SULTAN III. MUSTAFA'NIN HÜZÜN VERICI
B~ R BORÇ SENEDI
Ord. Prof. ~. H. UZUNÇARSILI
Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774) muktz sit bir hükümdard ~,
israf~~sevmezdi; gerek müsaderelerden ve gerek tasarruflardan d~~~ve
iç hazineleri para ile doldurmu~ tu; otuz seneye yak~n muharebe
olmad~~~~için mali durum fevkalade eyi idi; Kap~ kulu Ocaklar~n~n
maa~lar~~muntazaman veriliyordu. Paran~n ayar~~düzgündü.
-üçüncü Mustafa Ruslara kar~~~has~md~ : Bu devlet büyümeden
bir f~rsat~n~~ bulup onlarla muharebe etmek istiyordu; en büyük
güveni de hazine idi; o da ziyadesiyle mevcuttu. Sadarette bulunmakta olan vezir-i azam KOCA RAGIB PA~A muharebeye aleyhtard~ ;
fakat SULTAN MUSTAFA ise Ruslar~ n daha ziyade büyümesinden evvel
bunlarala muharebe etmek istedi~inden hartbten çekingen olan
RAGIP PA~A'ya :

—E~er garez akçe ise Edirne Kapisl'nda tâ Ruscuk'a kadar iki
keçeli alt~n dizerim demi~~ise de Vezir-i azam askeri durumu nazar-~~
dikkate alarak bir tak~m mukni delillerle i~ i önlemekle beraber esas
endi~e etti~i askeri ~slahata te~ebbüs etmemi~ti. RAGIB PA~A'dan
sonra padi~ah ayn~~kanaati b~ rakm~yarak vezir-i âzam olan MUHS~ NZADE MEHMED PA~A'y~~ da s~k~~t~ rm~~~ise de O da muharebe edilecekse hudud kaleleriuin tahkimi ile oralara asker cephane ‘e mühimmat sevkinden sonra harbe girilmesini söyledi~inden azl ile
sürgün edilmi~ ti (1182 H. 1768) ; nihayet Ruslarla arada esasl~~
ihtilfi mûcib olan Lehistan meselesi SULTAN MusTAFA'n~n arzusuna
uygun dü~erek Ruslar~n Lehistan i~ lerine müdahale etmesine aleyhtar
olan Bar heyetinin istiklallerinin temini için vaki müracaatlari
ve muharebe isteriz diye ~stanbul hakk~n~n da galeyan~~ SULTAN
MusTAFA'n~n iste~ine destek oldu ve 26 Cemaziyelevvel 1182 ‘e 3
Ekim 1768 de Ruslara kar~~~harb Ilan edildi.
Tarihlerde malûrn oldu~u üzere muharebe alt~~sene kadar sürmü~,
Osmanl~~kuvvetleri -yani talimsiz ve nizams~ z asker- ma~lubiyetten
ma~lubiyete dü~mü~~ve nihayet pek ac~ kl~~olan Kaynarca muahedesiyle
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muharebeye son verilmi~ti (8 Cemaziyelevvel 1188 ve 17 Temmuz
1774). ÜÇÜNCÜ MUSTAFA bu harbin sonunu yani müsalehay~~görmeden
8 Zilkade ~~187 ve 2 1 Ocak 1774 de yani müsalehadan alt~~ay evvel
vefat ederek yerine karde~i B~R~NC~~ABDÜLHAM~D hüki~mdar olmu~tu.
III. MUSTAFA, bu muharebe esnas~nda iç ve d~~~hazinelerde biriktirmi~~oldu~u külliyetli paralar~~ tamamen harb u~runa sarfetmi~,
elde avuçta bir ~ey kalmam~~~ve nihayet ~~187 H. ~~1773 M. de o~lu
SULTAN SELim'in ve k~zlar~n~n tevellütleri dolay~siyle vezirler ve devlet
ricalinden hediye olarak takdim edilip bu çocuklar~n validelerinde
bulunan paralar~~da ödünç olarak alarak muharebeye sarfetmi~~ve
buna mukabil borç senedi vermi~ti.
Bu borç senetlerinden birisi o~lu SELim'in validesinden (Mihri~ah Valide Sultan) borç ald~~~~iki yüz otuz yedi kese (bir kese be~~
yüz kuru~) ile elli be~~kuru~a aittir. Padi~ah müsalehadan sonra kendi
vakf~n~n fazlas~ ndan bunu ödemeyi taahhüd etmekte ve paran~n ödenmesini mütaakib borç senedinin y~rt~lmas~n~~beyan eylemektedir.
Alt~nda SULTAN MusTAFA'n~n mühr-i hümâyununu havi olan bu
borç senedinin sureti aynen söylerdir 1.
Kese
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Küsûr kuru~~
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Yaln~z iki yüz otuz yedi kese elli be~~kuru~tur.
Bis-i tahrir-i huruf budur ki
Gayret-i din ve devlet-i aliyye ve s~yanet-i saltanat-1 Osmaniyye
için i~ bu bin yüz seksen yedi senesinedek gerek harem-i hümâyunumda
ve gerek has oda ve enderun hazinelerinde ve gerek Topkap~~ve darphanede mevcud ve iddiahar eyledi~im akçeleri bilcümle masarif-i
seferiye içün harç ve sarf olunup gayri akçe kalmad~~~ndan na~i bizzarure o~lumun ve kerimelerimin akçelerine muhtaç olunma~~n o~lum
SULTAN SELim'in velâdeti vaktinde vezirden ve rical-i devletten gelip
validesi yedinde h~ fzolunan akçe olmak üzere iki yüz otuz yedi kise
elli be~~kuru~u tamamen ald~m 2 ve masarif-i seferiye için gazaya
' Topkap~~ Saray~~ ar~ivi numara 1783.
2 Herhangi bir ~ehzade veya Sultan~n do~umunda gelen ve verilen hediyeler
o çocu~u do~uran valideye verilir, hiç bir kimse taraf~ ndan ona dokunulmazd~.
Nitekim pek dara dü~mü~~olan eçt:Nct~~ MUSTAFA da o~lu SEUm'in validesindeki
do~um paras~ n~~ alarak ona kar~~~borç senedi vermi~tir.
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sarfeyledim; benim alâka ve medhalim yoktur; mebla~-~~merkumun
n~sf~~yüz onsekiz buçuk kese ile yirmi yedi buçuk kuru~~eder3. ~n~allahü
tealâ ber minval-i muharrer 1187 senesinde darphane-i âmireye nakl
ve sarfolunan meboli~-i mezbur bâdelmüsaleha vakf~m~n derkisesinden tamamen eda ve teslim oldukta i~bu deyn temessükü ~akkoluna.
Senedin alt~na
(Mühr-i hümâyun bas~lm~~t~r)

3 Eski horç sewdinde paran~n mikdar~n~~ bildirmek için senedin içinde
yar~s~~zikredilmektedir. ~imdi biz bunu senedin ba~~nda yaln~z yaz~~ile ~u kadar
kuru~ tur diye yaz~yoruz.

~. H. Uzunçar~~l~~
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