, 450; -gazisi 450; -Kal‘ası 312, 

327, 449, 524; -li 327
ihrâk 185, 229
İhram Palankası 446, 447
ihsân 144, 147, 149, 152, 179, 191, 225, 476, 

547, 816, 872, 873, 1044; -ı humâyûn 
103, 234, 254, 255, 270, 304, 561, 760, 
784, 797, 983

ihtilâl 137, 165, 385, 451, 626, 656, 720, 
754, 778, 1047, 1134

İhtiman Menzili 113, 306, 434
ihtiyâr 669, 703, 792, 1059; -boyar 321; 

-derd-mend 792; -lar 202
ikdâmlu kâğıd 443
İkikapulu Ahmed Ağa, kethudâ 639
İki Karacalar 242
ikindi dîvânı 103, 105, 112, 124, 141, 186, 

230, 297, 377, 380, 388, 400, 488, 585, 
784, 951

ilbâs 68, 69, 88, 91, 93, 95, 99, 107, 120, 
124, 127, 128, 132, 144, 157, 166, 177, 
189, 201, 218, 220, 225, 228, 230, 232, 
238, 643, 647, 660, 683, 685, 686, 687, 
692, 711, 753, 761, 776, 777, 787, 794, 

798, 801, 849, 850, 852, 855, 857, 872, 
873, 878, 885, 891, 894, 895, 898, 899, 
900, 903, 909, 915, 925, 937, 956, 962, 
984, 992, 1001, 1012, 1013, 1015, 1035, 
1048, 1053; -ı abâ 663

İlbasan 299; -alay beyleri 247; -Sancağı 176, 
188

İlbav 93, 316, 440, 946; -havâlîsi 92; -Şehri 
93

İlbeyli Şahin Bey 364
il erleri 336, 436, 444, 448, 695
İlive 317
ilmiyye 714, 715, 740
İlok 121, 124, 125, 126, 134, 300, 303, 391, 

446; -Kal‘ası 121, 124, 324, 445 
ilticâ 649, 652, 827, 882, 915, 1005, 1036
İlyas Bey, Şemamik Sancağı Beyi 479
İlyas Kapudan 225
İmâd Efendi; -köşkü 692
İmâdiye; -hâkimi 594; -sadrı 606; -sancağı 

beyi 216
İmâm/et 441, 602, 725, 775, 777, 843, 852, 

856, 889, 994, 1010; -efendi 105; -efendi 
büyük ve küçük 152

İmam Ali 653; el-Murtazâ 654; -türbesi 217
İmâm Hasan 684
İmam Hüseyin 684; -türbesi 217
İmâm-ı A‘zam 375, 594, 625
İmam Mehemmed Efendi, Rumili Kadıas-

keri, Şeyhulislâm 86, 90, 101; -Müftî, 748
İmam Mustafa Paşa, Retime Sancağı Beyi 

566
İmam-oğlu Ahmed, kapudan 542
imâret 817, 877
imdâd 159, 202, 205; -askeri 241, 416; -iyye 

464
İmoska Kal‘ası 312
İmroz 536, 537; -Adası 490, 535, 536, 537
ince donanma 197, 198, 199, 1026
İncinos, Midilli karşısında ada 199
İncirli köyü 923, 1035, 1038
İnebahtı 108, 507, 867, 1008; -Kal‘ası 507, 

649; Körfezi 1065; -sancağı 875, 896; 
-yakası 507
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İnegöllü Derviş Mehemmed Paşa, Bender 
muhâfızı, 1098

İnek Mustafa Efendi, İstanbul kadısı, azli 
1063

İngiliz/İngiltere 496, 505, 513, 520, 688; 
-askeri 859; -balyosu 487, 548, 928, 959, 
1123; -elçisi 966; -kralı 473, 504, 509; 
-topu 83

İnlik 446; -palankası 447
İnoz; körfezi 536; -ceziresi 538
İpek 242
İpekciler bodrumu 870
İpsala Ceziresi 346
İpsara 196, 541; -Adası 342
İrik, karye 300
İrşova 182, 184, 1051, 1065, 1079; -boğazı 

183; -kal‘ası 1049, 1078; -palankası 1038, 
1051, 1079

iryâle/riyâle 198, 941, 1113; -kapudanları 
201, 834

İryâle İbrahim Hoca 916, 940
Îsâ, peygamber 119, 219, 455, 502, 516, 520
Îsâ Efendi, Sultan Selim Vâ‘izi 731
Îsâ, III. Ahmed şehzâdesi, doğumu 837
Îsâ-zâde Ömer Efendi, Şehzâde Vâ‘izi 731
İsakcı 336, 920
İsferilse, karye 387
İshak Ağa, Dârü's-sa‘âde 66
İshak Paşa, Ahıska beylerbeyi 482
iskân 943
İskara Köprüsü 114, 115, 235
iskele 609, 610, 615, 660, 670, 869, 989
İskender; -köyü 590, 642, 683, 687; -seddi 

1025
İskender Ağa, seksoncu, zağarcı 1032
İskender Çelebi Bağçesi 491, 682, 850
İskenderiye 114, 218, 757; -alay beyleri 247; 

-deresi 759; -iskelesi 463; -kal‘ası 116; 
-karye 88, 654; -şeri‘ası 660

İskerlet-oğlu Aleksandra, Divân-ı Humâyun 
baş tercümanı 473, 474, 534, 887

İskerlet-oğlu Nikolay Bey, Boğdan voyvodası 
909, 920

İskerlet-oğlu Yanaki, Eflak Voyvodası, fevti 
1098

İskobye Kal‘ası 313, 449, 450, 531
İskobyeli Ali Paşa 443, 445, 449, 450
İskoçiye 496, 505, 513, 520
İslâm 77, 81, 86, 93, 94, 95, 142, 148, 158, 

173, 179, 182, 188, 322, 323, 328, 342, 
452, 676, 899, 1057; -askeri 81, 144, 148, 
155, 161, 165, 167, 237, 239, 246, 254, 
266, 272, 273, 277, 289, 324, 384, 391, 
399, 401, 410, 412, 419, 422, 483; -atlusu 
327; -donanması 295; -pâdişâhı 143, 174, 
322, 391, 399, 465, 562, 924

İslam Paşa, Adana beylerbeyi 315, 837, 900, 
915

İslatine, Şebeş yakınında köy yeri 183, 522
İslimye 335, 1116; -Kasabası 782
İsmail 693, 695; -geçidi 336; iskelesi 956; 

-kasabası 694, 695, 696, 697, 700, 895
İsmail Ağa; -Çavuşbaşı 936, 1069; -Dergâh-ı 

âli kapucubaşısı 660, 675, 963. Ayrıca bk. 
Vefâlı İsmail Ağa

İsmail Bey, Mısır askeri kumandanı 133
İsmail Efendi; -Müftü 212; -şeyhulislâm, 

nasbı 1053. Ayrıca bk. Kara İsmail Efendi
İsmail Paşa 378, 828, 938, 953, 954, 955
İsmail Paşa Cidde ve Canik Sancağı muta-

sarrıfı 478, 479, 560
İsmail Paşa kethudâ 818; -vezir, Bender 

muhâfızı 954, 947, 1134. Ayrıca bk. Kü-
çük İsmail Paşa; bk. Kirli İsmail Paşa; bk. 
Çelebi İsmail Paşa; bk. Ispanakcı İsmail 
Paşa.

İsmihan Sultân 567
İsnay Ovası 362
İspanya 688, 859; -çekdirmesi 862; -keferesi 

857, 859; -kralı 857; -vilâyeti 863
ispenç 87
İspilit/Spilit Kal‘ası 526
İspire; -herseği 457; -şehri 457
İspirî, Ayasofya Vâ‘izi 790
İstanbul 68, 70, 85, 88, 90, 91, 100, 101, 

102, 103, 118, 128, 134, 182, 185, 188, 
192, 193, 194, 195, 201, 202, 220, 221, 
227, 230, 231, 233, 234, 245, 296, 304, 
308, 326, 334, 336, 347, 361, 371, 373, 
376, 385, 401, 429, 434, 463, 464, 471, 
472, 486, 491, 495, 545, 548, 553, 556, 
558, 559, 560, 564, 568, 573, 577, 578, 
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580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 
589, 629, 635, 639, 640, 642, 644, 648, 
679, 682, 685, 688, 690, 692, 693, 695, 
705, 706, 711, 713, 714, 715, 716, 724, 
729, 730, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 
747, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 757, 
759, 760, 768, 769, 776, 777, 781, 782, 
784, 785, 786, 787, 789, 794, 799, 804, 
808, 812, 820, 821, 833, 852, 854, 855, 
858, 872, 873, 881, 882, 887, 891, 897, 
902, 903, 904, 913, 917, 919, 921, 922, 
923, 924, 929, 930, 938, 940, 941, 942, 
943, 946, 947, 949, 950, 958, 959, 960, 
961, 962, 963, 967, 975, 977, 981, 982, 
983, 991, 1001, 1002, 1011, 1012, 1014, 
1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 
1023, 1024, 1027, 1029, 1031, 1033, 
1038, 1040, 1043, 1053, 1054, 1055, 
1062, 1066, 1077, 1082, 1100, 1102, 
1105, 1110, 1112, 1114, 1117, 1119, 
1123, 1124, 1134, 1136, 1139, 1141, 
1144, 1145; -ahâlisi 757, 759, 845; -askeri 
764, 771; -a‘yânı 231; -Boğazı 137; -bos-
tancıları 404, 488, 556, 1063; -bürünceği 
481; -cizyesi 361; -efendisi 721; -eşkıyâsı 
768; -fethi 592; -Gümrüğü 685, 753; 
-Hasbağçesi 958, 1039; -î som zerbaft 
donluk 481; -kadılığı 832; -kadısı 569, 
570, 719, 720, 726, 751, 807, 878, 900; 
-kaimmakamı 193, 913, 915, 1028, 1061, 
1063; -kapuları 748; -kazâsı 869, 874; -lu 
783, 788; -meşâyıhı 226; -ordusu 764; 
-pâyesi 193, 575, 865; -sandâli donluk 
481; -vak‘ası 852

İstanköy 1016; -Ceziresi 196, 833, 844, 
1017; -kal‘ası 1079; -muhâfızı 188

İstanköylü Cafer Bey 898
İstanlavos, Lehlü 882
İstaranberg, Nemçe Cenerali 391
İstavroz 1140
İstefan; -Bey, Eflak Voyvodası 855, 1001, 

1031, 1033, 1039; -espadarbaşı 1000
İstefe 108, 1007; -muhâfazası 1011
İstefeli Hasan Paşa 549; -filükası 805
İstendil Adası 343, 344, 346, 469, 1017
istihkâm 133, 154, 203, 214, 240
istimâlet 85, 91, 95, 178, 217, 289, 306, 319, 

332, 382, 611, 612, 616, 668, 675, 706, 
760, 829, 885; -kâğıdları 390; -nâme 602, 
606, 608, 621, 667, 676

İstinye 958
İstirya, İlbav yakınında, Torlu Nehri 93
İstle Kal‘ası 459, 905
İstoliçe Şehri 332, 453
İstremberg 124
İsveç 945, 946; -askeri 883, 884; -elçileri 

456; -elçisi 885; -isyân 98, 437, 918, 
941, 942, 953, 955, 1080, 1145; -körfezi 
440; -kralı 457, 882, 883, 884, 885, 888, 
905, 925, 926, 927, 929, 931, 933, 934, 
938, 941, 944, 945, 946, 948, 949, 952, 
953, 957, 959, 961, 962, 965, 968, 969, 
981, 997, 1001, 1033, 1098, 1131; -kralı 
askeri 882, 886, 905, 968; -lü 707, 883, 
886, 905, 933, 945, 952; -memleketi 945, 
1131; -pomeranyası 967

iş erleri 220, 368, 992, 1002
İşkablos 467
işkampoye 335; -sefâyin 341; -sefinesi 343
işkanpadye 471
İşkaploz Adası 200
İşpay Ovası; -Menzili 388
İştate 164
İşterem, mu‘temed 323
İtil Nehri 332, 368, 369; Suyu 320, 369, 370
İvaz 790; -Ağa, Atmacacıbaşı, Şahincibaşı 

96, 387, 583; -Paşa 917, 925, 926, 931, 
938

İzmir 73, 74, 102, 325, 342, 465, 490, 535, 
715, 943, 1011; -boğazı 73; -gümrüğü 
226

İzmirli Ahmed Ağa, silâhdâr ağa, Erzurum 
beylerbeyi 822, 841, 1011, 1039, 1061, 
1067, 1049 

İzmirli Hasan Ağa, başbâkikulu 1138
İzmirli İsmail; -Ağa, vezîriazam kethudâsı 

816; -Paşa, vezir, Bender muhâfızı 818, 
824, 828, 837, 856, 867, 911, 924, 925, 
929, 938, 945, 953, 955, 956, 1011

İzmirli Seyyid Süleyman Paşa, kapudân, 
Atina muhâfızı 1007

izn-i humâyûn 157, 189, 267, 287, 305, 546, 
558, 573, 595, 597, 631, 632, 634, 643, 
708, 900, 902, 913, 943, 951, 983, 1001, 
1002, 1141

İznik 1054; -Gölü 1054
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İznikmid 99, 471, 757, 818, 854, 979, 980, 
1102; -iskelesi 768; -paşası 768; -sancağı 
89, 99

İznikmidli Mustafa Paşa, Burusa, İnebahtı, 
Kastamonu ve Niğde Sancağı mutasarrıfı 
435, 493, 560, 1003

İzvançe Palankası 558
İzvornik 382, 448

J

Jabala Kullesi 382
Jarka, haydud başı 316
Jel Karyesi 235
Jidvar; -Palankası 180; -taş palanka 173
Jildegrad Kullesi 382
Jorone Kal‘ası 328

K

kabâ’il/kabîle 216, 369, 620, 621, 656, 661, 
675; -i Tatar 696, 700; -i Urbân 215

Kaban Nâhiyesi şeyhi 612
Kabartay 369, 871; -memleketi 455
Kabasakal Câmi‘i 872; - mahallesi 902 
Ka‘be 360, 874; kapusu 350; -miftâhı 761
Kabîl-i Hutaym Menzili 623
kādî 97, 122, 145, 187, 325, 441, 610, 612, 

613, 719, 782, 919, 992, 1100, 1116; -as-
ker 113, 745, 751, 768, 803, 961; -asker 
Derbendi 113; -efendiler 112, 115, 562, 
569, 586, 680, 912

Kadı Beyzâvî 1118
Kadı Çeşmesi 1114
Kadı Furunu, Tophâne Kapusu hâricinde 

229
Kadı Halil Ağa, Silâhdâr Ağası, Sipâhiler 

Ağası 952, 1079
Kadıköyü 583
Kadı-oğlu Çorlulu Abdullah Ağa, kapucu-

lar kethudâsı 784
Kadı-oğlu Hüseyin Paşa, vezîr, Rakka bey-

lerbeyi, fevti 219

Kadı-oğlu Mustafa Ağa, Çavuşbaşı Vekili 
487

kadırga 836
Kadırga Limanı 1104
Kadı-zâde; -tarîkı 224
Kadı-zâde Abdullah Ağa, iç kilâr kethudâsı, 

silâhdâr ağası 579
kadife; -i kırmızı 157, 849, 855, 872, 887, 

903, 909, 920, 925, 956
Kādirî şeyhleri 1123
Kadîr Şâh Mîrzâ 320
Kadir Yusuf  Paşa, Balıkesir Sancağı muta-

sarrıfı, Mağrib-i Trablus beylerbeyi 643, 
1021, 1039, 1062

Kadri Ağa, kapucubaşı 101
Kadri Efendi, Re’isü'l-küttâb 1076
kafes 95, 878, 1124; -i humâyûn 680; -kayığı 

557, 581
kâfir 77, 78, 106, 108, 109, 110, 123, 126, 

140, 141, 142, 147, 151, 153, 155, 160, 
161, 162, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 
179, 187, 198, 200, 202, 204, 208, 212, 
213, 223, 250, 252, 253, 261, 262, 264, 
266, 267, 268, 272, 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 291, 297, 302, 314, 317, 318, 
319, 323, 329, 342, 343, 344, 345, 366, 
380, 382, 388, 389, 390, 391, 392, 399, 
402, 406, 410, 421, 430, 442, 445, 449, 
451, 466, 468, 482, 484, 523, 524, 525, 
528, 529, 530, 538, 540, 542, 567, 676, 
688, 689, 690, 694, 696, 701, 747, 754, 
781, 834, 857, 859, 861, 862, 863, 883, 
903, 909, 929, 930, 935, 944, 946, 947, 
993, 1001, 1005, 1026, 1027, 1037, 1044, 
1045, 1047, 1051, 1052, 1058, 1066, 
1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1077, 1102, 1103, 1123; -as-
keri 1077; -i bî-dîn 953, 954, 1044, 1052, 
1064; -ili 1047; -kalyonu 198, 1072; -ka-
pudanesi 541; meterisi 346; -sikkesi 1109; 
-taburu 1068, 1077; -zolatası 1109, 1110 

Kâfir Murad, Amasya civârında eşkıya 228
kaftân 111, 127, 129, 132, 135, 138, 139, 

140, 141, 165, 175, 178, 187, 191, 192, 
219, 220, 222, 225, 232, 242, 245, 247, 
248, 249, 255, 264, 306, 334, 360, 365, 
374, 380, 389, 401, 430, 477, 434, 478, 
480, 488, 490, 491, 492, 534, 555, 563, 
564, 565, 579, 580, 587, 589, 628, 632, 
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633, 634, 638, 644, 781, 784, 792, 820, 
822, 842, 843, 849, 850, 873, 879, 880, 
885, 892, 894, 899, 901, 912, 913, 914, 
917, 939, 960, 963, 992, 994, 1002, 1007, 
1013, 1031, 1032, 1034, 1052, 1060, 
1062, 1066, 1097, 1098, 1102, 1111, 
1119; -ı sâde 794

kâğıd 155, 209, 322, 325, 328, 351, 361, 
378, 383, 391, 394, 439, 440, 451, 452, 
473, 482, 483, 484, 512, 519, 521, 534, 
588, 603, 666, 690, 693, 696, 698, 700, 
704, 738, 743, 744, 748, 770, 779, 858, 
925, 926, 927, 931, 938, 947, 959, 988, 
992, 1005, 1020, 1029, 1037, 1040, 1070, 
1114; -cılar Çarşusu 1019; -imdâd 925

Kâğıdhâne 592, 833, 918, 1033, 1100, 1120
kağılgay 849, 971
Kağılgay Devlet Girây Sultân 243, 367, 

488, 532, 692, 824
Kağılgay Sa‘âdet Girây Sultân 701
Kağılgay Sultân 223, 244, 368, 369, 370, 

515, 696, 884, 938
Kağılgay Sultân, Devlet Giray'ın karındaşı 

697 
Kahraman Paşa, vezîr, Kamaniçe muhâfızı 

558
kahve 350, 770, 1022, 1106; -hâne 664
ka’ime 473, 735, 1125
kāimmakām 72, 582, 666, 716, 720, 737, 

773, 852, 898; -lık 426, 726, 749, 915; 
-paşa 428, 429, 489, 491, 492, 582, 586, 
717, 718, 720, 723, 727, 900, 1066; -paşa 
kapusu 720; -paşa sarayı 720

kākum 630; -kapaniçe 633; -kürk 574, 617, 
778; -ı serhaddî 144

kal‘a/kılâ‘ 81, 82, 83, 85, 92, 93, 106, 116, 
117, 121, 122, 123, 125, 126, 129, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 142, 
144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 157, 158, 160, 162, 163, 
164, 165, 166, 168, 169, 175, 176, 179, 
180, 181, 184, 188, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 
217, 223, 237, 240, 241, 243, 244, 246, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 
262, 263, 264, 266, 275, 276, 291, 292, 
293, 296, 297, 298, 299, 300, 304, 312, 
316, 317, 318, 319, 321, 324, 325, 326, 
328, 330, 332, 334, 335, 346, 366, 367, 

369, 379, 381, 382, 383, 384, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 
401, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 413, 
414, 426, 427, 430, 432, 437, 443, 444, 
447, 448, 449, 455, 459, 482, 483, 484, 
485, 488, 495, 497, 499, 500, 506, 507, 
508, 509, 510, 514, 515, 526, 527, 529, 
531, 552, 558, 600, 606, 608, 610, 615, 
616, 619, 637, 649, 651, 652, 654, 668, 
671, 673, 687, 688, 689, 690, 707, 708, 
811, 820, 827, 828, 859, 860, 861, 863, 
864, 884, 895, 904, 905, 918, 919, 926, 
927, 931, 932, 933, 934, 940, 954, 965, 
969, 970, 971, 974, 976, 977, 979, 995, 
999, 1003, 1017, 1019, 1021, 1025, 1036, 
1037, 1038, 1041, 1044, 1045, 1048, 
1051, 1052, 1057, 1061, 1066, 1068, 
1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1100, 
1101, 1119, 1120, 1122, 1123, 1130, 
1140, 1141; -bend 583, 633, 793, 798, 
833, 948, 975; -binâsı 366, 367, 455, 549, 
705; -cengi 1123; -defterdârı 1100; -diva-
rı 181, 367, 427; -dizdârı 153; -fethi 152, 
179, 405; -hendeği 135; -kapudanı 164; 
-kapuları 427; -kapusu 175, 299; -köp-
rüsü 400; -kumandanı 394; -miftâhları 
82, 932; -mi‘mârı 153; -muhafazası 412; 
-muhasarası 398, -neferâtı 448; -sükkânı 
202; -şaranpovu 324; -topları 240; -varo-
şu 412; -zindanı 808

kalafatcı 565; -salları 1121; -koçu 144; -yeri 
229

Kalas 139
Kalavri kıyıları 857
Kalaylıkoz Ahmed Paşa, Sadrazam, İne-

bahtı muhâfızı 189, 214, 233, 534, 702, 
817, 818, 823, 832, 842, 844, 845, 897, 
916, 958, 976, 1003, 1008, 1032

Kalfa Süleyman Ağa, Silahşor 443
Kalfoc Ovası 322
kaliçe 265, 349, 574
Kalin Kal‘ası 312
kalite /galita 131, 248, 297, 298, 334, 404, 

471, 564, 688, 907, 915, 1003, 1013, 
1038, 1040, 1077; -kapudanı 598; -re’is-
leri 142

kalkan 348, 350, 574
Kalmuk 366, 367, 368, 369, 905, 972; -as-

keri 332, 369; -cengcisi 369; -elçisi 898; 
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-kâfiri 369; -keferesi 320, 368; -kralı 332; 
-tâifesi 328, 329, 332, 972

kalyon 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 84, 85, 109, 124, 195, 196, 198, 199, 
200, 202, 218, 225, 239, 241, 246, 257, 
259, 260, 262, 266, 294, 295, 296, 304, 
326, 327, 328, 329, 331, 332, 341, 342, 
343, 345, 346, 367, 380, 391, 400, 411, 
440, 453, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471, 490, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 
543, 549, 557, 560, 569, 571, 575, 580, 
649, 688, 707, 816, 822, 828, 835, 837, 
840, 857, 858, 859, 860, 870, 877, 885, 
892, 893, 907, 915, 916, 949, 958, 994, 
1002, 1003, 1005, 1013, 1014, 1026, 
1029, 1034, 1072, 1082, 1106, 1112, 
1119, 1121, 1145; -cebehanesi 262; -cu 
817, 959; -culuk 958; -çanaklıkları 1121; 
-çekdirisi 75, 344; -ı anbarlı 1120; -ı harbî 
959; -ı kapudane 681; -kapudanı 79, 294, 
342, 380, 491; -kapudanları 75, 81, 100, 
535; -lar defterdârı 84; -levendi 200, 220, 
695; -mevâcibi 591; -ı pür-yarak 940; 
-sandalı 260, 1026; -topu 218; -ı varda-
kosta 995; -yelkenlemek 343

Kamali, França Cenerali 458
Kamâme miftâhı 453
Kamaniçe 447, 452, 515, 522, 827; -hazî-

nesi 438; -Kal‘ası 92, 116, 215, 316, 438, 
452, 488, 515, 521, 522, 558, 690, 827, 
906

Kamanka 797, 927, 931, 933, 965; -Kal‘ası 
688, 796, 904, 919, 920, 921, 943, 970

Kamer sûresi 80
Kanakiyye, karye 660
Kanbur Ali Efendi 376
Kançilar Petro Şafron, Baron 966
Kandilci Hüseyin Paşa, ikinci vezir, nişancı 

118, 119, 120, 127, 139, 142, 145, 146, 
166, 178, 188, 371, 551, 574, 684, 700, 
802, 813, 831, 844, 896, 976, 994

kandilitsa 784
Kandilli bağçesi 575
Kandiye 325, 327, 469, 643, 702, 866, 982, 

1144; -re‘ayası 325
Kangırı 378
Kanijeli Osman Paşa 301, 308; -vezîr, Düm-

dar, silâhdâr-ı hassa, Şam beylerbeyi 93, 
128, 140, 162, 183, 245, 257, 278, 282, 

287, 297; -vezîr, Haleb, Van ve Karaman 
beylerbeyi 381, 404, 413, 419, 425, 428, 
429, 545, 560; -vezîr, Alâiyye Sancağı 
mutasarrıfı 631

Kanlıca 734
Kanlıcak 1007
Kanlı Kulle kapusu 427
Kanlıtabya 263; -kapusu 250
Kanlukapu 237
Kantemur-oğlu Dimitri, Boğdan voyvodası 

909 
kānûn 100, 127, 141, 186, 220, 460, 503, 

517, 570, 604, 680, 692, 700, 726, 759, 
775, 778, 779, 781, 791, 802, 825, 838, 
849, 869, 871, 878, 885, 887, 891, 909, 
914, 920, 941, 956, 995, 998, 1021, 1103, 
1105, 1138; -ı kadîm 97

Kapaklı Çeşme 438
Kapan Çelebi Mehemmed Efendi 296, 640
kapaniçe/kapanitse 120, 228, 462, 683, 

699, 787, 819, 824, 842, 896, 925; -kürk 
824, 872, 1118; -kürk 69; -vaşak 119, 127

Kaplan Ağa, Arslan Paşa karındaşı, Sayda 
Berut Sancağı mutasarrıfı 336, 463

Kaplan Giray Hân, Kırım Hânı 203, 209, 
213, 234, 692, 849, 871, 955, 974, 975, 
980, 1051, 1059

Kaplan Paşa, Avlonya ve Delvina Sancağı 
Beyi 128, 289, 296, 324, 399, 413, 419, 
533. bk. Arnavud Kaplan Paşa.

Kaplan Paşa-oğlu Zeynel Bey, Avlonya ve 
Delvina Sancağı mutasarrıfı 431, 444, 
447

Kaprara, Avusturya kumandanı 121, 125, 
126, 148, 165, 239, 267, 273, 274, 277, 
295, 300, 303, 323

kapu 170; -ağalığı 70, 194, 220, 350, 562, 
631, 1126; -ağası konağı 120; -arası 72, 
73, 99, 100, 101, 102, 341, 533, 550, 
632, 633, 639, 679, 698, 777, 823, 831, 
836, 962, 980, 1039, 1040; -cu 564, 574, 
717, 1010, 1118; -cubaşı 68, 96, 161, 
209, 226, 408, 534, 562, 574, 680, 684, 
695, 734, 858, 868, 879, 893, 943, 1008, 
1062, 1128; -cular kethudâsı 68, 73, 115, 
152, 171, 218, 224, 232, 574, 637, 784, 
892, 894, 922, 1128, 1129; -halkı 141, 
256, 258; -kethudâsı 503, 578, 1037, 
1127, 1138; -kulu 74, 84, 91, 142, 145, 
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162, 215, 224, 235, 300, 304, 366, 367, 
370, 379, 380, 393, 421, 427, 432, 455, 
475, 558, 912, 938, 949, 959, 979, 1006, 
1015, 1028, 1033, 1062, 1100, 1101, 
1146; -kulu askeri 1080; kulu mevâcibi 
238; -kulu zâbitleri 1102; oğlanı 67, 774; 
-ortası ulûfesi 220; -tabyası 154, 181 

kapudan/e 73, 77, 82, 84, 110, 121, 125, 
164, 182, 194, 198, 200, 201, 239, 281, 
294, 295, 318, 322, 325, 326, 327, 342, 
345, 380, 384, 389, 391, 427, 461, 467, 
468, 540, 542, 543, 549, 563, 565, 569, 
570, 675, 677, 716, 798, 803, 811, 817, 
834, 839, 915, 940, 941, 959, 960, 981, 
998, 999, 1005, 1007, 1038, 1044, 1058, 
1064, 1075, 1077, 1112, 1127; -a‘yânı 
225; -ı deryâ 1024; -kalyonu 77, 84, 195, 
197, 199, 225, 227, 468, 469, 471, 534, 
535, 539, 540, 549, 575, 958, 1013, 1029, 
1119; -lık 141, 821, 836, 985; -lık mansıbı 
635; -paşa 73, 85, 196, 197, 198, 202, 
220, 222, 225, 231, 304, 326, 327, 343, 
345, 346, 404, 466, 467, 469, 490, 491, 
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 
542, 543, 545, 549, 569, 570, 571, 580, 
663, 665, 668, 672, 674, 794, 797, 821, 
822, 840, 850, 865, 866, 892, 893, 900, 
907, 913, 958, 959, 981, 992, 995, 1014, 
1017, 1028, 1063, 1073, 1113, 1138, 
1145; -paşa divânhânesi 1014; -paşa kal-
yonu 342, 345

Kapudâne Aşçı Mehemmed Paşa 261, 685
Kapulu Derbend 113, 234, 306
Kapunas, Vradye Palangası yakınında karye 

142
Kara Abalı; -Bağçesi 1104; -Mescidi 1104
Karaağaç Bağçesi 816, 829, 834, 843, 850, 

867, 868
Karaağalar 576; -odaları 1144
Kara Ahmed Paşa, Arnavud ümerâsından, 

Kilis Sancağı mutasarrıfı 1006, 1136
Kara Ali Paşa, Burusa Sancağı mutasarrıfı 

908
Karababa 341
Karabacak, kutta‘ı tarik 580
Karabayır 89, 228, 590, 758, 774, 1015
Kara Bayram Ağa 74, 534, 554, 852; -hâ-

nesi 872, 902 

Kara Bekir Efendi, Anadolu kadıaskeri 287, 
702, 822, 824, 836, 937

Karaburun 74, 76, 79, 197
Karaca, harâmî başı 436
Karacalı Cemâ‘ati 376
Karadağ 139; -eşkıyâsı 1005; -sancağı beyi 

216
Karadeniz 225, 231, 327, 334, 366, 453, 

465, 471, 472, 495, 549, 557, 559, 569, 
701, 705, 781, 811, 815, 827, 828, 834, 
840, 843, 880, 881, 893, 899, 920, 941, 
958, 960, 962, 1038, 1062, 1113; -boğazı 
557, 881; -donanması 347, 471, 559, 886; 
-gemileri 214, 233, 880; -gemisi 334; -kal-
yonu 549; -seferi 705, 794, 915; -sefineleri 
1049; -şaykaları 182, 695, 705, 740, 914; 
-yalıları 234, 549, 811

Karadepe 624
Kara Devlet Giray, Tatar Hân, azli 1059
Kara Emîr 990
Karafoça 75, 465, 467, 542, -limanı 76, 195, 

467 
karagol/karavul 109, 252, 256, 266, 399, 

400, 404, 420, 525, 528, 529, 1070, 1074; 
-askeri 176; -cu 106, 141, 174, 271, 277, 
288, 289, 330; -cu paşalar 275, 288; 
-hâne 525; -kullesi 525

Karagöl 409; Köprüsü 412, 413, 417, 419
Kara Habib, şâki 376
Kara Halil Ağa, Başçavuş 554
Kara Halil Efendi, Anadolu kadıaskeri 808, 

819, 836, 842, 855, 868
Kara Havyar Süleyman Ağa, Haseki 96
Karahisar 249; -ı şarkī 335; - şarkī beyleri 

258
Kara İbrahim Ağa, sipâhîler ağası 1061
Kara İbrahim Paşa 225, 555, 1062; -çiftliği 

873, 901
Kara İsmail Efendi, Kâbe kadısı, İstanbul 

kadısı 874, 892, 917, 936, 1018, 1034, 
1053

Karakaş Mustafa sipahi 728, 778, 783, 809
Karaköy Kapusu 596, 913
karakullukcu 169
karakuş 387, 388
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Kara Maktûl Mustafa Paşa, Sadrazam; 
-yalısı 1028

Karaman 112, 127, 297, 301, 305, 399, 
428, 495, 1112; -beylerbeyi 290; -eyâleti 
139, 181, 189, 249, 868; -vâlisi 1143; 
-İstanbul'da semt 1134

Kara Mehemmed Ağa; -Kassâbbaşı, Cebe-
cibaşı 753; -veziriazam kethudâsı 549

Kara Mehemmed; -hâseki 1135; -segbân 
bölükbaşı 378

Kara Mehemmed Paşa, vezîr, İnebahtı San-
cağı mutasarrıfı, Rumili beylerbeyi 219, 
336, 559, 836, 852, 875, 896, 908, 924, 
935, 985, 996, 1003, 1066, 1081, 1098, 
1102, 1113

Kara Meydân 809
Kara Mustafa Paşa, kaimmakam 472, 577, 

851, 987, 1060, 1098, 1140, 1137
Karamürsel, kasaba 1102
Karanfil-zâde Ali Efendi, Mevkūfâtî, Nişan-

cı, nasbı 99, 465
Kara Osman Ağa, silâhdâr ağa 819, 822, 

867, 941, 962
Karapançe, haydud başı 123, 242, 433
kârâste 656, 668, 669, 857; -ciler 636 
Kârâsteci Mehemmed Paşa, vezîr, Nişancı, 

99
Karasu 336; -nehri 364
Karaşebeş Menzili 180
Kara Veli, rikâb çukadarlarından 105
Karayburk Kal‘ası 459
Karayeli, ceneral 281
Karayılan-oğlu Burunsuz Kıbtî Mehemmed 

Paşa, Selânik sancağı mutasarrıfı 1134
Karayılan-oğlu Kıbti Ali Ağa, Edirne bos-

tancıbaşı 738, 753
kârbân 531; -saray 654; -tâ‘ifesi 654
Karesi Sancağı 1115
Kârgîr Ali Paşa; -çarşusu 635
kâr-hâne 219, 491; -i top 1110
Karışdıran 580, 641, 767, 768, 1015, 1038; 

-Köprüsü 769; -Menzili 192, 555, 642, 
687, 768, 769, 785, 950, 983, 1028; -Sa-
rayı 642

Karinabad 335
Karin Kal‘ası 449

Karlıili Sancağı 896
Karlofça 
Karlo; -Nemçe Çasarı 942, 1036, 1070; -on 

ikinci, İsveç Kralı 455
Karlos Dos, İsveç Kralı 1131
Karloviçe/Karlofça 399, 447, 474, 496, 

506, 513, 520, 521; -bayırı 1043; -cene-
rali 447; -şehri 381

Kars 519, 684; -askeri 484; -a‘yânı 231; 
-eyâleti 219

Karsavsalaş, karye 330
Kartal 696
Kartil Hân, Gürcü meliki 481
Kartine 109
Kārûniyye hazinedârı 734
karye 116, 117, 238, 266, 267, 306, 318, 

319, 382, 384, 408, 441, 449, 451, 624, 
642, 687, 693; -ahâlisi 306

kasaba/ât 109, 307, 318, 441, 442, 556, 
653, 654, 655, 660, 673, 674, 695, 761, 
768, 782, 786, 1069; -ehli 454, 654, 655, 
657, 663, 751, 871, 984, 1078; -fukarâsı 
881; -kadısı 97, -ümerâsı 660

Kasavapris, varoş 384
Kasımpaşa 564, 1123, 1134
Kasımpaşalı Ali Ağa, segbânbaşı 584
Kasım ulûfesi 921
Kasım, voyvoda 1026
kasr 69, 70, 292, 307, 321, 350, 472, 593, 

631, 638, 644, 774, 878, 1031, 1121, 
1122, 1123; -ı âlî 683; -ı humâyûn 348, 
1119, 1034, 1123, -kafesli 1122

Kasr-ı Şirin sancağı beyi 216
kassâb 288, 664, 731; -başı çobanı 288
kassâm 517
Kastamonu 335, 493; -a‘yânı 334; -Sancağı 

190, 222, 223
kastel 506, 507, 508, 1049
Kastel Limanı 1065
Kaşe Kal‘ası 384
katana 144, 148, 165, 256, 323, 385, 411, 

412; -atlusu 316, 317; -cengi 476, 547; 
-kâfiri 157

Katana Mustafa Paşa 124, 128, 135, 143, 
166
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kâtib 308, 477
katl 86, 93, 99, 105, 112, 113, 118, 120, 122, 

123, 124, 126, 129, 134, 135, 139, 152, 
155, 157, 164, 169, 175, 182, 218, 219, 
221, 222, 228, 229, 230, 237, 239, 246, 
727, 798, 822, 850, 852, 853, 861, 863, 
899, 902, 905, 930, 931, 935, 940, 955, 
961, 980, 988, 1000, 1001, 1002, 1003, 
1016, 1017, 1024, 1027, 1039, 1043, 
1044, 1047, 1054, 1055, 1061, 1100, 
1101, 1136, 1141; -i âmm 191, 196, 874

Katran Kal‘ası 551, 709
Kâtu-zâde Kilerli Ahmed Çelebi 287
Kavakhisârı 923, 930
Kavaklı 316
Kavaklı Mustafa, Saray-ı âmire iç oğlanla-

rından 1097
Kavala Kal‘ası 1062
kavânîn-i şer‘iyye 310
Kavukcu İbrâhim Ağa, Kul kethudâsı, Eğri-

boz muhâfızı 96, 190
Kavukcu İbrahim Paşa, Diyarbekir beyler-

beyisi 336, 381, 387, 403, 405, 413, 419, 
422, 423, 424

Kavukcu-zâde Abdullah Efendi, Anadolu 
kadıaskeri 768

Kavvâs-oğlu Şamlı Hasan Paşa, Nablus 
Sancağı Beyi 709, 852

Kaya Ali Ağa, Sivas eyâletinden yazıcı 232, 
362

Kayaburnu 252, 1120
Kayalı; -karyesi 377; -menzili 106, 306, 435
Kaya Sultan 800
Kaybe, Birod palankası kumandanı 441, 

445
kayık 75, 81, 82, 124, 125, 135, 136, 139, 

182, 208, 231, 239, 243, 246, 253, 260, 
326, 327, 328, 330, 390, 406, 407, 453, 
497, 530, 542, 574, 584, 592, 618, 639, 
786, 809, 817, 833, 854, 880, 884, 958, 
1026, 1046, 1052, 1063, 1064, 1082, 
1101, 1106, 1112; -cı 962; -cılık 817, 958, 
961; -hâne 574, 1140; -üç direkli 975

Kayıkcı Kel İbrahim 817
Kaymak Mustafa Bey, Küçük mîrahûr, Mü-

hürdâr, kapucular kethudâsı 1067
Kaymeni Karyesi 108

Kayseriyye 140, 162, 232, 994, 1006, 1023
Kayseriyyeli Mustafa, iç oğlanı 1097
Kayseriyyeli Osman Efendi, başdefterdâr 

987, 1061, 1003
Kayseriyyeli Osman Paşa, vezîr, Bosna bey-

lerbeyi 1111, 1115
Kayseriyyeli Selim Beğ, segbânbaşı, Hasan-

keyf  Sancağı mutasarrıfı 1017
Kayseriyyeli Seyyid Ahmed Efendi 1114
Kaytas Bey 1034
kayyûm 777, 1010
Kazak 116, 117, 118, 204, 205, 233, 253, 

440, 453, 518, 521, 931, 933, 965, 969, 
971; -askeri 118, 321, 329; -dil 331; -eş-
kıyâsı 231; -hatmanı 223; -kafirleri 252; 
-kal‘aları 969; -kal‘ası 883; -kapudanı 
117; -keferesi 187; -lar 252; -leşkeri 223, 
329, 886; -memleketi 969; -tâ’ifesi 886, 
969

Kazaklık 697, 701, 883
Kazancı Köprüsü 435, 494
Kazanlık 931
Kazan Nogay; -tâifesi 368; -Tatarı 366 

-seferi 1038
Kazdağı 74
Kazdağlı Halil Paşa, Trablus beylerbeyi 939
Kazıklı, kasaba 1103
Kazimir Şehri 440
kazzâz 664
Kebşe 652, 653
Keçi Mehemmed, Kapudan 142
Keçi Mehemmed Paşa, Özü muhâfızı 695, 

844, 917
Kefe 98, 215, 229, 327, 495, 820, 821, 895; 

-müftisi 694, 701; -Sancağı 229
kefere 82, 86, 109, 117, 118, 119, 132, 159, 

187, 202, 203, 207, 211, 212, 249, 254, 
272, 276, 279, 303, 316, 319, 320, 325, 
326, 331, 342, 388, 389, 441, 442, 450, 
467, 481, 482, 483, 525, 526, 531, 535, 
542, 576, 707, 780, 784, 811, 835, 871, 
885, 943, 945, 959, 1005, 1040, 1048, 
1067, 1073; -kalyonu 342

kefîl 934, 943
Kehla Menzili 624
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Kel Deli İbrahim Hoca Paşa, kapudan, 
veziriazam 940, 956, 958, 960, 961, 1055

Kel Hacı 378
Kelib, Şam Şeyhi 709, 710
Kel Mehemmed Bey, fırkate seraskeri 346
Kemal Çayırı 105, 377, 487; -Menzili 1068
Kemankeş Ahmed Paşa tabyası 301
Kemerci-oğlu Hacı Ahmed Ağa, Ev kethu-

dâsı 793
Kemerler 834
Kemikliburunu 536
Kenan Ağa, re’is 317
Kenatil keferesi 482
Kerbelâ 674, 784; -kasabası 665, 667, 674; 

-vâdîsi 415
Keresteci Mehemmed Ağa, vezîriazam ket-

hudâsı, vezîr, nişancı 89
Keresteci Mehemmed Paşa, Selanik muta-

sarrıfı 195
Kerevit Palankası 300
Kerkük 669
Kerş 327, 328, 333, 334, 366, 871; -askeri 

334; -boğazı 372, 374, 557, 880; -Kal‘ası 
366, 705, 707

Kesici Hasan Paşa, Avlonya sancağından 
ma‘zul 781, 805, 834

Kestel, karye 769
Keşfiye Menzili 660
Keşilmenek 203
kethudâ 89, 90, 107, 127, 144, 161, 178, 

182, 189, 216, 220, 222, 225, 241, 294, 
310, 335, 348, 350, 382, 449, 461, 479, 
526, 533, 559, 571, 599, 644, 655, 682, 
695, 699, 716, 732, 743, 751, 752, 757, 
809, 817, 831, 870, 873, 874, 895, 914, 
923, 930, 991, 999, 1009, 1010, 1027, 
1048, 1118, 1122, 1134, 1135, 1136; -ge-
misi 78, 569, 821; -kapusu 156; -lar 280; 
-odası 996; -yı sadr-ı âlî 873

Kevâkib-zâde Veliyyüddin Efendi, Ka‘be ve 
İstanbul kadısı 996

Kevken Limanı 820 
Kıbleli-zâde Ali Bey, gediklü müteeferrika, 

kapucular kethudâsı 436, 532, 583, 633, 
638, 644, 679

Kıbrıs 308, 495, 519, 583, 797, 801, 805, 
820, 834, 1017; -Ceziresi 793, 808; -Eyâ-
leti 875; -paşalığı 799

Kıbtî Ali Ağa; -Edirne bostancıbaşı, vezîr, 
kaimmakam, 582, 587, 590; -Paşa 760, 
768, 773, 776, 842, 868, 894, 928, 974, 
985, 994, 1017, 1058, 1136

kılavuz 149, 157, 168, 179, 186
Kılburun Kal‘ası 187, 908, 913
Kılıç Burcu 859, 861
kılıç, Hz. Peygamber'in 219
Kılıçlı Bektaş Bey 364; -oğlu 362, 363
Kınalıoğlu Menzili 123, 243, 305, 390, 434
Kınıklı Menzili 763
Kıpçak 495, 520
Kırancı Köprüsü 307
Kıratoyak Şehri 453
Kırım 92, 93, 107, 117, 118, 135, 187, 189, 

223, 225, 233, 234, 243, 305, 320, 327, 
328, 329, 332, 387, 439, 452, 453, 458, 
472, 478, 487, 519, 521, 532, 558, 632, 
633, 638, 688, 689, 690, 692, 693, 696, 
697, 701, 808, 828, 871, 873, 884, 902, 
905, 911, 915, 916, 924, 956, 969, 971, 
972, 1016, 1111; -Adası 137, 453, 705, 
880; -ahâlisi 333; -askeri 187, 223, 233, 
244, 253, 292, 368, 387, 690, 693, 697; 
-ceziresi 333; -halkı 694, 972; -hânı 94, 
189, 504, 515, 521, 690, 871, 880, 965, 
966, 971, 1000, 1016, 1017, 1059; -Han-
lığı 546, 692, 715, 1059; -hân-zâdeleri 
1059; lı 369, 697, 701, 972, 1060; -mem-
leketi 903; -mîrzâları 156; -serhaddi 687, 
904, 911; -ulemâsı 689

Kırka, Nemçe Kapralı 161
Kırkbir Mustafa Ağa, Topcubaşı; -hânesi 

1005
Kırkkilise 993, 1116
Kırla 695
kıst 428, 1100, 1101
kışla 295, 308, 319, 445, 452, 491, 609, 636, 

701, 905, 951, 1100
kışlak 87, 317, 516, 886, 932; -cı 886, 905
Kıyık Mahallesi 630, 761
Kızanbalkan 191
Kızıl Ada 808, 809
Kızılağaç 187
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Kızılbaş 348, 360, 554, 606, 608, 609, 610, 
611, 615, 616, 681, 783; -askeri 554; 
-serdârı 605

Kızılbaş Karabekir Efendi, Büyük ruz-nâ-
meci, Nişancı, reisülküttab 700, 910, 976, 
842

Kızılbayır Derbendi 122
Kızıl Burc 859
Kızılca Kal’a; -sancağı beyi 216
Kızılderbend; -boğazı 122
Kızılhisâr 342, 343, 469, 470, 1112
Kızıl Mavna 78
Kızıl Musluk 1019
Kızıl Tabya 862
Kızıl Yumurta 328, 447, 704, 1066
Kız Kulesi 566, 568, 1103
Kihel Kal‘ası 458
kilâr 576, 1099; -ı âmire 425; -arabası 1045; 

-cıbaşı 71, 238, 378, 631, 632, 638, 647; 
-ı Hâssa Odası 114; -içoğlanlar 1054; 
-kethudâsı 71

Kili 336, 693, 701; -Kal‘ası 695, 914
Kilis 364, 448, 454, 461; -alay beyi 450; 

Ekrâdı 454; -Kal‘ası 529; -Sancağı 188
kilise 84, 119, 229, 482, 502, 516, 529, 637, 

862, 1042
Kinin Kal‘ası 507, 508
Kiremitcioğlu Mehemmed Ağa, Cebecibaşı 

644, 850
Kirli Ahmed Ağa/Paşa, Hâssa Hâseki, bos-

tancıbaşı, vezîr, 819, 845, 817, 930, 941, 
943, 956, 963, 975, 982, 993, 1003, 1016

Kirli Hânım-oğlu Abdi Bey, Bostancı hâse-
kisi 1114, 1135

Kirli İsmail Paşa, Kilis Sancağı mutasarrıfı, 
İstanköy muhâfızı 188, 308, 490

Kirman 205, 253; -Kazak’ı 205, 979; -şah 
595; -şah hânı 595, 596

Kisamo Palankası 325
Kişhar Kal‘ası 389
Kitabcı Ali Efendi, Sultân kethudâsı 866
kitâbhâne 1099, 1114; -binâsı 1099
Kiyev 329; -Kal‘ası 933, 934, 969, 1002
Kiyevski, voyvoda 934
Kiyevye semti 117

knez 235, 300, 399
Koca Abdullah Ağa, Hâsodabaşı 639, 802
Koca Mustafa Ağa, yeniçeri ağası 901
Koca Halil Paşa, vezîr 299, 464
Koca Hasan Paşa, Karaman beylerbeyi 

818, 983, 984, 992
Kocaili 311, 1008
Koca Kara Mustafa Ağa, Muhzır 798
Koca Mehemmed Ağa/Paşa, Küçük mî-

rahûr, büyük mîrahûr 1047, 1048, 1050
Koca Murad Paşa, Bozcaada muhâfızı 89, 

100, 572
Koca Musa Ağa, kapucubaşı 747, 823, 888
Koca Mustafa Paşa Câmi‘i 855
Koçaniye 242
koçaşlık 1121
koçi 173
koğuş topu 78, 595
Kolar 493, 1078; -Menzili 126, 304, 392, 

433
kolçak 107, 128, 228, 248, 393
Koler, Felemenk balyosu 472
kolluk 776
Kolomeya 522; -Şehri 452
kolonborna 110, 152, 166, 180, 182, 197, 

218, 242, 250, 251, 263, 277, 289, 373, 
400, 412, 416, 418, 426, 471, 754; -topu 
93, 139, 148, 149, 182, 183, 259, 260, 
267, 269, 271, 272, 277, 280, 283, 297, 
381, 404, 413, 594, 619, 757, 759, 914

Kolonya herseği 457
Kolos Kal‘ası 929, 1058
Komaron İstvan, kapudan 383
Komaran Adası 411
konak 113, 139, 160, 168, 186, 187, 192, 

253, 258, 295, 317, 328, 329, 351, 369, 
392, 452, 486, 564, 567, 578, 584, 588, 
589, 623, 689, 843, 845, 884, 903, 909, 
922, 923, 925, 942, 948, 954, 959, 967, 
978, 1002, 1028, 1060, 1068, 1103, 1105; 
-cı 120, 315; -cılık 951

Konstantiniyye 741
kontoş 157, 177, 189, 191
Konuş Karyesi 107
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Konya 101, 222, 296, 372, 378, 432; -a‘yanı 
378

Kopan Suyu 320
Kopaslu Kal‘ası 117, 118
Kopleç Palankası 447
Kopnik Palankası 313
Korayski Kal‘ası 449
Koron Kal‘ası 1020, 1021
Koronlu Hasan, kapudan 542
Koronlu Mehemmed, kapudan 542
korsan; -gemileri 583; -kalyonu 569; lık 898, 

1112; -şehtiyesi 855; -yatağı 841
koru 107; -başı nevâle-gâhı 377
Kostaniçe Adası 499
Kostantin Bey, Eflak Beyi, 186, 187, 219, 

579, 708, 999, 1000, 1001
Kostantiniyye 520, 555, 711; -Kal‘ası 649, 

651
Koşmir Menzili 186
Koşunca, menzil 920
Kotor 509, 510; -Kal‘ası 317
Kovojde, karye 408
Koyliç Kal‘ası 1078
Koyoriha Boğazı 531
koyun 109, 401, 665, 1120
Koyun Adaları 76, 80, 81, 84, 195, 196, 

197, 341, 542; -limanı 76, 79, 81
Koyun Geçidi 693
Koyunoğlu İbrahim Bey 364
Koyun Suyu, Azak yakınında bir mahal 

203, 207, 213
kozbekci 792, 1125; kapusu 585; -ler 817; 

-ortası 958
Kozbekci Kürd Mehemmed, haseki ağa 588
Koznik 316
Köle İbrahim Ağa, Küçük Mirahûr 590
Kömşek, Barabaş ülkesinde kal‘ası 223
Kömür Limanı 490, 535
köprü 126, 133, 135, 139, 143, 144, 148, 

167, 207, 236, 237, 241, 245, 247, 252, 
258, 259, 289, 290, 294, 295, 299, 300, 
301, 307, 317, 327, 365, 372, 388, 392, 
394, 396, 397, 398, 400, 401, 403, 405, 
407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 416, 
417, 418, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 

430, 431, 441, 459, 547, 548, 581, 601, 
623, 747, 950, 1026, 1041, 1043, 1046, 
1050, 1068, 1070, 1072, 1073, 1075; 
-başı 107, 233, 259, 262, 305, 397; -başı 
408, 418, 420, 421, 423, 435; -binâsı 134, 
143, 262, 294, 295, 401, 405, 407, 413; 
-muhafazası 420; -tombazı 411, 412, 558, 
1073

Köprülü-zâde cengi 323
Köprülü-zâde Fazıl Mustafa Paşa-oğlu Nu-

man Bey, altıncı vezir 231, 232, 573, 714
Kör Ali Paşa, Sivas beylerbeyi 994
Körfos 507, 1024, 1036, 1041, 1042; -fethi 

1024; -Kal‘ası 1025, 1060
Kör Hüseyin Ağa, Ocak kethudâsı 777
Kör İskender Ağa, segbânbaşı 844, 1011
Kör Şaban Ağa 1103; -hânesi 1032
Köse Ali Paşa, kapudan 73
Köse Halil Efendi, başdefterdâr, büyük rûz-

nâmeci, vezîr 94, 188, 192, 472, 492, 684, 
701, 822, 829, 851, 874, 875, 918, 963, 
974, 897, 929, 1006, 1016

Köse Hasan Paşa; -çekdirisi 78
Köstendil 299; -bayrağı 406; -sancağı 176
köşk 67, 132, 189, 265, 349, 489, 569, 574, 

631, 779, 800, 853, 943, 1099, 1124, 
1126

köy 129, 167, 183, 400, 408, 663; -subaşısı 
399, 439; -lü 298, 385

Köy Paşası 667
Krahova Kal‘ası 317
Krakov 440; -şehri 439, 440
kral 118, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 253, 

322, 328, 385, 391, 402, 416, 437, 438, 
439, 440, 513, 562, 567, 573, 574, 634, 
688, 827, 882, 883, 884, 906, 907, 941, 
943, 952, 953, 959, 968, 998, 999, 1025, 
1036, 1098, 1131; -askeri 265; -elçisi 503; 
-ı Dobra Venedik 218; -ı Fransa nâmesi 
643, 915; -ı İsveç 885, 968; -kolu 210; -lık 
439, 440, 701, 1131

Kriştine, İsveç Kralı kız karındaşı, İsveç 
Kralı 1098

Krokodiye 514
Krupa Kal‘ası 313
Kuban 366; nehri 332, 366, 367, 454; suyu 

367, 328, 366, 367, 549, 688
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kubbe 349, 482, 1099; -altı 813, 824, 831, 
844, 852, 885, 1126, 1127; -nişîn 573, 
579, 642, 687, 692, 753, 793, 801, 816, 
818, 828, 831, 832, 834, 852, 858, 866, 
1005, 1067

Kubile 125, 126, 162, 246, 253, 294, 295, 
397, 402, 406, 408, 412, 416; -Adası 412, 
416; -Ceziresi 410; -cisri 163; -karye 392, 
411; -reayası 416; 

Kudüs 462, 653, 663; -i şerîf  495, 502, 519, 
709, 816, 841, 852, 854, 882, 1011, 1138; 
-nakıbi 854; -sancağı 94

kuka 219, 579, 708, 855, 887, 909, 920, 
1001, 1125

kul 226, 249, 277, 693, 702, 703, 780, 788, 
799; -ağaları 145, 156, 192, 428, 736, 
737, 772, 804, 928, 947, 994; -çavuşları 
736; -kethudâ lığı 72, 100, 190, 238, 759, 
870; -kethudâsı 92, 97, 112, 150, 178, 
190, 308, 405, 426, 594, 596, 598, 602, 
605, 610, 656, 659, 664, 673, 735, 743, 
744, 760, 762, 788, 804, 870, 879, 1129; 
-lar 98; -luk 941, 993; -luk defteri 1101; 
-mevâcibi 535; -tâ‘ifesi 91, 463, 579, 586, 
677, 778, 947, 980, 1101, 1146; -ulûfesi 
655; -zâhiresi 677

Kula Çiftliği 108
kulağuz 266, 298, 316, 324, 1026
kulle 83, 147, 181, 184, 207, 208, 213, 214, 

301, 379, 388, 409, 418, 427, 451, 459, 
508, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 
530, 531, 662, 840, 1004; -i kâr-gîr 154; 
-külâhı 427; -sâhibleri 526

Kullelibâğçe 557
Kulleliköy Deresi 950
Kulp Sancağı beyi 479
kumandan 153, 154, 383, 399
Kumandar Fransız Mehemmed, kapudan 

537, 540, 542
Kumkapu 558, 1019, 1062
Kumkapulu Hâce Kara Mustafa Paşa, Di-

yarbekir ve Bosna beylerbeyi 1049
Kumkapulu Kara Mustafa Ağa, Eyyubi 

Hasan Paşa kethudâsı, Basra beylerbeyi 
888, 977, 982

Kumluca Deresi 763, 764
Kummeydânı 350
kundak 326, 327; -cılar 636

Kur’ân 203, 355, 756; -ı kerîm 70, 80, 199, 
203, 309, 310, 337, 338, 339, 340, 351, 
353, 354, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 
614, 728, 765, 766, 791, 1046

Kurd Mehemmed Paşa 128, 161, 186, 232, 
245, 248, 257, 296, 301, 380, 404, 407, 
417, 419, 490, 917, 985, 1049, 1051, 
1052

Kuri beyi 594
Kurna 588, 600, 603, 604, 606, 608, 609, 

610, 614, 616, 619, 652; -ahâlisi 606; 
-Kal‘ası 593, 600, 602, 603, 605, 606, 
607, 615, 617, 619, 655; -kazâsı 615; 
-müstahfızları 606

Kurrâ efendi 1010
Kurs; -eşkiyası 322; -kralı 182; -lu 319, 322, 

330, 390, 400, 401, 451; -lu piyâde 447; 
-lu süvâr 447; -lular 390 -tayfası 383

kurşun 72, 75, 83, 96, 99, 108, 111, 135, 
138, 147, 170, 172, 175, 180, 198, 210, 
211, 220, 221, 238, 242, 268, 279, 280, 
284, 285, 315, 318, 319, 360, 375, 385, 
405, 406, 423, 436, 476, 482, 527, 541, 
571, 684, 721, 953, 1044, 1098, 1131; 
-dânesi 1045; -menzili 83, 171, 279, 369, 
404, 548; -yaylım 110

Kurşunlu Mahzen 571, 580, 1031, 1034
Kurtliviz Adası 459; -Kal‘ası 459
Kuru Çeşme Yalısı 880
Kuşcu Mustafa Paşa, Burusa Sancağı muta-

sarrıfı, Musul beylerbeyi 816, 1003, 1007
Kuşhâne 576; -kapusu 806
Kuşöyüğü 547
kutta‘-ı tarîk 235, 376, 488, 500
Kuzeyte Urbânı 217; -Arab Aşireti 217
Kuzguncuk Yalısu, Üsküdar'da 225
Kübeyr Menzili 601
Küçük Abdurrahman Ağa, Darü'-saade 

Ağası 781, 815
Küçük Ahmed Ağa, Saray Kethüdası 360, 

631
Küçük Ahûr; -zümresi 632
Küçük Ali Ağa, Salâhor 778, 799, 1024
Küçük Arab-zâde Abdurrahman Efendi, 

Sultân Mehemmed hatibi, ikinci imâm 
889

Küçükbâğçe, Karaburun'da 76
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Küçük Burç 346
Küçük Cafer Paşa 79, 162, 166, 275, 289, 

296, 299, 315, 393, 413, 422, 424; -piya-
desi 399

Küçükçekmece 193, 745, 762, 817, 872, 
873, 884, 902, 923, 930, 950, 1015, 1038; 
-menzili 556, 983, 1028

Küçük Çelebi Mehemmed Efendi, baş mu-
hasebeci 360, 434

küçükelçi 519, 550
Küçük Evlâd, segban bölükbaşı 378
Küçük Halkalı 584
Küçük Hasan Ağa, kapucubaşı 225, 435, 

487, 534, 798, 808, 924, 943, 949, 991
Küçük Hasan, Dergâh-ı âlî kapucubaşısı 

625
Küçük İsmail Paşa 127, 140, 249, 258, 297, 

301, 304, 313, 404, 405, 431, 489
Küçük Kanije 155, 161, 165, 397, 401, 430, 

497; -köprüsü 237; -Palankası 143, 398, 
411

Küçükköy; -papazı 94
küçük mîrahûr 138, 655, 743, 783; -ağalar 

1129
Küçükoda 576
Küçük Osman Ağa, Silahşor 443
Küçük Osman Paşa, ikinci vezir, Kapudan 

801, 805, 811, 815, 1081, 1111, 1137
küffâr 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 

106, 108, 110, 112, 115, 133, 135, 147, 
151, 153, 158, 159, 163, 169, 173, 180, 
196, 197, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 
212, 240, 249, 253, 257, 261, 265, 266, 
267, 274, 276, 285, 286, 289, 290, 296, 
300, 303, 306, 313, 324, 358, 368, 397, 
402, 408, 420, 439, 441, 466, 483, 528, 
536, 537, 538, 539, 541, 542, 544, 849, 
860, 862, 1000, 1064, 1066, 1072, 1076, 
1078, 1142; -donanması 73, 74, 490, 535, 
543, 544; -istilâsı 119, 306, 441, 1050, 
1070; -kalyonu 540; -kapudanesi 542; 
-kayıkları 139; -leşkeri 946; -serdârı 1077; 
-taburu 168, 290, 1075

Külahlı Ali Reis; -fırkatesi 345
Küleyb 829, 830, 831
Küpeli Hasan, Ekrad Beyi 362

Kürd 361, 362, 363, 454, 684; -askeri 988; 
-aşâyiri 984; -eşkıyâsı 361, 362; -tâ‘ifesi 
361, 989

Kürd Ahmed Ağa/Paşa, silâhdâr ağası, 
vezîr 101, 113, 174, 175, 216, 219, 361, 
379, 401, 403, 414, 419, 431, 486

Kürd Bayram-oğlu Mehemmed Paşa, Ada-
na beylerbeyi 533, 684, 708, 793, 816, 
830, 915, 917, 924, 936

Kürd Hasan Ağa, segbanbaşı 704, 707, 735, 
979, 980, 983, 1012, 1062, 1102, 1134

Kürd İbrahim Ağa, yeniçeri ağası 435, 473, 
477, 478, 486, 555, 587, 589

Kürd İbrahim Paşa 656, 659, 664, 673, 679, 
684, 686

Kürdilan 610, 616
Kürdistan 495, 519; -cizyesi 313
Kürd Mehemmed Ağa, hâssa haseki 89, 

679, 682
Kürd Mehemmed Efendi, Vâlide Sultân 

kethudâsı 559, 738, 741, 775, 866, 912, 
1015

Kürd Mehemmed Paşa 1021, 1023, 1028, 
1029, 1054, 138, 139, 1118, 1127

kürek 75, 77, 79, 125, 126, 152, 177, 198, 
221, 251, 571, 592, 665, 841, 1003, 1139; 
-ci 135, 325, 592

kürk 69, 71, 79, 89, 93, 94, 95, 102, 103, 
107, 135, 144, 146, 166, 178, 189, 192, 
194, 201, 218, 220, 225, 226, 227, 229, 
230, 232, 255, 286, 299, 305, 333, 347, 
350, 377, 378, 380, 389, 402, 428, 429, 
433, 434, 475, 487, 489, 491, 492, 534, 
545, 547, 549, 560, 564, 566, 567, 569, 
571, 573, 577, 579, 580, 587, 588, 590, 
591, 593, 622, 631, 638, 639, 643, 645, 
655, 675, 682, 683, 686, 692, 702, 711, 
713, 742, 752, 753, 758, 775, 794, 797, 
815, 821, 822, 824, 825, 840, 843, 846, 
853, 866, 872, 873, 877, 878, 879, 880, 
885, 891, 892, 898, 899, 900, 909, 910, 
912, 913, 918, 919, 920, 922, 930, 932, 
935, 941, 943, 949, 950, 959, 960, 963, 
975, 983, 994, 995, 1011, 1012, 1015, 
1023, 1035, 1048, 1060, 1063, 1066, 
1068, 1105, 1113, 1119, 1144; -cılkava 
685; -erkân 879; -i izn 878; -i nîm-ten 
914; -kakum 851; -kapaniçe 849, 903, 
920; -ler 874; -serâserli 94, 225, 227, 849, 
850, 866, 868
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kürsi-i memleket 398, 576
Kütahya 669
Kütayis; -Kal‘ası 481, 483, 484; -keferesi 

482
küttâb 619; -ocağı 298
kütüb; -hâne 1099; -i fıkhıyye 176; -i nefîse 

1099; -i târîh 138

L

Labartaban, Dadyan kethudâsı 482, 484
Ladikli Deli Emir Mustafa 728
Ladikli Seyyid Deli Mustafa 777
lagam/lağım 147, 154, 176, 181, 209, 210, 

211, 303, 396, 418, 444, 449, 859, 860, 
861, 862, 863, 931, 1074; -gediği 213; -cı 
237, 432; -cıbaşı 210

Lahsa 495, 519
Lalagöz Ahmed Ağa, kapucubaşı 1006
Lâleli Câmi‘ 636
Lâleli Çeşme 1019
La‘lî-zâde; -mülhid 1033; -müneccim 1044
La‘lî-zâde Şeyh Mehemmed Efendi, İstan-

bul kadısı 591, 802, 834
Lambraki, Boğdan Voyvodası Mayna Beyi 

108, 855
Langa Bostanı 1019
Lapseki 341
Latin lisânı 512
Laz Mehemmed Ağa, Kul kethudâsı 997
Laz Mustafa Ağa, segbânbaşı 556, 584
Leccun 462, 816
Lefkade ceziresi 507
Leh 92, 117, 322, 439, 440, 472, 493, 494, 

515, 519, 521, 548, 550, 632, 690, 811, 
849, 882, 906, 925, 927, 931, 945, 946, 
952, 966, 967, 968, 1033; -askeri 118, 
437, 439, 440, 452, 514, 515, 522, 638; 
-atlusu 316, 438; -a‘yânı 385, 437, 439, 
440, 906, 967; -bâzergânları 517; -beyleri 
949; -büyük elçisi 518; -büyük hatmânı 
116, 439, 522; -cengcisi 945; -cumhuru 
474, 518, 519, 945, 946, 952, 959, 981, 
1039; -dilleri 187; -diyarı 92, 223, 316, 
638; -elçisi 506, 512, 515, 559, 567, 572, 
573, 948, 951, 993, 1001; -hududu 968; 

-kâfiri 945; -kal‘aları 906; -keferesi 187, 
353, 473, 553; -kralı 118, 391, 512, 513, 
516, 518, 519, 522, 638, 827, 882, 951; 
-krallığı 437, 440, 451, 452; -lü 322, 328, 
437, 438, 440, 513, 516, 517, 518, 558, 
632, 638, 827, 855, 882, 884, 904, 934, 
965, 966, 967, 968, 1025; -memleketi 92, 
116, 437, 440, 522, 882, 883, 906, 925, 
933, 966, 968; -murahhasları 511, 512; 
-seferi 1144; -re‘âyâsı 516, 517, 518; -ta-
buru 438, 522; -tâ’ifesi 515, 827; -tüccârı 
517; -üsârâsı 517; -vekili 493, 533; -vilâ-
yeti 514, 515, 516, 517, 518, 904

Lekvan cemâ‘ati 454
lenger-endâz 849, 850, 892, 916
Leopoldos, Roma İmparatoru 496, 502, 

1036
Lepoşka Kal‘ası 327
Lerzekiyye Kal‘ası 600; -şattı 600
Leş Kal‘ası 379
leşker 92, 93, 208, 210, 223, 266, 757, 883; 

-i Tatar 92, 213
Leton 513, 517
levâzım/levâzımât 71, 95, 110, 137, 158, 

197, 224, 305, 321, 398, 549, 762, 767, 
954, 1003, 1037, 1038; -ı seferiyye 245, 
659

levend/ât 84, 110, 127, 129, 200, 220, 
225, 231, 327, 346, 530, 535, 595, 708, 
794, 811, 812, 817, 821, 915, 989, 1142; 
-eşkıyâsı 1142; -fırkatesi 535; -ı bahrî 594; 
-kapusuz 465; -makulesi 984; -nâme fenni 
752; -ulufesi 490

Levend Yusuf  Ağa, Çakırcıbaşı, kapucubaşı 
96

Leyon Hân, Dadyan Hânı 314
Lezez; -mevâcibi 819, 843, 854, 898, 920, 

997, 1053, 1105; -ulufesi 308, 435, 494, 
564, 581, 640, 685, 799, 835, 881, 942, 
977, 1081, 1114, 1146

Libka Tatarı casusları 945
Lika grofu 447
liman 80, 82, 83, 239, 342, 343, 468, 469, 

506, 859, 977, 1076, 1077
Liman Burcu 859, 862, 863
Limni 244, 538, 543, 544, 944, 1048; -Ce-

ziresi 538, 543, 544, 700, 793, 823, 1136; 
-Kal‘ası 880, 930, 963

1218 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Linç Kal‘ası 392
Linink grofu 458
lipor 173
Lipovireski, De-Konte 439
Lipva 126, 133, 142, 144, 145, 155, 158, 

159, 161, 165, 166, 194, 320, 497; -cene-
rali 155; -Kal‘ası 106, 134, 143, 148, 149, 
154; -sahrâsı 159

Lipvalı Ahmed Ağa, çavuşbaşı, silâhdâr 
ağası 1061, 1066, 1079

Lirone memleketi 459, 460
Litve; -askeri 118, 440; -büyük hatemânı 

439, 440; -küçük hatmanı 439, 440
livâ 610, 674, 718, 725, 727, 753, 754, 769; 

-yı küfrân 722
Liyo Herseki, Leh kumandanı 187
Liyomerski, hatman 522
Liyori, Nemçe kapudanı 142
Lof, karye 408
Logon, karye 258, 402
Logoş 106, 133, 156, 158, 398, 497, 1065; 

-fethi 1038; -Kal‘ası 106, 134, 148, 160, 
167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 1079

lonbar 78, 540
Lopohin knezi 329
Lopoşka 448; -Kal‘ası 449
Lord Paget, İngilis elçisi 643
Lotraz 109
Luristan dağları 601, 623, 624
Lutrik-oğlu, Nemçe Çasarının hemşîre-zâ-

desi 437
Lütfi Ağa 1140

M

Ma‘an Kal‘ası 709, 710
Ma‘an-oğlu; -Hüseyin Bey 734; -Sâlihî 734
mâbeyn 270, 874; -Odası 1130
Macar 121, 125, 139, 142, 144, 162, 169, 

254, 303, 322, 323, 384, 389, 390, 409, 
411, 412, 451, 496, 500, 811, 999, 1042; 
-askeri 127, 142, 144, 322, 389, 410; 
-atlusu 410, 414; -a‘yânı 384, -cengî 143; 
-eşkiyası 389; -haydud 123, 155, 319; 
-kafiri 164; -kal‘aları 126; -kapudanı 148; 

-katanası 148, 167, 168, 169, 256, 291, 
295, 385, 409, 420; -keferesi 811; lar 322, 
383; -leşkeri 441; -palankası 905; -re‘âyâsı 
383; -sınırı 1038; -sipahileri 323, 324; 
-tâifesi 148, 322, 384, 389; -vilâyeti 266; 
-voyvoda 239, 245, 433

Maçin 336
Ma‘den 242; -semti 242
Madyan Nehri 607, 619
Maglay Kal‘ası 441, 444, 449
Magosa Kal‘ası 793, 808, 1017
Magrolci grofu 447
Manisa Sancağı 190
Mağrib 495; -i Cezâyir Kal‘ası 859; -Trab-

lus Ocağı 939
mahbûs 73, 100, 101, 147, 432, 720, 787, 

805, 839, 930, 935, 1101 
Mahmud, Sultan 255, 256, 340, 345
Mahmud, Şehzâde 644, 712, 825
Mahmud Ağa, cübbedâr-ı şâhi 595
Mahmud Ağa, defter kethudası 432 
Mahmud Ağa, Deli Balta-oğlu, kul kethudâ-

sı, segbânbaşı 100
Mahmud Ağa Kapu Ağası 698
Mahmud Ağa yeniçeri ağası 101, 176; Ayrı-

ca bk. Gürcü Mahmud Ağa
Mahmud Bey, Ayıntab Sancağı Beyi 249, 

387
Mahmud Bey, Mevlid Mehemmed Paşa-oğ-

lu, Maraş Karsı Sancağı mutasarrıfı 431, 
490

Mahmud Bey-oğlu hâtunu 231
Mahmûd Efendi, hâce 350
Mahmûd Efendi, İmâm-ı sultânî-i sâni, 

Rumili kadıaskeri 575, 760, 777; -Şeyhu-
lislâm 976, 1004, 1005, 1006, 1007; Ay-
rıca bk. Solak-zâde Tophaneli Mahmud 
Efendi

Mahmud Paşa 127, 159, 161, 168
Mahmud Paşa, Acem Mustafa Paşa birâ-

der-zâdesi, Habeş beylerbeyi 1058
Mahmud Paşa, Bostancı, Sakız muhâfızı 

145, 219, 403
Mahmud Paşa, Hamamı 870; -Mahkemesi 

1066; -nâ’ibi 1109
Mahmud Paşa oğlu Çiftliği köşkü 189
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Mahmud Paşa, vezîr, Bosna beylerbeyisi 
441; -vezîr, yeniçeri ağası 178, 226, 232, 
257, 277, 284, 373, 376, 403, 412, 414, 
415, 418, 422, 424, 436; bk. Arnavud 
Mahmud Paşa; bk. Bostancı Mahmud 
Paşa.

mahsûr; -ı kal’a 203; -ı müslimîn 204, 206, 
211, 212, 213, 240, 243, 382, 442, 482, 
1051, 1052, 1075, 1076

mahzar 97, 111, 114, 115, 135, 136, 137, 
202, 233, 463, 613, 614, 650, 669, 672, 
673, 689, 692, 693, 694, 695, 730, 738, 
739, 742, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 
751, 755, 765, 780, 782, 796, 804, 818, 
830, 878, 901, 903, 904, 924, 935, 1020, 
1047, 1048, 1100, 1138, 1141, 1144

mahzen 153
Mâ’ide sûresi 309, 310
makarr-gâh 692
Makar-oğulları 303, 381
Makarski Kal‘ası 312
Makova 167, 237
Makri-oğlu, Hacı Hüseyin bâzergân 471, 

561
Maksûd Giray, Sultan 452
Maktûl Ali Bey-oğlu Murad Bey, Ramazan 

Bey karındaşı 649
Maktûl Ali Paşa, sadr-ı sâbık-yalısı 550
Maktûl Kara İbrahim Paşa, sadrazam 684, 

910
Maktûl Kara Mustafa Paşa, sadrazam; -yalı-

sı 589, 714, 1113
Maktûl Kara Mustafa Paşa-oğlu Ali Bey 643
Maktûl Kıyıncı Ali Paşa; -hânesi 558
Maktûl Şâmlı Ahmed Paşa, mir-i hac 551
Maktûl-zâde Genç Ali Paşa, Kandiye San-

cağı muhâfızı 685
Malabork, iskele, Danska'dan iki mil aşağı 

440
Malanik Dağı 242
Malatya 364, 829
Malatyalı Emir Ahmed Paşa, Silifke Sancağı 

Beyi 632
mâlikâne 701, 1139
mâliye 310
Malkara 741, 963

Malta 1112; -bayrağı 583; -çekdirmesi 344; 
-kalyonu 560; -kapudanı 863; -korsanları 
1112

Mamak, kasrı 648
Mamalu; -Bektaş Bey-oğlu Ömer Bey, Türk-

man 378; -Türkmânı 378
Mamay-oğlu 335
Mamya Hân, Dadyan Hânı 314
manâsıb 715, 716, 765, 773, 786, 793, 801, 

812, 818, 828, 888, 895, 907; -ı ilmiyye 
715, 740

manastır 999, 1042, 1065
Manastır 124, 162, 316; -serdengeçdisi 140
Mancuk Aşireti 216
Manika Hüseyin Bey çekdirisi 808
Mani, Müntefik şeyhi, Arab şeyhi 476, 597, 

602, 610, 617, 620, 624, 653, 661, 668
Manisa Umûmî Kütübhânesi 131
Mankaliyye 336
mansıb/manâsıb 68, 111, 118, 185, 257, 

308, 396, 435, 489, 534, 571, 584, 614, 
616, 639, 702, 711, 715, 716, 730, 734, 
759, 760, 773, 775, 777, 792, 798, 799, 
800, 802, 803, 812, 813, 819, 828, 831, 
832, 836, 837, 842, 850, 855, 856, 895, 
915, 918, 924, 938, 949, 980, 985, 987, 
991, 993, 994, 996, 997, 1003, 1011, 
1017, 1018, 1021, 1023, 1048, 1057, 
1066, 1098, 1100, 1101, 1102, 1111, 
1115, 1135, 1136, 1137; -ı fetvâ 90; -ı 
mahlûle 91

Mansûriye Kal‘ası 600
Mansur-zâde Ahmed Efendi, Fetvâ Emîni 

97, 361
Manyaskapusu 636
Manyat-oğlu, 898, 899
marangoz 565
Marangoz Süleyman, kapudan 542
Mar‘aş 166, 454, 519, 831; -Eyâleti 189, 

924; -beyi 594, 605; -beylerbeyi 290; 
-dağları 565; -Kal‘ası 365; -vâlîsi 874

Mar‘aşlı Osman Ağa 231
Mar‘aşlı Veli Paşa, Erzurum-Kars beylerbe-

yi 1098
mareşal 153, 281, 440
Marko 302
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Markos Andras, kapudan 383
Marmara Adası 839
Martalozbaşı Topal Osman 1006
Martines 154, 155
Martinoş 106; -Palankası 411, 430
Maryol-oğlu Mehemmed Paşa; -çekdirisi 74
masar 72, 98, -mevâcibi/ulûfesi 96, 229, 

373, 546, 567, 585, 642, 699, 809, 824, 
836, 844, 856, 870, 886, 903, 921, 944, 
979, 1003, 1081, 1110, 1114, 1146

maslahat-güzâr 503
mataracı 991; -başı 67, 1118
matbah 576; -ı âmire 487, 576, 870, 1117; 

-ı hâs 298
mavna 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 196, 198, 

200, 343, 467, 490, 535, 757, 820; -ka-
pudanı 344

mayistire sereni 225
Mayna re‘âyâsı 108
Mazapa, Barabaş hatmanı 321, 328, 329, 

332, 453
Mazebaş, Barabaş Kazağı Baş Hatmanı 117
Mazlum Ali Ağa, Çorbacı, kethudâ 779, 

812, 949, 985
Mecdî Mehemmed Efendi, Anadolu kadıas-

keri 822, 824, 874, 891
meclis 88, 93, 116, 133, 251, 396, 398, 479, 

506, 512, 612, 613, 625, 645, 650, 690, 
723, 728, 735, 736, 742, 747, 751, 755, 
760, 766, 785, 808, 809, 835, 897, 900, 
902, 907, 927, 934, 939, 947, 951, 967, 
978, 1002, 1005, 1007, 1013, 1037, 1103, 
1118, 1128; -i ilm 88; -i meşveret 473, 
671, 694, 736

meç 173, 180, 281, 562
Medîne 91, 708, 960, 1054; -hurması 992, 

1034; -i münevere 306, 491, 495, 519, 
681, 879

medrese/medâris 221, 612, 715, 716, 724, 
870, 877; -türbesi 855

Meftûnî 807
Mehdî 219
Mehemmed 95, 112 
Mehemmed, Ahmed III şehzâdesi 835, 944, 

976, 1059
Mehemmed, bin İsa, Uzeyrak Şeyhi 608

Mehemmed, Cebecibaşı vekili 335
Mehemmed, divân efendisi 991
Mehemmed, el-Kādî 1146
Mehemmed, Fındıklılı, Muharrir, Dülbend 

Ağası, Çukadar 283, 737
Mehemmed, Hacı, Müjdeci 939, 960, 992
Mehemmed, kethudâ 991
Mehemmed, Nalband 1140, 1141 
Mehemmed, Sultân 116, 492, 582, 592, 

706, 763, 769, 832
Mehemmed, Şehzâde; -fevti 706
Mehemmed, IV, Sultân 66, 94, 195
Mehemmed Ağa 707, 922, 1027
Mehemmed Ağa, Ballı Bozok mülakkab, ye-

niçeri ağası, Niğbolu Sancağı mutasarrıfı 
851

Mehemmed Ağa, bostancıbaşı 726, 1141
Mehemmed Ağa, Deli, silahşor 79 
Mehemmed Ağa, Dergâh-ı âlî kapucubaşı 

vekîl-i harcı, mübâya‘a ağası 205
Mehemmed Ağa, Filibe koru ağası, cebeci-

başı 435
Mehemmed Ağa, Haseki, Turnacı, Sekson-

cu, zağarcı 190, 260, 295, 403, 424, 419, 
608, 609, 619, 822, 823, 963, 997, 1032, 
1066, 1079

Mehemmed Ağa, Hazinedâr, hânesi 924
Mehemmed Ağa, kapucubaşı, Mübaşir 314, 

691
Mehemmed Ağa, kul kethudâsı 1080
Mehemmed Ağa, Mir-i mirân, Basra Kapu-

danı 711
Mehemmed Ağa, Muhzır, Seksoncu 844
Mehemmed Ağa, müjdeci 829
Mehemmed Ağa, ser-mehterân-ı alem 488
Mehemmed Ağa, sipâhîler ağası 85
Mehemmed Ağa, Sivas beylerbeyi 1080
Mehemmed Ağa, Telhisci 589
Mehemmed Ağa, Topcubaşı vekili 335
Mehemmed Ağa, vezîriazam ağalarından, 

vekil-i harç, küçük mîrâhûr 1011
Mehemmed Ağa, veziriazam dâmâdı ve 

kethudâsı 1099
Mehemmed Ağa, Yeniçeri ağası 1127
Mehemmed Ağa, yeniçeri ağası vekili 166
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Mehemmed Ağa, Yeniçeri Ocağı'ndan 
Haseki 703; Ayrıca bk. Baltacı Mehem-
med Ağa; bk. Çelebi Mehemmed Ağa; 
bk. Çerkes Mehemmed Ağa; bk. Deli 
Mehemmed Ağa; bk. Doğramacı Me-
hemmed Ağa; bk. Keresteci Mehemmed 
Ağa; bk. Kiremitcioğlu Mehemmed Ağa; 
bk. Kürd Mehemmed Ağa; bk. Selanikli 
Mehemmed Ağa; bk. Şatır Mehemmed 
Ağa; bk. Telhisi Mehemmed Ağa; bk. 
Türk Mehemmed Ağa

Mehemmed Bey 995, 1117, 1130
Mehemmed Bey, Arabgir Sancağı Beyi 128
Mehemmed Bey, Cessan ve Bedre Sancağı 

Beyi 479
Mehemmed Bey, Defterdâr Emini 492
Mehemmed Bey, dergâh-ı âlî kapucubaşısı, 

Sipâhiler ağası 1109
Mehemmed Bey, İdil Sancağı Beyi 479
Mehemmed Bey, Karahisar-ı Şarki Sancağı 

Beyi 249
Mehemmed Bey, Peşkir Gulâmı, Büyük 

Mîrâhur 1080
Mehemmed Bey, Safiye Sultân-oğlu, silâh-

dâr ağası, şıkk-ı sâni, çavuşbaşı vekili 841, 
868, 910, 1061

Mehemmed Efendi 726, 775, 808, 820, 
1002

Mehemmed Efendi, Anadolu kadıaskeri 
473

Mehemmed Efendi, Edirne Kadîriler Şeyhi 
761

Mehemmed Efendi, Hacı, İstanbul kadısı, 
İmam-ı Sultâni 856; -hekimbaşı, münec-
cimbaşı 67, 69

Mehemmed Efendi, İmam 733, 734; 
-İmâm-ı Sultâni, İstanbul kadısı 851, 855

Mehemmed Efendi, Mektubcu, Defterdâr 
704

Mehemmed Efendi, Müftî 747, 763; -Sü-
leymaniye Hâtibi, Hünkâr İmâmı 808; 
-Şeyhulislâm 101, 785, 807

Vâlide Sultan kethudâsı 307, 373, 478; 
Ayrıca bk. Atâullah Mehemmed Efendi; 
bk. Bakkal-oğlu Sarı Mehemmed Efendi; 
bk. Evliyâ Mehemmed Efendi; bk. Fene-
ri-zâde Mehemmed Efendi; bk. İmam 
Mehemmed Efendi; bk. Mecdi Me-

hemmed Efendi; bk. Rıfkı Mehemmed 
Efendi; bk. Sadık Mehemmed Efendi; 
bk. Sahhâf-zâde Mehemmed Efendi; bk. 
Sümüklü Mehemmed Efendi; bk. Şehri 
Mehemmed Efendi; bk. Tevkifi-zâde 
Mehemmed Efendi

Mehemmed Giray Sultan, Yanbolu hân-za-
desi 336

Mehemmed Hân 726; -Dağıstan pâdişâhı 
1032; -Özbek Hânı 96, 799; -Sultan 428

Mehemmed Paşa 162, 168, 265, 317, 381, 
446, 478, 710, 760, 830, 898, 922, 924, 
929, 1101, 1144

Mehemmed Paşa, Bosna beylerbeyisi 312, 
317, 327, 381

Mehemmed Paşa, Derviş Ağa-oğlu 73, 74, 
201

Mehemmed Paşa, dördüncü vezir, nişancı 
1069

Mehemmed Paşa, elçi 479, 480; -Emi-
rü'l-hac, Şam beylerbeyi 708, 709, 710, 
830, 831

Mehemmed Paşa, kaimmakam 921
Mehemmed Paşa, Kapudan, Sakız muhâfızı 

297, 302, 313, 392, 404, 411, 447, 598, 
892, 899, 915, 987, 1062

Mehemmed Paşa, Köşkü, Dâvudpaşa'da 
910, 930, 949

Mehemmed Paşa, Kürd Bayram-oğlu 1080; 
-Maryol-oğlu 78, 201

Mehemmed Paşa, serasker 925, 926
Mehemmed Paşa, Serhadlü, Köstendil San-

cağı Beyi 299, 392, 393, 404
Mehemmed Paşa, Şehsuvar-oğlu, Anadolu 

beylerbeyi 252, 874, 992, 1050
Mehemmed Paşa, Tuna Kapudanı 294
Mehemmed Paşa, vezîr, Belgrad muhâfızı 

429, 434, 446
Mehemmed Paşa, vezîriazam 194, 770, 

898, 899, 911, 912, 920, 921, 922, 931, 
1080, 1081

Mehemmed Paşa, vezîr, Nişancı 101 
Mehemmed Paşa, -yı Şehîd Türbesi 1020; 

Ayrıca bk. Şahin Mehemmed Paşa; 
bk. Elmas Mehemmed Paşa; bk. Genç 
Mehemmed Paşa; bk. Kurd Mehemmed 
Paşa; bk. Dursun Mehemmed Paşa; 
bk. Hısım Mehemmed Paşa; bk. Kürd 
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Mehemmed Paşa; bk. Bağdadlı Kara 
Mehemmed Paşa; bk. Göleli Mehem-
med Paşa; bk. Şahin Mehemmed Paşa; 
bk. Gürcü Mehemmed Paşa; bk. Kara 
Mehemmed Paşa; bk. Aşcıoğlu Mehem-
med Paşa; bk. Mevlid Mehemmed Paşa; 
bk. Mısırlı Mehemmed Paşa; bk. Arslan 
Mehemmed Paşa; bk. Rami Mehemmed 
Paşa; bk. Doğramacı Mehemmed Paşa; 
bk. Ebu Kavuk Mehemmed Paşa; bk. 
Çerkes Mehemmed Paşa; bk. Baltacı Me-
hemmed Paşa; bk. Çıfıt-oğlu Mehemmed 
Paşa; bk. Ermeni Mehemmed Paşa.

Mehrud Nâhiyesi 625
mehter; -ân 647; başı 174; -hâne 156, 189, 

192, 251, 592, 605, 629, 660, 661, 665, 
692, 866, 872, 873, 879, 894, 902, 910, 
922, 1060, 1118, 1126, 1133; -çadırları 
140, 182; -i humâyûn 1046 

Mehter Ali 325
Mekke 551, 708, 809, 892, 960; -i müker-

reme 95, 100, 306, 350, 434, 495, 519, 
626,715, 716, 829, 852, 856, 892, 991, 
1058; -pâyesi 855

mektebler 871
mektûb 93, 105, 107, 116, 118, 135, 136, 

156, 165, 223, 228, 232, 233, 234, 236, 
237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 
252, 256, 264, 294, 313, 316, 320, 329, 
330, 365, 382, 383, 384, 388, 389, 463, 
473, 484, 578, 588, 595, 596, 597, 598, 
599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 
620, 622, 624, 651, 663, 666, 668, 675, 
681, 708, 735, 745, 746, 748, 840, 932, 
946, 952, 989, 1005, 1021, 1036, 1041, 
1063, 1065, 1101, 1131; -cu 922; -ı 
ser-çeşme 988

Mektûbcu Abdi Efendi, Hân kapu kethudâ-
sı 633

Melekkapusu 636
Melen Nehri 1006
melik 484, 495
memâlik/memleket 99, 504, 931, 933, 938, 

939, 940, 946, 947, 952, 965, 971, 1144; 
-i Frengistân 943; -hâkimi 476; -i İslâmiy-
ye 68, 137, 181, 235, 455, 492, 688, 690, 
696, 702, 835, 859, 905, 906, 925, 1005, 
1029, 1110; -i mahrûse 501, 502, 517, 
965, 1142

Memiş Paşa-oğlu Abdurrahman Paşa, 
ümerâ-yı bahriyye 701

Memo-zâde Hasan Bey 433
Mempalgrad Nâhiyesi 457
Menastrac 187, 522
menâzil 228, 234, 1021
Mendeli Kasabası 625
Meneviş İbrahim Ağa, Silahşor 443
menfâ 99, 875
menşûr 753; -ı emân 775
Menteş Abdurrahim Efendi, Anadolu Ka-

dıaskeri, 834, 844, 869, 874, 917
Menteşe; -a‘yânı 231; -Sancağı 195
Menteş-zâde Abdurrahim Efendi, Rumili 

Kazaskeri, Şeyhülislâm 1018
menzil 86, 88, 96, 106, 107, 113, 121, 123, 

124, 125, 126, 141, 142, 149, 183, 185, 
186, 187, 188, 228, 232, 234, 240, 241, 
263, 306, 363, 381, 382, 494, 531, 533, 
551, 555, 564, 574, 582, 588, 589, 595, 
599, 601, 602, 603, 606, 607, 615, 620, 
622, 623, 624, 625, 630, 660, 661, 682, 
701, 863, 900, 909, 950, 955, 956, 983, 
1015, 1038, 1041, 1060, 1068, 1105, 
1106, 1113; -gâh 612; -şaykaları 184

Mercangöz; -Beyi 874; -Mehemmed Bey 
585; -Mustafa Bey 1017

Meriç 233, 306; -Nehri 107, 111
merkad-i Eyyûb-i Ensârî 867
Merkiş, kâfir 861
mermer 540; -yuvarlak atar 471, 1049
Mermer Limanı 490, 536
Merzifonî Cündî Mehemmed Efendi, Sul-

tan Bayezid Şeyhi 758
mesâcid 145, 871, 1019; -mürtezikası 293, 

427
mescid 637, 724, 870; -i şerîf  306
Mescid-i Aksâ 1138; -ta‘mîrâtı 1138
Mesih Paşa Bağçesi 774
Mestan Mehemmed Ağa, gönüllü ağası 237, 

318, 402
meşâyih 69, 91, 100, 107, 111, 145, 193, 

307, 376, 377, 385, 435, 475, 546, 556, 
566, 584, 610, 612, 613, 614, 642, 675, 
699, 724, 729, 731, 747, 754, 756, 775, 
786, 807, 824, 835, 845, 859, 869, 870, 
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878, 879, 902, 903, 912, 944, 947, 978, 
983, 1002, 1009, 1010, 1023, 1037, 1099, 
1104, 1114, 1115, 1124, 1126; -efendiler 
730; -i ızâm 865; -silsilesi 867

Meşîhat 937
meşk hâcesi efendi 1010
meşveret 97, 99, 124, 132, 148, 158, 249, 

250, 321, 333, 394, 399, 420, 439, 450, 
466, 473, 474, 484, 522, 523, 581, 596, 
598, 625, 694, 716, 717, 719, 730, 732, 
735, 736, 737, 738, 739, 744, 766, 767, 
788, 789, 796, 802, 859, 884, 887, 903, 
927, 938, 947, 953, 955, 958, 959, 961, 
962, 974, 1005, 1036, 1041, 1052, 1059, 
1060, 1072, 1074, 1077, 1109

meteris 81, 95, 133, 147, 150, 160, 163, 
169, 181, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
213, 240, 243, 254, 259, 260, 263, 266, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 
279, 280, 281, 282, 284, 285, 288, 289, 
290, 292, 294, 302, 323, 324, 364, 365, 
381, 399, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 
413, 414, 415, 420, 421, 422, 423, 424, 
425, 442, 525, 526, 527, 695, 768, 770, 
771, 820, 860, 953, 1044, 1050, 1052, 
1068, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 
1076, 1077; -askeri 396, 465, 859; -erbabı 
270; -hendekleri 269

mevâcib 84, 92, 296, 427, 452, 470, 521, 
544, 591, 606, 619, 702, 703, 713, 717, 
778, 780, 789, 866, 870, 920, 1080, 1100; 
-i kıst 432

mevâlî 191, 193, 556, 715, 723, 724, 731, 
832; -i izâm 777; -i müderrisîn 104, 107, 
228, 307, 435, 588, 590, 786, 950

mevâşî 526, 709, 710, 767
mevkūfât defteri 310
Mevkūfâtî Yazıcı İbrahim Efendi 1047
Mevlânâ Seyyid Ali Efendi, müfti 906
Mevlevî şeyhleri 1123
mevlid; -pişkeşi 568; -i şerîf  463, 491, 557, 

576, 577, 634, 645, 681, 748, 805, 816, 
842, 850, 867, 879, 894, 917, 939, 960, 
992, 1013, 1033, 1061, 1097, 1111, 1136

Mevlid Mehemmed Paşa, Hüdavendigar 
Sancağı Beyi 232, 258, 336, 376, 399, 
403, 413, 424, 431

Mevlüd Mehemmed Paşa-oğlu Mahmud 
Bey, Maraş Kars Sancağı Beyi 490

Meydân-ı lahm 719, 720, 721, 723, 724, 
726, 727, 730, 731, 732, 734, 736, 742, 
745, 748, 751

Meymûniye, yorga bârgîri 348
Meyyit İskelesi 567
Mezemorta Hacı Hüseyin Paşa, kalyonlar 

kapudanı 74, 84, 85, 99, 195, 201, 218, 
226, 465, 341, 380, 534, 560, 564, 569, 
580, 593, 635 

Mezîriyye 989
mezra‘a 522, 528, 859, 864
Mısır 93, 95, 98, 101, 138, 178, 248, 255, 

348, 470, 487, 495, 544, 550, 565, 573, 
577, 579, 685, 715, 731, 747, 777, 784, 
809, 815, 816, 818, 828, 852, 853, 857, 
880, 907, 935, 940, 943, 949, 991, 1006, 
1030, 1039, 1054, 1063, 1077, 1115, 
1136, 1138, 1144; -askeri 104, 133, 139, 
143, 150, 158, 170, 195, 200, 218, 222, 
230, 232, 258, 277, 290, 293, 313, 319, 
341, 371, 428, 463, 488, 490, 535, 907, 
917, 938, 949, 963, 974, 980, 1068; -beyi 
192; -beyliği 286, 1057; -buğdayı 319; 
-hazinesi 195, 534, 585, 591, 644, 704, 
811, 825, 838, 852, 858, 874, 891, 916, 
941, 964, 995, 1017, 1034, 1066, 1112, 
1137; -hükumeti 549, 886, 1003; -kalyo-
nu 975; -lı 278, 281, 287, 319, 371, 852; 
-lı kulu 291; -lı meterisi 279-Sâhibi 219; 
-serdengeçdileri 222, 421; -şaykası 857; 
-ümerâsı 118; -vâlisi 1144

Mısır-ı Kâhire 519; -çengileri 1117
Mısırlı Çerkes Mehemmed Paşa, Erzurum 

Vâlisi 1068
Mısırlı Mehemmed Paşa, vezir 195, 336, 

372, 431, 432, 433, 446, 532, 547, 565, 
581, 593, 596, 605, 610, 625, 632

Mısırlı Osman Ağa, Silahşor 168
Mısırlı-zâde İbrâhim Paşa, vezîr, Anadolu 

beylerbeyi, Mora seraskeri 73, 103, 124, 
127, 134, 150, 156, 176, 178, 186, 375, 
378, 403, 413, 415, 419, 420, 422, 424

Midillü 73, 101, 103, 199, 200, 346, 491, 
538, 539, 543, 856, 1100, 1114, 1136; 
-cezîresi 197, 466, 805, 895

-Kal‘ası 73, 82, 90, 198, 854, 935, 942, 
1115, 1136; -sâhili 198

Midillülü İsmail; -Ağa, vezîriazâm telhiscisi 
547; -Paşa, Kıbrıs beylerbeyi 561

1224 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



miftâh; -ağası 962; -ı Kâbe 761
Mihadiye 1038; -boğazı 185; -palankası 

184, 1051, 1065, 1079; -yolu 182
Mihal Bey, Yenişehir a‘yânından 231
Mihal, Boğdan Beyi 886, 1031, 1032
Mihaliç 757
Mihrimah Sultân Câmi‘i 1102
mi‘mâr 132, 166, 400; -ağa 1127; -ân 1099
Minder Masdısı İbrahim Paşa, Erzurum ve 

Şehrizor beylerbeyi 811, 818, 837, 850, 
881, 900, 917, 929

Minkala kalyonu 468, 537, 539 
mîr; -i alem 488; -i hac 94, 195, 336; -i mîrân 

91, 129, 132, 134, 141, 142, 147, 162, 
170, 177, 178, 183, 190, 213, 235, 250, 
267, 270, 273, 278, 285, 289, 310, 362, 
380, 393, 395, 399, 405, 407, 418, 419, 
421, 422, 475, 505, 595, 602, 603, 614, 
618, 619, 626, 657, 659, 660, 665, 671, 
673, 696, 758, 850, 911, 917, 918, 919, 
928, 974, 980, 988, 1006, 1025, 1033, 
1037, 1062, 1079, 1123, 1141, 1142

mîrahûr 367, 868; -ağa 742, 743, 744, 745, 
1119, 1128, 1130; -ı evvel 224; -ı evvel 
ağa 839, 583

mîrî 72, 73, 74, 98, 99, 113, 127, 145, 153, 
166, 173, 177, 181, 183, 190, 195, 217, 
218, 221, 224, 225, 226, 236, 247, 250, 
255, 277, 290, 336, 337, 361, 370, 371, 
376, 393, 399, 403, 407, 428, 436, 447, 
448, 449, 459, 464, 476, 477, 517, 523, 
532, 545, 554, 558, 630, 635, 699, 707, 
741, 776, 835, 845, 866, 872, 879, 884, 
902, 918, 924, 956, 978, 981, 998, 1001, 
1006, 1017, 1030, 1032, 1039, 1058, 
1061, 1062, 1063, 1079, 1098, 1103, 
1104, 1105, 1106, 1027, 1125, 1133, 
1140, 1143; -Arnavud piyadesi 275, 289, 
296, 297; -bağçe 1146; -barut-hâne 491; 
-beşlü 297; -Bosna levendatı 162; -Bosna 
piyadesi 370; -Bosna piyâdesi 448; -Bosna 
yayası 432; -ceng kalyonu 535; -çiftlik 88, 
642; -galite 335; -hidmet 591; -kalyon 
104, 195, 326, 334, 341, 342, 463, 465, 
471, 490, 544, 549, 557, 560, 561, 565, 
566, 569, 571, 575, 580, 583, 593, 639, 
649, 685, 705, 794, 811, 820, 836, 838, 
841, 855, 857, 877, 880, 885, 913, 920, 
924, 929, 941, 958, 991, 1004, 1058, 
1082, 1113, 1135, 1144; -kalyon kapuda-

nı 560; -kalyonlar 73, 195, 198, 201, 870; 
-kalyon levendi 490, 535; -kalyonu 568; 
-Karadeniz kalyonu 549; -kereste 835; 
-levendât 128, 442; -mâl 71, 98, 378, 550, 
586, 653, 655, 663, 676, 836, 1111, 1115, 
1140; -mukāta‘a 874; -mukata‘ât 780; 
-müteferrika 413; -pâyzen 1130; -pek-
simât 119; -piyâde 128, 170, 236, 259, 
370, 375, 381, 382, 404, 428, 443, 448, 
524, 527; -sarây 579, 818; -sefâyin 1038; 
-segbân 282, 554; -süvârî 231, 296, 371, 
379, 399, 403, 420, 421, 422, 423, 428; 
-virgüler 875; -yeni kalyon 470; -zahîre 
296, 470, 544, 938

Mirtat Adası 343, 345
mîrzâ 116, 117, 156, 272, 320
Mîrzâ Mehemmed Ağa, müteferrikabaşı 

925, 926, 931, 932, 1038, 1050, 1057, 
1098, 1145

Mîrzâ Mustafa Efendi, İstanbul kadısı, 
Rumili kadıaskeri 91, 192, 471, 550, 874, 
891, 1006, 1007, 1009, 1018

Mîrzâ-zâde Şeyh Mehemmed Efendi, 715, 
738, 739, 892, 958, 993, 1037, 1062, 
1117, 1127

mîsâk 733, 754, 756, 761, 770, 772, 776, 
788, 795, 804, 851, 875, 931, 945

Misistre beyliği 96 
Misivri 335
Miskālî Ömer Ağa, silâhşor 948
Miskciler Kapusu 1125, 1126
misket top 153, 180 303
mismâr 841
Mişkoc Palankası 148
Miyorkonlu Frenk Mustafa, kapudan 977
Modoş, köy 264
Moglavite Menzili 186
Mogoşe geçidi 438
Mohaç 331, 391, 446; -Ovası 265, 331, 391, 

392; -Palankası 445 
Molla Seyyid Dede Ahmed Efendi 556
Molova 85, 200
Mora 72, 82, 108, 127, 341, 467, 506, 507, 

544, 1021, 1025, 1042; -Cezîresi 108, 
511, 544, 1021, 1036, 1041; -fethi 1010, 
1013, 1016, 1024, 1029; -kasteli 1049; 
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-memleketi 1036; -re‘âyâsı 108; -seferi 
1036, 1055; - seraskerliği 305

Moralı Ali Paşa, vezîr, Azak ve Özü muhâfı-
zı 109, 186, 188, 233, 241, 244, 334, 366, 
478, 533, 579

Moralı Aşcı İbrahim Paşa, vezîr, Mısır bey-
lerbeyi 844, 855, 865, 866, 868, 897, 992, 
1049, 1145

Moralı Dâmad Hasan Paşa, Sadrazam, 
Anadolu Müfettişi, Anadolu beylerbeyi 
886, 939

Moralı Ebu's-Su‘ûd-oğlu Mehemmed Paşa 
123

Moralı Hacı Ali Ağa, büyük mirahur, ka-
pucular kethudâsı 901, 941, 1067, 1068, 
1081, 1098

Moralı Hasan Paşa, Dâmâd-ı Şehriyâri, 
Rakka beylerbeyi, Sadrazam, 98, 102, 
105, 191, 232, 307, 377, 435, 486, 429, 
492, 590, 682, 683, 712, 736, 760, 773, 
774, 775, 785, 800, 828, 854, 935, 963, 
1011

Morava 245, 316, 433; -Köprüsü 124, 371, 
392, 433, 446, 1068, 1078; -Nehri 315, 
316, 1078

Moravik 300, 303, 391, 498; -fethi 301; -Pa-
lankası 126, 239, 245, 297, 300, 301, 312

Morbter Kal‘ası 459
Morcic Burcu 859, 860
Moriş 318, 497, 971; -Nehri 142, 144, 149, 

150, 151, 154, 159, 165, 330, 389, 390; 
-Palangası 139; -Suyu 237, 319, 497, 498; 
-yalısı 497

Moskov 137, 320, 321, 328, 329, 366, 369, 
440, 453, 455, 472, 481, 493, 494, 519, 
521, 548, 569, 689, 796, 827, 849, 883, 
884, 886, 887, 901, 905, 911, 921, 926, 
946, 964, 966, 969, 970, 971, 972, 976, 
1000, 1032, 1055; -askeri 118, 204, 328, 
329, 332, 387, 638, 883, 886, 905, 925, 
931, 945, 966, 967, 968; -atlusu 328; 
-balyosu 882; -çarı 118, 202, 233, 234, 
241, 243, 253, 296, 320, 321, 327, 328, 
329, 331, 334, 366, 372, 455, 474, 481, 
520, 521, 557, 629, 638, 682, 685, 687, 
688, 689, 707, 883, 886, 888, 904, 906, 
925, 927, 929, 932, 935, 944, 945, 959, 
964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 
975, 979, 981, 999; -diyârı 688, 690, 
693, 916, 1032; -elçisi 557, 560, 566, 

574, 629, 633, 888, 910, 978, 980, 1032, 
1103, 1122, 1145; -gā’ilesi 693; -hatmânı 
453; -kâfiri 187, 488; -keferesi 223, 231, 
333, 366, 453, 455, 473, 553, 706, 796, 
810, 840, 880, 892, 903, 906, 907, 911, 
927, 930, 943, 951; -kirmanı 521; -kralı 
135, 827; -küçük elçisi 553; -lisânı 521; lu 
638, 689, 827, 855, 883, 905, 968, 969, 
972, 978, 979, 993, 1025; -memleketi 
453, 638, 882, 905, 945, 968, 972, 1002; 
-seferi 690, 691, 694, 698, 712, 903, 913, 
925, 944, 1144; -sınırı 888; -sulhu 888; 
-taburu 252, 911, 919, 945, -tâ’ifesi 689, 
696, 906; -vekîli 493, 533; -vekîlleri 924, 
927, 933, 946, 948, 959, 960, 961, 964, 
967, 978, 981, 1002

Mostar 448; -Kal‘ası 317
Mostarî Hacı Mehemmed Ağa, Hâssa Hâ-

seki 1001
Moşkoplata Sahrâsı 531
Moşorin, karye 408
Moton Kal‘ası 1020, 1021, 1032
Moyanka, karye geçidi 693
mu‘âf  kâğıdı 430
Mucur Mehemmed Paşa 376, 399, 403, 

414, 420, 424, 429
Mucur Osman Ağa, kapucubaşı 1114
Mudanya 757, 769, 808; -iskelesi 768
Mudurnulu Mustafa Ağa, Küçük Oda ket-

hudâsı 631, 802
muhâfaza 136, 240, 841, 884; -cı asker 299, 

447, 448, 507, 671, 1041, 1043
muhâfız 185, 361, 528, 649, 782, 1002, 

1051, 1057; asker-i İslâm 449; -ı müs-
limîn 1064; -paşalar 768

muhallefât kâtibleri 783
Muhammed ü'l-Mustafâ 65, 70, 787, 871; 

-ümmeti 718, 720, 726, 742, 743, 747
muhârebe 93, 110, 187, 198, 202, 204, 212, 

214, 242, 268, 281, 343, 468, 470, 528, 
861, 862, 863, 918, 968, 1018

Muharrem Ağa, Turnacıbaşı 215, 243
muharrir 154, 176, 180, 288, 308, 587, 644, 

737, 809, 1118
muhâsara 82, 132, 133, 135, 136, 137, 146, 

147, 187, 202, 204, 209, 214, 237, 240, 
241, 243, 249, 251, 263, 266, 381, 382, 
388, 396, 399, 405, 481, 530, 551, 579, 
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860, 861, 862, 883, 918, 933, 1018, 1037, 
1044, 1050, 1065, 1068, 1070, 1076; 
-eyyâmı 205, 206, 208, 211, 213

muhâsebe 90, 92
muhassıllık 996
Muhavvilîn 654, 663; -köprüsü 674
Muhsin-zâde Abdullah Ağa/Paşa, Halil 

Paşa kethudâsı, vezîr, Haleb beylerbeyi 
749, 872, 1058, 1061, 1066, 1078, 1080, 
1081, 1097, 1100, 1146

Muhsin-zâde Mehemmed Efendi, başdef-
terdâr 487, 586, 646, 687, 692, 700

Muhsin-zâde Mehemmed Paşa hânesi, Ak-
saray'da 924

Muhteşem Mehemmed Efendi, Şıkk-ı sâni 
748, 749

muhzır 190; -ağa 122, 295, 298, 721, 798, 
805, 833, 851, 1044, 1114; -ağa çadırı 
922; -ağa hapsi 153, 154;-lık 190

Muhzır Mustafa Ağa, Seksoncu 477
Mu‘îd Kara Bekir Efendi, Rumili kadıaskeri 

851
Mukaddes Arabı 859
Mukallid Halil Ağa, Hâssa Hâseki, İstanbul 

bostancıbaşı 1069, 1080
mukāta‘a/ât 595, 627, 653, 655, 657, 676, 

874; -mâlı 306; -ı pâdişâhî 627, 657
Mukavkar, Melik, Mısır Sâhibi 219
Mulay İsmail, Fas Pâdişâhı 651
Mumbuc 363, 454
mum; -donanması 893; -fitili 1116 
Murad, Ahmed III şehzadesi, fevti 865
Murad Ağa, Salâhor 214, 444
Murad Bey 593, 649, 650, 651, 652; -Gü-

ğercinlik muhâfızı 446; -Mısır askeri 
serdarı 232, 284

Murad Efendi 981
Murad Hân, Hazo Hâkimi 216
Murad Paşa köprüsü 364
Murad Suyu 361, 362, 454
murahhas 496, 511; -elçi 474, 502, 506; 

-rehinler 973; -vekiller 461, 973 
murassa‘67, 102, 107, 128, 227, 925; -tîrkeş 

872

Murtaza Ağa; -Gediklü Müteferrika, Kös-
tendil Sancağı mutasarrıfı 684; -Segban-
başı 721, 722, 725

Murtaza Kulu Hân, Acem Şâhı elçisi 836
Murtaza Paşa, Kefe beylerbeyi 204, 213. bk. 

Tatar Murtaza Paşa.
Musa Ağa, muhzır, seksoncu 1032, 1066, 

1079
musâhib 101, 571; -ağalar 102, 171, 188, 

194, 227, 280, 283, 285, 289, 373, 480, 
557, 574, 777, 1128

musâlaha 503, 945, 965, 966, 970, 972; 
-müddeti 972

Musa Paşa; -palanka menzili 434; -palanka-
sı 122, 305, 388. Ayrıca bk. Arab Musa 
Paşa

Muscalı 454
Muslı Abbas Ağa, Kul Kethüdası 424
Muslı Ağa; -Segbanbaşı 100, 140, 193, 334; 

-silâhdâr ağası, sipahiler ağası 809, 816
Mustafa, Ahmed III şehzâdesi 1059 
Mustafa, Sultan 255, 495, 513, 520, 640, 

711, 714, 765, 768, 769, 770, 773, 774, 
775, 777, 781, 782, 784, 786, 806, 825, 
835

Mustafa, II, sultan 66, 70, 80, 94, 186, 1013, 
1038, 1054

Mustafa, III, sultan 131
Mustafa Ağa 123, 630, 779, 998, 1000, 1001
Mustafa Ağa, bostancıbaşı 191, 258, 278, 

308, 424, 562, 588, 912; -Dergâh-ı âlî 
Topcular kethudâsı 95

Mustafa Ağa, gediklü müteferrikadan mü-
hürdâr 1011

Mustafa Ağa, gediklü zâ‘im, çavuşbaşı vekili 
975

Mustafa Ağa, gönüllü ağası 323
Mustafa Ağa, Hacı, kul kethudâsı, zağarcı 

1039, 1098
Mustafa Ağa, Haseki 97, 362, 490, 527
Mustafa Ağa, Kapu Ağası 284, 315, 316, 

819, 823, 824, 835
Mustafa Ağa, Musâhib 191
Mustafa Ağa, mübâşir 1000
Mustafa Ağa, Rikâbdar, kapucubaşı 380
Mustafa Ağa, Seksoncu 478
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Mustafa Ağa, sipahiler ağası 521
Mustafa Ağa, vezîriazam kethudâsı 105, 

161
Mustafa Ağa, Yane palankası garibler ağası 

122
Mustafa Ağa, zağarcı 554, 569; Ayrıca bk. 

Frenk Mustafa Ağa; bk. Hacı Mustafa 
Ağa; bk. Ruscuklu Mustafa Ağa; bk. Laz 
Mustafa Ağa; bk. Novalı Mustafa Ağa; 
bk. Koca Kara Mustafa Ağa

Mustafa Bey 313, 858
Mustafa Bey, Bihke Beyi 381
Mustafa Bey, Eğil Hâkimi 138
Mustafa Bey, hâssa salâhor, mühürdâr, kü-

çük mîrahûr 1061
Mustafa Bey, Hattât 964
Mustafa Bey, Hudi Sancağı Beyi 479
Mustafa Bey, Mîr-i Azak 202, 203, 204, 208
Mustafa Bey, Titel Beyi 125, 128, 139, 253, 

316, 324
Mustafa Bey, Vatan Beyi 860, 864; Ayrıca 

bk. Şatır Mustafa Bey; bk. Boşnak Kuşcu 
Mustafa Bey

Mustafa Çavuş, Divân-ı hümâyun çavuşu 
551

Mustafa Efendi 251, 790, 793
Mustafa Efendi, Anadolu kadıaskeri 740
Mustafa Efendi, Arpa Emini, Yeniçeri Kâti-

bi 296
Mustafa Efendi, Ayasofya Vâ‘izi 867
Mustafa Efendi, Büyük Tezkireci 741, 742, 

748
Mustafa Efendi, İmam 808
Mustafa Efendi, Şeyhülislâm, Galata kadısı 

1018; Ayrıca bk. Boşnak Sarı Mustafa 
Efendi; bk. Mirza Mustafa Efendi.

Mustafa Kapudân, Belgrad Kapudânı, 
serdar 1064

Mustafa Paşa 254, 377, 443, 593
Mustafa Paşa, Acem Mehemmed Paşa ka-

rındaşı, Cezayir beylerbeyi 812
Mustafa Paşa, Bağdad serdarı 617
Mustafa Paşa, Bosna Vâlisi 523
Mustafa Paşa, kaimmakam 428, 491
Mustafa Paşa, Köprüsü 96, 99, 307, 461, 

783, 1068

Mustafa Paşa, Maraş Karsı Sancağı Beyi 
364

Mustafa Paşa, Menteşe Sancağı mutasarrıfı 
127

Mustafa Paşa, menzili 105, 435
Mustafa Paşa, serasker 301; -serdar 524, 

525, 526, 527, 528, 529, 1073, 1074
Mustafa Paşa, Ser-tabbâbîn, Rakka ve Gaz-

ze mutasarrıfı, 91, 94
Mustafa Paşa, vezir 166, 237, 249, 284, 301, 

322, 428, 493, 614, 669, 673, 682, 832, 
1070; Ayrıca bk. Katana Mustafa Paşa; 
bk. Daltaban Mustafa Paşa; bk. Fındık 
Mustafa Paşa; bk. Esir Mustafa Paşa; bk. 
Aşçı Mustafa Paşa; bk. Bozoklu Mustafa 
Paşa; bk. Boşnak Sarı Mehemmed Paşa; 
bk. Fazıl Mustafa Paşa.

Musul 495, 519, 594, 669, 1124; -beylerbeyi 
216, 874, 1032, 1143 

mutâfciyân 636, 666
mutasarrıf  216, 457, 458, 651, 907, 991
Mu‘tasım Billâh, Abbasiyye Meliki 699
mu‘temed 367; -çavuş 309
Mübârek Orak Mîrzâ 454
mübâşir 74, 79, 129, 215, 218, 264, 300, 

311, 321, 444, 681, 897, 918, 931, 1030; 
-çavuş 781

mübâya‘a 929; -ağası 205
mücellâ bodluk 193, 227
mücevher/ât 227, 228, 810, 877, 955, 1046; 

-hançer 176, 873; -raht 228, 872; -şemşîr 
193; -top sorguç 872

müderris 145, 768, 1114; -efendiler 724; -în 
191, 193, 228, 377, 556, 716, 851, 1118

Mü’ezzin Hasan Paşa, İstanköy muhâfızı 
188

müfettiş 996; -paşalar 361
müftî 96, 610, 612, 613, 715, 720, 738, 740, 

745, 748, 751, 754, 755, 758, 769, 773, 
775, 784, 787, 856, 857; -efendi 67, 68, 
103, 222, 395, 411, 494, 564, 679, 702, 
712, 728, 729, 737, 738, 739, 740, 741, 
742, 754, 755, 765, 775, 776, 782, 843, 
892, 893, 899, 906, 994, 995, 1037

Müftî Çırağı Bey, kapucubaşı 550
Müftî Hammâmı 976, 1019
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mühimmât 71, 74, 83, 110, 126, 133, 134, 
136, 143, 146, 158, 159, 166, 179, 182, 
202, 207, 213, 214, 225, 233, 241, 254, 
258, 263, 293, 300, 304, 305, 366, 394, 
401, 404, 465, 490, 549, 565, 595, 666, 
670, 705, 750, 767, 773, 841, 859, 869, 
906, 926, 958, 970, 999, 1003, 1037, 
1038, 1041, 1049, 1068, 1073, 1130; 
-ağırlığı 213; -edevâtı 1036; -ı cebehâne 
139, 237, 251, 382, 797, 820, 827, 828, 
859, 864, 883, 904, 914, 1008, 1034, 
1036, 1043, 1044, 1049, 1050, 1068, 
1074, 1077, 1079; -ı diniyye 298, 705, 
955, 987; -ı edevât 71; -ı fitne 753; -ı kal‘a 
215; -ı seferiyye 104, 182, 185

mühr 68, 461, 511, 513, 519, 521, 533, 651, 
743, 748, 794, 795, 796, 839, 922, 933, 
973, 978, 1047; -i atîk 68; -dâr 699, 922; 
-i humâyûn 68, 99, 682, 698, 801, 818, 
823, 839, 895, 897, 922, 948, 962, 1047, 
1048, 1069; -i sadâret 799, 1047; -i şerîf 
336, 426, 428, 429, 683, 699, 739, 775, 
795, 800, 806, 895, 900, 960; -i vezâret 
99, 682, 921, 958

müjde 80, 383, 873; -ci 68, 576, 829, 850, 
867, 879, 894, 917, 1013, 1033, 1061, 
1111, 1136

mükâleme 534, 690; -i sulh 474
Mükşif; -Menzili 602; -re‘âyâsı 602
Mülhid Süleyman Efendi, İstanbul kadısı 

1016
mülûk 219; -i İslâm 1025; -i nasârâ 714, 943, 

955, 981, 997, 999, 1013, 1024, 1070
Mü’min-zâde 231
müneccimbaşılık 69
Müneccimbaşı Mehemmed Efendi, Üskü-

dar kadısı 869
Müntefik 620; -şeyhi 620, 621
mürâsele 723, 724, 727, 732, 1002
Mürted Adası; -Ceziresi 899
mürtezika 145, 194, 221, 385, 559
müsâdere 844
müsellem 113, 549, 900; -kapu askeri 605
Müsellem Çayırı menzili 113; ovası 188, 

190
Müseyyeb, karye 654, 660, 663, 674
müslim/în/ân 78, 86, 93, 94, 116, 125, 148, 

250, 251, 254, 302, 314, 329, 390, 443, 

444, 600, 616, 652, 676, 711, 864, 907, 
1028, 1076, 1135; -bâzergân 218, 1005; 
-hey’eti 325; -esir 78, 147, 179, 254, 276, 
295, 316, 317, 418, 430, 467, 502; -tüc-
carı 1040

müstahfız/ân 241, 243, 317, 449, 482, 551, 
600, 616, 619, 654, 668, 811, 949; -asker 
306, 317, 321, 335, 383, 432, 558, 688, 
702, 820, 860, 864, 901, 1027; -kapukulu 
321

müste’men tâ’ifesi 517
müşâvere 75, 81, 97, 156, 159, 177, 178, 

182, 196, 202, 203, 211, 216, 318, 322, 
323, 324, 326, 332, 342, 366, 368, 392, 
395, 396, 437, 694, 745, 924, 927, 929, 
946, 961, 1041; -bayrağı 345; -sancağı 
342

müteferrika 149, 183, 184, 192, 231, 379, 
873; -başı 101, 190; -zümresi 879

Mütekā‘id Kürd Mehemmed Paşa 1128
mütesellim 609, 610
mütevellî 336, 460, 747
müttefik 474
müverrih 66, 112, 280

N

Nablus 462, 816; -dağları 709
Nacak Ağa 611
Naçariz 259
Nadlak 237, 250
nâhiye 116, 523, 531; sükkânı 526
Nahl Sûresi 765
nâ’ib efendi 1135
nakīb/nakābet 72, 93, 745, 751, 1111; 

-efendi 70, 278, 569, 589587, 878, 900, 
1119; -ü'l-eşrâf  69, 70, 99, 113, 171, 186, 
188, 647, 751, 762, 775, 787

nakkāre 1144
nakkāş 1127; -hâne 1126
Nakkaş Ali Ağa, bostancıbaşı, 193, 225
Nakşe Ceziresi 344
Nalband Mehemmed, bostancıbaşı karın-

daşı, Sivas beylerbeyi, katli 1137
Nalband-oğlu vezîr Seyyid Hasan Paşa 752
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Nalband-zâde Firârî Hasan Paşa, vezîr, 
Sofya Vâlisi 684, 822

Nalkıran 827
namaz-gâh 119, 230, 238, 371, 381, 382; 

-ovası 192
nâme 96, 337, 351, 455, 480, 534, 550, 559, 

560, 563, 564, 567, 597, 630, 667, 685, 
807, 809, 836, 838, 844, 882, 885, 942, 
943, 993, 995, 998, 1036, 1103, 1146; -i 
çâsâriyye 997; -i humâyûn 243, 351, 497, 
555, 559, 573, 634, 639, 707, 809, 838, 
885, 998, 1002, 1011, 1112

narh 950, 1133; -ı cârîye 1035
nasârâ/nasrâniyye 291, 485, 491, 495, 496, 

513, 520, 562; -fırkası 473; -milleti 859
nasb 90, 96, 98, 140, 142, 143, 145, 159, 

188, 195, 203, 215, 216, 226, 866, 867, 
868, 1000

Nâsır Bey, Tay Aşireti Sancağı Beyi 479
Nasrıyye, karye 654
Nasuh Paşa 989, 990; -askeri 990; -emî-

rü’l-hac 868, 987, 988
Nave-oğlu 528; -ruhbân 526
Naysar Bey, Palu Hâkimi 138, 216, 401, 424
Nâzım Mustafa Efendi, Yeniçeri Kâtibi 286, 

296
nâzır 90, 336, 640, 1014
Nebît aşîreti 216
neccârân 664, 1099
Necef  Kasabası 654, 662, 665, 667, 674
Necm Hûri, Bağdad yakınında geçit 216, 

217
Nederlande 496; -âsitânı ceneralleri 520; 

-cenerali elçileri 509; -ceneralleri 504, 
505, 513; -elçisi 966; -memleketi 456

Nedîm 256
nedîm 425, 597; -i hâs 226
Nediro 361
nefy/ü iclâ 72, 100, 101, 102, 111, 190, 765, 

773, 777, 792, 793, 798, 799, 802, 805, 
808, 809, 811, 812, 820, 823, 825, 833, 
834, 835, 839, 845, 846, 854, 870, 889, 
930, 942, 949, 955, 956, 962, 963, 975, 
979, 980, 982, 984, 993, 994, 997, 1001, 
1002, 1004, 1006, 1007, 1018, 1029, 
1037, 1048, 1054, 1055, 1100, 1102, 
1114, 1140

nehb 92
Nemçe 121, 123, 124, 125, 126, 134, 142, 

143, 155, 162, 164, 204, 235, 237, 239, 
246, 253, 254, 298, 303, 319, 322, 323, 
324, 330, 331, 383, 384, 385, 389, 390, 
391, 394, 399, 400, 401, 402, 405, 411, 
412, 440, 441, 445, 451, 455, 458, 459, 
473, 487, 493, 494, 496, 497, 548, 578, 
688, 811, 827, 998, 1025, 1026, 1033, 
1037, 1041, 1042, 1043, 1055; -askeri 
121, 124, 125, 126, 148, 155, 156, 158, 
235, 250, 253, 320, 322, 323, 381, 385, 
391, 401, 412, 439, 451, 499, 859, 925, 
1041, 1050, 1052, 1066, 1068, 1077; 
-atlusu 106, 295, 409, 410, 414; -beyleri 
458; -büyük taburu 165; -cenerali 143, 
153, 250; -cumhurları 458; -çasarı 91, 
224, 321, 323, 329, 370, 383, 384, 385, 
392, 437, 439, 451, 453, 455, 458, 459, 
473, 474, 494, 555, 563, 943, 1011, 1013, 
1036, 1041, 1050, 1099, 1105; -çasarı 
başvekili 578; -çasarı elçisi 843; -dilleri 
390; -düşmeni 400, -elçileri 1104, -elçisi 
563, 564, 566, 567, 577, 578, 843, 942, 
997, 1104, 1105, 1106, 1112; -esiri 322; 
-herseği 460; -hersekleri 456; -kafiri 155, 
162, 163, 164, 169, 175, 179, 235, 291, 
317, 389, 394, 399, 1063, 1067, 1070, 
1079; -kalyonu 295; -kapralı 165; -ka-
pudanı 135, 142, 153; -kapu kethudâsı 
1123; -katanası 319; -keferesi 125, 227, 
319, 331, 355, 383, 389, 473, 553, 1037, 
1040, 1065; -kralı 353, 355, 925, 1025; 
-lü 256, 322, 1041, 1042; -muteberleri 
194; -piyadesi 401; -seferi 1036, 1144; 
-seraskeri 1073; -sınurı 1026; -soltatı 126; 
-sulhü 472; -süvarı 401;-taburu 121, 124, 
143, 144, 155, 254, 256, 272, 295, 303, 
391, 392, 409, 411, 412, 1070, 1079, 
1142; -taifesi 394; -toprağı 459; -ulağı 
155; -ülkesi 1042; -ümerası 272; -vekili 
493, 533; -vilâyeti 457; -vükelâsı 323; 
-yayası 124, 391, 402, 412

Nemçe Hasan Ağa, Kurnacı, Hekimbaşı 
998, 1011

Nemega 458; -sulhü 456, 458
Neslihân-oğlu 378
Neşve nâhiyesi şeyhi 612
nevbet 140, 186, 201, 224, 251, 252, 292, 

297, 317, 342, 451, 476, 556, 622, 668, 
722, 739, 753, 763, 792, 1009, 1044, 
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1145; -ci 140, 145, 293, 427, 979, 1146; 
-hâne 1004; -i saltanât 763

Nevesin; -kasabası 318; -kazâsı 317
nevrûz 318, 334, 447, 503, 510, 566, 618, 

668, 671, 951; -ı sultânî 949, 1033, 1034
Nevzuhur Ermeni Mehemmed Ağa 1076
Nezir Ağa, Darü's-saade Ağası 153, 171, 

176, 238, 255, 288, 492, 581, 645, 737
Niğbolu 140, 178, 182, 187, 189, 397, 398, 

431, 1136; -iskelesi 188; -kal‘ası 188; 
-paşası 106; -sancağı 190, 299; -valisi 145

Niğde 140, 162
Niğdeli Ali Ağa, Hâssa Çukadâr, Çavuşbaşı 

234, 1081, 1106
Nikola Bey, İskerlet-oğlu, Boğdan Beyi, Ef-

lak Voyvodası 579, 887, 1031, 1098
Nisâ Sûresi 310
nisvân 147, 209, 223, 290, 302, 343, 394, 

408, 417, 445, 491, 522, 526, 529, 530, 
688, 693, 711, 1005, 1076, 1082, 1102; 
-tâ’ifesi 1069, 1123

Niş 121, 123, 139, 238, 302, 314, 315, 375, 
433, 489, 493, 1039, 1040, 1041, 1069, 
1079, 1080, 1081, 1098, 1100, 1101; 
-defterdârı 1146; -Kal‘ası 242, 389, 432, 
1031, 1038, 1078, 1080, 1097, 1146; 
-köprüsü 122; -menzili 305, 388, 434, 
1047; -muhâfazası 1100, 1102; -sahrâsı 
241, 1043, -vak‘ası 1100, 1146

nişân 66, 95, 135, 138, 152, 161, 221, 502, 
539, 558, 643, 673, 710, 714, 715, 1064, 
1076, 1120, 1134; -gâh 108, 476

nişancı 831, 868, 878, 1021; -efendi 186; lar 
874; -paşa 1113; -lık 99, 726, 832, 1021; 
lık mansıbı 89

Nişancı Paşa Hammâmı 1019
Nişli Yeğen Ahmed Paşa 432, 446
nizâm 467, 484, 485, 516, 543, 617, 657, 

778, 938, 1021, 1142
nîze 280, 555, 1064; -zen 106, 113, 120, 348
Nizib, karye 362
Nogay 320, 328, 369, 693, 696, 697, 871; 

-askeri 223; -â‘yânı 633; -beyleri 332; -ili 
368; -ilticâsı 366; -kapusu 367; lı 367, 
368, 369, 370, 633, 694, 697, 701, 972, 
1032, 1060; -mirzaları 693; -tâifesi 368; 
-Tatarı 335, 632, 638

Nova Kal‘ası 115, 317, 509; -kapudanı 317
Novalı Mustafa Ağa, Gediklü Müteferrika 

707, 827
Novasin 448; -kasabası 388; -nâhiyesi 450
Novi Kal‘ası 449
Nûh Çelebi, cerrahbaşı, hekimbaşı 67, 69
Nûh Efendi, ser-etıbbâ-i hâssa, 775, 855
Numan Paşa; -hâcesi 1114
Numan Paşa, Sadrazam 585, 684, 696, 714, 

757, 802, 818, 837, 840, 866, 881, 888, 
891, 894, 895, 897, 908, 928, 982, 987, 
1005, 1006, 1015, 1016, 1049, 1054, 
1098, 1112, 1134, 

Nureddin Kaplan Girây Sultân 243, 244, 
252, 515, 696, 697, 701

Nur Mehemmed Ağa, İç Hazinedâr 815
Nusret Çeşmesi 371; -namaz-gâhı 228
Nusret Kirman 233; -Kal‘ası 209, 231
Nusretnâme 66
nüzûl 224; -i humâyûn 166, 246, 260, 264, 

275, 294, 404, 411, 426, 428, 429; -bedeli 
437

O

oba 186, 261, 922, 1009; -i hâs 187; -i hâssa 
350, 425

ocak 89, 91, 98, 122, 144, 177, 220, 235, 
260, 269, 280, 285, 287, 289, 309, 310, 
311, 370, 380, 382, 421, 475, 547, 586, 
587, 589, 651, 665, 698, 703, 736, 745, 
780, 781, 788, 789, 792, 805, 818, 884, 
893, 912, 916, 935, 941, 1006, 1028, 
1033, 1066, 1102; -ağaları 66, 132, 169, 
170, 171, 177, 202, 211, 220, 273, 399, 
421, 548, 576, 720, 721, 724, 731, 805, 
832, 851, 873, 879, 912, 947, 961, 1060, 
1101, 1133; -a‘yanı 292; -beyzâdeleri 444; 
-çavuşları 926; -erâzili 757, 759; -gemileri 
198, 200, 490, 536, 544, 549; -halkı 257, 
308, 373, 403, 414, 478, 576, 631, 650, 
651, 747, 748, 785, 788, 879, 918, 927, 
932, 951, 982, 1012, 1037, 1105; -ihtiyar-
ları 66, 99, 156, 190, 903, 132, 150, 177, 
399; -kethudâ ları 178, 565, 717, 778; -lar 
224, 903; -lık 216, 569, 649, 651, 701; -lu 
278, 784, 799, 833, 929, 933, 1045, 1104; 
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-neferi 631; -segleri 750; -yaşmağı 349; 
-zâbiti 650; -zâde 1042

oda 719, 722, 730, 743, 748, 785, 789, 790, 
791, 792, 803, 804, 805, 811, 949, 1000, 
1034, 1038, 1080, 1099, 1114, 1123, 
1126, 1134, 1140; -başı 92, 261, 716, 
724, 790, 792, 805, 1123; -başılar 803, 
804, 870; -çayırı 483; -i orta 996; -i yeni 
718; -lar kapusu 718; -lık 961; -yazıcısı 
803

Odabaşı İsmail, haseki ağa 792
Odiş keferesi 484
Odmend 250
Oğulpaşa Korusu 88
Ohri 299; -alay beyleri 247; -sancağı 224
ok menzili 279, 770
Okçular Tekyesi 1123
Okmeydanı 592, 815, 918, 997, 1028, 1034, 

1036, 1116, 1117
One Suyu 498, 499
Opuska; -derbendi 318; -kullesi 388 
Or 329; -Boğazı 243, 244, 253, 329, 333, 

453, 688, 693, 911; -Kal‘ası 328, 329, 
904; -kapusu 693, 694, 697

Orak Limanı 76
Oraviçe Menzili 186
Orça; -köy 400; -menzil 141
ordu 101, 103, 109, 111, 112, 148, 154, 

158, 159, 161, 168, 169, 175, 177, 181, 
183, 184, 189, 207, 231, 232, 240, 247, 
259, 263, 268, 275, 290, 292, 301, 332, 
376, 397, 401, 406, 412, 413, 414, 421, 
425, 483, 484, 492, 596, 597, 599, 602, 
607, 610, 617, 624, 649, 650, 660, 661, 
664, 666, 667, 668, 671, 672, 673, 674, 
732, 766, 767, 769, 774, 775, 779, 783, 
922, 1017, 1045, 1122, 1127; -cu zümresi 
288; -halkı 226, 287, 661; -topu 539; -yı 
hümâyûn 91, 101, 103, 104, 105, 107, 
108, 110, 111, 113, 115, 118, 120, 124, 
127, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 
147, 148, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 
160, 164, 166, 168, 169, 176, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 188, 189, 192, 215, 
224, 228, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 
242, 243, 245, 247, 249, 250, 252, 255, 
256, 258, 259, 263, 264, 265, 266, 268, 
269, 270, 271, 275, 276, 278, 280, 282, 
284, 286, 288, 290, 291, 293, 296, 298, 

299, 304, 315, 341, 346, 376, 377, 379, 
380, 382, 385, 389, 393, 397, 399, 400, 
401, 402, 404, 405, 408, 409, 413, 415, 
416, 421, 424, 426, 429, 434, 448, 474, 
478, 486, 487, 489, 491, 493, 588, 589, 
633, 757, 761, 767, 768, 770, 779, 781, 
784, 785, 789, 860, 911, 913, 914, 916, 
918, 920, 922, 926, 983, 1012, 1014, 
1016, 1017, 1024, 1028, 1033, 1034, 
1035, 1038, 1039, 1045, 1049, 1053, 
1063, 1066, 1067, 1069, 1076, 1079, 
1081, 1124, 1142; -yı hümâyûn askeri 
122, 1041, 1075; -yı hümâyûn a‘yânı 
293; -yı hümâyûn çadırları 1036, 1046; 
-yı hümâyûn halkı 300; -yı hümâyûn 
köprüsü 293; -yı hümâyûn muhafazası 
419; -yı hümâyûn köprüsü 143, 167; -yı 
mansûre 664, 666, 667, 674; -pazarı 664; 
-serdârı 611, 659; -yı serdârî 664

Orlahat, köy 264
Ormanlı; -karyesi 114; -menzili 113, 306, 

434
Orta Cami 724, 727, 728, 729, 730, 743, 

744, 745, 746, 748, 751
Ortaçeşme 589
Orta Kapu 570, 587, 914, 1129, 1133
orta kol 267, 268, 277, 362, 703, 877, 1044, 

1077, 1078; -askeri 917; -kâfirleri 1044
Ortaköy 569, 571
ortalar 92
Orta Macar 383, 384, 385, 390, 397, 401, 

411, 419, 430, 451, 811; -cengi 410; -lı 
391; -memleketi 402; -taifesi 390

Orta Oda 1009
Osma Suyu 189 
Osman, alay-beyi-oğlu, şaki 1145
Osman, kapudan 75
Osman, Şehzâde 533, 825
Osman Ağa 403, 408, 948
Osman Ağa, Başçavuş, Turnacı 74, 75, 96
Osman Ağa, vezîriazam kethudâsı 218, 684, 

740, 821, 824, 902, 919, 923, 924, 985, 
1011, 1055

Osman Ağa, kul kethudâsı, yeniçeri ağası 
403, 707, 760

Osman Ağa, Müteferrika Başı 70, 101, 177, 
190, 308
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Osman Ağa, ser-katib, dergâh-ı âlî kapucu-
başılarından 68, 69

Osman Ağa, sipahiler ağası 521
Osman Ağa, Tırpan Bölükbaşı 282, 370
Osman Ağa, Yalı ağası 229, 253, 264, 272, 

274, 290, 298, 305, 335
Osman Ağa, zağarcıbaşı 695, 704
Osman Ağa, Zülfikâr Efendi-zâde, Silâhdâr 

Ağası 219
Osman Ağa, Titel Sancağı Beyi 446. Ayrıca 

bk. Turnacıbaşı Osman Ağa; bk. Kanijeli 
Osman Ağa; bk. Mısırlı Osman Ağa; bk. 
Freng Osman Ağa; bk. Tırpan Bölükbaşı 
Osman Ağa; bk. Arnavud Osman Ağa; 
bk. Trabluslu Arnavud Osman Ağa; bk. 
Kara Osman Ağa; bk. Mısırlı Osman 
Ağa; bk. Freng 

Osman Çavuş 631
Osman Efendi, Hoca-zâde, Nakibü'l-eşrâf 

192
Osman Efendi, Suffe Bekcisi 920. Ayrıca bk. 

Hoca-zâde Osman Efendi
Osman Hân, İmâdiye Hâkimi 478, 479
Osman kethudâ 929, 930
Osmanlu 145, 317, 318, 323, 325, 453, 476, 

693, 697, 944, 952, 988, 1041, 1042, 
1070; -askeri 696, 931, 952, 1042, 1070; 
-donanması 326, 1042; -kızları 693; -pâ-
dişahı 323; -tersânesi 1042

Osman-oğlu Nasuh; -Ağa, İçil yeniçeri 
serdengeçdi ağası 486, 533; -Paşa, Aydın 
Muhassılı 757

Osman Paşa 74, 310, 425, 844
Osman Paşa, Kilis Sancağı Beyi 443, 445, 

448
Osman Paşa, serdâr 481, 482, 485; -vezîr 

1111, 1128
Osman Paşa, vezîr, Dümdar 405, 411, 428. 

Ayrıca bk. Çerkes Osman Paşa; bk. Kani-
jeli Osman Paşa; bk. Küçük Osman Paşa; 
bk. Sirke Osman Paşa; bk. Trabluslu Ar-
navud Osman Paşa; bk. Arnavud Osman 
Paşa.

Osmanpazarı 335
Otağ/k 101, 102, 103, 119, 120, 126, 135, 

148, 156, 157, 160, 165, 176, 178, 192, 
226, 227, 229, 230, 233, 234, 238, 241, 
257, 264, 267, 271, 273, 278, 287, 293, 

299, 303, 305, 307, 373, 376, 383, 394, 
398, 402, 407, 410, 435, 475, 478, 486, 
489, 491, 530, 587, 588, 596, 645, 659, 
710, 756, 768, 772, 779, 781, 913, 914, 
949, 950, 1013, 1014, 1015, 1016, 1022, 
1023, 1028, 1034, 1035, 1037, 1044, 
1119, 1146; -çılar 879; -ı âlî 147, 177, 
193, 291, 378, 380, 393; -ı humâyûn 100, 
103, 105, 107, 112, 114, 117, 119, 120, 
128, 132, 141, 152, 153, 157, 158, 165, 
167, 168, 175, 176, 177, 188, 189, 192, 
224, 226, 227, 228, 229, 235, 237, 238, 
246, 247, 251, 252, 259, 267, 268, 276, 
278, 286, 287, 296, 299, 303, 305, 307, 
372, 377, 383, 398, 399, 404, 407, 409, 
411, 414, 418, 424, 425, 428, 430, 434, 
435, 474, 477, 478, 480, 487, 489, 491, 
548, 555, 589, 645, 646, 648, 767, 768, 
772, 778, 781, 783, 785, 787, 923, 949, 
950, 951, 982, 1012, 1015, 1016, 1017, 
1028, 1034, 1038, 1063, 1078, 1080, 
1117, 1118, 1119; -ı serdâr 922; -kapusu 
145, 153, 228, 248, 288, 768, 403, 485, 
556, 587, 983, 1015, 1035

Otlukcu Yokuşu 976
Oyhil varoşu 383

Ö

Öjiçe 245 
Öküz Öldüren Ahmed Paşa, vezîr, Gazze 

mutasarrıfı, 91
Ömer, Harput alay beyi 138
Ömer Ağa 948
Ömer Ağa, Amasya a‘yanı 336
Ömer Ağa, cebecibaşı vekili 334
Ömer Ağa, Erzurum Ağası 378
Ömer Ağa, kethudâ 90
Ömer Ağa, silâhdâr kethudâsı 1081. Ayrıca 

bk. Cündi Ömer Paşa.
Ömer Bey, Arabgir Sancağı Beyi 432
Ömer Bey, Eskişehir Beyi 378
Ömer Bey, hânesi 306
Ömer Bey, Voynuk Beyi 111
Ömer Efendi 930; -Hekimbaşı, Anadolu 

Kazaskeri 1011, 1099, 1129
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Ömer Efendi, mektubcu 922, 924, 929, 
1055

Ömer Hoca 790
Ömer Paşa, Arnavud Süleyman Paşa-oğlu 

176
Ömer Paşa, Kırşehirli Arab, Karaman bey-

lerbeyi 702
Ömer Paşa, Tunus beylerbeyi 593. Ayrıca 

bk. Deli Ömer Paşa; bk. Tersaneli Ömer 
Paşa

örf  549, 550, 645
Ösek 121, 132, 237, 250, 324, 391, 451
öşr 312, 591, 1140
Özbek; -elçisi 845, 885, 1145; -Hânı 819, 

838, 845, 885
Özi; -beylerbeyisi 106, 336; -boğazı 333, 

335, 372, 828; -donanması 559; -Eyâleti 
209, 225, 233, 241, 253, 328, 329, 371, 
695, 827, 907, 908, 938, 995; -Kal‘ası 
187, 215, 233, 241, 305, 328, 335, 371, 
377, 438, 693, 695, 840, 488, 880, 884; 
-nehri/suyu 117, 118, 223, 231, 321, 328, 
332, 387, 632, 688, 693, 797, 883, 884, 
904, 969, 970, 1002; -serhaddi 374; -yalısı 
328

Özniçe Kasabası 441

P

Paçariz Adası 259
pâdişâh 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 80, 82, 

84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 
108, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 
120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 
132, 134, 135, 137, 138, 140, 144, 145, 
146, 148, 149, 150, 152, 153, 156, 158, 
160, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
174, 175, 176, 179, 181, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 
195, 201, 205, 214, 218, 219, 220, 221, 
222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 239, 249, 251, 252, 
254, 255, 256, 257, 261, 262, 269, 270, 
271, 273, 279, 280, 282, 284, 286, 287, 
288, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 
301, 304, 306, 307, 314, 323, 333, 340, 
345, 347, 348, 349, 350, 351, 360, 362, 
363, 364, 370, 371, 373, 376, 384, 394, 

395, 398, 399, 400, 404, 405, 407, 410, 
416, 417, 420, 424, 425, 426, 430, 432, 
434, 454, 461, 462, 464, 472, 473, 474, 
475, 477, 478, 485, 486, 489, 491, 492, 
494, 495, 513, 518, 519, 520, 533, 534, 
546, 547, 548, 549, 550, 553, 555, 556, 
557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 
566, 567, 568, 570, 571, 573, 574, 575, 
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 
584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 
592, 594, 604, 607, 608, 621, 626, 627, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 
638, 639, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
648, 650, 651, 656, 658, 671, 676, 679, 
680, 681, 682, 691, 693, 694, 698, 699, 
700, 702, 706, 707, 716, 719, 725, 728, 
729, 730, 740, 742, 745, 746, 748, 750, 
754, 755, 756, 758, 760, 761, 763, 764, 
765, 766, 767, 768, 770, 772, 773, 774, 
776, 777, 778, 779, 780, 782, 783, 785, 
786, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 
796, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 805, 
806, 807, 809, 815, 816, 817, 818, 820, 
822, 823, 825, 828, 829, 831, 832, 833, 
834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 
843, 845, 846, 849, 850, 851, 852, 853, 
854, 855, 856, 857, 858, 862, 865, 866, 
867, 868, 869, 872, 873, 874, 878, 879, 
880, 886, 887, 888, 891, 892, 893, 894, 
896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 
906, 908, 909, 910, 912, 913, 916, 917, 
918, 919, 921, 923, 924, 928, 929, 930, 
931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 
940, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 952, 
953, 954, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
974, 976, 978, 979, 981, 982, 985, 988, 
992, 993, 994, 996, 1000, 1002, 1004, 
1006, 1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 1018, 1021, 1022, 
1023, 1024, 1028, 1029, 1030, 1033, 
1034, 1035, 1038, 1039, 1046, 1047, 
1054, 1059, 1061, 1062, 1063, 1067, 
1068, 1069, 1078, 1080, 1081, 1097, 
1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 
1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 
1122, 1124, 1125, 1126, 1130, 1133, 
1136, 1139, 1140, 1144, 1145, 1146; 
-alayı 590; -emri 364; -hâcesi 101, 586; 
-hocalığı 569; -ı İslâm 104, 622, 657, 658, 
676, 681, 683, 685, 686, 689, 722, 770, 
811, 906, 907, 954

1234 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Paged, İngiliz kalyonu 472
Pakça Mehemmed Paşa, vezîr, Kapudan 

823
Pakça Mü’ezzin Mehemmed, büyük mî-

rahûr 802
palanka 72, 106, 126, 129, 133, 142, 146, 

147, 148, 149, 154, 173, 180, 184, 185, 
186, 223, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 
312, 313, 315, 317, 330, 430, 432, 442, 
445, 446, 447, 448, 484, 522, 530, 531, 
687, 688, 689, 904, 905, 906, 934, 969, 
971, 1051, 1052, 1069, 1078; -atlusu 106; 
-kapudanı 390, 412; -kapusu 147, 446; 
-neferatı 392, 446; -zâbiti 446; -zindânı 
302

palankete 199
Palatin; -grofu 457; -herseki 457
Paldiyak, Kapudan 144, 148, 295, 322, 323, 

385, 410; -katanaları 389
Palgi, ceneral 124, 411, 1041
Palu 376; -beyi 674
Pançova 133, 134, 139, 140, 141, 143, 

236, 245, 252, 254, 259, 293, 295, 296, 
345, 388, 394, 395, 396, 398, 399, 401, 
404, 429, 445, 1051, 1052, 1068, 1142; 
-kal‘ası 297, 1052, 1064, 1070; -Köprüsü 
410; -menzili 401; -palankası 445, 446; 
-sancağı 142, 293

Pani 117, 187; -Kazak Kapudanı 116, 117
papa 1042; bayrağı 287; -ruhbanı 863; 

-mezhebi 456
papas 94, 95, 784, 1000, 1042, 1065
Papaslı; -Karyesi 377; -Menzili 106, 306, 

435
Papaslık Ceziresi 343
Pardan, karye 294
pâre 191, 221, 253, 255
Parfiş 451
Parmakkapu/Parmaklıkkapu, Azak'da 211, 

877, 1029, 1145
paşa 90, 115, 130, 133, 146, 147, 169, 170, 

184, 216, 236, 242, 245, 262, 325, 430, 
471, 595, 606, 660, 712, 717, 720, 721, 
769, 884, 893, 894, 898, 919, 940, 980, 
990, 1005, 1029, 1042, 1055, 1064, 1112, 
1117, 1133, 1135; -divânı 326; -kapuları 
252, 326; -kethudâ ları 217; -lar 127, 129, 
149, 171, 172, 174, 258, 269, 274, 278, 

280, 287, 289, 292, 304, 325, 366, 403, 
413, 419, 435, 533, 563, 625, 757, 766, 
768, 947, 959, 979, 987, 1007, 1025, 
1044, 1072, 1078; -lı askeri 268, 348, 
360, 415; -lık defteri 111, 123, 793, 993, 
1017, 1049, 1106

Paşa Ahmed Çelebi, hâssa cerrâhlarından 
69

Paşaçayırı, Tunca sahilinde 778, 785
Paşa Hüseyin Ağa, Dergâh-ı âli kapucubaşı 

783
Paşalı 150, 298
Paşa Mezârlığı 699
Paşa Sarayı 248, 251, 650
Paşa Tabyası, Azak'da 204, 210, 211
Paşmakcı-zâde Seyyid Ali Efendi, Şeyhulis-

lâm 807, 845, 854
patrona 198, 834, 915, 941, 959, 1113; 

-kapudanı 201, 580
Patrona Şehri 453
Patrona Abdülfettah, kapudan 343
Patrona Aşcı Hacı Mehemmed, kapudan 

540
Patrona Miyorkonlu Freng Mustafa, Kapu-

danâ 823, 956
Pavloça semti 116
Payas 565; -Kal'ası 249
pây-i taht 599, 872, 902
Payzen Hanı, Kadırga Limanı'nda 1104
pazar 331, 745, 852
Pazarcık; -Kazası 276; -Menzili 434
Pazar dîvânı 680
Peç 300; -Kal‘ası 125
Peçeli-oğlu Hasan Paşa, Canik Sancağı Beyi 

336
Peçey 316, 317; -Palankası 316
pehlivân 238, 348, 567, 577, 585, 592, 662, 

728, 815, 1100
Pehlivan İvaz, Saray-ı atik-teberdârı, Ku-

düs-i şerif  mutasarrıfı 560
Pehlivan-oğlu İsmail Bey; -Türkmân ağası 

364; -Paşa, Sultanönü Sancağı mutasar-
rıfı 431

Peklenli Çırakcı-zâde, Yagodineli 433
peksimât 195, 262, 293, 697, 884
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Pele Kal‘ası 458
Pelid 1064
Pelnak Andiraş Grof  322
Perakin 1078; -Kasabası 1078; -Menzili 

123, 244, 305, 390, 433, 434
Perçemli 302
Pereksuh 250
Pertink hâkimi 458
Pesir Köyü 417, 419, 422
Pestereç; -korusu 186; -Menzili 186
Pesteriçe; -Kal‘ası 391; -Suyu 327
peşkîr-gulâmlık 308
Peşte 235
Petros Alekseoviçe, Moskov Çarı 520, 882, 

883, 901, 919
Petros Androviç Tolstov, orta elçi 685
Petroviç, knez 328
Peyk/ân 348, 646, 647, 767, 938, 1125
Pınarbaşı, karye 555
Piraçye; -köprübaşı 507
Pirevardi 335
Pîrî Ağa, beşli ağası, kılavuz 157
Piriştine 448
Pirizrin 444; -sancağı 176, 256
Pirlepe Kal‘ası 449
piskopos 439, 460; -luk 460
pîşkeş 72, 95, 96, 105, 144, 230, 337, 349, 

373, 379, 438, 476, 477, 478, 534, 547, 
556, 559, 563, 566, 567, 568, 571, 577, 
583, 591, 593, 620, 630, 638, 642, 643, 
644, 685, 702, 785, 794, 799, 807, 873, 
889, 915, 942, 943, 995, 1103, 1105, 
1107, 1117, 1120, 1122, 1123, 1134, 
1146

piyâde 73, 92, 98, 105, 106, 108, 109, 110, 
111, 125, 127, 128, 138, 142, 143, 144, 
147, 150, 151, 155, 160, 161, 162, 163, 
164, 169, 170, 179, 183, 190, 229, 230, 
231, 232, 236, 239, 242, 245, 246, 247, 
250, 252, 253, 254, 256, 264, 266, 267, 
271, 272, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 
282, 288, 292, 293, 297, 298, 300, 301, 
315, 316, 319, 321, 322, 328, 330, 335, 
363, 364, 371, 378, 384, 389, 390, 391, 
393, 403, 414, 419, 420, 421, 422, 423, 
424, 425, 427, 431, 437, 441, 447, 449, 

450, 486, 523, 524, 528, 530, 581, 584, 
594, 610, 645, 649, 651, 661, 662, 665, 
756, 757, 758, 779, 859, 877, 925, 939, 
1024, 1036, 1041, 1044, 1074, 1125; -ala-
yı 269, 270, 277, 280, 406, 415, 422, 526, 
528, 529; -i Arnavud 127, 268; -asakir-i 
mansûre 405, 524; -asker 106, 110, 151, 
239, 271, 274, 288, 301, 397, 398, 413, 
421, 420, 422, 440, 448, 449, 450, 523, 
659; -ehl-i islam 406; gân 227, 596, 605; 
-gazi 1065; -haydud 389, 391; -kafir 413, 
423, 445, 526; -kalemi 703; -kapukulu 
129; -i Kazak 117; -Leh askeri 452; -le-
vendât 450; -meterisi; 260; -tüfengci 259, 
288, 362, -yerlü kulu 605

Poçtil 388, 448; -Kal‘ası 327, 388, 441, 449; 
-palankası 381; -serhaddi 524

Podiva 315
Podolya 497, 981; -Vilâyeti 515
Pofça 133, 320; -Kal‘ası 106, 146; -Palanka-

sı 106, 133, 142, 143, 146, 167
Pogoniç Menzili 167
Pojorofça 242; -palankası 447
Poltova Şehri 327
Pomeranya 968
Poroça Adası 1073; -Köyü 1072
Porologa; -boğazı 525; -dağı 523
Posef, Çasar Leopoldos-oğlu 1036
postalcılık 1044
Postanya palatinosu 514
Posut Suyu 498
Poşkoplata; -köprüsü 450
Potkal 925, 931, 933, 965; -Kazağı 688, 

693, 883, 906; -lu 233, 884
Potoski, kır hatmanı 437
Potova Menzili 191
Potura; -kâfiri 330
Pozça Köyü 141
Praşo; -boğazı 250; -Kal‘ası 235
Pravadi 782
Predol; -derbendi 318; -kullesi 388
Prens Podmovin, ceneral 281
Prens De Konte 452
Prens Visavye, Nemçe Cenerali 322, 391, 

399, 400, 402, 411, 412, 430, 441, 446, 
447, 451
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Prens Luyis, serdar 317, 451
Preşlevi, Ceneral 323
Prevadi 1037
prevedor çekdirisi 78
Preveze 507
Prus Kralı 882, 1033
Prut 135; -Nehri 965, 967, 971; -Suyu 327, 

452, 999; -yalıları 696
Pûseci Hüseyin, ev kethudâsı 991
pusu 317, 324, 325, 330, 346, 392, 440, 

1075

R

Rabatin, Erdel Cenerali, Nemçe Cenerali, 
235, 250, 390

Rabb 65, 70
Rabî‘a Sultân, Sultân Ahmed II hâsekisi 90, 

935
Raçalahcum keferesi 482
Raçe, karye 301, 391, 1040, 1041
Radan Menzili 190
Radenki Nehri 522
Raha 454
Rahîkī-zâde, Ma‘cuncu hânesi 870
Rahova 187
Rahoviçe Menzili 190
raht 102, 128, 228, 232, 248, 380, 494, 574, 

646, 682, 872, 888, 1046, 1125, 1129; 
-vân yamağı 149

Rahtvân Mehemmed Paşa, Bağdad muhâfı-
zı, Amasya Sancağı mutasarrıfı 594

Rajne 123, 316, 433; -palankası 122
Rakka 91, 219, 231, 361, 362, 363, 364, 

365, 454, 495, 519, 532, 594, 677, 801, 
984, 992, 1137; -eyâleti 216, 984; -iskânı 
984; -vâlîsi 874

Rakkas Ali Ağa, Hâsoda Miftâh Gulâmı, 
kapucubaşı, Mîr-i âlem 648, 880

Rakoçi-oğlu 811, 1042
Ramazan Ağa, Cebecibaşı 809, 842
Ramazan Bey, Vatan Beyi, Tunus mutasar-

rıfı 649
Ramazan Paşa, Açu Paşası 932

Râmî Mehemmed Efendi 434, 493, 534; 
-Re’isü'l-küttâb 360, 474, 533, 646, 687, 
691, 692, 712; -Paşa, Sadrazam 698, 699, 
712, 713, 735, 737, 739, 744, 748, 749, 
759, 760, 773, 776, 781, 805, 818, 828, 
858, 935

Rangaro, Nemçe Cenerali 268
Ranik 497
Rastova Menzili 186
Ravens Şehri 328
Ravza-i mutahhara 565
Rayko, haydud başı 315, 316
Rayn Suyu 458, 459, 460
re‘âyâ 71, 83, 85, 109, 121, 123, 143, 144, 

145, 160, 185, 254, 299, 306, 311, 319, 
322, 323, 328, 336, 361, 375, 384, 388, 
392, 400, 408, 412, 417, 447, 457, 458, 
460, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 
505, 508, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 
518, 520, 521, 533, 535, 542, 553, 607, 
608, 612, 626, 651, 653, 654, 656, 657, 
661, 663, 665, 668, 676, 680, 688, 693, 
701, 703, 704, 897, 903, 920, 932, 933, 
934, 947, 971, 984, 1050, 1135; -i baltalı 
1000; -kâfiri 441, 1050; -yı pâdişâhî 627

Receb Ağa; -kapucubaşı 808; -vezîriazamın 
delibaşı 443

Receb Çelebi, tersâne kethudâsı 566
Receb Paşa 399, 450, 1144; -azli 1144; -İh-

levne muhâfızı 527; -Ohri Sancağı Beyi 
324; -vezîr 980, bk. Boşnak Receb Paşa

Receb Reis, Cezayir Kapudanesi 342
Recec mevâcibi/-ulûfesi 96, 192, 229, 373, 

546, 567, 585, 642, 699, 809, 824, 836, 
845, 856, 870, 886, 903, 921, 944, 979, 
1003, 1111, 1134

rehîn 484, 875, 964, 981
re’îs efendi 647, 744, 961, 964, 1113, 1129; 

-kalemi 279
re’is-i sâdât 777
Reis Mustafa Efendi 571
reisü'l-küttâb efendi 645
Remit-oğlu 335
Remle 462, 816; -İskelesi 841; -Kal‘ası 600
Remmâhiye 652, 653; -Kasabası 652
remmâlci 835
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resm; -i arûsâne 87; -i kışlak 87; -i otlak 87; 
-i tapu 87; -i yaylak 87

Resmo 832; -Kal‘ası 1134
Resne Kal‘ası 509
Resûl 65, 105, 219, 586, 587, 624, 870; -i 

ekrem 94; -ullâh 67, 1046 
Reşen; -mevâcibi/ ulûfesi 192, 308, 435, 

494, 564, 581, 640, 685, 799, 819, 835, 
843, 850, 866, 877, 893, 898, 915, 939, 
957, 988, 1012, 1034, 1066, 1105, 1114, 
1136

Reşte 608
Retimo 994
Revan hâkimi 585
Revân Köşkü 797, 807, 909, 947, 1128
Reyhâne, Ahmed III kızı, fevti 1110
Rıdvan Efendi, Edirne Sultân Selîm şeyhi 

758, 764
Rıdvâniye iskelesi 598, 659, 669, 677
Rıfkı Mehemmed Efendi, Mekke ve İstan-

bul kadısı 100
ricâl-i devlet 736, 754, 765
Riga, kal‘a 882
rikâb 174, 191, 194, 494, 646, 648, 768, 

1022, 1119, 1125, 1129; -ağaları 280, 
282, 283, 348, 350, 418, 425, 582, 767, 
879, 1015, 1133; - çukadârı 105; -solak-
ları 1125; -dâr 350, 574, 1054, 1137; -ı 
humâyûn 72, 79, 85, 90, 92, 93, 97, 98, 
110, 111, 114, 118, 119, 137, 139, 144, 
145, 147, 148, 156, 158, 159, 165, 166, 
167, 170, 174, 178, 179, 182, 191, 200, 
215, 221, 226, 228, 231, 234, 236, 252, 
263, 266, 270, 271, 274, 275, 280, 287, 
288, 292, 294, 299, 303, 304, 306, 315, 
316, 320, 321, 327, 337, 346, 348, 351, 
365, 371, 372, 373, 381, 384, 385, 405, 
407, 415, 424, 432, 433, 435, 436, 445, 
452, 455, 461, 462, 463, 464, 470, 473, 
479, 487, 488, 490, 492, 494, 531, 533, 
534, 535, 545, 551, 556, 557, 559, 568, 
571, 578, 581, 582, 585, 586, 588, 591, 
627, 631, 632, 633, 637, 641, 642, 644, 
650, 655, 657, 658, 679, 682, 686, 687, 
689, 698, 702, 703, 706, 724, 731, 739, 
741, 749, 753, 754, 757, 760, 766, 779, 
784, 793, 794, 798, 800, 804, 807, 812, 
817, 828, 831, 832, 833, 842, 849, 858, 
864, 875, 901, 902, 919, 927, 932, 933, 

938, 940, 942, 954, 958, 975, 976, 978, 
980, 984, 993, 1011, 1018, 1020, 1021, 
1023, 1035, 1037, 1039, 1040, 1046, 
1047, 1060, 1064, 1067, 1081, 1100, 
1101, 1109, 1117, 1118, 1120, 1122, 
1123, 1133, 1138, 1141, 1145; -kaim-ma-
kamı 475, 493, 590, 1023, 1050; -muhâ-
fazası 1038, 1063; -ı saltanat 738, 766

Rîm-papa 502, 516, 1041, 1042
risâlet 351, 731, 741, 742, 743, 744, 748, 

751
Risto 1142
Risvik Sarayı 456
Rişvân 378
Rişvân-oğlu Halil Bey, Malatya Sancağı 

mutasarrıfı, Türkmen beyi, 364, 431, 
488, 918, 989

riyâle kapudan 580, 598
Riyâle İbrahim Efendi 542
Riyâle İbrahim, kapudan 342, 343
Rize 794
Rober dö Soton, İngilis elçisi 643
Rodnik 126; -palankası 316, 390; -semti 245
Rodos 195, 495, 519, 798, 948, 955, 983; 

-Ceziresi 104, 633, 798, 808, 835, 1003; 
-Kal‘ası 550, 858; -muhâfızı 188

Rodoslu Ali Ağa, gediklü müteferrika, Balı-
kesri sancağı mutasarrıfı, Azak muhâfızı 
233

Roma imparatoru 506
Ruceylaviyye Menzili 601
ruhbân 325, 439, 481, 484
ruhsat 514, 521, 875; -nâme 506, 514
Rukal Boğazı 397
Rukıyye Sultân, Ahmed III kızı, 434, 546, 

849, 854, 937, 1004, 1111
Rûm 519, 626, 708, 715, 1141, 1144; -asâ-

kiri 606; -diyârı 857; -kilisesi 1104; -oğ-
lanları 1007; -sadrı 91, 777; -tâ’ifesi 1020

Rûm Ahmed Paşa, vezîr 72, 73, 101, 103
Rûmili 91, 147, 166, 190, 192, 248, 260, 

289, 297, 299, 336, 345, 360, 370, 371, 
399, 419, 421, 424, 428, 444, 447, 448, 
466, 475, 495, 507, 520, 571, 693, 695, 
715, 724, 758, 802, 852, 897, 903, 911, 
928, 992, 1006, 1013, 1021, 1033, 1035, 
1037, 1047, 1052, 1059, 1062, 1078, 
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1098, 1101, 1103, 1106, 1139, 1145, 
1146; -askeri 265, 827, 916, 938, 949, 
1000, 1005, 1071; -beylerbeyi 166, 168, 
224, 290, 396, 399, 409; -eyâlet askeri 
1025; -eyaleti 171, 176, 181, 184, 275, 
867; -has ağaları 404; -hassa mutasarrıf 
ağaları 257; -iskeleleri 993; -kadıaskeri 
375, 874, 938; -kılâ‘ı 231; -memleketi 
1070;- Meydânı 463; -oltası 344; -pâyesi 
93, 100, 235, 532, 647, 701, 715, 855; 
-sadrı 874; -sevâhili 137; -vâlisi 277, 832; 
-vilâyetleri 1013; -yalıları 898

Rumlu 858; -asker 860
Rummâhiye 663
Rus 328; -hükümdârı 520; -kasrı 335; -lisânı 

327, 973
Ruscuk 548, 1041; -fırkateleri 135
Ruscuklu İbrahim Ağa, kapudan 1038
Ruscuklu Mustafa Ağa, dülbend ağası 308
Rusya 513
ru’ûs 86; -cizyeleri 88; -ı askeri 612
rûz-ı Hızır 535, 567
rûz-ı sultânî 471
ruznâmçe 92
rûznâmeci, büyük 94
rü’esâ 365, 384, 394, 395, 416, 484, 523, 

728, 771, 786; -yı asker 67, 69, 75, 79, 
172, 251, 271, 395, 411, 418, 419, 504, 
730, 761, 770; -yı eşkıyâ 364, 850; -yı 
kavm 765; -yı leşker 773

Rüstem Ağa; -Av Ağası, Atmacacıbaşı 96; 
-Şahincibaşı 759

Rüstem Hân, Acem elçisi 476, 478, 480
Rüstem Paşa Medresesi 870 
rüsûm/ât 657; -ı ağnâm 87; -ı dîvâniyye 87
rüşvet 800, 828, 909, 1140

S

Saadet Girây Sultân, Kırım Hânı 697, 
1059, 1060

Sabuncu; -köyü 741, 781; -odaları 1104
saçma 153, 180, 1065; -i top 595
sadâret 398, 462, 691, 712, 726, 775, 794, 

796, 800, 823, 831, 832, 897, 898, 899, 

922, 959, 1023, 1047, 1048, 1058, 1137, 
1140; -hatt-ı şerifi 682, 922; -i uzmâ 842

sâdât 104, 107, 228, 307, 435, 612, 613, 
614, 675, 748, 762, 786, 950

Sadık Mehemmed Efendi, Müfti, Şeyhulis-
lâm 90, 91, 832, 834, 845, 846, 856, 886

sadrazam 277, 569, 570, 631, 712, 743, 744, 
752, 754, 767, 780, 1106, 1120, 1121, 
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 
1128, 1134, 1136, 1139, 1140, 1141, 
1144; -otağı 767

sadreyn 751, 762; -efendiler 396, 425, 491, 
589, 748, 785, 878, 900, 1118, 1128; -i 
kudât; -88, 99, 186, 188

sadr; -ı âlî 873; -ı fetvâ 714, 715; -ı Ammâre 
600; -nişîn 823

Sa‘d, Şerif  602, 686, 708
Sadva Menzili 187
Saf  Deli Ali, kapucular kethudâsı 948 
saff  cengi 278, 415
Saffât Sûresi 199
Safiyye Sultan, Mustafa II kızı, 336, 643, 

714, 841, 893
Safiye Sultân-zâde Mehemmed Bey, silâh-

dâr ağa 896
Saff  sûresi 80
sağdıç 877, 1133, -kürkü 877; -ı paşa 878, 

879, 893
sağ hamleci 225, 784
sağ kol 127, 147, 247, 257, 267, 273, 277, 

362, 422, 423, 695, 703, 1044, 1076; 
-alay beyleri 166, 1101; -askeri 486; -pi-
yade ve süvar askeri 917

Sahaf-zâde Seyyid Mehemmed Efendi, Ru-
mili ve Anadolu kadıaskeri 819, 856, 874, 
936, 958, 1034, 1062

Sa‘îd, Şerif  686, 708, 1063
saka 122, 143, 416; -başı 190, 632
Saka İsmail Paşa, Kıbrıs beylerbeyi 1049
Sakız 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 84, 85, 99, 

103, 111, 197, 218, 219, 230, 325, 341, 
346, 467, 469, 470, 538, 539, 635, 822, 
1003, 1102; -Adası/Ceziresi 75, 76, 81, 
84, 86, 196, 197, 325, 466, 639, 801, 
839, 857, 872, 955, 1003; -Kal‘ası 74, 80, 
81, 82; -Limanı 81, 82, 85; -nizâmı 86; 
-tahlîsi 198
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Saksonya 882; -kralı 124
Sakule, köy 294
Salâhî Mustafa, Kapudan kalyonu 467 
Salankamen Kal‘ası 1063, 1064
Salapise karyesi 379
Salar, Nemçe kapudanı 125
Salih Ağa; -sipahiler ağası 802, 805; -Şam 

Valisi Kethüdası 413
Salih Çeribaşı 313
Salih Efendi, imâm-ı sultâni 91, 193, 464, 

647, 1110 
Sâliha Sultân, Ahmed III kızı, doğumu 1016
Salihler Menzili 782
Sâlih Paşa; -çekdirisi 74; -Kars beylerbeyi 

482; bk. Tatar Salih Paşa
Salih Paşa-oğlu Şamlı Ahmed Paşa, mîr-

hâc, Şam beylerbeyi 462
Salim Mehemmed Efendi 1018
sâliyâne 464, 703
Salma Mehemmed Ağa, Dergâh-ı âli kapu-

cubaşısı, çavuşbaşı 837, 896, 914, 946, 
947, 949, 979

saltanat 66, 94, 731, 765, 770, 772, 854; -ı 
aliyye 731; -ı Osmâniyye 354

salyâne 1042
Samakov; -dağları 773; -gümrüğü 630
Samakovlu Şahin 630
Samar 970; -Kal‘ası 933; -Suyu 453, 965, 

970, 971, 981
Samarcık 797; -Kal‘ası 797; -Palankası 904; 

-Suyu 329, 688, 883, 904
Samarko199; -bayrağı 344; -kapudâne kal-

yonu 199
Samerra 595
sancak 102, 120, 168, 171, 188, 231, 264, 

267, 287, 325, 373, 399, 467, 533, 554, 
557, 718, 719, 727, 745, 802, 824, 924, 
993, 994, 1017, 1079, 1106, 1136, 1140; 
-beyi 447; -ı şerîf  187, 188, 271, 273, 278, 
297, 307, 425, 430, 435, 486, 487, 491, 
494, 548, 571, 587, 589, 590, 681, 719, 
724, 761, 768, 770, 815, 914, 916, 923, 
951, 1013, 1014, 1022, 1023, 1028, 1035, 
1044, 1045, 1046, 1053, 1067, 1068, 
1081; -mutasarrıfı 1033

Sancak Vak‘ası 100

sandal 194, 201, 326, 542, 557, 558, 567, 
569, 570, 571, 584, 679, 682, 726, 798, 
808, 817, 853, 900, 1023, 1040, 1106; -ı 
kancabaş 907, 915 

San Petro Kal‘ası 459
Sapanca, kasaba 1103
Sapanoş, Mihal Kapudan 322, 390, 432
Sapayha, Litve Hatmanı 437
sarây 71, 95, 111, 191, 220, 222, 228, 233, 

298, 349, 371, 445, 461, 478, 531, 571, 
576, 579, 587, 588, 592, 629, 632, 637, 
640, 643, 675, 681, 683, 687, 699, 700, 
714, 719, 720, 721, 735, 736, 738, 739, 
740, 772, 773, 785, 796, 797, 798, 806, 
807, 812, 846, 853, 856, 865, 866, 894, 
897, 900, 911, 923, 950, 951, 960, 961, 
983, 995, 996, 1000, 1009, 1010, 1015, 
1038, 1040, 1053, 1054, 1080, 1099, 
1117, 1124, 1125, 1127, 1129, 1130, 
1133, 1136, 1146; -ağası 194, 220; -ı 
âmire; 72, 89, 192, 194, 218, 227, 307, 
372, 435, 475, 556, 584, 585, 587, 637, 
642, 685, 720, 768, 778, 785, 787, 806, 
817, 850, 854, 866, 878, 901, 909, 914, 
949, 1012, 1022, 1097, 1126, 1133; -ı 
âsafî 736; -ı atîk 68, 89, 90, 93, 221, 592, 
714, 759, 802, 935; -ı cedîd 193, 220, 
225; -ı humâyûn 89, 95, 719, 720, 721, 
723, 730, 737, 962, 1028, 1099, 1127 ; -ı 
pâdişâhî 743, 776; -ı vâlîde 611; -kapusu 
191, 641, 923, 1001; -kethudâsı 71, 1010; 
-meydânı 100, 228, 587, 892, 982, 1010, 
1023, 1110, 1111; ovası 372, 477

Sarayburnu 182, 194, 202, 218, 566, 568, 
787, 797, 853, 886, 1039, 1040, 1115

Sarı Abdurrahman Paşa, Sakız muhâfızı, 
Eğriboz muhâfızı, Anadolu beylerbeyi 
464, 812, 884

Sarı Ahmed Paşa, vezîr, Rumili beylerbeyi, 
Sadrazam 73, 224, 225, 994, 1007, 1047, 
1048, 1057

Sarı Deli Mustafa Efendi, vezir, defter emî-
ni, başdefterdâr 1005, 1045, 1104, 1027, 
1048, 1138

Sarı İbrahim, kethudâ 1045, 1047, 1048
Sarıkçı Mustafa Ağa, kapucıbaşı, mübâşir 

1002
Sarıkumluk 244
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Sarı Mehemmed Ağa, Muhzır, Seksoncu 
847, 851

Sarı Mehemmed Efendi, başdefterdâr 1019, 
1102

Sarı Mustafa Paşa, Boşnak, İnebahtı ve 
Yanya mutasarrıfı, vezîr, 875, 1057, 1071, 
1072

Sarıyar Deresi 881
Sarıyurt Menzili 122, 388
Sarlu Kal‘ası 460
sarrâc 1010
Sarrâc Mustafa, kapucular kethudâsı 991 
Sarrâchâne 1126; -cisri/köprüsü 547, 640, 

643; -kethudâsı 751; - köşkü 347, 350, 
590, 761

Sarrâf  Mehemmed Ağa, vezîriazam ket-
hudâsı, Rikâb-ı humâyun, kapucular 
kethudâsı 1099

Sarrah Menzili 624
Saruca 190; -Paşa Sarayı menzili 955
Saruhan 74, 232, 305, 432, 868; -muhassıllı-

ğı 533; -Sancağı 195
Sava 129, 132, 239, 241, 245, 300, 301, 303, 

312, 313, 382, 391, 394, 451, 498, 499, 
1046, 1068, 1074, 1076, 1077; -köprüsü 
245, 1074; -Nehri 140, 236, 298, 382, 
441, 442, 498, 499, 1040, 1041, 1065, 
1071, 1072, 1074; -Suyu 121, 126, 139, 
239, 297, 316, 382, 391, 445, 499, 1043, 
1073, 1074, 1076, 1078

Sayda 991; -vâli kethüdâsı 364
Sayda-Berut 308, 821; -Sancağı 836, 875, 

987
Sayeb Adası, Karaburun'da 197
Saz askeri 126
Sazlık Boğazı 267, 268
sebîlhâne 229, 1114
Sebin 179, 180, 235; -Kal‘ası 390, 1041
Sebzî Mehemmed Ağa/Efendi, cebecibaşı, 

re’is vekili 279, 975, 1004, 1011
seccâde 556, 577, 770; -nişîn 761
Seddü'l-bahr Kal‘ası 1020
sefâret 597, 651, 731, 750, 764, 978
sefâyin/sefîne 79, 131, 145, 165, 198, 205, 

253, 301, 344, 490, 497, 498, 594, 595, 
598, 601, 602, 606, 607, 608, 614, 619, 

624, 650, 660, 664, 666, 668, 670, 677, 
689, 705, 706, 707, 758, 759, 805, 828, 
857, 884, 893, 911, 943, 988, 990, 995, 
1000, 1005, 1006, 1021, 1026, 1040, 
1068, 1076, 1077, 1079, 1103, 1112, 
1142; -askeri 335; -i cebehâne 599, 1008; 
-i cisr 623; -i düşmen 78, 197; -i ehl-i 
İslâm 447, 539, 540, 541, 583, 864, 898, 
907, 915, 1013, 1064; -i fırkate 609; -i 
küffâr 539; -i tüccâr 595; -tüccarı 841

sefer 71, 72, 91, 94, 99, 103, 105, 114, 118, 
129, 141, 145, 188, 189, 216, 217, 219, 
221, 222, 224, 225, 229, 230, 231, 232, 
244, 248, 252, 306, 320, 373, 395, 437, 
472, 474, 486, 492, 586, 591, 593, 595, 
597, 599, 619, 626, 651, 652, 655, 659, 
660, 672, 675, 686, 701, 702, 703, 731, 
749, 750, 760, 765, 796, 797, 875, 906, 
907, 908, 911, 916, 918, 923, 924, 927, 
928, 929, 930, 931, 932, 933, 938, 946, 
947, 948, 950, 961, 964, 1012, 1013, 
1021, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 
1031, 1033, 1035, 1036, 1037, 1041, 
1042, 1047, 1053, 1057, 1059, 1063, 
1070, 1141, 1143; -i Basra 874; -i Engü-
rüs 227; -i humâyûn 91, 140, 224, 234, 
244, 249, 253, 370, 474, 475, 934, 938, 
951, 966, 981, 1002, 1005, 1010, 1011, 
1020, 1027, 1033, 1036, 1062, 1068

Sefer Bey, kulağuz 303
seferli 145; -iç oğlanları 1099; -odaları 576, 

1099
Sefer Paşa, Bosna beylerbeyi, Hersek Valisi, 

318, 321, 388, 684, 888
segbân 73, 98, 137, 158, 190, 225, 318, 367, 

368, 369, 757, 1006; -başı 100, 238, 556, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 734, 
736, 788, 798, 1028, 1129; -bayrakları 
465; -bölükbaşı 488; -tâ’ifesi 477; -ücreti 
639

Segedin 106, 155, 165, 167, 235, 237, 239, 
241, 254, 300, 331, 397, 403, 410, 412, 
413, 416, 419, 422, 431, 1041; -Kal‘ası 
145, 289, 331, 389, 397, 430; -kumanda-
nı 412; -varoşu 331; -yalıları 416

Sekam Peşo, kilise 482
seksoncu 190, 270, 279, 289, 301, 405, 788, 

85, 1079; -başı 190, 736, 760, 901, 1127, 
1129; -kolu 1044, 1068; -luk 72, 190, 811; 
-tepesi 269
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Seksoncu Mehemmed Ağa 277
Selâme 653
Selanik 123, 133, 305, 715, 809, 857, 957, 

980, 997, 1017, 1041, 1058, 1062, 1114; 
-alaybeyleri 247; -Sancağı 195, 868 

Selanikli Mehemmed Ağa, başçavuş, sek-
soncu 190, 258, 297, 380, 402, 426, 461

selâtîn 1119; -câmi‘leri 70, 1020; -evkâf 
mütevellîleri 1124; -kethudâ ları 1124; 
-şeyhleri 1009 

Selîm, Ahmed III şehzâdesi, 629, 854, 867, 
1016

Selîm Ağa 741, 746, 749, 750
Selîm Ağa, çukadar-ı hâssa, mîr-i âlem 634
Selîm Ağa, Kul kethudâsı, segbânbaşı 547, 

567, 568, 642; -Küçük mîrahûr 648, 695, 
706, 708, 741, 742, 745, 746, 748, 749, 
750, 751, 777; -Seksoncu, zağarcı 477, 
532

Selîm Ağa, yeniçeri ağası vekili 980
Selîm Bey, Can Arslan Paşa-oğlu Hüseyin 

Paşa-zâde, Şehrizor beylerbeyi 1049, 
1057

Selîm Bey, Gönye Sancağı mutasarrıfı 880
Selîm Dede, Tarîk-i Halvetî'den 146, 644
Selîm Efendi, Burusa müderrisininden, 

nişâncı 1029
Selim Girây Hân, Hâcı, Kırım Hânı 68, 92, 

94, 107, 133, 135, 138, 156, 189, 225, 
233, 374, 463, 473, 532, 551, 590, 687, 
691, 692, 695, 696, 700, 701, 702, 810, 
821, 824, 1059; -evlâdı 1060 

Selîm Paşa 443, 445, 448, 449; -Bihke 
muhâfızı 524

Selîm II, Sultân 1099
Selîm III, Sultân 131
selîmî 645
Selmân, Abbas Huza‘lı-oğlu 606, 620, 626, 

654, 656, 659, 661, 667, 674, 675
Selmân Efendi 768, 769
Selmân-ı Fârisî 599
Selviburnu 341
Semadirek 537, 543; -Adası 537, 538
Semendire 138, 247, 433, 1068; -dizdârı 

433; -Kal‘ası 246, 1043, 1078; -Palankası 
72, 447

Semendireli İbrahim Efendi, Çavuşbaşı, 
küttâbdan 565, 825, 831 

Semeroğlu Murabıt Hacı Ahmed; -kalyonu 
1053

Semevât Nahiyesi 652, 653
Semizce Karyesi 377
semmûr 89, 141, 230, 315, 595, 611, 630, 

659, 660; -çuka kontoş 191; -erkân kürk 
120, 144, 177, 189, 194, 218, 225, 230, 
255, 846, 851, 866, 873, -ferâce 90, 618; 
-hıla‘ı fâhire 104; -hıl‘at 248, 249, 307, 
487, 493, 915; -kalpak 1060; -kapaniçe/
kapanitse kürk 157, 228, 232, 238, 248, 
349, 350, 372, 465, 557, 570, 692, 708, 
776, 778, 855, 872, 909, 925, 949, 956, 
1060, 1125; -kontoş 189, 264, 307; -kürk 
67, 68, 71, 88, 93, 94, 95, 101, 111, 118, 
127, 132, 141, 145, 146, 192, 201, 220, 
228, 229, 238, 242, 245, 247, 255, 262, 
293, 297, 301, 304, 305, 307, 320, 323, 
349, 350, 371, 373, 376, 379, 381, 383, 
393, 398, 400, 431, 433, 434, 436, 462, 
471, 475, 476, 477, 478, 480, 485, 486, 
488, 494, 532, 533, 534, 546, 547, 556, 
559, 566, 568, 569, 574, 578, 582, 583, 
585, 589, 590, 596, 639, 640, 641, 643, 
647, 655, 683, 701, 721, 741, 768, 775, 
777, 801, 808, 810, 855, 857, 878, 879, 
887, 892, 893, 894, 898, 902, 909, 912, 
914, 920, 937, 950, 951, 958, 977, 984, 
987, 992, 1000, 1007, 1012, 1014, 1018, 
1035, 1053, 1061, 1103, 1106, 1113, 
1114, 1117, 1119, 1127, 1128, 1129, 
1130, 1133, 1136, 1137, 1138, 1145; 
-mak‘ad yasdık 348, 349; -muvahhidî 
546; -nîmten kürk 587; -post 564, 775, 
899; -serâserli kürk 226

Semmûrkaş Kapudan 225
Sengub Kal‘ası 389
Senor Koralber Karlor 506
Senor Yakopos Kolyer, Nederlande elçisi 

506, 514, 520
Sente/Zenta 148, 235, 331, 409, 411, 412, 

418, 422, 430; -kapudanı 319; -ma‘rekesi 
436, 441; -Palankası 319, 321; -re‘âyâsı 
430; -vak'ası 398; -varoşu 417, 418

sepet humbarası 158, 181
Sepitse, cisr 141
serasker 73, 84, 109, 140, 142, 148, 163, 

209, 216, 235, 263, 286, 297, 323, 331, 
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332, 391, 554, 764, 827, 874, 911, 924, 
929, 971, 974, 1024, 1041, 1046, 1070, 
1143

Serâyil, haydud başı 276
ser-çeşme 989
Ser-çeşme Boz Receb Bey 477, 554
Ser-çeşme Şişman Ali Ağa, Niğbolu Sancağı 

mutasarrıfı 692
ser-çukadârân 131
serdâr 76, 80, 81, 85, 104, 111, 125, 163, 

169, 252, 260, 273, 297, 298, 302, 303, 
320, 322, 334, 335, 448, 449, 450, 451, 
455, 474, 479, 483, 485, 487, 490, 491, 
492, 493, 526, 554, 593, 594, 595, 596, 
597, 598, 599, 602, 605, 607, 608, 610, 
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 
623, 624, 626, 656, 657, 659, 660, 661, 
665, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 
675, 677, 701, 758, 810, 830, 831, 864, 
880, 911, 921, 922, 941, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1017, 1039, 1046, 1077, 
1142; -ı asâkir-i İslâm 1035; -ı a‘zam 
1040, 1043, 1044, 1045, 1046; -ı deli 
gönüllüsü 450; -ı ekrem 594, 595, 596, 
600, 605, 611, 615, 620, 625; -lık 71, 593; 
-otağı 483, 484

serdengeçdi 74, 81, 101, 104, 105, 110, 
111, 112, 145, 150, 166, 208, 214, 215, 
222, 232, 233, 248, 267, 268, 278, 335, 
401, 463, 565, 654, 695, 744, 751, 783, 
803, 820, 885, 1008, 1051; -ağaları 203, 
215, 407, 424, 768, 769; -bayrakları 753; 
-dal-kılıç 1142; -esâmisi 1142; -sipâh 158; 
-yeniçeri 75, 554, 762; -zümresi 268

seren 225, 467, 541, 543, 592
sergerde 1007
sergi 1136
serhad 72, 135, 136, 137, 145, 164, 165, 

203, 206, 209, 231, 243, 249, 305, 319, 
448, 465, 478, 485, 486, 494, 500, 501, 
510, 521, 780, 873, 904, 907, 908, 935, 
979, 1000, 1013, 1036, 1047, 1053, 1078, 
1100, 1101, 1102; -ağaları 449; -ahâlîsi 
137, 180; -ahvali 134, 1046; -askeri 312, 
314, 317, 979; -câsûsları 1043; -gazileri 
251; -hâkimleri 971, 972; -i İslâm 304, 
312, 318, 320, 330, 355, 432, 493, 906, 
971; -kal‘aları 441, 938, 969; -lü 144, 
149, 162, 179, 245, 250, 254, 267, 276, 
277, 291, 317, 324, 392, 406, 410, 811; -i 

mansûre 167, 388, 396, 906, 966, 1040; 
-pîrleri 132, 395; -zâbitleri 971, 972

Serhadlü Esîr İbrahim Paşa, Silifke Sancağı 
mutasarrıfı 128

Serhadlü Mehemmed Paşa, Üsküb ve Kös-
tendil Sancağı Beyi, 133, 324, 409, 417, 
419, 443

Serhoş Ahmed Paşa, Mahmud Bey-zâde 
Hudavirdi Paşa-oğlu, Dukakin Sancağı 
mutasarrıfı 1137

Serhoş Hüseyin Paşa, vezîr, Adana beyler-
beyi 219

Serhoş İbrahim Paşa, Selânik Sancağı mu-
tasarrıfı, Hasan Paşa hazinedârı 580, 812

Serinor 167
Serke Kazağı 1001
ser-leşker-i küffâr 277, 300
Severin, palanka 185
Seydî Ahmed Paşa Türbesi 294
Seyfî, segbân bölükbaşı 378
Seyfi-zâde İbrahim Efendi, Nakıbü'l-eşrâf 

726, 741, 775, 819
Seyfullah Paşa, Bosna ocak-zâdelerinden, 

Bosna Vâlîsi 443, 445, 448, 524, 867
Seyyid koca 680 
Seyyid Abdullah, Ferecullâh Hân-oğlu 610
Seyyid Abdullah Efendi, Anadolu kadıaske-

ri 1129
Seyyid Ahmed Ağa, kapucubaşı 234
Seyyid Ahmed, Ergani alay beyi 138
Seyyid Ahmed Paşa, Şebinkarahisar ve Ço-

rum Sancakları mutasarrıfı 1098 
Seyyid Ali, sipâhiler ağası 651
Seyyid Ali Efendi 748; -Şeyhulislâm 912
Seyyid Bâli Efendi ılıcası 118
Seyyid Dede Ahmed Efendi, Süleymaniye 

Müderrisi, Galata ve İstanbul kadısı, 
Rumili kadıaskeri 648, 715, 730, 740, 793

Seyyid Fethullah Efendi, Seyyid Feyzullah 
Efendi-oğlu Yenişehir kadısı, Anadolu ve 
Rumili kadıaskeri 471, 714, 730, 787

Seyyid Feyzullah Efendi, Maktûl şeyhülis-
lâm 100, 101, 473, 711, 714, 730, 735, 
749, 751, 781, 866

Seyyid Firârî Hasan Paşa, vezîr, Rumili 
beylerbeyi 852
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Seyyid Hüseyin Hân, Eğil Sancağı Beyi 479
Seyyid İbrahim Ağa, Büyük Türkmen Ağa-

sı, Sivas beylerbeyi 1061
Seyyid İbrahim Efendi, Feyzullah Efendi 

oğlu, Anadolu ve Rumili kadıaskeri 715
Seyyid Kürd İbrahim Paşa, vezîr, Sivas bey-

lerbeyi, Cidde Sancağı mutasarrıfı 1080
Seyyid Mahmud Efendi, Selanik, Edirne, İs-

tanbul kadısı 702, 715, 719, 720, 723, 738
Seyyid Mehemmed, Şerîf  Sa’id'in oğlu 1063
Seyyid Murtaza Ağa, Segbanbaşı 722 
Seyyid Mustafa, kapudan 541, 542
Seyyid Mustafa Bey; -Atak Hâkimi 216; 

-Eğil Beyi 401
Seyyid Mustafa Efendi; Feyzullah Efendi 

oğlu, Anadolu ve Rumili kadıaskeri 715, 
730, 736, 806, 807, 808

Seyyid-oğlu Ahmed, Amasya Paşası 1139
Seyyid Ömer Paşa, Anadolu beylerbeyi 464, 

486, 560
Seyyid Sebzî Mehemmed Efendi, silâhdâr 

kâtibi 756, 981
Seyyid Selâm, tüccâr kalyonu 1049
Seyyid Süleyman Hoca, Liman Reisi, Ka-

pudan Paşa 985
Seyyid Süleyman Paşa, kapudan 994, 1058, 

1127, 1136, 1145
Seyyid Topal Ali Efendi, Rumili kadıaskeri 

102, 360, 551, 581
Seyyid Yahya Efendi, kapucular kethudâsı, 

büyük mîrahûr 836, 837, 842
Seyyid Yusuf; -Ferecullah Hân biraderi 601, 

606; -Hasankeyf  alay beyi 138
Seyyid Zeynel Abidin Efendi, Ak Mahmud 

Efendi-zâde, nakîb 1111
sıbyân 147, 209, 223, 289, 290, 302, 343, 

394, 408, 417, 445, 491, 522, 526, 529, 
530, 635, 688, 693, 871, 1005, 1076, 
1082, 1102

sınur; -hududu 501; -nâme 589
sır kâtibi 68, 1054
Sıra Adası 344
Sırf/Sırp 162, 169, 246, 330, 391, 394, 451; 

-atlusu 412; -esir 318; -eşkiyası 389; -hay-
dud 121, 122, 123, 392, 406; -kafiri 164, 
302, 394; -taifesi 394; -yaya 133

Sırık Meydânı 89, 360, 648, 922, 950, 1063
Sırmakeşhâne 877
Sib, karye 653
sicillât 457, 485
sikke 68, 794, 815, 816, 924, 999, 1109, 

1110; -i hasene 434, 951; -i humâyûn 
1109; -i mağşuş 816

silâh 81, 86, 148, 199, 221, 316, 318, 596, 
606, 747, 974, 1020; -lanmak 148

silâhdâr 91, 103, 122, 149, 227, 228, 248, 
574, 578, 737, 806, 811, 865, 914, 922, 
1008, 1021, 1054, 1065; -ağa 99, 350, 
571, 579, 582, 643, 774, 790, 845, 868, 
873, 1125; -ağaları 219, 734, 922; -kisve-i 
mahsûsası 557; -lık rütbesi 94, 821, 824, 
786; -paşa 877, 878, 879, 889, 894, 896, 
961; -paşa kethudâsı 878; -serdengeçdisi 
111, 124, 147, 148, 151, 232; -serdengeçti 
162; -zümresi 171, 183, 193, 258, 280, 
404, 1011

Silâhdâr Çorlulu Ali Ağa 714
Silâhdâr Mehemmed Bey şaykası 188
silahşor/salâhor 372, 408, 724; -ağalar 269, 

280, 285, 289, 416; -luk 807
Silahşor İbşir Ağa 149
Silaşkuri Kazası 483
Silifke Sancağı 868, 875
Silistre 301, 305, 336, 370, 954; -beylerbeyi-

si 145, 290, 297; -eyâleti 189
Silivri 590, 738, 743, 744, 757, 759, 762, 

1014, 1015, 1038, 1062; -Menzili 762, 
786, 950, 983, 1028; -kapusu 556, 557, 
567

Silivrili Mustafa Ağa, kethudâ, bostancıbaşı 
225

sîm 88, 351, 564, 567, 1109; -arabası 879; 
-evânî 425; -nahl 877, 879

Simon Hân, Açıkbaş Meliki 482, 484
Sin; -Kal‘ası 312, 327, 507, 508, 523, 524, 

525, 526, 528, 529; -kullesi 526
Sinan Ağa 433
Sinaveski kabyâmları 439
Sineçe, cezire 969
Sinop 334, 550, 575, 1004; -İskelesi 929; 

-kal‘ası 696, 846, 956, 963, 1011
sipâh/silâhdâr 68, 91, 99, 101, 103, 105, 

112, 129, 145, 149, 158, 166, 181, 193, 
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227, 228, 231, 233, 235, 248, 257, 297, 
335, 377, 414, 415, 487, 586, 591, 605, 
610, 614, 625, 655, 695, 731, 746, 748, 
753, 756, 762, 787, 805, 865, 885, 922, 
1008, 1011, 1038, 1051, 1120, 1125, 
1136, 1142; -ağası 85, 178, 401, 476, 545, 
563, 734, 736, 803, 805, 836, 873, 893, 
902, 903, 1045, 1060, 1105, 1125, 1127, 
1128, 1129; -aşağı bölük 257, 753, 974, 
980; -a‘yânı 362; -esâmeleri 1143; -kethu-
dâ ları 594, 1129; -re‘âyâ 126; -ocağı 298, 
310, 444, 587, 589, 590, 734, 746, 756; 
-serdengeçdi 104, 143, 166, 232, 257, 
265, 269, 278, 282, 290, 296, 300, 335, 
447, 1064, 1065; -tabyası 298, 299, 427, 
-tâ’ifesi 1081; -ulûfesi 193; -zâbitleri 863 
-zümresi 104, 106, 107, 127, 168, 170, 
171, 258, 280, 418, 421, 565, 885, 1015

sipah-sâlâr 594, 614
siper 181, 210, 214, 263, 270
Sirem 498, 503, 520, 783; -arabası 1045; 

-kırları 303; -ovası 391; -yakası 496, 506, 
513

Siret Suyu 253
Sirke Osman Paşa, vezîr, vâlî, kaymakam 

482, 685, 801, 818, 834, 867, 868, 917, 
974, 980, 994, 997, 1017, 1018, 1021, 
1029, 1035, 1054, 1117, 1124, 1127, 
1133, 1135, 1136

Siroto Hüseyin Bey 172, 176
Siroz 590, 958
Sirozî Ali Paşa, vezîr, Rumili beylerbeyi, 

Demirkapu muhâfızı 1057, 1070, 1080, 
1137, 1145

Sirozlu Ali Ağa, yaya çukadârı 760
Sirozlu Halil, ikinci canbaz 630
Sirozlu Kel İbrahim, levend 817
Sis 308
Sisam Adası 196, 197
Sivas 166, 399, 432, 495, 831, 929, 1080, 

1139, 1140, 1141; -askeri 265; -beylerbe-
yi 290; -Eyâleti 215, 231; -kal‘ası 1140; 
-pâyesi 190; -vâlisi 696, 1139

Sivâsî Tekyesi 976
Sivâsî-zâde Abdülbaki Efendi, Sultanahmed 

Câmi‘i Cuma şeyhi 851, 894
Sivaslı Seyyid Mehemmed Ağa, İstanbul 

bostancıbaşı 1098, 1138

siyâset 153, 235, 788, 804, 930
Siyavuş Paşa Bağçesi 193, 228, 556, 563, 

786
sofa 574, 581, 789, 790, 798, 801, 804, 807, 

900, 909, 947, 1124, 1128, 1129; -bekci-
ler 792

Sofa Köşkü 194, 220, 226, 557, 566, 584, 
796, 800, 807, 823, 824, 835, 839, 846, 
873, 895, 897, 902, 903, 924, 930, 937, 
944, 1115, 1126

Sofya 114, 118, 120, 235, 241, 297, 380, 
381, 385, 417, 493, 548, 1039, 1041, 
1067, 1068, 1069, 1078, 1080, 1081; 
-gümrüğü 119, 236; -menzili 114, 305, 
434; -mollası 113

Soğanlı deresi 346
Soğukçeşme 791, 928; -kapusu 805, 913, 

1012, 1023
Soğukpınar 483
Sokova; -cisri 305; -menzili 434
Sola, Nehri Barabaş ülkesinde 223
solak/ān 348, 646, 647, 767, 1038, 1125; 

-başı 921
Solak Çeşmesi 68, 228, 230, 464, 555, 588, 

590, 629, 756, 758, 922, 950, 982, 1015
Solak Nezir Ağa, Darü'-sa‘âde Ağası 101, 

579, 643, 774, 777, 793
Solak-zâde Mahmud Efendi, Rumili Ka-

dıaskeri, azli 464, 855, 874
sol kol 147, 247, 258, 267, 277, 422, 695, 

703, 1044, 1068, 1076, 1078; -alay beyle-
ri 166, 1101; -askeri 260, 702, 917; -teftişi 
362

soltat 77, 82, 126, 281, 391, 467, 468; -as-
keri 204; -esvabı 180; -etmeği 144, 237; 
-kaması 953; -keferesi 931; -odaları 83

Sonbat-oğlu Süleyman Ağa, Erzurum Ağası 
314

Sonbor 125, 129
Sonluk 431; -Hisarı 330
Sopoşka 106; -kapudanı 320; -palankası 319
sorguç 69, 107, 119, 157, 193, 227, 228, 

349, 372, 373, 377, 380, 465, 486, 494, 
546, 555, 568, 643, 646, 682, 685, 776, 
778, 787, 824, 849, 872, 914, 919, 956; -ı 
Hind 120, 128, 570, 574, 588, 633, 778; 
-lu destâr 806
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Sorguçcular Hanı 640
Soytarı, segban bölükbaşı 378
Söhrablı Ahmed Paşa 99, 118, 188, 429, 

532, 558, 684, 726, 749, 752, 774, 775, 
782, 799, 822, 834

Söhrab Mehemmed Paşa 800
Subaşı Ali Ağa, Çavuşbaşı 793
Su Burcu 859, 860
Suc Yanoş, kapudan 384
Suda Kal‘ası 1049, 1050; -ruhbanı 326
Suğla; -a‘yânı 231; -Sancağı 195
suhte 719, 724, 851; -i nâr 870
Suhte Ali Ağa, Edirne bostancıbaşı 805
Sûhte Halîl Ağa, kapucubaşı 991
Suletbe 663
sulh 438, 453, 456, 460, 461, 470, 473, 474, 

475, 485, 487, 493, 494, 496, 498, 499, 
500, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 
510, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 
520, 521, 523, 533, 548, 549, 553, 558, 
563, 567, 569, 578, 597, 629, 632, 651, 
652, 689, 690, 705, 706, 707, 714, 717, 
765, 797, 810, 882, 888, 892, 901, 903, 
904, 905, 906, 907, 919, 924, 925, 926, 
927, 928, 930, 931, 932, 935, 942, 943, 
959, 964, 965, 966, 967, 969, 971, 972, 
973, 974, 975, 978, 979, 981, 992, 993, 
1005, 1011, 1013, 1025, 1032, 1033, 
1036, 1037, 1055

sultân 88, 89, 93, 117, 146, 157, 189, 220, 
234, 243, 244, 368, 438, 452, 495, 696, 
753, 754, 765, 785, 796, 858, 866, 868, 
878, 879, 893, 938, 971, 1016, 1052, 
1059, 1060, 1070, 1115, 1117, 1133; 
-çiftliği 373; -hammâmı 788; -yalısı 895, 
1118

Sultân Ahmed Câmi‘i 566, 570, 577, 805, 
809, 829, 842, 845, 850, 867, 873, 879, 
886, 894, 908, 917, 921, 939, 944, 985, 
992, 1004, 1007, 1029, 1097, 1105, 1107, 
1111, 1130, 1136

Sultân Ahmed Hân 576, 935, 1117; -ı ka-
dîm 1099; -suhteleri 725

Sultân, Ahmed III küçük kızı 873
Sultân Ali, Ahmed III şehzâdesi; -vefâtı 843; 

-velâdeti 841
Sultân Bâyezid 1126, 1128; -Câmi‘i 682, 

777, 825, 833, 836, 1019, 1102, 1124; 

-Hammâmı 1019; -Hân binâsı 1110; -i 
Velî 995; -şehzâde 1116, 1118, 1125, 
1128, 1130

Sultân İbrahim, Ahmed III şehzâdesi, 89, 
994, 1136

Sultân İsa, Ahmed III şehzâdesi, vefâtı 840
Sultân Mehemmed, Ahmed III. şehzâdesi, 

841, 842, 857, 969, 1116, 1117, 1118, 
1125, 1126, 1128, 1130

Sultan Mehemmed Câmi‘i 682, 719, 1102; 
-müezzinleri 724; -suhteleri 725

Sultân Murad; -Ahmed III şehzâdesi, velâ-
deti 858; -Bey 320; -ı evvel Câmi‘i 111; 
-Mirza 368, 369

Sultân Mustafa; -Hân, padişah 842, 1117, 
1126, 1128, 1140; -şehzâde 1116, 1117, 
1125, 1128, 1130; -yı kadîm Türbesi 994

Sultanönü 1007
Sultân Sarayı 865
Sultân Selîm; Ahmed III. şehzâdesi, doğu-

mu 854; -Bayırı 976; -Câmi‘i 100, 349, 
461, 475, 486, 491, 546, 550, 553, 589, 
592, 633, 634, 642, 644, 681, 700, 702, 
785, 952, 960, 979, 1061; -Câmi‘i minâ-
resi 567; -Câmi‘i kurbü 337

Sultân Süleyman 1126; -Ahmed III şehzâ-
desi 997, 1116, 1118, 1125, 1128, 1130; 
-Hân Türbesi 584, 935

Sultâniye Kal‘ası 74
Sulunbe, karye 653
Sungur-zâde Mehemmed Ağa 378
sûre-i Feth 88
sûr-ı Emine Sultân 865
sûr-ı humâyûn 611, 877, 893, 1115, 1116, 

1117, 1118, 1119, 1123, 1136; -kâtibi 
efendi 1124; -mühimmâtı 1116

Surika Kal‘ası 187
surre 69, 222, 465, 533, 561, 581, 634, 641, 

686, 821, 835, 844, 855, 899, 919, 942, 
977, 997, 1017, 1103, 1114, 1145; -emîni 
69, 222; -cik 1010

Suruciye Kal‘ası 624
Surut 624
Susa Kal‘ası 649
Susam Boğazı 857

1246 N U S R E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



sükkân 298, 476, 484, 989; -ı Anadolu 984; 
-ı memleket 310, 311, 444, 841, 901, 
1069; -ı şehr 193; -ı vilâyet 300

süknâ 93, 229, 452, 460, 558 
Süleyman, Ahmed III şehzâdesi 898, 1068, 

1099, 1103
Süleyman, kapudan 583
Süleyman, Sultân 68, 126, 132, 298, 464
Süleyman, Umeyrî Beyi Abbas'ın biraderi 

608
Süleyman Ağa, Dârü'-sa‘âde Ağası, 631, 

646, 793, 912, 958, 975, 1040, 1017
Süleyman Ağa, kapudan paşa kethudâsı, 

Tunus beylerbeyi 561
Süleyman Ağa, Muhzır 798
Süleyman Ağa, Trabzon beylerbeyi 822
Süleyman Ağa, Valide Sultanın ikinci ağası 

255
Süleyman Bey 195
Süleyman Bey, Efraz voyvodası 362
Süleyman Bey, Gediklü Müteferrika, silâh-

dâr ağası 684, 910, 924, 962, 979
Süleyman Bey, Mucur Mehemmed Paşa 

biraderi, Palu Sancağı mutasarrıfı 429
Süleyman Bey, Tuna Fırkate Kapudanı 125
Süleyman Efendi, Hekim, Mekke ve İstan-

bul kadısı 1012, 1128, 1129; Ayrıca bk. 
Gürcü Süleyman Efendi

Süleyman Hân, Bebe Sancağı Beyi 216, 478
Süleyman Hoca, Kapudan 705
Süleymaniye Câmi‘i 195, 584, 730, 794, 

825, 893, 935, 995; -suhteleri 725; -vakfı 
1116

Süleyman Paşa 115, 878, 899, 960
Süleyman Paşa, dümdar 168
Süleyman Paşa, kapudan 1004, 1127
Süleyman Paşa, Saruhan Sancağı mutasar-

rıfı 992
Süleyman Paşa, Tunus beylerbeyi 593
Süleyman Paşa, üçüncü vezir, kaimmakam 

899, 900
Süleyman Paşa, vezîr, Cidde Beyi 818, 1128
Süleyman Paşa, veziriazam 944, 958, 960; 

Ayrıca bk. Arnavud Süleyman Paşa; bk. 
Gürcü Süleyman Paşa; bk. Bodur Süley-
man Paşa; bk. Ergenetli Süleyman Paşa; 

bk. Baltacı Süleyman Paşa; bk. Abaza 
Süleyman Paşa

Sülüs, karye 1054
Sümüklü Mehemmed Efendi, Fetvâ Emini 

785, 820
Sünnet Odası 581, 796, 800, 801, 808, 810, 

823, 846, 857, 873, 1128, 1130
sürücü çavuşlar 475, 1062
Süryânî lisânı 219
süvârî 98, 108, 109, 112, 190, 228, 231, 300, 

318, 375, 389, 393, 394, 403, 448, 450, 
554, 594, 605, 610, 661, 662, 709, 939, 
1041; -alayı 110, 269, 270, 277, 280, 406, 
415, 422, 526, 528, 529; -asker 190, 238, 
242, 275, 276, 330, 381, 398, 421, 449, 
524, 659, 710; -beşlü 447; -i bostancı 949; 
-i çarhacı 768; -haydud 389; -i kâfir 413, 
419, 423, 445, 525, 526; -i levend 451, 
756; -i segbân 477, 523; -i yeniçeri 278, 
290, 297; -levendi 151; -müteferrika 376

Ş

Şaban Bölükbaşı 437
Şaban Efendi 760
Şaban Paşa, Alâiye Sancağı mutasarrıfı 490
şâh 337, 351, 477, 480, 604, 836; -Acem 

Şâhı 838, 941
Şahbaz Giray, Kırım Hânı Selim Giray'ın 

Oğlu 92, 187, 234, 243, 244, 253, 292, 
298, 303, 305, 402, 413, 419

Şâh Gâzi Paşa-oğlu 231
Şâh Hûbân Sarayı 836
şâhî 83, 250, 257, 258, 272, 277, 278, 285, 

289, 290, 403, 404, 409, 418, 1065; 
-darbuzen 89, 95, 103, 139, 143, 150, 
153, 173, 180, 207, 252, 258, 259, 260, 
268, 269, 271, 272, 276, 284, 290, 297, 
301, 400, 401, 403, 404, 415, 422, 441, 
592, 594, 695, 754, 757, 759, 913, 1007, 
1049; -top 109, 110, 116, 117, 147, 165, 
166, 170, 197, 263, 267, 268, 277, 280, 
282, 283, 300, 303, 327, 331, 373, 391, 
404, 405, 406, 407, 409, 413, 422, 424, 
425, 426, 444, 448, 524; -toplu kal‘a 820; 
-yuvarlağı 284

Şâhî Nehri 653, 663, 673; -şeyhi 663 
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Şâhin 630; -canbaz 837
Şâhin Girây Sultân 252
Şahin Kirmân 233; -Kal‘ası 209, 231, 321
Şahin Mehemmed Ağa, saksoncu, zağarcı 

1098
Şâhin Mehemmed Paşa 119; -mühtedî 93; 

-vezîr, Diyarbekir beylerbeyi 85, 99, 111, 
118, 128, 139, 143, 156, 172, 175, 176

Şahin Mustafa Ağa, kapucubaşı 633, 639, 
880, 963 

Şahkulu İskelesi 1121
şahmerdân 656
Şahnüvâz-oğlu Arçil, Zekem Hânı 481
şakī 228, 479, 653, 654, 661, 662, 663, 680, 

809, 940
şâkî 111, 336, 489, 492, 916, 924, 1098
Şâm 191, 278, 297, 308, 495, 519, 551, 552, 

557, 577, 634, 639, 681, 709, 710, 802, 
809, 812, 852, 867, 988, 989, 1136; -ahâ-
lisi 551; -alay beyi 111; -askeri 257, 830, 
907; -a‘yânı 852; -Eyâleti 868; -hükûmeti 
93; -ı şerîf  306, 434, 491, 829, 830, 850, 
852, 879, 894, 917, 939, 960, 988, 989, 
990, 991, 992, 1013, 1033, 1062, 1097, 
1111; -ı Trablus 802, 987, 1106; -kulu 
404; -mansıbı 1098; -sahrâsı 988; -sipa-
hisi 402; -Vâlisi 289; -yelü kulu 231, 245

Şâmî; -dikdik 481; -şukka-bend 481; -zilpûş 
481

Şamlı Ahmed Paşa, mîr-i hacc, Şam muta-
sarrıfı 533

Şamlı Mehemmed Paşa 195, 296
Şammâr; -A‘rabı 667; -aşireti 217; -Urbânı 

217 
Şans Adası 184; -fethi 257;-neferâtı 184
şans 106, 237, 239, 241, 253, 259, 260, 261, 

262, 294, 319, 382, 397, 405, 406, 407, 
408, 410, 418, 452, 493, 904; -fethi 259; 
-kafirleri 260

Şarad Palangası 148, 160
şaranpo 83, 123, 133, 144, 150, 151, 154, 

163, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 211, 
212, 213, 215, 237, 243, 244, 293, 298, 
300, 331, 367, 396, 410, 446, 447, 483, 
526, 527, 528, 529, 530, 531, 695, 1050, 
1052; -hendeği 210, 331; -lar 162

Şarbo Mihal 383

Şarkan İbrahim Paşa 105, 145, 148, 175, 
190, 195, 232, 242, 258, 291, 323, 888, 
910

Şarköyü Menzili 388
Şartabak; -Kal‘ası 383, 384, 389: -kapudanı 

389, 390; -muhafazası 389
Şat Nehri 215, 476
şâtır 277, 842, 938, 952, 1125
Şâtır Ali Ağa, Dergâh-ı âlî kapucubaşıların-

dan 90, 152, 628, 868
Şâtır Mehemmed Ağa, Dergâh-ı âlî kapucu-

başısı 707, 982, 985
Şâtır Mustafa Ağa, kapucubaşı 948, 954
Şâtır Mustafa Bey, Nablus mutasarrıfı 94
Şâtıroğlu Hüseyin Ağa, Tatarpazarı a‘yâ-

nından, Niğbolu sancağı mutasarrıfı 1058
Şatt 600, 652, 653, 656, 664, 666, 667, 668, 

669, 670, 671, 672, 673; -ı Cezâyir 600; -ı 
Dicle 602; -ı Fırat 595; -ı Ammâre 600; -ı 
Lerzekiyye 600; -ı Zekiyye 603; -ü'l-Arab 
600, 609, 610, 615, 617, 618; -ü'n-Nil 654

şayka 162, 182, 184, 187, 188, 189, 241, 
245, 246, 259, 262, 294, 295, 297, 313, 
391, 392, 394, 400, 404, 411, 549, 1040, 
1064, 1102; -beyi 446; -topları 471, 914, 
1014, 1049, 1050

Şebeş 133, 182, 319, 320, 398, 497, 1065; 
-fethi 1038; -kal‘ası 106, 133, 134, 148, 
173, 178, 179, 180, 181, 394, 1079; -lü 
180; -sahrası 183; -topları 202, 218; -yolu 
169

Şebîb, Al-i Kaş‘am şeyhi, 620, 622, 624, 674
Şebinkarahisar 1034; -Sancağı 138
şefâ‘at-nâme 667, 668
Şehîd İbrahim Paşa, Kapudân Paşa 1076
Şehîd Şa‘bân Paşa, Ankara Sancağı muta-

sarrıfı 917
Şehirköyü; -Menzili 122; -Nâhiyesi 123
Şehirsarây 441, 442, 443, 444
şehr 1069; -halkı 230, 298; -donanması 820, 

855, 864, 887, 1016, 1029, 1110; -li 221, 
300, 459, 579

Şehremini çarşusu 491
Şehrî Ali Ağa, Ocak kethudâsı 867, 873, 

977
Şehrî Mehemmed Ağa, Çavuşbaşı vezîria-

zam kethudâsı 192, 238, 842, 855
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Şehrî Mehemmed Efendi, Harac Muhase-
becisi, kethüda 161

Şehrizor 477, 478, 495, 519, 532, 554, 648, 
752, 1057; -serhaddi 479; -vâlisi 1143

Şehrizorlu Nalband-oğlu Seyyid Hasan 
Ağa, vezîriazam kethudâsı, vezîr, Şehri-
zor beylerbeyi 643, 648

Şehsuvar-oğlu Mehemmed Paşa 242, 378, 
856, 881, 900, 936, 987, 1080, 1098

şehtiye 835, 885
şehzâde 89, 255, 256, 345, 464, 492, 568, 

629, 644, 645, 646, 647, 648, 706, 774, 
786, 835, 837, 840, 851, 854, 857, 858, 
865, 867, 887, 892, 898, 950, 976, 997, 
1012, 1059, 1068, 1116, 1124, 1125, 
1138; -doğumu 255; -gân 1125, 1127; 
-hazerâtı 1124, 1125, 1126; -hocalığı 715

Şehzâde Câmi‘i 1114
şeker 1124, 1125; -bağçeleri 1126; -ci Yahû-

dî dekâkînleri 869; -işleri 173; -tablaları 
1126

Şemâl Nâhiyesi şeyhi 612
Şemhal Hân 454, 455; -askeri 454
Şemmer; -aşâ’iri 661; -A‘râbı 654, 655
şemşîr 69, 93, 94, 102, 105, 109, 110, 117, 

128, 151, 157, 162, 191, 193, 205, 212, 
219, 225, 227, 228, 235, 248, 252, 261, 
280, 281, 285, 302, 330, 333, 365, 373, 
406, 417, 421, 436, 454, 485, 522, 525, 
526, 527, 531, 555, 557, 595, 655, 662, 
692, 693, 702, 710, 721, 722, 727, 736, 
756, 764, 769, 787, 805, 824, 830, 860, 
863, 872, 882, 886, 903, 914, 925, 956, 
1000, 1005, 1014, 1035, 1071

şenlik 80, 89, 138, 188, 201, 225, 248, 296, 
341, 345, 346, 347, 391, 400, 470, 484, 
531, 557, 560, 561, 564, 566, 571, 593, 
611, 649, 663, 667, 787, 794, 821, 828, 
835, 840, 843, 849, 855, 866, 868, 880, 
885, 892, 899, 913, 916, 920, 941, 943, 
962, 977, 994, 999, 1004, 1029, 1113, 
1123, 1145

şerbet 631, 632, 1000, 1106; -ci 1010; -ci-
başı 1010

Şerbetçioğlu Hüseyin Efendi, İstanbul Def-
terdârı 748

Şeref  Hân, Cezîre Hâkimi 216
Şerefli Cemâ‘ati 376

Şeremet-oğlu 209, 233, 241, 253, 329, 332, 
966; -Baş hatman 883; -Dolhorot 453; 
-Moskov Çarı 453; -Moskov serdarı 223, 
321, 329

Şerîf  Bey 891
Şerîf  Sa‘d; -Mekke Hâkimi 190, 306, 639; 

-Yemen eşkıyâsından 95
Şerîf  Saîd 829
Şerîf  Yahya, mîr-i hâc 573
Şeriş; -hayme-gâhı 617; -nahl-sitân 610
Şeviçe Palankası 531
şeyh 224, 306, 675, 676, 724, 790, 1010, 

1119, 1123; -efendiler 267
Şeyh Hâfız Mehemmed Efendi 251
Şeyh Ma‘nî-i Arab 215, 464
Şeyh Mehemmed Efendi 267, 270, 278; 

-Rumili kadıaskeri 1129; -Saray-ı humâ-
yun kurrası 806

Şeyh Mustafa Efendi 806
Şeyh-oğlu Ahmed Paşa, vezîr, Diyarbekir 

beylerbeyi 99
Şeyh-oğlu Hasan Paşa İçil Sancağı Beyi 

336, 364, 393, 403, 413
Şeyh-oğlu İbrahim Ağa, Silahşor 374
Şeyh-oğlu Ömer Bey 378
Şeyh Şebîb, Kaş‘am Şeyhi 663
şeyhülislâm 69, 70, 88, 99, 100, 113, 171, 

188, 271, 282, 307, 396, 398, 464, 534, 
569, 586, 591, 690, 711, 735, 748, 751, 
762, 865, 900, 906, 958, 961, 1005, 1015; 
-efendi 88, 102, 115, 153, 186, 194, 291, 
292, 296, 301, 307, 425, 435, 462, 474, 
475, 478, 485, 487, 491, 534, 569, 573, 
581, 583, 586, 589, 590, 641, 642, 645, 
646, 647, 648, 682, 683, 684, 686, 689, 
690, 691, 698, 701, 712, 714, 735, 736, 
739, 742, 748, 784, 800, 801, 834, 842, 
866, 878, 892, 898, 900, 914, 937, 947, 
948, 950, 951, 983, 984, 992, 994, 1009, 
1012, 1113, 1014, 1117, 1118, 1035, 
1103, 1128, 1129, 1133, 1136, 1138, 
1140; -lık 712, 726, 768, 775, 808; -lık 
pâyesi 642, 715

Şeyhulislâm Efendi-zâde Mustafa Efendi, 
Anadolu beylerbeyi 702

şeyhü'l-harem 95, 1053; -lik 1030
Şeyh Vânî Mehemmed Efendi 769
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Şeyh-zâde Abdi Efendi, vezîriazam mektub-
cusu, Reisü'l-küttâb 692, 700

Şeytan Adası 343, 345
şeytiye 326, 560, 817, 1144
şıkk-ı evvel 1138
Şifenoz Adası 344
Şikâr Kapusu 69, 348, 350, 351, 360, 465, 

593, 951
Şikâyetci; -ler 99; -mahzarı 114
Şirin; -beyleri 638, -mirzaları 156
Şirmera, çiftlik 108
şiş 173, 281, 315; -topları 344
Şişko Cingâne Ahmed, hâssa haseki, bos-

tancıbaşı 1140
Şişman Hüseyin Ağa, Saray-ı Cedide Ağası 

360
Şolmoş Palankası 154, 320, 330
Şumnu 335
Şureyf  Menzili 601
şühedâ 177, 197, 528, 543, 667, 674, 861, 

863; -defteri 147, 272, 284, 287, 318, 
442, 468, 539, 1075

Şükrü Mustafa Efendi, kapucular kethudâsı 
1004

T

tabancalı 723; -tüfeng 567
tabl 1113; -hâne 228, 238, 298, 348, 425, 

630, 908, 1029; -ı nakkâre 564
tabla 1121, 1123, 1124
tabur 95, 109, 121, 124, 125, 129, 132, 141, 

142, 148, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 
165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 176, 178, 182, 187, 204, 213, 214, 
235, 237, 239, 240, 246, 250, 253, 254, 
256, 257, 258, 262, 263, 266, 268, 270, 
271, 272, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 
284, 290, 291, 295, 304, 318, 323, 324, 
331, 346, 384, 391, 392, 395, 397, 399, 
401, 402, 404, 406, 409, 410, 411, 412, 
414, 415, 416, 417, 419, 422, 440, 443, 
522, 827, 883, 904, 929, 932, 933, 944, 
999, 1043, 1071, 1075, 1142; -arabaları 
277, 420; -askeri 165; -fethi 291; -hendeği 

168, 412; -ı düşmen 276; -ı küffâr 271; 
-seraskeri 165; -serdârı 125

Tabut Korusu Menzili 709
tabya 83, 123, 129, 132, 133, 135, 144, 150, 

151, 154, 162, 163, 181, 202, 203, 204, 
208, 210, 237, 263, 269, 270, 271, 282, 
284, 286, 292, 296, 299, 304, 331, 379, 
396, 409, 410, 413, 414, 423, 426, 688, 
695, 864, 1026, 1044, 1045, 1052, 1071, 
1098, 1101, 1131; -ağası 129; -mazgallı 
427

Taf, Ceneral 267, 277
Tâhâ Sûresi 791
Tahir Bey, Mehemmed Bey-oğlu, Dukakin 

Sancağı mutasarrıfı 985
Tahmâsiyye 663; -nehri şeyhi 663
tahmîs 636
tahrîr; ât 1144; -Sakız Adası'nın tahrîri 86; 

-i şer‘î 87
tahsildâr 71, 606
taht 68, 72, 94, 349, 455, 570, 574, 584, 

647, 697, 702, 772, 776, 782, 789, 806, 
878, 906, 1036; -ı âlî 251, 348, 350; -gâh 
688; -ı humâyûn 67, 645, 646, 774, 776, 
1118; -ı hükûmet 969; -ı Saltanat-ı Aliy-
ye-i Osmâniyye 66; -ı şerîf  115, 770; -ı 
şerîf  odası 67, 69, 70, 845, 870, 1002

Tahtalu 446; -palankası 72
tâ’ife; -i askeriye 770, 780; -i bâgīye 767, 

768, 791, 792, -i Çerkes 871; -i eşrâr 779 
Talyanca/İtalyanca; -tercemesi 973
Tamacık Suyu 904
Taman 334, 871, 926, 932; -askeri 334; -is-

kelesi 455; -Kal‘ası 372, 374, 707; -yakası 
549, 926

Tamaş-oğlu, pelid 327
Tamış 429; -nehri 294, 401, -suyu 1064
tarh-ı milh 87
târîh 652, 671, 869; -düşürme 640; -tahtası 

70
tarîk-ı hacc 708
Tarsus 308
taslakcı; -kul 703; -yeniçeri 703
Taslak İsmail Ağa, kapucubaşı 686, 797
taş; -kal‘a 181; -köprü 377, 525; -köprü 

geçidi 365; -kulle 181, 394
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Taşcı-zâde Abdullah Efendi 731
Taşlık Câmi‘ 642
Taşlu 522
Taşoz 538; -ceziresi 537
taşra çıkmak 278
Tatalı Macar 391
Tatar 92, 94, 117, 118, 156, 165, 167, 209, 

213, 229, 233, 241, 244, 256, 264, 272, 
276, 277, 282, 284, 288, 290, 328, 366, 
369, 391, 406, 413, 414, 415, 438, 440, 
453, 495, 504, 516, 517, 519, 521, 588, 
594, 633, 634, 689, 690, 691, 695, 696, 
698, 700, 757, 871, 938, 944, 952, 971, 
972, 979, 1059, 1060; -ağayânı 264; -as-
keri 136, 139, 156, 159, 165, 169, 234, 
244, 281, 298, 303, 305, 316, 329, 368, 
375, 402, 408, 409, 410, 411, 419, 434, 
438, 452, 522, 638, 712, 827, 871, 911, 
952, 1000, 1051, 1059, 1060, 1070; -a‘yâ-
nı 333, 438, 692; -âyîni 440; -eşkıyâsı 693, 
695, 697; -hân 189, 691; -köyleri 701; -lar 
117, 276, 409; -leşkeri 107, 117, 267, 452, 
453, 521; -mîrzâsı 165; -seferi 701; -tâ’ife-
si 143, 415, 417, 501, 515, 516, 687, 688, 
691, 694, 695, 698, 821, 849, 931, 953, 
969, 979, 980, 1059; -ümerâsı 116, 329, 
690, 693, 696, 697, 700; -zu‘afası 333

Tatar Eyüp Paşa, Özi muhâfızı 1098
Tatar Hân 156, 160, 165, 327, 331, 463, 

633, 784, 840, 901, 908, 909, 914, 921, 
923, 924, 927, 929, 930, 945, 946, 947, 
949, 952, 953, 954, 955, 1051; -mektûbu 
948

Tatar İslam Paşa, Niğbolu Valisi 275, 289, 
296, 315

Tatar Mahmud Paşa, Kayseriyye Sancağı 
mutasarrıfı, Kefe beylerbeyi 993

Tatar Murtazâ Paşa 327, 329; -Kefe beyler-
beyisi 98, 203, 252

Tatarpazarı 700, 1078, 1080; -menzili 113, 
234, 379

Tatar Salih Paşa 143, 258, 274, 297, 399, 
401, 404, 417, 424, 993; -Ankara ve 
Trabzon beylerbeyi 701; -Hamid Sancağı 
Beyi 387; -Hamid Sancağı mutasarrıfı 
108, 127, 166; -Karaman beylerbeyi 991; 
-Niğbolu mutasarrıfı 190; -Teke Sancağı 
mutasarrıfı 244

Tavad 314

Tavil İsmail Efendi, Darphâne Emini, baş-
defterdâr 825, 829

Tavukkapusu 636
Tavukpazarı 721, 1066
Taygan 926, 927, 931, 933, 965, 970; 

-Kal‘ası 796, 797, 919, 921, 926, 943, 
946, 966, 977; -Limanı 904

Tayy Aşireti 216
Tazıcı Yusuf  Ağa, kapucubaşı 953, 960
teberdâr 89, 92, 560, 592, 802, 816
Tefsîrî-zâde Mustafa Molla Efendi, Mekke 

ve İstanbul kadısı 957
teftîş 221, 230, 703, 711; -ci 91
tekâlîf-i örfiyye 311; -şâkka 517, 1135
tekā‘üd 69, 72, 89, 100, 186, 188, 191, 225, 

226, 261, 296, 360, 521, 578, 588, 630, 
682, 684, 685, 700, 703, 704, 734, 792, 
802, 809, 810, 819, 822, 825, 840, 844, 
1011, 1032, 1048, 1080, 1081, 1120, 
1136; -berâtı 846; -hâsları 532, 551, 682, 
708, 818; -tezkiresi 1140; -ulûfesi 578, 
716, 753, 819, 912, 1141

Teke 976; -sancağı 111, 389, 868, 992
Tekfurdağı 639, 881, 949, 1069, 1101, 1102
tekne 77, 79, 84, 467
tekye 1116; -nişîn 644; 
Tekye; -Kapusu 951; -menzili 547; -semtleri 

399
telhîs 86, 122, 234, 767, 774, 775, 804, 831, 

833, 927, 932, 933, 940, 993, 1037, 1100; 
-ci 152, 728, 1122; -i müjde 919

Telhîsî İbrahim Paşa, Bosna beylerbeyi, 
Numan Paşa kethudâsı 1049

Telhîsî Mehemmed Ağa; -Büyük mîrâhûr 
1001; -Çavuşbaşı, sipahiler ağası, vezîria-
zam kapucular kethudâsı, Küçük mîrahûr 
642, 648, 684, 699, 704

Telhîsî Murtazâ Paşa, Van beylerbeyi 982
Telhîsî Türk Mehemmed Ağa, Çavuşbaşı 

856; -küçük mirahur, kapucular kethudâsı 
868, 901

Tellâk Ali Ağa, gümrük emini, veziriazam 
kethudâsı 560, 590, 631

Tellâk Ali Paşa, vezîr, Erzurum beylerbeyi, 
823, 881, 979, 980, 982, 1138

Temâşâlık 345, 346
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Temega 458
Temessük/ât 92, 474, 496, 504, 505, 506, 

511, 512, 513, 517, 519, 521, 533, 534, 
930, 931, 932, 933, 934, 965, 966, 967, 
970, 973, 975, 978

Temrek; -Kal‘ası 367, 372, 374, 455; -kapu-
su 367

Temrik 215; -kal‘ası 707
Ten; -Kazak'ı 204, 206, 327; -nehri 203, 

204, 207, 208, 212, 331; -Suyu 327, 328, 
334, 453, 707, 970, 971

Tenine Menzili 106
Tente 81, 263, 293; -Menzili 142, 143, 428
Tentek Kirman kal‘ası 223
Terakkī/li 97, 269, 282, 290, 414, 415, 420, 

744, 753, 885, 1008, 1051, 1142, 1143; 
-asker 278; -serdengeçdi 594; -silâhdâr 
zümresi 403; -sipah silâhdâr 402, 403, 
413, 420, 422, 432; -zümresi 268

Terariha 531
terceme 219
tercümân 93, 503, 534, 551, 857, 959, 962, 

1105; -lisânı 1103
Terek; -Kal‘ası 455; -Suyu 455
Terhâne Hânı 988, 990
Termiye Adası 345
Tersâne 202, 218, 220, 225, 227, 471, 557, 

559, 560, 566, 568, 569, 575, 580, 648, 
794, 816, 822, 835, 837, 840, 851, 855, 
857, 858, 868, 870, 877, 880, 885, 892, 
893, 899, 913, 915, 920, 958, 959, 962, 
992, 995, 1002, 1004, 1014, 1028, 1029, 
1038, 1106, 1112, 1120, 1121, 1127, 
1130, 1133, 1135; -i âmire 84, 85, 104, 
202, 218, 220, 347, 470, 471, 545, 561, 
580, 593, 648, 685, 701, 705, 821, 825, 
828, 843, 866, 868, 880, 886, 943, 977, 
1007, 1013, 1028, 1029, 1038, 1062, 
1103, 1123; -bağçesi 222, 225, 557, 560, 
566, 568, 575, 578, 815, 816, 820, 828, 
829, 833, 840, 855, 868, 870, 896, 899, 
901, 996, 1002, 1103, 1104, 1144, 1117, 
1124; -dîvân-hânesi 224, 564; -emîni 
222, 1003, 1124, 1130; -gözleri 222; 
-halkı 787, 1125, 1127; -kethudâsı 100, 
570, 571, 1127; -Köşkü 1120; -li 1119, 
1120, 1130; -ocağı 1122; -sarayı 1106, 
1118, 1119, 1144; -yeniçeri ocakları 193; 
-zindânı 326, 1001, 1002

Tersâneli Ömer Paşa, Tunus beylerbeyi 336
tertîb; -i alay 142, 149, 159, 873; -i asker 

277; -i silâh 770
Terziler Kârhânesi 718
Tesoye grofu 458
Teşne 451; -Kal‘ası 445, 449
Teşrîfâtçı efendi 1129
Tevcîh/ât 74, 89, 99, 100, 142, 186, 223, 

231, 730, 868
Tevfîkī-zâde Mehemmed Efendi 775; -Ana-

dolu kadıaskeri 726; -Rumili kadıaskeri 
725, 741, 802

Tevkī‘î Abaza Süleyman Paşa; -kubbe-nişîn 
948; -üçüncü vezir, sadâret kaimmakamı 
893, 898

Tevkī‘î Mustafa Paşa 1119, 1127; -Mühür-
dâr 1136; -vezîr 1118, 1129, 1133 

Tevkī‘î Söhrablı Ahmed Paşa, vezîr 647
Tevkī‘î Süleymân Paşa 921; -üçüncü vezir 

912, 923
Tevkī‘î vezîr Abdi Paşa, Şâir 70
Tevkī‘î-zâde Mehemmed Efendi, Rum ka-

dıaskeri 747
Tezinharum varoşu 385, 439
tezkire 740, 744, 1140, 1143
Tezkireci İbrahim Ağa/Efendi, kapucular 

kethudâsı, vezîriazam kethudâsı 1066, 
1067

Tıktık Ahmed Ağa, ocak çorbacısı 1031
Tımış; -Nehri 143, 160, 167, 169, 170, 172, 

176, 180, 181, 256, 257, 258, 263; -Suyu 
169, 175, 254

Tımışvar 105, 106, 133, 140, 142, 143, 
145, 147, 156, 157, 159, 160, 161, 165, 
167, 183, 185, 219, 235, 236, 237, 238, 
245, 250, 254, 255, 256, 263, 264, 266, 
276, 286, 288, 289, 294, 299, 304, 308, 
313, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
330, 356, 389, 390, 394, 396, 398, 399, 
401, 411, 416, 417, 418, 425, 430, 432, 
443, 451, 495, 497, 554, 811, 815, 1037, 
1041, 1048, 1050, 1051, 1052, 1065, 
1142; -ahalisi 134; -Kal‘ası 105, 125, 
133, 143, 145, 149, 166, 236, 240, 249, 
251, 296, 318, 354, 355, 426, 497, 1050, 
1059, 1062, 1066, 1142; -levâzımâtı 158; 
-lı 319, 431, 1052; -muhafazası 127, 160, 
166, 293; -muhâsarası 266; -re‘ayâsı 497; 
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-sahrası 148, 161, 292; -sükkânı 644; 
-vak‘ası 1058; -yakası 1037, 1050

Tırhala 924, 1058; -Kazası 221
Tırnakcı İbrahim Paşa 868
Tırnova 335
Tırpan Bölükbaşı Osman Ağa 257, 437
ticâret 460, 502, 516, 517, 612, 707, 965
tîğ 206, 207, 212
tîmâr/lu 91, 190, 231, 334, 728, 742; - lı 

humbaracı 432
tîmârhâne ağalığı 1010
Timuk Karye 123; -yolu 123
Timur Halil Bey 299; -İskenderun Sancağı 

Beyi 379
Timurtaş 472, 548, 981; -Sahrâsı 475, 547, 

1015, 1016, 1022
tîr 205, 280; -endâzlık 348, 807
Tiril Geçidi 530
tîrkeş 128, 191, 193, 227, 235, 248, 307, 

373, 377, 480, 485, 546, 555, 557, 692, 
760, 761, 787, 824, 849, 872, 903, 914, 
925, 956, 1014, 1035, 1029, 1060; -i 
incilü 102, 107

Tirol şehirli 143
Tiryâki Ahmed Ağa, Edirne bostancıbaşı 

983, 1116
Tiryâki Mustafa Ağa, Hacı Ivaz-oğlu, Top-

cubaşı 1004
Tiryâki, segban bölükbaşı 378
Tise 143, 182, 241, 392, 416, 498, 522, 

1050; -boğazı 263, 392, 411; -Nehri 148, 
162, 235, 237, 239, 250, 253, 254, 257, 
259, 260, 262, 266, 289, 294, 384, 396, 
397, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 409, 
411, 412, 416, 417, 418, 421, 422, 430, 
497, 498, 1041, 1050, 1063, 1064; -Suyu 
125, 165, 497, 1070; -yalısı 497

Titel 235, 246, 260, 261, 262, 263, 266, 
295, 296, 392, 396, 397, 399, 400, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 416, 
498, 1070; -Adası 405, 408; -bayırı 406, 
408; -fethi 259, 409; -kafiri 392; -Kal‘ası 
139, 140, 162, 165, 167, 194, 239, 246, 
260, 262, 397, 402, 404, 405, 431, 1063, 
1064; -palankası 1041; -şansı 411

Todornovi Palankası 313
Togam Mirza 369

Togan 137, 233; -Kal‘ası 136, 137, 209, 
223, 231, 241, 321, 372, 387, 453, 693

Tokat 1139
Tokay 331, 384, 385, 390; -Kal‘ası 383, 384, 

389, 390; -kapudanı 389, 390; -muhafa-
zası 389

Tokay Ferenç, Kurs a‘yânı 383
Tokmaklar 466
Toliçe Kal‘ası, Tuna kenarı 895
Tolodo, Lipva Kal‘ası hâkimi Nemçe ku-

mandanı 143, 153
Tomarova 696
tonbaz 134, 138, 241, 258, 260, 294, 304, 

388, 401, 405, 407, 423, 564, 1041, 1073; 
-gemileri 270, 298, 300; -köprüsü 411

Tonsuz, ceneral 246, 253, 254, 295
tonuz 859; -topu 161; -damı 176
top 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 92, 93, 

110, 117, 121, 122, 126, 129, 131, 138, 
139, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 152, 
153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 164, 
166, 169, 170, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 188, 194, 197, 198, 202, 203, 
204, 206, 207, 208, 213, 218, 219, 225, 
233, 237, 239, 241, 244, 246, 248, 250, 
251, 253, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 
266, 270, 271, 272, 274, 277, 279, 280, 
283, 284, 289, 290, 292, 294, 296, 301, 
302, 304, 317, 323, 325, 328, 331, 342, 
343, 346, 355, 357, 365, 367, 377, 381, 
382, 393, 397, 405, 407, 409, 411, 412, 
413, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 426, 
427, 431, 441, 445, 446, 447, 453, 455, 
459, 465, 467, 468, 471, 476, 482, 483, 
493, 515, 523, 524, 525, 526, 530, 536, 
539, 540, 541, 542, 558, 560, 566, 567, 
568, 570, 571, 579, 580, 592, 605, 610, 
611, 616, 618, 619, 623, 649, 650, 659, 
660, 661, 667, 673, 674, 688, 695, 700, 
754, 768, 771, 787, 820, 828, 832, 835, 
841, 849, 850, 859, 860, 861, 862, 863, 
864, 883, 918, 953, 965, 970, 1013, 1027, 
1029, 1034, 1040, 1043, 1044, 1046, 
1049, 1050, 1051, 1052, 1064, 1065, 
1068, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 
1079, 1101, 1106, 1110, 1120, 1123, 
1130, 1144, 1145, 1146; -arabaları 181, 
398; -danesi 77, 199, 280, 285, 302, 405, 
423, 468, 1052, 1076; -duhânı 343; -fitili 
284; -güllesi 135; -humbarası 210; -ı ejder 
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596; -kârhânesi 1110; -kırık 218; -kırıkları 
304; -mazgalları 299; -menzili 149, 250, 
267, 269, 270, 274, 529; -meydanı 237; 
-murassa‘ 157; -mücevher 824; -sepetleri 
263, -serpmek 204; -sorguç 692, 903, 
919, 925, 956, 1029, 1060; -şenliği 129, 
184, 201, 241, 580, 585, 919, 1020, 1066, 
1136; -tabyası 367, 427; -tüfeng kalyonu 
540; -yaylım 568, -zehirli 78

Topal, katana kâfiri 157
Topal Assâf, şâki 454
Topal Hüseyin Paşa 176; -Diyarbekir bey-

lerbeyi 216; -Tımışvar muhâfızı 134, 176, 
178, 182, 184; -vezîr 105, 111, 145, 178, 
179

Topal Hüseyin Paşa-oğlu Mustafa Bey 448
Topal Osman Paşa, vezîr, Bosna ve Rumili 

beylerbeyi 1058, 1065, 1111, 1146
Topal Serhadlü 168
Topal Yusuf  Paşa, Emirü'l-hac, Şam Vâlisi, 

vezîr 532, 565, 594, 596, 598, 601, 602, 
605, 610, 656, 659, 664, 673, 680, 793, 
802, 822, 874, 918, 949, 963, 974, 984, 
987, 988, 992, 1048

toparabacı 107, 128, 139, 140, 233, 235, 
248, 304, 334, 335, 377, 432, 448, 455, 
787, 865, 980, 1122; -ocağı 103, 234, 
252, 394, 400, 418, 444, 913, 1034, 1035, 
1125; - başı 903

topcu 91, 103, 107, 123, 128, 139, 140, 143, 
145, 146, 147, 155, 162, 166, 193, 224, 
233, 235, 237, 248, 252, 269, 271, 292, 
293, 297, 304, 321, 334, 335, 373, 377, 
407, 421, 427, 432, 448, 455, 476, 591, 
731, 748, 753, 754, 770, 787, 841, 865, 
880, 903, 907, 922, 923, 949, 974, 980, 
1007, 1038, 1080, 1120, 1122, 1125; 
-başı 117, 152, 178, 180, 220, 377, 482, 
757, 759, 788, 878, 893, 1031, 1041, 
1127, 1129; -kullesi 145, 166, 293, 426; 
-lar çavuşu 1124; lar kethudâsı 129; -lar 
tabyası 292; -ocağı 231, 234, 241, 252, 
257, 260, 298, 308, 310, 376, 394, 400, 
417, 418, 444, 486, 587, 669, 750, 785, 
923, 1012, 1016, 1034, 1035, 1119, 1130; 
-odaları 166; -yân 594, 619, 659, 666

Tophâne 201, 218, 229, 560, 566, 568, 580, 
1004, 1005, 1014, 1029, 1082, 1106, 
1110; -edevâtı 594; -kapusu 229; -kâr-hâ-

nesi 219, 1049, 1145; -mühimmâtı 82, 
757, 759

Tophâneli Hâfız Mehemmed Efendi, Ka-
dı-zâde tarîkı şeyhlerinden 224

Tophaneli Solak-zâde Zâkir Mahmud Efen-
di, Rumili ve Anadolu kadıaskeri 842, 
977

Topkapu/su 584, 587, 748, 835, 873, 901, 
914, 923, 950, 1012, 1023, 1035, 1105, 
1145

Topkapulu Mehemmed Ağa, Cebecibaşı, 
sipahiler ağası 704, 943, 977

Topolofça-karye 294
Toponitse, cisr 242
Toragova Menzili 183
torba 665
Tortumlu İbrahim Ağa, Seksoncu, zağarcı 

822, 823, 825
Torun Molla Hüseyin, şaki 996
Tosya 913
Tosyalı Mustafa Efendi, Mekke ve İstanbul 

kadısı 1050
Tot 254, 323; -lu 125
Toton zümresi 457
Toybuk 278 ; -kırı 377
Toygun Abbas Ağa, iç hazinedâr 958
Toysuz Halil, segban bölükbaşı 378
Tökeli 384; -Erdel Kralı 322, 383, 384, 385; 

-İmre 127, 134, 245, 322, 383, 401, 432, 
397, 419

Trablus 94, 495, 519, 651, 702, 809, 940; 
-kalyonları 195, 341; -ocağı 225, 470, 
651, 1008

Trabluslu Arnavud Osman; Ağa, yeniçeri 
ağası 735, 736, 753; -Paşa, Anadolu bey-
lerbeyi 822

Trablusşam beylerbeyi vekili 364
Trabzon 160, 219, 334, 519, 740, 781, 880, 

911, 941, 996, 997, 1004, 1008, 1018; 
-askeri 243; -Eyâleti 148, 189, 214; -vâlisi 
696; -zü‘amâ ve ehl-i tîmârı 138

tranpete 325, 433, 1105
transa 332; -gemileri 207
Trapoliçe 108, 109
Travnik Kal‘ası 448
trinkete 342, 345; - yelkeni 571
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Trodes 457
Trori; -herseği 457; -şehri 457
tuç 578, 1120; -misket 304; -top 77, 83, 242, 

468, 860, 970, 1082; -kolonborna top 284
tuğ 176, 188, 194, 195, 233, 257, 258, 282, 

303, 336, 426, 431, 446, 463, 532, 602, 
605, 660, 767, 786, 792, 802, 824, 832, 
851, 882, 895, 911, 963, 980, 993, 994, 
1017, 1021, 1031, 1032, 1038, 1049, 
1057, 1058, 1061, 1062, 1079, 1136, 
1140; -culuk hizmeti 192; -ı humâyûn 
91, 120, 224, 232, 251, 370, 404, 475, 
553, 586, 777, 949, 1010, 1033, 1062; -lu 
kaftan 135; -lu paşalar 290; -pâyesi 362; 
-sancak 116; -yân 105, 322, 668

tuğrâ 782; -keş 753
Tulca Kal‘ası 695, 977, 982
tulumcubaşı 1127
Tuna 121, 124, 132, 135, 138, 139, 141, 

182, 184, 186, 188, 189, 238, 245, 246, 
247, 254, 261, 300, 371, 391, 392, 395, 
396, 413, 431, 445, 497, 498, 531, 548, 
688, 693, 694, 695, 701, 797, 895, 911, 
920, 977, 1000, 1001, 1037, 1038, 1041, 
1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1064, 
1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 
1076, 1078, 1113; -donanması 464; 
-gölleri 162; -kayıkları 134; -kenarı 184, 
185, 187, 411, 413, 414; -köprüsü 1072, 
-Nehri 126, 185, 188, 252, 355, 411, 497, 
1062, 1063; -sâhilleri 447; -sazlığı 409; 
-Suyu 395, 397, 693, 694, 696, 1064, 
1070, 1073; -şaykaları 131, 140, 187, 
334, 335, 400, 1064, 1077; -yalıları 123, 
242, 335, 399, 412, 432, 436, 695, 929

Tuna Demirkapusu 185
Tunca 103, 348, 373, 550, 692, 774, 778, 

962; Çeşmesi 1039; -Nehri 632, 640, 784
Tunus 495, 519, 649, 650, 651, 702; -askeri 

649, 651; -bâzergânı 549; -gemisi 470; 
-kalyonu 341, 561; -kapudanesi 342; -lu 
650; -ocağı 470, 1008

Turhân Bey-oğlu 231
Turla 452, 797; -Nehri 93, 905; -suyu 438, 

452, 558, 693, 904
turna; -cı 281; -cıbaşılık 215, 759; -katarı 

201, 342, 539, 1029; -telleri 923; 
Turnacı Mehemmed Ağa 277
Tur Ovası 317

Tutdurosice Karyesi 123
tutsak 153, 287, 317, 322
Tutyak Nâhiyesi 529
Tuzla Kal‘ası 329
tüccâr 502, 640, 864, 984, 1040; -gemileri 

653; -sefâyini 498, 857; -tâ’ifesi 499, 502, 
517

tüfeng 76, 80, 84, 147, 150, 151, 152, 161, 
170, 173, 177, 197, 202, 204, 205, 206, 
225, 241, 244, 250, 254, 261, 270, 271, 
279, 280, 281, 284, 287, 289, 290, 302, 
303, 316, 318, 343, 357, 365, 369, 397, 
405, 409, 414, 415, 422, 467, 482, 483, 
527, 539, 541, 555, 567, 580, 611, 618, 
661, 729, 762, 771, 820, 860, 863, 918, 
940, 990, 1044, 1050, 1052, 1063, 1064, 
1072, 1074, 1076, 1120, 1123, 1130, 
1144; -ci 135, 136, 138, 150, 160, 221, 
239, 606; -ci meterisi 408; -ci tabyası 381; 
-ci sekbân 369; -dânesi 436; -endâzân 
348, 364, 721, 1063; -humbarası 210; -lü 
401, 790; -lü miri levend 388; -lü yaya 
388; -şenliği 80, 122, 131, 570, 571, 610, 
700, 850, 1013, 1034

türbe 221, 225, 682, 1023, 1114; -i şerîf  68, 
194, 195; -Semti 442

türedi; -erâzili 362; -eşkiyâsı 361
Türk 180, 280, 327, 834, 897; -çe 121, 857; 

-donanması 81; -î terceme 613, 620
Türk Ahmed; -Ağa 946, 947, 953; -Aydın 

Muhassılı, Adana beylerbeyi 996; -çavuş-
başı 793, 825, 938, 948, 952, 962, 991; 
-kapucubaşı 444; -Paşa, Anadolu beyler-
beyi 1043, 1044, 1045

Türk Ali Paşa, Boğazhisar muhâfızı, Van 
beylerbeyi, vezîr 238, 429, 464, 477, 479, 
560

Türk Fazlı Paşa, 980, 985
Türk Hasan Efendi, İstanbul kadısı 731, 

741, 821, 824, 834
Türk İbrahim Efendi, Başmuhâsebe kisedâ-

rı, başdefterdâr 1102
Türk Mehemmed; -Ağa, büyük-küçük mira-

hur, kapucubaşı 735, 901, 919, 922, 953, 
955, 977, 979, 991, 1005; - Paşa 1009, 
1012, 1015, 1018, 1023

Türk Mustafa Ağa, İstanbul bostancıbaşı, 
silâhdâr ağası 777, 784, 1039
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Türk Uzun Mustafa, Hâssa Hâseki, bostan-
cıbaşı 819

Türkistan 519
Türkmân 216, 361, 362, 363, 454; -askeri 

988; -aşâyiri 984; -eşkıyâsı 361, 362, 454; 
-tâifesi 361, 989, 1137

Türkmân Halil Ağa, Rişvan Ağa 378
Türkmen Beşir Ağa, İç hazînedâr 72
Türkmen Kara Bayram Ağa 752; -852

U

ubûdiyyet 998; -nâme 96, 218, 337, 476, 
477, 819, 820, 838, 845, 889, 898, 941, 
1134, 1145

Uğrunkapu 636
Ukrayna 905; -Kazağı hatmanı 515; -mem-

leketi 904; -vilâyeti 515
Ula Menzili 634
ulak 118, 503
ulemâ 66, 67, 68, 69, 91, 97, 100, 119, 132, 

195, 220, 224, 226, 230, 233, 250, 267, 
370, 371, 377, 395, 399, 464, 475, 486, 
546, 547, 565, 568, 575, 581, 584, 585, 
586, 587, 588, 590, 592, 610, 613, 614, 
629, 642, 644, 645, 646, 650, 675, 683, 
699, 702, 706, 712, 719, 720, 723, 724, 
728, 729, 730, 731, 740, 743, 744, 747, 
754, 760, 762, 763, 775, 784, 787, 799, 
800, 804, 806, 807, 824, 835, 845, 859, 
869, 870, 878, 879, 902, 903, 906, 912, 
914, 916, 927, 932, 934, 935, 944, 947, 
951, 978, 983, 994, 995, 997, 1002, 1015, 
1023, 1037, 1097, 1104, 1114, 1115, 
1117, 1118, 1124, 1125, 1126, 1128, 
1129; -efendiler 88, 645, 719, 723, 724, 
729, 730, 731, 743, 745, 746, 747, 748, 
755, 762, 763, 765, 865; -ihâneti 714; 
-tâ’ifesi 725

ulûfe 71, 72, 84, 96, 98, 101, 112, 134, 143, 
145, 166, 192, 193, 215, 220, 226, 229, 
230, 233, 236, 255, 293, 295, 296, 304, 
306, 318, 320, 322, 332, 335, 346, 436, 
437, 439, 443, 447, 448, 461, 477, 534, 
535, 549, 554, 579, 581, 591, 606, 651, 
655, 677, 688, 706, 713, 716, 717, 735, 
740, 751, 755, 779, 786, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 803, 815, 885, 912, 920, 
922, 924, 944, 967, 1010, 1080, 1081, 

1100, 1101, 1102, 1136; -akçesi 717; -di-
vânı 795; -hârân 591; -kürkü 922; -li 334, 
432; -lü asker 437, 753; -lü çavuş ağalar 
444; -lü müteferrika 879

Ulu Nogay askeri 690
Uluyol 636
ulü'l-emr 657
Umeyriyât Menzili 625
Ummân Denizi 623
umûr; -dîdeler otağı; 395; -ı cumhûr 711; -ı 

mühimme 214, 1028
Uncular Kapusu 1019
Unkapanı 997
uraniçe 392; -cengcisi 392
Uran-oğlu 335
Urbân 95, 215, 216, 217, 552, 577, 595, 

620, 634, 654, 661, 664, 666, 708, 709, 
874, 939, 1143; -askeri 649; -dağı 649; 
-eşkıyâsı 191, 306, 476, 551, 626, 634, 
639, 654, 686, 708, 709, 710, 829, 830, 
917, 960; -hâtunları 217; -istilâsı 600, 
709; -seferi 1143; -şeyhleri 634; -tâ‘ifesi 
654

urgan 670
Urla 994, 1003
Urlo 187
usât 447, 604, 627; -ı A‘râb 669
usta 782, 996
Uşşâkī-zâde es-Seyyid Mehemmed Efen-

di; -Anadolu Kadıaskeri, 1018, 1034; 
-nakıbü'l-eşrâf, İstanbul kadısı 936, 963; 
-Rumili kadıaskeri 1106, 1117

Uzun Ali Paşa 301, 403, 413, 419; -Ankara 
Vâlisi 428; - Limni muhâfızı, Ankara, 
Çankırı ve Malatya Sancağı mutasarrıfı 
244, 258, 268, 297, 380, 489

Uzun Hasan Dayı, Bektâş Dayı'nın damadı, 
serdâr 859

Uzun Hüseyin, Hassa Arabacıbaşı 140
Uzun İshak Ağa, Dârü's-sa‘âde ağası, azli 98
Uzun Mehemmed, zülüflü baltacı 345
Uzun Mustafa Ağa, İstanbul bostancıbaşı 

1080
Uzun Süleyman Ağa, Vâlide Sultan Baş 

Ağası 815
Uzun Veli Ağa, yaya çukadarlarından 153
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Uzun Yusuf  Ağa, çavuşbaşı 887, 941, 948, 
951, 962, 977, 1017

Uzun Yusuf  Paşa; -Basra beylerbeyi 1032; 
-Bosna beylerbeyi 1043

Uzunca Ova 106; -Hasköyü 741
Uzunçarşu 728, 777

Ü

Üç Anbarlı Kör Ali, kapudan 342
Üç Anbarlı Mehemmed Efendi, nişâncı, 

kızlar ağası yazıcısı 1058
Üç Şerefeli 477; -Câmi‘ 493
Ülgün Kal‘ası 321, 327, 379, 792
ümenâ 1122
ümerâ 91, 129, 132, 134, 141, 142, 147, 

170, 178, 183, 190, 216, 224, 235, 248, 
250, 267, 270, 273, 278, 282, 289, 310, 
313, 362, 370, 380, 393, 395, 399, 405, 
407, 419, 421, 422, 475, 477, 491, 495, 
505, 549, 555, 593, 596, 603, 605, 614, 
659, 660, 665, 667, 668, 669, 673, 693, 
696, 758, 767, 850, 911, 917, 918, 919, 
928, 974, 980, 988, 1006, 1025, 1033, 
1037, 1062, 1080, 1123, 1142; -yı bahriy-
ye 73, 75, 79, 226, 560, 580, 702, 805, 
834, 849, 880, 885, 892, 898, 899, 916, 
994, 1004, 1029, 1062, 1113, 1145; -yı 
deryâ 1066, 1145; -yı Ekrâd 596, 605; -yı 
Leh 882, 934; -yı Mısrıyye 991; -yı serhad 
903; -yı Tatar 94, 690, 919;

ümmet 65; -i Muhammed 135, 164, 209, 
421, 479, 634, 671, 696, 701, 718, 720, 
726, 742, 743, 747, 859, 871, 1053, 1069, 
1073 

Ümmi Sultân, Mustafa II hemşîresi 72, 581
Ümmü Gülsüm Sultân, Ahmed III kızı 571, 

590, 858 
Ümmü Seleme, Ahmed III kızı, fevti 1097
Ümmü'l-cemel Nehri 622
üserâ 502, 518, 662, 899; -yı Tatar 979
Üsküb 299; -alay beyleri 247; -Sancağı 176
Üsküdar 221, 225, 309, 310, 492, 570, 574, 

575, 682, 716, 728, 801, 812, 817, 836, 
869, 881, 912, 917, 984, 989, 1023, 1040, 
1119, 1123, 1139; -sarayı 570, 573

Üsküdârî Mahmud Efendi, zâviyesi 761

Üsküdârî Salih Efendi, İmâm-ı Sultâni 777, 
1097

Üsküdarlı Mustafa Ağa; -İstanbul bostan-
cıbaşı 435, 556, 587, 705; -vezîriazam 
odabaşısı, haseki ağa 226

üstü açık/lar 182, 185, 188, 252, 258, 297, 
301, 313, 405, 407, 408, 416, 564, 609, 
656, 1026, 1064, 1075; -kayık 134, 162, 
182; -sefâyini 688, 1073, 1074, 1077

Üveys Efendi, Edirne kadısı, nasbı 228
Üzeyr, Hz. 605, 622

V

Vak‘a-i Cemel 612
Vakarel Karyesi 379
vakıf  1042; -kaydı 131; -lar 862; -lık 984
Valdence Nâhiyesi 457
vâlî 116, 231, 325, 588, 603, 604, 612, 616, 

617, 620, 669, 828, 1142; -kalemiyyesi 
653, 655; -i Mısır 95; -i vilâyet 361

vâlide 68, 575, 785; -i pâdişâh 869; -yalısı 
878, 879, 1037

Vâlide Atik Câmi‘i 984
Vâlide Câmi‘i 585, 811, 837, 854, 856, 874, 

889, 944; -Medresesi 221; -türbesi 464, 
575, 706, 806, 834, 835, 841, 843, 856, 
865, 896, 1004, 1097, 1110, 1111, 1115, 
1138

Vâlide Hammâmı 1126
Vâlide Sultân 70, 72, 84, 88, 89, 90, 105, 

153, 181, 185, 187, 191, 225, 192, 193, 
220, 221, 227, 228, 229, 255, 293, 305, 
307, 308, 350, 360, 373, 435, 475, 478, 
534, 555, 556, 557, 559, 561, 570, 580, 
582, 587, 590, 593, 679, 773, 774, 781, 
784, 785, 786, 815, 822, 862, 866, 869, 
912, 913, 950, 951, 983, 1012, 1017; -atı 
436; -başağası 912; -Câmi‘i 557, 581, 
816; -câmi‘i şerifi, Üsküdar 912; -cenâze-
si 1023; -kethudâ lığı 1029; -türbesi 568, 
581, 629, 1110; -yalısı 923, 1028, 1106

Valova, harâmî başı 436
Van 482, 495, 519, 585, 823, 941; -Eyâleti 

189
Vânî Mehemmed Efendi, Şeyh 714
Vânî-zâde Ahmed Efendi 769; -katli 768

D i Z i N 1257

www.tuba.gov.tr



Vantura Hacı Hüseyin, çukadar 346
Varadin 124, 125, 148, 155, 161, 163, 164, 

165, 167, 238, 239, 241, 254, 294, 300, 
301, 303, 320, 324, 331, 391, 394, 396, 
397, 399, 400, 401, 402, 406, 408, 409, 
410, 411, 412, 414, 415, 416, 419, 430, 
441, 445, 1036, 1040, 1041, 1043, 1044, 
1049, 1050, 1051, 1057, 1070; -cenerali 
447, 1040, 1041; -fethi 396; -hisarı 396; 
-Kal‘ası 121, 124, 125, 132, 133, 143, 
148, 239, 165, 241, 254, 300, 392, 396, 
397, 398, 399, 410, 411, 412, 1043, 1044, 
1063, 1064; -köprüsü 237, 399, 400; -ku-
mandanı 239, 316, 406, 451, 452; -mu-
hasarası 395, 404, 416, 1142; -seferi 395; 
-şansları 401; -taburu 140, 148; -topu 412

Varadye, derbend 945
Varat 165, 331, 385, 389; -Kal‘ası 126; 

-semti 126
Varna 335; -iskelesi 740; -Kal‘ası 751, 781, 

1079
varoş 81, 82, 84, 116, 117, 144, 150, 167, 

176, 237, 301, 330, 384, 417, 418, 425, 
430, 438, 451, 452, 453, 457, 498, 500, 
504, 506, 510, 531, 688, 707, 1071, 1074; 
-fethi 152; -hendeği 175, 1071; -re‘âyâsı 
303, 446

Varşov 437, 440; -Şehri 440, 452; -lu 440
Vâsıt Haydar 601
Vaşod Kralı 437
Vatan ümerâsı 651
Vavodmond, Erdel Cenerali 401, 409, 445
Vefâlı İsmail Ağa, Seksoncubaşı 811
Vehran Kal‘ası 859, 860, 861, 862, 863, 

873; -şehri 863
vekâlet 725, 973
vekîl 456, 499, 817, 866, 869, 934, 959, 964, 

978; -harc 1123; -i harc-ı hâssa 1124; -i 
mutlak 823; -ler 866

Veli Ağa, Çakırcıbaşı 96, 108, 222
Veli Ağa, Kapucular kethudâsı 682, 695, 

700, 784, 818, 824, 836
Veli Bey, Mağrib-i Trablus beylerbeyi 1062
Veli, çukadar 185
Veli Paşa 846, 1040; -ikinci vezir 846; 

-kapudân, vezir, Sakız muhâfızı, Mısır 
valisi 840, 843, 844, 888, 919, 924, 935; 

-Mağrib-Trablus ve Kırkkilise Sancakları 
mutasarrıfı 1137; -vezîr 1039

Veli Şah Mirza 438
Veliyyüddin Efendi; -Anadolu Kazaskeri 

1099; -İstanbul kadısı, azli 1012
Venedik 82, 83, 312, 317, 325, 472, 493, 

494, 508, 523, 548, 551, 569, 589, 649, 
688, 1005, 1013, 1020, 1026, 1029, 1036, 
1037, 1041; -askeri 313; -balyosu 889, 
995, 1005, 1020, 1123; -cumhuru 321, 
474, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 
1041, 1042, 1106; -doju 326, -donanması 
325, 490, 491, 531, 535, 942; -elçisi 506, 
510, 512, 551, 560, 563, 589, 807, 838, 
1134; -esiri 326; -fırkatesi 1065; -gölü 
1026; -kâfiri 72, 109, 321, 523, 531, 
1025; -kapudanı 539; -keferesi 312, 325, 
353, 358, 388, 473, 549, 553, 942, 1005, 
1024, 1027; kilisesi 229; -leşkeri 381; -li 
325, 327, 1005, 1011, 1021, 1025, 1036, 
1041, 1042; -melâ‘îni 76, 108, 200; 
-murahhası 511, 512; -murahhasları 511; 
-mülkü 508; -re‘âyâsı 108; -seferi 1005, 
1024, 1025; -sınırı 312, 381, 1026; -şay-
tiyesi 326; -şehri 1024, 1025, 1026, 1035; 
-tüccarı vekili 493, 511, 533

Vermaçiye Piskoposu 457 
Veterani. bk. Feterani
vezâret 89, 93, 99, 101, 190, 195, 233, 305, 

308, 366, 381, 428, 432, 547, 549, 589, 
643, 648, 691, 712, 737, 752, 753, 800, 
809, 813, 817, 822, 836, 842, 844, 856, 
888, 896, 897, 915, 918, 963, 1015, 1048, 
1049, 1050, 1054, 1057, 1058, 1067, 
1128, 1134, 1136, 1138; -hâsları 161, 
573, 642, 687, 692, 816, 866, 1050, 1061; 
-i sânî 493, 877; -i sânî hasları 89, 475; 
-payesi 176

vezîr 89, 179, 593, 594, 595, 608, 614, 616, 
656, 665, 668, 670, 673, 712, 737, 752, 
803, 832, 858, 862, 908, 934, 1065, 1126, 
1143, 114; -Cafer Paşa Sarayı 131; -hâs-
ları 844, 915; -makamı 98; -sarayı 559

vezîriazam 68, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 93, 
95, 97, 98, 101, 102, 105, 107, 111, 115, 
119, 120, 122, 123, 127, 130, 131, 132, 
134, 135, 138, 144, 145, 149, 150, 151, 
152, 156, 157, 158, 170, 171, 172, 174, 
176, 177, 178, 179, 183, 184, 186, 188, 
189, 191, 192, 193, 201, 218, 219, 220, 
221, 222, 226, 227, 229, 230, 235, 236, 
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241, 248, 255, 256, 258, 262, 266, 267, 
268, 269, 271, 273, 277, 282, 284, 286, 
288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 
299, 305, 307, 308, 327, 333, 347, 349, 
350, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 
388, 393, 394, 396, 398, 401, 403, 405, 
407, 410, 411, 419, 420, 421, 423, 426, 
428, 432, 434, 435, 461, 462, 464, 465, 
470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 
485, 489, 493, 494, 496, 532, 533, 534, 
545, 546, 547, 549, 555, 556, 559, 560, 
562, 563, 564, 566, 567, 568, 572, 573, 
574, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 
593, 630, 631, 636, 637, 638, 639, 640, 
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 
679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 687, 
689, 690, 691, 692, 694, 699, 702, 703, 
711, 735, 736, 741, 742, 743, 744, 746, 
750, 753, 756, 758, 759, 761, 762, 764, 
767, 768, 774, 775, 782, 786, 788, 790, 
792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
803, 804, 805, 807, 815, 817, 819, 820, 
821, 822, 824, 828, 831, 832, 833, 834, 
836, 838, 839, 840, 842, 843, 846, 849, 
850, 851, 855, 857, 865, 866, 868, 870, 
872, 873, 878, 880, 881, 884, 885, 892, 
893, 896, 900, 902, 908, 909, 910, 911, 
913, 914, 915, 916, 918, 919, 920, 922, 
923, 924, 925, 930, 932, 933, 934, 937, 
941, 943, 947, 949, 950, 951, 956, 958, 
959, 961, 962, 964, 975, 978, 983, 984, 
987, 992, 994, 995, 998, 999, 1002, 1004, 
1005, 1007, 1010, 1012, 1013, 1020, 
1021, 1022, 1023, 1027, 1028, 1029, 
1031, 1034, 1035, 1037, 1038, 1041, 
1051, 1052, 1053, 1055, 1060, 1067, 
1068, 1070, 1078, 1079, 1081, 1099, 
1100, 1101, 1102, 1106, 1109, 1113, 
1114, 1116, 1118, 1119, 1127, 1136, 
1137, 1138, 1139, 1140, 1145, 1146; 
-ağası 702; -baş çukadarı 385; -dairesi 
186, 247; -defteri 591; -divân-hânesi 799; 
-divânı 573, 1145; -hânesi 810, 930; -ka-
pucular kethudâsı 858; -kapusu 258, 405, 
1101; -katli 696; -kethudâ lığı 192; -ket-
hudâsı 100, 189, 289, 380, 394, 405, 416, 
545, 643, 878, 1060, 1113, 1114; -mektu-
bu 1020; -odabaşısı 226; -otağı 148, 158, 
177, 178, 182, 192, 234, 263, 264, 385, 
396, 414, 758, 759, 761, 913, 915, 916, 
1118; -sandalı 850; -sarayı 214, 333, 478, 
534, 550, 591, 754, 788, 796, 804, 866, 

873, 902, 913, 927, 932, 938, 977, 1005, 
1060; -sâye-bânı 183; -serhadlüleri 297; 
-tabyası 271; -telhîsi 86; -tuğları 758, 759; 
-vekili 428; -yalısı 1106, 1145

Vezneciler 1125, 1126
veznedâr başı 153
Vidin 314, 404, 1049, 1068, 1078, 1079, 

1113, 1127; -kal‘ası 122, 1101, 1113; 
-muhâfazası 1102; -sancağı 242; -yakası 
1051

Vidoz Bağçesi 983, 1106
vilâyet 351, 398, 440, 455, 501, 546, 559, 

573, 574, 577, 593, 597, 603, 604, 609, 
612, 613, 614, 615, 616, 626, 633, 653, 
728, 803; -ahâlisi 484; -boyarları 437; 
-hıfzı 437; -kadısı 632; -i pâdişâhî 485, 
656, 657

Vilelmus-ı sâlis, İberine Kralı 496; 505, 513, 
520

Vilişmart 392
Vilve 408; -gölü 409; -köprüsü 253, 402, 

406, 409, 411, 412
Viran Câmi‘i 254
Vîrânşehirli Ahmed Ağa, çavuşbaşı 915; 

-azli 925
Virayka; -kal‘ası 508
Virediçka 1078
Virgorac; -kal‘ası 508
Virtenberk, ocağı 457
Visavye 420
Visle suyu 440
Visoka kasabası 441, 443
Vişegrad köprüsü 443
Vişiniçe, Belgrad yakınında karye 134, 236, 

241; -köprüsü 252, 295, 399, 430
Vişnitse, karye 1068, 1070, 1071
Viştüle suyu 440
Vize sancağı 446, 1116
volik 907
volta 538, 541, 543, 544
Volukvar palankası 391
Vovodmend, Nemçe cenerali 235, 250
voyluk 929
Voynuk kefereleri 247
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Voynuk Bey-oğlu Mehemmed Ağa Çiftliği 
379

Voynuk Mehemmed Ağa, kapucubaşı 444
voyvoda 336, 701, 1142
Vradye; -dağı 142; -palangası 142
vukıyye 1049, 1050, 1103
Vulçıtrın 444
vükelâ 398, 476, 496, 499, 505, 509, 615, 

620, 621, 624, 648, 869, 988; -yı devlet 
85, 100, 148, 185, 214,

228, 238, 333, 385, 420, 448, 464, 478, 485, 
491, 553, 564, 566, 568, 570, 586, 688, 
690, 719, 732, 736, 737, 738, 768, 773, 
775, 776, 792, 806, 929, 949, 1005, 1010, 
1033, 1036, 1106; -yı pâdişâhî 667; - yı 
saltanat 758, 759

vüzerâ 66, 67, 68, 69, 88, 91, 96, 97, 100, 
102, 119, 120, 132, 141, 142, 162, 170, 
176, 177, 183, 190, 194, 195, 217, 220, 
224, 226, 230, 250, 267, 269, 270, 273, 
278, 285, 289, 308, 310, 337, 347, 362, 
370, 371, 373, 377, 380, 393, 395, 399, 
405, 407, 418, 419, 421, 422, 429, 435, 
464, 475, 477, 486, 515, 532, 546, 547, 
550, 558, 561, 562, 565, 566, 568, 573, 
575, 576, 581, 584, 585, 587, 588, 590, 
592, 595, 596, 598, 602, 603, 604, 614, 
618, 619, 626, 629, 630, 631, 635, 636, 
637, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 656, 
657, 659, 660, 661, 664, 665, 666, 667, 
668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 683, 
684, 685, 686, 698, 699, 702, 706, 708, 
711, 712, 754, 756, 758, 760, 761, 767, 
770, 771, 772, 785, 793, 795, 797, 798, 
799, 800, 802, 804, 806, 807, 809, 819, 
824, 831, 834, 835, 836, 838, 843, 845, 
850, 854, 855, 856, 866, 869, 870, 877, 
878, 879, 882, 885, 886, 887, 892, 893, 
898, 900, 902, 903, 909, 911, 912, 914, 
915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 927, 
928, 930, 932, 935, 939, 943, 944, 946, 
951, 954, 957, 961, 974, 977, 978, 979, 
980, 981, 988, 993, 994, 995, 997, 998, 
999, 1001, 1002, 1003, 1006, 1012, 1015, 
1023, 1024, 1025, 1034, 1037, 1060, 
1062, 1063, 1066, 1076, 1079, 1097, 
1099, 1103, 1104, 1105, 1107, 1110, 
1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 
1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 
1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 

1134, 1136, 1142, 1143, 1144, 1146; 
-ağavâtı 879

Y

Yabanada 493
Yabolka, köy 294
Yafa 989, 990; -iskelesi 988
Yagob 385, 438, 439, 827; -Leh Kralının 

oğlu 385; -Yuvanis-i Salis'in büyük oğlu 
437

Yagodine 315; -kasabası 1078; -menzili 124, 
245, 305, 390, 433

Yağlıkçılar Çarşusu 1102
yağma 173, 180, 242, 247, 439, 452, 522, 

648, 663, 693, 723, 732, 769, 776, 954; 
-cı 425; -girân 207

Yağmatepe 1012
Yahûd Hacı Yusuf  Ağa, Tersâne Emini 361
Yahûdî; -dekâkînleri 869; -eskici 635; -hâ-

nesi 635
Yahya Efendi 820; -vâiz 194; -Rumili Ka-

dıaskeri, azli 819; bk. Abdurrahim-zâde 
Yahya Efendi; bk. Hekim-zâde Yahya 
Efendi; bk. Seyyid Yahya Efendi

Yahya Efendi Mahallesi, Beşiktaş'ta 1118
Yakobos Konte Kolyer, Nederlande Elçisi 

496
Yako, haydud başı 391
Yakub; -Ağa, Hâssa Haseki 785; -Ağa, ket-

hudâ 792; -sağ hamleci 784
Yakut-zâde Ahmed Ağa, Mısır askeri müte-

ferrika başı 286
yalı 208, 211, 218, 327, 423, 450, 567, 569, 

581, 679, 696, 726, 734, 776, 851, 868, 
958, 976, 1007, 1018, 1144; -köşkü 194, 
201, 226, 227, 557, 560, 568, 569, 570, 
573, 574, 575, 578, 580, 581, 583, 584, 
585, 593, 649, 786, 791, 792, 794, 808, 
815, 820, 821, 828, 833, 834, 840, 841, 
843, 849, 855, 866, 868, 880, 885, 892, 
896, 899, 900, 915, 941, 962, 994, 997, 
1001, 1004, 1013, 1023, 1029, 1034, 
1066, 1112, 1130, 1145

Yalova, kasaba 1102
yalu 132
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Yamak 166, 297, 306, 434, 491, 527, 557, 
681, 939, 960, 992, 1013, 1111; -tabyası 
331, 427

Yaman-sadak Tatarı 172, 369, 694
Yamuşka Kal‘ası 327
Yanbolu 335, 692, 849, 1060
Yancıklı Mehemmed 812
Yane Palankası 122
yanıkara marazı 682
Yani, Kandiye Tercümanı 325
Yankofça 106
Yanko, harâmi başı 245
Yanofça 499
Yanova 133, 166, 330, 700, 704; -Eyâleti 

293; -Kal‘ası 106, 134, 330, 331, 397
Yanya 121, 431, 444, 982, 1111; -askeri 260; 

-sancağı 299, 875
Yapağıcı 556, 563; -çiftliği 563, 582, 583
Yapağılı Menzili 193
Yapçacık Mustafa Ağa, Rikabdâr, Mîr-alem 

1080
Yapraksız Ali Ağa; -Dârü's-sa‘âde ağası, 

nasbı 98; -Harem ağalarından, kızlar 
ağası 101

Yargārî Canbaz Emîr 752
yasağcı 235, 288
Yasaka 529
Yaş 218, 438; -kasabası 905
Yavdod İskelesi 1028
yaya 121, 124, 125, 136, 143, 148, 156, 158, 

165, 167, 179, 235, 239, 245, 250, 253, 
254, 263, 276, 290, 294, 300, 313, 316, 
319, 320, 327, 328, 362, 382, 388, 391, 
399, 405, 406, 410, 419, 442, 445, 1044, 
1068, 1070, 1077; -asker 156, 290, 297, 
300, 332, 410, 695; -cengci 317; -cirid 
1100; -çukadar 153; -geçidi 361; -haydud 
315; -Nemçe askeri 121, 125, 406, 412, 
441; -segbânı 236

yayla/k 87, 242, 316
Yaylanoski, Leh memleketi baş hatmanı 

437, 440; -İlbav hâkimi 439
yazıcı 723
Yazıcı İbrahim; -Ağa/Efendi, büyük mî-

rahûr, Rikâb-ı Humâyun kaimmakamı 

1047, 1048, 1050; -Bey 644; -İkinci vezir 
1061

Yedikulle 155, 324, 341, 787, 854, 887, 910, 
948, 959, 964, 991, 1001, 1020, 1061; 
-bağçesi 793; -kapusu 748; -külâhları 557; 
-mahbusu 792, 1065

yedi ocak ağaları 178
Yedisan 369; -Nogayı 369, 370
Yeğen Hüseyin Paşa; -Belgrad muhâfızı 411; 

-vezîr 289
Yeğen Mehemmed Efendi; -Baş Muhase-

beci 287; -defter emini 430; -Reis, Acem 
elçisi 479, 559

Yeğen Mustafa; -Ağa, Gediklü Müteferrika, 
yeniçeri efendisi 192; -Efendi, Yeniçeri 
Kâtibi, azli 231

Yekçeşm Hamidi Hüseyin Efendi 773; 
-Anadolu kadıaskeri 760; -Edirne kadısı 
736

Yekçeşm Koca İskender Ağa, segbânbaşı 
1106

yemeklik 122, 123, 124, 126, 235, 245, 589, 
1080; -çadırı 228; -çeşmesi 1070, 1076

Yemen 519; -eşkıyâsı 95; -imâmı 682
Yemişci Abdurrahman Paşa, vezîr 1016
Yemişci Hacı Mehemmed Paşa, Kapudan 

982, 983; -azli 985
Yemişci Hasan Paşa Bağçesi 1140
Yenibağçe 718, 732; -çayırı 732, 748
Yenibağçeli Ahmed Efendi, Sultan Bayezıd 

Şeyhi 851, 869, 878, 894
Yenibağçeli Küçük Mehemmed Efendi 

1011; -Rüstem Paşa müderrisi, hekim-ba-
şı 855

Yenice Karyesi 191
yeniçeri 74, 75, 85, 92, 95, 96, 99, 103, 107, 

110, 111, 120, 128, 135, 140, 143, 144, 
145, 147, 150, 157, 158, 162, 166, 192, 
215, 221, 224, 226, 230, 235, 238, 244, 
247, 248, 252, 258, 260, 269, 270, 271, 
289, 293, 296, 297, 304, 310, 321, 334, 
335, 360, 371, 380, 395, 401, 405, 407, 
411, 415, 417, 418, 421, 423, 427, 432, 
448, 455, 461, 478, 482, 548, 586, 591, 
637, 648, 695, 717, 718, 719, 720, 722, 
728, 730, 731, 748, 753, 756, 768, 769, 
770, 778, 780, 783, 787, 791, 792, 795, 
802, 811, 830, 833, 841, 865, 880, 881, 
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901, 907, 913, 918, 923, 949, 953, 961, 
974, 979, 980, 997, 1015, 1034, 1038, 
1044, 1048, 1080, 1120, 1123, 1125, 
1127, 1146; -ağalığı 89, 429, 568, 725, 
734, 1102; -ağası 74, 93, 97, 99, 103, 
112, 120, 133, 144, 149, 150, 152, 170, 
202, 209, 232, 270, 275, 279, 289, 308, 
396, 403, 405, 414, 419, 420, 464, 562, 
589, 734, 750, 775, 783, 785, 787, 788, 
789, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 
798, 799, 803, 804, 805, 850, 851, 859, 
878, 893, 903, 949, 950, 961, 963, 980, 
982, 983, 1028, 1076, 1100, 1113, 1120, 
1129; -bayrağı 406; -bayrakları 150, 421, 
723;-çadırları 1045; -çalık 787; -çorbacı-
ları 1123, 1125; -dâ’iresi 1015; -defteri 
791; -dilâverleri 486; -efendiliği 192; -hal-
kı 1125; -kalemi 703; -kitâbeti 231, 286; 
-ler 476; -lik 791; -meterisi 273; -meydan 
kapusu 718; -müteka‘idi 447; -ocağı 89, 
91, 139, 150, 170, 171, 228, 233, 234, 
248, 251, 261, 292, 298, 301, 373, 375, 
377, 394, 400, 444, 532, 587, 698, 703, 
717, 736, 750, 756, 759, 786, 804, 856, 
922, 923, 928, 961, 998, 1012, 1035, 
1063, 1067, 1120; -ocakları 193; -oda-
başıları 722; -odaları 718, 731, 739, 748, 
803; -ordusu 275, 425, 784, 1120; -otağı 
292; -serdengeçdileri 530; -serdengeçdisi 
85, 112, 214; -süvarileri 403; -tâ’ifesi 636, 
719, 721, 730, 741, 770, 870, 918, 1045, 
1068; -vekili 1116; -yân 96, 605, 608, 619

Yeniçeri ağası Câmi 298, 304
Yeni İmâret semti 632
Yeni Kal‘a, Kırım'da 840, 849, 861, 862, 

880, 881, 931, 932, 956, 965, 970, 980, 
1017, 1111; -muhâfazası 993

Yenikapu 975, 1019, 1082; -Mevlevîhânesi 
1144

Yeniköşk 872, 1032
Yeniköy 113, 276, 1134; -menzili 306, 379, 

434
Yeni Odalar semti 787
Yeni Palanka 133, 445, 447, 1052, 1079
Yenipazar 335
Yeni Saray 88, 557, 561, 581, 584, 786, 816, 

834, 843, 855, 868, 878, 923, 1002, 1010, 
1029, 1124, 1126, 1035, 1146, 1107, 
1115; -has matbahı 576; -kapucusu 1010

Yenişehir 376, 715, 1006, 1015, 1024, 1136; 
-a‘yânı 231

Yenişehirli Abdullah Efendi, Ordu kadısı, 
Anadolu kadıaskeri 1034

Yenitabya; -kasrı 248
yerlü 99, 441, 451; -asker 381, 449, 558; 

-kefere 443; -kul ağaları; 132, 146, 248, 
428, 1146; kul oğulları 940; -kulu 85, 129, 
140, 145, 231, 238, 246, 252, 263, 292, 
293, 298, 300, 304, 335, 367, 427, 428, 
432, 447, 594, 615, 619, 659, 664, 677, 
1064, 1101, 1146; -kulu mevâcibi 313

Yeşiloğlu Menzili 190
Yığmadepe 95
Yığma Tepe 1105
yiğit 152; -ler 1064
yoldaş 122, 167, 283, 287, 320, 411, 452, 

461, 610, 722, 727, 744, 747, 770, 833; 
-hakkı 769; -lar 139, 140, 770; -lık 788

Yonca Çeşmesi 232, 486
Yonferaş, Macar Kapudanı 322
yorga bârgîr 95, 96, 337, 590, 800; -hâssa 

584
yorgancı 635
Yoros 108 
Yosef, Nemçe çasarı 942
Yund Adaları 73, 200, 466, 544
Yunus; -Bey, Niğde Sancağı Beyi 249, 257; 

-Efendi 278; -Paşa, Maraş beylerbeyisi 
258, 282, 297, 365, 389, 403, 413, 424

yurd yeri 179, 183, 184, 248, 293, 425
Yusuf  Ağa 390; -kapucubaşı 238, 1062; 

-kethudâ, Çavuşbaşı 648; -Mehter 1051; 
-Mir-i alem, mübaşir 362; bk. Gürcü 
Yusuf  Ağa

Yusuf  Bey; -Çavuşbaşı 837; -gediklü çavuşlar 
emini 630; -kapucubaşı 488, 998, 1011; 
-Minafarıkın Hâkimi 216; - Mîr-alem, 
Sadr-ı sâbık Maktûl Süleyman Paşa-oğlu 
218; -serdâr 488

Yusuf  Köşkü 549, 1138; -Mısır'da 1115
Yusuf  Kuyusu 1144
Yusuf  Paşa 105, 106, 361, 362, 363, 364, 

365, 408, 811, 696, 908, 922, 963, 967, 
970, 989, 990

Yusuf  Paşa, Amasya mutasarrıfı 228; -Ana-
dolu Müfettişi 232, 361
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Yusuf  Paşa, Çetrefil-oğlu, vezîr, Şehrizor 
Vâlîsi 874, 1050

Yusuf  Paşa, kapudan, vezîr 73
Yusuf  Paşa, kaimmakam 682, 1038, 1047 
Yusuf  Paşa, üçüncü vezir, kaimmakam 1035
Yusuf  Paşa, vezîr 372, 454, 479, 695, 991; 

veziriazam 921, 922, 945, 966, 944; 
Ayrıca bk. Arapgirli Topal Yusuf  Paşa; 
bk. Boşnak Yusuf  Paşa; bk. Çerkes Yusuf 
Paşa; bk. Çetrefil-zâde Yusuf  Paşa; bk. 
Gürcü Yusuf  Paşa; bk. Helvacı Yusuf 
Paşa.

Yuvanis 827; -i sâlis, Leh Kralı 437
yuvarlak 83, 132, 139, 149, 152, 180, 202, 

218, 252, 271, 282, 285, 373, 470, 841, 
914; -atar 132; -dökücü 455; -top 1014, 
1049, 1050

Yürük/Yörük 110, 297; -askeri 108, 224, 
236, 275, 288, 289, 432, 464, 757, 1058; 
-atlu 173; -bayrağı 175; -piyadesi 301, 
399, 404, 422

yüzbaşı 606

Z

zâbit 75, 92, 96, 97, 98, 281, 364, 440, 500, 
504, 509, 510, 511, 519, 623, 653, 655, 
659, 713, 770, 789, 820, 947, 1100, 1142; 
-ân 310, 510, 719, 975, 1142; -ân-ı asker 
1044

Zadra 1024, 1036; -cenerali 321, 381, 388, 
526; -kal‘ası 1025, 1042

Zadvar Kal‘ası 312
Zadvarya, Dovara; -kal‘ası 508, 531
Zafenkos, Vişle suyu kenarında 440
zağarcı 270, 289, 290, 291, 308, 405, 736, 

788; -başı 190, 414, 760; -kolu 278, 1044; 
-lık 190; -tepesi 269

zağarcı Kürd İbrahim Ağa 462
zağarcı Mehemmed Ağa 277
Zaharye, haydud başı 126 
zahîre/zehâyir 92, 105, 106, 116, 125, 126, 

133, 140, 144, 145, 147, 148, 154, 155, 
158, 159, 164, 165, 173, 175, 179, 181, 
182, 183, 185, 207, 214, 223, 233, 236, 
237, 238, 240, 243, 245, 250, 251, 254, 
257, 273, 279, 289, 290, 293, 296, 299, 

304, 306, 312, 313, 317, 319, 321, 328, 
331, 332, 363, 381, 383, 384, 397, 399, 
400, 401, 402, 406, 407, 412, 418, 420, 
425, 432, 445, 449, 451, 452, 453, 482, 
493, 521, 531, 554, 594, 595, 599, 603, 
614, 615, 619, 624, 655, 660, 664, 666, 
677, 709, 713, 757, 758, 759, 797, 820, 
864, 906, 915, 929, 934, 938, 978, 980, 
993, 1024, 1025, 1034, 1036, 1042, 1046, 
1050, 1063, 1064, 1072, 1074, 1077; 
-anbarları 946; -arabaları 123, 143, 160, 
259, 270, 398, 419, 420, 424; -develeri 
159; -sefineleri 446, 677, 1064

Zaim Freng Mehemmed, Lağımcıbaşı 297
Zâ‘im Ramazan Ağa, Tımışvarlı 402
Zâim Yusuf  Bey, Çavuşbaşı 831
Zaklisa; -ceziresi 507
Zapolata 452; -palankası 452
Zarbona Bekir Ağa, yeniçeri ağası 1032
Zaroşad sancağı beyi 334
ze‘âmet 69, 190, 231, 587, 983
zeberced 349
Zebid; -A‘râbı 663; -aşâ’iri 661; -şeyhi 663
zehirli top 150
Zekiyye, şattı 623
zelzele 210, 321, 582, 605, 611, 662, 850, 

937, 1102
Zemun 131, 162, 236, 245, 248, 301, 388, 

410, 416, 1046, 1065, 1072, 1073, 1074; 
-burnu 1072; -kal‘ası 1043

Zeniçe; -ahalisi 442; -ovası 442; -palankası 
442

zer 87, 88, 417, 564, 1046; -beft 337
Zerde Hacı Ahmed, bâzergân 975
Zerin-oğlu Yanoş, Macar a‘yanı 321, 322, 

324
Zerrîn, la‘în 447
Zertil keferesi 482
Zeydan 709
Zeyneb Sultân, Ahmed III kızı 835, 858, 

869, 888, 896, 993
Zeynel Abidin Efendi, Ak Mahmud Efen-

di-zâde, Nakıbü'l-eşrâf  1127, 1129
Zeynel Ağa, 282
Zeynel Bey, Dinç Beyi 401
Zeynel-oğlu Ali Ağa 433
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Zeynel Paşa 289; -Dukakin Sancağı Beyi 
584

Zeyrek 866
Zeytunburnu 198, 539
zımmî 579, 711, 855, 995, 1134; -avret 112
Zice Kal‘ası 449
Zicoğlu 411
Zileli Hüseyin Ağa, yeniçeri ağası, vezîr 

1051
Zincirlikuyu, Üsküdar'da mahal 869
zindân 180, 226, 326, 418, 518, 636, 716, 

720, 784, 808, 851, 991; -kullesi 417
zirâ‘at 87, 654, 663, 676
Zirin; -Kal‘ası 449; -sâhrası 449
Ziyab nehri 652, 655, 656, 661, 668, 669
Ziyade nehri 624
ziyâfet 95, 157, 193, 218, 225, 712, 865, 

869, 873
Zobce Kal‘ası 317

Zok Akye, Nemçeli 324
zolta 1109, 1124
Zor Ali, segban bölükbaşı 378
zorba 786, 833; -bayrakları 832; -başı 784, 

795; -lar 100; -lık 795; -lık töhmeti 1017
Zukal Boğazı 998
Zulkadriyye beyleri 1061
zü‘amâ 91, 120, 127, 128, 134, 138, 166, 

188, 190, 236, 249, 257, 258, 334, 335, 
424, 432, 433, 448, 449, 450, 594, 596, 
605, 659, 669, 673, 702

Zülfikar Efendi; -Elçi 302; -surre emîni 69; 
-Yeniçeri Kâtibi 231, 284

Zülfikār Efendi-zâde Kara Osman Ağa, 
çavuşbaşı 925

Zülkadriye 495, 519
Zülkif, Hz. 673
zülüflü baltacı 480, 631, 637, 643, 645, 777
zümrüd 349, 480, 646; -pişkeş 642
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Eserden Örnek Sayfalar
Bayezid Devlet Ktb., Veliyyüddin Efendi, Nr. 2369

Neşre esas olan Veliyyüddin Efendi nüshasının  
tamamının görüntüleri kitap eki olan CD’de bulunmaktadır.
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