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Sakarya Üniversitesi

7 Pasarofça Antlaƾmas’ndan sonra, Sultan III. Ahmed’çn
saltanatnn son  ylnda sadrâzamlk makâmn elçnde bulunduran
Nevƾehçrlç Dâmat ơbrâhîm Paƾa, kaptan- deryâ Mustafa Paƾa, Mehmed
Kethüdâ ve daha pek çok devlet adamnn katlçyle sonuçlanan 7
çsyân; Osmanl tarçhçnçn hâlâ karanlkta kalan ve yenç belge ve kronçkler ƾƭnda aydnlatlmay bekleyen olaylarndan bçrçsçdçr. Patrona
Halçl, Musl Beƾe, Kara Alç ve Mehmed Aƭa’nn çhtçlâlî bçr yönetçmle
Devlet-ç ‘alçyye’nçn pâyçtaht ơstanbul’u zulümle kasp kavurduklar,
devrçn pâdçƾâhn tahttan çndçrçp yerçne Sultan I. Mahmud’u oturttuklar, saray çevresçnç bask ve kontrol altnda tuttuklar bu süreçte;
zorbalar gasp, hrszlk ve rüƾvetle çstedçklerç devlet makamlarn ve
topraklar kendç taraftarlarna verçr olmuƾ; yklan kasrlar, köƾkler ve
bçtmek bçlmeyen baskn ve yaƭmalar yüzünden ơstanbul’un önemlç bçr
ksm târumâr olmuƾtu.
Bu bçldçrçde; hakknda bçrkaç kronçk ve belge dƾnda fazla bçr
tarçhî materyale rastlanmayan bu vak‘a ve onu takçp eden süreçtekç
dçƭer çkç çsyan hakknda, ƾçmdçye kadar bçlçnmeyen ve neƾredçlmeyen
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Mühçmme kaytlar, masraf kaytlar, Patrona ve ekçbçnçn gasp ve yolsuzluklarna çlçƾkçn telhçsler ve arzlar, önemlç devlet rçcâlçnçn Hazîne’ye
aktarlan eƾyâ ve taahhütlerçne çlçƾkçn muhallefât ve borç tutanaklar,
çkçncç zorba vak‘asna çlçƾkçn mektuplar ve çaƭdaƾ kaytlarla, çsyana
tank olmuƾ önemlç bçr görgü ƾâhçdçnçn yazdƭ ksa bçr kronçk çlk
kez tantlarak; bu belgelerçn ve çaƭdaƾ kronçƭçn çsyann bçlçnmeyen
yönlerçnç ve Osmanl pâyçtahtna etkçlerçnç aydnlatmadakç önemç
üzerçnde durulacaktr.

1730 Patrona İsyânına İlişkin Mevcut Materyaller:
Etkçlerç uzun süre devam eden, Osmanl tarçhçnde patlak vermçƾ
en büyük çsyanlardan bçrç olan 7 Patrona çsyân hakknda öteden
berç kaynak ve belgelerçn çok az olduƭundan yaknlmakta ve bu mesele
tarçh yazm konusunda bugün de en önemlç sorun olarak karƾmza
çkmaktadr. Mustafa Sâmî Efendç’nçn yazdklar çstçsnâ edçlçrse,
ƾçmdçye dek 7 çsyan hakknda yaynlanmƾ mevcut tüm tarçhî
materyal; çkçsç Ahmed Refçk (Altnay), bçrç Münçr Aktepe tarafndan
bulunan üç belgeden ve yçne çkçsç bundan ellç yl aƾkn bçr süre önce
1 İsyan hakkında ilk ve yegâne müstakil çalışmaya imzâsını atan Münir Aktepe,
Patrona İsyanı (1730) adlı monografisinde isyan öncesi durumu arşiv belgeleri
ve kaynaklar ışığında ayrıntılı bir şekilde tahlil etmesine rağmen, doğrudan
isyan hakkındaki kaynak ve belgelere ulaşmakta çektiği zorluğu: “Devrin
vekayinamelerinde ve hatta arşiv vesâikında dahi, her ne sebebe mebni ise birçok
noktaları kaleme alınmaktan ictinab edilen Patrona ihtilâli…” ifâdeleriyle dile
getirmiş (Krş. Aktepe, a.g.e., İstanbul: İÜ Edb. Fak. Basımevi, 1958, s. 182);
yakın zamanda İspirî-zâde Ahmed Efendi’nin terekesini bulup yayınlayan
Selim Karahasanoğlu ise, bu yaklaşımın etkisiyle isyânı Osmanlı tarihinde
bir “kara delik” olarak nitelendirmiş; hattâ: “Devrin vak’anüvisinin isyânı
kaydetmemeye dair hususi bir çabasının ya da arşiv vesikalarındaki kıtlığın
sebepleri üzerinde fikir yürütülebilecek yolların kapalı” olduğunu söylemiştir.
a.mlf., “Osmanlı İmparatorluğu’nda 1730 İsyanına Dair Yeni Bulgular: İsyanın
Organizatörlerinden Ayasofya Vaizi İspirî-zâde Ahmed Efendi ve Terekesi”,
OTAM, sy. 24 (Güz 2008), s. 98.
2 Mustafa Sâmî Efendi, Tārīʃ-i Sāmī, İstanbul: Dârü’t-Tıba‘atü’l-‘Âmire, 1198,
s. 4/1-22/2.
3 Ahmed Refik Altınay, Onikinci ‘Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayâtı (1689-1785),
İstanbul: Enderun Kitabevi, 1988, s. 109-112; Münir Aktepe, a.g.e., s. 161-162.
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Façk Reƾçt Unat ve Bekçr Stk Baykal tarafndan, dçƭerç daha önce
Münçr Aktepe tarafndan tespçt edçlçp de5 ççerçƭç uzun zaman bçlçm
dünyasna meçhul kalmƾken ksa bçr süre önce Selçm Karahasanoƭlu
tarafndan neƾredçlen, çsyânn görgü ƾâhçtlerç tarafndan kaleme alnmƾ üç ksa kronçkten çbârettçr7.
ơsyan sebeplerç, gelçƾçmç ve sonuçlaryla bçrlçkte aydnlatmas beklenen bu kaynak ve belgeler, nâƾçrlerç tarafndan genellçkle, Sâmî Efendç’nçn nçsbeten kontrollü bçr ƾekçlde yazldƭ düƾünülen anlatsna göre
daha orçjçnal ve önemlç bçrer materyal olarak deƭerlendçrçlmçƾ ve özellçkle
bulunan üç çaƭdaƾ kronçk, doƭrudan görgü ƾâhçdlerçnçn çzlençmlerçnç
yanstan bçrçncç elden kaynaklar mesâbesçnde olmalar nedençyle, Sâmî
Efendç’nçn verdçƭç  sayfalk süslü ve aƭdal malûmâta tercçh edçlmçƾtçr.
4 Faik Reşit Unat, 1730 Patrona İhtilâli Hakkında Bir Eser: Abdi Tarihi, Ankara:
TTK Yayınları, 1943; Bekir Sıtkı Baykal, Destârî Sâlih Tarihi: Patrona Halil
Ayaklanması hakkında bir kaynak, Ankara: AÜ DTCF Yayınları, 1962.
Süleymaniye ve Millet kütüphanelerinde ikişer nüshası bulunduğu bilinen
bu iki eserden Destārī ɺāliʂ Tārīʃi’nin, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
Kütüphanesi’nde 1163/1750 yılında istinsah edilmiş yeni bir nüshası ile
karşılaştık (Şevket Rado Yzm., nr.: 231, 46 vr.). İlmî kriterlere uygun şekilde
neşredilmeyen bu iki kroniği, ileride diğer nüshalarıyla birlikte karşılaştırmalı
olarak yeniden neşredeceğiz.
5 M. Aktepe, a.g.e., s. 188.
6 S. Karahasanoğlu, “Politics and Governance in the Ottoman Empire: The
Rebellion of 1730 -An Account of the revolution that took place in Constantinople
in the year 1143 of the Hegira-”, Cambridge, Mass.: Harvard University,
Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 2010.
7 1730 isyânı hakkında kaleme alınmış bu kısa kroniklerin dışında, henüz
yayımlanmamış metinlerden, büyük kısmı vak‘a ile alâkalı olan Hıfzî
Mehmed Ağa Rūz-nāme’sini (TSMK, Revan, nr.: 1977, vr. 37b vd.) ve
genel tarih kaynakları arasında Hazîne-i Bîrûn kâtibi Göynük’lü Ahmed
Efendi’nin Defter’ inde doğrudan isyana dâir izlenimlerini aktardığı yerlerle
(a.mlf., Defter, Berlin, MS. Or. Quart, nr.: 1209, vr. 321b-327a), Şem‘dânîzâde Mehmed Efendi’nin Mür’ī’t-Tevārīʃ’inde vermiş olduğu bilgileri de
ilâveten zikretmek gerekir (Münir Aktepe, Şem‘dânî-zâde Süleyman Efendi
Tarihi (Mür’ī’t-Tevārīʃ), İstanbul: İÜ Edebiyat Fak. Yayınları, 1976, I, 6-19.
Bunlardan yayımlanmamış olan ilk ikisinin vak‘a ile ilgili kısımları, yayına
hazırladığımız müstakil çalışmamızın içinde neşredilecektir.
8 Faik Reşit Unat, a.g.e., Önsöz, s. VII.
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ơsyanla çlgçlç belge ve kaynaklarn azlƭ, bçze göre meseleye
ƾk tutacak resmî belgelerçn ve çaƭdaƾ kronçklerçn yokluƭundan ya
da ulaƾlmazlƭndan zçyâde, bunlarn üzerçnde ƾçmdçye kadar doƭru
düzgün bçr araƾtrma yaplmamƾ olmasndan kaynaklanmƾtr. Bçzç bu
sonuca net olarak ulaƾtran ƾey; vak‘a hakknda yaptƭmz üstün körü
bçr araƾtrma srasnda bçle çok sayda yenç ve önemlç arƾçv belgelerçne
ulaƾmamz ve özellçkle üzerçne eƭçlmememçze raƭmen, sâdece basçt çapl bçr araƾtrma sonucu, çsyânn en önemlç görgü ƾâhçdlerçnden bçrçnçn
yazdƭ çaƭdaƾ ksa bçr kronçkle karƾlaƾmamzdr.
Ɨçmdç çsyanla çlgçlç tespçt ettçƭçmçz bu yenç belgelerçn ve ksa
kronçƭçn ççerçklerç üzerçnde durarak, bunlardan vak‘ay aydnlatma
konusunda öncelçklç öneme sâhçp olduƭunu düƾündüklerçmçzden bâzlarn yaynlayacaƭz.

Resim 1. 7 çsyânna öncülük eden Patrona Halçl, ayaklanmann çlk günlerçnde Musl Beƾe ve dçƭer serdengeçtç aƭalar çle bçrlçkte. Jean Baptçste Vanmour,
Rçjksmuseum, S.K.-A..
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I. İsyâna Işık Tutan Yeni Belgeler
Ɨçmdçye kadar snrl sayda kaynak ve belge üzerçnden deƭerlendçrçlen 7 Patrona ơsyân hakknda, vak‘ann bçlçnmeyen ve çözülemeyen pek çok noktasn tüm yönlerçyle aydnlatacak çok sayda
yenç belgeler mevcut olup; bunlar Baƾbakanlk Osmanl Arƾçvç, Topkap
Saray Müzesç Arƾçvç ve ơstanbul ve Anadolu yazma eser kütüphanelerçnde karƾmza çkan defterler, evraklar ve kçmç mecmû‘alarn arasna
kaydedçlmçƾ olan vak‘aya çlçƾkçn bâz belgelerle, önemlç bçrtakm tarçhî
notlar ve dçƭer materyallerden meydana gelmektedçr.
1. Œsyan Srasnda ve Sonrasnda Tutulan Mühimme Kaytlar:
7 Patrona çsyanna çlçƾkçn en önemlç belge nçtelçƭçnç taƾyan
hüküm ve fermanlarn metçnlerç, Baƾbakanlk Osmanl Arƾçvç’nde kaytl olan ve -çlgçnç bçr ƾekçlde- ƾçmdçye kadar hçç üzerçnde durulmayan
136 no.lu Mühçmme Defterç’nde yer almaktadr. Bu defterde mevcut
olan çsyanla çlgçlç kaytlardan yalnz çkçsç, daha önce On Œkçncç ‘Asr-
Hçcrî’de Œstanbul Hayât adl kçtapta Ahmed Refçk tarafndan kaynak
gösterçlmeden yaynlanmƾ olup; bunlardan bçrç maktul sadrâzam
ơbrâhîm Paƾa’nn kürkçü-baƾs Manol’ün tevkçfçne, dçƭerç çse 7 Ramazan ’tekç çkçncç zorba çsyânna karƾan Arnavutlar’n yakalanmasna ve cezâlandrlmasna daçr ksmen yanlƾ ve eksçk olarak aktarlmƾ
çkç hükümden çbârettçr.
Mühçmme Defterç’nde bu konuda karƾmza çkan çlk hükümler
Dâmad ơbrâhîm Paƾa ve taraftarlarnn katlçnden ve Sçlâhdâr Mehmed
Paƾa’nn onun yerçne sadrâzam tâyçn edçlçƾçnden sonrasna âçt olup,
çsyandan önce “evŔ’çl-ç RebŠ‘u’l-evvel”de yazlan hükümlerçn ardndan,
onun vezâretçnçn baƾladƭn gösteren bçr baƾlkla “evŔsš- RebŠ‘u’l-evvel” ve “evŔʃçr-ç RebŠ‘u’l-evvel”de düzenlenen Patrona çsyân çle çlgçlç
hükümlere geççlmektedçr. Bu durum, çsyânn çktƭ 5 Rebî‘u’l-evvel
/ Eylül 7 târçhçyle Mehmed Paƾa’nn sadârete atandƭ 
Rebî‘u’l-evvel / Ekçm 7 tarçhlerç arasnda, yoƭun kargaƾa
9 Ahmed Refik, a.g.e., s. 109-112.
10 BOA, A.DVN., Mühimme Defteri, nr.: 136, s. 216. Başlıkta ilgili hükümlerin
Sl|\DkmÎ½DkÍhwkhwÈEÁmkgEsEhÂ]Á “ɺadr-ı ʇudūrü’l-vüzerā ɶażret-i
Muʂammed Paşā zamānında” yazıldığı açıkça belirtilmiştir.
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nedençyle dört gün boyunca Dîvân’n toplanamadƭn, mevcut hükümlerçn çse yenç pâdçƾâhn cülûsunu ve sadrâzamn atanƾn müteâkçp, büyük ölçüde zorbalarn bask ve etkçsç altnda kaleme alndƭn
gösterçr.
Ɨçmdç bu süreçte tutulan Mühçmme kaytlarnn önemlç bçr
ksmn maddeler hâlçnde özetleyeceƭçz:
1. Sadrâzam ơbrâhîm Paƾa’nn kürkçübaƾs Manol’ün yakalanmas emrçyle  yl Rebîu‘l-evvel ay sonu/7 Ekçm ay
baƾlarnda çkarlan hüküm. Bender muhâfz Topal Osman
Paƾa’ya hçtâben yazlan bu hükümde, Paƾa’dan ve Boƭdan’a
kadarkç saƭ ve sol kol ümerâsndan, Eflâk ve Boƭdan voyvodalarnn azl ve nasb gçbç çƾlere karƾan Manol’ün, -etnçk
kökenç açkça belçrtçlçp, fçzçksel görünümünü ayrntl olarak
tasvçr edçlmek sûretçyle- bçr an önce yakalanmas çstenmekte
ve bunun dçn ve devlet adna büyük bçr hçzmet olacaƭ çfâde
edçlmektedçr.

Resim 2: Ünlü Flaman ressam Jean Baptçste Vanmour’un frçasndan
sadrâzam Nevƾehçrlç Dâmâd ơbrâhîm Paƾa. Rçjksmuseum, S.K.-A.2017.
11 BOA, A.DVN., a.g.d., nr.: 136, s. 216, hkm.: 882.
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Manol’ün yakalanmas çççn, yukardakç hükümle ayn gün Boƭdan
voyvodas kÎ²Ð½ LŠfʆr’a yazlan bçr baƾka hüküm. Burada önemlç bçr ayrnt
olarak ƾçddetlç tehdçt çfâdelerçyle, fçrarî kürkçü-baƾnn orada olduƭunun
kesçn olarak bçlçndçƭçne vurgu yapldƭ dçkkatç çekmektedçr. Hükmün
altnda, Boƭdan voyvodasna gönderçlen bu fermânn bçr sûretçnçn, mükerreren “ŒflŔʅ voyvodasna” da gönderçldçƭçne çƾâret edçlmçƾtçr.
2. ơsyanclarn teslçmçnç çstedçklerç eskç Rûz-nâmçe’-ç evvel Kblelç-zâde Mehmed Beg’çn saraya çaƭrlmas, ancak gelmeyçp
Aydn taraflarna kaçtƭnn haber alnmas üzerçne, 
Rebî‘u’l-âhçr ay baƾlar/7 Ekçm ay ortalarnda, Aydn
muhassal vezîr ‘Abdullâh Paƾa’ya yazlan hüküm.
3. Sultan I. Mahmud’un emrçyle  Rebî‘u’l-evvel ay sonlarnda Tuna vçlâyetlerç havâlîsçne gönderçlen hükümde, fermânn: “VezŠr-ç a‘žam- sŔbʅ maʅtŴl ŒbrŔhŠm Paůa’nuñ oʁl vezŠr
Muʂammed Paůa’nuñ ketʃudŔs olan Yedekçç Muʂammed Aʁa
dçmekle ma‘rŴf kçmesne ba‘Ÿ su’Ŕl ve cevŔb ççün šaleb olnduʅda,
mezbŴr vehme tŔbç‘ olub Šuna ʂavŔlŠlerç šarafna fçrŔr çtmekle,
mezbŴruñ aʃz” olunmas çççn yazldƭ bçldçrçlmektedçr5. Hükmün son satrlarnda yukardakç dçƭer fermanlarda olduƭu gçbç,
emçr sahçplerçnden bu konuda çƾç çok sk tutmalar çstenmekte
ve çhmâlç hâlçnde sorumlularn “bçr vechçle cevŔba ʅŔdçr olamayacaʁ” ƾçddetlç tehdçt ve te’kçd çfâdelerçyle tekrâr edçlmektedçr.
4. Gelçbolu nâ’çbç, kadlar ve Dergâh- mu‘allâ yenççerç zâbçtçne, “VezŠr-ç a‘žam- sŔbʅ maʅtŴl ŒbrŔhŠm Paůa’nuñ ʃazŠnedŔr
MuʇšafŔ Gelçbol šarafna fçrŔr eyledügç ʃaber alnub ve mezbŴr
MuʇšafŔ’nuñ der-ç devlet-medŔr”a teslîmç çççn  Rebî‘u’l-evvel’ç ortalarnda yazlan fermân- hümâyûn.
12 “Mesfūr zımmī senüñ yanıña firār eylediginde ʅaš‘ā şekk ve şübhe olmamaʁla,
şöyle ki; mesfūrı ʂimāyet ü ʇıyānet ʅaydına düşüb ol-šaraflarda daʃı ʁaybet ve
firārına bā‘iʈ olacak olur iseñ, bir vechile cevāba ʅādir o[la]mayacaʁıñı bir ʃōşça
fikr ve mülāʂaža ve aña göre ʂareket ile ÀE\ÖDÕ¾© mesfūrı aʃz ve der-i devletmedāruma ihżār eyleyüb…” BOA, a.g.d., s. 216, hkm.: 883, st. 6-10.
13 BOA, a.g.d., s. 216, hkm.: 884.
14 BOA, a.g.d., s. 217, hkm.: 889.
15 BOA, a.g.d., s. 220, hkm.: 958.
16 BOA, a.g.d., s. 220, hkm.: 959.
417

OSMANLI óSTANBULU IV

5. Bursa’da çkâmet etmekte olan eskç Krm hân Kaplan Gçrây
Hân’a tekrar Krm hanlƭna tâyçn edçldçƭçnç ve bu yüzden
“ʅaš‘Ŕ mekʈ ve tevaʅʅuf çtmeyüb, ‘çcŔleten ʅalʅub der-ç devlet-medŔr”a gelmesç gerektçƭçnç bçldçren,  yl Rebî‘u’l-âhçr ay
ortalarnda yazlmƾ hüküm7.
6. Hâl-ç hazrda Fener’de çkâmet etmekte bulunan ve çlerçde
zorbalarn tenkçlç çƾçnde büyük rol oynayacak olan eskç “DeryŔ ʅapŴdŔn” Cânum Hvâce Mehmed Paƾa’ya, herhangç bçr
sebep zçkredçlmeksçzçn “‘çcŔleten der-ç devlet-medŔr”a gelmesç
gerektçƭçnç bçldçren fermân- hümâyûn.
7. Yukardakç hükümde Krm hân tâyçn edçlmek üzere ơstanbul’a çaƭrlan Kaplan Gçray Hân’a refâkat emrç çççn “BurŴsa
monlŔsna ve mütesellçmçne ve MudŔnçyye nŔ’çbçne” yazlan
dçƭer bçr fermânda, özellçkle nâ’çbe, kadya ve mütesellçme
hçtâben Hân’n ve mâçyyetçnçn nakçllerçnçn bçr an önce gerçekleƾmesç çççn lâzm olan beygçrlerç, bçr gün önceden gelebçleceklerç ƾekçlde tedârçk edçp hazrlamalar emredçlmektedçr.

Resim 3-4. Krm hân Kaplan Gçray Hân’n Krm/Bahçesaray’dakç Han-saray’nda
yaptrdƭ Altn Çeƾme (solda); Çaƭdaƾ Flaman ressam Jean Baptçste Vanmour’un
ççzçmçne göre Kaptan- Deryâ (saƭda). Recueçl de cent estampes représentant dçfférentes
Natçons du Levant (1712-1713), nr.: 36, Parçs 1714.

17 BOA, a.g.d., s. 229, hkm.: 1000.
18 BOA, a.g.d., s. 230, hkm.: 1004.
19 BOA, a.g.d., s. 230, hkm.: 1005.
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8. EvŔ’çl-ç CemŔʋçye’l-evvel 1143/5 Kasm 7’da Kaptan- Deryâ
Cânum Hvâce Mehmed Paƾa’ya, daha önce gönderçlen “‘çcŔleten
gelmesç” emrçnç te’kçd amacyla yençden gönderçlen hüküm.
9. ơsyanclarn katlç srasnda büyük yararllklar gösterecek olan
Muhsçn-zâde Abdullah Paƾa’nn âcçlen kalkp pâyçtahta gelmesç hakknda çkarlan EvŔ’çl-ç CemŔʋçye’l-evvel 1143 tarçhlç
fermân- hümâyûn.
10. Patrona Halçl, Musl Beƾe ve Mehmed Aƭa’nn katlçnden
sonra, Cülûs- hümâyûn’dan berç dçn ve devlet çƾlerçne haksz yere müdâhale, halkn mallarna ve namuslarna zulümle
tasallut eden zorbalarn “nçcesçnçn cezŔ-y sezŔlarn tertŠb ü
çcrŔ ve ba‘Ÿlar daʃ nefy” olduƭunu bçldçren EvŔsš- CemŔŸçye’l-evvel 1143/5 Kasm 7 tarçhlç hüküm. Bu hükümde
Sultan I. Mahmûd’un, Patrona ve ekçbçnçn basklar yüzünden o âna dek kendç çrâdesç doƭrultusunda hakkânçyetlç bçr
yönetçm saƭlayamadƭn özellçkle vurgulamƾ olmas dçkkate
ƾâyândr. Hükmün altnda, Rumelç’nçn orta ve sol kollarna,
Anadolu’nun saƭ, orta ve sol kollarna ve eyâlet-ç Bosna’ya
gönderçlen  sûretçne atflar yaplmakta; devâmnda çse
Üsküdar’dan Anadolu’nun orta koluna gönderçlen benzer
ççerçktekç bçr hüküm ve ayn hükmün “ÜsküdŔr’dan Anašol’nuñ ʇol ʅolna” gönderçlen bçr sûretç yer almaktadr5.
11. Hâssa bostanc-baƾsna hçtâben yazlan dçƭer bçr hükümde,
çsyan srasnda zorbalarn safnda aktçf bçr ƾekçlde faalçyet gösteren “DervŠů Muʂammed nŔm müfsçdüñ” cezâsnn tertçp edçlçp,
20 BOA, a.g.d., s. 254, hkm.: 1109.
21 BOA, a.g.d., s. 255, hkm.: 1112.
22 BOA, a.g.d., s. 265-266, hkm.: 1145.
23 BOA, a.g.d., s. 266, hkm.: 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151.
24 BOA, a.g.d., s. 267, hkm.: 1153.
25 BOA, a.g.d., s. 267, hkm.: 1154.
26 Destârî Sâlih’in notlarında “Kīlār-ı Şehriyārī ketʃudālıʁından çıʅma” olduğu
belirtilen Dervîş Mehmed, isyânın başlangıcından beri Patrona taraftarı olup,
Sultan III. Ahmed’in emriyle Et-meydanı’na gönderildikleri sırada Zülâlî
Hasan Efendi ile İspirî-zâde Ahmed Efendi’ye refâkat etmişti. Selâhaddîn
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kanl kesçk baƾnn derhâl “rçkŔb- kŔm-yŔb”a gönderçlmesç
emredçlmektedçr7.
Mühçmme Defterç’nçn son yapraklarna 7 Ramazân ’te
vukû‘ bulan çkçncç zorba ayaklanmas srasnda sâdr olan hüküm ve
fermanlarn da bellç bçr tertçp ve düzen ççerçsçnde kaydedçldçƭç görülmektedçr. Bunlar arasnda özellçkle Sultan I. Mahmud’un, çlk vak‘ann
da tesçrçyle Rumelç ve Anadolu’nun saƭ, sol ve orta kollar çle farkl
çdarç bçrçmlerdekç yönetçcçlere çsyanc zorbalarn yakalanmas ve ortadan kaldrlmalar konusunda peƾ peƾe hükümler göndererek, srarla
çƾç sk tutmalarn emrettçƭç dçkkatç çekmektedçr.
Bu çkçncç vak‘a hakknda Defter’de yer alan Dîvân- hümâyûn
kaytlar ve ççerçklerç çse ƾöyle sralanabçlçr:
1. Sultan I. Mahmûd’un emrçyle  yl Ramazan ay ortalarnda, yanç olaydan hemen sonra “DergŔh- mu‘allŔ yeñç-çerçlerç aʁas vezŠr ‘Abdu’llŔh Paůa’ya ve SekbŔn-baů ve ʅul ketʃudŔs
ve Zaʁarc-baů ve ocaʅ aʁalar ve ŸŔbçšlerç ve çʃtçyŔrlarna”
gönderçlen hükümdür kç; burada Sultan Mahmûd, hçtap ettçƭç askerî yönetçcçlerç: “Dçrlçksüz ‘askerŠ ʅyŔfetçnde olan eůʅyŔ
dçrlçklü ‘askerŠ šŔ’çfesçnç çfsŔd ve çʀlŔl çdüb, dçrlçklü pŔdçůŔh
ʅul olanlar daʃ ʃŔnlarda ve ʂammŔmlarda olub, ošalarnda
ve ʅůlaʅlarnda yatub-ʅalʅmadʁndan ŸŔbçšlerüñ ʃaberlerç olmaʅszn fesŔd u ůeʅŔvete meyl eyleyerek; ňer‘-ç ůerŠf ’e muʃŔlçf ve
Ocaʅ ʅŔnŴnna muʁŔyçr, ‘çbŔdu’llŔhuñ emvŔl ü eůyŔlarn ʁŔret
ü yaʁmŔ ve fsʅ u fesŔd eylemek sevdŔsyle çkçde-bçrde maʅarr-
salšanat- sençyyede tecemmü‘ ve dŠn ve devlet-ç ‘alçyye’nüñ ůŔnna ve ocaʁuñ ‘rŸna teʅabbuʇ vçrecek ůeʅŔvete taʇaddŠ eyledüklerç
defŔ‘atle žŔhçr” olduƭunu söyleyerek, kânûn- kadîm üzere
gereken tüm tedbçrlerç almalarn ƾçddetle tenbçh etmekte ve
akabçnde: “PŔdçůŔh ʅul olanlar çle olmayanlar tefrŠʅ ü temyŠz
eyleyesçz.” emrçnç vermektedçr. Bu çfadeler, çsyânn askerî
ve ekonomçk cçhetçnç, ocak çevresçndekç çnfçâlçn ne surette
Salâhî Efendi, Destārī ɺāliʂ Tārīʃi, İstanbul Araştırmaları Enst., Şevket Rado
Ktp., nr.: 231, vr. 15b, st. 9-17; B. Sıtkı Baykal nşr., s. 17.
27 BOA, a.g.d., s. 273, hkm.: 1173.
28 BOA, a.g.d., s. 388, hkm.: 1675.
420

óSYÂNIN GÖLGESóNDEKó óSTANBUL:
YENó ARòóV BELGELERó IòIôINDA 1730 PATRONA óSYÂNI

gerçekleƾtçƭçnç ve olup-bçtenlere tam olarak hangç sûçstçmallerçn sebebçyet verdçƭçnç göstermesç bakmndan son derece
önemlçdçr.

Resim 5. J. B. Vanmour’a açt yaƭlboya bçr resçmde Yenççerç aƭas.
Rçjksmuseum, S.K.-A.2025

2. ơstanbul’da çkçncç kez çsyan çkaran Arnavutlar’n yakalanmas ve cezalandrlmas çççn “Edrene’den Üsküb ve ŒůtebŠr ve
ɸalʅandelen’e varnca yol üzerçnde vŔʅ‘ ʅŔʀŠlar ve mütesellçmler
ve voyvodalar ve ketʃudŔ yçrlerç ve yeñççerç serdŔrlar ve a‘yŔn-
vçlŔyet ve çů erlerçne” gönderçlen çkçncç hükümde; devletçn
saltanat yurdunda karƾklƭa ve zarara yol açan zorbalarn
bulunduklar yerde tevkçf edçlmelerç, merkeze bçldçrçlmelerç
ve teczçye edçlmelerç katçyetle emredçlmektedçr. Devâmn29 BOA, a.g.d., s. 389, hkm.: 1677.
421

OSMANLI óSTANBULU IV

da bu hükmün, pâdçƾâhn emçr ve dçrektçfç doƭrultusunda:
“AsçtŔne’-ç sa‘Ŕdetümden SelŔnŠk ve Trʃala ve Eʁrçbʆz’a varnca”
hçtâbyla ad geçen bölgelere de gönderçldçƭçne atf yaplmƾ;
ayrca yçne hükmün, daha da gençƾletçlmçƾ bçr ƾekçlde: “Bender muʂŔfž vezŠr ‘OʈmŔn Paůa’ya ve asçtŔne’-ç sa‘Ŕdetümden
Boʁdan memleketçne varnca yol üzerçnde ve yemŠn-ü yesŔrnda
vŔʅ‘ olan ʅŔʀŠlara ve nŔ’çblere ve mütesellçmlere ve ketʃudŔ
beglerç ve yeñç-çerç serdŔrlar ve ʅaʇabŔt ve ʅurrŔ ŸŔbçšlerçne ve
a‘yŔn- vçlŔyet ve çů erlerçne hüküm kç” hçtâbyla, ơstanbul’dan
Boƭdan’a kadar uzanan bölgeye gönderçlmçƾ olan bçr baƾka
metnç daha yazlmƾtr. Bu hüküm, yukarda Ahmed Refçk’çn kaynak göstermeden yaynladƭna çƾâret ettçƭçmçz çkç
hükümden çkçncçsç olup, sonunda “RŴm-çlç’nüñ ʇol ve orta
ʅollarna baůʅa baůʅa” bçrer sûretç ve “Anašol’nuñ saʁ ve ʇol
ve orta ʅollarna baůʅa baůʅa” bçrer sûretçnçn daha gönderçldçƭç
kayt altna alnmƾtr.
3. Mühçmme Defterç’nde I. Mahmud’un emrçyle “ŠrŔblusůŔm
vŔlŠsç vezŠr ‘OʈmŔn Paůa’ya ve ŠrŔblus ve’l-Afrçʅyyetü’l-‘Arab
ʅŔʀŠlarna ve a‘yŔn- vçlŔyet ve çů erlerçne ʂüküm” olarak gönderçlen bçr sonrakç fermân; ơstanbul’da zuhûr eden çsyanla
eƾ zamanl olarak, o taraflarda da ocak mensuplar arasnda
çhtçlâl, yaƭma ve katlçam faalçyetlerçne gçrçƾçldçƭç yönünde
çlgçnç ve önemlç bçlgçler vermektedçr. Burada pâdçƾah, çsyanclar: “Sen-kç vezŠr-ç müůŔrun-çleyhsçn, senden mašlŴb-
hümŔyŴnum olub re’yüñe ʂavŔle olnmaʁla, çmdç çů-bu emr-ç
ůerŠf-ç celŠlü’l-ʅadrüm vuʇŴlçnde Ÿçkr olnan maʂallerde ref‘-ç
lçvŔ-y cem‘çyyet ve ‘çbŔdu’llŔhuñ emvŔl ü a‘rŔŸna ʃçlŔf- ňer‘-ç
ůerŠf ve bç-ʁayr- ʂaʅʅ šŔle’-ç ʃaʇr- ʂaʇâret ve ʅatl-ç nüfŴsa cesŔret ve emvŔl-ç MŠrçyye taʂʇŠlçne mümŔna‘at u muʃŔlefet çden ve
çʃtçlŔl-ç memlekete sebeb olan zorba-baůlar” dçye nçtelendçrerek,
âsîlerçn merkezdekç karƾklktan çstçfâde ederek vergç vermek

30 BOA, a.g.d., s. 389, hkm.: 1678.
31 BOA, a.g.d., s. 390-391, hkm.: 1679.
32 BOA, a.g.d., s. 391, hkm.: 1680.
33 BOA, a.g.d., s. 391, hkm.: 1681.
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çstememelerçyle baƾlayan kargaƾann hangç boyutlara vardƭn
gözler önüne sermçƾtçr.
4.  Ɨevvâl’ç baƾlar/7 Nçsan’ ortalarnda çrsâl olunan hükümde “ÜsküdŔr’dan BaʁdŔd’a varnca yol üzerçnde ve yemŠn
ü yesŔrnda vŔʅ‘ olan ʅŔʀŠlara ve yeñççerç serdŔrlarna ve ocaʅ
çʃtçyŔrlar ve a‘yŔn- vçlŔyet ve çů erlerçne”, daha önce ơstanbul’da çsyan çkaran zorbalarn re’yçyle küçük çavuƾluƭa atanp
Baƭdâd’a mevâcçb çççn yollanan Küçük Ahmed Çavuƾ’un5
görevçnden azledçlçp, mal, eƾyâ ve defterlerçne el konulmas
ve çbret çççn bulunduƭu yerlerde teƾhçr çççn dolaƾtrlmas emredçlerek, Dergâh- ‘âlî yenççerç aƭas Ɨâhçn Mehmed Paƾa’ya
verçlen çmzâl ve mühürlü mektupta yazlan emre göre hareket
edçlmesç telkçn edçlmektedçr.
5. Küçük Ahmed Çavuƾ hakknda çkarlan tutuklama emrç sonras, Sultan I. Mahmud ayn tarçhte ve yçne ayn hçtapla yazlan
dçƭer hükümde de, ad geçen ƾakînçn: “mübŔůçr-ç merʅŴm ma‘rçfetçyle bçlŔ-emŔn cezŔs tertŠb ü çcrŔ çle, lŔůe’-ç vücŴd- ʂabŔʈet-ŔlŴdndan vech-ç arŸ tašʂŠr ü tanžŠf ” etmelerçnç ve mal varlƭn
defter ettçrçp Beytü’l-mâl’e nakletmelerçnç çstemektedçr7.
6. Zorbalarn çkardklar çkçncç çsyâna karƾanlarn yakalanmas,
hapse atlmas ve derhâl cezâlandrlmalar konusunda “Anašol’nuñ saʁ ʅol nçhŔyetçne varnca, yol üzerçnde olan ʅŔʀŠlar ve
voyvodalar ve yeñççerç serdŔrlar ve a‘yŔn ve çů erlerçne” yollanan
 Ɨevvâl’ç baƾlar/7 Nçsan’ ortalarna açt fermân-
hümâyûn. Fermanda çƾçn sk tutulmas ve tâkçpte gevƾeklçk
gösterçlmemesç çdarî bçrçmlerden özellçkle çstenmekte ve hükmün son satrlarnda, öncekç çkç hükümde de çƾâret edçlen
Ɨâhîn Mehmed Paƾa’nn mühürlü ve çmzâl mektubuna yaplan atf tekrâr edçlmektedçr.
34 BOA, a.g.d., s. 392, hkm.: 1684.
35 Onun hakkında, bk. Hıfzî Mehmed Ağa, a.g.e., vr. 46a-47a; Salâhî Efendi,
a.g.e., vr. 27a-27b, 29a; B. Sıtkı Baykal nşr., s. 29, 31.
36 BOA, a.g.d., s. 397, hkm.: 1738.
37 BOA, a.g.d., s. 397, hkm.: 1739.
38 BOA, a.g.d., s. 397, hkm.: 1740. Bu hükümden sonra gelen ve tasnif sırasında
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7. 7 Ramazan ’te zuhûr eden çkçncç zorba vak‘asndan sonra gönderçlen en baƾtakç hükmün, hçtap ksm: “ɶŔlŔ Bosna
vŔlŠsç vezŠr ‘OʈmŔn Paůa’ya ʂüküm kç...” ƾeklçnde deƭçƾtçrçlerek,
daha öncekç emrçn te’kçdç çççn Bosna vâlçsç Osman Paƾa’ya
yençden gönderçlen sûretç.
8. Mühçmme Defterç’nçn son sayfasnda kaytl çlk hüküm olup:
“RŴm-çlç vŔlŠsç vezŠr-ç eůŠr ɶüseyçn Paůa’ya ʂüküm kç...” hçtâbyla
baƾlayan “EvŔʃçr-ç RamaŸŔn, sene: [1]143” târçhlç fermânda,
daha önce ơstanbul’da çkç defâ çsyan çkaran Arnavutlar’dan
uzak bçr mesâfede bulunan Nîƾ kalesç çevresçne fçrâr edenlerçn
ve yerlerç yenç tespçt edçlenlerçn yakalanp ele getçrçlmesç emredçlmekte; bçr öncekç hükmün bu vazîfeyç te’kçd çççn Bosna
vâlîsç ‘Osmân Paƾa’ya gönderçldçƭç bçldçrçlerek, vezçrden çsyanclarn yakalanmas konusunda Paƾa çle görüƾ bçrlçƭç çççnde
hareket etmesç çstenmektedçr.
9. Yukardakç hüküm gçbç Defter’çn son sayfasna kaydedçlmçƾ
bulunan ve: “Œskenderçyye sancaʁ mutaʇarrfna ve lçvŔ’-ç mezbŴrda vŔʅ‘ beg ve beg-zŔdeler ve ʀarb u ʂarbe ʅŔdçr çů erlerç
ve a‘yŔn- vçlŔyete ʂüküm kç…” hçtâbyla sâdr olan son fermanda çse; Patrona öncülüƭündekç çlk ve 7 Ramazan’dakç
çkçncç zorba çsyânnda, Devlet-ç ‘alçyyeye çsyân edçp halkn
mallarn talan eden Arnavutlar’dan memleketlerçne kaçan
klç artklarnn, verçlen “fetvŔ-y ůerŠfe mŴcebçnce” yakalanp
katl edçlmelerç çstenmekte; Bosna vâlîsç vezîr ‘Osmân Paƾa’ya
1741 numaralı hüküm olarak kaydedilen fermânın baş tarafının eksik olması
ve buraya kadarki hükümler ‘Evā’il-i Şevvāl”de yazıldığı hâlde, bundan sonra
“Evāsıš-ı Şevvāl”de yazılmış tek bir hükme yer verilmeksizin, devâmındaki ilk
hükmün direkt “Evāʃir-i Şevvāl” tarihiyle başlamasından, bir önceki sayfa ile
bu sayfa arasında birkaç sayfanın düşmüş olduğu anlaşılmaktadır.
39 BOA, a.g.d., s. 400, hkm.: 1746. Bu hükmün sayfa üstü derkenarında kalın
bir hatla: “İşbu fermān-ı vācibü’l-imtiʈālüñ mażmūn-ı münīfi üzere icrāya
ʅıyām ile, eşʅıyā-yı merʅūmenüñ ʅahr u i‘dāmlarına iʅdām senden mašlūb-ı
hümāyūnumdur. Bu emr-i şerīfi ‘unvānına ɶašš-ı hümāyūn-ı şevket-maʅrūn
keşīde ʅılınmışdur.” te’kid ifâdeleri yazılıdır.
40 BOA, a.g.d., s. 401, hkm.: 1747.
41 BOA, a.g.d., s. 401, hkm.: 1748.
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bu konuda bçr “emr-ç ůerŠf ” gönderçlçp ơskenderçyye mutasarrfnn da onun ma‘çyyetçne atandƭ bçldçrçlerek, ad geçen
vezîr kendçsçnden herhangç bçr durumda yanna gelmesçnç
çstedçƭçnde mutasarrfn derhâl çcâbet etmesç emredçlmektedçr.
2. 1131-1143 (1718-1730) Târihli Ceyb-i HümŔyŴn Maȋraf
Defteri’ndeki Kaytlar:
Osmanl Devletç’nç sçyâsî açdan olduƭu gçbç, sosyo-ekonomçk
seyrç açsndan da yakndan çlgçlendçren Lâle Devrç ve 7 çsyan
hakknda üzerçnde duracaƭmz çkçncç önemlç defter, III. Ahmed’çn
on çkç yl boyunca ve I. Mahmud’un saltanatnn çlk aylarnda kendç
bütçelerçnden daƭttklar çhsanlar ve yaptklar harcamalar çhtçvâ
eden, Topkap Saray Müzesç Arƾçvç’nde kaytl bçr Ceyb-ç HümŔyŴn
Maʇraf Defterç’dçr. Bu defter, Nevƾehçr’lç Dâmâd ơbrâhîm Paƾa’nn
sadârete atanƾndan ksa bçr süre önce tutulmaya baƾlanp, Patrona çsyân ve zorbalarn katlçnden hemen sonrasna kadar gelmesç nedençyle;
ơbrâhîm Paƾa’nn sadâret dönemçnç ve “Lâle Devrç” olarak adlandrlan
sürecç tümüyle çççne aldƭ çççn, devrçn saray harcamalarnn tespçtç
ve bu dönemçn sosyo-ekonomçk tarçhçnçn aydnlatlmas bakmndan,
ƾçmdçye kadar günümüz araƾtrmaclarnn dçkkatçnden kaçmƾ en
önemlç belgelerden bçrç nçtelçƭçndedçr.
Defterçn kâtçbç olan Hazîne kethudâs Ya‘kûb Aƭa, Üsküdar
saraynda daƭtlan bâz çhsanlarn dökümünü verçrken, bçrdenbçre
normal hattan daha küçük bçr hatla ana kaytlarn arasna, karƾ yakada
ânî bçr ƾekçlde patlak veren çhtçlâlç ve pâdçƾâhn devlet erkânyla bçrlçkte alelacele Topkap Saray’na geççƾçnç: “MŔh- mezbŴruñ on bçůçnde
zorbalar žuhŴr çdüp, ŒstanbŴl sarŔyna naʅl olunmůdur.” cümlesçyle
kaydetmçƾtçr.

42 Ceyb-i Hümāyūn Maʇraf Defteri, TSMA.d, 2184.
43 Defter’deki ilk masraf kaydı 27 Şa‘bân 1130/26 Temmuz 1718 tarihinde, yani
Pasarofça Antlaşması’nın imzalanışından sadece beş gün sonra düşürülmüş
olup, 29 Cemâziye’l-âhir 1143/9 Ocak 1731 tarihine kadar kesintisiz olarak
devâm etmektedir.
44 a.g.d., vr. 211b.
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Resim 6. Ceyb-ç HümŔyŴn Maʇraf Defterç’ndekç ana kaytlar arasna
çsyan hakknda düƾürülen not.
TSMA.d., 2184, vr. 211b.

Defter’de yer alan bçr baƾka önemlç kayt, Patrona Halîl’çn 
Rebî‘u’l-evvel’de Yal köƾkünde Sultan I. Mahmud’un huzuruna çkp,
bçzzat pâdçƾâhn elçnden  zer-ç maʂbŴb çhsan aldƭna ƾk tutmaktadr5.
Hazîne kethudâs Ya‘kûb Aƭa’nn Ceyb-ç HümŔyŴn Maʇraf Defterç’ne düƾtüƭü kaytlarn kuƾkusuz en mühçmç ve dçƭerlerçne nçsbetle
en önemlçsç, çsyann elebaƾlar olan Patrona Halçl, Musl Beƾe ve
yenççerç aƭas Mehmed Aƭa’nn katledçldçklerç gün yaplan masraflar
gösteren kayttr. Zorbalarn ortadan kaldrldklar gün olarak 
Rebî‘u’l-âhçr /7 Ekçm 7 tarçhçnç vererek, tüm kronçklerde
ortaklaƾa zçkredçlen tarçhlerç te’yçd eden bu kaytta, belçrtçlen günde
sadrâzam tarafndan daƭtlmak üzere  tuƭral altn, Sçlâhdâr aƭa
elçyle Enderun hçzmetkârlarna çhsan olunmak üzere  zçncçrlç sçmlç
altn ve Bâbü’s-sa‘âde aƭalarndan yaralanan üç aƭaya paylaƾtrlmak
üzere ’ar zer-ç maʂbŴb’un Hazîne’den çkarlmƾ olduƭu kayt altna
alnmƾtr.

45 a.g.d., vr. 214a.
46 a.g.d., vr. 225a.
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Resim 7. Patrona Halçl’çn, Kul Kethudâs Musl Beƾe, Yenççerç Aƭas Mehmed Aƭa
ve dçƭer zorbalarla bçrlçkte Sofa’-y Hümâyûn’da düzenlenen tertçple ortadan kaldrlƾ.
Jean Bapstçste Vanmour, Rçjksmuseum, nr.: S.K.-A.2012.

3. Œsyan srasnda Patrona Halîl ve taraftarlarnn yaptklar
yaŞma, yolsuzluk ve usulsüzlüklere iliůkin yeni belgeler:
ơsyâna ƾk tutan yenç belgeler arasnda Cevdet tasnçfçnde
kaytl bulunan, çsyan srasnda Patrona Halîl ve taraftarlarnn yaptklar yaƭma, yolsuzluk ve usulsüzlüklere çlçƾkçn arzuhâl, telhçs ve
buyruldular oldukça dçkkat çekçcçdçr. Münçr Aktepe, Patrona’nn
kalyonculuk zamanndan berç gödeƾç ve arkadaƾ olan Arnavut Uzun
Hüseyçn’çn Et-meydan’ndakç faalçyetlerçnç rapor eden bçr belgeyç7
Patrona Œsyân (1730) adl çalƾmasnda yaynlamƾt. ơƾte bçzçm
tespçt ettçƭçmçz dört yenç belge de bu rapor nev’çnden olup, Patrona
ve ekçbç araclƭyla yaplan buna benzer usulsüzlük ve yolsuzluklar
belgelemektedçr.
47 BOA, Cevdet, Dâhiliye, 102/5071.
48 Münir Aktepe, Patrona İsyanı (1730), s. 161-162.
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Bu dört belgençn ççerçklerç ksaca ƾöyle özetlenebçlçr:
. Mustafâ oƭlu ‘Alî’nçn, Prçzren sancaƭna baƭl Hoca nâhçyyesçndekç köylerde bulunan tçmarnn Patrona Halçl taraftarlarndan Alç oƭlu Mahmud tarafndan elçnden alnmas
nedençyle, sahçbçne yençden çâdesçne dâçr  Cemâzçye’l-evvel
/ Kasm 7 tarçhlç çstçd‘âs. Bu belgede Bosna muhâfz ‘Osmân Paƾa’nn mâçyyetçnden olduƭu anlaƾlan ‘Alî’nçn,
çhtçlâlden: “Bu sene’-ç mübŔrekde žuhŴr çden Pašrona vŔʅ‘as...”
dçye söz etmesç, o devçrde bürokratçk çevrelerde ve halkn
dçlçnde çsyânn ne ƾekçlde adlandrldƭ konusunda5 bçzlere
yegâne saylabçlecek nçtelçkte önemlç bçr çpucu vermektedçr.
. Patrona’nn adamlarndan Alç oƭlu Halçl tarafndan çƾgal edçlen Küçükkzlca (ɸzlca’-ç ʇaʁŠr) adl bölgençn tekrar Mîrî
arâzçye dâhçl edçlmesç talebçne yönelçk  Cemâzçye’l-evvel
/ Kasm 7 tarçhlç arzuhâl5.
. Patrona Halçl taraftarlarndan Hasan ve Alç’nçn Ohrç ve ơlbasan’da gasp ettçklerç bçr arazçnçnçn  Cemâzçye’l-âhçr /
Ocak 7 tarçhçnde düzenlenen arzla gerçye çâdesçnçn çstenmesç5.
. ơhtçlâl srasnda sadrâzam ơbrâhîm Paƾa’nn kethudâs Mehmed Kethudâ’nn eƾyâ ve mallarn yaƭma eden Amasra
kalesç dçzdâr Ahmed Aƭa ve arkadaƾlarnn Samsun kalesçne
49 BOA, Cevdet, Zabtiyye, 91/4543, st. 8.
50 Selim Karahasanoğlu, çağdaş kaynaklarda isyandan “1143 senesinde vuku
bulan ihtilal” ya da “vak‘a/fitne” olarak bahsedildiğine dikkati çekerek, 1730
isyânının literatürde asıl niteliğini gölgede bırakacak şekilde “Patrona isyanı”
ya da “Patrona Halil isyanı” şeklinde adlandırılmasını, modern tarihyazımının
Patrona’yı şahıs olarak ön plâna çıkaran yaklaşımına bağlamıştır.
Karahasanoğlu, a.g.m., s. 98-99. Yukarıdaki belge bu isimlendirmenin,
düşünülenin aksine isyanın zuhûr ettiği yıl ortaya çıktığını ve vak‘a resmî tarih
yazımında adlandırılırken de muhtemelen bu isimlendirmenin etkisi altında
kalındığını göstermektedir. Bununla birlikte Karahasanoğlu’nun, günümüz
tarih yazımında isyânın çerçevesini daraltan bir yaklaşımın hâkim olduğu
yönündeki tespitlerinin son derece isâbetli olduğunu belirtmemiz gerekir.
51 BOA, Cevdet, Mâliye, 531/21775.
52 BOA, Cevdet, Tezkire, 104/5186.
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derbend edçlmelerçne çlçƾkçn  Rebî‘u’l-evvel / Eylül
7 tarçhlç arz. ơsyandan  yl sonrasna açt olan bu belgede,
çsyann elebaƾs Patrona Halçl “Serdengeçdç aʁas zorba” olarak
nçtelendçrçlmçƾtçr5.
4. Sultan I. Mahmud’un Tahta Cülûsu Esnâsnda
Hazîne’ye Borç Vermeyi Taahhüt Edenlerin Œsimlerinin
KaydedildiŞi Liste:
 Zî’l-hçcce /5 Temmuz 7 tarçhçnde düzenlenen lçstede: “Bçñ yüz ʅrʅ üç senesçnde vuʅŴ‘ bulan cülŴs- hümŔyŴnda ɶazŠne’-ç
‘ĭmçre’ye edŔya ta‘ahhüd çdenlerüñ çsçmlerç ve ta‘ahhüdlerçdür” baƾlƭ altnda, dönemçn pek çok önde gelen varlk sahçbç devlet rçcâlçnçn Hazîne’ye vermeyç taahhüd ettçklerç “ʁuruů”larn meblaƭ ve mçktarlar kaytl
bulunmakta olup; bunlar arasnda eskç vezîr-ç a‘zam ơbrâhîm Paƾa’nn
baƾ-çukadâr Ebû Bekçr Aƭa, Harem kethudâs el-Hâc ‘Osmân Aƭa,
hazînedâr Mustafâ, ơbrâhîm Paƾa’nn oƭlu Mehmed Paƾa’nn kethudâs
Yedekçç Mehmed Aƭa, hazînedâr Mustafâ Aƭa, Mehmed Kethudâ’nn
kâtçbç Halîl Efendç, hazîne kâtçbç ‘Osmân Efendç, hazînedâr Seyfî Aƭa,
eskç Eflâk voyvodas Kostantîn çle “ʅarndaů”, ünlü Osmanl müverrçhç
Ɨem‘dânî-zâde Süleyman Efendç’nçn babas Mehmed Efendç ve Kul
kethudâs Musl Beƾe gçbç ünlü çsçmler yer almaktadr5.
Bunlardan, çsyânn elebaƾlarndan Musl Beƾe çle çlgçlç olan en
önemlç kayt: “ŒflŔʅ voyvodas MŠʂŔl’üñ, sŔbʅŔ ɸul ketʃudŔs maʅtŴl
Muʇl’dan çstçʅrŔŸ eyledçgç” 55, gurûƾun havâlesç hakkndadr55.
Ayrca lçstede ·tÁ “Moůʅa”, ÄDlLD “AbrŔm”, ÌÎUÅ “Noʈʈoh” ve ÕwÎÁ “Moʇ”
adl yahudçlerden, “temessüklerç mŴcebçnce” verçlen yüz otuz bçn guruƾ
mçktârndakç borcun ve ayn ƾekçlde, vaktçyle Mehmed Kethudâ’nn
ÌÎUL “Beʈoh” (?) adl yahudçye yçne “temessükle” verdçƭç dört bçn guruƾ
53 BOA, Cevdet, Zabtiyye, 91/4543. İsyânın daha ilk günlerinde, henüz
katledilmeden önce Mehmed Kethudâ’nın evinin yağmalayanların sıradan
halktan kimseler olmayıp, elit statüdeki bâzı yerel yöneticiler olduğuna ışık
tutan bu belgeyi daha önce başka bir makalemizde neşretmiştik. Hakan
Yılmaz, “1730 Patrona İsyânı İle İlgili Kısa Kroniklerden Rūz-nāme Yazarı
‘Ahmed’ Kimdir?”, SKAD / JSCS, 2015/II, 109-110, dn.: 6.
54 BOA, Cevdet, Mâliye, 720/29465, s. 1-3.
55 BOA, a.g.b., s. 2.
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üzerçndekç meblaƭn tahsîlç ve Hazîne’ye teslçmçne çlçƾkçn kaytlar da,
bu dönemde Osmanl merkezî yönetçmçnçn gayr- müslçm çƾadamlarna borç verme çƾlemlerçndekç hareketlçlçƭe ve bu konuda uygulanan
resmî prosedüre ƾk tutmaktadr.

Resim 8-9. Cülûs- Hümâyûn srasnda Hazîne’ye borç vermeyç taahhüd eden devrçn
önde gelen rçcâlçnçn adlarnn kaydedçldçƭç lçstede, Musl Beƾe’nçn Konstantçn’e
taahhüdünün yer aldƭ sayfa (solda); çsyan srasnda Cebecç ocaƭna kaydettçrçlen
serdengeçtçlere âçt yoklama defterçnçn son sayfasndakç kaytlar ve arzlar (saƭda). BOA,
Cevdet, Mâlçye: 720/29465, s. 2; BOA, D.PYM., nr.: D.35190, s. 8-9.
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5. Œhtilâlin Baůlangcndan Œtibâren Dergâh- ‘Âlî’ye Dâhil
Edilen Cebeci Serdengeçtilerinin Œsimlerinin KaydedildiŞi
Yoklama Defteri:
Zorbalarn çsteklerç doƭrultusunda ocaƭa çsçmlerç yazdrlan ve Pçyâde
Mukâbelesç Kalemç’ne tashçh ettçrçlen Cebecçler Ocaƭ Serdengeçtçlerç’nçn
çsçmlerçnç gösteren bu Defter’de5 yenç cebecç neferâtnn çsçmlerç, çsyann
baƾlangç günü olan 5 Rebî‘u’l-evvel/ Eylül’den,  Cemâzçye’l-âhçr
/ Aralk 7 gününe kadar kesçntçsçz olarak kaydedçlmçƾtçr.
Defterçn son sayfasnda ççerçƭçne çlçƾkçn çkç de arz metnç yer
almaktadr57.
6. Sadrâzam Œbrâhîm Paůa, Kapûdân Mustafa Paůa ve
Mehmed Kethudâ’nn Müsâdere Edilip Bâb- Hümâyûn’da
Kayda Geçirilen Muhallefâtndan Enderûn’a Aktarlan
Mal ve Eůyâlarn Listesi:
Maktûl sadrâzam Nevƾehçr’lç Dâmâd ơbrâhîm Paƾa, Kapudan
Mustafa Paƾa ve Mehmed Kethudâ’nn müsâdere edçlen mallarna
çlçƾkçn Bâb- Hümâyûn’da tutulan MuʃallefŔt Defterç’nden Enderûn-
Hümâyûn’a aktarlan eƾyâlarn kaydedçldçƭç bu Defter5 Rebî‘u’l-âhçr
 tarçhçnç taƾmakta olup, bu târçhçn devamnda Hazîne kethudâs
Ya‘kûb Aƭa tarafndan tutulduƭuna çlçƾkçn bçr kayt yer alr. Bu, katledçlen devlet rçcâlçnçn Bâb- Hümâyûn’da kayda geççrçlen metrukâtnn,
o srada Ceyb-ç HümŔyŴn Maʇraf Defterç’nç de tutmakta olan Hazîne
kethudâs Ya‘kûb Aƭa nezâretçnde zaptedçldçƭçnç gösterçr.
ơbrâhîm Paƾa’nn dçƭer muhallefât lçstelerçnde olduƭu gçbç; bu
lçstençn baƾnda da yer alan çok sayda dçnî, edebî, târçhî, coƭrâfî ve
tasavvufî ççerçklç kçtaplar; onun dçndar ve çlçm merakls entellektüel
kçƾçlçƭçnçn açk bçr göstergesçdçr5.
56
57
58
59

BOA, Piyâde Mukâbelesi Kalemi Defteri (D.PYM.), nr.: D.35190 (9 s.).
BOA, a.g.d., s. 9.
TSMA.d, 2210.
Bu eserler arasında, hâl-i hayâtında önemli bâzı Arapça ve Farsça kaynakları
Türkçe’ye tercüme ettirdiği bilinen İbrâhîm Paşa’nın, hazırlattığı bu
tercümelerden bâzılarına ait nüshaların ve nüsha parçalarının da yer alıyor
oluşu kayda değerdir.
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7. Vezîr-i A‘zam Kabakulak Œbrâhîm Paůa’nn, 17 Ramazan
1143’teki Œkinci Zorba Vak‘asna Œliůkin Çeůitli Yerlere
Göndermiů OlduŞu Kâ’imeler:
Galata Mevlevîhânesç’nden Süleymançye Kütüphanesç’ne çntçkâl
eden kçtaplar arasnda yer alan bçr MecmŴ‘a’nn çççnde, Sadr- a‘zam
Kabakulak ơbrâhîm Paƾa’nn sadâret zamân olan 7 Receb -7
Rebî‘u’l-evvel / Ocak- Eylül 7 tarçhlerç arasnda yazlmƾ
kâ’çmelerçn sûretlerç kaytl bulunmaktadr. Çeƾçtlç bölgelerdekç sçyâsî
ve askerî yönetçcçlere gönderçlen, çoƭu Ɨark sorunu ve ơran savaƾlarna
dâçr yazlmƾ tam ellç sekçz kâ’çme sûretç arasnda yedç kâçme ve mektup
7 Ramazan / Mart 7’de zuhur eden çkçncç zorba çsyân çle
alâkal olup, bunlar Bosna vâlîsç vezîr ‘Osmân Paƾa, Krm hân Kaplan Gçrây Hân ve ơnebaht muhâfz Mehmed Paƾa’ya hçtâben, zorbalarn tâkçp edçlmelerç ve öldürülmelerç emrçnç bçldçrmek üzere yazlmƾtr.
ơbrâhçm Paƾa,  Ramazan  =  Mart 7 tarçhçnde
Krm hân Kaplan Gçray Hân’a hçtaben yazdƭ bçr kâçmede çkçncç
çsyandan söz ederken: “Muʃlçʇçñüz daʃ seʂerŠ SarŔy- hümŔyŴn’a varub, lçvŔ’-ç Naʇrü’s-sevŔ’-ç ɶaŸret-ç Faʃrü’l-enbçyŔ’y çʃrŔc ve müsta‘Šnen
Bç’llŔhç Te‘ŔlŔ ba‘de’š-šulŴ‘ taʃt- lçvŔ’-ç ResŴlu’llŔh’a cem‘ olan müslçmŠn
çle üzerlerçne teveccüh olnduʅda…” dçyerek, çsyâna yaptƭ müdâhaleyç
bçzzat kendç çfâdelerçyle tasvçr etmçƾtçr.
 Hazçran- Temmuz 7 tarçhlerçnde ‘Osmân Paƾa’ya gönderdçƭç çkç kâçmede çse, çlk ayaklanma srasnda Patrona Halçl’le bçrlçkte
çsyan bayraƭn çeken ünlü zorba-baƾ Kara Alç’nçn daha önce Belgrad’l
Mahmûd Paƾa tarafndan yakalandƭna benzer çfâdelerle çƾâret etmekte
ve onun konuƾturularak, tebdîl-ç kyâfet saklanmaya devâm eden dçƭer
zorbalarn yerlerç söyletçldçkten sonra derhâl ortadan kaldrlmasn
çstemektedçr.
60 Süleymaniye Kütüphânesi, Galata Mevlevîhânesi, nr.: 215.
61 Mecmū‘a, Süleymaniye Kütüphânesi, Galata Mevlevîhânesi, nr.: 215, vr.
26b-52b. Bu nâme ve kâ’ime sûretleri, çeşitli notlar, kânûn-nâmeler ve şiirlerin
kaydedildiği Mecmū‘a’nın belirttiğimiz varakları arasına kesintisiz olarak
yazılmıştır.
62 a.g.m., vr. 35b-36a; 42b-43a; 46a-47a.
63 “Aήμ heyledigüñüz eşβıyā ile mūmā-ileyh BelΪırād’lı Maέmūd Paşa’nuñ
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8. Köprülü-zâde Hâfz Ahmed Paůa’nn Œkinci Arnavut
Œsyânna Œliůkin Œzlenimleri:
Köprülü Kütüphânesç’nde yer alan, çoƭu Sultan I. Mahmud devrçne açt çok sayda ferman, berat ve kâçme sûretlerçnç ve dçn ve çnƾâ çle
çlgçlç rçsâlelerç ççeren Hâfz Ahmed Paƾa’ya açt bçr Defter’çn çkç varaƭna
kaydedçlmçƾ olan notta, Paƾa çsyânn 7 Ramazan’da sahur vaktç, saat
alt-yedç aras, yedç yüz çlâ bçn kadar “zorba eůʅyŔs” olan “erŔzŠl” tarafndan çkarldƭn söyleyerek, o gün devlet erkân çle çsyanclar arasnda
yaƾanan arbedeyç ayrntl bçr bçççmde aktarmƾ ve vezîr-ç a‘zam Kaba-kulak ơbrâhîm Paƾa’nn çsyan srasndakç ƾecaatçne ve baƾarl müdahalesçne
çƾaret ettçkten sonra, onun vesîlesçyle dedesç Köprülü Mehmed Paƾa’nn
geçmçƾtekç benzer baƾarlarn ve babas Köprülü-zâde Nu‘mân Paƾa’nn
övgüye deƭer çcraatlarn özellçkle ön plâna çkarmƾtr5.
9. Œkinci Zorba Ayaklanmas’na ňâhid Olan Seyyid Behcetî
Œbrâhîm Efendi’nin Vak‘aya YazdŞ Bir Manzûme ve
DüůürdüŞü Târih:
Köprülüzâde Hâfz Ahmed Paƾa’nn Defter’çndekç varaklardan
bçrçnde, Köprülü açlesçne uzun yllar hçzmet edçp ölünceye kadar
Paƾa’nn hçzmetçnde bulunan Sçlsçle’-ç ĭʇafçyye yazar Seyyçd ơbrâhîm
Behcetî’nçn (ö. 5/7’den sonra), çkçncç zorba vak‘asnda âsîlerçn
katledçlçƾlerçne dâçr yazdƭ bçr manzûme ve son msrâsnda: “ɶamdü
Lç’llŔh ɷŔn MaʂmŴd old SulšŔn- ‘çbŔd” (=/7) ƾeklçnde vak‘aya düƾürdüƭü târîh yer almaktadr.
muβaddemā aήμ eyledigi αara ‘Alī nām şaβī βable’l-izāle istinšāβ ve mezbūr
αara ‘Alī bu šarafda ibtidā bayrāβ çıβarub bu şeβāvete cesāret idenleri[n]
bellü başlarından olmaΪla, bu emrde irādesi bile bulınan ve meşveret-i
mefsedetlerinde refīβ olan gerek kibār ve gerek εıΪār her kim ise bir ήōşca
söyledüb, keyfiyyātını ve tebdīl eyledükleri βıyāfetlerinüñ εıέέat ve έaβīβati
üzere ήaberlerin alub, defterlerini irsāl ile teşvīr ü ifhām buyurmaları
me’mūldür.” a.g.m., vr. 46b, st. 6-11.
64 Mecmū‘a, Köprülü Kütüphanesi, Hâfız Ahmed Paşa, nr.: 352.
65 a.g.m., vr. 88b-89b. Bu kaydın metni, Köprülü-zâde Hâfız Ahmed Paşa’nın
Defter’inde yer alan tüm tarihî kayıtları bir arada neşredeceğimiz başka bir
makalede yayınlanacaktır.
66 Mecmū‘a, Köprülü Ktp. Hâfız Ahmed Paşa, nr.: 212, vr. 59a.
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Behcetî, toplam on çkç beyçtten oluƾan manzûmesçnçn çlk  beytçnde Sultan I. Mahmûd’u övmekte; 5.-7. beyçtlerde “kçlŔb- bŔʁçyŔn”
ve “ehl-ç hevŔ vü eůʅyŔ” olarak nçtelendçrdçƭç çsyanclarn “yek laʂžada”
sçndçrçlçp, “yek-nefesde” “šu‘me’-ç ůçmůŠr” olduklarn söylemekte; daha
sonrakç çkç beyçtte çse vak‘ada bçzzat kendçsçnçn de hazr bulunduƭunu,
hattâ zorbalardan çkçsçnç katlettçƭçnç ve arbede srasnda sol tarafndan
yaralanp, pâdçƾahtan buna karƾlk çhsan çstedçƭçnç açkça belçrtmektedçr.
Bundan sonrakç beyçtlerde çse Behcetî, pâdçƾâha düƾmanlarnn
her zaman kahrolmas yönünde du‘âlar ettçkten sonra hemen târîh
faslna geçmekte ve ardndan son çkç beyçt, ƾâçrçn “BehcetŠ” mahlasn
da zçkrederek vak‘aya düƾürdüƭü târîhle sona ermektedçr.

II. İsyanın Görgü Şâhidleri Tarafından Yazılmış
Çağdaş Kronikler
Patrona çsyan hakknda karƾmza çkan çkçncç derece önemlç
kaynak nçtelçƭçnç taƾyan tarçhî materyaller, çsyann görgü ƾâhçdlerç tarafndan kaleme alnmƾ ksa kronçkler ve bunlara dayanlarak yazlmƾ
olan resmî vekâyç‘nâmelerdçr. Vak‘a srasnda yaƾananlar scaƭ scaƭna aktarmalar nedençyle, bu tür ksa kronçkler de esâsen bçrer belge
nçtelçƭç taƾmakta ve çsyânn bçlçnmeyen yönlerçne gençƾ bçr çerçevede
ƾk tutmaktadr.
Devrçn vak‘anüvçsç Küçük Çelebç-zâde ơsmâçl ‘Âsm tarafndan
kaleme alnmadƭ bçlçnen 7 Patrona çsyân üzerçne yazlmƾ alt
ksa kronçƭçn varlƭ bçlçnmekte olup, bunlardan üçü uzun süredçr
bçlçm çevrelerçnce tannan ‘AbdŠ TŔrŠʃç, DestŔrŠ ɺŔlçʂ TŔrŠʃç ve VŔʅ‘a
TaʅrŠrç adl muhtasar eserlerle; bçzçm çlk kez yedç yl kadar önce ksa
bçr makalençn çççnde neƾrettçƭçmçz7 Sultan I. Mahmud’un cülûsuna
kadarkç olaylar özetleyen bçr ‘ArŸuʂŔl metnç çle, Köprülü-zâde Hâfz
Ahmed Paƾa’ya âçt olduƭunu tespçt ettçƭçmçz ksa bçr RŴz-nŔme ve bu
67 H. Yılmaz, “Patrona Halil Vak‘ası Hakkında Yeni Bir Kaynak”, HAİD,
XVI/189 (Haziran 2009), s. 42-44.
68 Ankara Millî Ktp. Yz. nr.: A.1902, vr. 308b-311a.
69 Ayrıntılı bilgi için, bk. H. Yılmaz, “1730 Patrona İsyânı İle İlgili Kısa
Kroniklerden…”, s. 103-126.
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ve benzerç dçƭer belge ve kaynaklarla bçrlçkte yaknda neƾredeceƭçmçz
Hfzî Mehmed Aƭa RŴz-nŔme’sçnçn çsyanla çlgçlç ksmlarndan meydana gelmektedçr.
ơsyânn zuhûru ve Sultan I. Mahmud’un cülûsu srasnda saray
resmî vak‘anüvçsç olan Küçük Çelebç-zâde ‘Âsm’n “çsyân ve öncesçndekç gelçůmelerç kayt altna almadŞ” bçlçm çevrelerçnde uzun süredçr sâbçt
bçr fçkçr olarak yer etmçƾse de, bçz Belgrad Ünçversçtesç Svetozar Markovçƥ Kütüphanesç’nde kaytl küçük bçr MecmŴ‘a’nn çççnde, bçzzat
devrçn vak‘anüvçsç ơsmâçl ‘Âsm Efendç tarafndan çsyanla alâkal olarak
kaleme alnmƾ ksa bçr kronçkle karƾlaƾtk7. TŔrŠʃ-ç RŔůçd ɾeylç çstçsnâ
edçlçrse, müellçfçn yazdƭ yegâne müstakçl târçh kaynaƭ olma özellçƭçnç
taƾyan bu kronçk, ơsmâçl ‘Âsm’n /7’de vak‘anüvçslçkten azlçnden sonra yerçne tâyçn edçlen Mustafa Sâmî Efendç’nçn çsyan hakknda
vermçƾ olduƭu tüm bçlgçlerçn ve Ɨem‘dânîzâde Süleyman Efendç’nçn
bâz önemlç rçvâyetlerçnçn bçlçnmeyen ana kaynaƭdr7.
5/7’ten /7 yl sonlarna kadar, sekçz yl bç’lfç‘çl vak‘anüvçslçk yapmƾ olan Küçük Çelebç-zâde ‘Âsm’n bu ksa
kronçƭçnçn keƾfç, bçr yanlgdan çbâret olduƭu âƾçkâr olan “devrçn
vak‘anüvçsçnçn bu dönem vukû‘atn zaptetmedçŞç” yerleƾçk anlayƾn kökünden ykmakta; eserçnç Sâmî ve Ɨâkçr TŔrŠʃ’lerçnçn üzerçne çnƾâ eden
Mehmed Subhî Efendç’nçn Sâmî Efendç araclƭyla vekâyç‘-nâmesçne
çntçkâl eden meçhûl kaynaklarndan bçrçnçn de, müverrçh ‘Âsm’n vak‘a
srasnda yazdƭ bu ksa “TŔrŠʃçe” olduƭu ortaya çkmaktadr.
70 Belgrad Üniversitesi Svetozar Marković Library, T Pco., nr.: 327/7. 126 varaktan
oluşan bu küçük mecmû‘anın sonunda Çelebi-zâde’nin kısa kroniğini
müteâkip, Hıfzî Mehmed Ağa Rūz-nāmesi’nin de şimdiye kadar varlığı
bilinmeyen sonu eksik ikinci bir nüshası yer almaktadır. a.g.m., vr. 87b-126a. İlk
bakışta bâzı işâretlerden hareketle Sekban-başı Hasan Ağa’ya ait olabileceğini
düşündüğümüz bu çağdaş kroniğin (H. Yılmaz, “1730 Patrona İsyânı İle İlgili
Kısa Kroniklerden…”, s. 111, dn.: 8), kısa bir süre önce üzerinde yaptığımız
ayrıntılı araştırmada karşımıza çıkan daha açık ipuçları ve özellikle Sultan
I. Mahmud’un cülûsuna düşülen târih mısrâ‘ına dayanarak, bizzat devrin
vak‘anüvisi Küçük Çelebi-zâde İsmâil ‘Âsım Efendi tarafından yazıldığını
tespit etmiş bulunuyoruz. Bu tespitimizin bilimsel kanıtları yakında kaleme
alacağımız müstakil bir makālede ayrıntılı olarak gösterilecektir.
71 Mustafa Sâmî Efendi, a.g.e., s. 4/2, st. 3 - s. 10/1, st. 22; Münir Aktepe, Şem‘dânîzâde Süleyman Efendi Tarihi, I, 8-9 vb.
435

OSMANLI óSTANBULU IV

Resim 10. Küçük Çelebç-zâde ơsmâçl ‘Âsm Efendç’nçn ksa kronçƭçnçn çlk varaklar.
Belgrad Ünçversçtesç, Svetozar MarkovçŖ Lçbrary, T Pco., nr.: 327/7, vr. 75b-76a.

Mecmû‘ann çççnde yedçncç srada yer alan ve on bçr varak tutan7 bu ksa kronçkte müverrçh ‘Âsm, DŠvŔn’nda manzum “tŔrŠʃ”ler
düƾürdüƭünü bçldçƭçmçz7 Afgançstan ve ơran tarafndakç önemlç sçyâsî
gelçƾmeler ve çsyan öncesç ơstanbul’dakç mevcut durumun ksa bçr tasvçrç çle söze baƾlamakta; çsyânn çlk günlerçnde yaƾanan olaylar gençƾ
bçr bçççmde aktardktan sonra ơbrâhîm Paƾa ve taraftarlarnn katlç,
Ayasofya vâçzç ơspçrî-zâde Ahmed Efendç ve Zülâlî Hasan Efendç’nçn
zorbalarn çsteklerçnç öƭrenmek üzere Et-meydan’na gönderçlçƾlerç,
Sultan III. Ahmed’çn tahttan çndçrçlçƾç ve yerçne Sultan I. Mahmûd’un
tahta geççƾç konularnn ardndan, müellçfçn cülûs- hümâyûna düƾürdüƭünü belçrttçƭç: “Eyledç SulšŔn MaʂmŴd ɷŔn- dŔnŔ-dçl cülŴs”
ƾeklçndekç manzum “tŔrŠʃ”le son bulmaktadr7. Çelebç-zâde ‘Âsm’n
72 Çelebi-zâde ‘Âsım, a.g.e., vr. 75b-85b.
73 Çelebi-zâde ‘Âsım, Dīvān, haz.: Özge Öztekin, Ankara: Ürün Yayınları, 2010;
T11/2, 10-13; T12/1-2.
74 Çelebi-zâde ‘Âsım, a.g.e., vr. 85b.
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bçzzat DŠvŔn’nda da yer alan bu manzum târîh, onun kronçƭçn meçhul
yazar olduƭunu ortaya koymaktadr75.
Kronçkte yer alan bçlgçlerçn en önemlçsç, Sultan III. Ahmed’çn
hal‘ç husûsunu çlk gündeme getçrençn Ayasofya vâçzç ơspçrî-zâde Ahmed
Efendç deƭçl, Ɨeyhülçslâm Yençƾehçrlç Abdullâh Efendç olduƭunun açkça belçrtçlmesçdçr7. Çelebç-zâde’nçn çfâdesçne göre; zorbalarn kendçsçnç
tahttan çndçrmek çstedçklerçnçn zâten farknda olan Sultan III. Ahmed,
saray erkânna yaptƭ uzun bçr hçtapta bunu açkça dçle getçrmçƾ; hattâ ơspçrî-zâde Efendç’yç Zülâlî Hasan’la bçrlçkte bu durumu teftçƾ çççn
Et-meydan’na bçzzat kendçsç göndermçƾtçr77. Patrona çsyânn aktaran
ksa kronçklerçn en önemlçsç olan Çelebç-zâde ‘Âsm Efendç’nçn “TŔrŠʃçe”sç, buna benzer daha pek çok çlgçnç ayrntya ƾk tutmas nedençyle,
çsyan hakknda te’lçf edçlmçƾ çaƭdaƾ kaynaklar arasnda kuƾkusuz apayr
bçr önem ve deƭere sahçptçr7.
75 Çelebi-zâde ‘Âsım, Dīvān, T23/3, 9.
76 Çelebi-zâde ‘Âsım, a.g.e., vr. 79b-80a.
77 Küçük Çelebi-zâde ‘Âsım’ın buradaki ifâdesine göre; pâdişâh zorbaların
İbrâhîm Paşa’nın cesedini bir beygir kuyruğuna bağlayıp yerlerde
sürüklediklerini işitince, Şeyhülislâm Abdullah Efendi, İspirî dâmâdı Ahmed
Efendi ve Rumeli sadrını huzûruna çağırtarak onlara şöyle hitap etmişti:
“Bu βadar zamāndan berü İbrāhīm Paşa’nuñ μātı ‘āmmenüñ ma‘lūmı iken,
cem‘iyyet iden erbāb-ı şeβāvetüñ bu gūne vaż‘ u έareketinden maβεūdları
‘ıyān ve benüm daήı salšanatumı istemedükleri nümāyāndur! Ancaβ, benüm
daήı muβaddemā šabī‘atimde taέammül-i emānet-i kübrā-yı ήilāfetden
fütūr žuhūr ve έattā Üsküdār’da iken bir iki def‘a Şeh-zāde Sulšān Maέmūd
Ϋażretleri’ni çıβarub serīr-i salšanata iclās eylemek ήāšıruma ήušūr itmişdi.
Şimdiki έālde ήōd ol dā‘iyye müte’ekkid ve ‘ažīmet-i sābıβa müteceddid
olub, murādum bī-ceng ü cidāl miyān-ı müslimīnden ref‘-i fitne vü iήtilāl
içün ήil‘at-ı ήilāfetümi şeh-zāde’-i ercümend Sulšān Maέmūd’a ilbās ile
serīr-i salšanata έüsn-i rıżām ile iclās itmek; ancaβ vücūd-ı nāzenīn ve
evlād-ı necābet-βarīnüme bir šarīβle sū’-i βaεd itmeyeceklerine cümlesine
‘ahd ve yemīn itdürmek içün sizlerden birisi meydāna gelmekdür.” Sultan
III. Ahmed’in bu isteğini orada bulunanlar usûlünce geri çevirmişler; bunun
üzerine pâdişah Ayasofya şeyhi İspirî-zâde’den özellikle bunu ricâ etmiş, o
ise sonunda bu teklifi kabul ederek, -pâdişâhın “‘adem-i emniyyet”ine rağmenZülâlî Hasan Efendi’nin de kendisiyle birlikte meydana gelmesini istemişti
(Çelebi-zâde ‘Âsım, a.g.e., vr. 83b-84a).
78 Maktûl sadrâzam İbrâhîm Paşa’nın musâhiblerinden olmakla birlikte, onun
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7 Patrona çsyânnnn bçlçnmeyen yönlerçne ƾk tutacak nçtelçktekç bu belgeler ve dönemçn resmî vak‘anüvçsç Çelebç-zâde ‘Âsm
Efendç’nçn ksa kronçƭç, vak‘a çle çlgçlç yaynlanmamƾ daha pek çok
belge ve üç çaƭdaƾ kronçƭçn metçnlerçyle bçrlçkte Yenç Arůçv Belgelerç ve
Ksa Kronçkler IůŞnda 1730 Patrona Œsyân adl çalƾmamzn çççnde
neƾredçlecektçr.

İran siyâsetine karşı olduğu anlaşılan ‘Âsım Efendi’nin, orada meydana gelen
kötü olaylardan İbrâhîm Paşa’yı sorumlu tutanların dedikodularını: “ba‘żı
ʃayr-ʃvāhān-ı devletüñ meclislerinde nice kelimāt” şeklinde naklederken (Küçük
Çelebi-zâde ‘Âsım, a.g.e., vr. 76b, st. 11-12); halefi Sâmî Efendi’nin bu ifâdeyi
sarayın eski vezîr-i a‘zamı aklayıcı daha sonraki yaklaşımına paralel olarak:
“ba‘żı bed-ʃāhān-ı devletüñ ilʅā vü iʁvāsı” şeklinde aksi yönde değiştirmesi
(Sâmî Efendi, a.g.e., s. 5/2, st. 31-32), saraya odaklı taraflı tarih yazımının ilginç
örneklerinden birini teşkil etmektedir.
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BELGELER

I.
136 No.’lu Mühimme Defteri’nde Yer Alan
Œsyanla Œlgili Bâz Hükümler
1. Aydn’a Firâr Eden Rûz-nâmçe’-i Evvel Kbleli-zâde
Mehmed Beg’in Yakalanmas:

Aydn muέaεεal vezƯr ‘Abdu’llƣh Paƾa’ya έüküm kç;
αblelç-zƣde Muέammed Beg ba‘Ǉ ήuεǃε ççün šaleb olnduβda
ol-šarafa fçrƣr çtmekle, meμkǃr bulundΪ maέallde aήz ve Asçtƣne’-ç
ma‘deletüme çέǇƣr muβteǇƯ olmaΪn, sen-kç vezƯr-ç müƾƣrun-çleyhsün,
çƾbu emr-ç ƾerƯfüm vuεǃlçnde meμkǃr Muέammed’ç tefaήήuε ve tecessüs çle her ne maέallde çse 7ÀE\ÖDÕ¾© aήz ve ele getürüb, maέbǃsen
der-ç devlet-medƣruma çέǇƣr eyleyüb, mçβdƣr- zerre tesƣmüέ ve tesƣhülden zçyƣde dçββat eyleyesün. Mezbǃruñ ol-šarafa gçtdügç teyemmünen ήaber alnub, bu šarafa çέǇƣr zçyƣde mehemm ü muβteǇƯ olmaΪla,
ƾöyle kç; bu ήuεǃεda çέmƣl ü tekƣsül veyƣήǃd έçmƣye βaydna düƾüb
çέǇƣr olmamaβ çέtçmƣlç olur çse, bçr vechçle cevƣba βƣdçr olamayacaΪñ
muέaββaβ bçlüb, aña göre baεƯret üzerçne έareket ve ÈE¹ËXÍÖDÕ¾©
aήμ ve Asçtƣne’-ç sa‘ƣdetüme çέǇƣrna mübƣderet eyleyüb, ήçlƣfndan
ήƣ’çzü’l-Ϊƣye taέƣƾƯ ve mücƣnebet eylemeñ bƣbnda fermƣn- ‘ƣlƯ-ƾƣnum
εƣdr olmƾdur.
Buyurdum kç; Evƣyçl-ç R. sene: .

79 “Hangi hâl üzere olursa olsun”.
80 “Hangi tarafta olursa olsun”.
81 BOA, A.DVN., Mühimme Defteri, nr.: 136, s. 217, hkm.: 889.
439

OSMANLI óSTANBULU IV

2. Tuna’ya Kaçmů Olan Yedekçi Mehmed AŞa’nn Ele
Geçirilip Teslim Edilmesi:
Asçtƣne’-ç sa‘ƣdetümden Šuna έavƣlƯlerçne varnca, yol üzerçnde
ve Šuna έavƣlƯlerçnde vƣβ‘ βƣΨƯlara ve mütesellçmlere ve ketήudƣ yçrlerç ve yeñççerç serdƣrlar ve sƣyçr βaεabƣt ve βurrƣ Ǉƣbçšlerç ve a‘yƣn-
vçlƣyet ve çƾ erlerçne έüküm kç;
VezƯr-ç a‘žam- sƣbβ maβtǃl ơbrƣhƯm Paƾa’nuñ oΪl vezƯr Muέammed Paƾa’nuñ ketήudƣs olan Yedekçç Muʂammed Aʁa dçmekle ma‘rǃf
kçmesne ba‘Ǉ su’ƣl ve cevƣb ççün šaleb olnduβda, mezbǃr vehme tƣbç‘
olub Šuna έavƣlƯlerç šarafna fçrƣr çtmekle, mezbǃruñ aήz ve der-ç
devlet-medƣruma çέǇƣr ehemm-ç umǃr- devlet-ç ‘alçyyemden olmaΪla,
mezbǃr Muέammed her βanΪñuzuñ taέt- βaǇƣsnda bulnur çse, mübƣƾçr ta‘yƯn olnan . . . . . ma‘rçfetçyle ÀE\ÖDÕ¾© aήμ ve maέbǃsen
der-ç devlet-medƣruma çέǇƣr eyleyüb, bu emr-ç mühçmmede mçβdƣr-
μerre çέmƣl ve tekƣsülüñüz sebebç çle bulunduΪ maέallden daή Ϊaybet
ve fçrƣrna bƣ‘çζ olacaβ olursañuz, bçr vechçle cevƣba βƣdçr olamayacaΪnz muέaββaβ bçlüb, aña göre baεƯret üzere έareket çle ÀE\ÖDÕ¾©
mezbǃr bulunduΪ maέallde aήμ ve der-ç devlet-medƣruma çέǇƣr
eyleyüb, serçmǃ ήçlƣfndan be-Ϊƣyet çέtçrƣz eylemek bƣbnda fermƣn-
‘ƣlƯ-ƾƣnum εƣdr olmƾdur.
FƯ evƣήçr-ç R.e., sene: [].

3. Gelibolu’ya KaçtŞ Haber Alnan Œbrâhîm Paůa’nn
hazînedar Mustafa’nn Yakalanp Saraya Gönderilmesi:
Gelçbolu nƣ’çbçne, βƣΨƯlarna ve Gelçbol’da Dergƣh- mu‘allƣm
yeñççerçlerç Ǉƣbçšçne έüküm kç;
VezƯr-ç a‘žam- sƣbβ maβtǃl ơbrƣhƯm Paƾa’nuñ ήazƯnedƣr Muεšafƣ
Gelçbol šarafna fçrƣr eyledügç ήaber alnub ve mezbǃr Muεšafƣ’nuñ
der-ç devlet-medƣruma çέǇƣr mühçmm ü muβteǇƯ olmaΪn, çƾbu emr-ç
ƾerƯfüm . . . . . çle vuεǃlçnde mezbǃr Muεšafƣ’y tecessüs ve tefaήήuε
82 İsim kısmı metinde boş bırakılmıştır.
83 BOA, a.g.d., nr.: 136, s. 220, hkm.: 958.
84 Metinde boş bırakılmıştır.
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çle ÀE\ÖDÕ¾© aήμ ve ele getürçlüb, mübƣƾçr-ç mǃmƣ-çleyh ma‘rçfetçyle
der-ç devlet-medƣruma çέǇƣr eyleyüb çέmƣl ve tekƣsülden zçyƣde çέtçrƣz
eyleyesçz. Mezbǃr Muεšafƣ’nuñ Gelçbol’ya fçrƣr eyledçgç ta‘ayyünen
ήaber alnmaΪla, çέǇƣrnda çέmƣl ve tekƣsülüñüz sebebçyle ol šarafdan
daή Ϊaybet ve fçrƣrna bƣ‘çζ olacaβ olursañuz bçr vechçle cevƣba βƣdçr
olamayacaΪnz bçr ήƹƾca mülƣέaža ve aña göre baεƯret üzere έareket
çle mezbǃr 5ÈE¹ËXÍÖDÕ¾© ele getürüb, der-ç devlet-medƣruma maέbǃsen çέǇƣra çhtçmƣm- tƣmm eyleyüb, ήçlâfndan zçyƣde mücƣnebet
eylemeñüz bƣbnda fermƣn- ‘ƣlƯ-ƾƣnum εƣdr olmƾdur.
FƯ evƣsš- R.e., sene: .

4. Eski Kaptan- Deryâ Cânum Hvâce Mehmed Paůa’nn
Âcilen Kalkp Asitâne-i Sa‘âdet’e Gelmesine Yönelik Te’kid
Emri:
Sƣbβƣ deryƣ βapǃdƣn olan Cƣnum άvƣce Muέammed Paƾa
7ËÐ½EªÁRÁDg -ye έüküm kç;
Sen kç mƯr-ç mƯrƣn- mǃmƣ-çleyhsçn, ‘çcƣleten ve müsƣra‘aten
der-ç devlet-medƣruma gelmeñ mehemm ü muβteǇƯ olduΪna bçnƣ’en,
kemƣl-ç sür‘at ü çstç‘cƣl çle bçr gün evvel gelüb çrçƾmeñ ççün ƾçmdçye
dek evƣmçr-ç ‘alçyye çle bçrβaç def‘a çstç‘cƣl olunmƾçken henüz bçr ήaber
ve eζerüñ žuhǃr çtmemekle, bu def‘a daή te’kƯden ve çέtçmƣmen çƾbu
emr-ç ƾerƯfüm εdƣr ve . . . . . çle çrsƣl olunmƾdur. Vuεǃlçnde her ne
maέallde bulnmaβdaysañ βaš‘ƣ tevaββuf u ƣrƣm ve zƯnhƣr mekζ ü te’ήƯr
eylemeyüb, bçr gün aβdem ve bçr an muβaddem der-ç devlet-medƣruma vuεǃle mübƣderet ve zçyƣde çhtçmƣm u dçββat eylemeñ bƣbnda
fermƣn- ‘ƣlƯ-ƾƣnum εƣdr olmƾdur.
Buyurdum kç; fƯ evƣyçl-ç C.e. sene: [].

85 “Hangi yönde olsa”.
86 BOA, a.g.d., s. 220, hkm.: 959.
87 “Üstünlükleri dā’im olsun!”
88 Bu kısım boş bırakılmıştır.
89 BOA, a.g.d., s. 254, hkm.: 1109.
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5. Dervîů Mehmed’in Yakalanmas ve Œdâm Hakknda
Çkarlan Hüküm:
άƣεεa bostƣnc-baƾs –

ÌgYÁËÁDg

– ya έüküm kç;

Dergƣh- mu‘allƣm βapuc-baƾlarndan olub, sƣbβƣ Çavuƾ-baƾ
olan DervŠů Muʂammed nƣm müfsçdüñ çzƣlesç, vücǃd- bed-bǃdn
mǃcçb devlet-ç ‘alçyyeme ήyƣnetç ve nçce gǃne έabƣζet ü ƾenƣ‘atç
žƣhçr olub tertƯb-ç cezƣsna fermƣnum olmaΪn, çmdç, sen-kç bostƣnc-baƾ-y mǃmƣ-çleyhsün; müfsçd-ç mezbǃruñ tertƯb-ç cezƣsna, βanl
ser-ç maβšǃ‘n rçkƣb- kƣm-yƣbuma getürmek üzere bostƣnçyƣn- ήƣεεa
ήƣεekƯlerçnden bçr mu‘temed ü kƣr-güzƣr ve mehƯb-ç zƹr-šǃvƣn ήƣεekƯ
ta‘yƯn ve ‘çcƣleten tertƯb-ç cezƣsyla ser-ç maβšǃ‘n rçkƣb- müstešƣbuma
getürmege kemƣl-ç cçdd ve sa‘y ü çhtçmƣm eylemeñ bƣbnda yazlmƾdur.
FƯ evƣsš- C.e., sene: [].
6. Patrona Halîl ve DiŞer Zorbalarn Ortadan
Kaldrlůlarndan Sonra Rumeli’nin SaŞ Kolu Üzerindeki
Ümerâya Gönderilen Hüküm:
Rǃm-çlç’nüñ saΪ βolnda vƣβ‘ Vüzerƣ-y ‘çžƣm ve MƯr-ç mƯrƣn-
kçrƣm ve mevƣlƯ ve ümerƣ’-ç μevƯ’l-çέtçrƣm ve βƣΨƯlar ve müsellemler ve cçzyedƣrlar ve ‘avƣrǇ ve nüzǃl ve sƣ’çr MƯrƯ muβƣša‘ƣt mültezçmlerç ve ήavƣεε-
vçlƣyet Ǉƣbçšƣn ve mütevellƯlerç ve a‘yƣn- vçlƣyet ve çƾ erlerçne έüküm kç;
Bundan aβdem Kƣr-fermƣ-y erƯke’-ç ‘ulyƣ-y: }×EtPÇÁ»¾Â½DÕPÝP
ΫaǇretlerç’nüñ ơrƣde’-ç ‘alçyye’-ç ezelçyye ve Meƾçyye’-ç ‘atƯβa’-ç Lem-yezelçyye’sçyle taήt- ‘ƣlƯ-baήt- ‘OζmƣnƯ ve mesned-ç ήçlƣfet ü cçhƣn-bƣnƯye cülǃs- meymenet-me’nǃs- άusrevƣnem vƣβ‘ olduβda, bçraz
müddetden berü maέmçyye’-ç maέrǃsede münteƾçr olan mežƣlçm
ü mefƣsçdüñ çzƣlesçyle έüsn-ç nçžƣm- memleket ve raβabe’-ç aέvƣl-ç
ra‘çyyet ççün neƾr-ç menƣƾƯr-ç ‘adƣlet, ‘aβdem-ç mehƣmm- salšanat-
ebed-müddetümden çken, ol eζnƣlarda ‘alem-efrƣz- baΪy u šuΪyƣn
olan zorbalaruñ umǃr- devlet-ç ‘alçyyeme tasallušlar ve šavrlarn
tecƣvüz çdüb, ήçlƣf- Ɨer‘-ç ƾerƯf ve muΪƣyçr-ç βƣnǃn- βadƯm meεƣlçέ-ç
90 “İyiliği dā’im olsun!”
91 BOA, a.g.d., s. 273, hkm.: 1173.
92 “Mülkü dilediği kimseye veren”. Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân (3): 26.
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‘çbƣda taΪallüben müdƣήale ve ta‘arruǇlar ƾçmdçye dek bu emr-ç müstaέsenüñ cçlve-ger-ç menaεεa’-ç žuhǃr olmasna perde-keƾ-ç mümƣna‘at olmƾd. Ancaβ, erkƣn- dƯn-ç mübƯn olan ‘ulemƣ’-ç Ɨer‘-ç metƯn
ÇÐh½DÄÎÏÑ½DÕ½EªPË¾½DÃÉlU¹ –üñ çcmƣ‘ ve çttçfƣβlar ve vükelƣ-y devlet-ç ‘alçyyemüñ ve ‘umǃmen ocaβlar rçcƣlçnüñ mümtƣz u mefƣǇllar
ve ‘ƣmme’-ç ‘çbƣd- mü’mçnƯnüñ teveccüh-ç βulǃblaryla müstevlƯ’-ç
umǃr- salšanat ve musallaš- mehƣmm- mülk ü mçllet olan ve εavb-
teflƯk-ç ‘avn ü ‘çnƣyet-ç Rabbü’l-‘çzzet çle nçcesçnüñ cezƣ-y sezƣlarn
tertƯb ü çcrƣ ve ba‘Ǉlar daή nefy ü ta‘μƯb ve çclƣ olnmaβ έasebçyle Ϊalle’-ç tasallušlar bç’l-küllçyye ber-šaraf βlnub, elsçne’-ç enƣm-:
}ÇÐÂ½Eª½DOkË¾½hÂ]½DÍ DÎÂ¾¥ÇÏj½DÄÎ¶½DlLDg«¢¶± naεε- kerƯmç
çle ƾükr-güzƣr- Cenƣb- Ϋayyün lƣ-yenƣm olmaΪn, el-έƣletü hƣμçhƯ
memƣlçk-ç maέrǃsetç’l-mesƣkƯn-ç pƣdçƾƣhƣnemde sƣkçn ve temekkün
ve aβšƣr- ma‘delet-ƣζƣr- βlem ü Ɨehçnƾƣhƣnemde vƣβ‘ bçlƣd u emεƣrda muβƯm ve mutavaššn olan fuβarƣ ve Ǉu‘efƣ ve ‘ƣmme’-ç re‘ƣyƣ vü
berƣyƣnuñ neƾr-ç me’ƣζçr-ç ma‘delet ve ήçμmet-ç? cenƣέ- mu‘ƣyenet
ü ƾefβat çle cemƯ‘-ç mežƣlçm ü ta‘addçyƣt ve bçd‘a vü muέaddeζƣtdan
έçmƣyet ü εyƣnetlerç ve bu taβrƯb çle çstçclƣ-y du‘ƣ-y ήayrlar aβεƣ-y
murƣd- hümƣyǃnum ve: 5}ÖÎ¶Q¾½OlµDÎÉDÎ½h©D feέvƣ-y müšƣva‘at-çέtçrƣs semƯr-ç ǇamƯr-ç ‘çnƣyet-maβrǃn- ‘ƣšfet-meƾήǃnum ve
‘umrƣn- mücƣnebet ‘çbƣret-ç vedƣyç‘-ç άallƣβü’l-berƣyƣ olan re‘ƣyƣ vü
berƣyƣnuñ tanžƯm ve terfƯέ-ç aέvƣllerç, memƣlçk-ç maέrǃsemüñ έüsn-ç
nçžƣm ve çntçžƣm ve sükkƣn- βaššƣnnuñ emn ü ƣsƣyçƾ ü çšmƯnƣnlar Ϊayret-ç mƣ-fƯ’l-fevƣd- mülǃkƣnem olduΪna bçnƣ’en memƣlçk-ç
maέrǃsemde sƣkçn ‘ƣmme’-ç ‘çbƣdu’llƣhuñ üzerlerçnde έaƾerƣtuñ žulmünç def‘ ü ref‘ ve zamƣn- salšanat- ‘adƣlet-nçƾƣn ve ƣvƣn- ήçlƣfet-ç
ref‘et-fçƾƣnumda her kes müreffehü’l-έƣl ve mušma’çnne’l-bƣl, dest-ç
tešƣvçl-ç žaleme vü bƯgƣneden maέmƯ olmalar aβdem-ç kƣffe’-ç a‘mƣl
olmaΪla:  ÔÆoÇÐªMoÓgEM©ÇÁlÐcÔQ©EoÀh© eζer-ç celƯlç muβƣvçyyetç
düstǃrü’l-a‘mƣl šutub, neƾƯde’-ç tensƯβ- umǃr- bçlƣd ve tanžƯm-ç έƣl-ç
93 “Allāh dīn (mahşer) gününe kadar sayılarını çok kılsın!”
94 “Böylece žulmeden βavmin kökü kesildi. ‘Ālemlerin Rabb’i olan Allāh’a έamd
olsun!..” Kur’ân-ı Kerîm, En‘âm (6): 45.
95 “‘Adāletli olun, taβvāya en çok yakın olan budur”. Kur’ân-ı Kerîm, Mâ’ide
(5): 8.
96 “Bir sā‘at ‘adāletle hükmetmek yetmiş yıl ‘ibādetten daha ήayırlıdır” (‘Aclûnî,
Keşfü’l-ɷafā, II, 58, 1721).
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‘çbƣda müte‘allβ βaǇƣyƣda medƣr- sa‘ƣdet-dƣrƯ olan ήabl olmaΪn, Ɨer‘-ç
mübƯn’e neƾƯmen-bçrle žƣlçme mühƯn ve mažlǃma mu‘Ưn olaraβ çƾƣ‘at ve
çcrƣ-y merƣsçm-ç ‘adl ü dƣd ve çzƣle’-ç rüsǃm- cevr ü bƯ-dƣd çtmekle:
7}EÊµgDloÃÊL¤E\DDkEÅ ÇÐÂ½E¦¾½EÅhQ©DEÅD maǇmǃn- mehƣbet-nümǃnna mƣ-εadaβ olan aέvƣl-ç βyƣmetden ƣzƣde olmaβ lƣzme’-ç έürmet ü
alƣnçyyet-ç cçhƣn-bƣnƯden olduΪ ecçlden, fuβarƣ vü Ǉu‘efâ ve ‘ƣmme’-ç
berƣyƣ žll- žalƯl-ç ‘adƣlet-ç άusrevƣnemde maεǃnü’t-tƣmme olmalar ήulƣεa’-ç ήyƣl-ç mülǃkƣne ve netƯce’-ç mƣ-fƯ’l-ƣbƣl-ç pƣdçƾƣhƣnem
olmaΪla, sçz kç vüzerƣ ve mƯr-ç mƯrƣn ve ümerƣ ve mütesellçmlersçz;
έavǇa’-ç έükǃmetçñüzde olan ahƣlƯ-yç memleket ve fuβarƣ-y ra‘çyyet
ve zƯr-destƣn ve Ǉu‘efƣdan bundan aβdem ref‘ olnan devr-ç nƣmƯ ve
βuǇƣt-bahƣ ve ήarbende ve na‘l-bahƣ ve ‘aƾaravçyyet ve sƣ’çr bahƣne
ve ‘çllet çle muβaddemƣ ta‘addƯ ve ta‘yƯn olnub nçžƣm vçrçlƣn çmdƣd-
seferçyye ve έazerçyyeñüzden ezdçyƣd bçr aβça ve bçr έabbe alndΪna
ve müsevedde çle üzerlerçne bölük gönderçlüb, ήçlƣf- Ɨer‘-ç ƾerƯf ve bçΪayr- έaββ tecrƯm çle mütefeccçr olduβlarna ve sçz kç βƣΨƯlarsz, sçz
daή ήademe’-ç Ɨer‘-ç βavƯm-ç MuέammedƯ çken šama‘- ήƣm βabrçne
düƾüb, ehl-ç ‘örfe šab‘çyyet çle re‘ƣyƣ fuβarƣsna cevr ü eμçyyet çtmekle
mutaǇarrr olmalarna ve sçz kç cçzyedƣr ve muβƣša‘ƣt ve bǃdlar ve
‘avƣrǇ ve nüzǃl taέεçldƣrlar ve sƣ’çr ‘ummƣl ve muέaεεalƯn mƯrƯ ve
ήavƣεε ve evβƣf Ǉƣbçšƣn ve mütevellƯlersçz, βavƣnƯn-ç βadƯme’-ç devlet-ç
‘alçyyem üzere yedlerçñüze vçrçlƣn berƯrƣt ve defƣtçr-ç έƣβƣnƯ ve evƣmçr-ç
ƾerƯfede ta‘yƯn ü taέεƯε βlnandan zçyƣde βavlcç ve yazc ve εarrƣfçyye
ve aβça-baƾ ve bu mçζçllü sƣ’çr vücǃh- mežƣlçm çle re‘ƣyƣ fuβarƣs ve
ahƣlƯ’-ç memleketden bçr aβça ve bçr έabbe aldΪñz ve aldrdΪñza
βaš‘ƣ vechen mçne’l-vücǃh rǇƣ-y hümƣyǃnum olmamaΪn, çmdç, çƾbu
emr-ç ƾerƯf-ç vƣcçbü’l-etbƣ‘- lƣzmü’l-çmtçζƣlüm her βanΪñzuñ taέt-
βaǇƣ vü έükǃmetçne varub vƣεl olur çse, bçrer εǃretçn sçcçllƣta ζebbçt
ve mefhǃm- ‘adƣlet-mersǃmn mecma‘- bƣ‘çζ olan maέallerde nçdƣ
ve cümleye çƾƣ‘at u çnhƣ eyleyüb, bundan εoñra eger bu emrüñ ήçlƣf, bçrçñüzde mçβdƣr- μerre bçr gǃne muήƣlefet ve tehƣvüne cesƣret
sebebçyle ƾçšƣb žuhǃr çder çse, yƣήǃd srren her šarafa ƣdemler gönderçlüb ήaber alnacaβ olur çse vebƣlç boynuñuza; ‘çbreten lç’s-sƣ’çrƯn
her bçrçñüzüñ έaββndan ber-muβteǇƣ-y Ɨer‘-ç ƾerƯf lƣzm gelƣn cezƣ
97 “Biz žālimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, onun kalın duvarları
kendilerini çepeçevre kuşatmıştır” (Kur’ân-ı Kerîm, Kehf (18): 29).
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bçlƣ-tevaββuf tertƯb çle lƣzme’-ç ‘uhde’-ç rçyƣset çcrƣsna aεlƣ çέmƣl
olnmayub, gçrƯbƣn- έayƣtñuz ser-pençe’-ç müstenkƯr-ç Ϊƣfîl-çƾtçbƣr-
άusrevƣnemden ήalƣε eylemeñüz muέƣl oldΪn tefekkür ve έarekƣt-
seyyç’e’-ç vaήƯmetü’l-‘ƣβbetde [] her bçrçñüz Ϊƣyetü’l-Ϊƣye έazer
eyleyüb, lƣkçn bu eζnƣda ƾarβ seferç taβrƯbç çle meεƣrçf-ç MƯrçyye’de
keζret olnmas, bu bahƣne çle sebeb-ç çέmƣl-ç müslçmƯn olan άazƯne’-ç
‘ƣmçremüñ Ưrƣd muβarreresçnden olan emvƣl-ç ήarbçyye ve ‘avƣrǇ ve
nüzǃl ve muβƣša‘ƣt- sƣ’çre mƣllar ve evƣmçr-ç ƾerƯfem çle vƣβ‘ olan
tešƣbuβ- ‘ƣdçyye vü mu‘annene taέεƯlçnüñ ta‘šƯlç çle Ưrƣd- muβarrere’-ç
MƯrçyye’nüñ bçr aβça ve bçr έabbesçne kesr ve noβεƣn tertƯbçne daή bçr
vechle müsƣ‘ade ve rǇƣ-y hümƣyǃn- mülǃkƣnem olmamaΪla, bƣlƣda
tafεƯl olundΪ üzere ancaβ bçd‘a vü mežƣlçmden fuβarƣ-y ra‘çyyetç εyƣnet çle έüsn-ç nçžƣm- memlekete her bçrçñüz fermƣnum oldΪ vechçle
çhtçmƣm u dçββat ve emr-ç ƾerƯfümüñ maǇmǃn- münƯfçne muήƣlçf
vücǃh- mežƣlçm çle žulm ü ta‘addƯye cesƣret çder olurçse, ol-maβǃlelerç
genc ü resenlerçyle sέέatç üzere der-ç devlet-medƣruma ‘arǇ u ç‘lƣma
mübƣderet çdüb, mçβdƣr- μerre ήçlƣfndan Ϊƣyetü’l-Ϊƣye έazer ve mücƣnebet çtmeñüz bƣbnda fermƣn- ‘ƣlƯ-ƾƣnum εƣdr olmƾdur.
FƯ evƣsš- C.e. sene: .
7. 17 Ramazan 1143/26 Mart 1731’deki ikinci ayaklanmaya
karůan yeniçerilerin isyâna dâhil olmalarnn sebeplerini
ve yaplan suistimalleri rapor edip, ocaklarda gerekli
tedbirlerin alnmasn öngören hüküm:
Dergƣh- mu‘allƣ yeñç-çerçlerç aΪas vezƯr ‘Abdu’llƣh Paƾa’ya ve
Sekbƣn-baƾ ve βul ketήudƣs ve ZaΪarc-baƾ ve ocaβ aΪalar ve Ǉƣbçšlerç
ve çήtçyƣrlarna έüküm kç;
Devlet-ç ‘alçyyemüñ bç’l-cümle ‘askerƯ ocaβlarnuñ, ήuεǃεƣ cümleden zçyƣde mu‘teber ve mu‘temed olan dergƣh- mu‘allƣm yeñç-çerçlerç ocaΪnuñ çbtçdƣ vaǇƯ‘ ve βƣnǃn ve βƣ‘çdelerçnüñ tertƯb ü te’kƯdç aέkƣm- Ɨer‘çyye üzerçne βurlub, ‘ale’l-ήuεǃε εƣέçb-ç esƣme olub
devlet-ç ‘alçyyemüñ ήƣε βullar olan neferƣt, sefer ve έazerde dƣ’çmƣ
ošalarnda ve βƾlaβlarnda yatub-βalβub mevcǃd bulnmaβ ocƣΪuñ
βƣnǃn- βadƯmçnden olub, süvƣrluβ ezmƣnnda ocaβ aΪalar ve Ǉƣbçšlerç
98 BOA, a.g.d., s. 265-266, hkm.: 1145.
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ve çήtçyƣrlar bu βƣnǃna rç‘ƣyet çderek, pƣdçƾƣh βul olan nevvƣbn
sçlƣέ u pusƣšyla ošalarnda mevcǃd çtdürüb taέt- Ǉƣbšaya almalar
sebebçyle, maβarr- salšanat- sençyyede bçr dürlü ƾeβƣvet ü çήtçlƣl žuhǃr
çtmedçgünden mƣ-‘adƣ, bu nçžƣm berekƣtyle eslƣfda geçen pƣdçƾƣhƣn-
cennet-mekƣn, vaβtlarnda yeñççerç Ϊuzƣtnuñ dƯn ve devlet-ç ‘alçyye
düƾmençnç βahr u tedmƯrde ve memƣlçk-ç a‘dƣy fetέ u tesήƯrde nççe
yüz aβlβlar žuhǃra gelüb, devlet-ç ‘alçyyenüñ ve ocaβlarnuñ ‘rǇlarn
tekmƯl eylemçƾlerdür. Bçrβaç zamƣndan berü pƣdçƾƣh βul olub εƣέçb-ç
esƣme olan ošalu neferƣt ocaΪnuñ βƣnǃn- βadƯme muΪƣyçr maέalle
ošalarnda ve ήƣnlarda ve έammƣmlarda yatub-βalβub ve dçrlçkde
‘alƣβas olmayan ba‘Ǉ eƾβyƣ daή ‘askerƯ βyƣfetçnde ççlerçne βatlub,
pƣdçƾƣh βul olan çle olmayan farβ olnmaβdan βaldΪundan mƣ-‘adƣ,
dçrlçksüz ‘askerƯ βyƣfetçnde olan eƾβyƣ dçrlçklü ‘askerƯ šƣ’çfesçnç çfsƣd ve
çΨlƣl çdüb, dçrlçklü pƣdçƾƣh βul olanlar daή ήƣnlarda ve έammƣmlarda olub, ošalarnda ve βƾlaβlarnda yatub-βalβmadΪndan Ǉƣbçšlerüñ
ήaberlerç olmaβszn fesƣd u ƾeβƣvete meyl eyleyerek; Ɨer‘-ç ƾerƯf ’e
muήƣlçf ve Ocaβ βƣnǃnna muΪƣyçr, ‘çbƣdu’llƣhuñ emvƣl ü eƾyƣlarn
Ϊƣret ü yaΪmƣ ve fsβ u fesƣd eylemek sevdƣsyle çkçde-bçrde maβarr-
salšanat- sençyyede tecemmü‘ ve dƯn ve devlet-ç ‘alçyye’nüñ ƾƣnna ve
ocaΪuñ ‘rǇna teβabbuε vçrecek ƾeβƣvete taεaddƯ eyledüklerç defƣ‘atle
žƣhçr olmaΪla, ocaΪuñ βƣnǃn- βadƯmç üzere nçžƣmlar vçrçlüb devlet-ç
‘alçyyenüñ ve ocaΪuñ ‘rǇn tekmƯl çtmek Ɨer‘an ve βƣnǃnen cümlenüñ
üzerçne vƣcçb olmƾdur. ơmdç, bundan εoñra cümleñüz göñül bçrlçgç ve
çttçfƣβ çderek pƣdçƾƣh βul olub, εƣέçb-ç esƣme olan yeñççerçyç maέalle
ošalarnda ve ήƣnlarda ve έammƣmlarda βoylmayub, ocaΪuñ βƣnǃnna
rç‘ƣyet çtmçyƣnlerç Ǉƣbçšlerç ma‘rçfetçyle yaβasn kesüb, ocaβdan šard u
çήrƣc u çb‘ƣd ve Ɨer‘Ư lƣzm gelƣn cezƣsn tertƯb eyleyesçz ve dçrlçkde
‘alƣβas olmayub ‘askerƯ βyƣfetçnde olanlaruñ daή βyƣfetçnç bozdurub,
pƣdçƾƣh βul olanlar çle olmayanlar tefrƯβ ü temyƯz eyleyesçz. κçkr
olnan βƣnǃn- βadƯme rç‘ƣyet olnaraβ nçžƣm vçrçlmek emζƣl-ç ƾerƯfç,
dƯn ve devlet-ç ‘alçyyenüñ ve ocaΪuñ ‘rǇn tekmƯl çtmege bƣ‘çζ olacaβ
bçr έƣlet-ç müstaέsene olub, έƣlƣ fermƣn- hümƣyǃnum oldΪ vechçle
Ɨer‘-ç ƾerƯf ’e ve ulü’l-emre çšƣ‘at ve ocaΪuñ βƣnǃnna mürƣ‘ƣt çle Ϊayret
ü έamçyyet çdüb, mçnvƣl-ç meƾrǃέ üzere nçžƣmna çhtçmƣm ve dçββat
eylemeñüz bƣbnda fermƣn- ‘ƣlƯ-ƾƣnum εƣdr olmƾdur.
Buyurdum kç; fƯ evƣsš- n., sene: .
99 BOA, a.g.d., s. 388, hkm.: 1675.
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II.
Ceyb-i HümŔyŴn MaȜraf Defteri’nde
Patrona Halil ve DiŞer Zorbalarla Œlgili

Önemli Kaytlar
1. Patrona Halîl’in 24 Rebî‘u’l-evvel 1143/7 Ekim 1730’da Yal
Köůkü’nde Sultan I. Mahmud’dan ihsân- hümâyûn aldŞna iliůkin
kayt:
FƯ  m.m. (Mƣh- mezbǃr)
Yal köƾkçnde Rçkƣb- hümƣyǃna gelƣn Pašrona nƣmnda serdengeçdç aΪasna Sçlaέdƣr aΪa ma‘rçfetçyle dört yüz zer-ç maέbǃb çέsƣn-
hümƣyǃn buyurlub, dest-ç hümƣyǃn çle baήƾ olunmƾdur.
Zer-ç maέbǃb
‘aded:
.

2. Œsyânn Organizatörleri Olan Patrona Halîl, Musl Beůe
ve Yeniçeri aŞas Mehmed AŞa’nn 14 Rebî‘u’l-âhir 1143/27 Ekim
1730’da Sofa’-i Hümâyûn’da kurulan tertiple ortadan kaldrldklar
gün düůürülen masraf kayd:
FƯ  m.m.
γofa’-ç Hümƣyǃn’da zorbalardan yeñççerç aƭas Muέammed AΪa
ve βul ketήudƣs Muεl AΪa ve Pašrona nƣmnda serdengeçdç aΪasnuñ
ve anlara tƣbç‘ olanlaruñ serlerç tenlerçnden cüdƣ olduβda olan maεrafdur:

100 Ceyb-i Hümāyūn Maʇraf Defteri, TSMA.d, 2184, vr. 214a.
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M.m.

M.m.

Bçr kƯse ççre dört-yüz šuΪrƣlu altun, yed-ç dest-ç hümƣyǃn çle
nuβǃd ççün bçr βsm altun alnub,
mezbǃrlaruñ βaεǃr daή VezƯr-ç
a‘žam yedçyle taεadduβ olunmƾdur.

Enderǃn- ‘Alçyye ήüddƣmndan cçger-dƣrluβ çdenlere ve
pƣrelenenlere çέsƣn olnmaβ ççün
ΫuǇǃr- hümƣ-yǃn’da sçlaέdƣr
aΪaya teslƯm olnan:
Müzencçr sŠmŠ altun,

ŠuʁrŔlu altun,

‘aded:

‘aded:





dört-yüzdür

dört-yüzdür

M.m.
Yevm-ç mezbǃrda Bƣbü’s-sa‘ƣde aΪalarndan yaralanan üç aΪaya
sçlaέdƣr aΪa yedçyle tes‘çyye çέsƣn buyurlan:
Eskç Aέmed AΪa’ya

Muεšafƣ AΪa’ya

AΪa’ya zer-ç maέbǃb

zer-ç maέbǃb

zer-ç maέbǃb

‘aded:

‘aded:

‘aded:







Baƾ-βapu Ϊulƣm ơbrƣhƯm

101 Ceyb-i Hümāyūn Maʇraf Defteri, vr. 225a.
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III.
Patrona ve Taraftarlarnn Gasp
ve Yolsuzluklarna Œliůkin Belgeler
1. Prizren’e baŞl Hoca nâhiyesindeki bir köyün Patrona Halîl
tarafndan usulsüz bir biçimde baůkasnn üzerine geçirilmesi nedeniyle, tekrar sâhibine verilmesi talebiyle yazlan arzuhâl:
Devletlü ve ‘çnƣyetlü ve merέametlü Efendçm Sulšƣn’um ΫaǇretlerç’nüñ ήƣk-ç pƣy-ç ƾerƯf ’lerçne ‘arǇ- έƣl-ç βullar budur kç;
Prezrçn sancaΪnda άoca nƣέçyyesçnde Dolçna Rƣdotlonca nƣm
βarye ve Ϊayrdan yedç bçñ bçƾ-yüz aβça tƯmƣra mutaεarrf olan Ϋüseyçn
veled-ç Muέammed βulndan bu βullarna tevcƯh ve yedçme berƣt-
‘ƣlƯ-ƾƣn çέsƣn olunmƾçken, Üsküb sancaΪnda Manƣεrca nƣm βarye ve
Ϊayrdan ellç bçñ aβça ήumbarac tƯmƣrna mutaεarrf olan Maέmǃd
veled-ç ‘AlƯ kendü tƯmƣrna βanƣ‘at çtmeyüb, βuvvet-ç çrtçƾƣ çle ma‘zǃl
nƣyçblerden ήçlƣf- çnhƣ ‘arǇ alub, tƯmƣr-Ư mezbǃr üzerçmden alub
Ϊadr çtmekle, bçr def‘a bçr alƣy ‘arǇ çle üzerçme çbβƣ olmƾçken; kendü
έƣlçnde durmayub, Ϊadr çdüb, tekrƣr sƣbβƣ VçdƯn muέƣfž sa‘ƣdetlü
vezƯr-ç mükerrem ‘Oζmƣn Paƾa ve sƣbβƣ Rǃm-çlç vƣlƯsç vezƯr-ç mükerrem ‘Abdu’llƣh Paƾa έuǇǃrnda eyƣlet-ç Rǃm-çlç’ñ zu‘amƣ ve erbƣb-
tƯmƣruñ ƾehƣdetlerç mǃcebçnce baƾβa baƾβa ‘arǇlar üzere ref‘çnden
üzerçme çbβƣ ve tevcƯh ve daήl olnmaz çken; ancaβ bu sene’-ç mübƣrekde žuhǃr çden Pašrona vŔʅ‘asnda mezbǃr Maέmǃd Arnavud
šƣyçfesçnden olmaΪla, varub Laέm meydƣnnda zorbalar-baů Pašrona
έçmƣyesçyle murƣd üzere ήunbarac-baƾ yedçnden ‘arǇ alub ve tƯmƣr-Ư
mezbǃrm üzerçmden alub, Ϊadr çdüb, bu βullar maΪdǃr ve εƣέçb-ç
evvel ve mezbǃr Maέmǃd tƯmƣr- αavƣβ ve έƯlekƣr zorbalaruñ έçmƣyesçyle Ϊadr çtmekle, merƣm- ‘alçyyelerçnden nçyƣz olnur kç; tƯmƣrum Ϋüseyçn veled-ç Muέammed muέƣvçlçnden bu βullarna tevcƯh
olundΪ günçnden bu ƣna degçn ne-vechçle çbβƣ ve tevcƯh olundyçse,
Defter-ήƣne’-ç ‘ƣmçre’den der-kenƣr olnub maβdǃr-ƾçyem-ç ma‘lǃm-
devletlerç olduβda, lç-’llƣhç Te‘ƣlƣ ve lç-ResǃlçhƯ εƣέçb-ç evvel ve maΪdǃrçyyetüme merέameten tƯmƣr-Ư mezbǃrma Ϊadr çden Pašrona çerƣΪ
Maέmǃd veled-ç ‘AlƯ ref‘çnden bu βullarna çbβƣ ve tevcƯh ve zamƣn-
devletlerçnde çerƣΪ buyurlmaβ bƣbnda emr [ü] fermƣn; devletlü ve
merέametlü Sulšƣn’um ΫaǇretlerç’nüñdür.
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Bç-yedçhƯ: ‘AlƯ bçn Muεšafƣ, εƣέçb-ç evvel; tƣbç‘-ç ‘Oζmƣn Paƾa,
muέƣfž- Bosna.
2. Küçük-kzlca’da bulunan bir mukâta‘ann Patrona himâyesindeki Halil’den alnp Mîrî’ye aktarlmas yönünde arz:
‘ArǇ- bendelerçdür kç,
Der-kenƣr olnan αzlca’-ç εaΪƯr muβƣša‘as beƾ bçñ Ϊurǃƾ mƣl
çle muβayyed olub, Beytü’l-mƣl-ç müslçmƯnüñ emvƣl-ç muβarreresçne
dƣήçl çken, ‘AlƯ oΪl άalƯl, ser-ç eůʅyŔ olub mažhar- βahr u tedmƯr olan
Pašrona ɷalŠl’e çltçcƣ çle kendüye ze‘ƣmet olmaβ üzere maέallçnç Tevβ‘Ư
βalemçyle taεέƯέ çtdürüb, MƯrƯ’ye Ϊavr- εarƯέ çtmekle ze‘ƣmet βayd
ref‘ ve Tevβ‘Ư βalemçyle tekrƣr άƣεε- hümƣyǃn’a taεέƯέç ççün DƯvƣn-
hümƣyǃn’dan emr-ç ƾerƯf taέrƯrç bƣbnda fermƣn βudretlü, ‘çnƣyetlü
Sulšƣn’um ΫaǇretlerç’nüñdür.
3. Patrona’nn adamlarndan bâzlarnn Œlbasan ve Ohri’de
gasbettikleri Mîrî’ye ait bir mukâta‘ann i‘âdesi:
Devletlü, sa‘ƣdetlü Sulšƣn’um ΫaǇretlerç saΪ olsun,
ơlbasƣn ve OήrƯ sancaβlarnda vƣβ‘ Sçs ve maέalle’-ç Muέammed
AΪa muβƣša‘as ber-vech-ç mƣlçkƣne çƾtçrƣken berƣt- ‘ƣlƯ-ƾƣnla ‘uhde’-ç
βullarnda çken, Pašrona nƣm ƾaβƯnüñ refƯβlerç Ϋasan, ‘AlƯ nƣm ƾaβƯler
bçlƣ-mǃceb muβƣša‘a’-ç mezbǃruñ maέallçnç Tevβ‘Ư βalemçne taεέƯέ ve
baƾβa baƾβa tƯmƣr olnmaβ üzere tevcçh ve berƣt çtdürdüb, mƣl- MƯrƯ’nüñ
ta‘šƯlçne bƣ‘çζ ve bu βullarna Ϊadr çtmelerçyle, merƣέçm-ç ‘alçyyelerçnden
mezbǃruñ maέallçnde der-kenƣr ve ma‘lǃm- devletlerç buyurlduβda
taεέƯέ, küllƯ ol mƣlçkƣnemüz çέsƣn buyurlmaβ bƣbnda emr ü fermƣn
devletlü, ‘çnƣyetlü, mürüvvetlü Efendçm, Sulšƣn’um ΫaǇretlerç’nüñdür.
Bende’-ç

Bende’-ç

Muέammed

Aέmed Beg

Ketήudƣ’-ç Paƾa

veled-ç el-Ϋƣc
Muεšafƣ Paƾa.

102 BOA, Cevdet, Tezkire, 91/4523-1.
103 BOA, Cevdet, Mâliye, 531/21775.
104 BOA, Cevdet, Tezkire, 104/5186, s. 1.
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IV.
Kabakulak Œbrâhîm Paůa’nn, 17 Ramazan/26 Mart’taki
Œkinci Vak‘adan Üç Gün Sonra Krm Hân Kaplan Giray Hân’a
GönderdiŞi KŔ’imenin Sûreti:
ɶŔlŔ ɸrŠm ɷŔn Sa‘Ŕdetlü ɸaplŔn GçrŔy ɷŔn ɶaŸretlerç’ne
ɸŔ’çme:
FƯ  [RamaǇƣ]n., Sene:  (29 Mart 1731)
Benüm sa‘ƣdetlü, mekremetlü, ƾehƣmetlü bürƣder-ç vƣlƣ-güherüm άƣn- CelƯlü’ƾ-ƾƣn ΫaǇretlerç;
Bundan aβdem verƣ-y perde’-ç taβdƯrden žuhǃr çden vaβ‘a’-ç
‘acƯbeye bƣdƯ olan eƾβyƣnuñ βahr u tedmƯr olanlarndan gçrü βalan bçr
alay ƾeyƣšƯn-ç fesad-ƣyƯn, bçrbçrlerçnç çΪvƣ vü çΨlƣl çderek gerçden mekr
ü Ϊavƣyete düƾürüb, tekrƣr a‘dƣ-y dƯn fçtne vü ƣƾǃb ve ƣζƣre’-ç Ϊubƣr-
çήtçlƣl-ç kürǃb ççün rçƾte’-ç bend-ç çttçfƣβ u cem‘çyyet olmalaryle, çƾbu
ƾehr-ç RamaǇƣn- ƾerîf ’üñ on yedçncç eέad gçcesç sƣ‘at yedçde çken ƾaββ-
‘aεƣ ve ref‘-ç lçvƣ’-ç ƾeβƣ çle AΪa-βapus’na hücǃm ve nehb ü Ϊƣret mçζçllü mel‘anete cesƣret eyledüklerçnden mƣ-‘adƣ sçpƣhçyƣn ve veznecçyƣn
çƣrsǃlarn yaΪmƣ vü talƣn çdüb, ba‘de-hǃ meydƣn- Laέm’da Ψarb-
ήyƣm, tecemmü‘ ü ƾçβƣβ ve zu‘m- fƣsçdlerçnce fçtne’-ç ‘ažƯm çέdƣζna munšaβa-bend-ç çttçfƣβ olduβlar müte‘ayyçn olmaΪn, muήlçεçñüz
daή seέerƯ Sarƣy- hümƣyǃn’a varub, lçvƣ’-ç Naεrü’s-sevƣ’-ç ΫaǇret-ç
Faήrü’l-enbçyƣ’y çήrƣc ve müsta‘Ưnen Bç’llƣhç Te‘ƣlƣ ba‘de’š-šulǃ‘ taήt-
lçvƣ’-ç Resǃlu’llƣh’a cem‘ olan müslçmƯn çle üzerlerçne teveccüh olnduβda, gürǃh- ‘εyƣn- meμkǃreden bçr frβas Oβclar-baƾ’ndan SancƣΪ-
ƾerƯf ’e muβƣbele çrƣdesçyle muβƣteleye der-kƣr olduβlarnda, maǇmǃn-
nuεret-nümǃn-: 5}Ë¾½DlÁDÕ½D×Õ²PÕQ\Õ®MPÕQ½DDÎ¾PE¶^±` meΨlǃlç
üzere rǃy- çdbƣr- ƣζƣrlarna έavƣle’-ç süyǃf- mücƣhedet-ƾç‘ƣr olnub,
έçdƣyet-ç Melçk-ç Müte‘ƣl ve βuvve’-ç baήt- hümƣyǃn- Ɨehçnƾƣh-
ferήunde-fƣl çle der-έƣl gürǃh- maέμǃl gçrçftƣr u nçgƣl olmaΪla, ƣnΪayr- munβasmda seksƣn ƾaβƯden mütecƣvçz eƾβyƣ šu‘me’-ç ƾçmƾƯr-ç
tedmƯr ü bevvƣr ve nçcelerç beste’-ç aΪlƣl-ç aήμ u çsƣr βlnub, fçrƣra
105 “O saldıranla Allāh’ın emrine dönünceye kadar savaşınız” (Kur’ân-ı Kerîm,
Hucurât (49): 9).
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der-kƣr olanlarn ta‘βƯb çderek fütƣde’-ç helƣklerç olan Et-meydan’na
varlub, anda daή ekζerç βatl ve ήaymelerç bozdrlub bç’l-küllçyye
cem‘çyyetlerç perƯƾƣn ve ƣζƣr- fesƣd u ƾeβƣvetlerç bƯ-nçƾƣn ve bç-έamdç’llƣhç Te‘ƣlƣ geregç gçbç cezƣ-y sezƣlar vçrçlmekle, ç‘lƣm- έƣl ççün
mektǃb- muήƣleset-semƯr keƾƯde’-ç sçlk-ç taέrƯr ve ferçstƣde’-ç nƣdƯ’-ç
sa‘ƣdet-maεƯrlerç βlnmƾdur.
ơnƾƣ’Allƣhu Te‘ƣlƣ fƯ-mƣ-ba‘d bu maβǃle erƣzçl ü eƾβyƣnuñ gerek
ơstanbǃl’da muήtefƯ olanlarn ve gerek Anašol ve Rǃm-çlç šaraflarna
fçrƣr çdenlerçnç bç-‘çnƣyetç’llƣhç Te‘ƣlƣ ele getürüb, ‘urǃβ- mefƣsçdlerçnç
bç’l-küllçyye kesr ü έasm çtmek tedbƯrçne teƾebbüs ve mübƣderet ve
devlet-ç ‘alçyyeyç levζ-ç vücǃd- έabƣζet-ƣlǃdlarndan tanžƯf ü tašhƯre
nçyyet-ç εƣdβa çle mübƣƾeret olnmaΪla, Cenƣb- ơlήƣnƯlerçnç daή
βalem-rev-ç έükǃmet-άƣnƯlerçnüñ tanžƯfç çle, teveccüh-ç derǃn- εadƣβat-meƾήǃnlar bu emr-ç ήayrda teƾrƯk buyurmalar cƣnçb-ç muήlçε-ç
semƯrü’r-re’y, du‘ƣ-ç ήayr- çcƣbet-emƣrlaryla yƣd buyurlmaβ me’mǃldür.

106 Mecmū‘a, Süleymaniye Ktp., Galata Mevlevîhânesi, nr.: 215, vr. 35b.
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