1224 (1809) SENES~NDE RUS SEFER~NE GIDECEK
OLAN KAPUKULU OCAKLARININ ~STANBULDAN
HAREKETLERI ESNASINDA TE~R~FAT MUC~B~NCE YAPILAN MERAS~M*
Prof. L HAKKI UZUNÇAR~ILI
Bal~kesir Mebusu, T. T. Kurumu ii~as~ndan

Bonapart birinci konsül olduktan sonra M~s~r~n istilas~~ dolay~sile iki devlet aras~nda has~l olan bürudeti izale için Istanbula
gönderdi~i general Sebastiyani vas~tasiyle yapt~~~~te~ebbüsler iyi
netice vererek eski dostluk iade edilmi~ti; bu dostlu~un iadesinde
yeni nizam üzere ~slahat yapmakta olan üçüncü sultan Selimin
dahli olmu~~ve Parise kadar giden Âmedci Galip efendi (Galip
pa~a) dostlu~un iadesi için bir muahede akdine muvaffak olmu~tu.
Daha sonra imparator olan Napolyon Bonapart, Avrupada
kendisinin hasm~~ olan Ingilizlerin müttefiki devletlerle çarp~~~rken
bu meyanda Rusya ile de tutu~mu~tu. Rusya devleti, Napolyonun
Osmanl~~hükümetiyle dost olmas~~ ve Dalmaçya sahillerinden ve
Türkiyeden geçmek üzere Eflak'a asker sevketmesi ihtimali
vesilesiyle birdenbire Osmanl~lar~n hududunu tecavüz ile Hotin ve
Bender kaleleri üzerine gelerek oralar~~ zabtetmesi neticesinde 1221
H. 1806 M. senesinde Rusyaya harp ilan olunmu~~ve Ingiliz sefirinin
müracaat ve tehdidine ehemmiyet verilmemi~ti.
Napolyonun Ruslara galebesi ve Tilsit muahedesinin akti s~ras~nda Ruslar~n Osmanl~larla bir mütareke akdederek sulh yapmalar~~ tekarrür eyledi~inden Ruslar~n, Ismail kalesi ve Tuna boyundaki muvaffakiyetsizlikleri ve Alemdar Mustafa pa~an~ n galebesi
neticesi olarak Tunay~~ a~amayan Ruslarla dokuz ayl~ k bir mütareke aktedilmi~ti.
Bu Rus seferi ve mütareke s~ralar~ nda Osmanl~~ ordusunda ve
* Ba~vekdet Ar~ivi te~rifat defterlerinden, 676 numaral~~ defter (Bay Kamil
tasnifi).
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devlet merkezinde bir çok müessif hadiseler vukua gelmi~, Nizam-~~
cedit kald~ r~lup Sultan Selim
hal' ve sonra ~ehid edilmi~, Alemdar
~stanbula gelerek Dördüncü Mustafay~~ saltanattan indirüp Ikinci
Mahmudu tahta ç~karm~~, arkas~ ndan ç~ kan bir kar~~~isyan üzerine
yeniçeriler de Alemdar~~ ~ehid edüp tarafdarlar~ n~~ öldürerek tekrar
kurulan yeni nizam~~ da bozmu~lard~.
Bu dahili hadiselerle u~ra~an Osmanl~~ devleti, mütarekeden
sonra hudutda esasl~~ bir haz~ rl~ k yapmayarak musalahaya ve Napolyonun dostlu~una bel ba~lam~~t~. Osmanl~~ devleti Ruslarla Parisde aktedilecek sulh murahhasl~~~~na Reis-ül-küttap Galip efendiyi
tayin eylemek istedise de Napolyon, evvelce kendisini yakinden tan~d~~~~bu zeki diplomat~~ istemedi~inden an~n yerine Paris sefiri Muhib
efendi murahhas olmu~ tu; bu zat safdildi; fakat Napolyon an~n
olmas~ n~~ iyma eyledi~inden ister istemez kabul edilmi~ti.
Napolyon eski taahhüdünde durmayarak, Türkiyeye dostlu~u,
Sultan Selimin ~ahsiyle ölçerek Osmanl~~ devletine gücendi~inden
bahsile Ruslarla aram~z~~ bulmam~~~ve devlet de bizzat Rusya devletine müracaat ederek müzakere istemi~ti; fakat Ruslar bu müracaat üzerine Fransa muzaheretinden mahrum kalan Osmanl~~ hükümetinden kabulü mümkün olmayan mütalebatta bulunduklanndan
dolay~~ ba~~murahhas tayin edilen Reis-ül-küttap Galip efendi avdete mecbur olmu~tu.
Rus murahhaslar~, kendilerile sulh aktedilebilmek için ba~l~ca
Eflak ve Bu~dan~n Rusyaya terkini istemi~lerdi. Hatta gariptir ki
Napolyon da ayni arzuyu izhar eylemi~~oldu~undan imparatorun
bu dönekli~ine ve vefas~zl~~~na kar~~~Osmanl~~ devleti kendi i~ini
halletmenin çaresine bakup, Osmanl~~ murahhaslar~~ gerek Eflak
ve Bugdan~ n terkini ve gerek S~rbistan ile Çerkezistan hakk~ ndaki a~~r teklifleri reddederek avdet etmi~ler ve hükümet Ruslar
taarruz edecek olurlarsa mukabele etme~e karar vermi~ti.
Türk murahhaslar~n~n avdetinden sonra Rus ba~kumandan~~
Ibrail ve Yergö~ii üzerine kuvvet sevkeylemi~lerse de ma~lup olarak çekilme~e mecbur olmu~lard~; i~te bu hadise üzerine H. 1224
M. 1809 senesinde Ruslara harp ilan olunmu~tu.
Âlemdar'dan sonra sadr-~~ azam tayin edilmi~~olan Memi~~pa~a
Serdar-~~ekremlik edecek kudrette olmayup âciz bir adam oldu~undan azIolunarak sadarete, üçüncü Selim zaman~ nda M~s~ r seferini
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yapan Yusuf Ziya pa~a tayin edilmi~~idi. A~a~~da te~rifat
defterinden nakletti~imiz K apukulu ocaklar~n~n sefere hareketleri merasimi bu s~rada yap~lm~~~ve Yusuf Ziya pa~an~n M~s~r
seferine giderken yap~ lm~~~olan ordu alay~n~n bu seferde de aynen
yap~lmas~ na dair Padi~ah~n ~u iradesi al~nm~~t~r.
Hatt-~~hiimayuns

Tertip olundu~u iizre alay resminin icras~na
izn-i I~iimc-iyunum olmu~tur.
Adâ-y~~din ve devlet olan Rusyalu keferesi üzerine sefer-i hümâyun-u nusrat makrun tahakkuk eyledi~ine binaen bâ irade-i hümâyun M~s~r seferine k~yasen devletlû sadr-~~âzam hazretleri serdar-~~
ekremlik unvaniyle sebükbarca olarak orduy-~~hümâyunu bilistishab
kefere-i hazelân karinin istilâ eyledi~i bilâd-~~islâmiyeyi bimennihi
ve avn ve inayetihi taâlâ seyf-i ~eriat-i garra ile tahlis ve ref'i
tesallutlar~~ z~mn~nda bu def'a teveccüh ve azimet buyurmalariyle
sab~klar~na mukayese ile tertip olunan resm-i te~rifatt~r.
Tig-~~zafer fiirig ve ota~-~~hazret-i Serdar-~~ekremi Davud
vali ile miirurunda icra olunan
pa~a sahras~na
resimdir. fi 21 1,- sene 224 yevm-i çar~amba
Irade buyurulan yevm-i meymenet tev'emde tayin olunan vakt-i
muhtardan evvelce süvari ve piyade oca~-~~ âmirelerin tu~lar~~ ve
konakç~lar~~ve konakç~~ pa~a bendeleri tak~miyle alesseher bab-~~
hazreti âsafiye gelüp mevcut bulunmak üzre bir gün evvel cümlesine bâ tezakir tenbih olunup yevm-i mezkürda mevcut olduklar~nda ber mutad-~~kadim huzur-~~hazret-~~Serdar-~~ekremide seadetlû
kethüda bey bendeleri ve Mir-i mirandan seadetlû konakç~~ pa~a
kullar~ na ferace samur kürkler ve sairlerine ber mucib-i defter-i
te~rifat-~~hümâyun hil'atler ilbas buyrulduktan sonra vakt-i muhtar
duhulünde mü~arünileyh kethüda bey bendeleri ve sairleri heman
esblerine süvar ve tertip olunan alay ile mehterhane-i sadr-~~âli verâlar~nca çalarak Bab-~~âliden huruc ve Hasan pa~a han~~ önünden
Divanyoliyle, Aksaraydan Murad pa~a camii önünden, Yusuf pa~a
çe~mesinden ve Mollagüraniden, ~ehremini tarikiyle Topkapusundan ç~k~lup do~ru Davutpa~a sahras~ na mukaddemce nasbolunan
hayme-i hazret-i asafi önüne nüzul olundukda amâde olunan müez-
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zinler ve divanhane imam~~ fethi ~erif k~ raatine ~ürû ve hitam~ nda
dua ve tekmilinde te~~-~~ zafer füru~-~~ hazret-i Serdar-~~ ekremi mahalline vaz ve sair oca~-~~ âmirelerin tû~lan dahi mahalline vazolunup
kurbanlar zebh ve ota~-~~ hazret-i asafi nasb~ na müba~eret ve ~urû
olunup seadetlû kethüda bey bendeleri yemeklik çad~ r~ na gelüp
mevcut olanlar dâmenpus ile resm-i tebriki bâdelicra avdet ederler.
Ve seadetlû kethüda bey bendeleri dahi ota~-~~ Serdar-~~ekremi kurulup
tanzimi hitam~ nedek ol mahalde tevakkuf ve bâdehu ber mucib-i
defter-i te~ rifat iktiza eden hil'atler ilbas ve avdet olunaca~~.

ihrac-~~orduy-~~oca~-~~âmire-i yeniçeriyân-~~dergah-1 MI
fi 19 câ [cemaziyel' evvel] 224 yevm-i pazartesi
Tâyin buyunlan vakt-~~ sâd-i mübarekde dergâh-~~ âli yeniçerileri oca~~ ndan bu def'a bâ irade-i aliyye gidecek ortalar mürettep
alaylariyle kasr-~~ alay-~~ hümâyunun alt~ ndan mürurlar~nda ilerude
yürüyen rüesa ve çorbac~lar~~ ve sair zabitan~, Alay kö~kü alt~ na
gelmezden mukaddem So~ukçe~me kapusu önünde atlar~ ndan nüzul ve alâmeratibihim hil'atlar ilbas olundukca çavu~ba~~~ a~a ve
Kethüday-~~ bevvabin-i ~ehriyari a~a destar-~~ âdi ve ber muktezay-~~
mevsim sof ferace ve sim asâlariyle önlerine dü~üp kasr-~~ hümâyun pi~gâh~ nda bir def'a zeminpus ittirilüp kasr-~~ hümâyunu
mürur eyledikde yine atlar~ na süvar ve alaya mülhak olurlar ve
rikâb-~~ hümâyun a~alariyle maan Muhz~ r a~a dahi So~ukçe~ me kapusu önünde mevcut olup zikrolunan hil'atleri mumaileyh marifetile ilbas ittirilmekle yeniçeri a~as~~ geldikde So~ukçe~me kapusu
önünde Çavu~ba~~~a~a ve Kethüday-~~ bevvabin-i ~ehriyari a~a istikbal ve a~ay-~~ mumaileyh esbinden nüzul ve emr-i hümayun buyruldu~u üzre önünce bab-~~ merkumdan duhul ve huzur-~~ hümâyuna
götürdüklerinde huzur-~~ hazret-i cihandâride ye~il çuhaya kaplu
ferace samur kürk ilbas buyrulup iade olundukda yine a~ayan-~~
mumaileyhima önlerince bab-~~ merkumdan ç~ kup at~ na süvar ittirdiklerinde seadetlû yeniçeri a~as~~ bendeleri süvar ve a~ayan-~~ mumaileyhima bendeleri piyade önünce kasr-~~ hümâyun önüne vard~ klar~nda seadetlû yeniçeri a~as~~ bendeleri at üzerinde rikâb beraberi temenna ve zeminpus ve a~ayan-~~ mumaileyhima dahi maan
zeminpus iderler. l~ bu alayda dahi ikiyüz on üç tarihinde oldu~u
misillû yeniçeri a~as~~ bendeleri al sâye kaput ve sairleri destar-~~
âdi ve saye kaputlar ve kemer ~-ahtlû esbleriyle mürur iderler. Ve
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sab~klar~~ misillü orta sakalar~na ve beher ortan~n kara kullukçular~ na ve a~c~lar~na ve baz~~ dervi~ana So~ukçe~me kapusu önünde
seadetlii hazine Kethüday-~~ ~ehriyari a~a bendeleri marifeti ve te~rifati kullar~~ yediyle taraf-~~hümâyundan at~ yyeler ihsan olundu~u.
Dergâh-~~üli yeniçeri oca~~ ndan memurlar ve yeniçeri a~as~~mürettep alaylariyle a~a kapusundan huruc ve Divanyoliyle So~ukçe~me önüne geldiklerinde hil'atlar ilbas ve atâyâlar~~ ita olunarak
Alay kö~kü alt~ndan güzar ve Hocapa~adan, Ketenciler ve Kantarc~lar içinden, Zeyrek ba~~ ndan, Sepetciler içinden, Aksaraydan,
Murad pa~a ve Yusuf pa~a çe~mesinin önünden Mollagürani yolile, ~ehiremini tarikiyle Top kapusundan ç~k~ld~ ktan sonra kendulerine mahsus olan ordular~na varup haymeni~in olacaklar~.
ihrac-~~Orduy-~~Ocakhay-~~Cebeciyan ve Topc~yan
ve Arabac~yan ve Humbarac~yan ve La~~mc~yan-~~
Dergâh-~~Mi fi 20 ca. 224 yevmi sal~~

Dergâh-~~muallâ Yeniçerileri oca~~n~n Alay kasr-~~hümâyun-~~ alt~ndan mürürlar~n~n ferdas~~ günü Cebeci ve Topcu ve Arabac~~
oca~-~~âmireleri dahi kaideleri üzre alettertip Alay kasr-~~ hümâyunu
alt~ndan mürûr ider iken mutat üzre [silik] Çorbac~ yan ve rüesa
ve zabitlerine hil'atlar ilbas ve Cebeci ve Topcu ve Arabac~~ ba~~~
a~alar So~ukçe~ me kapusu önünde esplerinden nüzül ve hil'atlar
ilbas ve üsl~lb-~~ sab~k üzre zeminpus ittirilüp Humbarac~, La~~mc~~
ba~~~a~alar memur olmay~ p Ocakba~~~çavu~lar~~ ve baz~~hulefa ve
neferat memur olmalariyle i~bu alayda a~alar~~ gelmeyip memur
olan ba~çavu~lar~~mutat üzre So~ukçe~me önünde esplerinden nüze~l
ile hil'atlar~~ ilbas ve zeminpus ~erefiyle mü~errefen mürûr eyleyecekleri ve Yeniçeri oca~~~misillû bunlar~n dahi orta sakalar~~ ve
a~ç~lar' ve karakullukçular~~ ve dervi~an~ na taraf-~~hazret-i ~ahaneden at~yye-i hümâyun ihsan~.
Ve zikrolunan Cebehane ve Topc~yan ve Arabac~yan ve Humbarac~~ ve La~~mci ocaklar~ndan memur olan zabitan~~ ve neferatlariyle
alesseher Sultanahmet meydan~ nda cem olup bâlâda mezkûr alaylariyle Kasr-~~ alay-~~hümâyunu mürûr ve kendu orduy-~~ mahsusalar~nda haymeni~in olacaklar~~ mal~lm-~~ âlileri buyuruldukta emr-ü
ferman hazret-i veliyyülemrindir.
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Devletlü Sadr-~~âzam ve Serdar-~~Ekrem Hazretlerinin
Alây-~~vâlâ ile Davud Pa~aya âzimetleri resmidir
22 ca. 1224 yevm-i per~embe
~btida K~ la~uz çavu~u yama~~, teliyle
Bâdel~ u Suba~~~ve Asesba~~~ a~alar ruzmerre k~ yafet ve
neferat~~ önlerince ellerinde de~nekleriyle
Bâcleim Tatârân-~~ Asafi ve Tatar a~as~~ kisve-i mahsusalariyle
Bâdehu Delil ve Gönülliyan ~ ieferat~~ ve a~alar~~ elbise-i mahsusalai-iyle
Bâdelm Çavu~an-~~ Divân~~ Hilmayun telleriyle
Bâdelm A~ayan-~~ Asafi
~elli' Sa~da Gediklü MüteferrikagAn ve solda Gediklü
çavu~an ellerinde de~nek ve topuz ve cümlesi destar-~~ Adi ve
kaputlariyle
Bâdelm ehl-i menas~ b~ n, Anadolu muhasebecisi efendiye kadar
efendiler iki~er iki~ er kafesi destar ve ber mukteza-y~~ mevsim sof
ferace ve kemeri rahtlü espler ile, fakat seferber olan efendiler
çatal destar ve sAye kaput ve hademeleri müsellah olarak
Bâtiehu Müderrisin-i kiram iki~er iki~er küçük tepeli destar
ve sof ferace ve saçakl~~ espler ile
~elin RuznAmçe-i evvel ve Muhasebe-i evvel ve Muhasebe-i
haremeyn ve Muhasebe-i cizye ve ~ehremini ve Tersane Emini
ve Darphane Emini ve Tophane Naz~ r~~ ve Baruthane Naz~ r~~ ve
Matbah Emini ve Arpa Emini [seferber olduklar~ na binaen destar-~~
Adi ve sof ferace ve kemer rahtlü espleriyle].
Bâdehu Kapucuba~~~a~alar ve Mir-i alem-i hassa a~a [bunlar
dahi]
Bâdelm Üsküdardan [yani Üsküdar kad~l~~~ ndan] Mekke-i
Mükerremeye var~ ncaya kadar bilcümle Mevali-i kiram efendiler
alettertip [küçük tepelü destar ve sof ferace ve saçaklu esp ile]
Badehu K~la~uz çavu~> a~a, teliyle.
Bâdel~u Hazret-i Serdar-~~ ek~~ eminin kalkans~ z yedekleri ve
mirahurlar~~
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Badehu Ser bölük-i bevvabin-i Hazret-i Serdar-~~ekremt a~a ve

tu~lar ve bayraklar ve önlerince sipah ve silâhdar ocaklar~n~ n
tu~lar ve bayraklar~~ [a~ay-~~ mumaileyh destar-~~ âdi ve sâye kaput ve seyf ve etbalar~~ müsellâh olarak]

Badehu Muhz~r a~a ortas~~ bayra~iyle [k~ rk nefer harbeci
neferat~~ pfi~i ve dolama ve ellerinde harbe:eriyle]
Bâdehu Hazret-i Serdar-~~ekreminin kalkanl~~ yedekleri
Badehu Tevk~ i ve Defter Emini efendiler [seferber olduklar~ na
mebni kafesi destar ve sof ferace ve kemer rahtlu espleriyle]
»deinu ~~kk-~~ safi ve ~~kk-~~ salis efendiler [bunlar dahi]
Badehu ~~kk-~~ evvel Defterdar~~ Efendi [seferber oldu~una

mebni çatal destar ve ~emse al sâye kaput ve seyf ve kemer
rahtlu esb ve etbaileri müsellâh olarak]
Bâdehu Istanbul kad~s~~ ve mâ'zul ve payelüleri efendiler
hazarat~~ [küçük tepeli destar ve sof ferace ve saçakl~~ espleriyle]

Bâdehu Sudur-~~izam [Kazaskerler] efendiler hazarat~~[bunlar

dahi]

Waidehu Vezir-i mükerrem Kaymakam Pa~a Hazretleri [destar-~~
âdi ve sof ferace ve kemer rahtlû esp ve rikaplar~nda ~ât~ ran ve
matraciyan ve tüfenkciyan ve çuhadarlariyle ve kapucular kethüdas~~ ve selam a~as~~ pi~ revlerinde ve veralar~nda iki nefer gedik a~alar~]
Badehu Çavu~lar kâtibi ve emini a~a [seferber olmad~klar~ndan
destar-~~ âdi ve sof feraceleriyle]
Bâdehu Hazret-i Serdar-~~ ekreminin kapucular kethüdas~~ve selam a~as~~ a~alar [seferber olduklar~ na mebni destar-~~ âdi ve al
sâye kaput ve seyf ve kemeri rahtlu esp ve hademeleri müsellah olarak]
Bâdehu Mektubi ve te~rifâti efendiler [bunlar dahi]
Badehu tezkire-i evvel ve safi efendiler [seferber olduklar~na
mebni destar-~~ kafes ve ber muktezay-~~ mevsim sof ferace ve kemer
rahtlu espler ile]
Badeliu Reisülküttab Efendi [efendi-i mü~arünileyh seferber
old~~~na mebni çatal destar-~~ adi ve ~emseli al sâye kaput ve
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kemer rahtlu esp ve seyf ve hademeler müsellâh olarak] ve Çavu~ba~~~ a~a [a~a-y~~ mumaileyh seferber old~~~ na binaen destar-~~
âdi ve sof ferace ve kemer rahtlii esp ile]

~elin Devletlû inayetlfi Sadr-~~ âzam, Serdar-~~ ekrem hazretleri
ve veralar~ nda gedik a~alar~~ [Hazret-i Serdar-~~ ekremi çatal destar
ve murassa ~emseli al sâye kerrake kaput ve a~~ r rahtlu esp ve rikâblar~ nda yürüyen çuhadar müsellâh ve beyaz kavuk ve siyah
pfi~i ve ~ât~ ran ve mutahhareciyan [matraciyan] ve tüfenkciyan ruzmerre k~yafet ve ellerinde h~~ tlar ve kapu kethüdalar~~ dahi h~~tlar
ve Muhz~ r a~a kalafat ve kaput ve odaba~~~ a~a kaput ve baratalariyle]
Ve semahatlû ~eyh-ül islam hazretleri
hem inan. [hazret-i
fetvapenah küçük tepeli destar ve sof ferace ve saçakl~~ esp ile]

Bâdehu Ketküda Bey [Sadr-~~ azam kethüdas~ ] hazretlerinin
yedekleri ve mirahurlar~~
Bâdehu Sipah ve silâhdar ocaklar~ n~ n katip ve kethüdalar~~ ve
önlerince bölükat-~~ erbaa kâtip ve kethüdalar~~ [seferber olduklar~ na
mebni kâtipleri çatal destar ve sairleri destar-~~ âdi ve cümlesi
al saye kaput ve seyf ve kemer rahtlu espler ile ve hademeleri
müsellah olarak]
Bâdehu Sipah ve silâhtar a~alar~~ ve önIerince bölükat-~~ erbaa
a~alar~~ [bunlar dahi]
Bâdehu Alay ba~çavu~~~ a~a [çatal destar ve sâye kaput ile]
Badehu Saadetlii Kethüda Bey hazretleri veralar~ nda kâtib-i

kethüda efendi ve enderun a~vat~~ ve sair ricalin a~ayan-~~ enderun~~
[kethüda bey destar-~~ âdi ve ~emseli al sâye kerrake kaput ve
seyf ve çuhadarlar~~ müsellâh olarak. Kethüda kâtibi efendi çatal
destar ve sâye kaput ve seyf ve kemer rahtlu esp ve hademeleri
müsellah olarak]

Bâdehu Mehterhane-i tabl-u alem-i serdar-~~ ekremi
Bâdehu Sipah ve silâhdar oca~~~çavu~lar~~ ve ocaklusu bay-

ra~ile
I~ bu alay resmi adet-i kadime-i müstahsene ve ~an ve ~iiküh-~~
saltanat-~~ seniyyeden olmak mülâbesesiyle sab~klar~ na mukayese ile
tertip olundu~una binaen derun-~~ alayda mevcut bulunan bilcümle
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zevat saray-~~ hümâyunda mevcut bulunmalariyçün bir iki gün mukaddem tezkire ne~riyle ihbar olunur ve semahatlû ~eyhül islam
efendi hazretleri yaln~z haberci çavu~~kullar~~ delâletiyle saray-~~ hümayuna te~rif ve cay-~~ mahsusalar~ nda ârâm ve müterekkib-i hazreti
serdar-~~ ekremt olurlar. Mü~arünileyh sadr-~~ azam ve serdar-~~ ekrem
hazretleri Bab-~~ âliden hareket ve saray-~~ hümayuna te~riflerinde
do~ru huzur-~~ ~ahaneye duhul iderler ve sair mevcut bulunan vüzeray-~~ izâm hazarat~~huzur-~~ hümâyuna duhul ve mukaddemce huruc iderler.
Devleti sadr-~~ âzam hazretlerine nezd-i hazret-i ~ahanede seraser
kürk maa üstlük ilbas ve mücevher seyf ve tirke~~miyan-~~ gayreti serdar-~~ ekremiye bend ve ihsan ve semahatlû ~eyhülislâm efendi
hazretlerine dahi ferve-i beyza iksa ve vesayay-~~ ~ahane irad ve
beyan ve hitam~nda izn-i hümayun suduriyle huzur-~~ hümayundan
huruc birle seadetlû Darüssaadet-i~-~erife a~as~~ hazretleri mevkiflerinde dahi aramdan sonra avdet ve orta kapudan beraberce esplerine ve peykân ve solakan ve balada mezkûr alay-~~ 3/Ma ile Divanyolundan ve Aksaraydan do~ru Topkapusundan huruc ve
Davudpa~ada orduy-~~ zaferbelye azimet ve nasbolunan ota~-~~ Süreyya n~tak-~~ serdar-~~ ekremiye nüzul buyururlar.
Ve erbab-~~alay cümlesi esplerinden nüzul ve damenpus-~~ hazret-i asafi ile nail-i meram ve me'mul olup faziletlû sudur-~~ izâm ve
~stanbul ve mazul payelüleri ve Nakib-ül e~raf efendiler hazarat~~
huzur-~~hazret-i serdar-~~ ekremide ik'ad ve kahve rüsumu icras~ndan sonra buhur resmi dahi icra ve avdet iderler; bâdehu saadetlû Kaymakam Pa~a hazretlerine huzur-~~ devletlerinde seraser kürk
ilbas buyrulma~la mü~arünileyh hazreti Kaymakam Pa~a huzur-~~
hazret-i serdar-~~ ekremiden huruc ve avdet buyurduklar~nda ferve-i
mezla~ru arkalar~ndan ç~ karup esplerine süvar ve do~ru Takyeciler cami-i ~erifine azimet buyurup rikab-~~ hümâyun hademe-i Bab~alisi cami-i ~erif-i mezkûrda mukaddemce âmade ve müterakkib olmalariyle mü~arünileyh Kaymakam Pa~a hazretlerini istikbal ve
kahve resmi icrasiyle bir miktar teneffüs olunduktan sonra hademe-i Bab~ali-i rikab-~~ hümâyun atlar~ na süvar ve saadetlû Kaymakam Pa~a hazretlerinin kaide üzre önlerine dü~üp Asitaneye dûhullerinde mutat üzre kol olup es'ara bak~larak Bab~aliye duhul
ve mesned-i kaymakamiye kuû' d iderler.
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I. HAKKI UZUNÇAR~ILI

/0 C. [Cemaziyelâh~rl yevm-i pazar tarihinde Davudpa~a sahras~ndan hareketlerin de ~evketl~2 efendimiz hazretleri te~rif itmeyüp
fakat Haseki a~a delâletiyle tarap~~ ~ahaneden ha/-ii ~erif ile donanm~~~bir reis esp ve bir k~t'a ~nücevher saat geldi) hal-ii ~erif
cehren k~raat ve telhis gönderilüp a~a-y~~ mumaileyhe konto~~samur
ve bin kuru~~at~yye ve has ahurdan dört ne/er kimesneye yüz kuru~~
bah~i~~verilüp avdetleri ve kapu tak~ miyle saadetlâ Kvymakam Pa~a
hazretleri ve Rikâb-~~hüntâyun defterdar~~ tak~miyle geldi) Davudpa~adan yar~ m saat kadar resmen gidildp bâ ruhsat esmiy-~~ rahda
rildip tak~m~ na izin verilmekle cümlesi esplerinden nüzul ve 51.5 3
vedâ z~mn~nda damenpus-~~serdar-~~ ekremi olup avdetleri
Devletlû Sadr-~~ âzam ve Serdar-~~ ekrem hazretleri Davud Pa~a
sahras~ndan savb-~~ maksude azimetleri günü M~s~ r seferinde Üsküdarda Mehmed Pa~ a kö~küne te~rif buyruldukuna k~ yasen ~eyketlû kerametlü mehâbetlû kudretlû Padi~ah-~~ âlempenah müeyyd
min indillâh efendimiz hazretleri orduy-~~ hümayun civar~ nda olan
Davud Pa~a Saray~ nda vaki kasr-~~ hümayunu te~rif-i mülükâneleriyle tezyin buyurduklar~ ndan sonra taraf-~~ hazret-i ~ahanelerinden
bir kullar~~ tâyin ve Serdar-~~ ekrem hazretlerini davet ve mü~arünileyh hazretleri evkat-~~ sairede oldu~u misillû rikâb-~~ hümâyuna
ruhsude-i ubudiyet eylemek içün maiyyet-i serdar-~~ ekremide olan
kapu ricali kullariyle esplerine süvar ve do~ru kasr-~~ vâlâ-y~~
hazret-i cihandariye azimet ve sea-ki rikâbda nüzul ve mü~arünileyh hazretleri huzur-~~ ~ahaneye duhul ve ruhsüde-i hâkipa-y~~ hümayun ile nail-i meram ve nüvazi~~ve iltifat-~~ ~ahaneye mazhariyetle
mesrur ve ~adgâm olup taraf-~~ hazret-i cihandariden ikarâmen ve
taltifen bir sevb erkân samur-~~ faizüssürur iksâ ve izn-i hümayun
sudurunda mü~arünileyh hazretleri resm-i veda-~~ ubudiyeti icra içün
kadem-i pak-i hazret-i z~llullahiyi takbil ve telsim ederek avdet ettiklerinde taraf-~~ ~ahaneden bir re's müzeyyen esb-i saba reftar dahi
sen~-i rikâbda âmade olmakla mü~arüniley rikâp ve licam~ n~~ takbil
ederek süvar ve avdet ve otak-~~ Asafiyi te~rif, bu esnada mi ~arünileyh hazetlerini te~yi içün otak-~~ âsafânede mevcud bulunan
saadetlû Kaymakam Pa~a ve hademe-i bab-~~ âli ve rical-i orduy-~~hümayun süvar ve kendilerine mahsus alay ile azimet ve Incirli nam
mahalle vard~ klar~ nda tevakkuf ve mü~arünileyh kaymakam
pa~a hazretleri ve rical-i bab cümlesi veda z~ mn~ nda damenpus-i
serdar-~~ ekremi ile müstesa d ve cümlesine izin virilüp avdet ittikle-
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rinde mü~arünileyh sadr-~~ âzam ve serdar-~~ ekrem hazretleri zatlar~na
mahsus tak~m ile bilyümn-i vezzafer savb-~~ maksude azimet buyuracaklar~~ malüm-~~âlîleri buyruldukta emir-ü ferman hazret-i veliyyülemrindir.
* *

~~te bu te~rifat kayd~n~ n arz~~ üzerine vesikan~n ba~~taraf~ ndaki
hatt-~~ hümâyun ile alay~~ n yaz~ld~~~~gibi yap~lmas~na irade sad~ r
olmu~tur.

