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HAMET
«

On

sekizinci

ve hicviyeleri
se tahsili

ile

asr ortalarnda

öhret

görmü, müderris

fndan himaye edilmi,
tür.

kazanm

yaam,

zarafeti,

tuhaf fkralar

bir airdir. stanbulludur,

medre-

olmu. Sadrazam Koca Ragp Paa

1768 de menfi olarak gittii Rodos'ta

tara-

ölmü-

Saraj BurHM

Saray düünleri yahtt padiah oullar%nrn sünnet düünleri üzerine

yazlan Sumâme'lerin, padiahlarn çocuklar dünyaya geldii zaman hmleme alnan

Vilâdetname'lerin,

an'anelerini göstermek

tarih

kymetleri vardr. Üçüncü Mustafa'nn
nasebetile

geçmi asrlardaki Türk

bilhassa

bakmndan,

kz

Hihetullah Sultann

yaplan donanmaya dair air Ham.et'in

mayun, bu kymetli vesikalardan

yazd

ile

bir iki muvaffaktifeti

ile

saltanat yllan,

memleket

Bel-

Avusturyaya braklan Küçük

imalî Bosna ve imalî Srbistann istirdadndan

mud'un son

Vilâdetname fhk-

1739 Belgrad muahedelennin imzas,

grad ehrinin ve Pasarofça muahedesi
Eflâk,

doumu OM-

bir tanesidir.

Fransa'nn tavassutu ve Türk ordusunun da son
üzerine Rusya ve Avusturya

âdet ve

kaynaklarmz arasnda pek hüyük

için sulh

sonra, Birinci

ve refah

detri

Mak-

olmtuftu.

hüküvdar olan Mahmud 1754 de

Hassas, iyi kalhli, merhametli ve efik bir

Ölümü, büyük

öldü.

ekzantrik

mucib

bir teessürü

adamd. Zamannda

bir

sonra onun da ölümü

Ona kz kardei

isek

korkarm

bir hâdise

tahta

çk-

ibka

etti.

damad

Saliha Sultan da vererek

edindi.

Ragp Paa

ki sonra eski düzeni de bulam,ayz»

etmi

esasl maddesi olarak kabul

manl hükümdarlarna

olmad, üç sene

bulduu Ragp Mehmed Paay mevkiinde

alt yü, 1762 ye kadar sadrazamlk eden

mn

mühim

harici

Üçüncü Osman

Üçüncü Ahmed'in olu Üçüncü Mustafa

ile

t; sadaret mevkiinde

oldu. Yerine geçen

idi.

<.Mevcut ahengi bozar

sözünü siyaset programt-

Asnntn kendisinden evvelki Os-

çalkan ve münevver,

nisbetle

Üçüncü Mustafa'ya

devlet idaresinde bir

yapmak lüzumunu hissetmi olan Üçüncü Mustafaya dayanarak

slahat

de belirecek tehlikelere

kar

ciddî tedbirler

Ragp Paa

rinden istifade edememiti. Koca

kadan ve devlet ilerinden ziyade edebiyat

ile

alamam, bu uzun

ileri-

sulh dev-

öhretini alan bu vezir politiitigalinden ötürü öhret ka-

zanmt.
Birinci

Hicrî 1172

yl

Hibetullah

Osman kz ve olan

ve Üçüncü

Hanedann

ölmülerdi.

di.

Mahmvd

ilerisini

düünenler end.ieye düüyorlard. Nihayet

recebinin on beinci günü, Mustafa'nn bir

ad

verilen bu

On

sekizinci

dili ile

fakat nüshalar çok azdr, güç
ikinci

da.

dünyaya gel-

etü.

kaleme alnan bu Vilâdetname

bulunur.

te, Küçük

tarih

baslmtr,

kütüphanesinin

kitabn, bu eserin bugünkü dilimize çevrilii tekil ediyor.

Vasf, tarihinin 1172 senesi vak'alar arasnda, Hibetullah Sultann

munu öyle

n

dou-

kaydetmitir:

«Recebin on beinci günü

ad

bir

air Hameti, bu donanma üze-

Hümayun» yakmaa memur

asr yaz

kz

Sultann erefine de on gün on gece süren

donanma yapld. Sadrazam Ragp Paa
rine bir tVilâdetnamei

brakmadan

hiç evlâd

Padiahn

bir ktzt

dünyaya

geldi.

Hibetullah

konulup yedi gün yedi gece stanbul ve havalisinde ehrâyin yaplacatellâllar

umuna

bir

halkn kalabalk bulunduu yerlerde

ilân ettiler.

çok tarihler söylendi:

Binde bir vâki olur böyle dilâra tarih

Oldu kevne tarabâver Hibetullah Sultan

Ragp Paann kaleminden çkan
Om,rü ikbâl

ile

tarihtir.

geldi Hibetullah Sultan

de Tevfik Efendi merhumundur.

Sultann do-

Sultanm doumundan otuz kvrk gün
Bedestan kethüdalarna keyfiyet

için

hazr bulunmalar

evvel, ihtiyaten

bildirildi.

Dükkânlamda

donanma levazrrun hazrladlar. ehrâyine itirak edecek

aalan da hazrlklarn

ve ocak

de haberinde bekliyorlard.
re

birbirinden gizli

Doum,

avize ve sair

olan

sair rical

yapmlar, kulaklar müj-

örenilince zengin ve fakir hallerine gö-

kapilann donatt, gece de mealeler, kandiller yaktüar. Her köede da-

zuma

vul ve

etar

ve her tarafta cenk ve

sesleri

nidalar

kalblere

safa

Hokkabazlar ve âzas mütenasip rakkaslar hünerlerini gösterip gö-

verdi.

Her ev

nüller elediler.

bir

düün

evi,

her dükkân bir elence yeri oldu. Re-

cebin yirmi birinci günü Sadrazam tarafndan yaptrlan altn ve mücevherli

Enderunu hünayuna

beik. Kethüda Bey

ile

aas

beiin

tarafna gelip

yerine takdim
avizelerle

etti.

ayam

öptü ve

gönderildi.

Kethüda aa. Kzlar

Kzlaraasna

Saray hümayunda da Hâs

o da

donatld. Bundan baka, Topkap, ncili ve Aabahçesi kökleri,

Babhümayun

çadr kuruldu. maret duvarndan saray m.eydanna doru

bir

kadar,

etti,

oda, Kiler ve Seferli daireleri

Babüssaade, Ortakap ve sair yerler donatld. Bilhassa

nma

teslim

Babhümayun

iki

ya-

yüz

içinden Babüssaade'ye varncaya kadar da dört yüz

miktar mealeler dikildi. Kapu aralan billur avizeler ve hesapsz kandillerle
süslendi; kapulann sa ve soluna amdanl bir kaç yüz tane küçük ve büyük

endam ayrudan konuldu.

Paakaps

da renkli kandiller, garip heykeller ve acayib timsallerle

donatld. Avizelerle süslendi. Bilhassa
bir

cami yapld.

du ve her snf,

donanmas da

Donanmann

içi

ve

d

rengârenk kandillerle

lâtif

son günü esnaf alaylan tertip ve tanzim olun-

san'ati iktizasma göre

alay gösterdi. BuTidan sonra deniz

tenbih olunup sallar üzerinde türlü acayib eyler icad olundu,

çeid çeid deniz ve püskürme ve çarkfelek resminde yer yer fienkler atld. Her ocak

baka bu

bir

gece san'at göstererek donanmaya nihayet verildi.

Bundan

meserretten hisse almak üzere bütün memleket vali ve hâkimle-

rine emirler gönderildi.^

Doumu
amad.

büyük

bir

donanma üe

Hicrî 1175 de üç

yanda

tes'id edilen

Hibetdlah Sultan çok ya-

iken öldü. Vasf bu ölümü de öyle kay-

dediyor:

«Üç

yamadan

yanda
öldü.

bulunan Hibetullah Sultan, Zilhicce ortasnda hayatna do-

Mutad üzere Sadrazam, eyhülislâm ve

malan lâzm zevat
tiler.y

ile

sair

resmen bulun-

yeni olarak yaplmakta olan Lâleli türbesine defnet-

READ EKREM KOÇU

Donanma hazrlklar
Padiahmz

Sultan Mustafa'nn cülusundan on alt on yedi ay

geçmiti; bin yüz yetmi

banda

çocuunun douan ve evket âdeti üzere eh-

iki recebinin

bir

yaklatndan, eskidenberi gelen
râyin levazmnn tedariki ve ötedenberi lüzum görülen yerlerin do»atlmas hakknda bir ferman çkt.
Evvelâ Babhümayunun önüne bir ota kuruldu. BabhümayuKiu

»un

içi

ve

d

nice

kymetli avizelerle ve nice esiz kandiller ve ay-

d

haziBab hümayunun sanda,
neden hâs frn kapsna varmcya, Hastalar kaps ve Düzme kap
denilen yerlere; solunda da Enderun Cebehanesi ve Darbhane ve eh-

nalarla süslendi ve

remini

aydnlatld.

ambarlarnn kap ve duvarlarna, altn ve gümüten

yaplm

^ne gibi ekiller ve nice kymetli nakl, ilemeli kumalardan

flân-
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dre eklinde bayraiklar asld; saray avlusu

d. Ortakap'nm

iki

saysz

kandillerle donatl-

tarafna gayet büyük aynalar kondu, onlara uy-

gun gayet büyük nadide ve güzide avizeler asld.

Enderunu hümayunda,
ye anlan aalar,

Kilerli, Seferli, Hazineli

Padiahn

nefsine

ve Hâs odal

di-

mahsus kasrlar kandillerle do-

nattlar. Flândreler için dikilen sütunlarn arasnda «Mübarek bâd»

ve «Saadet bâd» gibi sözlerle mayhalar kurdular.

Sadrazam ve eyhülislâmn konaklar, stanbulda oturan Vezirlerin

baa donatld.

ve Kazaskerlerin konalklar batan

kaps, bu mevkide bulunan devlet

efendi

Defterdar-

kaplar, Aalar

ricalinin

kaps, Cebehanei Âmire, Tophane, Arabaclar kârhanesi. Çadr mehterhanesi, Tersane, Yeniçeri

klaklar ve gümrükler fevkalâde

tezyin

ve tenvir olundu.

Kadîm

âdet üzere

a donatld.
plar

çar

ve pazar ve dükkânlar keza batan aya-

Eski donanmalarda

yukarda

tezyin olunagelirdi. Yine o veçhile

buyuruldukta,

memurlardan

istekle evlerini

donatmak

gayri olan

için izin

yazdmz

bütün halk

da,

istemek üzere Sadrazam

vardlar; bir istida sundular. Sadrazan izin verdi.
kes

büyüklerin ka-

donanma yaplmas ferman

Bunun

evk

ve

kapsna

üzerine her-

hazrla balad.
Divan hümayun

Evvelâ mazul kadlar.
bulunanlar,

1er ki

Dergâh

âli

kapcbalan

Zâim aalar, paras

gedikli

rekabet ve müsabaka

gece gündüz

kaplarn açk

kurdular, kimisi traide

rafnda oturacak
tüfe ve

srma

ile

yerler,

aalar,

olanlar evlerinin
ile

kâtiplerinden açkta
müderrisler,

kaplarn

kadlar,

öyle süsledi-

binlerce kandiller, avizeler astlar;

tutup avlularnn içine birer geni sedir

mermer

fevvareli

adrvan

ve fskiyeler

maksureler yaptrdlar; ekserisi diba,

dokunmu

zerbaft denilen

kymetli

et-

üs-

kumalardan

her bir evde ikier üçer aded flândire resminde bayraklar asld.

kap ahbap gönlü avlamak için avcu ahin
açlm, bar açk âk kuca gibi hazr olup, yabanc ve

Elhasl, her ziynetli

kanad

gibi

tandk birbirlerile karp koklaarak zev^kü sefa için elbirlii ettiler. Bu donanma için sarfedilen para akllara durgunluk verir. Sadrazamlarm kaplar donanmalar olduu zaman, gümrük tarafndan
tezyin olunagelmek eski bir kaide idi. Fakat Ragp Paa, Mîriyi koni-
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mak

donanma masrafn kendi hazinesinden
verdi. Saraylarnn kâane ve divanhanesi, meydanlar öyle tezyin olundu ki, baz hediye gelen avizelerden maada hare ve sarfolunan
için

bu kaideyi

terketti,

yirmi bin esediyi buldu. Geceleri kandillerde

be

ya

yakld.

mizle

donanmay hümayun masraflarn müzakere

öyle

Büyüklerimiz

rnn doruluunu

dursun,

bin okka zeytin-

akran

ve

emsali-

ve hare ve sarfla-

gözden geçirdiimde en az bin ve bin

be

yüz ku-

rutan noksan sarfetmediklerini gördüm.

Baz paral olan gayretli kimselerin dahi masraflar dört be bin
kuruu bulmutur. Sadrazam efendimizin gerek bahi ve pikeleri,
gerek ikametgâhlarnn süs ve döemesine olan masraflar donanma-

nn bandan
bu

lâsa

teklif

sonuna kadar

be

yüz

ve tezyin bir tarihte

elli

kese akçeden fazla oldu. Hu-

olmamtr. Her

yer diba ve

zi-

baden perdeler ve altn ilemeli örtülerle süslendi.

çarl, doumdan otuz krk gün evvel, dükkânlarn
ve sokaklarn batan ayaa tezyin ettiler.
Evvelâ Cevahir bedestannn içi, tavannn ortasndan yere varnBilhassa

caya, duvarlar zerbaft

göre

mallarn tehir

ile

kapland. Dolablarnda, herkes iktidarna

Bu

etti.

arada,

gümü

telden bir kafes içine üç

bin keselikten fazla mücevherler koyarak Bedestan

kethüdasnn

bnn önüne asmlard.
Kuma bedestan dahi rengârenk kumalarla süslenmiti,
hüsnü ân kuma satan srma perçemli Sakzl Rum tazeleri
puthaneye dönmütü.

dola-

içinde
ile

bir

Sair sokak ve pazarlar dahi Cevahir bedes-

Doumdan yirni otuz gün evvel halkm fevkalâde evk ve istekleri ile çar ve pazar gece gündüz tezyin ve tenvir edildi. Bilhassa çarl esnafn taze ve mahbub çraklar, mercan

tan ayarnda süslenmiti.

dümeli

al

mintanlar

ile

meli destarlarnn ucunu,

erguvan fidanna dönüp, altn srma ile-

«Uaka mübarek

ola püsküllü belâlar»

mua-

örtülmü kulak mem.eleri tarafna salmlard. Kadnlarn seyrü temaaya ötedenberi hrs ve dükünlükleri
haddinden fazla olduundan ve çok gezip dolama yüzünden gebe kadnlarn çocuk dourma haletleri de olabileceinden, kadnlarn be-

melesile, sünbül saçlar ile

destan etrafnda ve kalabalk olan yerlerde
di.

dolamalar yasak

edil-

Amma, Sadrazam, kadnlarn donanmadan mahrum olmalarn

reva görmeyip, Ketenciler
asude, ekser

n

dükkân

çars

zara

keten

ayandan emin

Msr

sahipleri de keten gibi ak sakall

olduundan kadnlara tahsis

seri gezip

ötedenberi e^kek

gibi

edildi.

donmadlar

çkmak» dadaasndan

Bu

suretle, sair

ve baz halet

kurtuldular.

bezirga-

çarlarda

ile

ve

ser-

«iplikler pa-

Sultann

doduu

Recebin on dördüncü perembe gecesi,

d,

kz

olarak

verdiler.

dodu.

Sadrazam,

Padiahn

ler;

idiler.

Doum

kalkp Arz odasn terif buyurup,
bir

kz

hayrl

dualar

haber
sahibi
ettir-

müjdesi verildii zaman kütüphanelerinde

kendisine resmen tebliini bekledi.

duunu,

beklenilen evlâ-

Doumu Sadrazama Karakulak aa ile
doum alâmetleri belirelidenberi; nefes

olanlara taraf taraf binlerce ihsanlar göndererek

mekte

gece

ile

tarafndan

Padiahn baba olmakla eref

dünyaya geldiini,

n bildiren bir hatt hümayun

doumun Padiah

adm

idi-

bul-

da Hibetullah koyduklar-

Bamüsahib Cevher

aann

geldiini

haber almca, yerinden kalkp Kethüda bey ve Reisülküttab Efendi ve

Çavuba aa ve Tezkirei evvel ve sani efendiler ve maiyeti
beraber merdiven

bandan karlamaa

gitti.

kullar

ile

Sadrazam, müjde hat-

ttn hürmetle alp Arz odasna döndüler, tane tane güzel okuyular
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hatt hümayunu ayakta, yüksek sesle kendileri okudular. Padia-

ile

hn bir kz olduunu
ni

okurken,

ve

Sadrazam

adn

HibetuUah koyduunu bildiren cümlesi-

saffet

gözyalar beyaz sakalnn

ve sadakatndan

alamaa

tellerine inci taneleri gibi

baladlar,

yuvarland; hazr

bulunanlar da alattlar. Hatt hümayunu okuyup bitirdikten sonra
yerlerine oturdular; Cevher

Hatt hümayuna karlk

aay

da ikram ve

olan tebrik ve

teekkür

güzel yazsile yazdlar. Bir keseye koyup
lediler.

Sonra,

iltifat ile oturttular.

mührü hümayun

aaya,

be

bin

iki

yüz

kuru kymetli

samur kürk giydirerek sevindirdikten sonra üç bin adet
ettiler.

aaya

mühür-

bir

zeri

erkân

mahbub

Maiyetinde olan koz bekçilerine ve uaklarna yirmiden

fazla hil'atlar giydirdi, onlara da

her

ile

mutad üzere buhur ve erbet ikram olundu. Sadrazam

efendimiz, Cevher

ihsan

kendi elinin

telhisini

bir de

donanm

bakaca be yüz kuru

at çekilerek izaz

ve hürmet

verildi;

ile

Cev-

gönderildi.

Yirmi otuz gündenberi hazr olan kandiller ve aynal amdanlar
ya'kld. Avlularda ve
di.

Kum meydannda

saf saf

mealelere ate

veril-

Kaftanl altn srma ielmeli çavular «Uyana Mehterba» nida-

sile taraf taraf

nâra attlar.

hümayunda Kûsu

Gün douncya

kadar, faslasz,

Dairei

Sadrazam saraynda davul zurnalarn
gökyüzünü tuttu. Bu doum gecesinin ertesi perembe günü erkenden tellâllar, stanbul halkna yedi gün yedi gece Velâdeti hümayun ehrâyini yaplacan ilân ettiler. Her taraftan davullar çalnmaa, toplar atlmaa baland.
sabilerin ve

sesi

O

esnada, âdetten olarak,

Padiahn

ke gitmek üzere eyhülislâm Efendi

bir iradesi ile beraber tebri-

Sadrazam sarayna davet olundu.

Maiyetlerinde Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri ve Yeniçeri

aas

duu

Yalkö-

halde Sadrazam sarayndan

künde huzura kabul
öperek döndüler.

edildiler;

Saray hümayuna

Padiahn oturduu

gidildi;

sedirin

ol-

saçaklarm

ehrâyin
Padiahn ferman

can

ile tellâllar

nakl

donanma

kat daha süslendi. Halk birbiirne

ola-

kumalarla ve altn

süslenmi olan kaplar, dükkânlar, meydanlar ve evler

tellerle

riklere

yedi gün yedi gece

yirmi otuz gündenberi

ilân edince,

varp bayram merasimi

bir

gibi teb-

balad. Esnaf da kendi akran ve emsalile kucaklat; enlikler

balad.
binlerce

Köe köe

gönül

kandrc

görülmemi eyler

köçekler ve yeK yer hokkabazlar

tertpi ettiler. Köçeiklerin kimi

kadnlara

mahsus ehvetengiz esvablar giymi, kimisi raksa mahsus kyamet ko-

parc kyafet

ile

hanümanlarn

ev ev cünbü ve yer yer gösteri ederek zevkü sefa

yama

ettiler.

Geceleri sabaha kadar kandiller ve me-

aleler yakld. Halk kol kol sefasna bakt, hatra zevkten

ey

gelmedi.

Her

bir esnaf san'atlerine

elbiselerle nice garib

baka

bir

mahsus ve uygun rengârenk

ve gülünç eyler icad

ettiler.

Meselâ mücellidler ve
lahlar,

balarnda acayib

kâdcüar

elvan

ekilli Kalensuva'lar, türlü türlü bayraklar

ve fenerlerle; kavaflar da sahtiyan ve
ler

çeid çeid postlarla kimi

sair esnaf

kâdlardan cübbe ve kü-

ay

meinden

libaslarla;

kürkçü-

ekline ve kimi kurd heyetine

da iine uygun acayib ekillere

girip,

girip,

Padiahn önünden,

muntazam ve müretteb Alaykökü tâbir olunan kasrm altndan geçerek Sadrazam sarayna geldiler. Pek çok bahiler aldlar ve seyircileri güldürerek sokaklarda gece ve gündüz dolamaktan ayaklar
su toplad. Halkn bu mertebe evk ve isteini gören Padiah donan-

maya üç gün üç gece daha ilâve etti.
Sadrazamn saraynda ip cambazlar ve pehlivanlar ve çengü çiana; gecelerinde hayalciler, saz ve söz ve mehterhane ile enlik ve
sürür gulgulesi gökyüzünü tutuyordu.
Vezirlerin saraylar, ekâbirin konaklar, hali vakti yerinde olan-

larn evleri hanende ve sazendelerin gönül
Tersanede, Tophanede,

vam

Aa kapsnda,

açc nameleri

ile

doldu.

Cebehane, ve gümrüklerde de-

üzere kol kol çengiler vard. Herkes evlerinde yaptklar sedir ve

sofalarda ahbaplar ve dostlar

ile

oturup ülfet ve sohbet

etti,

geçen

rakkasalara ve hokkabazlara, kudretlerinin üstünde ihsanlarda bulundu.

Bu

oyuncular, birbiri arkasndan, bilhassa

hünerler gösterip bahiini alp giderlerdi.

tanzim edip Sadrazama takdim
zat

ettiler

Sadrazamn önünde

Zamamn

airleri tarihler

ve pek çok caizeler aldlar. Biz-

Sadrazam Efendimiz de evk ve sefalarndan

bir tarih

tiler:

Lütfü ikbâli veliünniemimle buldum

öyle

tarih ki

hakknda

dinilse

ayan

Binde bir vâki olur böyle dilâra tarih
«Oldu kevne tarabâver HibetuIIah Sultan».

tanzim

et-

Donanma

günlerinde

stanbul külhânileri

Bu donanma

banda kocaman

bir

yürek bir eei acanaklarla ve semer ve döemesile Deccalm eeine döndürüp üstü-

destar,

yib

günlerinde lâtifeci bir adam,

srtnda binbir renkte ve yrtk

bir ferace,

be yirmi kadar da uzun boylu, elleri denekli
balarnda kâddan yaplm Yeniçeri keçesine benzer

ne binmi, on

kimse-

ler,

külah-

lar ile

ikier ikier önünde ve yannda yürüyorlard. Önünde bir he-

rif terazi

çekerek, arkasnda da bir

bakas

bu adam «Donanma muhtesibiyim!» diye

falaka

ar ar

denek tayarak
etrafa selâm ve-

rerek gidiyor, stanbul sokaklarn taraf taraf gezip dolayordu. Ba-

z

kalabalk olan dükkânlar önünde duruyor, orada bulunan seyirci-

lere

eki

—

bir surat ile hitab ediyordu:

Bakn

adamlar, ben

Donanma muhtesibiyim.

muhtaç olduu eylerin noksan ve kusurunu

Ben

sizin için

uyku ve rahatm

terkettim.

Donanmann

gözler, teftie

Gece ve gündüz

çalrm.
at

ve

eek
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Bakaym

boynuna dütüm.

zevk ve saf anz

m?

tamam

Sakm ha

piman olursunuz. Evvelâ körpe kuzuya benzer kalb szlatc tazeler auunuzun salhanesinden eksik olmasm, her an yal ball ülfete ve dudak dudaa tath tat-

ey

zevklermizden bir

eksik ilemeyin, sonra

kyas etmeyip, srtnzdaki esvab ucuz baha ile satm da zevkiyata verin, tek hemen zevkiniz tamam olsun, göreyim sizi, ben sizin için çalyorum, muradm

l

sohbete

ve

kvam

maksadm

hümayun

Bu

bu vakti gayri

vaikte

bugünlerde zevk ve sefaya

sizi

bittikten sonra sizlere eh

altrp

da

Donanmay

hasndan dayak yedirmedir.

tartt

srada, göz terazisinde

mur, gerdan
li,

verip,

cephesi pürnur, gözleri mah-

kâfur, kollan billur, gül yanakl, kiraz dudakl, inci di-

türlü türlü söyleyili güzellere de hitab ediyordu:

— Bakn

ey nazenin güruhu, ey ehrâyin gecesinin

çraan

olan Çelebilerim ve kuzularm; size benden tenbih ve nasüat, evvelâ

âk

dirhem dirhem satmayn,

biçarelerinize kendinizi

aldatmaym, Ali
edin, vuslat

iinizi

Paa narhna

meyvasm lâyk

sadan

sola

riayet edin ve

piran havaya hürmet

olana verin ve eftaliyi parasz verin, ve

birbirinizle geçmileriniz için

görüp

üftadeleriniari

kuru yere

çe-

kimeyin..

Diye tekrar tekrar tenbih edip, sonra yolda tesadüf ettii perçe-

mi misk kokulu, beni amber,
dilber

Rum

sinesi

gümüten

beççe'lerini dahi elile tutup

sözler söyliyerek

üzere iken bir

bunun emsali

taze ve ter, dilfirib ve

okyarak

nice latifeler

ile

ve

pazar devre gitmek

kulluun önünde hayvannn gemini

Kulluun sopalarn

getirtip

baz güldürücü

önündeki mahud terazi

çekip
ile

durmutu.

tarttrp çor-

bacy azarlamaa balamt:

—

Baka

bire

Çorbac aa! Sen bu kadar eyyamdr çorbacym,

dayama

meydanm pâk bir aaym dersin de senin kulluuna itiha ile dayak yemee gelen kimselere bu derecede eksik sopa yedirmek lâyk mdr; bunlarn vezni 'ka-

diye yiitlik taslarsn da

nundan
bitin
ler

eksiktir; sen zabit

ve hâkimin azan ve

mi?

ve

,

kucak

deil misin, sende eksik sopa ne arar? Za-

denei

eksik olursa hiç ekmekçi

tamam i-
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Gerek çorbacy ve gerek hazr olanlar güldüren bu
tulacak eylerden deildir. Laubali zevkü sefa

de

rif

bana üzüm

rib külah,

bir divit

arkasna

takm

lâtife

unu-

ülfet etmi§ bir he-

ile

yaplm kafesi destar eklinde bir gmbukalemun nakl bir acayib hrka giyip belinde

küfesinden

ve koynunda

bir

kaç eski

kâd

parças

acayib

ile

eerli bir merkebe binmiti.

Yannda be

alt yedi nefer kürekli amele

san ve solunu alp bu cemiyet ile çar

dolamaa balamt.

ve paraz gezip

enmi
var

bir avlu

ise o tarafa

alt kadar ikazmal rgadlar,

Nerede çeid çeid mermerle dö-

ve nerede çiçekli ve muntazam

doru mahmuz vurup

nakl

dükkân önü

eeini durdurup
kimi kazmasna ve ki-

ve orada

önünde ve arkasnda avenesi olan rgadlar dahi

mi küreine dayanp metbular olan eekli süvariye dönüp durdular.

O

da kendisini

tarife

balayp

dedi

'ki:

— Ey yaran sefa, ben define çkaran bir remilciyim; ilmi nücum ve
ilmi remil

çkarmak

saçmalar
için

ile

nerede bir define ve nerede bir hazine varsa

kazmamn ucu

yerleri zirüzeber edip kürei

ile bir

anda

arz kalbur

u

mamur

ve matruh olan

gibi delip delik

etmee me-

mur ve mecburum. Kald ki, ötedenberi yaradlmzdaki habislikte»
ötürü baba ve ecdadmdan ve akraba ve üstadmdan «Altna yapr
isen toprak olsun» diye aldm duann eseri olarak, kazmam ile Karun'un definesini bile çkarsam, o anda kara topran rengini alacak,
mahvolacaktr; bunda üphem yoktur, lâkin hele bakalm define bu
mahalde nerelerdedir.
hut

Daha

nice güldürücü sözler söyleyip,

diviti

çkarp kalemi

ile bir

edevat

krk

dökük ma-

miktar nokta ve ekil yaptktan son-

ra, remilci:

— te

gömülü mal ya uradadr, ya buradadr!

Diye gayet âlâ tarh ve tanzim

olunmu

yerlerin

mndaki rgadlara iaret ediyordu. Onlar da hemen

balaynca ev ve dükkândakiler

kazlmas
o yeri

için ya-

kazmaa

de:

— Bire dur Remmal çelebi ne yapyorsun! Hanümanmz harab re
kaldrmlarmz

deik ettin!
Dediklerinde, Remmal:
Behey canm, ne duraym, bu hususta hiç sabr ve karar olur
mu? Züürtlük canma kâr etti, gerçi sizin haneniz yklr amma

—

delik
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biz

yaplrz; mani deil,

siz bir

miktar sükût edin,

ralm, yer altnda kalmasn; kald

u

men

ifiterse

mahaller tarumar olacak kadar kazarz;

çkmasn, sonra

mal çka-

pek derin kazmyoruz, he-

biz

'ki

u

isterse

mal çksn,

elem üzere olmayn.

elimizi çekeriz,

Diyordu. Etraftan da:

—
mna

Canm Remmal

çelebi,

kerem

eyle,

lûtfeyle,

ortaln

niza-

halel verme!

Diye

ve niyaz ediyorlard. Hilekâr remilci:

rica

— Ho

imdi

olma

adam

siz

hakk sükût

bari bize bir miktar

istemezsiniz,

günah boynunuza,

verin de sonra bir

bo

vakitte ç-

karn da sefalanm!
Diye bir kaç akçelerini alp:

—

Kazmamza hak

berekât versin!

Diye bir hanenin, yahut bir dükkânn önünde geçen üslûp üzere alaya gidiyordu. Hulâsa

lacak pek çok akçe

bu

iri,

ayana

bir feracei kibarane giyip

—

çabuk

bir

takm

Nazrym»

be

iki

büyük fener var-

adet

diye dolayordu:

müzeyyen

olsun,

sizi!

Tenbihi

ile

çar

ve pazar gezerken, bir berber

nünde hayvann durdurup dükkân sahibini önüne
azarlamaa balyordu:

—

muntazam e-

kalleler de, kimi önünde ve ki-

Kandilleriniz parlak olsun ve meclisleriniz

göreyim

o-

srtna da

Çuhadar kyafetinde on

mi arkasnda, etrafna toplanmt, önünde
d, «Donanma

geçim sermayesi

bir destan periane,

ve kyafette bir hayvana binmiti.

yirmi nefer,

ile

uzun sakall, mücessem, müekkel

adam da bana mantar eklinde

samur ve nafe'ye benzer
kil

bu suret

toplamt.

Çehresi heybetli, kafas
bir

ahs

Be

gel

dan korkmaz

adam uraya! Sen ne ekil

msn?

Hani senin

sinesi

dükkânmn
getirtip

berbersin? Hiç sen

aynadan

saf,

ö-

öyle

ban-

gerdan nuru

seferden effaf, bazular, bilekleri sîmin, gamzeleri ustura gibi keskin,

'kalar

klç

ve hançer, kirpikleri birer niter,

gümü

servi en-
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çran

daml

nâtra tasma kran, böyle âyinesie
berber dükkân olur mu? imdi senin saçn ve sakaln tra edip
Tersaneye gönderirsem zerre kadar cürmüm var mdr, söyle bakaym! Bundan baka sen niçin ikandiUerini parlatmadn ve zeytinyaazna kadar doldur madm? Ve u mahalle yirmi be kandil asanereye

gitti?

Bire

n

cak iken niçin on

be

kandil yaktn? Fitillerini niçin bu kadar ince

yaptn? Bu yalanc debdebem
ateine

canm yakyorum

yakmaa

fazla

da,

krk seneden fazladr ki züürtlü'k
sen donanmay hümayunda be kandil
ile

olamadn

kadir

Önündeki avenesi

m? Denek

görün

u

aslacaa!

de:

—

Sultanm affedin, Ocakldr! Kazan ocandan çkma oturaktr! Kerem buyurun!
Diye, rica ediyorlar, etraftan da af fini diliyorlard. Nazr aa da:
Ho imdi var bu gecelik seni dükkân komularna baladm!
Lâkin sana tenbih, yarn gece u mahalle on be kandil daha ziyade
yak, sokan parlaklna dikkat üzere bak, sonra bir kaç nefer uh

—

ve ivekâr tedarikile pervane gibi dükkân önünden geçenlerin cierlerini

kandillet,

geçsin

erit,

yoksa sonra gelir senin

amma

ve sabaha kadar dükkân önünde

canm yakarm,

taifemize bir miktar harçlk ver de

Diyordu ve ceza

gibi

baka dükkânn önüne

d

yan

yak ve yüreinin

on

be

gidiyordu.

mehurdur. Elhasl

yirmi

Bu

rzn

satn

ho

al!

parasn alyordu, oradan

suretle bir çok

bir çok fakir

yolile keselerini doldurdular.

hele bu gecelik

bir

sermaye topla-

bu donanma günlerinde bir

Beik alay
Ötedenberi Padiahlarn

çocuu doduunda, doumun

yedinci

günü çocuun beiini Valde Sultanlarn göndermesi kadîm saltanat kanunundan idi. Sultan Mustafa'nm anas ölmütü, büyük kz
kardei anas yerinde

idi.

büyük kz kardei Saliha
zevceleri

idi.

Sultan

Beik göndermek onlara dütü. Padiahn
Sultan, Sadrazam Ragp Paa Efendimizin

namna beii Paa

yaptrtt. ekli gayet güzel,

Yekpare kaplama altn

bu ana kadar ei görülmemi

bir beikti.

ha üzerine traide elmaslar

kaklmt. Elmaslarn a'aas

göz

lev(ka-

matryordu. Beik yorgannn ilemelerine her biri kymetli ve
ahdane olmak üzere yedi okka inci sarfedilmiti.
Beik, iltesi ve yorgan hazrlanm, Sadrazam hazinesinde duruyordu. Doumun yedinci çaramba günü, kadîm âdet üzere, beik

Sadrazam sarayndan alnp Saray hümayuna götürülmek üzere büyük

Alaya itirak edecekler erkenden Sadra-

bir alay tertib edildi.

Kun saraymda

gelip toplandlar, alay tertib ve tanzim olundu.

Alayn bana Divan
kân kürkleri

çavular

âli

geçti;

arkasndan samur

er-

Zâim aalar,

on-

Vezir aalan, arkasndan gedikli

ile

larn arkasndan Sadrazamn Silâhdar

ile

Gedik aalar ve beraber-

Enderun aalan, onlarn gerisinde Saliha Sul-

lerinde yüz nefer atl

tann helvaclar ve kethüdalar aalar, gerisinden Muhzir aa ve
Bostanclar Odabas aa, Sadrazamn Selâm aas ve Kapclar kethüdas aalar, onlarn peinden Sedaret mektupçusu. Birinci ve kinci

Tezkereci Efendiler; sonra

ardnca

iki

yüz tabla miktar meyvalar,

lezzetli helvalar
telker.

rn

Telhis

aa

ile

iin

krk

ile

geliyordu.

Beii

dudandan

hademeler, sonra teker

Ba

Terifat Efendi ve Sultann

beik

hadar, birer ellerile

ve Reisülküttap Efendi,

çiçekler, dilber

ve türlü türlü ekerlemeler

gerisinden de

solunda da

Çavuba aa

aalar, onla-

dört nefer uzun boylu Çu-

balarnn üstünde götürüyorlard. Sanda ve
gümü kamçl Çuhadar yürüyordu. Be-

nefer beli

arkasndan bütün debdebe ve ihtiam

Sedaret kethüdas,

ile

takm geliyordu.
sarayndan çkp Caalolu

onun arkasndan Mehterhane
Alay Sadrazam

paa

civarndan, Valde

Beyazd

ar

han

önünden. Eski Saray

Mahmud-

kaps

önünden,

camii avlusundan geçerek Divanyoluna çkt; caddeden

ilerliyerek

Bab hümayundan

atllar atlarndan indiler.

yerdeki Haremi
ile

yolundan,

saraya

girdi,

Kubbealtma bitiik

hümayun kapsna teveccüh

ar

Ortakap önünde,

Mermerlik

edildiinde,

denilen

Kzlaraas

Müsahib aalar orada alay bekler buldular. Sadrazam kethüdas

beiin ayan öptü ve Kzlaraasma teslim etti. O da tazim ile
alp beiin ayana yüzünü sürdü. Sonra alaya itirak eden devlet
ricali ve Gedik aalar Kubbealtma gelip ve kemali edeb ile diz üstü çökerek istirahat ettiler. Bu srada. Kethüda beye, bir post samur,Reis Efendiye ve
lere ve

Çavuba

aaya.

Birinci ve kinci Tezkereci-

Mektupcu Efendiye ve Gedik aalarna

hl'atlar giydirildi.

Padiah, alaya itirak eden hademeye, terifat defterlerinde kaydl,

mutad olandan ziyade

bahi

ve ihsanda bulundu;

beii

getiren

Baçuhadara

be

yüz kuru,

nefer Çuhadarlara

be

beii balarnn

üstünde

tayan dört
kuru

yüz kuru, Enderun aalarna üç bin

Alayn dönmesine izin verildikte, yine mehterhane çalarak
debdebe ile Sadrazam sarayna vardlar. Sadrazamm eteini öptükten sonra izni ile evlerine daldlar.
verdi.

Esnaf Alay

Vaktaki
fadan

el

çkarken
edildi.

donanmann

sekizinci

ve etek çeker suretleri
tertip

günü

belirdi.

ettikleri alaylar gibi

Evvelâ her bir esnafn

geldi,

herkeste zevk ve se-

Nihayet esnafn, ordu sefere

büyük

dükkânnn

bir

esnaf alay tertib

ak olan
mintanlarla ortal

ziyneti

ve yüz

müteri aldatc çraklar krmz allar ve al
kzlca kyamete döndürüp destan levendâne, reftar mestâne, gamze gammaz, dîde füsunsâz, kamet kyamet, kyafet âfet, donanmann hitam gününde Sultanahmed camii avlusunda alay tertibi için,

günee ya do, ya doduk

diyereik, toplandlar.

Gün doduk-

tan sonra alay tertib ederek o servü hiramanlar saf saf durdular.

Ustalar da bayramlk esvablarn giymi olarak önlerine dütü. Diba ve zerbaft'dan bayraklar açld, telâkatli duaclar tedarik

Her esnaf snf,

bir

edildi.

tahtravan üzerinde san'at ve ilerini te-

hir etmilerdi, her

snfn

sonunda bir mehter

takm

bulunuyordu,

bu suretle esnaf birbirlerinden ayrd olmulard.

En önde çiftçiler bulunuyordu. çlerinde çiftçi eline dümü
doana benziyen bir mehpare ziraat alât ve edevatm tayordu. Bab Hümayundan girdiler, Ortakap önünde hürmetle eilerek kulluklarm arzettiler. Duaclar, Hünkârn ömrünün ve devletinin bereketine dua etti; Padiahn üsanlarm alp tertip üzere Bab hümayundan çkp Alaykökü altndan geçtiler, oradan Sadrazam sarayma vardlar; orada Arz odasmn bakt meydana girdüer, yüzlerini topraa sürüp Padiahn ve Sadrazamn hayr dualarn ettiler. Sadrazam tarafndan hallerine münasip top top diba asklar ihsan olundu; duaclarma ve bayraktarlarna ve san'atlerini gösterenlere deste deste bir çok ihsanlar verilerek gönülleri

sarayn ard kapsndan çkmalarna

ho

edildi;

ve

izin verildi.

fnn
koymu

Çiftçilerden sonra ekmekçiler geliyordu. Bir araba üzerine

kurmulard; önünde
idi.

frnc

dilberi ekmeklerini teraziye

Arlkalarmdan kasab güruhu geliyordu. Etli canl delikanllarn

henüz koyundan

çkm

Padiahmzn

ketlû

koçlar altn
sap

bir

çra

teller

koç

körpe kuzu gibi önlerine katmlar, «ev-

bana

kurban olalm» diyerek öküz kadar

ve mücevher sorguçlarile süsliyerek, küçük ka-

çocuklarn da kimi kaval çalarak, kasapba

otuz nefer Çuhadar

ile

hametli

aa

da yirmi

geçtiler.

Arkalarndan bakkallar geliyordu. Fstk dudakl, badem gözlü
bakkal güzelleri, ive satarak, ayakdalarile
rek omuz omuza,

bahi

mükemmel

ve ihsanlarn alp

ve

tertibli,

ball sohbet edeile

narha "gelmez

geçtiler.

Arkalarndan berberlerin

gümü

mi edilbâne ve kimi tarz levendâne
adâb

yal

ve terazi

sineli,
ile

âyine yüzlü dilberleri ki-

göüsleri açk, kollar sval

ile geçtiler.

Sonra okçular ve yayclar esnafmm kirpikleri ok, kalar yay
güzellik ve letafet
gibi geçtiler;

ta

meydanmm

tozkoparanlar yaydan kurtulmu ok

ve kabza kabza ihsanlar aldlar, debdebe ve gösterite

diktiler.

Arkalarndan simkelerin srma perçemli ve

min bedenli

güzelleri:

gümü

tenli,

yase-
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Haddeden geçmi nezâket yalü

edas

hallerini vasfeden,

ierile

damgalatarak

gümü

bazularn

külçesi gibi

Uakn

göz-

geçtiler.

Som:a meyvaclar ve

çiçekçiler,

msn

arkasndan kebabclar, bunlar

akirdan:

bitince ekercilerin tatl dilli

Almaz

olnms aana

bdl

akideyi miski hahastna

gibi etrafa tatl tatl latifeler ederek geçtiler.

Arkasndan

kürkçüler,

kalar samur,

«amur ve sincaba gömülmü olarak
Arkalarndan
»ile

ölçerek geçtiler.

Onlarn arkasndan

»eyircileri alay seyrine aceleden

bir

geçtiler.

kuman

terziler, güzellik

mahmur çraklar

didesi

naz ve istina endaze-

kalbl kyafetli

bir kaide

yaln ayak, kimini de

pabuca sokdurarak getirten kavaf civanlar

iki

ayan

geçtiler.

Onlardan sonra mumcula resnaf, cevahir bedestan sermayedarlar, Sipahi pazar esnaf, yorganclarn müsellâh ve

ehlevendleri, Hind ve

ran

kyafetlerile Valde

tüccarlar omuzlarnda esiz Tûs ve

han

Kimir allar

müzeyyen

ve Vezir

han

ile geçtiler.

Msr çars bazirgânyelkenlerini açm ve toplarn a-

Arkalarndan mücellidler ve kâdclar,
lar, 'Ketenpazar esnaf, karadan

tan bir kalyon yürüterek geçtiler.

Elhasl esnaf alay gün doarken balad, gece yarsna, saat
tya, yediye

varncya kadar devam

esnaf geçti.

Her snf esnafn arkasndan

O

gece,

ramas

ehrâyinin sonu

yüz

Ertesi sabah

krk be

bir saz

al-

adet muhtelif

takm

gidiyordu.

herkesin iile gücile

u-

ferman buyuruldu.

Halk arasnda
dr. Lâkin ubeleri

mtr.

idi.

etti;

Her

bir

malûm
ile,

smfn

olan

esnafn

otuz

alayda yegân yegân yüz
giyimli

kuaml

usta ve

iki

snf

olmas-

krk be snfa çkçraklar yedi sekiz

yüz neferden ziyade, belki bine yaknd. Bu kadar nüfusun yeni, kymetli esvablar bir iki

bu derece güzel

snfn

günün

tertib ve

içinde çabucak nasl tedarik olundu,

nizam ne veçhile suret buldu. Bilhassa, her

sonunda mehterhaneler tertibine bir kaç kat dovul ve zurna

e naikara

nereden tamamland ve tutuldu diye hayret

edildi.

ehrâyinin sonu
Sadrazamn rey ve tedbiri sayesinde, balangcndan sonuna kakyamete benziyen bir zamanda hiç kimse incinmedikten
baka, tandk ve yabanc birbirlerile ülfet etti; sohbetlerde azlardar böyle

dan bir kötü söz çkmad, misli geçmemi zevkler
Hattâ

alarak karlanacak

eylerdendir

ki,

el

zirzoblar

çabukluu

ile

bir

vakit geçirildi.

böyle günleri frsat

olarak gözliyen zirzoblar güruhundan birisi bir

nndan

ile

kuyumcu dükkâ-

gümü buhurdan arm. Arkada

hrszlk kokusunu alnca mezkûr hrsz

olan

zirzobun koynun-

dan buhurdan çkarp: «Bizim zirzobluumuz böyle günde bize geçim
sermayesi olurken

hrszla

el

uzatmak lâyk

mdr?

diye bu zir-

zobu içlerinden tardettikleri ve buhurdan hangi dükkândan

varp sahibine

geri verdikleri

mehurdur.

alnd

ise

Hulâsa bugünlerde, sefa

ve rahattan gayri bir suret görünmedi. Bir vakitte böyle güzel hava

de de donanma geçmemitir,

vazmn

zarar ve ziyana

^ünü biraz

hiç olmazsa kar ve

uramas donanma

yamur dökülmütü;

yamur

yaar,

zaruretlerindendir.

sonra gökyüzü

açm

ve

le-

lk

tamam on

gün on gece güzel gitmiti. ehrâyin, stanbul arznn en iddetli

k mevsimi
mann
ortalk

l

ile

olan

Hamsin sonuna rastlamt; bundan dolay, donan-

üç gün üç gece istirahat

ek

yamaa

balad ki,
bembeyaz oldu. Bu suretle, Donanmay hümayunun yüz akbitmesine delâlet eder, ki üç gün iddetli souk oldu. Herkes
bittii gün, hava bozdu ve öyle bir kar

enliklerine

etti.

Sonra hava açt, evvelce hazrlanan

balanmas ferman

fi-

olundu. Tersanede, Tophanede

re Cebehanede büyük sallar yapld. Bunlarn üzerinden

Yalkökü

önünde deniz ve hava fiekleri atld. Deniz fiekleri suyun içinden
fskiye gibi frhyordu.

Cenab
Amin...

Rabbülâlemin, Padiaha bir de

ehzade

hisan eylesin.

Selânikli Mustafa

Üçüncü Murad'm olu ehzade Mehmed'in

(*)

Üçüncü Mehmed.

(*)

Sünnet

düünü

tan

Hicretin dokuz yüz doksan

ylnda

Mehmedi sünnet ettirmee

niyet

Sultan

etti.

Murad ehzadesi

ark

seferi

hazrl

Sultehir

edildi.

Evvelce, bütün Beylerbeylerine ve sair ümeraya

üzere

düün

müjdesiçün

kalar gönderildi.

kadîm

lk olmamak

için

bütün hükümdarlara da haber

verildi.

Se-

saltanat terifatna göre riayet ve hürmette noksan-

için

ey

gün

görmü

olanlar

düün mühimmatna memur

ol-

ran ve Turana hükmeMehmed Hüdabende tarafndan yeniden sulh talebi
muteber ve mutemed, Türkmen oymandan brahim Han bin

dular.

den

eriflerle Ça§engirler ve müteferri-

hediyeler gönderip ubudiyetlerini arzederek tebrike geldik-

firler ile

lerinde,

Düün

hükmü

kanunu kadîm

Her

ah

nefer

yerinde görülmütü. Evvelâ

Sultan

makbul adamlarile ve çeid çeid hediyelerle name götürüp
Maveraünnehr ve Semerkand ve Buharadan Çaatay

tebrik eyledi.

Padiah Abdullah Han,

ki

Özbek oullar denmekle maruftur. Name

Krm

Kpçak Han Mehmed Giray
Han tarafndan, Marib zemini hâkimi tarafndan, Fas ve Merake
Melikinden hediyeler gelip, Gürcistan Hanlar Levend Han ve Simon Han ve Dadyan Han tarafndan; ve Moskof, Engrüs ve Leh
ile elçisi

gelip tebrik eyledi.

ve

krallarndan ve Alaman ve Çek ve Fransa ve Venedik ve Dobro Ve-

Budan adamlarndan kanun

nedik ve Eflâk ve

np

üzere pikeleri al-

hizmetleri eda olundu.

Sabk Mutfak
Bey Sur emini

Dergâh

emini

oldu.

Hamza bey geni

âli

müteferrikalarndan Kara Bali

Suru hümayun masraflar

salâhiyetle

defa da alt

Et

yük £&çe

ile

sabk Nianc

Düün

oldu.

Sur nazrna bir kaç

teslim olundu.

meydannda kaptan

merhum Sinan Paa

iken vefat eden

fnn önünde meydana

kiler ittihaz edildi. Mîri

ray

Nazr

Suru hümayun

masraflar için alt ay evvelinden Sur emini

için

sa-

mutfaklar ve

ocaklar yaptrld, üçer buçuk okka yani iki bin dirhemden ziyade

bakrdan

dipli sahanlar

ve tepsiler yaptrld ki tamam bin

be

yüz

de tamam bir inik pilâv ahrd. Birini bir miktar

adet oldu.

Her

biri

götürmek

için

bazusunun kuvveti dayamkl

Güçlü

yiit gerökti.

kuvvetli yiitlerden alt yüz nefer güzide Sipahiler hizmet için ve

görüp gözetmede dakika fevt etmiyeler diye yazldlar. Cebeciba

Hüseyin

aa

bin nefer bölüile

düün

hizmetine tayin olundular.

Merhum brahim Paa saray yeniden
Et

meydanndan

bir âlâ

tamir ve tanzim olundu.

kap

merdiven ve

tarafa olan

deitirildi, yerine

kasr ehniin yapld ki misli görülmemi

idi.

Kap

saraym

köesinden açld. Mehterhanei Âmirede bütün devlet erkân ve ayan
için

uzunlamasna ve kat kat doksan

ne yaptrld. En

alt

yun seyrine yerler

kar

gösterildi.

zira bir

Krm Hannn

tarafta Lehistan sefirile beraber

akam

be

tabakasmda hristiyan

yüksek divanha-

elçilerine

Suru hüma-

kardei Hanzadelere de

oturmak

için

yer tayin

edildi.

yemek Hanzadelere ve iki sofra yemek
brahim Hana dahi üç sofra hâs ve sofra harcî yemek çekilirdi. Hâs yemek on beer nevi ve harcî yemek
dokuz nevi idi. Meydamn dört bir yannda seyir ve sefa erbab bir
Sabah ve

Leh

iki sofra

hâs

sefirine çekiUrdi. Elçi

çok mal harcayp âlâ oturacak yerler yaptrdlar. Gece gündüz

maaya had

ve nihayet yoktu.

Vezir Sinan
ter.

Beri

te-

Paa

yanmda

yeni açlan

kap

olan odaya Mesih

üstündeki odaya dahil oldu-

Paa

girdiler.

Onun yanndaki

odaya Rumeli Beylerbeyisi brahim

Paa

üstündeki odaya Siyavu

ile

Paa

girdi.

Mehmed Paa

fer

Anadolu

oturdular.

Mahmud

Defterdar Abdülmuhyî Efendi ve kinci Defterdar
di

kaps

Mehterhane

Efen-

Mehterhane üstündeki odalar aldlar. Anadolu Beylerbeyisi Ca-

Paa

am

ve

Merhum Mehmed

Beylerbeyisi

Paa, beraber, Mehterhane kaps üstünde
Forsa dülgerlerine sabahtan

akama

Paazade Hasan

oturdular.

Klç

kadar dibde yeni

Paa,

Ali

olara'k bir o-

da yaptrp oturdu, o günden sonra da çocuklar Kur'an talim

etsin-

ler diye vakfetti.

Anadolu ve Rumeli Kazaskerlerine, evlerinde er'î

davalar dinleyip

eskisi gibi

Mehmed

diah bunu
olundu.

biliyordu.

cerrahlk fenninde meharet sahibi

Bu srra ayar mahrem olmasn

Paa

ehzadeyi Mehmed

sünne

ettti.

lerinde hl'at fahralarla ereflendirildi.
sittei

ser

erif ve safî altndan

kuma
Bu

leen ve

ibrik,

temaalar olundu

Pa-

diye ferman

Hizmetlerini eda ettik-

Bundan maada

be

yüz

otuz adet mütenevvi sera-

be

ki

gün, gece ve gündüz ziyafetler verildi, seyrü

erh ve beyan imkânszdr; baka

yazlmtr; düünün

defter tutulup

bitmesine yakm, içerden

çkan

Sipahi taifesile Yeniçeri arasnda eskiden olageldii üzere

ve kavga oldu. Ölü gibi bir

iki

Ferhad

aay,

çekime

bir yere

braktklar

için Yeniçeri

aas Osman aay ve Silâhtarbay
aa Yeniçeri aas oldu. Kavga baslp

ve Sipahiler

azlettiler.

Mîrialem Sinan

fitne bitti

ve

düün

celeb

bedbaht götürüp Padiahn oturdu-

u kasnn penceresinden görünür
aas

idi,

verildi.

suretle elli

tafsilâtile

sahiplerine cevab ver-

sünnet oldu.

Mehmed Paa

Vezir

i

ferman olundu. Cemaziyelevvel perembe gecesi ehza-

sinler diye

de

divan eyleyip

de tamam oldu.

Cîeçmi Osmanh padiahlarmm asrnda olan cemiyetler,

yen bu sünnet düünile ölçülemez. Eski padiahlar

kat'iy-

bizzat riyaset

erkâm ve din ulemas ilmî mübaheseler edip ulemaya Kur'an Azimden âyetler tefsir olunsun diye tayin ve tenbih
olunurmu. Lâkin bu sünnette Hoca efendi ve Müftü Malûlzade Eedip cümle devlet

fendi ve Bostanzade Efendi ve Çivizade

eyh
mak

Efendi ve Molla

vaz ve

Efendi ve sairler ittifak ve ittihad edemeyip, durmak, oturbahsine

düüp

safay hatr olmad.

SELÂNKL MUSTAFA

Peçevüi brahim

Üçüncü Murad'n olu ehzade Mehmed'in Sünnet düünü

989

ylnda, padiah gelecek yl ehzadesini sünnet ettireceini

ve Sünnet cemiyeti

hazrlna balamnasuu

emretti.

Merhum

Sul-

düünü yaplm-

tan Süleyman asrnda iki defa ehzadelerin sünnet

t. O cemiyetlerin harç defterleri görüldü; sair levazm ve mühimmata baland. Evvelâ hükümdarlara davetnameler yazld. Müteferrikalardan mehur adamlarla gönderilmesi kararaltrld. Cümleden
Krm Hanna, Mekke erifine, baz Hind Meliklerine, rana, Hris-

tiyan

hükümdarlarmn en büyüü

olan mparatora, Fransa ve Ve-

nedik Krallarna, Erdel Voyvodasma,
nedik ümerasna.

Padiahn bütün

Budan

valilerine,

ve Eflâk ve Dobro Ve-

Kürd

beylerine, bütün

büyük memurlara emri erifler yazlarak Çanigirlerden ve çavulardan mutemed adamlarla gönderildi, «Gelecek yl baharnda Suru

hümayunum

mukarrerdir» diye

bildirildi.

990 Cemazyellevveli bamda cemiyete baland. Evvelâ Sur
Emini, Sur Nazr ve üç yüz mutemed ve bir nice iten anlar kimseler tayin olundu. Selâtin camilerinin minareleri ile beraberlik

eder ziynete

boulmu be

tane nakil

yapld.

Padiah,

davas

bu ayn

banda Atmeydan saraymda yerleti. Evvelâ davet edilen Hükümdar
ve Vüzera ve Mirimiran ve sair muhteem zevatm her gün hediyeleri
»rzolunurdu. Sonra, aenaat

erbabnn

garlb ve «carib

baz

hünerleri

40
seyrettirilip

armaan

ve plkeleri

acayib ve garaib saylamaz.

Krk

Bu düünde yaplan

çekilirdi.

gün tamam, gece ve gündüz

temaadan bo kalnmad. Ve
düünü, tarih erbab mümkün olan mertebe

he rgün yeni bir

ve

Düünün krknc
üç bin altm

ile

kuma

çeid çeid

etti.

seyredildi.

Bu

vasfetmilerdir.

günü, ehzadeyi Cerrah

Padiah on bin altm ihsan

net edip

ey

seyir

Mehmed Paa

sün-

Valde Sultan hazretleri de

ve esvablar ihsan

etti.

Sünnetten

temaa ve düün cemiyeti bozulmamt.
Bölük halkndan ve Delikanhlar bölüünden bir kaç taze yiitciksonra on gün daha seyir ve

meer
tirirler. O

odalarda fisk meclisi ederler ve meclislerine fahieler geesnada ehir Sübas olan Tanrbilmez Ahmed çavu kul

1er

olanlarndan

merd

ile

bir bölük Yeniçeri ile

ve Ases zümresinden bir kaç

odalar basp fahieleri yakalamak

basldna

raz olmayp
olanlarn döe d öe
yakalayp Atmeydanma götürüp Padiah

olan bölük halk

yoldalarmn

Sübaya hücum

ve fahieleri kurtarrlar, kul

mecruh ve

karsna

Sübay

dahi

meclislerinin

brakrlar. Orada bulunan Yasakçlar ve Yeniçeriler kul

hücum

olanlar halinden haber ahnca Sipahiler üzerine

ki
ri

taraftan

aas

lkta

iki

ederler.

hengâme büyüyüp ortalkta ölüme sebep olunca Yeniçe-

Ferhad

aa

gelir.

Aanm

Sipah katlolunur. Veziri

rinde olan

gelmesile Yeniçeri

Azam

Sinan

Paa

kasrndan temaa edermi, Ferhad

karaköpek yine geldin,

O

Sair odalarda

isterler.

iki

kana sebep oldun,

o orta-

Mehterhane üze-

aay

ykl

çoalp

getirtip:

git»

«Bre

diye azarlar.

da gidince Yeniçeriler beraber gidip kavga sükûn bulur. Padiaha

arzolunup yerine Mîrialem Frenk Yusuf Paa,

günden sonra

düün

cemiyeti de

tamam

aa

tayin olundu. Bu-

oldu.
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