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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması 

durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir 

tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir 

tez çalışması olarak sunulmadığını beyanederim.  

Hacer Ruveyda Gülmez 

24.06.2020
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ÖZET 

Bu çalışmamızda 1734 tarihli I. Mahmud dönemine ait bir ruznâme yeni Türkçe’ye 

aktarılmıştır. İlk önce bir arşiv belgesi olarak ruznâmeden bahsedilmiştir. Ardından bir önceki 

dönemi ve anlatılan dönemi etkileyen Lale Devri arasında bağlantı kurulmuştur. Daha sonra I. 

Mahmud döneminden ve önemli hadiselerden bahsedilerek eserin değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: I. Mahmud, Ruznâme, Lale Devri, Osmanlı Sarayı, İstanbul, XVIII. 

Yüzyıl 
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ABSTRACT 

In this study, a decree belonging to Mahmud I, dated 1734, was transferred to the new Turkish. 

Firstly, it was mentioned as an archive document. Then, a connection was established between 

the Tulip Period, which affected the previous period and the period described. Later, the 

evaluation of the work was made by mentioning the 1st Mahmud period and important events. 

 

Keywords: Mahmud I, Ruznâme, Tulip Period, Ottoman Palace, Istanbul, XVIII. Century 
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GİRİŞ 

Çalışmanın kaynağı 1734 tarihli Sultan I. Mahmud dönemine ait Ruznâme’dir. Bu tezin 

en önemli amacı bu arşiv kaynağının yeni Türkçe’ye aktarılmasını sağlayarak akademik 

çalışma yapanlara fayda sağlamaktır. Ruznâmelerin eksik olan parçaları olduğu için bu 

konuda tamamlanmamış çalışmalar mevcuttur. I. Mahmud döneminde tek bir ruznâme 

yazılmamıştır. Şuana kadar transkripsiyonu yapılmayan elimizdeki kısım da 

tamamlanarak I. Mahmud dönemine ait padişahın günlük rutin olarak yaptığı işleri 

anlatılacaktır.  

Metnin daha iyi anlaşılması için de öncelikle bir arşiv belgesi olarak ruznâmeden 

bahsedilecek daha sonra da dönemin önemli olaylarından bahsedilecektir. III. Ahmed’in 

sıkıntılı geçen imparatorluk süresinden sonra tahta geçen I. Mahmud dönemi ele alındığı 

zaman Lale Devri ve imparatorluğun mevcut durumu da anlaşılmalıdır. Bu bilgiler 

ışığında belgeyi anlamak daha kolay olacaktır.  

Ruznâme içinde bulunan ayrıntılı bilgilerden dolayı padişahın günlük rutini dışında, 

payitaht olan İstanbul, Boğaz, Yalılar, Kasırlar hatta dönemin sosyal hayatı hakkında 

birçok bilgi barındırır. Padişahın eğlence için gerçekleştirdiği gezilerden ve cirit, top, 

tüfek atışları ve bu konularla yakından ilgisi de belge sayesinde anlaşılmaktadır.  

Ruznâmeler ve İçeriği Hakkında 

Ruznâme, padişahın gündelik faaliyetlerinin sır kâtibi tarafından özel olarak yazılmış 

olduğu bir arşiv kaynağıdır. Kelime manası incelendiğinde farsça kökenli bir birleşik 

kelime olan gün anlamındaki rûz ve mektup anlamına gelen nâme kelimelerinin 

birleşmesiyle oluşmuştur. Arapçaya da rûznâmec (rûznamce) şekliyle geçmiştir. 
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Ruznâme hakkında asıl üzerinde duracağımız konu padişahın günlük faaliyetleri olsada 

bu kelime kullanıldığı Osmanlı tarihsel sürecinde sadece bu anlamı karşılamamaktadır. 

Literatür içerisinde, müneccimlerin yıllık takvimlerinden günlük hadiselerin anlatıldıkları 

tarihlere kadar farklı türde eserler ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bürokraside ise günlük 

gelir ve giderlerin kayıt altına alındığı defterler de aynı isimle adlandırılmıştır.1 Padişah 

adına yazılmış, günlük faaliyetlerin rapor halinde toplandığı rûznameler padişahın unvanı 

ile birlikte yazılmıştır. Günümüze ulaşan, XVIII. yüzyılın başından itibaren yazılmış olan 

ruznâmeler zaman içerisinde belirli bir form kazanmış ve bu şekilde yazılmışlardır. 1648 

(h.1058) yılında, IV. Mehmed’in emriyle memur olan sır kâtibi Abdi Ağa’nın eseri 

ruznâme geleneğinin ilk formu olarak incelenebilir. 

Padişahın günlük faaliyetlerinin yazılmış olduğu ruznâmelerde, resmi işler açık 

bir şekilde ifade edilse de, padişahın özel hayatına dair şeyler kapalı ifadelerle ifade 

edilmektedir. Halka açık olarak gerçekleşen törenler yine ayrıntı verilerek anlatılırken, 

belirli bir grubun katıldığı dar bir alanda yapılan törenlerde ayrıntıdan az bahsedildiği 

görülür.  

Yazılmış Ruznâmeler 

Ruznâme nüshalarında yazma eserlerin başında karşılaştığımız besmele-hamdele-salvele 

mevcut olup, bu formda yazılmış bilinen en eski ruznâme I. Mahmud’un cülusundan 

(1730) itibaren yazılmıştır. Sır kâtiplerinin yazmış olduğu ruznâmeleri söyle 

sıralayabiliriz;  

                                                           
1 Fikret Sarıcaoğlu, ‘’Rûznâme,’’ DİA, 35, s. 278. 
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1.Sır kâtibi Hıfzi Ağa, Rûzname-i Sultân Mahmud Han:  15 Rebiülevvel 1143’ten 

27 Safer 1144 tarihine kadar süren ruznâme, I. Mahmud’un günlüğüdür. (28 Eylül 1730 

– 31 Ağustos 1731).  

2.Sır kâtibi Ömer Ağa, Rûzname-i Sultan Mahmud Han: 25 Cemâziyelâhir 

1153’ten 23 Rebiülâhir 1163 tarihine kadar sürmüştür. (17 Eylül 1740- 1 Nisan 1750).  

3.Sır kâtibi Kahvecibaşı Ahmed Bey ve diğer. Rûzname-i Sultan Osmân Hân-ı 

Sâlis: 8 Şaban’dan 6 Şevval 1168  (20 Mayıs- 16 Temmuz 1755) ve 18 Zilkade – 23 

Zilhicce 1168  (26 Ağustos -30 Eylül 1755) kadar sürmüştür. Ruznâmenin ilk kısmını 

(sayfa 1-5) yazan sır kâtibi belli değildir. 6 ve 7. sayfaları boştur. 8-11 sayfaları 

Kahvecibaşı Ahmed Bey’ e aittir. 

4.Sır kâtibi Abdullah Efendi ve diğer. Rûzname-i Sultân Mustafa hân-ı Sâlis: 16 

Safer 1171’den 25 Rebiülevvel 1177’e (30 Ekim 1757- 3 Ekim 1763) kadar sürmüştür.  

5.Sır kâtibi Mustafa Ağa, Rûzname-i Sultân Abdülhamid Han: 2 

Cemaziyelevvel’den 29 Zilhicce 1188’e (11 Temmuz 1774- 2 Mart 1775) kadar 

sürmüştür. I. Abdülhamid’e aittir. 

6.Sır kâtipleri İsmail Zihni, Ebûbekir Sıdkî, Bolevî İbrâhim Efendiler, Rûzname-

i Sultân Abdülhamîd Han: Bazı tarih ve gün eklemeleri sonradan eklendiği için 

karışıklıklar vardır.  

7.Sır kâtibi Bolev İbrâhim Efendi, Rûzname-i Sultan Selim Hân-ı Sâlis: 1 

Rebîülâhir 1204’ ten 9 Receb 1205’ e (19 Aralık 1789- 14 Mart 1791) kadar sürmektedir. 

8.Sır kâtibi Ahmed Fâiz Efendi, Rûzname-i Sultan Selim-i Hân-ı Sâlis: 9 Receb 

1205’ten 29 Şâban 1217’e (14 Mart 1791-25 Aralık 1802) kadar sürmektedir. 
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9.Sır kâtibi Ârif Muhit/ Fenni Bey, Rûznâme-i Sultan Mustafa Hân-ı Râbi: 1-29 

Şevval 1222 (2-30 Aralık 1807) 

10.Sır kâtibi Feyzullah Efendi, Rûzname-i Sultan Mahmûd Hân-ı Sâni: 4 

Cemaziyelâhir’den 7 Zilhicce 1223’e (29 Temmuz 1808- 24 Ocak 1809) kadar 

sürmüştür.2 

Sır kâtilerinin dışında günlük olayları yazanlar da vardır. Bu eserler ‘‘ruzmerre’’ 

olarak karşımıza çıkar.3 

Rûznameleri bir günlük şeklinde veya harcamaların yazıldığı bir kitap olarak 

görmekteyiz. Bunun yanı sıra ruznâmeler, padişahın rutin işleri ve alışkanlıkları hakkında 

bilgi sahibi olmamızı sağlayan mühim eserlerdir.4 Bizzat padişahın gün içerisinde yapmış 

olduğu işleri, gittiği yerleri, sohbet ve istişârede bulunduğu devlet adamları ile olan 

görüşmelerini, yer yer bulunduğu mekân hakkında detaylı bilgileriyle ruznâmeler arşiv 

kaynakları arasında yerini korumaktadır. Sıradan bir günlük yazımından farklı olarak bu 

eserler padişah adına bir sır kâtibi tarafından kaleme alınırdı. Her olayda aynı derecede 

ayrıntılı bilgi verilmezdi.  

Ruznâmelerde açık bir şekilde bilgi verilen merasimler halkın da iştirak 

edebileceği merasimlerdi. Devlet işleri hakkında verilen bilgiler çok teferruatlı değildir. 

Bu eserlerde yer alan merasimler; kılıç alayı, cülûs, Cuma selamlığı, bayram merasimleri, 

hırka-i şerif ziyareti, mevlid-i şerif, surre merasimleri, sancağa çıkma, donanmanın 

karşılanması ve uğurlanması, denize kalyon indirilmesinin yanı sıra elçi kabulleri, üç 

                                                           
2 Sarıcaoğlu, ‘’Rûznâme,’’ s. 279-280 
3 Erhan Afyoncu, Osmanlı Siyasî Tarihinin Ana Kaynakları Kronikler, Türkiye Araştırmaları Literatür 

Dergisi, cilt.1, sayı.2, s.170, 2003. 
4 Tülay Artan, Contemplation or Amusement? The Light Shed by Ruznâmes on an Ottoman Spectacle of 

1740-1750, Entertainment Among the Ottomans, bölüm.2,  s.23 
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aylar ve kandil tebrikleri, sultan ve şehzâdelere ait merasimlerden bahsedilirdi. Yazım 

usulünde ise; yapılan işler bazen saat hesabı ile ifade edilirken, beş vakte göre yazılmış 

olanları da mevcuttur. Bahsedilen bu merasimleri bulabildiğimiz tek kaynak ruznâme 

değildir. Vekayinâmeler ve tarih kitapları da bunlardan bahsederken, ruznâmelerde 

ziyaret yoğunluğu, tebdil ziyaretleri ve şahsi görüşmelerin belirtilmesi bu kaynak türünün 

önemini vurgulamaktadır.5  

Padişahın imparatorluk topraklarını genişletmek maksadıyla sefere çıkmış olduğu 

dönemlerde ruznâmeler yazılmaya devam ettiğinden ötürü, sefer sırasında gerçekleşen 

olaylar ise; günü gününe kayıt altına alınmıştır.6  

I. Mahmud Dönemi ve Gerçekleşen Olaylar 

Sultan I. Mahmud 2 Ağustos 1696 yılında Edirne’de dünyaya gelmiştir. II. Mustafa 

babası, Saliha Sultan da annesidir. Edirne Vak’ası babasının tahttan indirilmesiyle 

sonuçlanmış ve böylelikle İstanbul’a getirilmiştir. Tahta çıkışı Patrona Halil İsyanı’nın 

sonucu III. Ahmed’in tahttan vazgeçmesiyle 2 Ekim 1730’da gerçekleşmiştir.7 

Tahta çıktıktan sonra uğraştığı mühim meselelerin başında asilerin isyanı ve 

elebaşlarının yakalanarak gerekli yaptırımların uygulanması meşgul etmiştir. İmparatoru 

uzun süre meşgul eden asilerin başında Patrona Halil ve taraftarları gelmektedir. Patrona 

Halil devletin idari makamlarına kendi istediği kişileri yerleştirmek için çaba 

sarfetmekteydi. Bu çabası kendi güvenliği içindi. İran seferindeki başarısından mütevellit 

                                                           
5Efkan Uzun, Sultan I. Mahmud’a Ait Bir Ruznâme, Turkish Studies-International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, sayı.8/7, s.690, 2013. 
6 Süleyman Göksu, Mehmed Hasib Ruznâmesi (H.1182-1195 M.1768-1781), Marmara Üniversitesi 

Yüksek Lisans Tezi, s.7, 1993. 
7 Abdülkadir Özcan, ‘’Mahmud I’’, DİA, 27, s.348. 
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sadaret makamına Bosnalı Rüstem Paşa’yı getirmeye çalıştı. Asilerin isteğiyle 

vazifelendirilen tek kişi Rüstem Paşa değildi. Hal böyle olunca asilerin ortadan 

kaldırılması için hazırlıklara başlandı. Kırım Hanı Kaplan Giray Han gerçekleştirilecek 

olan toplantıdan uyanık bir şahsiyet olan Patrona Halil’in durumu anlamaması için 

sorumluluğu üzerine alarak İran meselesinin konuşulacağı haberini verdi. Yapılan bu 

toplantılar istenilen neticeyi vermedi. Rumeli Beylerbeyiği’nin kendisine verileceği 

teminatıyla saraya davet edilen Patrona Halil Revan Köşkü’ne girdiği sırada arkasından 

gelen Halil Ağa ve yeniçeriler oracıkta Patrona Halil’i ortadan kaldırdılar.8 

Böylelikle başta Patrona olmak üzere Muslu Beşe, Saraç Mehmed gibi asiler 

öldürüldüler. I Mahmud hükümdar olduğu süre içinde sıklıkla yeni azil ve tayinler 

gerçekleştirerek idareyi sağlamaya çalışmıştır. Aynı zamanda Osmanlı-İran savaşları da 

bu dönemde devam etmiştir. 

Bu dönemde Safevilerle yapılan mücadele esnasında 1731 senesinde (4 Aralık)’ 

ta Tebriz Kalesi alınmış, I Mahmud bundan sonra gazi ünvanıyla anılmaya başlamıştır. 9 

Irak üzerine yapılan seferleri Ahmed Paşa yönetmekteydi. İki ordu arasında gerçekleşen 

Kurican muharebesi Şiraz ve Kazvin Hanları’nın da Osmanlı eline geçmesiyle 

sonuçlanınca Tahmasb Şah’da daha fazla kayıp vermeden anlaşma yoluna gitti. Revan, 

Gence, Tiflis, Nehcevan, Kâht, Kareli, Dağıstan ve Şirvan Hanlığı Osmanlı’nın elinde 

kalırken, Hemedan Tebriz, Kirmanşah, Luristan, Erdalan ve Huveyze aşiretinin 

bulunduğu bölge İran’ın elinde kalacaktı. Nadir Han, İran tahtından Tahmasb’ı indirerek 

anlaşmaya riayet etmedi böylelikle İran’la savaş süreci devam etti. Nadir Han Bağdad’ı 

                                                           
8 Midhat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, cilt.5, Türk Tarih Kurumu, s.2469-2473, 2011. 
9 Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, s.2478.  
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alma girişimde bulunsa da başarılı olamadı. Nadir Han’la gerçekleşen zorlu süreç 

Osmanlı Devleti’nin aynı zamanda Rusya ile de savaş arefesinde olmasından ötürü İran 

ile bir barış yolunun tercihini zaruri hale getirmiştir. Caferi mezhebinin halledilmemesi 

ve daha sonra tekrar gündeme gelecek olmasıyla beraber on üç yıl kadar Osmanlı- İran 

savaşları sonlanmış ve barış dönemi başlamış oldu.10 18. yy’da gerçekleşen bazı önemli 

değişiklikler de I. Mahmud döneminde yapılmış olmasından ötürü bu dönem önemlidir. 

Orduyu güçlendirmek ve aynı zamanda modernleştirmek için çalışmıştır. Yeniçeri 

Ocağı’nı kontrol altına tutmaya çalışmıştır. III. Mustafa ve III. Selim döneminde 

kurulacak olan mühendishanelerin temeli bu dönemde Üsküdar’da Humbarahane adıyla 

kışla ve okul açılmasıyla ilk örnekleri I. Murad dönemine ait olduğunu görmekteyiz. Yine 

bu dönemde Topçu Ocağı düzene sokularak yeni toplar döktürülmüştür. Tımarlı sipahiler 

için 1732’de yeni bir kanun hazırlanmıştır. Matbaanın yeniden kullanılmaya başlanması, 

yangınlar sırasında hortumlu tulumbacıların görev alması bu dönemde başlamıştır. Bu 

icraatleri gerçekleştiren I. Mahmud 13 Aralık 1754 yılında Cuma namazı dönüşü Topkapı 

Sarayı’na döndüğü sırada vefat etmiştir.11 

Lale Devri ve Sultan I. Mahmud Dönemi 

Osmanlı tarihinde 18. Yüzyılın bir dönemini ifade eden lale devri tabiri ilk olarak 

edebiyatçı Ahmed Rasim tarafından kullanılmış olsa dahi,12 gerek modern tarihçileri bu 

söylemi benimsemeleri, gerek aynı dönem için yazılmış olan batı literatüründe ‘’Tulip 

                                                           
10Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, s.2480-2485. 
11 Özcan, ‘’Mahmud I’’, s.351. 
12 Selim Karahasanoğlu, İstanbul’un Lale Devri mi? Tarih ve Tarih Yazımı, Tarih İçinde İstanbul/Istanbul 

Throughout History, s.428 
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Age, Tulpenzeit, Siècle de la Tulipe’’ olarak bahsedilmesi yazılmış olan literatürün de 

kullanımı açısından yanlış olmayacaktır.13 

Lale Devri 1718-1730 yıllarını kapsar ve bu nedenle dönemi tek bir padişah 

üzerinden mütealaya kalkışmak hatalı olacaktır. 1703-1730 yılları süresince iktidarda 

olan III. Ahmed dönemin ilk padişahıdır. Ardından 1730-1754 yılları arasında ise yeğeni 

I. Mahmud’un imparator olmasından mütevellit bir önceki dönemin devamı ve 

yansımalarının açık olarak görüldüğü bir dönem olarak bahsettiğimiz lale devri 

bağlamında her iki padişahın hüküm sürdüğü dönemin olayları ve gelişmeleri açık bir 

şekilde izah edilmelidir. Böylelikle I. Mahmud döneminin lale devrinin daha kapsamlı bir 

şekilde değerlendirme yapılabilmesi açısından anlaşılması iktiza etmektedir. 

III. Ahmed’in tahttan indirecek olan ve ardından I. Mahmud’un tahta geçmesi ile 

sonuçlanacak olay Lale Devri’nin noktalandığı 1730’da vaki olan Patrona Halil 

İsyanı’dır. Kaynaklarda her ne kadar farklı görüşler mevcut olsa da 28 Eylül 1730’da 

isyanın başlamış olduğu anlaşılmaktadır. 14 İsyanın bastırılamaması asilerin isteğinin 

kabul edilip uygulanmasını mecbur kıldı. Bu durum karşısında III. Ahmed 1 Ekim 1730 

gecesi I. Mahmud’un yanına giderek tahta geçmesini istedi. Ertesi günden itibaren tahta 

geçen padişah I. Mahmud da her padişah gibi yeniçerilere ulufe dağıttı.15 Patrona Halil, 

tahta geçen I. Mahmud’dan mâlikane sistemini kaldırmasını talep etti. I. Mahmud da hatt-

ı hümâyun yayınlayarak malikâne sistemini kaldırmış oldu.16 

                                                           
13 Selim Karahasanoğlu, Osmanlı Tarih Yazımında ‘’Lale Devri’’ Eleştirel Bir Değerlendirme, Tarih ve 

Toplum Yeni Yaklaşımlar, sayı.7, s.130, 2008. 
14 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt.4, Türk Tarih Kurumu, s.204. 2011. 
15 Yalçın Gezer, Yazma Eserler Işığında Patrona Halil İsyanı Hakkında Yeni Bir Değerlendirme, Osmanlı 

İstanbulu III, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, s.345, 2015 
16 Gezer, Patrona Halil İsyanı Hakkında Yeni Bir Değerlendirme, s.346-347 
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İsyancılar padişahın tahttan indirilmesiyle yetinmediler.17 Taht değişikliği ile 

tarihsel olarak noktalanmış görünen Lale Devri isyancıların ber taraf edilememesi ve 

tahta geçen I.. Mahmud’un almış olduğu kararlar üzerinde asilerin söz sahibi olmaya, 

özellikle yapılan tayin ve azil konularına karışmaya devam etmeleri, III. Ahmed 

döneminde Lale Devri’nin başlayıp bitse dahi, asilerin ortadan kaldırılacağı I. Mahmud 

dönemi süresince de Lale Devri’nin etkileri devam etmektedir. 

 

Dönemin Eğlence Kültürü 

Dönemin eğlence kültüründen bahsetmek gerekirse, padişahların at veya saltanat kayığı 

ile gerçekleştirmiş oldukları gezilerden bahsedilebilir. Bu tip geziler ‘’biniş’’ olarak 

adlandırılmıştır. Padişahın yanında Enderun halkından olup hizmet edecek kimseler de 

var ise; bu gruba ‘’biniş-i hümâyun’’ denilirdi. Padişahın yapmış olduğu geziler farklı 

isimlerle kaynaklarda zikredilir. Bu bağlamda padişahın kısa süre için çıktığı geziler 

‘’yarım göç’’, uzun süreli göçler ise bazen bir mevsim sürecek kadar uzun olup, ‘’nakl-i 

hümayun, göç-i hümâyun, bahren teşrîf-i şâhane’’ olarak adlandırılırdı. Atla yapılan 

binişler ‘’esb-süvâr’’, saltanat kayığıyla gerçekleşiyorsa ‘’zevrak-süvâr’’ olarak 

kaynaklarda geçmektedir.18 I. Mahmud’un binişlerini Topkapı Sarayı çevresinde olan 

köşk ve bahçeler aynı zamanda Beşiktaş, Boğaziçi ve Eyüp sahillerine yakın mevkilerde 

yapmış olduğu görülmektedir.19 

                                                           
17 Avner Wishnitzer, Into to the Dark: Power, Light, and Nocturnal Life in 18th-Century Istanbul, 

Cambridge University Press, s.526, 2014. 

 
18Uğur Kurtaran, ‘’Sultan I. Mahmud ve Dönemi’’(Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,2012), s.42-43. 
19 Kurtaran,’’ Sultan I. Mahmud’’, s.43. 
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Eğlence kültürünün de padişahın binişlerini sıklıkla yapmış olduğu Sepetçiler, 

Ağabahçesi, İncili, Gülhâne, Dolmabahçe, Mahbûbiye köşklerinde gerçekleştirdiği 

buralarda padişahında bizzat yakinen ilgilendiği cirit öncelikli olarak, ok, tüfek, top, 

gülle, humbara atışları, kütük ve tomak gibi çeşitli oyunlar oynandığı ve aynı zamanda 

fasıllar da gerçekleşmiştir.20 

Bunun yanı sıra saray halkının önemli eğlenceleri arasında, Osmanlı 

şehzâdelerinin sünnet düğünleri, evlilik törenleri, padişahların cülus törenleri, elçi 

kabulleri de önemli ve aynı zamanda daha ihtişamlı olduğu görülmektedir.21 Bu maksatla 

gerçekleşen ve özellikle de yabancıların (elçi vs.) da iştirak ettikleri merasimler fazlasıyla 

gösterişli uzun süre devam eden bir nevi imparatorluğun gücünün göstergesi niteliğinde 

olaylar silsilesidir. Dönemin görsel tasvirlerinin yapılmış olduğu minyatürlerde bu 

merasimler resmedilmiştir. 

  

                                                           
20 Kurtaran,’’ Sultan I. Mahmud’’, s.43 
21 Murat Birer, Osmanlı Eğlence Müziği Geleneklerinde Sosyo-Kültürel Etkileşimler, Ahenk Müzikoloji 

Dergisi, s.68.  
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Ruznâme Hakkında Bilgiler 

Bu ruznâme 20 Haziran 1734 Pazar günü ile başlamaktadır. 6 Kasım 1734 Cumartesi 

bitmektedir. I. Mahmud’un gün içinde neler yaptığını bilgisine ulaşılabilmektedir. 

Tarihleme konusunda yeni bir ay başına gelindiği zaman gün,ay, yıl olarak bir tarihleme 

yapmıştır. İlk sayfalarda gün hesaplamasında hatalar mevcut olup sonrasında devam 

etmemiştir. 

Sultan I. Mahmud’un yaklaşık 6 ay kadar günlük rutinlerinden bahseden 

ruznâmenin kim tarafından yazıldığı açık değildir. Ancak bazen Farsça, bazen de Arapça 

günlerle katip tarafından gün gün not edilen olaylar belirli bir düzen içerisinde kaleme 

alınmıştır. Katip tarafından gerekli görüldüğü yerlerde belgenin kenarlarına notlar 

alınmıştır. Bazı günler fazlasıyla detaylı olarak aktarılsa da her gün aynı şekilde 

yazılmamıştır. Padişahın muhatap olduğu kişiler ismen zikredilmiş, gezmiş olduğu, vakit 

geçirdiği yerler de açıkça belirtilmiştir. 

Ruznâmede olaylar genellikle sade bir şekilde ifade edilmiştir. Yer yer Arapça ve 

Farsça tamlamalar da bulunmaktadır. 

Padişahın Günlük Rutini 

Ruznâme incelendiğinde padişahın gün içerisinde neler yapacağı belirli bir program 

dahilindedir. Ayrıntı olarak bahsedebileceğimiz gerek kişi ve yerler hatta ibadetleri dahi 

not edilmiştir. Ruznâme dikkatli bir şekilde incelendiğinde padişahın günlük olarak 

aksatmadığı birçok rutininin olduğu anlaşılmaktadır. 
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I. Murad’a ait olan bu ruznâmede; padişahın saray dışına çıktığı vakitlerde 

çoğunlukla sandal kullandığını görmekteyiz.  Gün içinde cüce ve bi- zebanlarla vakit 

geçirdiği görülmekte.22   

Padişahın top, tüfek ve silahla olan ilgisinden ruznâme boyunca oldukça fazla 

bahsedilmiş atışlardaki hatve miktârı mesafe gibi ölçülerle de atışlar hakkında detaylı 

bilgiler verilmiştir.23   

Padişahın dinlenmek için harem-i hümayuna teşrîf buyurması için sıklıkla 

istirahat ifadesi kullanılmıştır.  Sadrazamın padişahın yanına gelerek istişâre ve arzlarını 

iletmesi de kâtip tarafından yazılmış ancak bu hususlarda detaylı bilgi verilmemiştir. 24 

Muhtemelen gizli tutulması gereken konular hakkında kasdi olarak detay verilmemiştir. 

Her ne kadar gün içinde padişahı meşgul eden olaylar, alakadar olduğu mevzular 

hakkında bilgiler veriliyor olsa dahi, şaşırtıcı derecede detaylı bilgi de verildiği 

görülmektedir. Mesela padişaha özel olarak hazırlanan kuşhane yemeğinde padişah için 

hazırlanan bir baklavanın da not edilmesi söz konusu olmuştur. 25  

Eğlenceye düşkün olduğu söylenen Sultan I. Mahmud’un eda ettiği vakit namazlar 

da ruznâmede yazılmıştır.26 Padişahın gittiği yerlerde hediye ve ihsânda bulunduğu da 

açıktır.   Yine bir bölümde akşam namazı vaktine göre bir planlama söz konusu olduğu 

görülmekte bu da padişahın programını namaz vakitlerine göre ayarlama konusunda 

hassasiyeti olduğunu gösterir. 27 

                                                           
22 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, TS. MA. D .nr. 10732 
23 D, 10732. 
24 D, 10732. 
25 D, 10732. 
26 D, 10732. 
27 D, 10732. 
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Padişahın dikkat çeken rutinleri arasında temaşa eylemesi de oldukça fazla 

tekrarlanmıştır. Hatta temaşa ile birlikte kahve-nûş eylemesi de aksatmadığı rutinleri 

arasındadır. Bunun yanı sıra istişâre etmek üzere padişahın devlet erkanıyla bir araya 

geldiği de görülmektedir.28  

Osmanlı kaynaklarında çoğunlukla cüce ve bî-zebânlar birlikte geçmektedir.  

Cüce ve bî-zebânlar da padişahı eğlendirmekle görevli olup gün içinde bu kimselere de 

padişah vakit ayırmıştır.29 

Ruznâmedeki bir diğer dikkat çeken konu ise, padişahın Cuma namazını farklı 

camilerde eda etmesidir. (Üsküdar Yeni Valide Cami, Beşiktaş, İstavroz Cami, 

Çengelköy Kerime Hatun Cami gibi) 

Aynı zamanda Beşiktaş Harem Sarayı’nın tamiri de yine bu dönemde ilgilenilen 

konulardandır. 

Harem halkı için önemli bir eğlence geleneği olan halvetten de bahsedilmiş, 

sonrasında gerçekleşen fasıllar da detaylı bir şekilde yazılmıştır.30 

Ruznâmelerin içinde aynı zamanda yapılan ıslahatlardan da bahsedildiği 

görülmektedir. Nitekim I. Mahmud döneminde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri de 

Humbara Ocağı’nın ıslah edilmesiydi. Bu konuda Humbaracı Ahmed Paşa I. Mahmud 

tarafından bizzat görevlendirildi. 1734’te Üsküdar Ayazma’da kurulmuş olan humbaracı 

kışlasında Ahmed Paşa askerleri batılı tarzda yetiştirdi. 1734’ te Humbaracı ocağı 

                                                           
28 D, 10732. 
29 Ezgi Dikici, Saltanat Sembolü Olarak ‘’Farklı ‘’ Bedenler Osmanlı Sarayında Cüceler ve Dilsizler, 

Toplumsal Tarih, sayı.248, s.17. 2014 
30 D, 10732. 
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müstakil bir ocak oldu ve Avrupa tarzında ilk asker eğitimi bu tarihten itibaren yapılmaya 

başladı. 

Ruznâme padişahın sarayda çok vakit geçirmediğini annesi Saliha Sultan’ın 

Alibeyköy’de yaptırmış olduğu çiftlikte kaldığını da ifade etmiştir. Bunun dışında sık sık 

Haliç ve Boğaz boyunca yapılmış olan sahil saraylarında da fazlasıyla vakit geçirmekte. 

1734 Eylül ayında Nadir Han ile yapılan savaşta Ali Paşa’nın istediği yardım ve 

sonrasında gerçekleşen savaşta yazılmıştır. 

Sonuç 

Osmanlı arşiv kaynağı olarak önemli bir tür olan ruznâmeler gerek içinde yer alan 

bilgiler noktasında gerek yazılmış olduğu dönemin İstanbul’u açısından önemli 

denilebilecek bilgiler ihtiva etmektedir. Bunların yanı sıra elbetteki en önemli işlevleri 

padişahın özel olarak bizzat kendi seçmiş olduğu kimseler tarafından günlük rutinlerinin 

belirli bir fotmat dahilinde gün gün düzenli olarak yazılmış olması bir çok konuda bilgi 

vermektedir. Ancak belli konularda mahremiyete dikkat edildiği için örneğin harem 

dairesi içindeki olaylar tüm detaylarıyla yazılmamıştır. Bunun yanı sıra önemli devlet 

adamlarıyla görüşmelerden bahsedilir ancak tüm detayı yine verilmemektedir. Padişahın 

günlük programına ulaşmanın en kolay yolu ruznâmeler gibi görünmektedir. Aynı 

zamanda ruznâmede bahsedilen padişahın ibadet ve inancını yaşayış şekli hakkında 

yorum yapabilecek kadar da bilgi mevcuttur. 
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METİN  

 [S.2] 

Sene 1147, Muharrem’ül-harâmın on sekizinci yekşenbesinde31 Kasr-ı Senâver ve 

sandal-ı pür-zîb u ferr-i mahsûsalarına süvâren Anadolu Hisârında Küçüksu ta‘bir olunan 

mahall-i letâfet- nümâ zât-ı Hümâyûna şeref-makrûnlarıyla müşerref ve lebb-i deryâda 

olan Kasr-ı Peçeylu-i envâr-ı didârlarıyla münevver eyleyip ârâm ve safâ ve istirahat ve 

ittikâ ve huzûr-ı şâhânelerinde müsâhibâne --- ve cüce ve bî-zebânlar ve çavuşân-ı meclis 

ârâlarının birbirleriyle mülâza’a ve mülâ’abeleriyle safâ-yâb iken karaca-ı 

kerimânelerinden sunûh edip kâh bahre ve kâh lebb-i deryâya zer-i pâş itâ olup nü’mâ-

geranın nehb u gârete müsâr’atları ve tezâhimem dü-şâ dü-şeş mühanaatları berây-i neşât-

ı şevk olup ve fermân-ı Hümâyûnlarıyla tarafeyn kı’laından endahte olunan topların 

sekdirmeleri zevk-i bahşâı tab’-ı şehinşâhimiz olmağla bu esnada hâtır-ı deryâ 

mukâtırlarında itâle-i kurşun eylemek dâiye-i ser-cilve-ger ve bu mahalde her dest-i 

huzûrânelerinden bir âsâr ba’id zâhir olmasa suret-i kester olmağla emr-i cihandarileriyle 

Kandilli Bahçe cânibinde tahminen iki yüz hatve miktârı baîd mahalle sebuî’i nişan vaz‘ 

olunup zât-ı şâhânelerine mahsus olan tüfenk-i zahre şekafeleriyle sekiz aded sebuî 

hurda-hasmi şikest ve çavuşân-ı derkenârın her şikest-i sebuda aleyke-avn-ü‘llahsadası 

tâs-ı asmani pür tanin eyledi ve kabul-u arzda mahzur ihzâr olunan --- tenâvül buyurulup 

badehu sahil-sarayı Beylerbeyi’nde ihfifâ-i istirahatten sonra Topkapı harem-sarayına 

teşrîf buyuruldu 19 düşenbede Topkapı’ya sadrazam gelip arzgir-i mükaleme biniş 

olmadı 20 sülasâda divan-ı hümâyun olup olup Şevketlü Efendimiz divân --- teşrîf 

                                                           
31 20.06.1734, Pazar.  
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eyleyip temsiyyet ederiz musalih müddei’yana biz-zât meşhud bâsire-i ref’et inayetleri 

buyrulduğu hılalade berây-ı tasaddık zât-ı Hümâyûn kollarına bir kıst-ı sene 1146 reşen 

mevâcibi ihsân olunması ricasıyla Bâbüssaade Ağası yediyle sadrâzamdan gelen telhîsin 

bâlâsına ihsân-ı Hümâyûnum olmuştur deyû hatt-ı Hümâyûn-ı şevket-makrûn keşide 

kılınıp mevâcib-i merkum divan-ı Hümâyûnda tevzi ve takdîm olunup tamamında 

Şevketlü Efendimiz Arz Odasında teşrîf ve cediden mansıb olan Fazlı-zâde Mehemmed 

Bey mir-alem ve Kadı Halil Ağa32 Ağa-yı sipâhiyan ve Mehemmed Bey33 Ağa-yı 

silahdâran ve Gürcü Süleyman Efendi yeniçeri efendiliği ile Bâbüssaade’de hilat-ı pür 

şaher ilbâs olunup hilat-ı --- rikab-ı kamyab Padişâhide zemin-bûs edip badehu sadrazam 

bir miktâr arz ve istişâre buyrulması hitamında ârâmgah-ı lâne-i --- ---- ric‘attan sonra 

bade‘z-zuhur taş kuşağı sâye-endâz iclâs buyurup bende bendegane atiyye-i ulyalarıyla 

mükaleme esnasında matbah-ı hassa bölükbaşısı Gül Mehemmed hamurunda tabh olunan 

it‘amanın envaı-ı tabhında mahir hususen baklava pişirmede lâ-nazîrdir deyû huzûr-ı 

Hümâyûnda vasf olunup fermân-ı Hümâyûnlarıyla emrar-ı vakt içine huzûr-ı fâz-i’nnur-

ı şâhânelerinde baklava pişirip ve zât-ı Hümâyûna mahsus olan yalnız kuşhâne-i ta‘mını 

ol mahalle ihzar ve tabh olunan baklavayı dahi kuşhâne-i taamıyla ma‘en  

 [S.3] 

tenâvül buyrulup tahsîn-gerde-i şâhâneleri olmağla avâtıf-ı aliyye-i hüsrevâneden zer-i 

mahbub ihsânıyla mesrur buyurup matbûh-ı merkumeden bir miktâr ifraz buyurup 

Devletlü İsmetlü Valide Sultan Efendimize34 ve Darüssaade Ağasına35 mezkûr 

bölükbaşıyla gönderilip atiyye-i vafire-i ihsânlarıyla mutayyip ve dilşad kılındı 22 

                                                           
32 Halil Ağa, Rikabdâr-ı Şehriyar, Haziran 1748’de Sipahiler Ağası oldu, Sicill-i Osmâni, c.2, s.568. 
33 Silahdar Mehmed Paşa 1730-1737 
34 Saliha Sultan, I. Mahmud’un annesi, Vâlide Sultan, (ö. 1152/1739) 
35 Hacı Beşir Ağa, 1717’de Darüssade ağası oldu. 3 Haziran 1746’da vefat etti. Sicill-i Osmâni, c.2, s371. 
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erbiada Kasr-ı Gülhâneye teşrîf-i kudumlarıyla gülzâr bir tarâvet eyleyip Enderun 

Ağaların çendilerine süvari cirid-bâzlığa fermân ve her birinin hezime mukabil şeciâne 

tek ve tâz-ı meydane --- ve peşt-i hısmane bunûd sıçradanlar ihsân-ı Hümâyûnla şakirane 

olup ve mahall-i asra dek tehaşalarıyla zevk-yâb olundu ba’del asr Kasr-ı Anaboli şeref-

bahşâ-i iclâs buyurulup Enderuna karagâh-ı âlilerine ric’at buyurulur 23 hamîsde sahrâ-

ı Topkapı’dan nakl ve hareket buyurulup [ DERKENÂR: Şevketlü Efendimiz güç ile 

Beylerbeyi’ne nakl eyledi] sandal-ı Hümâyûna süvâren Devletli Valide Sultan Efendimiz 

hüddam-ı harem-i Hümâyûnla ma‘en Beylerbeyi’nde Ferah-abâd36 sarayına azm ü teşrîf-

i Şevketlü Efendimiz filkime --- ve Kasr-ı Senâverlerine süvâren Beşiktaş harem-

sarayında olan kasr-ı letafet-ı bahşaya teşrîf ve celse-i hafife ile ârâmdan sonra 

müceddeden bina olunan ve bazı ta’mir ve terkim olan mahalleri seyran eylediler ahyanda 

bu envâi-gîm üzre olup --- baran zuhur ve nüzûl etmeğe başlayıp Şevketlü Efendimiz 

felek-i gurraya süvar olup azm ü saray Ferah-abâd eylediklerinde baran iştida ve bulup 

bihamdülillahselametle gelip yanaşdıkta baran münkatı’ oldu --- bize selamete geldik 

yağmurdan dondu eşkâr oldu 23 cuma Üsküdar’da Yeni Valide Cami’ne teşrif-i 

Hümâyûn buyurulup cami-i şerifin hatibi hitabet ve salavât-ı cumayı eda edip 

ba’dessalavât --- Hümâyûndan atiyye-i aliyye-i vafire ile mesrur ve dilşad kılındı 23 

şenbihde pişte üzere Beylerbeyi ta‘bir olunan mahaldeki havz-ı harap ve bî-âb civarında 

vaz‘ olunan sâyebân-ı mahsusalarına râkiben teşrîf ve nüzûl buyurulup balahane --- 

kizrân eyranları temaşâ ve namüsâhiben ve çavuşân kullarının mülatafaları zevk-bahş 

olduğu hilâlde Sait Çavuş beş altına meclis-i vahidde beş vukuyye keras tenâvülüne iddia 

eyleyüp nedima-i sa’irenin muaraza ve muhavereleri bidâ-ineşat olup fermân-ı 

                                                           
36 III.Ahmed döneminde yapılmış sahil-sarayı.  
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Hümâyûnlarıyla alel-fur huzûr-ı Hümâyûna  beş vukuyye keras ihzar olunup merkum 

Sa’id Çavuş huzûr-ı şâhânelerinde beş vukiyye kerası tenâvül edip beş zer-i mahbub 

i’taından sonra dahi vafir ihsân olundu 25 yekşenbeden İstavroz’da37 Fıstıklı Yalı ta‘bir 

olunan Mirahûr-ı evvel Yahya Ağa’nın38 yalısının kiraslık bağında olan Kasr-ı Ferah-

bahşaya sâye-endâz-ı iclâs ve teşrîf buyurulup etrâf-ı cevânibi temaşâ ve müsâhabeden 

ve çavuşân-ı meclis-ara kullarıyla  mükaleme ve mülatafada iken cevânib-i etrâf-ı bağda 

olan yabani --- mukaddemin hayr ola  götürmek hayr ola Sultan-ı hişamın sâfâ geldik ve 

edasından nevalleri  bir güne neşat-bahş-ı sâfâ olup beynes’salâtında ağay-ı merkumun 

teşrîf-ı  kudüm-ı şehriyari hediyesi olan sepetlerle enva’atından keras ve şekafe 

[S.4] 

ve elmas ve yakutla murassa ayine ve bir re’s donanmış eşheb-i türkmanî rahş rikab-ı 

Hümâyûna arz olundukta mevki‘-i kabûl-i şehriyârîye karîn olmağla ağa-yı müşarûn-

ileyhe yeşil çukıyye kaplı erkan ferve-i semmur ilbâsıyla ikram olunup badehu Şevketlü 

Efendimiz etrâf-ı bağı temaşâ eyleyerek merkum yalının lebb-i deryâdan olan kasr-ı sahil 

fezasında kahve-nuş-ı ârâm olunup mahall-i asrda olmağla salavât-ı asr eda edüp rahş-ı 

mezkure râkiben devlet-saray-ı me’vilerine atf-ı inan-ı ‘azîmet buyuruldu 26 düşenbe 

[Şevketlü Efendimiz sandal-ı sabâ reftâr süvâren] Üsküdar’da Kasr-ı Şerefâbâd’a sâye-

endâz-ı celâdet oldukları hînde Sadrazam Hekimbaşı-zâde Ali Paşa39 gelip rikâb-ı 

Hümâyûna yüz sürüp tebrik-i teşrîf harem-saray-ı Beylerbeyi eyledikten sonra istişâre-i 

bazı umur devlet tamamının sadrazam mahalline gidip Şevketlü Efendimiz dahi Devletlü 

Beşiktaş harem-sarayında bina olunan mahalleri ve müceddeden tarh olunan bahçe-i 

                                                           
37 Beylerbeyi 
38 Hatibzâde Yahya Ağa, Hekimoğlu Ali Paşa’nın sabık kethüdası ve damadı, vefatı 1755’tir, Sicill-i 

Osmânî, c.5, s. 1668 
39 12 Mart 1732-12 Temmuz 1735 azil, Midhat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, c.5, s.2468 
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dilarayı temâşâ ve kahve-nûş-ı istirahatten sonra feleke-i gurraya süvâren Ferah-abâd’ı 

Beylerbeyi’ne azm u tevcih kılındı 27 sülasa mevâcib tevziği sebebiyle divan-ı Hümâyûn 

[olmayıp] Şevketli Efendimiz bade‘z-zuhur Kandilli Bağçesi’nde lebb-i deryâda vaz‘ 

olunan sayebâna felek-payei valane-i mehasayelerine devlet u ikbal ile teşrîf-i Hümâyûn 

buyurulup müsâhibâne müzâkeme ve cüce-gane bî-zebânen ve çavuşân kullarının 

birbiriyle mülatafa ve müla‘imeleri ve kâh birbirlerin endahte-i --- deryâ eylemeleri 

temaşâsıyla zevkiyâb sâfâ iken ta’-ı celadet meşhunlarında endahte-i kurşum tüfenk 

eylemek dâiyesi sunûh edip pişgahında olan tell-i baidin tahminen ikiyüz gez miktârı 

mesafe mahalline vaz‘-ı subuyi nişâne fermân ve bi mehaba tüfenk ateş-naklarından 

nişan-ı subuyiye itâle-i kurşun eyleyüp ba-kasd-ı --- iddia iken aded-i sebuîsine --- 

şelkeset eyledikleri asâr bu mahalde bî-didâr oldu 28 yevm’ül-erbiada izz ü devletlü 

sandal-ı zîb olan Kasr-ı senaverlerine râkiben Çırağan Yalısına ‘azîmet ve kudüm-ı şeref 

lüzumlarıyla ol mevzu’u --- pür-meymenet eyleyüp kasr-ı meynada ârâm-ı --- sonra 

civarında olan mevlevihanenin yevm-i mukabelesi olmağla mahall-i şehriyariye teşrif 

olunup dur-ı felek dervişane tarik-i mevleviyyenin semai ve nai-i kudumun --- istima‘ıyla 

zevkiyâb olunup tamamında yine kasr-ı minafame nuhzet buyurulup vakt-i akşama karib 

mahalle dek ârâm ve --- bir miktâr gaym üzere olunmakla ki --- ve kâh takdîr barana ile 

devlet-saray-ı Ferah-abâd’a teşrîf buyuruldu 29 hamisde ba‘dehul zuhur devlet-ü sadetle 

peyk bağçesinin teşrif-i kudüm fazl u mallarıyla pür-celadet ve merdum-ı dide-i havayana 

gibi pür-celâdet eyleyip lebb-i deryâda olan Kasr- ı Dilkeşanda ârâm ve karâr eyleyip 

mahall-i asra dek nedimâ ve çavuşân ile mülâtafe ve musahabet --- kılındıktan sonra ol 

mahalde salavât-ı asrda eda edip Beylerbeyi’nden saraya sahil-saray-ı Ferah-abâd’a azm 

u teşrîf buyuruldular ve yevm-i mezburda kethüda-i Sadr-ı âli Kel / Gül Ahmed Ağaya 

cidde mansıbı ile tuğ-u sülasa ita ve ihsân 
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[S.5] 

ve ihsân ve tezkireci- sâni-i sadr- âli Halisâ Osman Efendi40 vezir kethüdalığı ile ikrâm 

ve ferve-i semmur erkana iksa kılındı 1147 sefer-ül hayrında vâki‘ olan 1 yevmel 

cum‘a-ı41 sa‘adet ve iclâs ile sandal-ı bî-bedele râkiben Beşiktaş cami‘ne teşrîf-i 

Hümâyûn buyurulup salavât-ı cuma‘ayı eda dergâh-ı kadı-ıl hacete tazarru‘ ve duadan 

sonra azm-ı harem-saray-ı  Ferah-abâd kılındı 2 şeşenbede kethüda-i sadr-âli olan Halisâ 

Osman Efendi hünkar köyünde istishâb eylediği ta‘mir ve terkim ettiği yalısının rikab-ı 

Padişâhimiz ihda eylemekle yevm-i mezburda ba‘dehul zuhur Şevketlü Efendimiz rahş 

cihan-peymaya süvâren teşrif-i iclâs buyurulup hariciye ve dâhiliyesinin temaşâsından 

sonra hariciyeden vâki‘  kenar-ı diyarda olan kasr-ı nüzhet fezasın şeref iclâslarıyla 

müşerref eyleyip nedimâ ve çavuşân ile mahall-i şâma dek imrâr-ı vakitten sonra kabîl-i 

gurubda piyadeye süvâren azm sahil-saray Ferah-abâd eyledi 3 yekşenbede Şevketlü 

Efendimiz devlet ve ikballeriyle ba‘de-ssalavât ez-zuhr Kalleli bahçesinde lebb-i deryâda 

çemenzar-ı letafet-nümâ üzere vaz‘ olunan sayebâne --- ve lane-i inkâ isyanlarına teşrîf 

ve nüzûl buyurulup kâh nedima ve çavuşânın muhavereleriyle pür sâfâ ve --- pîşgaında 

rûy-ı deryâdan mürûr eden ---kâfi ve piyade süvarileri temaşâ ile alem-ab eyleyerek ârâm 

eyleyüp mahalli guruba karib piyade ile ârâmgah-ı hüsrevanelerine ric‘at ve teşrîf 

buyuruldu 4 düşenbede Şevketlü Efendimiz izz u devletle sandalına birle süvâren felek-

bucak civarında vâki‘ sultaniye bahçesi haziranda Haliç-i Deryâda nasb olunan sâyebân-

ı şâhâne-i mahsusaların teşrîf-i kudüm sa‘adet-luzumlarıyla çemen-saffe-i nüzhet eyleyip 

nedimâ ve çavuşân-ı meclis-i ârâ kullarının müsahabet ve mülatafalarıyla cilve-saz ve kah 

                                                           
40 Halisâ Osman Efendi, 1733’ Maliye tezkirecisi oldu. 1733-34 tezkire-i sâni olup haziran 1734’de 

Kethüda-i Sadr-ı âli oldu. Temmuz 1737’de vefat etmiştir. Sicill-i Osmâni, c.2, s.90. 
41 01.07.1734, Cuma. 
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fasl-ı musikiyeden ser-agaz  [tarb ifza] olmaları --- neşat ve inbisat olduğu ahyanda emr-

i âlileriyle isti‘amalar-ı Hümâyûna mahsus olan tüfenklerden hezarfen-ı kari ve Molla 

Hasan42 ameli yirmi aded tüfenk intihab olunup ve tüfenkci hezarfen ve Molla Hasan  

huzûr-ı Hümâyûna ihzar ettirilip her biri kendi ameli olan tüfenklere barut ve kurşun 

ittirmek için endahte-i kurşuma fermânı-ı Hümâyûn buyurulup mukabeleden deryâ içre 

iki yüz elli gez miktârı mesafe olan harabezara vaz‘-ı sebuî’i nişan olunup her biri 

tüfenklerin mecmuundan birer ikişer def‘a endahte-i kurşum eyleyip birinin mühre-i 

tüfenki nişan-ı sebuîye isabet eyledi mezburların vecih ile mahzun olmamaları için 

Şevketlü Efendimiz fariha-i Hümâyûnların ihsân ve vafire itâsıyla merkumları mallarını 

el-hâtır eyledi ve ol mahalde olan esyab-ı bostanyanın ustası bazı ecza-ı tabiyyesiyle hırd-

ı latif çörekler ihzar edip huzûr-ı Hümâyûna 

[S.6] 

arz olundukta ma‘ruz kabulde olup mezbur ustanın surhatânı dahi olmağla vafir altın ona 

dahi ihsân olunup --- süvar  masrafı peyda oldu deyû azîm mesrur ve dilşad oldu ve 

endahte-i kurşum olunan sebuî‘i nişan isabet bendeka-i tüfenk eylediğinin sine-küşa 

tefehhur iken Şevketlü Efendimiz dest-i hüner veranelerine hezarfen-kâri tüfenklerin 

birini alıp sebuî-i müftehir bir yağlı kurşum şöyle darb eylediği pare pare eyledi ve 

akabinde birinden dahi hezar pare eyledi ve Efendimizin hin-i teşrîflerinde kenar-ı 

deryâda pây-ı Hümâyûna tû-yı mal için bir âb-ı latif ve leziz zuhur eyleyip çavuşân ve bî-

zebânın sahil-i deryâlara huzûr-ı Hümâyûnun berr-i igla-ı havz-ı hafr ve tarh eylediklerin 

temaşâ eylemeyin havz-ı merkume zer-i pâş itâya olup yağmalarının birbirlerinin sebkat 

ve --- sâfâyâb olundu 5 sülasada divan-ı Hümâyûn olup Şevketlü Efendimiz divana 

                                                           
42 Molla Hasan, babüssâde ağası, 1744’de vefat etti. Sicill-i Osmâni, c.2, s.608.  
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mesned gahin-ı nur-ı cemalleriyle tenvir edip temsiyet-i musalaha-ı müslimîn meşhûd 

basa-ı inayet buyurumları itimâmında hırka-i şerife teşrîf ve haffaza-ı aşr-ı şerif 

tilavetinden sonra dergâh-ı kadı-ul hüccata tazarru‘ ve niyaz eyleyip ba‘dehu feleke-i 

Hümâyûna süvâren Beşiktaş harem-sarayının tab-ı mimar ile mu‘ameleleri müceddeden 

bina olunan kasr-ı latif mâni karib pür-nakş-ü nigârı ve tarh-ı cedide olunan bağçe-i 

dilgüşânın küşad ez-hari temaşâ olunup ve bazı mahalde tab-ı Hümâyûna müvafık 

olmayan nâ-münasib mahalleri tarz ahara fermân ve henüz tarh olunan bağçe-i nüzhet 

fezanın neşimengahında kavz-ı --- olan mefruşat ile ferş olunup kahve-nûş-ı celse-i 

istirahat akabinde feleke süvâren kararkâh-ı aliyyelerine ric‘at olundu 6 çeharşenbede 

piyade ile Kuleli Bağçede vaz‘ olunan sâyebana sâye-endâz-ı halâvet oldukları hinde 

nedimâ ve cücegân ve bî-zebân ve çavuşân kullarıyla mülatafe ve müsahabetleri 

esnasında mukaddema hane-i hassanın kassaban-ı bikr kethüdalığıyla çirağ olan bevvâb-

zâde Süleyman Ağa fevt olup kethüdalık hizmetiyle hane-i hassadan Dayı-zâde Ali Ağa 

ber-murad-ı vekilleri Çukadar Hüseyin Bey hane-i hassaya ref‘ olundu 8 cum‘ada 

İstavroz Cami‘nde43 salavât cum‘ayada olunup Beylerbeyi’ne gelindi 9 şenbede Devletlü 

İffetli Valide Sultan Efendimiz hüddam-ı harem-saray Hümâyûn ile gerdunelere süvar ve 

taşra mehterhanesi faslıyla karadan ve Şevketlü Padişahımız sandala rakiben deryâdan 

Göksu’da olan kasra teşrîf ve halvet olunup Devletli Valide Sultan Efendimizin teşrîfleri 

karib olundukta istikbal edip selamlayıp halveten kasra nüzûl ve bir miktâr ârâm ve 

istirahatten kahve-altı tenâvül ve kahve-nuş olunduktan sonra ve Devletlü Valide Sultan 

hazretleri yine harem-i Hümâyûnla gerdunelerle evvelen Darüssaade ağası rahşdan 

‘azîmet ba‘dehu Devletli ba‘dehu harem-i Hümâyûn ve etrâflarında 

                                                           
43 İstavroz (Abdullah Ağa) Cami 
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[S.7] 

Harem Ağaları ve cümleden sonra taşra mehterhanesi fasl-ı hisâr eyleyerek ‘azîmet ve 

Şevketlü Efendimiz esb-i sabâ-reftâr süvâren etrâf-ı güher ve sahra ve bî-yabani seyran 

eyleyerek Bahâi Körfezi üzerinde Kavacık ta‘bir olunan mahalde kapudân-ı maktûl 

Mustafa Çiftliği’ne nüzûl ve ol etrâfın halvet olunması fermân-ı hümayûn olunup ve 

Devletlü Valide Sultan Efendimiz’in teşrîflerine muntazır iken mehterhane fasl eyleyerek 

çiftlik-i merkûme nüzûl buyurulup ol etrâf Harem Ağaları ve bostaniyân ile mahsûr olup 

sa’ir hüddam [En]Derun’a ve Birun’a mukabelede olan bel-i kebîr üzere vaz‘olunan 

hıyâmda ârâm olundu 10 yekşenbe gecesi bir mikdâr hava-i gaym üzere olup ki küşâde 

ve ki tekâtir munkati’ olmağla taşra mehtarhanesi zîr-i haymede ba‘dehul ‘işâ saat dörde 

dek sâde-nikâle fasl eyleyip istima’ıyla sâfâ-yâb olundu ferdâsı Kavacık’tan Bahâi 

Körfezi’nde olan Mehemmed Emin Yalısı’na varınca halvet olunup ma’beynde olan nısf 

saat mesafe --- küşâde ve letafeti gâyet ziyade olmağla halveten Şevketlü Efendimiz 

piyadece ol etrâfı temaşâ eyleyip ba‘dehuhu Çiftlik-i merkûm pişgâhında olan tahtanî 

kasra teşrîf edip tab’-ı hümayûnları endahte-i kurşum-ı tüfenk eylemek için tahminen iki 

yüz hatve mesafeye sebuî’i nişana vaz‘ ettirip zât-ı Hümâyûna mahsus olan hezâr-fen-

kâri tüfengiyle iki aded subuî nişan şikeste ve hurd eyledi ve kabîl-ı gurbet halvet bozulup 

yine Çiflik-i merkume nühzet buyuruldu 11 leyl-i isneynde hava küşade diller sâfâda 

[ibtida-i mah-ı temmuz]44 olup siyâk-ı mezkur üzere ba‘dehul ‘işâ sâde-nikale ile hisâr 

ve üç ırakda dörde dek azîm fasılları eyleyip sami‘ıne bâd-ı neşât ve şevk olup saat altıda 

Müezzinbaşı Hüseyin Çavuş ve giriftzen Said Çavuş hanende çavuşlarla temcîd eyleyip 

ve girift ile ilahiler okunup sâfâ-ı hâtır-ı mülükânelerine bâd-ı niçe hâlât-ı müjdet’ül --- 

                                                           
44 Temmuz ayının başı 
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zuhur gelmeğin zevk-i yâb olundu ferdâsı düşenbede  zahve-i kebirde ta‘am benim --- 

tenâvülünden sonra Devletli Valide Sultan Efendimiz ve harem-i Hümâyûna gerdûnelere 

rakuben sade-i nigâre faslıyla Küçüksu üzerinden Beylerbeyi’nde Ferah-abâd harem-

sarayına azm u teşrîf ve Şevketlü Padişahımız ser-kûşe râkiben Mehemmed Emîn 

Yalısına nüzûl ve kahve-nuş celse-i hafife zımnında sandala süvar ve aheste harem ile 

reftar eyleyerek Küçüksu Kasrı-ı şeref-bahşâ-i iclâs buyurulup ârâm olundu ve Devletli 

Efendimizin sade nigâr-ı fasl eyleyerek güzeranları temaşâ olunup salavât-ı zuhurda ol 

mahalde edadan sonra azm Ferah-abâd buyuruldu 12 sülasâda divan-ı devlet unvana 

bercâ olup Şevketlü Efendimiz --- olan şehinşâhiye teşrîf-i zâlim mazlum tefrik ve ta‘zir 

ve taltif hitamında beyt-i hırka-ı mutaharrada dergâh --- arz ve altıncı tamamında azm 

devlet-saray-ı Ferah-abâd olundu 13 çeherşenbede Beşiktaş sahil-sarayında 

[S.8] 

hariciyyede olan Çinili Kasr-ı sâfâ-bahşâya teşrîf ve iclâs buyurulup seyr-i deryâ ve 

güzerân eden âyende kâfi-i temâşâ ba‘dehu harem-saray-ı bi-hişt-i nazîrinde olan kasr-ı 

pür-zîb-i ferah-fezasına nakl u teşrîf buyurulup nedimâ ve çavuşân ile gurûba karîb 

mahalle dek ârâm-ı sâfâ olunup ba‘dehu Ferah-abâd’a ric‘at buyuruldu 14 pençşenbede 

Ali Bey Karyesi’nde vâki‘Dilsiz Çiftliği demekle ma‘ruf olan çiftliği Şevketlü Efendimiz 

Devletli Valide Sultan Hazretleri’ne ihdâ eyleyip lakin çiftlik-i merkum-ı dil-‘işâk gibi 

virane ve harap olmağla Devletli Valide Sultan Efendimiz mimarbaşıya müceddeden 

i‘lâsına olunmasıçün fermân eyleyip Çiftlik-i mezkûr külliyen hedm u tarz-ı ‘ilâ ve tarh-

ı şahâne üzere binaya müsara’at esnasında yevm-i mezburda Şevketlü Efendimiz teşrîf-i 

Hümâyûn buyurup mukabelede lebb-i cû-yebârdan hasr ve âbâd ta‘bir olunan 

nişangâhında vaz‘-ı sâyebân ettirilip sâye-endâz celâdetleriyle şeref-bahşâ olunmağın 
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temaşâ-ı cû-şeş cû-yebân ile ‘âlem-i âb eyleyerek sâfâ-yâb-ı ârâm ve istirahatten sonra 

tarh u imâr olan ebniyenin [En]derun’un ve Birun’un seyrane ve bazı münasib olmayan 

mahallerinde tarz-ı âher üzere olmasın fermân buyurulup ba‘dehu yine sâyebân-ı 

şâhânelerine nühzet u teşrîf ve salevât-ı zuhuru edâdan sonra ser-kûşe süvâren Kasr-ı 

Mirâhur-ı şeref-mukaddemeleriyle çemen-sâfâ-i nüzhet olup nedimâ ve çavuşân-ı 

cücegân ve bî-zebânayân kenar-ı cû-yebândan birbiriyle müla‘ibelerinden hazz-ı mevfür 

olunup mahall-i asra dek ol cây-ı dil-küşâ-ı ârâmgah-ı Padişah olup ba‘de’s-salavât yine 

ser-kûşe rakûben cevânib-i erba‘ıni temaşâ eyleyerek aheste-harem ile Ortaköy’de 

Mehemmed Kethüda Camii yanında felekiyye süvâr ve Beylerbeyi yalısı harem-

sarayında karâr olundu 15 cuma‘da Çengelköyü’nde olan Kerime Hatun Cami‘nde berâ-

yı Hümâyûn bina olunan mahalde salavât-ı cuma‘yı edâdan sonra Ferâh-âbâd’a atf-ı 

‘inân-ı ‘azîmet buyuruldu 16 şenbede ba‘de’z-zuhur sâhil-i deryâda olan Kasr-ı Küçüksu 

şeref-cû-yi mukaddem --- keremleri olup mahall-i asra dek nedimâ ve çavuşân ile imrâr-

ı vakt eyleyüp salavât-ı asrı Kasr-ı Bâlâ’da edâdan sonra feleke-i felek-zâ ile azm-ı 

Devlet-Saray buyuruldu 17 yekşenbede sahrâ tüfenkçileri berren ve çavuşân-ı piyade 

süvâren Ferâh-âbâd harem-sarayında kafese götürülüp 170 hatve miktârı mesafe Hâlisâ 

Osman Kethüda Yalısı kurbunda olan mahall-i nişâna sebû vaz‘ ettirilip tüfenk ateş 

ifşânıyla sekiz aded sebû‘i-i nişan şikest olundu bade‘z-zuhur sahil-saray-ı Beşiktaş 

hariciyyesinden olan Çinili Kasra teşrîf ve iclâs buyuruldukta sadr-ı ‘âli ve müftü efendi 

hazerâtı rikâb-ı Hümâyûna yüz sürüp arz u istişâreden sonra mahallerine ric‘at 

buyurduklarında kasr-ı mezburun hâricinde meydana nâzır nişângâhında kabîl gurûba dek 

nişest ve ârâm edip nedimâ ve çavuşân ile sohbet olundu yevm-i mezbûrda olan arzdan 

bir şey’ vukûf hâsıl olmamağla tahrîr olunmadı 18 düşenbede --- Bahçe’ye teşrîf-i 

Hümâyûn için levâzımât-ı biniş-i Hümâyûn 
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[S.9] 

ile irsâl-i sayebâne fermân buyurulup lâkin bi-emr-i hüdâ bir rütbe telâtım deryâ ve 

iştidâd-ı rüzgâr ve mugayyem-i hevâ ârâm-gîr olup ra’d u berk [u] bârân --- olmuştur her 

vecihle emniyet hariç ez-tasavvur olmağla ‘azîmetten ferâgat olundu ba‘de’z-zuhûr bi-

avn-i hüdâ bir miktâr inkişâfa âgâz refte refte mezdâd olmağın berren bâb-ı harem-saraya 

tüfenkçilere bahren piyade ile çavuşlar kafes-i merkûm pîş-gâhında lenger-endâz olup 

musâhabet-i mevfûreden sonra mukaddemâ vaz‘-ı nişân sebûi olan 1700 hatve miktârı 

mahalle yine sebûi nişân vaz‘ olunup yekne yekne yedi aded sebûi şikest olundu 19 

sülesâda Divan-ı Hümâyûn olmağla Şevketlü Efendimiz Sahrâ-ı Beylerbeyi’nden 

sandal[a] süvâr bahr-ı letâfet olup azm-ı saray-ı Hümâyûn edip gelirken Kuzguncuk 

mukâbiline gelindikte Ebu Eyüp canibinden bir abûs ve kesîf dudmân peydâ ve refte refte 

mezdâd olup ol etrâfı ihâta eyledi ve dudmân içinde sandal-ı Hümâyûn ve feleke-i gurrâ 

ve sâ’irler birbirin gayb edip tevekkelet  ‘alâ’l-llah45 deyip ne tarafa gidildiği ma‘lum 

değil iken avn-i hüdâ --- Şevketlü Efendimizin baht-ı Hümâyûnları bir sırr olup kimseye 

zarar ve --- isabet eylemeden Şevketlü Efendimiz sandal süvâren balıkhâneye ve filkime 

Hümâyûn yalı kasrına ve darussa‘de ağası sandalı kayıkhaneye ve piyadeler kimi 

Topkapı’ya ve kimi Tophane’ye gelip sahil selamete biniş oldu. elhamdülillah kimseye 

ber hâtır vâki‘  olmadı ba‘dehu divan --- teşrîf ve iclâs buyurulup temşît mesalih müdde-

i meşhud basir merhamet ve inayetleri buyurulduğu hitamında hırka-yı şerife teşrîf 

buyurulup eyyam sa‘tlerinde ümmet muhammed ve re‘aya fukaralarının refah hasıl 

olmasıçün dergâh ---  tazarru‘ ve niyazından sonra Topkapı harem-sarayına teşrîf ve ârâm 

buyurulup --- olan ze‘amet ve keşafet külliyen def‘ olundukta fülkime süvâren Ferah-

                                                           
45 "Allah'a tevekkül ettim, dayandım". 
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abâd’a teşrîf buyuruldu ba‘dehuzzuhur Kuleli’de mevzu‘ ma‘murda nasb olunan 

sâyebân-ı şâhânelerine sâye bahş iclâs buyurulup darussa‘de ağası ve arz ağalarıyla 

müsahabet ve mükaleme halalinde darussa‘de ağası tüfenkçi --- saray-ı Hümâyûn 

yaptırdığı Şişhane tüfenk henüz kundakta yatır --- olmağla sadece huzûr-ı Hümâyûna 

götürülüp manzur şâhâneleri oldukta pesendire olmayan mukabelede yüz yirmi hatve 

miktârı mesafe dâmen sebûy nişan vaz‘ ettirilip tüfenk mezburdan ve zât-ı Hümâyûna 

mahsus olan sa’ir tüfenklerin üç aded sebûy nişan şikest olunup lakin tüfenk-i mezbur --

- ve zimmet --- huzûr-ı Hümâyûna götürdükleri divanhaneden sebûy nişan kurşumi isabet 

eylemedi ve Efendimiz ihtişame karib --- harem-i Hümâyûna yine piyade ile teşrîf eyledi 

20 çeherşenbede ba‘dehuzzuhur Çırağan Yalısı ittisalinde olan keşan ibare yalısına teşrîf 

ve --- ârâmdan sonra mukabele mahalle dönülmekle Şevketlü Efendimiz sema‘ haneye 

nazır olan şehneşine teşrîf edip nedimâ Bekir çavuş ve Enderun ağalarından 

[S.10] 

Salih Çavuşla ma‘an âyin havan olup Sa‘id çavuş nayzenbaşılık mahallinde ve Galata 

Mevlevihanesi’nin dervişleriyle ma‘an gelip azîm ve mevlevi mukabele olmayın 

Efendimizden temaşâ eyleyip tamamında şüyûh derviş neyzen mahbub ile mesrur ve 

dilşâd buyurup ve yine Keşanâbâd Kasrı’na --- ârâm ve neşest eyleyip kabil-i gurrubda 

azm Ferah-abâd buyuruldu 21 hâmisde Anadolu Hisârı cânibinde olan Çubuklu Kasrı 

mukabilinde olan sahrayı ferah-fezada vaz‘ olunan --- mahsuselerine sâye-endâz iclâs 

buyurulup ârâm ve istirahatten sonra salavât-ı zuhur edâ edip --- temaşâ-ı --- varılıp letafet 

--- ile pür sâfâ olup nedimâ ve çavuşân ile mülatafe ve külfet --- esnasında Çubuklu Kasrı 

yakınında deryâ içine üç yüz hatveden ziyade sengipiste üzere vaz‘ sebûy nişâne fermân 

ve Enderun Ağaları tüfenk endazları ve silahşöran endahte-i kurşum tüfenk edip nişan 
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ba‘id ve deryâ içinde olmayan kimseye isabet eylemeyip tekrar nişan def‘ ve iki yüz hatve 

miktârı olan --- üzere vaz‘ ettirilip ol mahalden ancak seferli ağalarından Çendikli Ali’nin 

kurşumu deryâdan sıçrayıp sebûya isabet etmek ile yalnız sebûi şikest olundu ba‘dehu 

nedimâ ve çavuşların sohbet ve muzhâkeme --- kabil garibeden ârâm ba‘dehu filkime 

süvâren Beylerbeyi’ne gelindi 22 cum‘ada İstavroz’da sabıka mühim bostancıbaşı hem 

has oda başı olan ağanın cami‘nde salavât cum‘ayı edadan sonra azm harem-saray makul 

eyledi ve vakt-i asârda tüfenkçiler ve çavuşlar bâb-ı harem-i Hümâyûna götürülüp 

mukaddema vaz‘ nişan olan mahalle --- üzerine sebû vaz‘ olunup harem-i şeriften 

Efendimiz tüfenkin av ve şikârlarıyla beş aded şikest eyledi tamamında mahall-i 

garibeden külfet ve muzhike çavuşân ile sâfâyab olundu 23 şenbede Beylerbeyi ta‘bir 

olunan mahalle teşrîf ve ihşame-i karîb götürmek ârâm olunup ve --- Mehmet ağanın 

akrabası olan kiları Mehemmed teka‘iren ber-murad olundu 24 yekşenbede mirahur-u 

evvel Yahya Ağa’nın Pestânlı Yalıya teşrîf ve lebb-i deryâda olan kasr letafet bahşâyın 

kudüm meymenet makrûnlarıyla mes‘ud eyleyip ârâm ve istirahatten sonra nedimâ ve 

çavuşân-ı meclis ârâlarıyla mahalle sâmeden ârâm olunup ve mirahur ağanın sâide-i 

aliyyelerine ithâf eyledi ki inva‘ından --- nâze karin kabul şehriyarı olup müsâhib Ömer 

Ağa ile harem-i Hümâyûna irsâl olundu ve gurube karîb Efendimizden teşrîf buyurdu 25 

düşenbede sandal-ı süvar haber letafet olup sarı yarenden rahşe süvar ve iskele --- 

defterinde dek İskamrı Köyünde Zekeriyya Köyündn gezer ve yedi kumlar ta‘bir olunan 

mahalde vaz‘ olunan sayibane nüzûl buyurulup nedimâ ve çavuş cücegân ve bî-zebânenin 

mudhikane idalarıyla pür sâfâ  

[S.11] 
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olup ve kelle fasl musikiden tarb ifrâ-i zevk-bahş olundu ba‘dehu hûn samî çıkılıp 

tenavilinden sonra altun pazarına girmeyip olan çavuşlara ba‘dehu hane-i hassa ağalarına 

zerpüş îtâ olunup cümleyi mesrur ve muğtenem eyledi hak te‘ala serir saltanatlarında 

da’im eyleye emin ba‘dehu Haliç bahr seyamıma vaz‘ sâyebân olman için fermân-ı 

Hümâyûn buyurulup Şevketlü Efendimiz râkiben âli elkeriş sâyebân mevzû‘i nakl 

buyurup bahr seyaden telâtum emvacı temaşâ cücekân deyû zebanenin müla‘ıbeleri 

mülatafalarına nekran iken işânı bî-zebân kenar-ı deryâdan elli hatve miktarlık 

mahalleden müşî edip kâh tapuğane ve kâh dezine ancak baliğ oldu lakin telâtum emvâc 

gayet ziyade olmağla kâh başından ve kâh düşenden gezer eyleyip deyû zebân handan 

gidip bî-zebânenin birbiriyle müla‘abelerinden hatt-ı mevfur olunup bir çok sa‘at miktârı 

(sahil deryâda temaşâneleriyle) imrar vakt olunup sa‘at 8 çâr-yek 3 ser-kûşe süvâr olunup 

sa‘at 11 Kavak iskelesine gelindi ba‘dehu felekiye süvâren harem-saray-ı Ferâh-âbâd’a 

gelindi 26 sülâsa divan-ı Hümâyûn olup Şevketlü Efendimiz seher-i sandal ile etrâfı 

seyran ettikten saray Hümâyûna gelinip divan mesnedeğine teşrîf ve iclâs buyurulup 

müdde-i nâsın mesalihleri görülmesi bî-lezzât meşhur nazır inayetleri buyurulduğu 

hitamında divana yazılıp sâvalıkayı müdde‘ıler kaldı divan --- nidâsı olundukta Şevketlü 

Efendimizden hırka-i şerife gelip hifâz Enderun’a aşr-ı şerif tilavet ettirildikten sonra 

dergâh yerine tarazzu‘ ve niyaz eylemeleri tamamında azm sûy Ferah-abâd olundu 27 

çeherşenbede Efendimiz neşet ibade nîş için fermân-ı Hümâyûn eyleyip lakin revağım 

üzere olup ki nükatar ve kâh sükûn ve deryâda telâtum emvâc ziyade olunmakla ferah 

olunup mirâhûr-u evvel Yahya Ağa’nın Fıstıklı yalısına teşrîf iclâs buyurulup ihşameden 

ârâm olundu 28 pencşenbede ba‘dehuzzuhur devletle sandala süvâren azm neşet ibâr 

ettirip lebb-i deryâda olan kasra teşrîf istirahat ve istikrar olunup pişekârdan mürur eden 

piyadelerden sefireleri temaşâ edip vakt asırdan karar olundu ba‘dehu salavât-ı asrda kasr 
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bilâde irâ edip vakt sâmeden ol mahalde ârâm olunup azm Beylerbeyi’ne gelindi 29 

cum‘ada Üsküdar’da bâki oldu cami‘anda salavâtı cum‘aya irâ edip azm Beylerbeyi 

eyledi 30 şenbede sahil-saray Beşiktaş’ın hariciyyesinde olan Çinili Kasr Nevbahar 

teşrîfleriyle ârâm --- eylediklerinde sadrazam hazretleri gelip misafir edasında rikab-ı 

Hümâyûnlarına yüz sürüp istişâre-i arz arzdan sonra sadrazam mahallerine nühzet 

buyurup Şevketlü Efendimiz kuşhane-i mezburda salavât asrdan idâ edip ba‘dehu harem-

saray letafet bahşasınde zât-ı şahanelerine mahsus olan kasr nüzhet fezaya teşrîf 

buyurulmayan mahall-i azm Birun sâfâyab olundu ba‘dehu azm sûy Ferah-abâd kılındı 

[S.12] 

1147 Mah-ı Rebi‘ulevvelinde vâki‘ olan 1 yekşenbede46 sahil-i deryâda olan Bey’in 

bağçesine teşrîf ve kenar-ı deryâda olan kasr-ı zât-ı Hümâyûnlarıyla pür-zîb edip lebb-i 

deryâ ve sahn-ı çemenzâr-ı letafet-nümâsı hâlet-i fezaî-i dil-âgâhları olup safâ ve sürûr 

ile darussade ağası ve arz ağalarıyla sohbet-i sebyâr ile imrâr-ı vakt olunmak esnasında 

mukabelede bağçe-i Hümâyûn hududunda mahrus bir kayık-hâne bünyâd olunup 

Şevketlü Efendimizin nazar-ı Hümâyûnları rûşen olunmakla hedmine fermân olundu 

ba‘dehuhu Anadolu Hisârı’nda Küçüksu’da olan kasr-ı zât-ı Hümâyûnlarıyla şerefyâb 

eyleyip mahall-i şâme dek ol kasr-ı dil-ârâda ârâm olunup ba‘dehu azm Ferah-abâd 

olundu 2 düşenbede Üsküdar’da olan Büyük Çamlıca’ya teşrîf ve sâyebâna mevzu‘a-ı 

sâye-endâz olundukta --- ve musâhibâna dergâh-ı ‘âlileriyle esnâ-i mükâlemede 

teberdârân-ı saray-ı ‘atîkde darüssa‘de ağası Müezzin Ali darüssa‘de ağası ta‘rifiyle 

huzûr-ı Hümâyûna götürülüp musikiden bir fasl-ı segah edip hayli nâzik edası olup ve 

salavât-ı asrda eylediği müezzinliği pesendide-i Hümâyûn olmağla kilâr-ı Enderun-ı 

                                                           
46 01.08.1734, Pazar. 
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Hümâyûna çırağ olundu ba‘dehu kûh-ı Çamlıca’nın fermân-ı Hümâyûnlarıyla zirve-i 

i‘lasına nasb-ı otak olunan sâyebâne teşrîf buyurulup lakin rüzgarın gayet iştidadı olmağla 

çendane rahat olunmayup zîrinde olan sahn-ı sebzezâr-ı letafet-nümâdaki evvelki 

sâyebâna nühzet ve teşrîf buyurulup kabîl-i gurûbda azm Ferâh-abâd olundu 3 sülesada 

Divan mahalline ba‘dehu Hırka-i Şerif’de du‘adan sonra Beylerbeyi’ne gelindi ba‘de’ez-

zuhûr tüfenkçiler ve çavuşânlar bâb-ı harem-i Hümâyûna getürtülüp sehpâ üzere menzil-

i mezburdan üç aded sebûi şikest olundu yevm-i mezburda şehzâde Sultan Osman 

hazretleri dahî Beylerbeyi’ne götürüldü 4 çeherşenbede [Şevketli Efendimiz] Kuleli’de 

olan sayebâne mevzu‘a-i teşrîf ve temkin buyurulup nedimâ ve çavuşlarla sohbet 

esnasında hane-i  hassadan Hamamcı-başı Yusuf Ağa ezrâne-il’Rûmda bir zeametle çerağ 

olundu ve Şevketlü Efendimizin isti‘mal eylediği altun rîkdâne zayi‘ olup muharrir-i 

fakirden bî-haber iken merkumun arzuhaline hatt-ı Hümâyûn keşîde eylemek iktizâ 

eyledikte İstavroz’dan  dülbend ağası hıfzında olan rîkdâne gelinceye mertebe-i hîç u tâb 

çekdim ki kâbil-ı ta‘bir değildir hele el-hamdülillah ber-âzar olmadan edâ-yı hizmet 

olundu 5 pencşenbede Küçüksu’da lebb-i deryâda olan kasra devletle teşrîf-i Hümâyûn 

buyurulup ârâm u istirahatten sonra Enderun Ağaları nişancılar yine yaya cirit-bazlığı 

fermân olunup --- birbiriyle dâr u gîr ve muhaverâtın ve peşt-i hısmânda ---  sıçrâ edüb 

muamelatın seyr ile sâfâ-yâb olunup hitâmında çukadârâna rikâb-ı Hümâyûna yaya 

koşusu ettirilip evvelki bölükte evvel-i sarraç Ahmed-i sânî Seyyid Ahmed ikinci koşuda 

evvel Arap Hacı Ali sânî Zeynel üçüncü bölükte evvel Kara Ali sânî İsa ve dördüncü 

koşuda evvel Seyyid Said sânî Şair İbrahim gelip evvellere altışar sânilere dır-dır fındık 

nısfiyyesi altun ihsân olunup mesrûr kılındı 6 cum‘asında İstavroz Cami‘inde salavât-ı 

cum‘ayı 

[S.13] 
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edâ ve azm harem-saray-ı Ferah-abâd olundu ba‘de’s-salavât’ul-gurûb çavuşları halveten 

harem-i Hümâyûna götürülüp sa‘at üçe dek zevk-yâb olundu 7 şenbede Beylerbeyi’nden 

hareket ve bir gûne kesb-i safâ ve tebdil-i hevâ için [Bu güne Şevketli Efendimiz 

Beşiktaş’a göç ile teşrîf buyurdu] Beşiktaş sahil-sarayına güç ile nakl ve teşrîf ve 

Topkapı’da olan hüddâm harem-i Hümâyûnun Beşiktaş’a gelip karar olundu yevm-i 

mezburda Şevketlü Efendimiz ba‘dehuzzuhur Çinili Kasır’dan Hümâyûnlarıyla şerefyâb 

eyleyip mahall-i azma dek ârâm olundu 8 yekşenbede yine kasr-ı merkumu sâye-endâz 

devlet ü ikbâl olundukta hinde sadrazam ve müftî efendi mu‘an kalıp huzûr-ı Hümâyûna 

gelip tebrik makam edip ve sadrazam ber-mücver kılındı sa‘at rikâb-ı Hümâyûna hediyye 

eyleyip ba‘dehu arz arîz istişâreden sonra sadrazam ve müftî efendi gidip Efendimizden 

salavât-ı asr- edâdan sonunda silahşör şehriyarı Şehsuvarzâde bey revan cânibinden 

gelmekle arza gidip mükâleme mevfuleden sonunda Efendimizden harem-i Hümâyûna 

divane olundu 9 düşenbede Şevketlü Efendimiz Alibey karyesine nîş Hümâyûn fermân 

eyleyip ve sandal-ı --- reftârlarına süvâr olunup --- kebîrleri Emine Sultan hazretlerinin 

mizaç âlileri bir miktâr inhirâf üzere olmağla iyade-i tabi‘ şerifleri için yevm-i mezburda 

Eyüp’te sâkin oldukları yalı harem-sarayına teşrif-i Hümâyûn buyurulup mahall-i 

zühreden ârâm ve salavât zuhur ol mahalde edâ edip ba‘dehu piyade ile su --- mahalden 

ser-kûşe süvâr olup Alibey Karyesi’nde Devletlü Valide Sultan Efendimiz hazretlerinin 

müceddeden binâ ettirdiği çiftliğe teşrîf buyurup henüz nâ-temam olmağla [En]derun 

Birun’un temaşâ eyleyip ba‘dehu Birun’da olan kasra iclâs-ı Hümâyûn buyurup bir 

miktâr ârâmdan sonra hareminde binâ olunan kasra ric‘at ve teşrif-i Hümâyûn buyurup ol 

mahalden bir miktâr etrâfı temaşadan sonra hisâr ve ibare nesiminde --- vaz‘ olunan 

sayebâne sâyir endaz iclâs olup --- Enderunun piyade ciritbazısı seyran olunup mahalli 

asr dahi karîb olunmakla salavât asr idâdından sonra --- İstanbul’a ve Efendimiz Su 
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Köşkü’ne süvâr olup Ok Meydanı’ndan, Taksim’den, Dolmabahçe’den Beşiktaş harem-

sarayına ---‘azîmet buyuruldu 10 şeşenbede divan mahalline teşrîf ve divan temamında 

hırka-i şerifte seyâk sâbık üzere du‘adan sonra bâb-ı safe sahnında kahve-nûş-i celse-i 

hafifeden sonra kasr-ı yalıdan filkime süvâren Beşiktaş harem-sarayına yani hadd-ı 

mülûkâneleri oldu ba‘dehuzzuhur Dolmabahçe’de  püşte üzere mukaddema sayebân vaz‘ 

olunan mahalle yine sayebân şahi nasb evtâd olunup Şevketlü Efendimiz teşrif-i 

Hümâyûn buyurup nedimâ mazhakleden Külfetzâde Hasan çavuş için pişekârda olan --- 

bâlâsında olan --- şâhâne bir çıkayen altun avize alınıp merkum Hasan çavuş vasat ilgame 

olmağla bir tarafın ile dest re’s müyesser olmayıp âciz olmayın ihsân-ı Hümâyûn oldu ol 

şevk ile kapucuların bir gece kayıp gelirken 

[S.14] 

huzûr-ı Hümâyûn Şevketlü Efendimizin fermânıyla kapucular kethüdası ağaya işaret 

olunup sahte darb eyleyerek firar ettirilip Efendimiz azîm sâfâ-yâb olundu ba‘dehu 

mevcud olan Enderun Ağaları ve çukadarları ve kilâr hüddâmı saf eylemekle ciritbazlığı 

edip temaşâ olundu ve yevm-i mezburda divan yerinde nevâzil mansıp olunup ekserinden 

Şevketlü Efendimize rukâm arz olup hamme-i nevâzil mesâlihi ve tâb vermiştir Allahü 

azîmüşşân devahane-i keriminden şağayı acellere ihsân eyleye amin 12 leyl-i 

çeherşenbesinde saray-ı Hümâyûnda mevlüd ennebî aliyyi islam feraset olunmasın 

fermân buyurup Beşiktaş harem-i Hümâyûnunda darüssa‘de ağası yerinde olan ma’beyn 

odasına girilmesi vaz‘ ve Şevketlü Efendimiz teşrîf buyurup Ayasofya-ı Kebir’in cum‘a 

va‘zı ile bağçelerinde efendi beyn’el mağrib ve işâ bir miktâr mahalle münasip va‘z ve 

nasihat olunup ba‘dehu Ayasofya --- hâfız efendi na‘tı nebeviyye kıraât eyleyip hitamında 

mevlüd ennebî aliyyi islamın ol fukarasın çaylakzâde ikinci fukarasın Sumizâde üçüncü 
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fukarasın Ebu Eyüp cami‘nin hatibi Altızâde Çırağan Efendi kıraât eyleyip tamamında 

Yeni Bağçezâde Efendi bir azîm du‘a edip ba‘dehu şeyf efendi huzûr-ı Hümâyûna da‘vet 

olunup tekraren celb du‘adan sonra şeyh efendiye yüz ve mevlüdcülere na‘tehvâne --- 

müyesser guruş ihsânıyla mesrur kalınıp salavât --- ol mahalde irâ edip azm harem-saray 

me’vi eyledi ve mezkurundan mahallerine ric‘at eyledi fervası sa‘at 16 sandal süvâr 

deryâ-ı letafet olup hırka-i şerife teşrîf edip huffâz Enderun’a asr teşrif-i tilâvet ve bir 

miktâr tazarru‘ ve niyaz ve söz --- sonunda havuzbaşında olan taht-ı Hümâyûna câlis ve 

ta‘am benim --- kuşhane tenâvül buyurulup ol mahalleden alaydan müretteb olmağla 

teşrîf-i Hümâyûna muntazar olup Şevketlü Padişahımızdan nevazlığın istirâdı sebebiyle 

vücûd-u Hümâyûn nâz olur iken ---kabancıdan izâde eyleyip beyaz sade üzere sûf ferrâce 

elbaşıyla cilvenâme --- ve ser --- destar üzere sargıç olmasın nesin ya ibtihâc arayışıyla 

iktifa eyleyip cum‘alarda isti‘mal Hümâyûn olunan elmasla murassa rahteli ve lü’lü 

şamvâr ile müzeyyen kimseler rahşetlerin birine râkip olup ve silahdâr çukadâr ağadan -

-- Cellali kuşak ve --- eyle ıstabl-ı hassadan da’b kadim üzere mükemmel donanmış süvar 

ve has odabaşı rikâb-ı Hümâyûnda sûf ferrace --- ile piyade reftâr eyleyip ve hazinedâr 

ağa sûf ferrâce ve kallâvi ile ıstabl-ı hassadan donanmış rıhtım --- emvâr olup tumturak 

haşmetle ‘azîmet ve bâb-ı Hümâyûndan cami-i şerife varınca tarifin tarikinde zümre-i 

zümre-i Bektaşiyân safâ rây muntazır selam olup ilânın ibtidasında olan çavuşân dergâh 

asr ba‘dehu ağayân zümre-i Bektaşiyân ve zavime ve kitâb Hümâyûna ve kapucubaşılar 

ve defterdâr efendi ve yeniçeri ağası ve nişancıbaşı 

[S.15] 

ve sadrazam hazreti ba‘dehu rikab ağaları ve kırk aded berâ-ı Hümâyûn yergilere gidip 

rikab ağaları cami-i şerif meydanına evvel gelen mahallinde irhâ-yı inân edip ferah cümle 
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safâyane müntezir selam-ı Padişâhi olup sadrazam rahşenden nüzûl edip piyade zemin-

bûs selam olup çavuşân divan alkış edip sadrazam okçu piyade rahşeden nüzûl mahalline 

vekil gidip hîn nüzul-i Padişahîde cânip kiminde sadrazam cânip şimâlde darussa‘ade 

ağası bağil gelir olup mahalle şehriyariye iclâs edip ba‘dehu sadrazam mahalline ric‘at ve 

câmi‘ınde mihrab pişekârında sadrazam ve müftî efendi ve nişancıbaşı zânû bî-zânû 

mukim olup ve mukabele-i Hümâyûnda ulema efendiler âli merâtihim ve bir cânibte 

yeniçeri ve vesâir ocak ağaları ve defterdar efendi ve küttâb divanı ve vezirede re’is efendi 

ve çavuş ikâmet eyleyip ve Şevketlü Padişahımızın karargâhlarında olan --- revzene 

kesâd verilip Şevketlü Efendimiz cümle-ye selam verip mahbû-i istikbâl ve kıyâm üzere 

selam alıp ba‘dehu Ayasofya Cami‘ınin cum‘a va‘zî efendi cizve-i ve du‘a Sultan Ahmed 

Câmi‘nin cum’a va‘zî cizve-i va‘z ve du‘a nevbeten sa’ir selâtîn cam‘ilerinin cum‘a 

va‘zlarından birinde cizve-i va‘z ve dua edip tamamında meşâyih merkûmane cânib ve 

kâmından semmur gelir kalır elbâs olunup ba‘dehu üç aded mevlüdcüler kıra’at mevlüd 

ennebî âliyyi islam eyleyip anlara --- birer kaftân divan ve biner akçe ve kaftan verilip bu 

esnada --- evvel esna-yı rahde hitam olmağla sanî huzûr-u Hümâyûna gelip hil‘at elbaş 

ve getirdiği şerif hazretlerinin nâmesin mevlüd şerifin üçüncü fıkarası kıra’at olunurken 

reisülküttap efendi huzûr-ı Hümâyûnda kıra’at eyleyip ol mahalde darüssa‘de ağasına --- 

re’is efendiye erkân ferve-i semûr iksâ olundu ve --- mu‘tad üzere evvel verilen sâniye 

verilen azm şâhân ihsân olunup dilşad kılındı ve mu‘an götürdüğü muharrem-i harrame-

i medineden mu‘tad üzere bir tabakayla Pişekâr ağaşı sadrazam taraf şehriyâriden selam 

getirip ihsân eyle mesrur kulındı ba‘dehu mevlüd ennebî aliyyi esselâm tamamında --- 

buyurulup yine tumturak alay-ı mezkûr ile saray-ı Hümâyûna gidilip bâb-ı Hümâyûn ile 

bâb-ı vasat beyninde ma’beyn elbâbın vüzerâ vükelâ ve erbab devlet ve ocak ağaları ---  

safâyete islam olup Şevketlü Padişahımız cümleyi selamlayıp bâb-ı vasattan Enderuna 
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dâhil olundukta --- mekanlarına götürür ve Efendimizden kasr-ı yalıya teşrîf ve hâricinde 

olan taht-ı Hümâyûna iclâs ve kahve-nûş ârâm ve ıstırahat buyurulup ba‘dehu yine 

sandala süvâren azm harem-saray Beşiktaş eyledi lakin yevm-i mezbur itidâ-i --- olup --

- --- bir miktâr ziyade olmağla revanın taklitine vücûd nâzenîn Hümâyûn nâb ---lemeyip 

zekâm nevâzil istirâd bulmakla --- teşrîf olmadı 

[S.16] 

13 cum‘ada Beşiktaş Cami‘nde salavât cum‘aya irâ edip azm harem-saray --- eyledi 14 

şenbede ba‘dehuzzuhur hâriciyyede olan Çinili Kasrı sâye bahş iclâs buyurup i‘ade-i 

tabi‘ Hümâyûn için sadrazam huzûr-ı şâhanelerine arza girip bir miktâr arzdan sonra 

sadrazam sarayına ric‘at Şevketlü Efendimiz --- candan sitârenleri olmayıp vakt-i asrdan 

gelmekle salavât-ı asrı irâ edip teşrif-i harem-i Hümâyûn eyledi 15 yekşenbede nevâzilin 

kesrâtı sebebiyle taşra teşrîf buyurulmadı 16 düşenbede saray-ı cedidde olan tamâkbaz 

Enderundan kırk aded götürülüp bade‘z-zuhur Çinili Kasr’ın meydana nâzır olan 

teşminkârına teşrîf ve nur cemâlleriyle (Kullarına la‘ab tâk) --- buyurup fermân-ı 

Hümâyûnlarıyla mahall-i asrîden safâyi hâtır-ı mülûkanelerine bâdî oldu -- hâlât --- la‘b 

--- zuhura gelmeyen zevk --- olup karârgah hisvânelerine ric‘at buyurmuşlardır --- Allah 

--- nevâzili bir miktâr def‘ eylemişler --- mün‘âl bir eyyâm ihsân eyleye amîn 17 sülâsada 

divan olup Şevketlü Efendimiz divan mahalline teşrîf edip divan tamamından ârâm edip 

ba‘dehu hırka-i mutahherde tazarru‘ve niyaz hitamında yalı kasrında ---lerine ‘azîmet 

buyuruldu 18 çeharşenbede ba‘dehuzzuhur hâriciyye-i saray Hümâyûnda olan Çinili 

Kasr’a sâye-endâz âtıfet buyurulduğu ihyânda sadrazam ve şeyh ilâ selam huzerâtı huzûr-

ı Hümâyûna gelip dîdâr ferah --- şerefyâb olduklarında mükelleme mevfûr olunup arz 

tamamında mahallerine teveccüh buyurulup Şevketlü Efendimiz tecrîd --- asrından sonra 
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azm harem-saray eyledi 19 pençşenbede Beşiktaş’ta olan Safiye Sultanzâde sarayına atf 

inân ‘azîmet buyurulup ve bağ ve lalezârında olan kasra sâye --- ve nüzûl nedimâ ve 

çâvuşân ile mahalle zuhurdan ârâm olunup salavât zuhuri iraddan sonra hâriciyyesine 

nakl ve teşrîf buyurulup ol mahalde --- mezkûr üzere --- salavât asrî irâdddan sonra bir 

sa‘at miktârı tevekkuf olunup ba‘dehu tevciye rikâb rahş ---süvâr olunup azm sahil-saray 

gelindi 20 Cum‘ada Dolmabahçe’de olan cami‘nde salavât cum‘aya irâttan sonra 

kapucular kethüdasını götürtüp halvet olunup tamamında azm harem-i şerif gelindi 21 

şenbede devlet ve sa‘adetle sandal süvâr deryâ letafet olunup neşt teşrîf ve kenar-ı 

deryâda olan kasırda bir miktâr ârâm ve istirahat ve kizrân ilen --- kâni temaşâdan sonra 

balâda kenâr-ı havuzda olan kasra saray endâz atâfet şâhane buyurup cücekân veya 

zebânın havuz içi olan sâle râkiben birbirleriyle mülâ‘ime ve kâh birbirlerinin havuz içi 

olan âye --- eylemeleriyle --- safâ olup ve çavuşân-ı meclis irâlarının musiki fasıllarından 

bir kûne nişancıbaşı neşet olup --- ferah --- olduğu hilâlde ta‘am kûşhâneden … olmağla 

tenâvül buyurup ba‘dehu dâ’i elasr sahil-saray Beşiktaş ric‘at buyuruldu 22 yekşenbede 

Dolmabahçe üzere va‘z 

[S.17] 

olunan sâyeban şükûfezâde teşrîf buyurulup nedimâ ve çavuşân-ı meclis ârâları 

sohbetiyle gurûbe kârib mahalleden evkât güzâr olunup ba‘dehu azm harem-i Hümâyûn 

buyuruldu 23 düşenbede devletle Üsküdar’da kasr-ı şerif ibâde teşrîf ve zât-ı 

Hümâyûnlarıyla müşerref eyleyip çavuşân-ı mesâhibân mülâ‘ıbe ve müsâhabetleriyle 

mahall-i asrîden sâfâyâb olunup ba‘dehu ivâ-issalavât kahve-nûş ârâmetten sonra fekeğe 

süvâren azm sahil-saray buyuruldu 24 sülâsada divan mahalline teşrif-i Hümâyûn 

buyurulup erbâb mesâliğin ve re‘ayâ fukaralarının demvalarına nazar inayet buyurmaları 
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hitâmında beyt hırka-i mutahhere-i seyyidü’l irâr hazretlerinde himmet gûşe niyâz 

olduktan sonra sahil-saray Beşiktaş’a azm ve teşrîf buyuruldu 25 yevm’el rabi‘ada  

ba‘dehuzzuhur hariciyyede olan Çinili Kasr’a iclâs-ı Hümâyûn buyurulup revî deryâdan 

bâdebân gûşeyi ‘azîmet olan sefine ve piyadeleri seyr-i nûş ba‘dehu hâriç kasırda 

meydana nâzır olan neşîmine teşrif-i çavuşân ve --- ile ve cücekân ve --- mülâ‘ıbelerinden 

rûkiyab safâ olunup ve istabl-ı hassadan zât-ı Hümâyûna mahsus olan nevbetli rahşetlerin 

zîrdân silahşörânda müzâmerânları --- deftarları temaşâsı ferah bahş olup ba‘dehu’l-asr 

azm harem-saray mê’vi olundu 26 pençşenbede Şevketlü Şevletlü sahil saray Üsküdar’da 

olan Mehemmed Paşa Kasrı’na sâye-endâz atıfet şâhâneleri buyuruldukta arz ağaları ve -

--ve çavuşân ile mükâleme ve müsâhabet esnasında fermân-ı Hümâyûnlarıyla Enderun 

Ağaları ve silahşörân tüfenk endâzlarına şakr kıyyesine vaz‘ sebûy olunan nişâne 

endahte-i kurşûm tüfenk indirilip bendeki-i hedef nişâne makrûn olanlar zer-i mahbûb 

teserrül vâsıleyn ile memnun ve mesrur kılındı ve beyn-nessâlevateyn rahş ferah bahş 

sayyareftâle rahvarân şeref ibâde nüzûl buyurulup ba‘dehu’l-asr feleğe azm ile azm me’vî 

kılındı 27 cum‘ada Tophane’de Kılıç Ali Paşa Cami‘i’nde sâlâvât cum‘aya irâ edip 

Beşiktaş harem-i Hümâyûna teşrîf buyuruldu 28 şenbede rahş cihân pinâye süvâren 

Galata’da Beyoğlu nâm mahaldeki hayrât-i umûm --- olan âb-ı latifin maksumû ve 

çeşmesâr dilkeşân menbe‘i tesminkârında vaz‘ olunan sâyebân Hümâyûna şerif-i bahş 

nüzûl ve ârâm buyurulup ba‘dehu mahalle takımında salavât asrî irâttan sonra harem-

saray Beşiktaş’a atf --- harâm kılındı 29 yekşenbede Çinili Kasr haricinde olan meydana 

nâzır şehnişeyn nezaret fezaya şeref endâz iclâs olunduklarında --- varan kullarına 

la‘betâk bazı fermânıyla temâşâsı safây hâtır-ı mülûkânelerine bâri olundu 30 düşenbede 

ba‘dehuzzuhur Çinili Kasr’ın endâz cellat oldukları mahalde sadrazam hazreti rikâb-ı 
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Hümâyûna --- olup arz ve istişâre-i mevfûre-i mühimmeden sonra sarayına ra‘bet ve 

Efendimiz hareme --- buyurup 

[S.18] 

1147 mâh rebi‘ulâhirinde zuhur eden vaka‘i beyan eder 1 salisede47 divan-ı Hümâyûn 

olup Şevketlü Efendimiz divan mesnedeğine teşrîf ve mesâlih re‘ayâ ve berâya bizzat 

meşhûd yâsire-i re’ft ve merhametleri olduğu hitamında hane-i harem sultan resle teşrîf 

ve tilavet aşr-ı şerifden sonra dergâh çare sâne destköşeyi tazarru‘ ve niyaz olup zille 

inayetlerinde ibadullah --- hal ve düşman devlet ve din peymâl olmayan istira‘atten sonra 

sahil-saray Beşiktaş filkime-i revan ile revan olundu 2 yevm’el erbi‘ada Çinili Kasr’ın 

haricinde meydana nazır olan nezaret fezâyi zât-ı Hümâyûnla --- iclâs buyurulup Enderun 

ve hane-i hassa ağalarına süvâri ciritbazlığına fermân-ı Hümâyûnlarıyla olup --- beş 

hassada dar’ul  ---  rıza olup peşt hizada cirit suhurdanlara altun ve ifde-i en‘am ve 

ihsânıyla mesrur’ul fevk buyuruldu 3 pençşenbede ba‘dehuzzuhur Devletli Safiye 

Sultanzâde saray-ı hareminde olan kasr-ı zât-ı şâhaneleriyle şerefyâb eyleyip nedimâ ve 

çavuşân ile sohbet esnasında Enderun Ağaları nişancılarına tomakbazlık fermânıyla safây 

hâtır-ı Hümâyûnlarına sebep nahiye hâlât --- zuhura gelinmeyen temaşâsıyla sâfâyâb 

olundu ba‘dehuddu‘a’al asr nişancılar İstanbul’a ve bu mahalde sâhibhane Safiye 

Sultanzâde teşrif-i Hümâyûnlarına takriben bir kaside-i latife ibra‘ ve rikâb-ı Hümâyûna 

irmedâ eyleyip pendide-i Hümâyûnları olmağla ceyb kerâmlarından ve ifrâz mahbûb i‘ta 

ve ihsânıyla mesrur kılındı ve bu esnada darussa‘de ağası kulların --- tüfenk ucu 

terviyânından bir pürşiş çağgir ---  üç silah bir yerde bir acayip tuhaf nârada olmağla 

rikâb-ı Hümâyûna restiyye eyledi 4 cum‘ada Cihangir’de olan Firuz Ağa Cami‘inde 

                                                           
47 31.08.1734, Salı. 
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salavât-ı cum‘ayı irattan sonra azm sahil saray Beşiktaş eyledi 5 şenbede ba‘dehuzzuhur 

filkiye-i cedide süvâren Beşiktaş İskelesi’nde Sâbıka Bolu Yalısı olan ramşide-i 

mükerremeleri ağtılı Safiye Sultan Hazretleri yalısına ancak bu --- mahfî teşrîf-i 

Hümâyûn buyurulup harem-i şerifine şeref-bahşâ-i iclâs buyurulup mahall-i azmiye dek 

ârâm salavât şâhîden anda edip ba‘dehu piyade ile azm harem-i Hümâyûna gelindi 6 

yekşenbede Çinili Kasr haricinde olan şehnişinde istikrar ve kav‘inde arz ağaları ve 

hazinedâr ağa ve harem ağaları müsâhipleri ve hane-i hassa ağaları cendileri mahlutâ 

süvâri ciritbazlık fermânıyla safâ-ı tabi‘ Hümâyûnlarına bâri Nemçe evza‘ --- hudud edip 

dâru  --- olanlarından ve saye endaz hassama olanları neşet bahş hâtır-ı mülukâneleri 

olmayan ba‘dehu’l asriye karargah sahil-sarayına ra‘bet ve teşrîf buyurulup çünkü ferdâ 

Ali Bey karyesine güç ile nakl ve teşrif murad-ı Hümâyûnları olmağla harem-i Hümâyûna 

teşrîf buyuruldu 7 düşenbede sehri devlet ve ikbâl ile rahş sabâ defter cihan Hümâyûna 

süvâr olup bir an azm 

[S.19] 

edip Sâdabâd’a nüzûl ve Devletlü Efendimizin teşrîflerine müterakkib olundu ba‘dehu 

Devletlü Valide Sultan hazretleri harem-i Hümâyûnla --- süvâr ve taşra mehterhanesi fasl 

eyleyerek alay ile Sâdabâd kârib oldukta Şevketlü Padişahımız istikbâl edip Sâdabâd 

haremine duhul ve Valide kethüdâsı cânibinden gelip ta‘am subh ol mahalde tenâvül 

buyurulmayıp ba‘dehu Efendimiz piyade ile Su Köşkü’de harem iskelesine teşrîf ve 

râkiben Ali --- Alibey karyesinde Valide Sultan çiftliğinde irhâ-i inân olundu ve Devletli 

Valide Sultan hazretleri siyak mezkûr üzere mehterhane faslıyla çiftlik-i merkûme nüzûl 

edip ve tevâba‘ad ve Enderun Ağaları Alibey Karyesi pişkârende olan çayırlıkta nasb 

olunan hiyâmda ârâm olundu ve sadrazam cânibinden ve Devletlü Efendimize iki 
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Türkmeni donanmış rahş ihdâ arz ağaları rütbesini pişkeşler raddeye eyledi 8 şeşenbesi 

ba‘dehu’l asâ mehteran Birun fasl fasl sabaha dek nakkal ile tarab enkiz hâlet olup 

mahalle temcîdde mü’ezzin başı Hüseyin Çavuş çavuşân Enderun ile temcîd eylemeyen 

safâyab olundu seher Şevketlü Efendimiz divan-ı âli --- teşrîf buyurup temşît perâz 

mesâlih ri‘ayetten sonra hırka-i şerife gelip dergâh barîye tazarru‘ ve niyaz ba‘dehu kasr-

ı yalıdan feleğe gurra ile --- harem iskelesine andan piyade ile Su Köşkü’ne ba‘dehu 

çiftlik merkûme teşrîf buyurulup bahş olmadı 9 çeherşenbe gecesi siyak mezkûr üzere 

temcîd ve mehterhane fasl ile safâyab olundu ertesi çiftlik-i merkumenin hariciyyesinde 

olan fevkâni kasr-ı şeref-bahşâ-i iclâs buyurup arz ağalarıyla salavât zuhur edâ edip 

mukaddemâ fermân olunup muhayyer olmağla sadrazam cendileri ve bazı --- ağaları zîr 

kethüdası Halisâ Osman Efendi’yle huzûr-ı Hümâyûna gelip mahluten süvâri ciritbazı 

fermân buyurulmayın huzûr-ı Hümâyûnlarında haberi hazîme mukâbil şeci‘ane --- ve --- 

saray --- olup --- hüsamede nebûd sihirdânlara avâtıf aliyye-i şehriyâriden zer-i mahbûb 

--- mesrur buyurulup ve harem-i Hümâyûn kasrından Devletli Valide Sultan hazretleri 

dahî temâşa eyleyip hitâmında cendiyâne bin kuruş ve sadrazam kethüdasına yevmiye ile 

altın ihsân olunup kethüda ağadan huzûr-ı Hümâyûnda zemin-bûs edip ve sadrazamın 

taşra ve Enderun çavuşlarına başka başka antınlar ihsânıyla cümleyi dilşad eyledi ve 

kethüdayı sadrazamın radiyyesi olan altı aded isyan mütenevvi‘a rikab-ı Hümâyûna arz 

olundukta bir --- bir kemani ve bir --- raht vasıtayla kabul şehriyarı olup kusvarı kendüye 

ihsân olundu ba‘dehu’ddâ-i’l salavât harem-i merkûme ric‘at buyuruldu arz ağaları 

ves’air --- hiyamında ârâm olundu 10 hâmis gecesi yine --- üzere sabahtan sâde nikâle 

fassılları ve Enderun --- ağalarından müzehhib İsmail Ağa’nın enva‘inden feskirleri bî-

husus --- muhatapları temaşâ sûy sâfâ bahş hâtır-ı mülûkâneleri olmuştur fervası mahalle 

zuhurda  
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[S.20] 

hariciyye-i çiftlik-i merkûmede olan kasr-ı şâhânelerine şeref-bahşâ-i iclâs buyurulup arz 

ağaları ve kadın ağaları gidip salavât-ı zuhur edâdan sonra mehteran Birun’un sâde nigâre 

faslı ile Enderun Ağaları ve harem ağaları ve silahşörân mahlutân süvâri ciritbazlığı edip 

cirit sihirdâneler karye-i Hümâyûndan altın ihsânıyla şâdan kalıp ve kasr-ı harem-

sarayından ve Devletli Valide Sultan Efendimizden temaşâ edip tamamında cendilere beş 

yüz kuruş ve çavuşla ve çukadarlara ihsân ve hane-i hassaya ve hazine ve kilâr ve seferli 

ağalara ikişer kese ve ta‘bir  dâran kisvedârlara bir kese kuruş ihsânıyla cümleyi memnun 

ve mesrur eyledi ve velile-i merkûmede bî-zebân Hasan Ağa’nın ârâmgâhı olan hamiye 

sa‘at 4 iken müferreh cüce ateş edip bî-hayranın ateş firûzane olduğu gibi bir feryâd ve 

öyle eylediği ve sâfa gelmez ba‘dehu mahalle temcîdde yine kallavi müezzinbaşı ve 

çavuşlar ve derviş Said çavuş girift ile temcîd edip İsmail’e safâ-yâb olundu 11 cum‘ada 

seheri Şevketlü Padişahımız Su Köşkü’nden piyade ile Kara Ağaç cânibinden Valide 

yalısına teşrîf buyurup ve Devletlü Valide Sultan Hazretleri harem-i Hümâyûnuyla 

gerdunelere süvâr olup çavuşân ve Valide kethüdası mirâhur-u sâni ve darussa‘de ağası 

ve rikâb gerdunede peykân ve solakları gidip ortanca harem-i Hümâyûn ortanca 

mehterhane-i Birun ile Devletlü Efendimiz etrafa ihsân eyleyerek tumturak haşmet-i 

Padişâhiyle Valide yalısına gelip harem kapusundan duhûlde çavuşlar alkış edip 

mahalline teşrîf ve nüzûl edip karar olundu ve mu‘ayyeninde kalanlara fî ecmele ihsân 

eyleyip mesrur eyledi ve mahall-i zuhurda Şevketlü Padişahımız salavât-ı cum‘aya 

terbiye-i Ebu Eyyüp Ensar’da aliyyü’rrahmete elbâride edâ edip Valide yalısına atf inân 

‘azîmet ve unvan haşmetle teşrîf buyurup gayrı bahş eylemedi ve bu gün --- selametle 

gelip rikâb-ı Hümâyûna hediyyelerin verdi ve seher teşrîf-i Hümâyûnlarında  kasr-ı 

harem-saraydan sâbık tüfenkçibaşı nişan olduğu 120 hatve deryâ içi olan mahalden 
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sadrazam hediyyesi baş gelmeğe kundaklı tüfenk ile üç aded sebûy nişan şikest eyledi 12 

şenbede kasr-ı bahriyeye tevcih teşrîfleriyle ârâm nihâyi hanede na‘im oldukta sadrazam 

hazretleri rikâb-ı Hümâyûna yüz sürüp tebrik makam ve arz istişâreden sonra mahalline 

ric‘at Efendimiz çavuşân ile mahall-i asrdan imrâr vakt edip ba‘dehu’ddâ-i-ssalavât 

ârâmkah hisvanlarına teşrîf eyledi 13 yekşenbede Kara Ağaç Bağçesi cânibinde kırk 

akçeler tesmiye olunan  çeşmesâr dilkeş --- vaz‘ olunan sâyebân şâhâne-i mahsusalarına 

sâye-endâz âtıfet buyurulup ârâm tâm hitamında fermân-ı Hümâyûnlarıyla hamiyet 

cularından Sa‘dabad’ta mevcut olan yirmi Mustafa Ağa ve dört nefer huzûr-ı Hümâyûna 

götürülüp ve ihtira‘ cedid olan hamiyelerden mu‘an iki hamiyeden getirilip endahte 

olunması fermân olundukta pişekârda peşine üzere bir hamiyye-i sâniye nasb olunup 

endahte olundukta gerçi isâbet eylemedi lakin bendinde-i 

[S.21] 

mülûkaneleri olmağla Mustafa Ağa’ya on neferâta on beş cedîd altun ihsânıyla mesrur 

buyuruldu ba‘dehu Enderun Ağalarını yaya ciritbazlığa fermân-ı Hümâyûn buyurulup 

mahall-i asrdan temaşâsıyla safâ-yâb olunup ba‘dehu Ω ddu‘a-i asrdan Karaağaç bağçesi 

tarafında 150 adım miktârı mesafeye sebûy nişan vaz‘ ettirilip tüfenk şırada keşanıyla 

birbiri akabinde altı aded sebûy seksen eyledi ba‘dehu Valide yalısı harem sarayına ric‘at 

buyuruldu 14 düşenbede devletli kasr Sa‘dabâd teşrîf ve meydan cânibinde olan kasr-ı 

nezâretkârane sâye-endâz iclâs olduklarında emr-i şâhâneriyle Tophane topçubaşı 

neferâtıyla gelip Sa‘dâbat’ta mevcud olan on aded 3 topları mukâbelede kûh üzere vaz‘ 

olunan nişan tahtasına iki fasl endahte eyleyip ba‘dehu hamurcubaşı neferâtıyla kûh üzere 

olan nişan hamiye iki nöbet hamireleri itâle eyleyip temaşâ olundu lakin bir seyr redif 

nişâne isâbet ettiremeden ve temeyyüz --- tahlis olunan hamurcubaşı --- âlâtlarından bazı 
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şeyler huzûr-ı Hümâyûna getirip Padişahımız temaşâ ettirir ve bu senuylardan hâmire 

ta‘lim etmeleri için kilân altı yüz nefer ve ihzârları için ta‘yin olunan iskemleci Mustafa 

Ağa ile ma‘an huzûr-ı Hümâyûndan kilân ettirilip ba‘dehu topçubaşıya neferleriyle beş 

yüz ve humbaracı başı48ya neferleriyle beş yüz ve iki kilân bu senuylara beş yüz kuruş 

avâtıf-ı aliyye-i hasrâneden ihsân olunup cümlesi mesrur eyledi ba‘dehu cizve-i tevakkuf 

ve Enderun Ağaları’na yaya ciritbaz ettirilip ve edâ-i asrdan sonra piyade ile Valide 

yalısına dönme olundu 15 sülâsada divan mahalline teşrif-i Hümâyûn buyurulup temşît 

muhasâme-i --- hitâmında --- mutahharada dergâh çâresâne dest --- niyâz olunup ba‘dehu 

kasr-ı yalıdan filkime ile Valide yalısına gelindi gayr bahş eyleyip ahvâl --- için tebdilen 

kest ve kindar eylemeye teşrîf-i Hümâyûn buyuruldu 16 yevme’l rabi‘ada devlet ve 

sa‘adetle --- Mehemmed Ağa Çiftliği --- üzere olan kasr-ı saray bahş iclâs buyurulup 

Enderun Ağaları’na yaya ciritbazı fermân-ı Hümâyûnlarıyla kabul asrdan ârâm olunup 

ba‘dehu’ddâ-il asr Lalezâr dilgüşâsında olan havuzlu kasr teşrîf ve çâvuşan meclis 

irâlarıyla ihsâna kârib ve --- evkat kizâr olup ba‘dehu --- süvâren Rami Çiftliği üzerinden 

---ellerine atf inân tebdiz olundu 17 pençşenbede  Ebu Eyüp üzerinden --- kapısından 

yeni bağçede --- sâye bahş iclâs ve hariciyyesinde olan kasrda ârâm ve karardan sonra 

Enderun Ağaları’na ve silahşörâne mahlûtan süvari ciritbazı fermân buyurulup mahall-i 

asrdan sonra seyran olundu ba‘dehu hareminde edâ-i asrdan sonra bahş --- tenâvül 

buyurulup ve Kemalpaşazâde’nin bağ mahsülü mütenevvi’a --- ve şükûfelerden rikâb-ı 

Hümâyûna irdâ eyleyip makbul Hümâyûn olup 

[S.22] 

                                                           
48 Humbaracı Ahmed Paşa, Humbaracı Ocağı’nı ıslah etmekle görevlendirilen Fransız asıllı Osmanlı 

zâbiti. (ö. 1160/1747) 
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dârüssa‘de ağası hil‘at elbas eyleyerek --- ve şükûfeler Valide yalısına irsâl ve Efendimiz 

yine --- bağçe râkiben gemiciler hitâmı tarikinden bilât nüzûl ve filkime süvâren karargah 

aliyyelerine teşrîf buyuruldu 19 şenbede Karaağaç Bağçesi halvet olunması fermân-ı 

aliyyeler olup Şevketlü Efendimiz ve Valide Sultan Hazretleri harem-i Hümâyûn ile 

Karaağaç bağçesine halveten teşrîf buyurulup ârâm olundu ve ba‘dehuzzuhur Şevketlü 

bahariyye kasrına şeref-bahş olundukları ihyânda sadrazam hazretleri rikâb-ı Hümâyûna 

yüz sürüp arz ve istişâre-i hitamında sadrazam mahalline nahzaret buyurup Efendimizden 

salavât-ı asr edâ edip silahdâr ağa ile piyade süvâren Karaağaç bağçesine teşrîf buyurup 

ve bu gece --- dilârada ârâm ve istikrâr buyuruldu 20 yekşenbede bahariyeye halvet 

olunmasın emr-i aliyyeler olup seher Şevketlü Padişahımız ve Devletlü Valide Sultan 

Efendimiz hüddâm harem-i Hümâyûnuyla bahariyeye teşrîf buyurulup gurube kârib 

mahalleden halveten ârâm ve safâ olunup ba‘dehu --- sandal cedide süvâren Valide 

yalısına azm ve teşrîf buyuruldu 21 düşenbede ba‘dehuzzuhur devletle Sa‘dâbâd’da taş 

kasr bahş iclâs buyurulup humbaracı za‘imâdan kürekçi Mustafa  ağanın ihtira‘ eylediği 

Şişhane hamireyi humbaracıbaşı ihtira‘ eylediği --- ta‘bir olunan mesâli sağr topları 

huzûr-ı Hümâyûna götürtüp nişan sebûye endahte ve merkum Mustafa Ağa’nın Şişhâne 

hamirelerinin nişan olan hamiye endahte olunup lakin birisi hedef nişâne karîn olunmadı 

ba‘dehu bir miktâr Enderun Ağalarına yaya ciritbazı indirilip temaşasıyla zevkiyâb 

olunup ba‘dehu’lasr Sâ‘dâbad’da tabh olunan kuşhane ta‘amı tenâvül olunduktan sonra 

tersane piyadesiyle Valide yalısı harem-sarayına teşrîf buyuruldu 22 sülâsada sandal 

cedide süvâren yalı kasrından divan mahalline teşrîf iclâs buyurulup müdde‘ılerin fasl 

husumetleri encamında hırka-i şerifte dergâh yarıya tazarru‘ ve niyazdan sonra kasr-ı 

yalıdan sahil-saraylarına ric‘at buyurulur ba‘dehuzzuhur kasr-ı bahariyye sâye bahş 

halvet olup huzûr-ı Hümâyûndan çâvuşanın ve nedimâ müla‘ıyeleri hilâlinde işaret 
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Hümâyûnla --- müzâkereden --- zâdenin destâr ve kava‘ini endaz olunup merkumun --- 

feryad ve evliyası dünyayı ihâtâ eyleyip Şevketlü Efendimiz safâ bahş --- oldu ve bu 

esnada mukaddema fermân-ı Hümâyûn buyurulan hind muharebede kal‘aya lağm ne 

menvâl üzere tertib olunur ve ne tarikle endahte olunur temaşâ edip ve hem lağımcılar ve 

hamirelere idman için kasr Sâ‘dâbâd’a mukabil --- ihşâbdan ber kal‘a-i müteyyin ve 

tahtanî lağm --- ettirilip lakin --- nâ-tamam olmağla --- etmâm olur deyû yevm-i mezburda 

haber gelip ve bu esnada humbaracılerden biri Sâ‘dâbâd’ --- uçurup zevkiyâb olurken 

ziyade bâlâya --- edip irtika‘ından nâşı bahariyyede seyran olunup Şevketlü 

Efendimizden haşim mübârekleri düş olup mukaddema temaşâ eylediği olmamakla 

fermân-ı aliyyeleriyle bahariyyede götürülüp huzûr-ı Hümâyûnda  

[S.23] 

Rivayet  --- eyleyip temaşâsından hatta mevfur olunup ve efraltun  ihsânıyla mesrur eyledi 

ve mahall-i azm ber kârib Valide yalısına ric‘at buyuruldu 23 çeherşenbede Ebu Eyüb 

üzere olan Rami Çiftliği pişekâmında işar mu‘ammer tabi‘ Padişâhi olan kasırdan binâsı 

itmâm olunup ba‘dehuzzuhur Şevketlü Efendimiz teşrîf-i Hümâyûnlarıyla tezyin eyleyip 

nedimâ ve çâvuşan ile mahall-i sâmeden evkat gizâr safâ olunup kable’l gurûb harem-

sarayı me’vilerine atf inân ‘azîmet buyuruldu 24 pençşenbede sa‘at 3 tersane-i âmireye 

azm ve kibir üç enbârlının --- ustasına vaz‘ olunan sâyebân şâhanelerine teşrîf 

buyuruldukta sadrazam Hekimbaşı-zâde Ali Paşa ve Müfti İshak Efendi Hazreti istikbâl 

edip taht-ı Hümâyûna iclâs buyuruldukta etmâm olunduğu --- mü’eyyen olan iki anbarlı 

kalyonun deryâya nüzûluna müte‘allik levâzemâtı tekmîl ve --- garibandan sonra kalyon 

merkum bir miktâr hareket edip ba‘dehu --- iskelesinde olup oturdukta bu kadar sa‘i baliğ 

edip bir çare olunmayıp feragat ba‘dehu kara ve bilâ ta‘bir olunan iki enbârı küçük 
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kalyona binâ salıp hayli ric‘at ile deryâya nüzûl eyledi ba‘dehu yine evveliki kalyona 

tekraren sa‘i olunup bu kadar kemâne ta‘bir olunur --- pârelenip kimi noktası ta‘bir olunan 

--- karılıp çare olunmayıp âkıbet ilâmer üç enbarlının kebîr --- on dallı --- getirip ve gayet 

kebîr kemâne ile zavir eyledikte bin zahmetle dört sa‘at bir çarıkta güçle nüzûl edip 

deryâya mülâki oldu Şevketlü Efendimiz sadrazamını --- taklit edip hatta mahalle nüzulde 

Efendimiz gayet tahrir eylediklerinden sadrazam bekâ inde dek kalyonun yanına vardıkta 

bi maşallah buyurup nüzûl eyledi ve etrâfta --- sadâsı ismâne --- olup Padişahımızın yüzü 

geldi mükâleme eylemekle başladı ba‘dehu sadrazama iki kat ferve-i semûr hil‘at kâhir 

elbas ve müfti İshak Efendi’ye ferve-i semmûr --- kılındı sadrazam hazretlerinden 

teşrîfiyât üzere iktizâ --- hil‘at elbas ve atiyye bahş kasverine ihsân ile mesrur eyledi 

tersane emini Mehemmed Efendi ber --- gûşe bir keman kundaklı tüfenk rikâb-ı 

Hümâyûna hediye eyleyip kabule kârin oldu ba‘dehu Efendimiz sa‘at 8 filkiye süvâren 

Valide yalısı harem-sarayına teşrîf eyledi 25 cum‘ada sandala süvâren Yenikapı 

İskelesinde --- endaz olup ba‘dehu rahşe râkiben Sultan Selim Cami‘ne teşrîf ve salavât-

ı cum‘ayı edâ edip yine geldikleri tarikten Valide yalısında istikrâr olundu ba‘dehu’l asr 

piyâde ile çâvuşlar --- harem-i Hümâyûna gelip mahall-i azm --- 26 şenbede vakt --- 

piyâde ile Sâdâbâd’da harem iskelesinde sadrazam istikbâl edip Şevketlü Efendimiz bağl 

girân piyadeden lağımcı ve taş kasra teşrîf ve taht-ı Hümâyûna iclâs buyurulup ârâm ve 

istirahatten sonra sadrazam arza gidip arz nâmında salavât zuhur edâ edip ba‘dehuhu kasr-

ı pişekârında silahdâr Mehemmed Paşa kasr mahallinde --- 

[S.24] 

vaz‘ olunan sâyebâne rahşdan ‘azîmet olup suud ve teşrîf buyurduklarında mukâbelede 

gûh üzere olan ihşâb kal‘a tahtında olan lağma ateş veridiğinde çarık mikdâr tevkinden 
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sonra lağm alıp kal‘a rivâye --- olduğu temaşâ olunup kasr Sâ‘dâbâd yanında muhayyen 

olan hamirlere ateş olundukta nişan hamiye endahte olundu ve gayn seyran olunup ve 

hâtır olan toplara ateş eyledikte gülleler nişâne nice isabet eylediği görülüp cümlesinden 

zevkiyâb olunup cizve-i ârâmından sonra sadrazamla bir mikdâr müsâhabet olunup 

ba‘dehu rahşle süvâren sadrazam ve Efendimiz --- dolaşıp Sa‘dâbâd kasriyesi yanından 

hisârı mürur edip Sa‘dâbâd’a gelip Taş kasrda ârâm ve sadrazamla yine arz olunup 

tamamında bir tavrı türkmâni ve yergir mesrur donanmasıyla ve bir tavrı yergir şemâri 

rahşiyle rikâb --- eyleyip kabule kârin oldu ba‘dehu sadrazam topçubaşıya hil‘at ve atiyye 

humbaracıbaşıya hil‘at ve atiyye lağmcı başıya hil‘at ve atiyye neferâta verilip verilip 

cümlesi mesruren gelip huzûr-ı Hümâyûnda zemin-bûs oldular ve humbaracıbaşı bir 

sandık basma ahvâl cenkle müte‘allik kitâplar rikâb Hümâyûna --- eyledi ba‘dehu 

sadrazam sarayına ric‘at ve --- mahalline avdet edip Efendimizden salavât asr edâ edip 

piyâde ile Valide yalısına teşrîf buyuruldu 27 yekşenbede Zal Paşa Cami‘i civarında olan 

Hüseyin Paşa Bağçesi’ne sâye bahş mükerremet olundukta nedimâ ve çavuşân ile 

müsâhabet esnasında Kastamonu’dan ze‘ametle çirağ olan rûs Osman’ın ze‘amet berâtına 

hatt-ı Hümâyûn --- kalınıp ve kilârı kemânî Mehemmed çavuşân hammalbaşılık ile arz 

malına hatt-ı Hümâyûn çekilip ber murad oldu ve nedimâ --- İran’dan Bekir çavuşân 

salgın olduğu hanesi bu mahalle kârib olmağla Enderun Aliyye çavuşlarına çavuşlara 

huzûr-ı Hümâyûnda ziyafet için ve efra ta‘am hazır edip bir table ile huzûr-ı Hümâyûnda 

götürüp hamşirzâdesi --- küçük kazanda ile ma‘an ta‘am gelip Efendimiz girdikte huzûr-

ı Hümâyûna getirip Efendimizden dest-i Hümâyûnun bûs eyledikte edâsından hatta edip 

--- Hümâyûnlarından mâşallah yazılı bir altın başına --- vecihine bin akçe ceyl akçe ihsân 

edip ma‘asum mesrûr eyledi ve edâ-i asrdan sonra cizve-i tevakkif edip azm Valide 

yalısına 3 olundu 28 düşenbede devletle rahş süvâr olup Râmi Çiftliği Enderundan --- 
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bağçesi tarafından kest ve kindar ve sir --- eyleyerek hazinedâr çiftliğinde vasitandan Ebu 

Latif ceryan eden kasr-ı dilgüşâ nüzûl ve katve-i nûş-i celse-i hakîkadan sonrada yine 

süvâr olup Timur Kapıda olan Osman-zâde Çiftliğine teşrîf ve havuz kenarında kasr 

mukâbilinde olan --- zevk bahşte istikrâr ve istirahat buyurulup nedimâ ve çavuşân ile 

mahalle zuhureden müsâhabet ve mülâtafa olunup salavât zâhir civarında olan odada edâ 

edip yine mahalle mezbûre ric‘at buyurulup ârâm olunmak esnasında tab‘-ı 

Hümâyûnlarına 

[S.25] 

mîl tüfenk endazı eyleyip kasr civarında kalle balâsında yalısında olan nezâretkarane suud 

edip iki yüz hatveden ziyade mukabelede ve râi civarda olan peşte üzerine sebûy nişan 

vaz‘ ettirilip mahalle kumandan kurşum tüfenkin ile altı aded sebûy yakın yakın şikest 

edip ba‘dehu kahve-nûş ârâm olunduktan sonra yine mevzu‘ ma‘hûde nüzûl buyurulup 

ba‘dehu hevân ni‘met şâmi çekilip Efendimiz tenâvül buyurduktan sonra kullarından 

tenâvül edip mahall-i asrdan olmağla tahdîd --- ve salavât asr kas-ı kebirde edâ edip 

rahşdan ‘azîmet olunup --- harâm ile --- bağçesi verâsından --- karyesi üzerinde giritvane-

i cedide râkib olup etrâfı temaşâ eylediğin Alibey Karyesi’nde yeni yaptırılan çiftlik 

üzerinden bahariyeden gerdûne ile Valide yalısına gurûb ile ma‘an teşrîf buyuruldu 29 

sülâsada divan olup Efendimiz sandal ile --- yalısına divan --- teşrîf buyurulup merrâ‘iyi 

nâsın da‘vaların --- temşît olunduktan sonra hırka-i şerifte --- aşr-ı şerif tilâvet ettirilip 

ba‘dehu dergâh rabbe’l ‘izzete tazarru‘ ve niyaz edip ba‘dehu yalı kasrından filkime ile 

sahil-saray me’vilerine ‘azîmet buyuruldu ba‘dehu’zzuhur kilâr hassa kethüdâsı olan 

Abbaszâde Mehemmed Ağa mücerreden ta‘yinatıyla kapıcıbaşılık ve mansûben 

silahdâran ağalığı ihsânıyla rikâb-ı Hümâyûna arz-u hâl edip mûcebince hatt-ı 
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Hümâyûnuyla kendüye ihsân olunup çırağ ve ber-murâd kılındı lakin --- ihraç olunacak 

bir kasd mevâcibi --- silahdârân ağası kadı Halil Ağa tevzi‘ edip Mehemmed Ağa sonunda 

mutasarrıf olmak üzere karar verildi ve yerine hane-i hassadan bu --- ağa kilâr kethüdası 

olup hane-i hassaya hazineli sarrafzâde Hüseyin Ağa refa‘ olunup yerine Seferli Kara Ali 

çukadar olup ve yerine bu --- sefirli mülazîm oldu ve yevm-i mezbûrede nîş olmayıp 

mahall-i asrdan Efendimiz darüssa‘de ağası yerine teşrîf buyurup nedimâ ve çavuşân ile 

--- esnasında deryâ için olan mahalle nişâne bir sebû vaz‘ olunup birbiri ardınca yedi aded 

sebû şikest eyledi hak te‘ala kelle-i --- böyle şikest eyleye 1147 mâh cemâziye’l 

evvelinde vâki‘ olan 1 çeherşenbe49 gecesi Valide yalısı harem-sarayında zât-ı 

Hümâyûn için olan --- döşeme mermerleri tahtında --- için vaz‘ olunan kalın keresteler 

mürur zamanıyla ---hammame âteş olundukça --- isabet eyleyip bu gece sa‘at altıda 

döşeme mürurları --- geçip nefes alınca --- peydâ olup harem-i Hümâyûnu ihâtâ eyleyince 

Şevketlü Efendimize haber olur --- havandan bidâr olup hamâm cânibinde olan kapular 

mesrûd bulunmakla dört tane müstahkem kapıları bir darb ile şikest eyleyip ahvale vâkıf 

olunca fermân-ı Hümâyûn buyurup --- ve sarı --- gelip 

[S.26] 

Ahmed --- bir mahalle isabet eylemeden atıfa-i naîre nâr olundu fervası kasr-ı bahariyye 

sâye bahş iclâs buyurulup salavât zuhur edâ edip ba‘dehu çavuşlarla sohbet esnasında 

darussa‘de ağası cânibinden ber nûzur kemânkeşde gelip Şevketlü Efendimiz çavuşlara 

vesâirler birkaç kurşum-u itâle eyleyip ol esnada darussa‘de ağası sadrazamdan tehhîs ile 

kilân --- yeni zuhur ---  toprağını huzûr-ı Hümâyûna götürüp manzûr aliyyeleri oldukta 

emr-i aliyyeleri buyurulduğu --- ağandan münkidâr altın hâsıl olur --- olunsun kûlelem 

                                                           
49 29.09.1734, Çarşamba. 
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deyû yine cânip sadrazama irsâl olundu ve mahalle --- kârib ---dilâralarına nahzet 

buyuruldu 2 pençşenbede Seher Sultan --- havlisinde buğdaycılar kapısında olan 

bağdakçı dükkanları verasındaki haneden ateş firûzan olup hanenin nısfı ve dükkanların 

birkaç tanesi muhterk olup intifâ-i nâire târ olundu hatta Şevketlü Padişahımızın teşrif 

buyurmaları için sandala süvâr olup Ayvansaray Kapısı mukâbilinde sadrazam karakulağı 

gelip piyâde ile Şevketlü Efendimize sadrazamdan ihraken muntafi olunduğun haber 

i‘lam eylediğinde Efendimizden nahzaret buyurup Valide yalısına gelindi 

ba‘dehu’zzuhur piyade ile --- andan rahşe süvâren Alibey Karyesinde ---neşimkârâne 

vaz‘ olunan sâyebâne teşrîf buyurulup Enderun Ağaları nişancılar yine bâb cedîd ---

temâşâsıyla serûr enbisât hâsıl edip çavuşlarla mahall-i asrdan müsahabetle evkât kindâr 

olup salavât asri çiftliğinde kasr tahtânide edâ edip cezve-i ârâmın sonunda siyâk mezkûr 

üzere Valide yalısına ric‘at olundu 3 cum‘ada terbi-i Ebu Eyyüp el-Ensâri hazretlerinde 

salavât cum‘aya edâ edip ba‘dehu Valide yalısında darüssa‘de ağası yerinde olan 

makamına teşrîf-i Hümâyûn buyurulup yerine çavuş Hasan ziyan Enderun çavuşlarıyla 

mahall-i sâmeden imrâr vakt olunup kable’l gûrûb harem-saray me’vilerine --- teşrîf 

buyuruldu 4 şenbede sandal-ı cedide süvâren sahil-saray tersanenin --- kasrın şeref-

bahşâ-i iclâs buyurup salavât zuhur edâ edip rûy deryâdan --- piyade süvarileri seyr ü 

temâşâ ve müsâhibân ve çavuşân ile mülâtafa esnasında --- ta‘bir dâr kuşçuluktan 

ze‘ametle çırağ olan hazinedâr Ahmed fevt olup ze‘ametiyle yine --- ta‘bir dârlarından 

çırağ olma Ya‘kup Paşa’dan silahdâr Yusuf’a ihsân olunmasın Ya‘kup Paşa niyâz eyleyip 

Şevketlü Efendimiz müsâ‘ade buyurup Yusuf’a ihsân-ı hatt-ı Hümâyûnunu arz mahalline 

--- kılındı ve salavât-ı asr dahî ol mahalde edâ edip harem-sarayında olan küçük bahariyye 

kasrına sâye-endâz âtıfet buyurulup Enderun Ağaları --- la‘b tamâk yazı ettirilip 
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mu‘amelât emr-i şerlerinden zevk bahşe olup gûrûbe kârib teşrîf ve filkime süvâren avdet 

buyuruldu 5 yekşenbede ba‘dehu salavât ezzuhur Râmi Çiftliği meydanında cediden bina 

[S.27] 

olunan kasr nezâret fezâye atf inân ve azm ve teşrîf buyurulup nedimâ çavuşân-ı meclis 

irâlarıyla sohbet ve mülâtafa ile imrâr-ı vakt olunup asra kârib kuşhâne ta‘amını ol 

mahalle ihzâr ve tenâvül buyurmaları esnasında bir --- hinkâne ol mahalden kizrân 

ederken huzûr-ı Hümâyûna götürtülüp --- bî-zebân Hasan Ağa’nın gördüğü gibi karar 

eylediğin feryâd dünyayı ihâta edip feryâd ve firârı enbisât sürûre bâdî olup ve efra temâşa 

olundu ba‘dehu salavât el-asr bir miktârdan ârâm olunup kable’l gûrub Valide yalısına 

tevciye rikâb olundu 6 düşenbede devlet ve Şevketlü Efendimiz piyadeye süvâren 

Sa‘dabâd’da teşrîf buyurup rahşe râkiben Sa‘dabâd karyesi üzerinden sîr --- eylediğin 

cendere Boğazı’ndaki çayırlığa nasb olunan sâyebâne nüzul ve ârâm ve istirahatten sonra 

Enderun Ağaları candilerine süvâri ciridbazlığa fermân buyurulup --- husume mukâbil 

meydan --- saray candiyânelerin ve zirânları olan İsban cenkin harâmın --- defterlerin ve 

bunu ve endaz --- hasma oldukları temaşâsı neşe-i bahşe-i enbesât olup cirid sahirdanlara 

avâtıf aliyye-i cihandâriden rez muhib ile mesrur buyurulup tamamında zât-ı Hümâyûna 

mahsus olan --- kuşhane ta‘amına gelip tenâvül buyurulduktan sonra edâ-i asr edip 

saadetle rahşen cihan peyaye süvâr olup sîr sahr okur --- ve çıkarcıbaşı --- cânibinde bazı 

tabure çıkar ve --- salıp tasa eylediğin Sa‘dabâd’a gelinip ba‘dehu piyade ile Valide yalısı 

harem-sarayına tevcih buyuruldu 7 sülâsa divan-ı hümâyun olup Şevketlü Efendimiz 

Valide yalısından divan --- teşrîf ve iclâs buyurup dest zulme --- şikayetin halâz olup 

nizâm hal bulmaları için ayn merhamet ve ra’fet buyurulması hitamında hırka-i şerife 

gelip dergâh bâriye tazarru‘ ve niyaz edip ba‘dehu Valide yalısına ‘azîmet buyuruldu 
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ba‘dehu’zzuhur Valide yalısında olan darüssa‘de ağası yerine zât-ı Hümâyûnlarıyla şeref 

--- eyleyip çavuşân latife güya --- varan ---  ârâm tüfenkçiyân zât-ı Hümâyûnların 

gelmeleri fermân-ı Hümâyûn buyurulup --- çavuşân ile halâs müsâhabette tabi‘ 

Hümâyûnları endahte-i tüfenke meyl edip deryâ içine mahalle nişan olan sütûn üzere 

sebûy nişan vaz‘ ettirilip tüfenk --- fem ateş dem ile --- gülle-i aded on aded sebû-i şikest 

edip ba‘dehu salavât-ı asr edâdan sonra azm devletle harem --- saraya reftâr buyuruldu 8 

çeherşenbede devlet --- piyadeye süvâren Bahariyye’ye teşrîf ve kasr-i bahariyye’yi zât 

letafet olurlarıyla --- pîr --- ve hüddâm edip ârâm ve istirahat ve nedimâ ve çavuşân-ı 

meclis ârâmlarıyla mahalle asrdan zevk ve sohbet ve mülâtafa ve mülâ‘ıbe olunup 

ba‘dehu edâ-i el-asr cilvegâh --- şâhalerine ric‘at buyuruldu 9 pençşenbede Şevketlü 

Efendimiz --- Topkapı’ya teşrîf eyledi seheri küc ile rûy arzda adım almış olan Topkapı’sı 

sahil-sarayına  

[S.28] 

nakl ve teşrîf için filkime ğurrâ ile sîr deryâ eyleyerek Topkapı’da lebb-i deryâda olan 

kasr-ı kapıya câlis olunup ve Devletlü Valide Sultan --- Hümâyûn olan sandal-ı cedidde 

süvâr olunup hüddâm harem-i Hümâyûnla Topkapı’ya azm ve teşrîflerinde arz ağalarına 

ve hüddam Enderune mahallerine gitmeleri için --- Hümâyûn olup --- mahallinde ârâm 

eyledi yevm-i mezbûrda revâğım üzere olmağla bir miktâr tekâtir vâki‘ olup --- ibtidâ 

Topkapı’dan gûç ile Beylerbeyi’ne teşrîf olunduğu günde yevm-i mezburda tekâtir baran 

vâki‘ olunduğu inşallah hayra delâlet ederki hurucumuz rahmetle ve solumuzdan 

rahmetle vâki‘ buldu ba‘dehuzzuhur --- teşrîf ve hâriç kasrda olan taht-ı Hümâyûna şeref-

bahş olunduklarında --- üzere isbân sa‘dakterân cihan pâyeleri zîrdan silahşörânda cilve-

i hayr mazhar --- olmaları ve ıstabl-ı hassada olur eden topların hareket ve --- 
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taflanelerinin mahalle-i asra dek temâşâsıyla zevkiyâb olunup ba‘dehu salavât-ı asr derun 

kasrında edâ edip karargâh hüsrevânelirine --- sa’ade nüzûl buyuruldu 10 cum‘ada 

Ayasofya-i kebîrde salavât cum‘ayı edâ edip saray-ı Hümâyûn haremine teşrîf buyurulup 

ba‘dehu harem meydanında Enderun Ağalarının b‘ab tamâk yazıların temâşâdan sonra 

salavât-ı asr harem cami‘inde edâ edip bâb --- Topkapı’ya ric‘at buyuruldu 11 

yevme’ssebtede seheri çavuşâna ve tüfenkçiyân Topkapı’ya götürtülüp Efendimiz 

mahalle mezbureden on iki edet sebûy --- eyledi ve ba‘dehu’zzuhur eski bağçesi kasrına 

sâye-endâz iclâs olduklarında sadrazam Hekimbaşızâde Ali Paşa ve müftü İshak 

Efendiyle ma‘an huzûr-ı Hümâyûna gelip tebrik makamı için sadrazam dahî ile --- 

olmasıyla mahalle murassa‘ bir altun kutu ve müftü efendi berât --- me’sure götürüp 

huzûr-ı Hümâyûna arz olundukta kabule kârin olundu ve arz hitâmında mahallerine ric‘at 

eyleyip Şevketlü Efendimiz nedimâ ve çavuşân ile esna-i müsâhabette mukaddemâ 

İbrahim cüce bazı hizmetle Edirne’ye gidip yevm-i mezburda huzûr-ı Hümâyûna gelip 

Şevketlü Efendimiz bir miktâr altına tefahhus edip ve hediyyesi olan şeyleri kabul eyleyip 

ba‘dehu edâ-i el-asr Topkapı’ya ‘azîmet buyuruldu 12 yevme’l ahirde Topkapı harem-

sarayında tavr-ı kadîm ve --- üzere seher zükr-ü tabih du‘adan sonra kâh mezbûrla nazır 

mukaddem ferrah kasr-ı sa‘ade --- ve mes‘ud eyleyip ârâm ve istirahat esnasında tabi‘ 

cevherdarlarına yine tüfenk ateşbârane ihtâ eylemesi senûh edip mezil-i mezbûre sebûy 

nişân veza‘ine fermân buyurulup kurşum tüfenk ile hedef nişâneden olan üç sebûy 

akabinde bir gûne eyyûbi ve ortanca bir za‘ir sebû --- eyledi ve ba‘dehuzzuhur devletle 

Gülhane Kasrı’na atf inân ‘azîmet ve teşrîf buyurulup Enderun ve harem-i Hümâyûn 

ağalarına 

[S.29] 
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Mahlutan süvâri yazlığı fermân buyurulup huzûr-ı Hümâyûnlarında dârgeru arsa --- olup 

--- hassada cirid sihirdanları avâtıf aliyye-i şehriyâriden zer-i mahbûb neferci --- ile ferah 

olduklarından sonra devletle --- teşrîf ve deryâya nâzır olan şehnişin şâhanelerin 

mukaddem sa‘adet --- müşerref eyleyip ârâm ve safâ --- deryâdan kîzrân edenleri temâşâ 

esnasında mukâblede sûr kal‘a varoşu üzere iki yüz kuruş baş hatve mesâfe olan sengin 

sefer üzere sebûy sefîr vaz‘ına fermân olup tüfenk aded şakirleriyle öyle sa‘ib menzilden 

iki sebûy sefir --- eyleyip ba‘dehu edâ-i‘l asr Topkapısı sahil-sarayına teşrîf buyuruldu 13 

yevm’el isneynde ba‘dehu salavât’zzuhur devletle kasr-ı yalıya teşrîf buyurup 

hariciyyesinde olan taht-ı Hümâyûnda ârâm edip pişekârda rûy-i deryadan --- piyade 

süvârilerin kizrânların vatûr deryânın kasr --- ve senâverliklerin seyrân ve nedimâ 

çavuşânın mülâtafe ve mülâ‘ıbeleriyle zevkiyâb olmak esnasında silahşörân rikâb-ı 

Hümâyûndan ---başızâde Mustafa Bey mukaddemâ bazı umûr Muhammed için Tiflis 

seraskeri İshak Paşa’ya hazine irsâl edip etmâm hizmetle isnaniye ric‘at ve duhul edip 

yevm-i mezburda rikâb-ı Hümâyûna gelmekle Şevketlü Efendimiz huzûr-ı Hümâyûna 

getürtüp tefahhus olundukta ol cânibin ahvâlini rikâb-ı Hümâyûna arz ve ifade eyledi 

ba‘dehu salavât asr edâ olunup Topkapı haremine ‘azîmet buyuruldu 14 şeşenbede divan 

olup Şevketlü Efendimiz divan mahalline teşrîf edip du‘ayı erbâb müsâkeme temşît 

verilmesi için bizzât meşhûd basıra inâyet ve merhamet buyurduklarında divan bozulup 

Efendimizden Topkapı harem-sarayına atf inân ‘azîmet ve --- şâhânelerinde ârâm ve karâr 

esnasında barut ve kurşumla yer olmuş müheyyen tüfenklerden birine deste alıp mahalle 

nişânede olan sebûy ---  evvelde darb kurşumla şikest eyleyip ba‘dehu tüfenkçiler ve 

çavuşlar bâb-ı harem Topkapı’ya ra’ib evvel üzere görürülüp tüfenkçiler ta‘biyye-i barut 

ve kurşum edip Şevketlü Efendimiz endahte-i redif sebûy nişan edip beş aded sebûy 

sayîne --- şikest eyledikleri esâr bu mahalde ber yarar oldu ba‘dehu çavuşlar hareme 
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götürülüp mahall-i gurûbeden safâ-yâb olundu 15 çeherşenbede seher çavuşân ve 

tüfenkçiyân bâb-ı harem Topkapı’ya götürülüp Şevketlü Efendimiz kasr-ı merkûmeden 

nişan ma‘hûde ikale kurşum tüfenkle on üç sebûy nişâne --- bin şikest eyledi ve 

ba‘dehu’zzuhur eski ağa bağçesine sâye bahş âtafet olup Enderun Ağalarının acemi --- 

süvâri ciritbazı ettirilip la‘ib --- tesbitle tarz acemiyâne cirid endazîleri ve bazı endahte-i 

cirid akabinde kindar zemine nakş olup ve basirlerin --- ahirle rahş sürmeleri 

temaşâlarıyla azîm 

[S.30] 

zevk-yâb olunup tamamında çavuşlar birbiriyle ve Hasan bî-zebân Osman bî-zebân ile 

mısır oyunu gitmeleri --- bir gûne safâ bahşâ olunup ba‘dehu salavât-ı asrı edâ edip savb-

ı harem-sâhil sarâya rûbe-râh ‘azîmet buyuruldu 16 pençşenbede vakt-i zuhurda kevkibe-

i tumturak-i pâdişâhî birle rahş-râne ‘azîmet olunup saray-ı atîke teşrîf ve meydana nâzır 

kasr-ı şerf-bahşâ olunduklarında [*salavât-ı zuhru edâ edib fermân-ı Hümâyûnlarıyla] 

teberdarân-ı saray-ı ‘atîkin la‘ib-i tamâk-bazı [eylemekleri] temâşâ olunmak hilâlınde 

cânib-i sadrazamdan telhîs gelip Şevketlü Efendimizin manzûr-ı ‘aliyyeleri olup cevap-

dâde olduklarından sonra esnâ-i mükâlemeden nakl buyurdular ki Fransız ile Nemçe 

ağustos içinde muharebe eylemek üzere tarafeyn habîr olup birbirlerine mukâbele nasb-ı 

hıyâm eylemeleri esnasında gece içre ‘al’el-gafle Nemçe askeri Fransız taburunu basup 

cenk-i azîm eylediklerinde dört bin miktârı Nemçe askeri ve altı bin miktârı Fransız askeri 

ta‘me-i top ve tüfenk ve şemşir olup çünki  ‘al’el-gafle geldiğinden Fransız askerleri 

mukâvemet edemeyip mecmû’u âlât-ı harp ve cebehâne u mühümmât[ı] terk edip perişan 

oldu deyû haber gelmekle Şevketlü Efendimizin nutk-ı Hümâyûnlarından böyle varid 

oldu ki sillet’ullah’el-kelb al’el-hınzîr ve merkûmânın tamâk-ı bâzileri hitâmında 
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Şevketlü Efendimiz saray-ı ‘atîkin bahçesi içine Yalı Köşkü ta‘bir olunur nişângâhda vaz‘ 

olunan sâyebâne sâye-endâz celâdet olup salavât-i ‘asrı edâdan sonra mahall-i şâma dek 

ol cây-ı dil-küşâde safâ-yâb olunup gurûba kârib yine alay-ı haşmet-i padişâhâneleriyle 

şehr içinden Topkapı harem-sarayına ric‘at buyuruldu 17 yevm-i cum‘ada siyâk evvel 

üzere seheri tüfenkçiler ve çavuşlar bâb harem-saray Topkapı’sına gidip berây-ı 

Hümâyûn olan tüfenklerle Şevketlü Efendimiz mahalle nişâneden yedi aded sebû şikest 

eyledi ba‘dehu salavât cum‘aya Sultan Ahmed Cami‘inde edâ edip yine geldikleri tarikten 

--- saltanatları olan Topkapı ‘sı harem-sarayına ric‘at buyuruldu 18 şenbede mahalle 

zuhurda arz ağaları ve sandıkdaşlar ve yevmiyye nişancılar Topkapı’sı hariciyyesinde bâb 

kal‘a üzere olan kasra gelinip Şevketlü Efendimizden dest ü sa‘adetle teşrîf buyurup 

salavât zuhur edâdan sonra sadrazam hazretleri rikâb-ı Hümâyûna yüz sürüp arz ve 

istişâre ve mükelleme-i mevfûreden sonra bir ay ikrâm Darüssa‘de Ağası yerine gidip 

Şevketlü Efendimiz arz ağalarıyla müsâhabet ve pişekâreden --- temâşâ esnasında cânib 

Üsküdar’dan üç çifte bir piyâde gayet sür‘atle gelir yakın geldikte içinde iki --- gelirken 

Efendimiz --- ettirildikte Diyarbekir’den yedi veya iki günde geldik deyû cevap 

vermeleriyle sadrazam hazretleri fermân eylediği doğru kethüdaya gitsinler ben vardıkta 

cevapların telhîs ederim deyû ba‘dehu’l asr telhîs gelip Şevketlü Efendimiz 

buyurduklarını Şirvan eyaletinde olan tâife-i --- acem istilâ edip serhi askerleriyle dağa 

firâr kârib edip memleketlerin  

[S.31] 

Acem zabt edip bir miktâr  Aem askerden --- üzerine gelip Revan vâlisi Genç Ali Paşa 

ile olan asker azîm muhârebe edip ekserin ta‘me-i şimşir edip --- olan ta’ife-i acem firâr 

eylemiş ve bizim --- olan Tatar ve Tiflis’te olan asker ve bize tâbi‘ olan --- askeri ahmak 
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gördüğü su üzere olan --- şikest eyleyip ve kendileri beru cânibte olan derinde zabt edip 

muhâsara eylemişler deyû nakl buyurdular Allah-ü azîm-ü şşân --- eyleye emin 19 

yevm’el ehadda sehr nişân mezbûreden on bir aded sebû şikest edip ba‘dehu --- halvet 

olunup hüddâm harem-i Hümâyûnla halveten cilve bahş --- ve kizâr ile safâ-yâb olundu 

20 düşenbede salavât zuhur hırka-i şerifte edâ ve du‘adan sonra Topkapı’da bâb-ı kal‘a 

üzere olan kasr-ı şeref-bahş olunup ba‘dehu sadrazam Ali Paşa ve müfti İshak Efendi 

huzûr-ı Hümâyûna gelip arz ve istişâre ve mükelleme-i mevfûreden sonra arzdan çıkıp 

lakin müfti efendinin mizâcı bir miktâr muharref olmağla hatta gidip sadrazamdan 

saraylarına ric‘at buyurdu ve Efendimiz salavât-ı asr edâdan sonra harem-i Hümâyûna 

teşrîf buyurup arz i‘taları ve sâ-i hidme mahallerine avdet eyledi 21 şeşenbede ulûfe 

tevzi‘i sebebiyle galiba divan olup Şevketlü Efendimizin mesnurgâh divan-ı âliye kudüm 

‘azîmet lüzumlarıyla şerefyâb olup erbâb müsâlehenin da‘valarına temşît verilmiş bizzat 

meşhud --- merhamet beynleri olduğu hitâmında --- tasadduk zât-ı hümâyun kullarına bir 

kasd --- 1146 mevâcibi ihraç ve ihsân olunmuş ricasıyla bâb’üssâ‘de ağası --- 

sadrazamdan gelen telhis bâlâsına ihsân-ı hümâyunum oldu deyû hatt-ı hümâyun şevket-

makrûn geşîde gelinmekle mevâcib-i merkum divanda huzûr-ı Hümâyûnda tevzi ve 

taksîm olunup tamamında arz odasına teşrîf-i hümâyun buyurulup mu‘tâde üzere rikâb-ı 

Hümâyûna yüz sürenlerden sonra cedîden mansıb olan defterdâr Halil Efendi ve nişancı 

Bekir Bey ve defterdâr emini La‘li Efendiye bâbü’ssâ‘de’de taraf şerefyârdan hil‘at 

Padişahtan elbâs olunup hil‘at berduş arz odasında huzûr-ı hümâyuna girilip zemîn-bûs 

eylediler ba‘dehu sadrazamla bir miktâr arz olunup tamamında sadrazam divan yerine 

Efendimizden alay kasrına teşrîf ve sadrazamın alayını temâşa eyleyip ba‘dehu yalnız 

kuşhâne ta‘amını ol mahalle ihzâr ve tenâvül buyurulup namaz peşin edâdan sonra 

Topkapı harem-sarayına atf inân rahş hoşhârâm kılındı ba‘dehu’l asr tüfenkçiyân ve 
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çavuşân bâb-ı harem-saray Topkapı’ya gidip Şevketlü Efendimiz --- şâhâneleri olan kasr-

ı dilgüşânın tüfenk aded --- nişân merkûmeden dokuz aded sebû bir sağır gûne-i eyyâm-ı 

yedi bin şikest eyledi 22 çeherşenbede kasr-ı sipâhiyeyle şeref-bahşâ-i iclâs buyurup --- 

ve çavuşân ile letâyifât ve müsâhabet ve kâh pişekârda rûy deryâda mürur ve öbür ve 

kizrân edenleri seyr ve temâşâ esnasında 

[S.32] 

cânib Üsküdar’dan üç çifte piyâde ile sür‘at ile tataklarken haşîm mübârekleri düş olup 

se’val olundukta Diyarbekir’den gelirim deyû cevap edip Paşa sarayına götürür cevapları 

telhîs ile gelmek ---sebep ne olduğundan haber ola --- iclâdan tahrîr olunmadı ve 

ihşâmeden imrâr vefât olunup gurûbe karîb karargâh aliyyelerine ric‘at buyuruldu 23 

pençşenbede seher da’b me’lûf üzere çavuşlar ve tüfenkçiler bâb-ı harem-saray 

Topkapı’ya gidip Şevketlü Efendimiz kasr-ı dilgüşâ-yi âlemin mallarından tüfenk şu‘le 

fettân ile mahalle nişâne --- üçer sebûlar vaz‘ ettirilip nöbetle pikân pikân on aded sebû 

şikest eyledi ve bu esnada kebiryenizâde Abdullah Paşa’nın gece üzerine sîr askerler 

olması münasip görülmekle yevm-i mezbûrda mirâhûr ol --- ağaya fermân olunup Ali 

Cenâh ilâ --- Diyarbekir’den kaldırıp mahalline götürmek için Üsküdar’a kaçıp --- 

‘azîmet --- oldu ve mahall-i zuhurda haşmet-i Padişâhiyle Timur kapıdan çıkıp Bağçe 

kapısı’nda olan maktül Mehemmed kethüdanın sarayına teşrîf ve hariciyesinde deryâya 

nâzır olan kasr-ı sâye-endâz şevket buyurulup nedimâ ve çâvuşan meclis irâlarıyla 

müsâhabet ve mükelleme esnasında --- civarda olmağla müfti vakt İshak Efendi’nin 

mizâcı gayet muharref olduğu huzûr-ı Hümâyûna i‘lam olmayın Şevketlü Efendimiz 

hazinedâr ağaya fermân eyleyip harem hazinesinden melkûf --- kese ile altun getürtülüp 

silahdâr şehriyâr Seyyid Mahmud Ağa ile müfti efendiye selâm irsâl olunup hâtırı --- 
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olundu ve ra’ib me’lûfeleri üzere nedimâ ve  çavuşân ile gurûbe karîb mahalleden ârâm 

olunup ba‘dehu Topkapısı sahil-sarayına ric‘at buyuruldu 24 cum‘ada alay haşmet ve 

dârat --- şâhaneleriyle iskele vâlide ca‘minde salavât-ı cum‘aya edâ edip yine geldikleri 

tarikten Topkapı harem-i Hümâyûna teşrif buyurulup bahş olmadı 25 şenbede yine seheri 

tüfenkçiler ve çavuşlar bâb-ı harem-saray Topkapı’ya gidip Şevketlü Efendimiz kasr-ı 

nazeretkârelerinden mahalle nişânda yedi bin on üç sebû şikest eylediklerinden sonra 

mahalle nişâne bir gûne sağr vaz‘ ettirilip olan bu --- askerde vücudun kurşum ateşnâbla 

def‘ buyuruldu ba‘dehu altı aded sebûy --- mahalle nişâne vaz‘ ettirilip nöbetle herbirin 

ikişer def‘ada darp kurşumla bâlây cidârdan rivaye pirûz ettirdiklerinde çavuşânın alkış 

ettirip aliyenin on inşallah sadâsı simâya pürsite olup kasr --- verdi ve mevâcib tevzi‘anın 

devr mahallinde sadrazamlara ferve-i semmûr erkân ve --- ihsân olunması --- kadim 

şâhane olmağla bu def‘a silahdâr şehriyârı Seyyid Mehemmed Ağa ile irsâl olunmakla 

silahdâr ağaya ikrâmen on iki divâne kese akçe ve beş çukaya kaplı ferve-i semmûr erkân 

elbâs ve mükemmel donanmış bir --- rahş ihsânıyla ikrâm olunup Şevketlü Efendimizden 

ba‘dehu’zzuhur eski ağa bağçesine 

[S.33] 

teşrîflerinde silahdâr ağa kulları kasr-ı merkûmeden gelip rikâb-ı Hümâyûna --- eyledi ve 

kasr-ı merkûmede Şevketlü Efendimiz nedimâ ve çavuş ile sohbet ve zât-ı Hümâyûna 

mahsus olan nöbet --- isbân cihan piyâzenin biran silahşörânda cilve asude medarlarının 

imrâda arz --- deftârları temâşeleriyle imrâr-i vakt olunup gurûbe karîb harem --- ric‘at 

buyuruldu 26 yevm’êl-ehadda mahall-i zuhurda devletle kasr-ı yalıya teşrîf ve hâriç 

kasrda salavât-ı zuhur edâdan sonra --- hisvânelerine --- fezây saltanat olup rûy deryâdan 

emr-i --- eden --- temâşa ve nedimâ ve çavuşânın sohbetiyle zevk bahş olup mahall-i 
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sâmeden ârâm ve azmiye karîb Topkapı nahzeret ve teşrîf buyuruldu 27 düşenbede Et 

Meydanı’nın tam yakından girdiği limanında olân Osman Paşa sarayına teşrîf ve 

hariciyyesinde olan kubbeli odaya şeref-bahşâ-i iclâs buyurup nedimâ ve çavuşânın 

cücegân ve bî-zebânın mülâfalarıyla zevk-i bahş iken beş cüce olan Ahmed cücenin 

makâmı o civârda olup lakin gayet --- ve alil letâfet olup huzûr-ı Hümâyûna gelmeyeden 

iktidâr olunmakla Şevketlü Efendimiz merhameten vâfir altun ihsân edip irsâl ile hâtırın 

se’val eyledi hedâyı men‘al --- ihsân eyleye ve mahall-i asrdan ol mahalde ârâm olunup 

salavât asr bâlâda olan kasr-ı mu‘allâda edâ edip mahall-i sâmeden ol mahalde --- ârâm 

olunup gûrube karib Ahur kapısı tarikinden onluk kapısından Topkapısı’na teşrîf olundu 

28 sülâsada mevâcip mevâcip tevzi‘i sebebiyle divan-ı Hümâyûn olunup vakt zuhurda 

alay kasrına şeref-bahşâ-i iclâs olunuklarında sadrazam hazretleri huzûr-ı 

Hümâyûnlarında zemîn-bûs eyle müşerref olup arz ve istişâre mahalle asrdan mütemâdi 

olup hitâmında sadrazam mahalline ric‘at edip Efendimiz salavât-ı asr edâdan sonra --- 

mevâcibe --- eden mevâcib hevân anın tezâhım düşe düşe --- temâşâ buyurulup kabl-i 

gûrubda atf inân serkeş hoşhârâm kılındı 29 yevm’el erbi‘ada kasr-ı yalısına teşrîf ve 

mahall-i sâmeden ârâm olunup kabl’el gurûb Topkapısı’na ric‘at buyuruldu 30 yevm’el 

hâmisde seher tüfenkçiler ve çavuşlar bâb-ı harem-sarayına götürülüp Şevkatlü 

Efendimiz kasr-ı --- dilkûşelerinden mahalle nişâne gûne sagr nasbına fermân buyurulup 

tüfenk ateşbâz ile gûne sagr hevâye pürvâz ettirdi vakt zuhurda --- efendi sarayına teşrîf 

ve kasr-ı nezahat ârâsında sâye-endâz olduklarında Enderun Ağaları nişancılarına 

umûmen yaya ciridine fermân buyurulup safâya hâtır-ı mülûkânelerine --- hâlât --- la‘ib 

endâzı zuhura gelmekle bâde-i neşât enbisât hâsıl olmağla asra karîb mahalleden temâşa 

olunup ba‘dehu edâ-i el-asr --- kapısından çıkılıp --- alay ile Timurkapı’dan bağçe-i 

Hümâyûna duhul edip Topkapısı harem-sarayına --- atf inân ‘azîmet buyuruldu 
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[S.34] 

1147 mâh cemâziyel’âhirde zuhur eden vakâyı‘ beyân eder 1 cum‘ada50 Ayasofya-i 

Kebîr’in tabaka-i rûhaniyyet --- bâb vasat üzere olan mahfilinde salavât cum‘ayı edâ edip 

hâzır olan cema‘at müslimîn rahmet irtisâm muhâlisat kârının du‘aları --- icâbet arş iclâ 

olacağı --- ve işekâr olunmağın du‘ayı hayrların isticlâ bile yine harem-i Hümâyûn 

Topkapı’ya --- rikâb ‘azîmet buyuruldu 2 yevm’essebtede seher tüfenkçiler ve çavuşlar 

bâb-ı harem Topkapı’ya gidip Şevketlü Efendimiz kasr-ı şâhanelerinden tüfenk aded --- 

mahalle nişâneden dokuz aded gûne sağr yakın yakın şikest edip hatta birinin ol kapâğına 

sonra buğâzayini ba‘dehu --- bir kurşumla şikest eyleyip bir âsâr gurûba --- eyledi mahalle 

zuhurda kasr --- şeref mukaddem Hümâyûnlarıyla --- kubbe-i --- pervin olup divan kasr-

ı letâfet --- salavât zâhiri edâdan sonra deryâya nâzır olan şehnişeyn şâhanelerine şeref-

bahşâ-i iclâs buyurulup nedimâ çavuşân huzûra ihzâr ve sohbet ve mülâtafa-i besyâr 

esnasında sûr kal‘a ve --- üzere iki yüz altmış beş hatve mesafe olan sengin --- üzere beş 

aded sebûy --- bir kurşumla şikest eyledi ba‘dehu bir miktârdan mükelleme ve mülâtafa 

olunup mahall-i asr gelmekle salavât asr divan kasrda edâ edip cânip meydana nâzâret 

eden --- hisvânelerine şeref-bahşâ-i iclâs buyurulup --- nöbet derenin cilve-i işve-i 

kizârları ve meydan --- tek ve tâz ettikleri safâ bahş neşt ve enbisât hâtır gelir âtır 

Hümâyûnları olup gurube karib mahalleden ârâm ba‘dehu Topkapı’sına ric‘at buyuruldu 

3 yekşenbede  mahalle zuhurda kasr-ı yalıya devlet ve sa‘adetle teşrîf buyurup salavât 

zuhur Revan Kasr’da edâdan sonraya hâriç kasrda olan taht-ı Padişâhane sâye-endâz --- 

olduklarında rukûb --- mensup nöbet ---silahşörânda --- deftâr işve medâr tek ve tâzlarıyla 

enbisât --- hâsıl olup ve nedimâ ve çavuşânın mülâtafalarından zevk bahş olmaları 

                                                           
50 29.10.1734, Cuma. 
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hilâlinde mukaddemâ --- eflatun hem neşîn olan Konya şehri etrâfında kıtta‘ tarik olan 

perçimoğulları dedikleri --- eşkiyâ gayet haddin tecavüz eylemek ile cevânip etrâftan 

nefîr âm ile --- olunup meydan --- olmayıp katl esnasında oğlun götürüp --- oğlunu gördü 

ki --- benim ol deyû vasiyyet eyledi deyû nakl olundu ba‘dehu kendin --- katl edip girift 

oldukları esnada soylu --- firâr eden iki --- bir neferiyle ele götürülüp maktûlânın re’s --- 

ma‘an --- istâyine ihzâr ve irsâl edip yevm-i mezbûrda ba‘dehu’l asr huzûr-ı Hümâyûnda 

sâhil deryâda bunları arayıp gelmeleri ---  oldu ba‘dehu Efendimiz Topkapı’ya azm ve 

teşrîf buyuruldu 4 düşenbede dünki gün ihşâme sa‘at --- kaldıkta müfti asr olan --- İsma‘il 

Efendi-zâde İshak Efendi dâr --- hilat edip ihşâm karîb  

[S.35] 

 olmağla defn mümkün olmayıp yevm-i mezbûrda sadrazam ve sadrın ve erkân-ı devlet 

ve ulemanın re’sleri Sultan Mehemmed Cami‘inde salavât zuhurda cenaze --- zeyn edâ 

edip kırkında pederinin cami‘nin terbiyesinde peder yanına defn olundu fevtine iktibâs 

tarikiyle bu --- tarih eyledi *kulu el vefât sâhibe’l XXX * ve el bâki hayru’l leke minel 

evveli ve sehr Efendimiz saffe-i Hümâyûna teşrîf edip ba‘dehu sadrazam Ali Paşa 

hazretleri --- yüz sürüp sadr-ı fetvaya münasip olanı istişâre olunup ---sadr-ı rum olan --- 

efendi bir --- sâlih olmağla müsenned fetvaya münasip görülüp sadrazam hazretleri 

arzdan çıkıp kapıcılar kethüdası --- errûhi Osman Ağa’ya fermân ve da‘vet için irsâl 

olunup ve Efendimiz --- odasında yalnız kuşhâne ta‘amını ihzâr ve tenâvül buyurulup 

kapıcılar kethüdâsı ağadan --- efendinin hanesi Sultan Mehemmed Cami‘i semtinde 

olmağla kasr-ı yalıdan piyade ile belâta çıkıp ba‘dehu hanesine varıp efendi piyade ile 

kasr-ı yalıdan sâfâda misafir odasında sadrazam ve darüs’sa‘de ağasıyla cizve-i ârâmdan 

sonra senet odasında sadrazam huzûr-ı Hümâyûna gidip ba‘dehu efendi hazretlerinin 
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huzûr-ı Hümâyûna da‘vet olunup kanun-ı kadîm üzere olan sadrazama iki kat --- ferve-i 

semûr hil‘at elbas ba‘dehu derri efendiye beyaz çukaye kaplı ferve-i semmur erkân --- ve 

ikram olunup yine misafir odası ta‘bir olunan kasr-ı divâne revâne olunup zayıf 

misafirâneye mirâ‘at hitâmında sadrazam ve müfti efendi mem‘unen sadrazam sarayına 

teşrîf eyledi ve Efendimiz --- odasında ârâm üzere iken ba’büssa‘de ağası kendinin ve 

saray rikâbiyyelerin hazine-i Enderuna teslim eyleyip teslimini meş‘ur rikab-ı Hümâyûna 

arz ---edip makbul Hümâyûnum olmuştur deyû arz mahaline hatt-ı Hümâyûn şevket-

makrûn --- ve ba’büss‘de ağalığı --- çukaye kapılı ferve-i erkân elbâsıyla ikrâm olundu 

ve --- olmak üzere bir --- sa‘at ve saray ağası --- bir altın sa‘at rikab-ı Hümâyûna arz 

olundukta mahalle kabul şehriyâride vâki‘ olundu ba‘dehu Efendimiz tehdit ve --- edip 

Sepetçiler Kasrı’na şeref-bahş olup hâriç kasrda salavât zuhur edâ edip câlis taht-ı 

Hümâyûn olunup nedimâ ve çavuşân ve --- mülâtafalar temâşâsıyla safâ-yâb ve kâh 

ğişekârdan kizrân eden sefine ve piyâde süvarileri seyrân ile mahall-i asrdan imrâr vakt 

olunup ba‘dehu edâ-i el-asr karargâh aliyyelerine ric‘at buyuruldu 5 şeşenbede divan-ı 

Hümâyûn olup Şevketlü Efendimiz seheri divan --- teşrîf buyurup temşît --- mesâlih 

re‘aya ve pirâyeden sonra mahallerine avdet buyurulup --- Rumeli kadı‘askeri --- 

islâmiyye ile ikrâm olunup sadr-ı rum --- hâliye nakîb ilâ şeref olan müfti Feyzullah 

Efendi Damat --- Mahmud Efendi saliha-yı immetten bir müteverri‘ pîr olup tarik ---  

[S.36] 

 dahi cümleden mukaddem olmağla sadr Anadolu zâtıyla şeref olmadan --- rumeli 

kadı‘askerliğiyle ikrâm olunup hizmet nekâbet --- kalmakla sâbıka sadr rum olan --- 

Zeyne’l Abidîn Efendi’ye tevcih olunup nakîb’ül eşraflık hizmetiyle --- kılındı ve yevm-

i mezburda --- teşrîf olunmadı 6 çeherşenbede seher tüfenkçiler ve çavuşlar bâb-ı harem-
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saray Topkapı’ya gidip Şevketlü Efendimiz karargâh aliyye-i Padişâhaneleri olan kasr-ı 

nazeret fezâda tüfenk ateş zebândan endahte olan kurşum --- keşân ile mahalle nişâneden 

yakın yakın dokuz aded sağr --- eyyûbi şikest edip hatta birbirin kapağını dahi başka darp 

kurşumla şikest eylemek --- tüfenk endazide bir asâr ba‘dehu derki dest-i 

mülûkânelerinden zuhura geldi ve mukaddemâ donanma-i Hümâyûnun bahr-ı sefirden 

gelmeleri için kapudanbaşıya taraf şehriyâriden baş çukadar Ahmed Ağa hatt-ı Hümâyûn 

şevket-makrûn ile gidip da‘vet eylemesiyle yevm-i mezbûrda gelip kapudan cânım Hoca 

Mahmud Paşa --- eyledi ve yirmi bin çukadar ---mehterhane fasl eyleyerek --- Ahûr 

kapıdan biri gelip Topkapı ile Tophane mâbeyninde --- endaz ve ortanca bin çıkartmaları 

ve sâkazâde rikab-ı Hümâyûna hediyye olmak üzere yaptırdığı iki aded ikişer anbarlı --- 

kebirce ve tophane mabeyninde otuz kürekli filke-i Hümâyûn nâmıyla ma‘nûn 

kalyonların birine kapudâne ve birine --- sebhaklarıyla müzeyyen eylemiş anlardan 

ortanca gelip ol mahalde ---endaz olup ve mu‘ayyinlerinde kilân --- zehire ile memdu dört 

aded yazarken kalyonlardan gelip ---yanaşıldı ba‘dehu mahall-i zuhurda Şevketlü 

Efendimiz devlet ve sa‘adetle kasr-ı yalıya atf inân ‘azîmet buyurup hariç kasrda salavât 

zuhur edâdan sonra taht-ı Hümâyûna sâye-endâz iclâs ve --- olup merkum kalyonlar ve 

donanma-yı Hümâyûnu ve rûy deryâda pişekârdan kizrân eden piyade ve bahr-ı siyahtan 

ve mahall-i sâyeden kilân sefine-i --- temâşa esnasında müsvedde fakir Ahmed kâtib ---

kullarına mukaddemâ ihsân ve i‘ta-yı padişâhaneleri olan Şam ze‘ameti bî hâsıl olmağla 

--- hacı Mustafa fevtinden bir ahar za‘amet tebdil i‘ta ve ihsânıyla çırağ ve ihya buyurup 

bu mahalde arz ---hatt-ı Hümâyûn şevket-makrûn --- bu kulların mesrur ve handan eyledi 

hak sabihâne ve te‘ali vücud nârin Hümâyûnların hatalardan ve --- masun ve mahfuz edip 

taht-ı saltanat aliyye-i cihanbânilerde --- pîr eyleyip dârında --- mesrur eyleye ve ida-yı 

devlet ve dîn düşman ba‘id ve karinlerin kahhâr zevâ iclâs Allah kahraman cilâliyle 
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kahhar eyleye amin yâ mu‘ayyen ve yâ mucibe’ssâ’ilîn --- elmürselîn ve --- Efendimiz 

nedimâ çavuşân ile mahall-i asrdan imrâr vakt olunup ba‘dehu salavât-ı asr derun kasrda 

edâdan sonra Topkapı’sı harem-sarayına ric‘at ve karargâh aliyyeleri olan devlet saray 

Padişahânelerine avdet buyuruldu 

[S.37] 

7 hamiste sadrazam Ali Paşa ve şeyhülislam cedîd --- Efendi hazreti kasr-ı yalıya gelip 

Şevketlü Efendimizin teşrîf-i Hümâyûnlarına muntazır iken vakt zuhurdan mukaddem 

sa‘at beş devletle teşrîf-i Hümâyûn buyurulup kasr-ı yalı mukabiline galindikte sadrazam 

hazretleri piyade --- istikbâl edip zemîn-bûs ve --- gidip rahştan nüzûl mahallinde bağl --

- yalı kasrı haricinde olan taht-ı Hümâyûna şeref-bahşâ-i iclâs buyurup sadrazamla bir 

miktâr mükellemeden sonra müfti efendiden huzûr-ı Hümâyûna da‘vet olunup anlarla 

dahi mükellemeden sonra haseki ağaya fermân olunup bostancıbaşı sandalıyla gidip 

paşalarda --- mesenden kapudanpaşayı huzûr-ı Hümâyûna avdet için irsâl ve kânun üzere 

bir kese akçe atiyyeyi haseki ağaya verip ba‘dehu kapudan paşa sandal mezkûre süvâren 

yalı kasrında darüssa‘de ağası yerine gelip ol mahalde sadrazam ve müfti efendi arzından 

çıkıp darüssa‘de ağası yerinde kapudanpaşa mülafât edip ve birer kahve-nûş ve cizve-i 

mükellemeden sonra sadrazam yine huzûr-ı Hümâyûna gidip ba‘dehu müfti efendi da‘vet 

olunup ba‘dehu kapudan --- hoca paşa huzûr-ı Hümâyûna gelip zemin-bûs 

eylediklerinden sonra olan sadrazama iki kat sıra sıralı ferve-i semmur elbas ve müfti 

efendiye hil‘at semmur bizâ --- kapudan paşa bir kat sıra sıralı semmur hil‘at berdüş 

olundukta herbirinin zemin olmalarında çavuşân birinin ---  Padişahımıza umurlar ve pare 

alkış edip ve müfti efendi devâm umur-u devlet-i Padişâhiye du‘ası tamamında 

kapudanpaşa ile  bir miktâr mükelleme olunma hilâlinde kapudan paşa bir kağıt çıkarıp 
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sadrazama anlardan Şevketlü Efendimize verip keşâd olundukta --- muharebelerinin 

tezayür eylemiş temaşâ olundu ve bu mahalde dokuz aded çıkarmanın --- ne pişekârda 

olan tahta perde verasında sadrazam cânibinden hil‘at elbas olunup bostancıbaşı ve 

Çavuşbaşı tabzzede olmağla vekili kapucubaşı Ya‘kup Ağa ve kapucular kethüdası ve 

miran merkumeden hil‘at elbas olanlarla yakın yakın meydanda huzûr-ı Hümâyûnda 

zemin-bûs edip ba‘dehu çıkartmalarına avdet tamamında kapudanpaşayadan izin olunup 

paşadır deyû gidip ve müfti efendi darüssa‘de yerinde ârâm edip sadrazamla mükelleme 

esnasında paşa --- ve çukadar mallardan ve mezbure hediyye olan kürekli kalyondan --- 

Birun top ve tüfenk sengi eyleyerek tersane-i aliyyeye --- endâr olundu ba‘dehu sadrazam 

ve müfti efendi hazreti saraylarına teşrîf edip Efendimizden salavât zuhur edâ edip 

çavuşlarla mahall-i asrdan imrâr-ı vakt olunup salavât asr edâdan sonra Topkapısı’na 

ric‘at ve karagâh isbân saltanatlarına avdet olundu 8 cum‘ada Ayasofya-i Kebîr ve --- 

cema‘at kesire-i müslimîn rahmet irtisamla Şevketlü Efendimiz salavât cum‘ayı edâ ve 

du‘ayı hayırları isticlamında --- re’s’el müşâ için yeni bağçelizâde --- efendinin --- 

[S.38] 

--- azm --- belâgat nisâbları isğâ-i Hümâyûn olunup hitâm du‘adan sonra karargâh aliyye-

i sahil-sarayına avdet ve teşrîf buyuruldu 9 şenbede51 eski ağa bağçesinde teşrif-i kudüm 

sa‘adet lüzumlarıyla --- kizâr --- buyurduklarında mu‘tâd üzere --- şevket masup cilâvet 

süvarinin düz nöbet --- hasret olan sa‘d ifterân cihân --- herbirinin hakkında * zehr 

semnud --- deftâr --- cilve-i yâri ---cânân gibi bahş eder harâm --- veren giriftârı bu usâf 

--- olup cilvegâh ars-ı letâfetde işve mirâr --- hareketleri vezirân silahşörânda cevelân tek 

ve tâz cilve hayr müzmer --- olup ihrâdenin arz --- etvârları temâşâsıyla zevkiyâb ve --- 

                                                           
51 06.11.1734, Cumartesi 
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mülteciler ve çavuşân-ı meclis ârâlarıyla külfet ve --- müsâhabet esnasında muharrer fakîr 

kullarına ihsân-ı Padişâhan buyurulan ze‘ametin berâtı cânib âsafîden gelip gelip bu 

kulları divan şâhı --- Şevketlü Efendimiz bir --- mûcebince amel oluna deyû hatt-ı 

hümâyun şevket-makrûn geşidesinde hizmetde olup tamamında hizmetimizden tamâm 

olup Şevketlü Padişâhın --- mübâreklerine yüz sürüp seyr saltanat aliyyelerinde da’im ve 

düşmanları kahr olsa --- olması için ---vezârı ile du‘a eyledim inşallah te‘ala hedef icâbete 

makrûndar --- bu kadar ve bu kullarının --- ekseri --- sefîr olmağla yevm-i mezbûrda irsâl 

--- izn-i Hümâyûn olup ve sîr kâtibi hizmetine hâne-i hassadan hafız Mehemmed Efendi 

kulları me’mur olup ve hâne-i hassaya sercâme şûy --- Abdullah Ağa vaz‘ olundu ve 

ba‘dehu’l asr Topkapısı sâhil saray me’vilerine atf inân ‘azîmet ve teşrîf buyurulup 

tebdizhâneme bu mahalde --- eyleyip ve hizmet tahrir mezâ olan vakâyi‘nin bu fıkrada -

-- oldu 


