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ÖNSÖZ
17. ve 18. yüzyllar Osmanl tarihinin en buhranl dönemleridir. Osmanl
Devleti, bu yüzyllarda kinci Viyana bozgunu (1683) gibi bir felâket yaadktan sonra
özellikle Bat’da yaplan on be savan on ikisinde malup olmutur. On alt sene devam
eden muharebelerin ardndan Avusturya ile Karlofça (1699), Rusya ile de stanbul (1700)
anlamalar imzalanm ve bu anlamalarla birlikte Osmanl Devleti büyük bir toprak
kaybna uramtr. Sava meydanlarnda alnan ar malubiyetlere, anlama masasnda
da büyük toprak kayplar eklenince Osmanl toplumu büyük bir buhrana sürüklenmitir.
Toplum, bu olumsuz gelimelere sessiz kalmam ve tepkisini, tarihçiler tarafndan
Edirne Vak‘as olarak adlandrlan, 1703’teki isyanla göstermitir.
Böylesine buhranl bir dönemi gerçee yakn bir ekilde anlamamza yardmc
olacak kaynaklarn banda ise hiç üphesiz çada kronikler ve ariv malzemeleri
gelmektedir. Bu önemlerine ramen bu kaynaklar üzerinde, en azndan bugün itibariyle
birkaç çada kronik nerinin ve aratrmann dnda, yeterli bilimsel çalmaya sahip
olmaymz ise olayn üzücü bir yönüdür.
Osmanl Devleti’nin içte ve dta bu olumsuzluklar yaad böyle bir dönemde,
Osmanl Devleti’ne tâbi Krm hanl da tarihinin en skntl günlerini yaamaktayd.
Osmanl Devleti ve Krm’n bu durumundan yararlanan Rusya, hzla Krm Hanl
aleyhine topraklarn geniletti ve Rusya’nn bu yaylmac politikas, 1783’te hanln
Osmanl Devleti’nden ayrlmas ile neticelendi.
Yüksek Lisans Tezi olarak seçtiimiz Târih-i Mehmed Giray, Osmanl
Devleti’nin ve Krm Hanl’nn kaderinin yeniden tayin edildii bu kritik dönemi
anlatan çada bir kroniktir. Tek nüshas Wien Österreichische Nationalbibliothek, nr.
1080’de kaytl bulunan Târih-i Mehmed Giray

1094-1115/1682-1703 yllar aras

olaylarn anlatan 124 varaklk bir eserdir. Bu tarih kaynanda yazlanlardan
anlaldna göre Mehmed Giray, Krm hanlarnn soyundandr.

Müellifin, Krm

hanlarnn yaknnda bulunmas ve özellikle anlatt olaylarn çouna bizzat ahit olmas
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eserinin deerini arttran önemli bir husustur. Yazarn verdii bilgilerin bazlar eksik
veya yanl olmakla birlikte, çada Osmanl ve Krm müelliflerinin anlatmad
olaylardan bahsetmi olmas

Târih-i Mehmed Giray‘n önemini bir kat daha

arttrmaktadr.
Tez çalmamz iki ana ksmdan olumaktadr. Birinci ksm deerlendirme
olup, Mehmed Giray’n hayat, eserinin ismi, telif sebebi, telif tarihi, muhtevas ve
kaynaklar ile Mehmed Giray’n üslubu ve tarihçilii hakknda bilgiler verilmitir. kinci
ksm ise transkribe metindir. Eser transkribe edilirken elden geldii nispette dönemin
telâffuz özellikleri yanstlmaya çallmtr.
Çalmalarm srasnda metni batan sona okuyan ve gerekli yerlerde
düzeltmeler yapan tez danmanm Prof. Dr. Necdet Öztürk’e; metindeki âyet, hadis ve
kelâm- kibarlar engin bilgi ve tecrübesiyle ksa sürede tercüme edip, Arapçalarn
yazma zahmetinde bulunan deerli Aratrmac Mustafa Topatan’a teekkürlerimi
sunmay bir borç bilirim. Târih-i Mehmed Giray’n Türkiye’ye getirilmesine vesile olan
ve bu kroniin, Osmanl ve Krm tarihi için önemli bir kaynak olduunu belirten, beni
kronik üzerinde çalmaya yönlendiren deerli hocam Yrd. Doç. Dr. Erhan Afyoncu’ya;
Târih-i Mehmed Giray’n Wien Österreichische Nationalbibliothek nr. 1080’da kaytl
tek

nüshasnn mikrofilmini getirten slâm Aratrmalar Merkezi Kütüphanesi

yöneticilerine ve maddî yönden beni destekleyen Türk Petrol Vakf’na da teekkür
ederim.

Uur DEMR

ÖZET

Bu çalmaya esas tekil eden Târih-i Mehmed Giray, 1094-1115/1682-1703
tarihlerini kapsayan genel bir Krm hanlar ve Osmanl Devleti tarihidir. Eserin müellifi
Mehmed Giray’n hayat hakkndaki tek bilgi kaynamz zikredilen kendi tarihidir.
Allah’a hamd, peygambere salât u selâm ve IV. Mehmed’i metheden ifadelerle balayan
eser, kinci Viyana Seferi öncesi Osmanl Devleti’nin içinde bulunduu durumu izah
ettikten sonra, olaylarn anlatmn sürdürmütür.

Mehmed Giray, kendi ismini tayan bu eserinde olaylar kronolojik bir sra ile
ele alm ve Krm hanlarnn hanlk makamna atanmalar ve Osmanl padiahlarnn
tahta geçmelerinde kronolojik sraya titizlikle uymutur. Birbiriyle balantl olaylar ise
kronolojik sra gözetilmeden birlikte verilmektedir. Eserde

daha çok siyasî olaylar

anlatlmakla birlikte, astronomik ve nadirat kabilinden ilginç olaylar da yer alr. Müellif,
daha çok bizzat ahit olduu ve Krm hanlarnn bandan geçenleri, yine onlarn
ifadelerine dayanarak anlatt için Târih-i Mehmed Giray 17. yüzyln son ve 18.
yüzyln ilk dönemleri için hem Krm Hanl hem de Osmanl Devleti tarihi hakknda
ihmal edilmemesi gereken önemli bir çada kaynaktr.

ABSTRACT

The study analyzes the History of Muhammad Giray (Târîh-i Mehmed Giray),
which is a general history of Crimean Khanates and Ottomans, covers the years of
A.H.1094-1115/A.D.1682-1703. The book starts with praise to be God, bless to the
Prophet and Sultan Muhammad IV, than tries to explain the situation of the Ottoman
Empire just before Vienna Siege II and narrates the political events.

Muhammad Giray, in his book, gives the events in chronological order
according to the Crimean Khans’ and Ottomans Sultans’ reaching to power. The events,
related each other, given without the chronology. The book not only records the political
events but also gives some astronomical and interesting incidents. Târîh-i Mehmed Giray
is a very important history book on Crimean Khanate and Ottomans in the end of XVIIth
and in the beginning of XVIIIth Centuries. As a witness of his age, the author records the
political events in Crimean Khanate according to the Khans own reports.
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MEHMED GRAY BN MÜBAREK GRAY

1. HAYATI

Müellifimizin ad, Târîh-i Mehmed Giray adl eserinde açkça belirttii üzere
Mehmed Giray bin Mübarek Giray’dr. Yine bu tarih kitabnda müellif kendisini “Dervi
Mehmed bin Mübarek Giray- Cengizî” olarak tantmaktadr. 1 Bu ikinci tanmlamadan da
anlalaca üzere Mehmed Giray, Krm han sülâlesine mensuptur. Kendi adn tayan
Târîh-i Mehmed Giray’da müellifimizin ne zaman doduu, bu eseri yazarken kaç
yanda olduu, ne ile megul olduu, nasl bir eitim ald hakknda dorudan bir bilgi
verilmemektedir. Ancak eserinin farkl yerlerinde müellifin kendisinin yazd toplam
yedi Türkçe beytin bulunmas 2, âyet ve hadisleri etkili bir ekilde kullanmas, bn-i Kesir
Tarihi’nden, Sadî’nin Bostân’ndan ve Nizâmî’nin Farsça beyitlerinden alntlar yapmas
onun en azndan Arapça ve Farsça’y bildii yönünde bize ip uçlar vermektedir.

Mehmed Giray, Târîh-i Mehmed Giray’da babasnn adn Mübârek Giray olarak
belirttii hâlde 3, Mübârek Giray’n kim olduu konusunda aratrmaclar farkl görüler
ileri sürmülerdir. nalck ve Köhbach, Mübarek Giray’n 1608-1610 arasnda Krm
hanl yapan Selâmet Giray’n olu olduunu söylerler. 4 Flügel ise, herhangi bir kaynak
göstermeden, Mehmed Giray’n 1683-1684 arasnda Krm han olan II. Hac Giray’n
olu olabileceine iaret eder 5 ve onun bu görüüne Babinger de katlr. 6 nalck ve
Köhbach’n söyledikleri gibi Mübârek Giray, Selâmet Giray’n olu ise 1678-1683
seneleri arasnda Krm hanl yapm olan Murad Giray da müellifimizin kardeidir.
Târîh-i Mehmed Giray’da, yazar, Murad Giray’n hanlk dönemini anlatrken onun
kardei olduuna dair bir bilgi vermemektedir. Ancak Köhbach’in de belirttii üzre 7
1

Metinde müellifimizin ismini açkça belirttii dier yerler için bk., 15b, 112b.
Bu beyitler için bk., 20b, 31b, 102b.
3
Metin 44b.
4
Halil nalck, “Yeni Vesikalara Göre Krm Hanlnn Osmanl Tâbiliine Girmesi ve Ahidnâme
Meselesi”, Belleten, VIII/30 (Ankara 1944), 187, dipnot 9; Markus Köhbach, “Der Tr h-i Mehemmed
Giray – eine osmanische Quelle zur Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1683”, Studia AustroPolonica , III, (Warsaw – Craków 1983), s. 137-164; Markus Köhbach, “Mehmed Girây”, EI2, 989.
5
G. Flügel, De Arabischen persischen türkschen Handschriften, New York 1977, II, 277-278.
6
Flügel, II, 277-278; Franz Babinger, Die Geschishtsscreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig 1927=
(Osmanl Tarih Yazarlar ve Eserleri, çev. Çokun Üçok, Ankara 2000, s. 259-260.)
7
Markus Köhbach, “Der Tr h-i Mehemmed Giray”, Studia Austro-Polonica, s. 138.
2
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eserde, Murad Giray’n hanlk dönemi gayet övücü ifadelerle anlatlmakta ve özellikle
kinci Viyana bozgununda Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paa suçlu gösterilerek
Murad Giray temize çkarlmak istenmektedir. Müellifin babasn Mübarek Giray olarak
belirtmesi nedeniyle Flügel ve Babinger’in ileri sürdükleri tezin mesnetsiz olduu
anlalmaktadr. Fakat

Mehmed Giray’n, Saadet Giray için “emmimiz” 8

ifadesini

kullanmas Mübarek Giray’n kim olduu problemini daha da karmak hâle
getirmektedir. Tüm bu karmaaya ramen bizce, nalck ve Köhbach’in de belirttii gibi,
Mübarek Giray’n, Selâmet Giray’n olu ve 1678-1683 yllar arasnda hanlk yapm
olan Murad Giray’n da müellifimizin kardei olmas ihtimali oldukça yüksektir.

Mehmed Giray, Salankamen Sava’n 1102 (1691) anlatrken kendisi hakknda da
bilgiler vermektedir. Yazar, bu savaa Krm Han Saadet Giray’la birlikte katlm ve
Saadet Giray’n emriyle Krm askeri arasndaki ikâyetleri hana bildirmekle
görevlendirilmitir. Bu sefer sonrasnda Nogay birlikleri arasnda baz huzursuzluklar
yaanm ve Krm birlikleri ikâyetlerini hana anlatmak için Mehmed Giray’ temsilci
olarak seçmilerdir. Hazinedarba Ali Aa’nn engellemeleri nedeniyle Mehmed Giray,
bu ikâyetleri Saadet Giray’a iletememi ve her geçen gün artan olumsuz artlar
nedeniyle de Krm askeri, han sava alannda yalnz brakarak, Krm’a geri dönmütür.
Târîh-i Mehmed Giray’da, Mehmed Giray’n bu gelimeler yaanrken neler yaptna
dair ise bir bilgi verilmez. 9

Yine bu tarih eserinden örendiimize göre, Mehmed Giray, II. Mustafa’nn birinci
Avusturya seferi hazrlklarna balad 1106 (1694)’da stanbul’a gelme imkân
bulmutur. Yazar, bu ehirde ileri gelen devlet adamlar ile görümü ve bu görümeler
sürerken de Mehmed Giray’n kim olduu hakknda sk bir aratrma yaplmtr. Be
gün süren soruturma sonunda ise onun Krm han soyundan olduu anlalmtr. Bunun
üzerine müellifimize, hazineden yetmi iki altn verilmitir. 10 Mehmed Giray, stanbul’da
ne kadar kaldn açkça yazmamasna ramen 1106 (1694)’daki sefer hazrlklar
hakknda teferruatl bilgiler vermesi onun
göstermektedir. 11
8

Metin 33b.
Metin 33b-38b.
10
Metin 54a derkenar.
11
Metin 54a-b.
9

bu ehirden hemen ayrlmadn
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Mehmed Giray, tarihinde 1114 (1702) senesi olaylarn anlatrken kendisinin bir
yolculuundan da bahsetmektedir. Hac Selim Giray, özellikle üçüncü hanl döneminde
nikris hastalna yakaland için hanlktan ayrlmak zorunda kalmtr. Müellifimiz,
Kupnar köyünde bulunan Hac Selim Giray’ burada ziyaret ettiini belirttii hâlde daha
sonra neler yaptna dair herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak Selim Giray’n
Kupnar’dan sonra daha baka hangi köylere, hangi tarihlerde gittiini teferruatl bir
ekilde anlatmas Mehmed Giray’n da bu yolculuklar esnasnda hanla beraber olduu
ihtimalini güçlendirmektedir. 12

Mehmed Giray, en azndan Târîh-i Mehmed Giray’ yazmay bitirdii 1115
Receb’ine kadar hayattayd. Ancak bundan sonra neler yapt ve daha ne kadar yaad
hakknda henüz bir bilgimiz yok. Ümidimiz ariv çalmalar esnasnda bir gün Mehmed
Giray’n hayatnn karanlk noktalarn aydnlatacak bilgilere ulamak veya tarihinde
yazmay vaat ettii Edirne Vak‘as hakkndaki eserini, ayet yazabildiyse, ortaya
çkarmaktr.

2. A. ESERNN ADI

Mehmed Giray, üzerinde çaltmz tarihinin giri bölümünde eserinin adn açk
bir ekilde “Târîh-i Mehmed Giray” olarak belirtmekte ve ilerleyen sayfalarda da bu
konuda bir bilgi vermemektedir. Eser, Wien Österreichische Nationalbibliothek, nr.
1080’de de bu isimle kaytldr.

12

Metin 110a-113a.
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2. B. TELF SEBEB

Müellif, ad geçen eserini yazma sebebini: “bu cerîdeyi tahrîrden murâdm
temettu‘, menâfi‘-i disâr ve tefekkür-i mevk‘ ve resm-i dînâr degildür. Zîrâ âgâh ve
haberdârm ki, dünyâya müte‘allik olan tumturâk ve âsâr mânend-i mâ-i câr[î] bir dall
hayâldür. Sdkla maksûdmz ancak hayr du‘âdur”
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eklinde açklamakta ve eserin

baka bir yerinde de “Tatvîl-i kelâma bâ‘is pâdiâh- zevî’l-ihtirâmlarñ âr u nâmûs
syânetendür” 14 demektedir.

Eserden anladmza göre Mehmed Giray, kitabn, padiaha ya da herhangi bir
devlet büyüüne ithaf etmemitir. Tüm bunlardan hareketle müellifimizin, kendi adn
verdii tarihini yazarken padiah ya da herhangi bir devlet ricalinden maddî bir beklenti
içerisinde olmadn söyleyebiliriz.

2. C. TELF TARH

Mehmed Giray, söz konusu eserini ne zaman yazmaya balad ve ne kadar sürede
bitirdii konusunda dorudan bir bilgi vermemektedir. Bununla birlikte Târîh-i Mehmed
Giray’da anlatlan baz bölümlerden müellifimizin bu tarihi ne kadar sürede yazd
yaklak olarak belirlenebilmektedir.
Yazar, elimizdeki tarihinde olaylar daha teferruatl olarak anlattn söyledii
baka bir tarih eseri kaleme aldn söylemektedir. Ancak sözünü ettii bu eseri bugün
ortada yoktur.

Müellif, bu kitabnda Krm hanlarndan Safa Giray aleyhinde baz

ifadeler kullanmtr. Bundan haberdar olan han da bu eseri okumak üzere alm ve daha
sonra kaybettiini söyleyerek, Mehmed Giray’a geri vermemitir. Yazarmz, Safa
Giray’n bu olaydan alt ay sonra vefat ettiini belirtir. 15 Safa Giray, 1115
Cemaziyelahir’inde vefat etmitir. 16 Buna göre, Mehmed Giray’n bugün için elimizde
bulunmayan bu tarihinin ortadan kaldrlma tarihi 1115 Muharrem’ine denk dümektedir.
13

Metin 101a.
Metin 70b-71a.
15
Metin 100b.
16
Gülbün-i Hânân, haz. M. Sadi Çögenli- Recep Toparl, Erzurum 1990, 128; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i
Osmânî, haz. Seyit Ali Kahraman, stanbul 1994, III, 227.
14
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Müellifimiz elimizdeki tarihi de, bu olaydan hemen sonra yazmaya baladn “Derakab müsvedde-i evvellerimizden tekrâr bu muhtasar- cedîde ve takrîre urû‘ eyledik” 17
diyerek belirtmektedir. 1115 Receb’inde de elimizdeki tarihi yazmay bitirmitir. 18 Tüm
bunlardan anlaldna göre Mehmed Giray, Tarih-i Mehmed Giray’ Safa Giray
tarafndan ortadan kaldrlan eserinden hemen sonra yazmaya balam ve yaklak yedi
ayda da tamamlam demektir. Zaten müellif, eserini çok ksa bir sürede kaleme aldn
bizzat kendisi ifade etmektedir. 19

2. D. MUHTEVASI

Mehmed Giray Târîhi, 1094-1115/1682-1703 tarihlerini kapsayan genel bir Krm
Hanlar ve Osmanl Devleti tarihidir. 20 Yazar, slâm tarih yazcl geleneine bal
kalarak, 1b’de besmele, Allah’a hamd ü senâ ve Hz. Muhammed’e salât u selâmdan
sonra Osmanl hanedann ve özellikle IV. Mehmed dönemindeki fetihlerden bahsederek
bu hükümdar öven ifadelerle eserine balar. 21

Müellif, kinci Viyana Seferi öncesi Osmanl Devleti’nin içinde bulunduu durumu
özetler ve savaa nasl gelindiini belirterek asl olaylarn anlatmna geçer. Mehmed
Giray, bu seferde alnan malubiyetin gerçek sorumlusu olarak Kara Mustafa Paa’y
gösterir. Paann anlalmaz inad, Krm askerine sert davranmas ve Krm Han Murad
Giray’n sefer esnasnda izlenecek stratejiler hakkndaki görülerinin dikkate
alnmamasn malubiyete götüren etkenler olarak sralar. Müellifimize göre Hac
Giray’n gayretleri ile dümann eline geçmek üzere olan sancak- erif son anda
17

Metin 100b.
Metin
19
Metin 100b.
20
Târîh-i Mehmed Giray’n hangi tarihleri kapsad konusunda baz tarihçiler yanl ve kendileri ile
tenakuza düen bilgiler vermektedirler. Eseri ilk defa kullanm olan Hammer, Târîh-i Mehmed Giray
hakknda u bilgileri vermektedir: “Târîh-i Mehmed Giray: Krm’a âit bir hususî târihtir ki, 1096/1684’ten
1114/1702 senesine kadardr. Bendeki koleksiyonda 124 varaklk bir cilttir” demektedir. Bk., Devlet-i
Aliyye-i Osmaniye Tarihi, VI, 8. Ancak VII. ciltte 1703 Edirne syan sonrasnda Feyzullah Efendi’yi
katleden kiilerin nasl öldükleri hakknda bilgi verirken Târîh-i Mehmed Giray’ kaynak olarak kullanm
olmas elindeki nüshann 1114’te deil, 1115’te bittiinin bir göstergesidir. Bk., Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
Tarihi, VII, 88. Ayrca elimizdeki nüsha olaylar, 1094 tarihinden anlatmaya balad için Hammer’in,
Târîh-i Mehmed Giray’n 1096 tarihinden itibaren olaylar anlatmaya baladn belirtmesi de yanltr.
Franz Babinger ise eserin 1095/1684 tarihinden itibaren olaylar anlatmaya baladn belirtir. Bk., F.
Babinger, Osmanl Tarih Yazarlar ve Eserleri, 259-260.
21
Müellifimizin, giri bölümünde, eseri yazd dönemde Osmanl padiah olan III. Ahmed’i övmeyip,
IV. Mehmed’i övmesinin nedeni hakknda kesin bir ey söylemek imdiki bilgilerimiz nda mümkün
olmamtr.
18
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kurtarlm ve daha büyük bir bozgun önlenmitir. Kara Mustafa Paa, baarszlnn
suçunu Murad Giray’a yüklemi ve onu azletmitir. Müellifimiz, paann bu hareketini
bir hakszlk olarak görmekte ve ilk bata Murad Giray’n yerine kimsenin han olmak
istemediini belirtmektedir. 22

Eserde genel olarak 1094-1115/1682-1703 arasnda Krm hanl yapm olan
Murad Giray, Hac Giray, Selim Giray 23, Saadet Giray, Safa Giray ve Devlet Giray’n
hanlk

dönemlerindeki

olaylar

anlatlmaktadr.

1094-1115/1682-11703

arasnda

Krm’daki iç karklklar üzerinde durulmaktadr. Geleneklere göre hayattaki en büyük
han soyuna mensup erkein Krm han seçilmesi esastr. Nureddin ve kalgalar da bu
ekilde belirlenmesine ramen bazen bu gelenein hilafna hareket edilmesi Krm’da
büyük isyanlarn yaanmasna sebep olmutur. Bu isyanlardan özellikle ehbaz Giray ve
Devlet Giray isyanlar, baz Nogay kabilelerinin de onlara destek vermesiyle, Krm’da
büyük kargaalklara yol açmtr. Müellifimiz ise han, kalga ve nureddin seçimindeki bu
gelenein ihmal edilmesini, isyanlara sebep olmas nedeniyle eletirmektedir. 24

Eserde, Krm hanlarnn Osmanl padiahlarnn ferman ile seferlere nasl davet
edildikleri hakknda da önemli bilgiler verilmektedir. Bir kapcba, Krm hann sefere
davet eden nameyi, klç, kaftan ve “harc- râh” denilen bir miktar parayla birlikte
Bahçesaray’a getirmektedir. Sefere çarlan han ya kendisi ya da nureddin veya kalga
Osmanl ordusuna yardm için gitmektedir. Ancak Krm’n Rus tehlikesine maruz
kald dönemlerde hanlar kabile liderlerini Osmanl ordusuna yardm etmek için sefere
göndermekte zorluk yaamlardr. Hatta Osmanl Devleti’ne verdikleri sözü yerine
getirmi görünmek için askerlikle ilgisi olmayan kiileri bile birliklerine almak zorunda
kalmlardr. Müellifimize göre Nogay kabileleri ve Osmanl Devleti’nin asker istei
karsnda skp kalan hanlarn bu tür çarelere ba vurmas Osmanl Devleti’nin
karkla dümesindeki en önemli etkenlerden biridir. 25
kinci Viyana hezimetinden sonra Krm’n en büyük dümanlarndan biri Rusya
olmutur. Rusya’nn scak denizlere inme politikasnn bir uzants olarak, 1689’da Ur
22

Metin 2a-5b.
I. Selim Giray, 1682-1703 arasnda üç defa hanla getirilmi olup, toplam dört kez Krm han olmutur.
Bk., A. Dubinski, “Selim I”, EI2, IX, 134-135.
24
Metin 6b-7a, 81b-83a, 88a-103a.
25
Sefer davetleri ve hanlarn asker göndermekte yaadklar zorluklar için bk., metin 13a, 21a, 42a, 44b,
51a, 55a, 57a, 61a-65a, 68b-71a, 72a.
23
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Kalesi’ni, 1695’te Doan Kale’si ve Azak’ kuatmas ve sonrasnda yaanan askerî
mücadeleler de Mehmed Giray Târîhi’nde oldukça ayrntl olarak anlatlmaktadr. 26
Özellikle 1695’te Rus Çar I. Petro’nun modern silâhlarla donanm büyük bir ordu
kumandasnda Azak’ kuatmas askerî tarih açsndan da incelenmeyi hak eden oldukça
bir seferdir.

Mehmed Giray’n eserinde anlatt konulardan biri de Karlofça Antlamas’nn
(1699) Krm’ nasl etkilediidir. Karlofça Antlamas’nn maddelerinden biri de
Akkerman’daki

Nogaylarn,

Lehistan’a

aknlarn

önlemek

için

buradan

uzaklatrlmasyd. Müellifimiz, bu maddenin müstahkem bir kale olan Akkirman’n
kaybedilmesi yannda Müslüman halka zulmedilmesine de yol açt kanaatindedir.
Karlofça Antlamas’nn ilgili maddesinden rahatsz olan Nogay kabileleri 1700’deki
Gazi Giray isyanna destek verdikleri için bu isyan ksa zamanda yaylm ve ancak
Osmanl Devleti’nin yardm ile bastrlabilmitir. 27

Müellif, Osmanl Devleti’nin içinde bulunduu durum hakknda da önemli bilgiler
vermektedir. 1687’de II. Süleyman’n cülusunda stanbul’da zorbalarn estirdii terör ve
halkn zorbalar ortadan kaldrmas 28; yine II. Süleyman döneminde srf bakrdan darb
edilen parann piyasay nasl etkiledii ve iflas eden esnafn ackl durumu 29; kinci
Ahmed döneminde Kürt beylerinden Bebe Süleyman’n Osmanl Devleti ile Safevî
Devleti arasnda yaratt kriz ve kinci Mustafa döneminde bu iki devletin birlikte
hareket ederek Bebe Süleyman’ Krm’a kaçmaya mecbur etmeleri oldukça ayrntl bir
ekilde anlatlan olaylardr. Mehmed Giray, Bebe Süleyman’n, Safevî Devleti gibi ii bir
devletle hareket edilerek kaçmaya mecbur edilmesini yanl bir hareket olarak görmekte
ve bu yanl hareket nedeniyle Basra’nn Urban ekyas eline geçtiini belirtmektedir.30

Târîh-i Mehmed Giray’da Osmanl Devleti’nin ve Krm hanlnn sefer
organizasyonu hakknda da önemli bilgiler verilmektedir. Eserde genel olarak kinci
Viyana Kuatmas 31; 1689’daki Rus hezimeti 32; 1690’daki ehirköy, Ni, Semendire ve
26

1689 Krm-Rus harbi için bk., metin 18b-21b; 1695 mücadelesi için bk., metin 61a-65a.
Karlofça Antlamas ve Krm’a etkileri için bk., metin 80a, 86b-87a, 88a-100a.
28
Metin 15b-17b.
29
Metin 18a-18b.
30
Metin 48a, 82b-84b, 85b.
31
Metin 2a-8a.
27
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Belgrad kalelerinin fethedilmesi 33; 1691’deki Salankamen Sava 34; 1692’deki Varad’n
Avusturya tarafndan alnmas 35; 1693’te Belgrad’n muhasaradan kurtarlmas 36;
1694’teki Varadin Seferi 37; II. Mustafa’nn 1695 ve 1696’daki Avusturya seferleri38;
1695’te Rusya ve Venedik ile yaplan mücadeleler 39 ve 1697’deki Zenta hezimeti 40 ele
alnan seferlerdir.
Mehmed Giray, eserinde sadece Krm hanlar ve Osmanl padiahlarn ön plâna
çkarmaz. Yazar, sadrazamlardan özellikle Amcazâde Hüseyin Paa ve Daltaban Mustafa
Paa’nn hayat hikâyelerini ve sadrazamlklar dönemindeki icraatlarn ayr balklar
altnda anlatmaktadr. 41 Hayat hakknda ayrntl bilgiler verdii kiilerden biri de
Mezomorta Hüseyin Paa’dr. 42 Eserde ayrca Niyâzî-i Msrî’nin nasl bir dinî anlaya
sahip olduu ve bu anlay nedeniyle Limni’ye sürgün edilmesi de ayr bölümler olarak
ele alnmaktadr. 43 Vefayât haberleri genelde verilmezken Tefsîrî Mehmed Efendi’nin
ölümü büyük bir felâket olarak kaydedilmektedir. 44
Müellifimiz, Osmanl Devleti’nin zayflamasn üç ana balk altnda izah etmeye
çalmtr. Zayflamann ilk sebebi olarak vergi memurlarnn halktan zorla ve haksz
yere vergi toplamalarn; ikinci sebep olarak sadrazamlarn ksa sürede ve haksz yere
azledilmelerini; son olarak da Krm hanlarnn, Krm ileri gelenlerinin stanbul’a
gönderdikleri ikâyet mektuplar nedeniyle haksz yere azledilmelerini göstermektedir. 45
Mehmed Giray Târîhi’nde “mine’n-nevâdir” bal altnda baz astronomik ve
garip olaylar da anlatlmaktadr. Bu astronomik olaylarndan ilki kinci Viyana
Seferi’nden iki sene önce

meydana gelmitir. Müellifimiz, yldz kaymas olduu

görülen bu astronomik olayla ilgili anlatmlarn daha anlalr hâle getirmek için bir de
olay gösteren çizim vermektedir. 46 Eserde anlatlan ikinci astronomik olay ise 1102
32

Metin 18b-22a.
Metin 24a-32a.
34
Metin 33b-36a.
35
Metin 36a-40a.
36
Metin 44b-48a.
37
Metin 51a-54a.
38
Metin 54a-61a.
39
Metin 61a-67a.
40
Metin 71a-79b.
41
Amcazâde’nin hayat hikâyesi için bk., metin 113a-113b; Daltaban Mustafa Paa’nn anlatld bölüm
için bk., metin 113b-116b.
42
Metin 66b’de Hüseyin Paa’nn nasl Mezomorta lakabn ald ve 67b’de ise Sakz Adas’nn fethi
esnasnda meydana gelen ilginç olaylar anlatlmaktadr.
43
Metin 48b.
44
Metin 87a-87b.
45
Metin 67a-71a.
46
Metin 8a-9a.
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(1691)’de meydana gelmi ve yazar bu olayla ilgili anlatmlarn da bir çizimle
zenginletirmitir. 47 Ni kalesinin fethinden önce büyük bir ku sürüsünün Osmanl
ordugahnn etrafna konmas ve sefer bitene kadar da burada beklemesi de nadir
olaylardan biri olarak anlatlmaktadr. 48
Müellif, eserinin sonlarna doru anlatt dönem ve konularla ilgili olmamakla
birlikte “Hikâyet” bal altnda Krm’n, Fatih döneminde Osmanl hakimiyetine nasl
girdii hakknda da bilgiler vermektedir. 49
Yazarmz, eserinde 1703’de meydana gelen Edirne Vak‘as’nn neden ortaya
çktn, nasl gelitiini ve II. Mustafa’nn azledilip yerine III. Ahmed’in cülus
ettirilmesini, özellikle de eyhülislâm Feyzullah Efendi ile oullarnn âkbetlerini ayr
bir bölüm olarak anlatmaktadr. Müellif, Edirne Vak‘as’nn en büyük sorumlusu olarak
Feyzullah Efendi’yi görmekte ve ömrü vefâ ederse önemli gördüü bu olay anlatan ayr
bir eser kaleme alacan vaat etmektedir. 50 Ancak bugüne kadar yaptmz
aratrmalarda müellifimizin böyle bir eser kaleme aldna dair bir bilgiye
ulalamamtr.

2. E. KAYNAKLARI
Müellif, tarihini daha çok kendi müahedelerine veya olaylara ahit olanlarn
tanklklarna göre yazmtr. Yazar, eserini kaleme alrken, hangi kaynaklar kullandn
genelde belirtmez. Ancak üç kaynann ismini bizzat vermektedir. smini verdii
kaynaklardan ilki Nizâmî’dir. Mehmed Giray, iki ayr yerde “Nizâmî goft” [Nizâmî der
ki] diyerek ondan toplam alt beyit aktarmakta, ancak Nizâmî’nin hangi eserinden alnt
yaptn belirtmemektedir. 51 Bizzat ismini zikrederek kulland bir dier kaynak ise
ranl air Sadi’nin Gülistân adl eseridir. 52 Müellifimiz, iki ayr yerde daha toplam alt
Farça beyti de yazarlarn belirtmeden aktarmaktadr. 53
Yazarmzn, ismini verdii tek tarih kitab ise Târîh-i bn-i Kesir’dir. 54 Bu eserden
baka tarih kitaplar da kulland “târîhlerde mestûrdur” 55 ifadesinden anlalmaktadr.

47

Metin 40a-40b.
Metin 27b-28a.
49
Metin 103a-104a. Müellifimizin Krm’n Osmanl hâkimiyetine girmesi hakknda anlattklar Halil
nalck tarafndan ayrntl bir ekilde ele alnmtr. Bk., Belleten, VIII/30, (Ankara 1944), 185-229.
50
Metin 119b-124b.
51
Metin 20b, 39b.
52
Metin 82b.
53
Metin 60b, 68b.
54
Metin 67b.
48
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Ancak müellifimiz, bu tarih kitaplarnn hangileri olduu hakknda eserinde bir bilgi
vermez. Onun baka hangi kaynaklar kullandn bilmiyoruz.

Müellif, özellikle Saadet Giray’n hanlk döneminden itibaren bizzat ahit olduu
olaylar anlatmaktadr. Kendi müahedelerine dayanarak anlatt ilk olay Saadet
Giray’n komutas altnda katld Salankamen Sava’dr. Müellifimiz, “bu abd-i pürtaksîr, hân hazretleri emmimiz olmagla ma‘iyyeten gitmidik” diyerek bu sava
anlatmaya balar. Olaylarn içinde bizzat bulunduunu belirtmek ve okuyucuya güven
duygusu vermek için ayrca, “Sem‘ile tahrîr degildür, râyü’l-ayn müâhede olunmudur”
demekten de geri kalmaz 56 ve eserin ilerleyen bölümlerinde de “Bu abd-i pür-taksîr niçe
def‘a mâbeynlerinde bulunup, râyü’l-ayn müâhede eylemiizdür” diyerek Krm
hanlarna yakn olduunu vurgulamaktadr. 57 Yine Saadet Giray döneminde bizzat ahit
olduu bir olay anlatrken, “Hattâ bu abd-i pür-taksîr, merhûm emmimiz Saadet Giray
Hân, rahmetu’llâhi aleyh, asrnda râyü’l-ayn müâhede eyledim” diyerek bu olaylar
kendi müahedelerine göre yazdn belirtmektedir. 58

Târîh-i Mehmed Giray’n kaynaklarndan bir dieri de olaylara ahit olanlarn
bizzat kendilerinden dinleyerek aktard olaylardr. Müellifimiz, han ailesinden olmas
hasebiyle olaylar anlatrken Krm hanlarnn bandan geçenleri dorudan hanlarn
azndan anlatma imkân bulmutur. Hanlarn bizzat kendisinden dinleyerek eserine
ald ilk olay Saadet Giray döneminde, hann stanbul’dan Bagçesaray’a giderken
bandan geçenlerdir. Bu olaylar anlatrken, “Saadet Giray Hân- merhûmuñ kendü
lisânndan menkldür ki” diyerek kaynan belirtir. Yine

el-Hac Selim Giray’n

hastal esnasnda hann bandan geçenleri anlatrken, “bu abd-i pür-taksîr, hân
hazretlerinüñ kendülerinden su’âl eyledim” demektedir. 59

Yazarn sözlü kaynaklar arasnda sadece Krm hanlarndan dinledikleri yer almaz.
Olaylar anlatrken yeri geldikçe dier sözlü kaynaklarn u ifadelerle belirtmektedir:

55

Metin 7a.
Metin 33b-36a.
57
Metin 69a.
58
Metin 97a. Müellifimizin kendi gözlemlerine dayanarak anlatt son olay ise el-Hac Selim’in hastal
ile ilgili bölümlerdir. Bk., Metin 112b.
59
Metin 106a-106b.
56
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“rivâyet olunur ki” 60, “bir rivâyetde” 61, “deyü rivâyet olunmudur” 62, “efvâh- nâsda
uyû‘ bulan” 63, “efvâh- nâsda mütevâtir böyle old ki”64, “efvâh- nâsda ahbâr- sahîh
böyle mütevâtir ile sâyi‘ olmud”65, “efvâh- nâsda böyle tevâtüre irmidi ki” 66, “efvâh-
nâsda mütevâtir ve âyi‘ oldug üzre” 67, “re‘yâ vü berâyâ müfterü’l-hâl oldug
mesmû‘dr” 68, “el-uhdetü ale’l-râvî” 69, “mine’s-sâmi‘în” 70.

Târîh-i Mehmed Giray’n baz olaylar anlatm çada Osmanl kronikleri
(Silahdar Tarihi, Nusretnâme, Zübde-i Vekayiât, Uâkîzâde Târihi vb.) ile benzerlikler
arz etmesine ramen müellifin bu kaynaklar dorudan kullandna dair henüz kesin bir
ipucu bulunamamtr.

2. F. MEHMED GRAY’IN ÜSLUBU VE TARHÇL

Mehmed Giray, eserinde bahsettii olaylar yazarken, yukarda da belirtildii üzere,
daha çok olayn ahitlerinden dinlediklerini veya kendi ahit olduklarn kaleme almtr.
Eser sade bir dille yazlm olup; olaylarn anlatmnda tekrara düülmemitir. Müellif,
olaylar kronolojik bir sra ile anlatmay tercih etmitir. Fakat konu bütünlüünü
salamak için bazen kronolojik anlatm terk etmitir. Eserde âyet, hadis ve kelâm-
kibârlara oldukça fazla yer verilmi ve baz âyet ve hadislerin anlamlar bizzat müellif
tarafndan açklanmtr. Yazar, genelde olaylarn hangi tarihte meydana geldiklerini
sadece senelerini yazarak gösterirken, baz olaylarn ise önce Arapça tarihlerini daha
sonra da saysal karlklarn vermitir. Fakat baz olaylarn ise hangi gün, ay ve sene de
meydana geldiinin tam tarihini yazmtr. Genelde bir konuyu bitirip yeni bir konuya
geçtiinde, bunu balk atmak suretiyle göstermektedir.
Müellifimiz bazen ayrntl betimlemeler yapmaktadr. Örnein II. Mustafa’nn
1697’deki Avusturya seferine çkn: “Netâyic-i kelâm ve’l-merâm hicret-i efdalü’s60

Metin 19b, 20b, 124a.
Metin 34b.
62
Metin 75a.
63
Metin 84a.
64
Metin 86a.
65
Metin 88a.
66
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Metin 107a.
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Metin 11a, 20a.
70
Metin 7a.
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salavat ve ekmelü’t-tahyyât salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ biñ yüz
tokuz 1109 senesinde mahmiyye-i ehr-i Edrene’den mühimmât- sefer ve levâzmât-
hatîr ârâste vü bîrâste olunup, bi’l-cümle ekâbir [ü] a‘yân ve a‘zam vüzerâ-i zevî’lihtiâm alay olmak üzre hâzr olunup, pûlâd sancakl rah- bî-hemtâlarna süvâr olup,
padiâh- âlî-câh [71b]

hazretlerinüñ öñünce yürüdiler. Anlarñ ardnca pâdiâh-

cihânñ murassa‘-pû, bisâtile müzeyyen girân-bahâ tokuz dâne yedek semend ü
pesendleri çekilüp ve hrka-i nebevî zer ender-zer bir koç ile yannda piyâde-i hüddâmân
ta‘zîm ü tekrîm ile yürüdükde ve anñ zahrnda pâdiâh- âlî-vakr Sultân Mustafâ unkarsfat, murassa‘-pû rah- cihân-peymâya süvâr olup, ser-i mübârekine cevâhir sorgclar
ve yeil al çkarup, üzerine taknup, solakn- hâssa rikâb- hümâyûnunda piyâde ve
dîbâ câmeli, peykân- hâssa öñünce ve livâ-y meymetü’l-nevâ hazret-i habîb-i hudâküâd öñünce ve alt bölük halk silâhdâr ve sipâh bi’l-cümle gûnâ-gûn yemîn ü
yesârnda kat ender-kat ve üç biñ piyâde bostânciyân- hâssa iki tarafdan elvân gürûh
gürûh ve hüddâmân- sarây- âlî iç-oglan nâmnda olan agalar gebûd- pûlâda gark olup
ve deryâ-misâl mevc ender-mevc velvele-i tabl ve kös ve sûrnâ-y nakkre ve ziller feryâd
iderek yümn ü ikbâl ve azamet-i iclâl ile alay gösterüp, heybet-i tâm ve evket-i mâlâ
kelâm birle mahrûse-i ehr-i Edrene’den irtihâl ve azîmet-i müteveccih olup, konak
mahalli menziline dâhil oldukda otak- hümâyûn evket-makrûnlarna nüzûl buyurup,
geçüp karâr buyurdlar” 71 eklinde teferruatl bir ekilde anlatmaktadr.
Târîh-i Mehmed Giray, çada Krm tarihleri ile karlatrldnda dönemin
Osmanl Tükçesi’ne daha yakn bir üslupla yazld dikkati çekmektedir. Özellikle
çada bir Krm tarihi olan Umdetü’t-tevârih’le karlatrldnda eserimizin Tatarca
kelimeleri çok daha az ihtiva ettii görülmektedir. Ancak müellifimiz, eseri çok ksa
sürede yazdndan olsa gerek, baz kelimeleri yanl 72 veya ayn kelimeyi farkl yerlerde
farkl ekillerde yazmtr 73. Bazen de kelimeleri, cümlenin anlamn bozacak ekilde
eksik 74 veya yanl 75 kullanmtr.

71

Metin 71a-71b.
Örnein “def‘a” kelimesi “def‘â” eklinde yazlmtr. Müellif tarafndan yanl yazlm kelimeler ilgili
bölümlerin ilgili dipnotlarnda gösterilmitir.
73
Örnein, Rodos kelimesi bazen “Rados”, bazen de “Rodos” eklinde yazlmtr. Farkl yazmlarda,
çada Krm ve Osmanl kroniklerindeki kullanmlar da göz önünde bulundurarak bir birliktelik
salanmaya çallmtr.
74
Örnein bk., metin 73b’de “aham[a]” kelimesi.
75
Örnein bk., metin 44a, dipnot no: 133.
72
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Mehmed Giray’n tarihçilii hakkndaki bilgileri de kendi adn verdii tarihinden
örenmekteyiz. Müellif,

bu eserinde tarihçilik anlay hakknda dorudan bilgiler

vermemektedir. Ancak olaylar seçme ve anlatm tarz onun tarihçilii hakknda önemli
ip uçlar vermektedir. Eserin kaynaklar bahsinde de belirttiimiz üzere, yazar daha çok
ahit olduklar veya ahit olan kiilerin anlattklar ile Târîh-i Mehmed Giray’ meydana
getirmitir. Bununla birlikte Târîh-i bn-i Kesir’in dnda, kulland dier tarihlerin
hangileri olduklarn belirtmemekte, Nizâmî’nin beyitlerini de onun hangi eserinden
aldn yazmadan kullanmaktadr.

Müellifimiz, olaylar anlatrken baz bölümlerde yanl veya eksik bilgiler vermekte
ve bu eksik veya yanl bilgilerin bir ksm, bizzat yazar tarafndan ilgili sayfalarn
kenarlarna dütüü notlarla düzeltilmektedir. 76 Ancak müellifimiz olaylarn tarihlerini
belirtirken pek titiz davranmam; baz olaylarn tarihini yaklak olarak verirken 77, baz
olaylarn tarihlerini ise yanl vermitir. 78 Tarihlerin eksik veya yanl verilmesi yannda
müellif bazen olaylar da kartrmtr. 79 Biz elimizden geldii ölçüde bu tarih
yanllarn veya olaylarn yanl/eksik anlatld yerleri çada Osmanl ve Krm
tarihlerindeki bilgilerle düzelttik ve ikmal ettik; bu düzeltmelerimizi de ilgili yerlere
dütüümüz dipnotlarla gösterdik.

Yazarmz, baz olaylarn anlatmnda kalemini tarafl oynatmasna ramen yeri
geldii zaman Osmanl devlet ricalini, Krm hanlarn ve hatta Osmanl padiahlarn bile
eletirmekten geri kalmamtr. Mehmed Giray, Merzifonlu Kara Mustafa Paa’nn
anlamsz inad yüzünden kinci Viyana Seferi’nde Osmanl Devleti’nin felâkete
sürüklendii, eyhülislâm Feyzullah Efendi’nin II. Mustafa’y etkisine alarak tüm devlet
kadrolarn kendi adamlar ile doldurduu, Safa Giray’n cimri olduu, II. Süleyman’n
devlet ilerinden pek anlamad ve özellikle herhangi bir Osmanl padiahnn
Nogaylarn ikâyetleri nedeniyle Krm hanlarn azlettiklerini eletirmitir.

Mehmed Giray’n tarihçilii açsndan eserindeki önemli bölümlerden biri de
Osmanl Devleti’nin zayflama nedenlerini anlatt bölümdür. 16. yüzyln sonlarndan
76

Derkenarlar için bk., metin 24a, 54a, 57a, 63b, 66b, 67a, 74a, 75a, 80a, 115b.
Örnein bk., metin 7a, dipnot no: 13.
78
Örnein bk., metin 30b, dipnot no: 96.
79
Örnein bk., metin 38a, dipnot no:114.
77
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itibaren Osmanl kroniklerinde ve lâyiha türü eserlerde Osmanl Devleti’nin zayflama
sebepleri farkl nedenlere dayandrlarak anlatlmakla birlikte, bu kaynaklarda Krm
Hanl’nn idari yapsnn Osmanl Devleti’nin zayflama nedenlerinden birini tekil
ettiine dair bir bilgi bulunmamaktadr. 80 Mehmed Giray’n, biraz da hanzade olmas
nedeniyle, Krm Hanl’nn idari yapsnn, özellikle han seçiminde Krm’daki ileri
gelen airetlerin etkili olmasn Osmanl Devleti’nin zayflamasna neden olan
etkenlerden biri olarak belirtmesi, kannatimizce müellifin olaylar anlatmaktan ziyade
bunlar tahlil süzgecinden geçirerek, genel hükümler çkarmaya çaltnn önemli bir
göstergesidir.

3. TRANSKRPSYONUNDA TAKP EDLEN YOL

Târih-i Mehmed Giray, müellif nüshas belli olduu ve u ana kadar yaptmz
aratrmalara göre baka nüshas da bulunmad için metnin tesisinde Viyana Millî
Kütüphanesi no:1080’da kaytl nüshay esas aldk. Metinde, SAM’da bulunan
mikrofilm ve bundan aldmz fotokopide okunamayan baz kelimeler (…..) eklinde
bo brakld, üpheli kelimeler ise orijinal yazlmyla verildi. Metnin aslnda
bulunmamasna ramen cümlelerin akcln ve anlam bütünlüünü korumak için
tarafmzdan eklenen baz kelime veya ekler ise [….] olarak gösterildi.

Metinde bizzat müellif tarafndan koyu ve ayr olarak belirtilen konu balklar
aynen muhafaza edilirken, farkl konularn anlatld bölümlerde tarafmzdan konuya
uygun düen balklar [….] eklinde; yaprak numaralar ise metindeki yerlerine sadk
kalnarak [76a] eklinde gösterildi.

Metnin daha iyi anlalmas için nokta, virgül, soru iareti, trnak gibi birtakm
noktalama iaretleri tarafmzdan ilâve edildi. Âyet ve hadisler ise orijinal halleriyle
brakld. Âyetlerin mealleri dipnotta, sras ile Kuran’daki sure ve âyet numaralar
gösterilerek verildi. Hadislerin de bulunabildii kadaryla hangi hadis kaynanda geçtii
80 Mehmet Öz, Osmanl’da “Çözülme” ve Gelenekçi Yorumcular, stanbul 1997.
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gösterilerek dipnotta Türkçe karlklar verildi. Mehmed Giray tarafndan Türkçeleri
yazlm olan âyet ve hadislerin Türkçeleri yazlmad, ancak hangi kaynaktan alnm ise
bunlar dipnotlarda gösterildi. Farsça beyitler ve kelâm- kibarlarn ise metin içinde
okunular verilirken anlamlar dipnotta açkland.

Mehmed Giray’n eserinde kulland dil ve üslup özelliklerine elden geldii kadar
dokunulmad ve devrin telâffuz ekli, imkânlar nispetinde, yanstlmaya çalld. Ancak
Türkçe kelimelerin sonundaki “b” harfleri “p”, “c” ler de “ç” olarak yazld.

Metni transkribe ederken basit bir trankripsiyon uyguland; ayn’lar (‘), hemzeler (’)
eklinde; Arapça ve Farsça kelimelerde gayndan ( ) ve kafdan( ) sonra gelen uzun
vokalli kelimeler (, , ) eklinde; nazal ne’ler ise (ñ) eklinde gösterildi.

Mehmed Giray’n yanl yazd kelimelerin doru yazmlar metne alnrken,
yanl yazmlar da dipnotta belirtilmitir. Metin içinde ayn kelime birden fazla yerde
yanl ekliyle yazlmsa, kelimenin ilk geçtii yerde bu duruma dipnotta deinilmi ve
dier yanllarn hangi sayfalarda olduu da gösterilmitir.

TÂRÎH- MEHMED GRAY HÂN

(METN)

[1b] 

   

El-Hamdü li’llâhi Rabbi’l-âlemîn, ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Seyyidinâ
Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ecma‘în, e’t-tayyibîn, e’t-tâhirîn. Emmâ ba‘d
sülâle-i âl-i Osmân ve merci‘-i havâk nü’z-zamân, sultânü’l-berreyn ve bahreyn,
hâdimü’l-haremeyni’-erîfeyn, zillu’llâh fi’l-âlem, es-sultânü ibnü’s-sultân, essultânü’l-gzî Mehemmed Hân ibnü brâhîm Hân gafera’llâhü zünûbehû ve
harrema’llâhü lahmehû bi’n-nîrân bir azîmü’-ân pâdiâh-i âlî-ân idi, rahimehûllâh
te‘âlâ aleyhi rahmeten vâsi‘aten. Feth-i Girit ve Yanova ve kal‘a-i Kamaniçe ve bunun
emsâli niçe bilâd ü klâlar bu pâdiâh- zî-ân hazretlerinüñ zamân- erîflerinde kâfir-i
dûzah-karârdan ahz u kabz ve memâlik-i slâmiyye’ye zamm olunmudur.
Def‘a 81 biñ toksan dört târîhi hicret-i nebiyyü’l-mükerrem [2a] salla’llâhü te‘âlâ
aleyhi ve sellem evâstnda Ungurus üzerine sefer-i hümâyûn murâd- ehriyârî ve
sa‘âdet-karârlar olmagn Vezîr-i a‘zam Kara Mustafâ Paa re’yiyle azîm mühimmât ve
tedârik görüldi.

Ol vakt Devlet-i Âl-i Osmân bir mertebe ferr ü evket ve unvân- azamet ü kesret
sâhibi olmulard ki, kbil-i takrîr ü beyân mümkin degildür. Etrâf ü eknâfda olan kâfir
krallar bi’l-cümle havf [u] hayetiyle be-her sene hedâyâ vü pekeler ile Âsitâne-i
pâdiâh-i encüm-sipâh, felek-destgâh huzûrna hazîne-i vâfir birle rû-yi ubûdiyyet arz
iderler idi. Ve havf- gazab- kahramânîden temennâ ve recâ üzre niyâzdan hâlî olmazlar
idi. Ve cevânib-i erba‘dan slâm pâdiâhlar dah bi’l-külliye devlet-i khire tarafndan
ictinâb üzre olmular idi. Ammâ Devlet-i Âl-i Osmân vükelâlar bu izz ü evketden
gyet gurûr müstevlî olmagla cihân içre kendülere garîm olur bir kimesne yog kyâsla
felege kelek, ankya sinek dimezlerdi 82. Minvâl-i merûh üzre ba‘de’t-tedârik azm-i
Beç ve Yank deyüp, azîmet eylediler.

81

Metinde “def‘â” eklinde yazlmtr. Ayn yanl yazm için bk., 3b, 8a, 12b, 20a, 23b, 37b, 39a, 40b,
44a, 49b, 57a, 61b, 65a, 66a, 67b, 69a, 70b, 71a, 79b, 87b, 91b, 92a, 105a, 108a, 111b, 114b, 123a.
82
Metinde “felege kelek, ankya âleme sinek dimezlerdi” eklinde yazlmtr.
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Bu fitne-i hâdise zuhûrna bâ‘is ü bâdî Orta Macar kral olan Tokal 83 mre
didükleri mel‘ûn Beç çâsâr olan la‘în ile mâbeynlerinde ba‘z fetret ve gayret-i
câhiliyetleri hasebiyle husûmet-i kelbîye-i külliye hâsl olmagn âkbetü’l-emr çâsâr ile
mukrenete tâkat ve kudreti tahammül olmayup, Tokal mel‘ûn havf [u] hayetden [2b]
çâh-penâh idincek mahall bulmadg cihetile Âl-i Osmân’a ilticâ itmidi. Kara Mustafâ
Paa iki yüz kîse guru arz eyledi ve dah niçe va‘deler ile tama‘- hâm sevdâya düüp,
Kara Mustafâ Paa sa‘âdetli hudâvendigâr- a‘zam hazretlerine telhîs eyleyüp: “Nemçe
kâfirleri, serhadd-i slâm’da vâk‘ niçe klâ‘ vü bilâda istirâhat virmez imi. zn-i
ehinâhñuz ile Nemçe üzerine sefer murâd olunur. Bi’l-cümle kullarñuz recâ iderler”
deyü i‘lâm eylediler. Pâdiâh- deryâ-sipâh dah hatt- hümâyûnyla “Re’yine tefvîz
olunur” deyü buyurdlar. Hemân Kara Mustafâ Paa ale’l-fevr tedârik görüp, sefer
murâd itdiler.

Ammâ Nemçe kral olan mel‘ûn hîle tedârik idüp, taraf- Devlet-i Aliyye’ye elçi
gönderüp: “Amân, el-amân! Menem merhûm Sultân Süleymân Hân hazretleri ile ahd ü
mîsâkm vardur ki, tâ benden hareket olmadukça Âl-i Osmân Ferîdûn-unvân tarafndan
azîmet olmayacakdur ve üzerime sefer ile gelmiyecek[dür]. Benim imdiki hâlde
sizüñle mukbil ve muktil [ü] mukrenete kudretim yokdur” deyüp, elçisi olan kâfir
bogazna destimâln takup, feryâd [u] figân eyler ve dîvân güni arz- hâl ile Kara
Mustafâ Paa’ya ahvâli i‘lâm ider: “Her ne murâdñuz olur ise hazîne ve cizye mâtekaddümden virdigimüz eyi bilâ-noksan izdiyâdla edâ ve teslîm eyleyelüm. Hemân
memleketimiz üzerine seferden fârig olun” dirler ve bir tarîkle eyhü’l-islâm [3a]
sellemehu’s-selâm efendi hazretlerinden: “Amân deyen kâfirlere sefer olmak er‘î mi
?”, “El-cevâb: Câ’iz degildür” deyü fetvâ-y erîf dah ahz u ihrâc eylerler. Ba‘dehû
vezîr-i a‘zam hazretlerine ya‘nî Kara Mustafâ Paa’ya ol kadar niyâz eylediler ki, ta‘rîf
mümkün degil ammâ paa-y mezkûr mütemerrid ve mu‘ânid, bed-asl, Türk-i denî
olmagla bir vechile niyâz-pezîr olmad. Belki daha ziyâde gurûr ve sürûra düüp, elçi-i
merkmuñ aslâ ve kat‘â sözine amel eylemediler. Her çend ki, elçi mürâca‘at ziyâde
itdükçe paa-y mezkûr kabarup: “Yok elbette sefer itmedikce olmaz” dir idi. Âkbetü’lemr elçiyi dîvândan dögüp kovdlar ve hilâf- er‘-i erîf üzerlerine sefer eylediler.
Âkbet kendü badan çkup ümmet-i Muhammed’i felâket-zede olmaga sebeb olmudur.
nâ’allâh mahallinde zikr olunur.
83

Tökeli mre.
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Tedârik-i mühimmât- sefer hâzr u âmâde oldukdan soñra bir gün devlet ü iclâl
birle tabl- asâyü çaldrup ve kös ârâyilerin dögerek, tahmînen dört kerre yüz biñ
askeriyle destûr [u] mükerrem ve mufahham ve serdâr- a‘zam- mükerrem ya’nî Kara
Mustafâ Paa mahrûse-i Edrene’den azm-i Yank ve Peç deyüp revân oldlar. Ol vakt
Krm hân olan sâhibü’l- izz ve’t-temkîn evketlü Murâd Giray Hân hazaretleri asrnda
olmagla anlara dah nâme irsâl olund. Sefer-i hümâyûnda ma‘an bulunmasn ifâde ve
iâret eylediler. nde’l-vusûl anlar dah baka bir kesret ü cem‘iyyet ile yüz biñden [3b]
mütecâviz Tatar- sabâ-reftâr ve bundan mâ‘adâ No[g]ay-i muhtelifü’s-siyer ve bunca
Çerkes-i nâkes (……..) mütehâlif kavmile Krm’dan irtihâl eylediler. Tayy-yi merâhil
ve kat‘- menâzil ile elli birinci gün sahrâ-y Budim dimekle ma‘rûf mahallde Vezîr-i
a‘zam Kara Mustafâ Paa hazretlerine mülâk oldlar. Paa-y merkm azîm ziyâfet
eyleyüp, hân- âlî-ân hazretlerin da‘vet eyledükden soñra kemâ-yenbagî tevk r ü tekrîm
eylediler. Ba‘dehû Budim kal‘as sahrâsndan dah rihlet ve teveccüh buyurdlar. Bir
kaç günden soñra kal‘a-i Yank altna ugradlar. Andan dah güzer eyleyüp, kal‘a-i Peç
ki, Ungurus çâsâr Nemçe krallarnuñ tahtdur, ol menzile nüzûl buldlar. Hemân
fermân olunup, her tarafdan kal‘ay muhâsara eylediler. Tarafeynden ceng [ü] ktâl
itidâd üzre metrisler 84 aldlar. Balyemez toplarla kal‘a-i Peç’i grbâl- köhne misâl
rîze rîze eylemege baladlar.

El-kssa, bu hâl üzre altm gün pey ender-pey Peç kal‘as muhâsara olup,
dögdiler. Hattâ bir kaç def‘a cümle yeñiçeri ve serden-geçdi yürüyü itmek içün kul
tâ’ifesi arz- hâl eylediler. “zn-i fermânlar recâ olunur” deyü taleb olundukda, vezîr-i
a‘zam cevâb virüp: “Kal‘a derûnunda merhûm Sultân Süleymân Hân zamânndan bâk
hazîne vardur. Eger yeñiçeri agalar hazîne-i mezkûra zarar isâbet itmeyecegin, yagma
ve tâlân olmayacagna deruhde ve kefîl olurlar ise fermânmuz olur. Ve illâ ben bu
kal‘ay döge döge vire ile almam mukarrer” deyü cevâb buyurdlar. Vezîr-i [4a]
a‘zamdan kul tâ‘ifesine bu cevâb- nâ-sevâb vusûlünde cümle yeñiçeri ve serden-geçdi
mükerrer i‘lâm eyleyüp: “Bizim Sultân Süleymân knûn üzre meteriz çekmemiz krk
günden ziyâde degildi. Yürüyie fermân olmaz ise bi’l-cümle meterizlerden tara
çkarz” didiler. Bu münâkaaya sülûk eylediler. Vezîr hod tab‘nda inâdyla mehûr
84

Metinde, sehven “meterîz” eklinde yazlmtr. Bundan sonra “meterîz” veya “metrîs” olarak yazlm
kelimeler doru ekli olan “metris” eklinde yazlacaktr. Dier yanl yazmlar için bk., 4a, 28b, 29b,
52b, 63b, 75b, 121b; “metrîs” yazm için bk., 34b; “metriz” yazm için bk., 53a.
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oldug haysiyetile cevâbnda: “Eger yeñiçeri tâ’ifesi metrislerden çkmak murâdlar ise
hemân çksunlar. Benim anlara kat‘â ihtiyâcm yokdur. Sekbân ve pandor nâmnda krk
biñden izdiyâd kullarm dah vardur, anlar idhâl iderim” deyü cevâb eyledükde bi’zzarûrî cümle kul tâ’ifesini müâvere eylediler. “Nâmûsdur ki, sekbân ve pandor ve
gayrs bir alay- nekebât rz- pâdiâhî vardur, metrislere gireler” deyüp, gayretile ceng
eylemege baladlar, ammâ vezîriñ böyle hod-bîn cevâbndan cümle nâs tenfîr-i kulûb
hâsl old ve cânlarndan bî-zâr oldlar.

Bu vakt içre Krm hân sa‘âdetli Murâd Giray Hân hazretleri küffâr taraflarn
cüst [ü] cû idüp, bir iki kâfir ele getürüp dil gönderdi. Vezîr-i a‘zam huzûrna vusûlünde
mezkûr dillerden dümen ahvâlin su’âl olundukda azîm cem‘iyyet üzre tabur gelmesi
ahvâlin i‘lâm eyledi ve hân- âlî-ân hazretleri dah mektûb tahrîriyle: “Elbetde toplar
meterizlerden girüye çekesiz. Zîrâ gelen dümen azîm, kavî, kesretile geliyor. Buña
tedârik muhkem [4b] olmaz ise i yamandur” mefhûmun ifâde eylemiler idi. “Asker
hod bi’l-cümle cengden usanmlardur. Gaflet üzre olmak lâyk degildür.” Vezîr-i
a‘zam Kara Mustafâ Paa bu haberi istimâ‘larnda tehevvür birle gazaba gelüp, gurûr
sebebiyle: “Hâydâ! Ne bilür ! Onlar varsun bârgîrlerin güdsün. Ben gelen kâfiri çadroglanlarma tokmakla depeledürüm. Anlaruñ havf[] var ise karmasunlar” deyüp, bir
alay nâ-hemvâr cevâblar ile ve nâ-ma‘kl sözler söylediler. Lâf ü güzâf harmann esdi
savurd. Fi’l-vâk‘ hân hazretlerinüñ nasîhati istimâ‘nda âmil olsa bunca zahmet ve
nedâmet geçmez idi. Ammâ çi fâ’ide soñra peîmân old. Meseldür ki: “Soñ peîmânlk
fâ’ide itmez” dirler.

El-kssa, gelen âdem nak r [ü] ktmîr hân hazretlerine nakl eyledi. Bu elfâz-
mühmeleyi hân hazretlerinüñ sem‘-i erîfleri oldukda tab‘- erîflerine gyet keder ve
elem eyledi. Ho imdi: “Ey Türk ! Sen cezâñ bulursun ve illâ bir alay ümmet-i
Muhammed’e belâ-y âsumânî olursn” dirler 85 ve mâbeynlerinde adâvet-i küll hâsl
old. Bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ bir askeriñ mâbeyninde tefrîk ve husûmet olsa ol
85

Silahdâr Fndkll Mehmed Aa, bu konumay daha farkl anlatr. Düman askerinin geçmesine göz
yuman Murad Giray’a, imam neden buna izin verdiini sormas üzerine Murad Giray: “Behey efendi!
Sen, bu Osmanlu’nun bize etdügü cevri bilmezsin. Ancak bizi bir hâle kodlar ki, yanlarnda Eflak ve
Bodan keferesi kadar ragbetimiz kalmad. … hezâr gûne yazdug itâb-âmiz cevâblar ile gönderdügi
mektûblarnda kokmu bârgîr eti yedigimize varnca yazm. na‘allâhu te‘âlâ bu dümann def‘i lâ-ey
idi ve bilürüm ki, dinimize de dümez ihânetdür. Lâkin gayret beni komad. Anlar görsünler gendülerin
kaç akçelük âdem imi. Tatar kadrin bilsünler”. Bk., Silahdâr Fndkll Mehmed Aa, Silahdâr Tarihi,
haz. Ahmed Refik, stanbul 1928, II, 82.
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asker elbet musîbet-zede olmak mukarrer ve mücerrebdür. Tabur gelmezden mukaddem
asker-i Tatar’a çapdrmaga izin virilüp, Alaman Dag’ndan yigirmi dört sâ‘at mikdâr
öte cânibe güzer eylemiler idi ve çapup ol kadar ganîmet hâsl olmud ki, altun ve
gümü ve esîr vesâ’ir akmie bu doyunluk [5a] asker-i Tatar’da bir vakt [ü] zamân dah
ele getürmemiler idi. Fak rleri ganî olup, bir öküzü bir kaylk deri içün bogazlarlard.
Leker hod doyun oldukda câmeli avrete beñzetmilerdür. Herkes yükün tutmu:
“Acebâ ne zamân dönü olur?” deyü aña muntazrlar iken, bir gün tabur- hûk-cumhûr
Nemçe çâsâr ve Lehli kral ve bunca cengâver kâfirile çkageldi. 86 Ol gice karularnda
bir kûh- ser-bülend üzre kondlar. rtesi ale’s-seher alaylar baglayup, kara hnzîr misâli
ibtidâ Kara Mehemmed Paa ordus üstüne hücûm- ûm eylediler. Anlar dah mukbil
olunup, iki sâ‘at zamân mikdâr mürûr ktâl-i azîmden soñra ol semtde vâk‘ olan
asker-i slâm tâkat getürmeyüp münhezim 87 oldukda, hemân berü tarafdan Lehli
mel‘ûn bir ugurdan hücûm idüp, vezîr-i a‘zam üzerine kasd ve Sancâk- Resûlu’llâh
cem‘iyyet-i kübrâ mahall olmagn hücûm eylediler.

Bu hâl üzre ktâl-i azîm vuk‘ bulup, bunlar ceng [ü] cidâl iderler iken Krm
sultânlarndan Hâc Giray Sultân ibn-i Krm Giray Sultân nâm bir sultân be alt yüz
mikdâr Tatar- dümen-güzâr dilâverleriyle Sancâk- Resûlu’llâh’a kasd iden Lehli ve
Nemçe mel‘ûnlarnuñ ortasndan bölüp, bir bölügün tu‘me‘-i tîg-i âbdâr eylediler.
Nefsü’l-emrde vezîr-i a‘zama hayli meded ü hüner gösterdiler. Hak kat’ül-hâl sultân-
merkm [5b] ol imdâd eylemeseler belki Sancâk- Resûlu’llâh kâfire düe yâhûd bir
hatâ-i azîm vâk‘ olayd el-‘iyâzübi’llâh tebâreke ve te‘âlâ. 88 Ol sebebdendür ki, Murâd
Giray Hân azl olup, Hâc Giray Sultân[] hân eylediler. Öyle bir azîm ceng-i âûb vâk‘
olmudur ki, beyne’l-asr ve’l-magrib rûz- maherden niân virür. Âkbetü’l-emr gurûba
karîb mahallde asâkir-i slâm tâkat tâk olup, bir vechile kbil-i tahammül
idemedüklerinden hezîmet ü firâr itdiler. Cümle ordu ve hazîne ve top [u] tüfenk bâr
[ü] büngâh ve hayme vü hargâhlarn bragup, Budim sahrâlarna dogr karâr- firâra
86

Silahdâr da II. Viyana bozgununun sebeplerini sralarken en bata askerin son saldrdan önce ar
ganimet toplad ve toplanan bu ganimeti daha güvenli bir yere götürmek için ordugah terk etmeye
baladn; bu durumun da dier askerler arasnda kargaaya yol açtn belirtmektedir. Bk., Silahdâr
Tarihi, II, 89-90.
87
Metinde “münhezim” kelimesi sehven “münhezîm” olarak yazlmtr. Ayn yanl yazm için bk., 13a,
20b, 25b, 34a, 44b, 56a, 63a, 85b.
88
Çada Osmanl kroniklerinde Hac Giray’n sancak- erifi düman elinden kurtardna dair bir
malumat bulunmaz. Müellifi tam olarak belirlenememi bir kronikte Hac Giray’n yardmlarndan
bahsedilmezken (bk., Tarih-i Sefer-i Beç, Topkap Revan nr. 1310, 73b-74b.); Silahdâr, Hac Giray’n,
birlikleriyle Kara Mustafa Paa’y desteklediini yazmaktadr. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 75-77.
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tebdîl eylediler. Kurddan ürken koyun misâl ürküp, biribirin basarlard. Vezîr-i
mezkûruñ grralag hasebiyle bunca bî-hisâb leker, küffâr- bî-dînden yüz çevirüp,
dünyâ ve âhiretde rüsvây olmaga bâ‘is old. Netekim Hakk sübhânehu ve te‘âlâ Kelâm-
Kadîm’inde buyurur:  %@\^`q  %  {@ |} %@~" 
 q\ @  # q "%  @ ` $@   `@ *    :"#$ % &'"*$ + <">
89

@ # $ "  * @ %  
 % 
 |}@   
 % @' 
 %  %@ } muktezâsn kabûl kldlar.

Anñçün Resûlu’llâh salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem

du‘âlarnda buyurd ki:

“Allahümme innî a‘ûdubika min an uktala fî sabîlika mudbiran”. Ya‘nî: “Yârabb! Senüñ
yoluñda kaçarken maktûl olmakdan sana sgnurn” deyü buyururlard.
El-kssa, [6a] böyle inhizâm çok zamândan berü vuk‘ bulmamd. El-hükmüli’llâh el-aliy a‘lâ. 90 Tatar askeri dah iki günlük menzilde kolar ve agrlklaryla bi’lcümle anda idi. Hân ile az kimesne ma‘an bulunmud. Anlarñ dah bâlâda zikr olunan
kerîh [ü] mühmel cevâblardan derûnlar mecrûh olmagn ceng gününde igmâz ile
mukayyed olmadlar. Herkes “Nefsî, Nefsî” deyüp firâr itdiler. Budim hisâr altna
gelmedükce râhat bulmadlar. Lekeriñ bâk leri gelüp tamâm oldukda vezîr-i a‘zam,
ya‘nî kendü cürmün ve intikmn Murâd Giray Hân hazretlerinden ahz itmek kasdyla
Murâd Giray Hân’ azl itmek niyyet eylediler. Ammâ bir hafta mikdâr hân idecek bir
sultân bulamadlar. Her ki kime teklif eylerlerdi: “Biz ol hânñ üzerine tasaddur
itmeyüz” dirler idi. Sultânlar bi’l-cümle doladlar, kimesne kabûl itmedi. Âhirü’l-emr
Hâc Giray Sultân devlet tama‘yla kabûl eyledi. Murâd Giray Hân’ azl eylediler ve
Hâc Giray Sultân’ hân eylediler.

Bu haber Tatar askeri ordusuna iridükde Hâc Giray Sultân’ñ kebîr birâderi
Sa‘âdet Giray Sultân, Murâd Giray Hân hazretlerinüñ nûreddîn mansbnda bir sultân
idi, hemân bi’l-cümle sultânlar ve sâbk Krm Karaçi begleri, îrîn ve Mansûr ve
Scevud, mirzâ ve begleri bir araya tecemmü‘ olunup [6b] müâvere olund ki: “Biz bu
hânmzdan honûd ve râzyuz. Bâ-husûs azl olunmaga münâsib cürmi dah ma‘lûm
degil” ittifâkyla hân hazretlerine vardlar. Cümle ahd ü mîsâk eylediler ve yemîn idüp:
“Biz senden honûduz, azline dah râz degilüz. Min-ba‘d gayr hân dah kabûl itmeyüz”
didiler. Hân hazretleri: “Belî. Öyle dirsiz. llâ bu Krm kavmi bu vakte dek yemîn ü
89

“Yoksa; Allah içinizden, Allah’tan, Resulünden ve müminlerden bakasn kendilerine srda
edinmeksizin cihad edenleri ayrt etmeden braklacanz m sandnz? Allah, yaptklarnzdan hakkyla
haberdardr.” Tevbe, 9/16.
90
“Hüküm, yüceler yücesi Allah’ndr.”

8

ahdlerinde sâbit olduklar ma‘lûm degildür. Abes sözdür, devâm [u] sebât yokdur.
Hemân bizi kendü hâlümüze kosañuz ma‘kl idersiz” didükce anlar dah ziyâde yemîn
idüp, ba‘zlar artyla itdi dirler. El-kssa, nehr-i Tuna’ya sallar baglayup, geçmek üzre
kavl [ü] karâr ve lâf [ü] güzâflar urdlar. Ol gice ibtidâen îrîn mirzâlar birer birer
bayraklarn kaldrp, ahd-ikenlik üzre karâr- firâra mütebeddil eyledükde hemân
Scevud, Mansûr, ta’ife-i Kbcak, Bargn, Zirin bi’l-cümle gitdiler. Hemân hân ve bir
kaç sultân ve yannda bulunan beer onar hidmetkârlar kaldlar. Ammâ Murâd Giray
Hân hazretleri sâf-dil, velîyu’llâh mertebesinde, müstecâbü’d-da‘vâ, sâlih ü âbid
pâdiâh idi. Hâc Giray Sultân kendüsünden müsinn ü ihtiyâr iki birâderleri Sa‘âdet
Giray Sultân ve Cihân Giray Sultân, anlar Murâd Giray Hân’ñ hâtrn siyâneten hânlg
kabûl itmeyüp, Hâc Giray Sultân’a teklîf olundukda bilâ-tevakkuf kabûl kldugundan 91
Murâd Giray Hân [7a] gyet bî-huzûr ve mahzûnü’l-kalb olup, Hâc Giray Sultân’a
inkisâr diliyle bed-du‘â eyledi. Bi-emri’llâhi te‘âlâ celle ânühû berhudâr ve mu‘ammer
olmayup, bana dürlü dürlü hakretler vâk‘ olup, sâhib-i izz ü ân iken rz u nâmûs
elden gitdi ve sultânlg asrnda krk seneye karîb müddetde 92 tahsîl eyledigi nîk-nâm
sehl-zamân içinde mahv [u] hebâ-mensûr olup, bed-nâm old. Gulüvv-i nâsile hurûcale’s-sultân eyleyüp, cumhûr- kavm-i Tatar’ile azl olunmudur. El-yâzü bi’llâh
mine’s-sâmi‘în, inâ’allâhü te‘âlâ mahallinde zikr olunur 93.

Netâyic-i kelâm ani’l-merâm, cümle begler ve mirzâlar lekeriyle irtesi gün Hâc
Giray Hân yanna gitdiler: “Yarcñ Allâh olsun” deyü hidmetinde oldlar. Fi’l-hak ka
bu Krm halk sözleründe sâbit-kadem olduklar yokdur. Sâbk merhûm ve magfûr,
cennet-mekân, firdevs-makm olan Mehemmed Giray Hân hazretleri zamân-
erîflerinde dah ahd [ü] yemîn hattâ avrat talâka art idüp, sözlerinden rücû‘
eyledükden soñra Âdil Giray Hân, Çoban Giray-ogl yanna varup, Mehemmed Giray
Hân- merhûm kaçacak mekân bulmadg ecilden Kumuk vilâyetine firâr idüp, âh [u]
zârile anda muk m oldlar. Yedi sene mikdâr mu‘ammer olup fevt eylediler, 94
rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyh. Cesed-i erîflerin Krm diyârna getürüp defn eylediler.
91

Metinde sehven “klmadugundan” eklinde yazlmtr.
Halim Giray, Selim Giray’n 41 sene yaadn yazar. Bk., Gülbün-i Hânân, haz. M. Sadi ÇögenliRecep Toparl, Erzurum 1990, s. 124.
92

94

Halim Giray, Mehmed Giray’n azledilme sebebi olarak baaas Sefer Gazi’yi haksz yere öldürmesi
ve bunun üzerine Sefer Gazi’nin olu slâm Aga’nn onu stanbul’a ikâyet etmesini gösterir. Ve
azledilen Mehmed Giray’n Dastan’a kaçt, burada 9 sene daha yaadn yazar. Bk., Gülbün-i
Hânân, s. 96-97.
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Târîhlerde mestûrdur ve kavm-i Tatar’ñ bî-vefâlg mehûrdur ve kavm-i mezbûr
elsinesinde [7b] “Ölmez hânñ kullaryuz” kelâm mezkûrdur. Ve’l-hâsl, Murâd Giray
Hân, yannda bulunan hidmetkrlaryla kaldlar. Üç gün bu uslûb üzre kang cânibe
gideceklerin bilmediler. Dördinci gün vezîr tarafndan bir aga ta‘yîn eylediler. Sâbk
Rûm-eli’nde slimye kazâsna 95 tâbi‘ karye-i Çerkeli 96 çiftlii mahalline getürdiler.
Yedi yük akçe, mîrî sâlyâne ta‘yîn olunup, çiftlikde sâkin 97 olmaga fermân olnd. 98 On
be sene mikdâr 99 zamân mu‘ammer olup, fevt eylediler, rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyh.
Bu, bir sâhib-i takvâ, dîndâr, dâ’ima Kur’ân- azîmü’-ân tilâvetiyle mukayyed, haftada
bir hatm-i erîf ider, âbid ü zâhid pâdiâh idi. Baht- güâde devleti bilâ-zahmet hâzr
[u] âmâde ayagna gelür idi. Hattâ be buçuk sene 100 hânlk eyledi, cemî‘ kâfir
vilâyetlerinden ilçiler gelüp, ayagna düdiler, pekeler ve hazîneler virüp sulh oldlar.
Moskov kral olan la‘în üç sene üçer yllk hazîne virdi. Soñra birer yllk hazîne virdi.
Diyâr- Krm anuñ asrnda öyle ma‘mûr [u] âbâdân olmud ki, birer buçuk vuk’yye
nân bir akçeye, bir âlâ karn kürk be belige varnca satlmdur. Bu bir sâf-dil pâdiâh âdil idi, rahmetu’llâhi aleyh. Târîh-i hicret-i nebiyyü’l-mükerremin biñ seksen sekiz
evâhirinde hân olup ve gine biñ toksan dörd evâstnda azl olunmudur ve Kara Mustafâ
Paa, Belgrad’a dâhil oldukdan soñra katl olunup, kellesini slâmbol’a [8a] getürdiler.

Mine’n-Nevâdir: Ol asrñ vâk‘-i acâyibinden birisi Peç seferi zuhûr itmeden
mukaddem iki sene bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ fevka’s-semâ bir acâyibü’-ekl
necm tulû‘ eyledi. Tahmînen krk gün felek üzre sâbit old. btidâ vakt-i leylden subha
dek reven ü nümâyând. Re’îsü’n-necm, cânib-i poyraza mülhak ve zenebü’n-necm
lodosa irmü idi. Bir azîm mühîbü’l-heykel ylduz olmagn beyne’n-nâs böyle tevâtüre
irdi ki: “Bu ylduz biñ senede bir tulû‘ ider. Her vuk‘nda azîm harb ü ktâl vâk‘ olur
imi” deyüp erre fâl eylediler. Kle’n-nebiyyü salla’llâhü te‘âlâ ve sellem “Lisanü’lhalk aklâmü’l-Hakk” 101
95

msdâknca bi-emri’llâhi te‘âlâ hak kat öylece vâk‘ old.

Metinde “kazasnda” eklinde yazlmtr.
Halim Giray, Sracal köyüne tand yazar. Bk., Gülbün-i Hânân, s. 121.
97
Metinde sehven “sâkîn” olarak yazlmtr. Sâkin kelimesi sadece 44a’da doru ekli ile yazlm, dier
yazmlarn hepsi “sâkîn” eklindedir.
98
Silahdâr, Murad Giray’n azledildikten sonra Yanbolu’ya gönderildiini ve ona dört yük akçe
verildiini yazmaktadr. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 99.
99
Halim Giray, Murad Giray’n azledildikten sonra 13 sene daha yaadn ve 1107’de vefat ettiini
yazar. Bk., Gülbün-i Hânân, s. 121.
100
Halim Giray, Murad Giray’n bu çiftlikte 5 sene 10 ay kaldn yazmaktadr. Bk., Gülbün-i Hânân, s.
122.
101
“Halkn lisânlar, Hakk’n kalemleridir.”
96
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Ammâ Peç çâsâr olan la‘în cemî‘ batârîk-i rehâbîn ve müneccimîn-i nasâray cem‘
eyleyüp, su’âl eyledi ki: “Bu necmüñ ahkâm- muktezâs ilmiñize göre hayra m hâl;
yâhûd erre mi delâlet” didükde, anlar dah ilm-i nücûm- felsefiyât üzre cevâb idüp:
“Bu necm-i menhûs biñ senede bir tulû‘ ider. Hazret-i Nûh aleyhi’s-selâm zamânnda
tulû‘ eyledi, tûfân zuhûryla âlem garîk old. Andan soñra devr-i eyyâmla vakt-i eddâd
bin Ad’da zuhûr eyledi. eddâd’ile temââ itmege giden bî-hisâb kavm helâk old.
Andan soñra niçe def‘a tulû‘ eyleyüp, bir vechile hayr alâmet müâhede olmamdur ve
Cengiz Hân vak‘asndan mukaddemce dah tulû‘ mukarrer olup, [8b] halk- âlem niçe
zamân müte’essif oldlar ki, âyâ bu necm-i menhûsñ tulû‘ ûmna ne alâmet zuhûr ide
eklinde müterakkb iken âkbet Cengiz Hân, diyâr- Çîn’den deryâ-misâl askerile hurûc
idüp, Mâverâü’n-nehr üzerinden Acem ve Horâsân memleketleri cânibine müstevlî
oldukda bi’l-cümle ol vilâyet halkn katli-âmm klmdur. imdiki hâlde bu necm-i ûm
tulû‘ Rûm ve Ungurus üzre vuk‘ buld. Kayser-i Rûm olan Türk sultâniyle sizüñ
mâbeyniñüzde azîm ceng ü cidâl ve harb [ü] ktâl vuk‘na delâlet ider” deyüp, hâmû
oldlar. Kral- dalâlet-kemâl ibtidâ-i kelâm idüp, su’âl ider ki: “Acebâ ne mikdâr
memâlik harb [u] ktâlden zarâr isâbet olacag ma‘lûm mümkin olur m?” didükde, ol
vakt anda müctemi‘ olan batârîk ve müneccimîn-i nasârâ: “Cevâb- nâ-sevâblar eger
krallarnuñ murâdlar olur ise, takayyüdile ma‘lûm mümkündür” deyüp, hemân ilm-i
usturlâb ve hendüsiye birle azîm dikkat-i tâmm ve irtifâ-i emsden tahmîn ile bi’l-ittifâk
cevâb- nâ-sevâblar bir yere karâr-dâde ve müttefik aleyh olup, krallar olan mel‘ûnlar
karusnda erkân- butlânlar üzre temennâ ve du‘â eylediler; añdan soñra kral- bedfi‘âl: “Necm-i müstevlîyi tahmîne kdir olduñuz m?” deyü pâpâs eklü’l-vesvâlara
su’âl eyledükde [9a] “ Belî. Bu necm-i menhûsuñ tûl u arzn ilmimiz iktizâsnca hisâb
eyledük. Alt yüz sâ‘at tûl- mikdâr olmak ihtimâldür ve yüz sâ‘at arz olmak üzre
ilmimiz ber-karârdur. Tarafeynden bu mikdâr memleket harâb [ü] yebâb olmak
ihtimâldür” didüklerinde hemân kral- bed-ef‘âl bu haberi istimâ‘nda gazaba gelüp, on
iki pâpâs idi, bi’l-cümle katl eyledi. Ammâ hak kati’l-hâl ilm-i nücûmda mâhir
mel‘ûnlar imi, sözleri zuhûra geldi görinür, lâ-ya‘lemü’l-gaybe illa’llâh. 102 Sûretü’nnecm bu ekl ki, ayn üzre tahrîr ü tasvîr olunmudur:

102

“Gayb, ancak Allah bilir.”
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Hicret-i nebiyyü’l-muhterem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ
târîhi senesi biñ toksan iki ve toksan üç senelerinde bu necm tulû‘ vuk‘ bulup, bir
senede krk gün mikdâr ve bir senede otuz sekiz [9b] gün zamân fevka’s-semâ
nümâyân görinürdi. El-ilmü inda’llâh el-azîz, el-kerîm. 103

103

“lim, Aziz ve Kerim olan Allah’ndr.”
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HKÂYET- HÂCI GRAY HÂN BN- KERÎM GRAY SULTÂN

Bu bir ecî‘ ve bahâdrlk ile nâm u kâm sâhibi olmu pâdiâh idi. llâ bir mikdâr
hasyyetle öhre-i fi‘âl olmud. Murâd Giray Hân ma‘zûl olunup, Hâc Giray hân
oldukdan soñra Vezîr-i a‘zam Kara Mustafâ Paa ile hân hazretleri vedâ‘laup, cümle
Krm ve Ak-kerman askeriyle seferden ric‘at eylediler ve cânib-i vatan- asliyyeleri
dest-i Kbçak tarafna müteveccih oldlar.

Ammâ bu tarafda Ak-kerman memâliki hâlî kalmagla Lehli kefereleri
ktelehümu’llâhi te‘âlâ 104 frsat bulup, bir mikdâr asker irsâl eyler ve Bogdan ve Eflak
beglerine setren mekâtib tahrîr ile: “Hâliyâ memleket-i Ak-kerman’da hân ve sultân
yokdur. Hâlî vilâyet. Hemân frsat fevt itme, memleketi harâb eyle” dimiler. Anlar
dah: “Sizlere müterakkb ü muntazrz” deyüp, haberleürler. Lehli askeri Bogdan
snurna dâhil 105 oldug gibi bi’l-cümle Bogdan ve Eflak kâfirleri bir yere müctemi‘
olup, otuz biñden ziyâde kefere vü fecere hemân No[g]ay halk üzerine ve Bender ve
smâ‘îl vâdîlerine hücûm eylediler. Niçe ümmet-i Muhâmmed’iñ mâl ü menâllerin tâlân
ve niçelerin îe urup, biryân ü karâdîn-i âte-sûzânla hârîk-i bi’n-nâr harâb iderek,
kasaba-i smâ‘îl üzerine müstevlî old. nâyet-i Rabbânî [10a] ve lûtf- Sübhânî zuhûra
gelüp, meger Hâc Giray Hân hazretleri seferden avdetinde habîr olup, hemân sefîne-i
Tuna’ya süvâr ve leyl ü nehâr ikdâm- tâmm ve sa‘y-i ihtimâm- gayret ü hamiyyet birle
Hzr aleyhi’s-selâm-vâr Ak-kerman’a iridi. Ol vaktde ke’enne halka cân baglad.
Hemân mu‘accelen her tarafdan dellâllar nidâ eylediler: “Hân hazretleri gelmidür”
deyü halk bir yere cem‘ eylediler. Fi’l-hâl bir kaç biñ âdem peydâ old. sma‘îl
mütevellîsi Yûsuf Aga ve bunuñ emsâli niçe kimesneler hân- âlî-ân ile ma‘an kâfiriñ
tabur üzerine vardlar. Bir kaç mahallden toplar uydurup, hattâ hân hazretleri bi-nefsihi
dâmen-dermiyân toplar niân alup, küffâr- hâkisârñ taburna âteler yagdrdlar. Elhakk hân- âlî-ân aceb gayret eylemidür, ecâ‘at sâhibi pâdiâh olmagn sa‘y-i ikdâm
himmet eyledi. Bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ

104

“Allah onlar kahretsin!”
Metinde sehven “dâhîl” eklinde yazlmtr. Ayn yanl yazm için bk., 14a, 23b, 50b, 58b, 71b, 80a,
82a, 84a, 87a, 102a.
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mü’minîn nasr- izzetleriyle mergûb ve cevânib-i mürikîn inhizâm [u] girîz ile maglûb
old. Niçe yarâr diller ve dilleri birer kar tara çkm bürîde kelleler sümm ü semend-i
pây- hân- âlî-câh top yagmurlar gibi yagd. Bi’l-cümle tabur bozup kefere-i bed-hasâr
merci‘-i karârlar olan cehennem içre mekânlarna îsâl olundukdan soñra tahmînen otuz
üç biñ kâfirden üç yüz kâfir ancak halâs old denilmidür. Hemân ol memleketi
müceddeden feth eyledi. Hakk sübhânehû ve te‘âlâ ecr-i mükâfâtn ihsân eyleye! [10b]
Melâ‘în-i ra‘t- taburdan bir toyumluk alnd ki, cümle askere gnâ hâsl mertebeleri
vuk‘ old. Târîh-i efdalü’t-tahiyyât Hicret-i nebiyyi aliyhi’s-salavât vesselâmuñ biñ
toksan be senesi evâhirinde vuk‘ bulmudur. Ba‘dehû tabur- merdûd u merd olan
küffâr- dûzah-karârñ ser menkûblarn arabalara tahmîl etdürilüp, kasaba-i smâ‘îl’e
geldükde kazklara geçürüp, nehr-i Tuna’nñ kenârlarn ser-i küffâr- bed-ma‘âla
mâlâmâl donandrdlar. Bu feth-i fütûhâtdan bi’l-cümle memâlik-i slâm âd u hürrem
oldlar. llâ hân hazretlerinüñ kendülerine bir mikdâr gurûr hâsl old. Ke’enne: “Bu
fütûhât, ekser benim elimden ve ecâ‘atimden zuhûra geldi. Cihânda destim üzre bâlâ
dest bir ferd olmaz” i‘tikdla ba‘z nâ-hemvâr- evzâ‘ ilere zâhib olup, hattâ küllî
kasabâs a‘yânlarndan niçelerine hakret ile haremlerin basdrp mâllarn alduklarndan
soñra câriyelerini aldlar. Âkbet endîlik fikrîn ferâmû itdiler. Muhassal 107- kelâm
ba‘z nâs bu tama‘lg gördükde hândan tenfîr-i kulûb hâsl itdiler.

El-kssa, hân hazretleri vezîri olan Bahâdr Aga’y bu müjde haberile der-i Devleti Âliyye tarafna irsâl eylediler ve kendüleri sürûr- hâtr ve ganîmet-i vâfirle diyâr-
Krm’a azîmet ve müteveccih buyurdlar. Bu tarafdan Bahâdr Aga Âsitâne-i sa‘âdet’e
iridi. Azîm tevk r olunup, ân u öhret buldukda ferce bulup, efvâh- nâsdan böyle söz
âyi‘ ve sudûr eyledi ki: “Hâc Giray Hân hazretleri hilâfna vükelâ- devletden ba‘z
küberâ

vü [11a] sgra ilhâk zemîmesin zikr idüp, bu hân didikleri kimesne bir

dîvânedür, hânlk âdemisi degildür. Bi’l-cümle Krm kavmi bun sevmezler. Hasbe’liktizâ ile hân olmudur, yohsa bunñ hân olmaga lâyk akl ve tedbîri yokdur” deyüp ve
bunñ emsâli niçe sözler ile ba‘z kimesneler mertebe-i i‘timâda düürdi dirler. Eluhdetü ale’r-râvî. Netîce kelimât- mükîn-i fevehân Bahâdr Aga’ya taraf- devletde
azîm iltifât u ihtirâm olundukdan soñra hân hazretlerine on biñ altun ve semmûr kürk,
106

“Seveceiniz baka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardm ve yakn bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey
Muhammed!) Mü’minleri müjdele!” es-Saff, 61/13.
107
Metinde sehven “muhassâl” eklinde yazlmtr.
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klç ve terke ihsân olunup muhibb-nâme-i ehriyâr ile: “Gazân mübârek olsun ve
yüziñ ak olsun” mefhûmyla mu‘azzez ü mükerrem Bahâdr Aga’ya icâzet virilüp, hân
tarafna yolladlar.

Bu tarafdan hân hazretleri ma‘iyyetle tayy-yi merâhil ve kat‘- menâzil iderek bir
gün dâhil-i tahtgâh- havâk n selefleri menziline vusûl bulup, î [ü] iret ve zevk [ü]
sohbet ile megl oldlar. Bir kaç günden soñra Bahâdr Aga vusûl bulup, mektûb-
muhabbet-uslûblarn teslîm ve altun dah getürüp virdiler. Zevk [ü] safâ ve ceng
nevâyyla âlem üzre itigl iken, bu aralkda îrîn begleri ve mirzâlarndan niçe
kimesneler ile hân hazretlerinüñ mâbeynine nifâk düüp, münâfklar söz getürüp, dürlü
dürlü eytânât ile niçe sözler peydâ eyleyüp, tuhm- adâveti mezra‘a-i muhabbete nisâr
eylediler. Hân ile begler mâbeyninde küllî adâvet hâsl kldlar. Begleriñ, mirzâlarñ
râhatn uçd, bi’z-zarûrî begler ve mirzâlar Ak-kaya dimekle ma‘rûf mahall, fitne vü
fesâd mevzi‘ye tecemmü‘ oldlar. [11b] Kalga sultân hazretlerin dah bi’l-ittifâk nâme
ile da‘vet eylediler ki, anlarñ dah hân hazretlerinüñ niçe bî-ma‘nâ ilerinden ve nâhemvâr evzâ‘- perîânndan kalb-i erîfleri mecrûh ve mahzûn olmagla bilâ-tereddüd
eyleyüp, cumhûr- nâs olan

mahalle dâhil oldlar. Bi’l-cümle müâvere olunup,

kapukul ve sekbâna haberler irsâl eylediler ve Bahâdr Aga’y dah da‘vet eylediler.
Anñ hod cânna minnet-i muntazr ki, âyâ ne vakt bir fetret zuhûr ider deyü hemân
acleten süvâr olup, mahall-i mesfûre vusûl buldug gibi bi’l-cümle yemîn-i billâhi’laliyyü’l-a‘lâ ile ahd [ü] mîsâk eylediler ki: “Bu hân kabûl itmeyelim. Min-ba‘d buna
hidmet itmeyüp, cebren ve kahren sürgün ile kovacagz” deyüp, kasem ile kelâmu’llâh
pûs eylediler. Hemân bi’l-ittifâk cumhûrla Bagçe-sarây didükleri taht- Cengiziyân’dur,
hücûm eylediler. Hân bu haber-i erri mesmû‘ oldkda, yannda üç dört Çerkes çûrâlar
kalm, gayrs cumhûra dâhil olmu, ne çâre idecegin bilmedi. Hemân “Firârdan âlîsi
yokdur” deyüp Mañkub hisârna tahassün-i niyyetle karâr ihtiyâr eylediler. Mañkub
hisârna vusûlünde kapularn muhkem bend itdirüp sâkin oldlar. Asker-i cumhûr, hânñ
firârn istimâ‘larnda bi’l-cümle atlanup sür‘atla Mañkub kal‘âsna geldükde hisâr
muhasâra eylediler ve meveret olunup, Âsitâne-i Ferîdûn-unvân Devlet-i Aliyye
tarafna arz u mahzar tahrîr ü tastîr olund ve niçe dürlü kelâm- nâ-münâsib takrîr ve
bast eylediler. Yekûn- kelâm: “Biz bu hândan honûd ve râz degilüz ve buna hidmet
itmegi istemezüz. Bize bir gayrsn hân irsâl [12a] buyurulmas bâbnda recâ olunur”
mefhûm i‘lâm eylemiler. Bu tarafda devlet dah bir mikdâr lerze vü zille vâk‘ olup,
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cevânib-i erba‘ada dümen hareketiyle âlem herc ü merc olmagn, Kara Mustafâ Paa
katl olunup, sadr- vezârete Kara brâhîm Paa nâmnda rikâb k’im-makm olmagla
vezâret sadrna nâ’il olmud. Devlet karadan karaya nakl ile bir haylice kararup, karârdâde olmad. Vezîr-i mesfûr ki, arz u mahzar- Krm’ râyü’l-ayn müâhedesinde
pâdiâh- cihân ya‘nî Sultân Mehemmed Hân hazretlerine hilâf- inhâ ile telhîs eylediler
ki: “Hâc Giray Hân’la vilâyet-i Krm halknñ imtizâc idemedüklerinden Âsitâne-i
sa‘âdetinize arz- hâl eylemiler. Azl olunmas ma‘kl görinür. A‘lâsn merhametli
hudâvendigârmz a‘lemdür” didükde, sultân- cihân-sitân merhûm ve magfûr, cennetmekân Sultân Mehemmed Hân rahmetü’llâhi aleyh hazretleri dah gaflet üzre bulunup,
Hâc Giray

Hân’ azl eylediler. Buyurmadlar ki: “er‘-i Muhammedî üzre slâm

pâdiâhlar azl olunmaz. Teftî olunsun. Eger hânñ cürmi var ise er‘an icrâ-y Hakk
olmas talebümdür” dimediler. Hemân bir Türk’üñ ve bir kaç Tatar’ñ gulüvvisiyle bilâtevaffuk arz u mahzarlar mûcebince amel olund. Bir kapucba ta‘yîn olund, Cezîre-i
Rodos’a 108

Hâc Giray Hân’ fermân buyurdlar. Kapucba Krm diyârna vusûl

bulup, hân hazretlerin Mañkub hisârndan ihrâc eyleyüp, cezîre-i Rodos’a getürüp iskân
olund. Cezîre-i Rodos’da bir kaç [12b] sene 109 mu‘ammer olup, âhir bi-emri’llâhi te‘âlâ
Hâc Giray Hân cezîre-i Rodos’da mat‘ûnen fevt olmudur.

Felek milki kime bâk kalur ey dil zamândur bu
Süleymân’ zebûn eyler ne kallâ- cihândur bu

El-kssa, Hâc Giray Hân azl oldkdan soñra sa‘âdetli Selîm Giray Hân hazretleri
cezîre-i Rodos’dan ihrâc olunup hân olmudur. Alâ-vechi’l-iktisâr beyân olunur.
nâ‘allâhü tebâreke ve te‘âlâ.

108

Burada “Rados” olarak yazlmasna ramen, metnin genelinde bu kelimenin yazmnda bir birliktelik
bulunmuyor. 12a, 12b, 39b, 43b, 100a, 102b, 105b ve 116a’da harekeli olarak “Rados” yazlyken; 44b ile
69a’da ne tam olarak “Rodos” ne de “Rados” yazldr. Dierleri ise harekeli olarak “Rodos” olarak
yazlmtr. Biz, birliktelii salamak için hepsini “Rodos” olarak yazmay tercih ettik.
109
Halim Giray, Selim Giray’n Rodos’da 5 sene yaadn ve burada vefat etti yazmaktadr. Bk.,
Gülbün-i Hânân, s. 123-124.
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HKÂYET- SELÎM GRAY HÂN BN BAHÂDIR GRAY HÂN.

Hicret-i Nebiyyü’l-mükerrem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ biñ
toksan alt senesinde 110 hân olmudur e‘azze’llâhü ânühû bu bir pâdiâh- âdil ve
ma‘ârif-i hünerde kâmil, âh- deryâ-dil, hâtim-i saffet-i Süleymân, hey’et-i skendersalâbet, nâzîk-tabî‘at, nûr- cemâl, feylesof-mâ’il, âlemde halk çerâg itmege mâ’il,
nazar- himmet, sebeb-i rif‘at nâ’il merd-i meydân, sâhibü’l-lûtf ve’l-ihsân pâdiâh-
zamîr-inâsdur ki, cihânda misli ya bulunur ya bulunmaz. Hakk subhâne ve te‘âlâ
vücûd- erîflerin kedûrât- dehr [ü] dûndan ve beliyyât- gûnâ-gûndan mahfûz ve
masûn eyleyüp, ömr ü devletin efzûn, vücûd- pür-cûdn shhatli k’im ü dâ’im eyleye,
âmîn! Bi-Rabbi’l-Ka‘be ve Nebiyyi’l-Mürselîn.

kinci Def‘a Hânlg Esnâsnda Vuk‘ Ve Zuhûr den Acâyib Hikâyât Ve
Garâ’ib Rivâyât Ayân u Beyân Olunur
Mâ’â‘allâhü’r-rahmân bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ [13a] cevânib-i erba‘adan
dümen

ba

kaldrup,

memâlik-i

mahrûsemiz

tarabü’l-hâl

olmud.

evketli

hudâvendigâr- a‘zam ya‘nî zlllullah- fi’l-âlem Sultân Mehemmed Hân hazretlerinüñ
emr-i âliyyeleri üzre cezîre-i Rodos’dan Selîm Giray Hân hazretlerin tlâk olunup,
hânlk saltanatn erzânî kldlar. ehr-i mahmiyye-i Edrene’de sarây- âlîler döenüp,
mükemmel ta‘yîn ve levâzmât taraf- mîrîden ihrâc olundukdan soñra be on gün meks
ü ârâm kldlar. 111 Bir gün fermân olunup, devlet ü evket birle azîmet ve müteveccih
buyurup, diyâr- Krm, tahtgâh- havâk n-i Âl-i Cengiz makmna revân oldlar.
Merci‘-i makm- âliyyeleri olan Bagçe-sarây- dil-ârâya nüzûl [u] vusûl- bi’t-tehîrile
cümle vilâyet halk âd u mesrûr buyurdlar. skender-vâr adl [ü] dâdla hükûmete
megl oldlar.
110

Halim Giray, el-Hâc Selim Giray’n hanla ikinci defa 22 Receb 1095’te getirildiini yazmaktadr.
Bk., Gülbün-i Hânân, s. 110, 124.
111
Selim Giray, mâdiye Kökü’ne yerletirilmitir. IV. Mehmed ile görüdükden sonra bir kaç gün daha
Edirne’de kalm ve sonra Krm’a gitmitir. Bk., Zübde-i Vekayiât, haz. Abdülkadir Özcan, Ankara 1995,
s. 175-176. Silahdâr ise Edirne’de 6 gün kaldn belirtir. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 131-133.
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Ez-bi-cânib-i hikâye-i sâbkdan alâ-vechi’l-ihtisâr bir mikdâr nakl olunmaga ürû‘
olunmudur. Ol zamân ki, Peç kal‘as altnda asker-i slâm küllî münhezim olup, Kara
Mustafâ Paa itdigi inâd [ve] gurûrna nâdim-i hasâret ile melûl ve mahzûn Belgrad’a
geldükde fermân- hümâyûnla katline me’mûr olan kapucba gelüp, Kara Mustafâ
Paa’y katl olundukdan soñra vezâret sadrna Kara brâhîm Paa’y tasaddur eylediler.
Ol dah ikeste vü beste her ne hâl ise düzüp, be ay mikdâr 112 ol merkezde sürüklenüp,
âhirü’l-emr: “Alîlem, istihdâm [13b] olunmaga kudret-i vücûdm yokdur ve bir vechile
tâkatm yetmez”

mefhûmunca

arzlar

peydâ

eyleyüp,

pâdiâh-

encüm-sipâh

hazretlerinden mütek‘id olmak recâsna biryân oldug hasebiyle Kara brâhîm Paa azl
olunup, cezîre-i Rodos’a fermân olund. Der-akab katline fermân vârid olup, cezîre-i
mesfûrda katl olunmudur. Bunñ akabince sâbk mîrâhûr agalgndan çkup,
Bosneviyyü’l-asl Babadag ser-askeri olan Süleymân Paa’y getürüp, sadr- vezârete
câlis olunup, vezîr-i a‘zam eylediler. Ol dah alâ kadri’l-ukl tedârik-i mühimmât- sefer
ve levâzmât- ceng ve hatar hâzr u âmâde kldukdan soñra kös irtihâllerin güm güm
gümledüp, azm-i Belgrad- behit-âbâd niyyet-i gazâ fî-sebîli’llâh ile bir gün dahl-i
Belgrad oldlar.

Mu‘tâd- kadîmeleri Krm Hân sa‘âdetli ve ecâ‘atli Selîm Giray Hân- âlî-ân
hazretlerin istimdâd- sefer-i hümâyûnda ma‘an bulunmas irâb u sipâri eylemiler idi.
Ol esnâda vilâyet-i Krm içre bir mikdâr kaht u galâ vâk‘ olmu idi ki, ehr-i Bagçesarây’da yevmen fe-yevmen on be yigirmi âdem cüv‘adan ya‘nî açlkdan fevt olur idi.
Ol iddet-i belâdan gayr etrâfdan dümen elemleri dah mukarrer olmagn bu illet-i
müstakilleler sebebiyle bizzât hân- âlî-ân hazretleri sefer-i hümâyûnda bulunmak
mümkün olmad. Veled-i kebîrleri evketli ve ecâ‘atli Devlet Giray Sultân ol vaktde
kalga bulunmagla vekâleten sultân- mûmâ-ileyhi ser-leker eyleyüp, [14a] vâfir Tatar
askeriyle sefer-i hümâyûn imdâdna irsâl buyurdlar.
Ammâ ol vakt Anatol vilâyetinden Yeyen 113 nâm bir celâlî hurûc ve zuhûr
eyleyüp, yanna niçe evbâ sarca ve sekbân hazele gürûh- mekrûhn cem‘ eyleyüp,
112

Kara brahim Paa, 2 sene 4 gün sadaret mührünü tayabildi ve Rodos’a sürüldükten bir sene sonra da
burada katledildi. Bk., Danimend, Kronoloji, III, 515; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, haz. Seyit Ali
Kahraman, stanbul 1994, I, 110.
113
Yeen Osman Paa.
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memâlik-i Anatol etrâfn gret ü hasâret üzre zülm ü ta‘addî ve fesâd eylemekden hâlî
olmadg eclden bir vechile def‘ ü ref‘i mümkin olmad. Âhirü’l-emr ayagna üç tug
irsâl olunup, sefer-i hümâyûna da‘vet eylediler. Mesfûr Yeyen Paa dah kendü
kyâfetinde nekbât- mühmelât hrsz sarca ve sekbân ak lerin tecemmü‘ eyleyüp,
öñine râst gelen kurâ ve bilâd- müslimîni harâb u yebâb iderek re‘yâ vü mesâkînüñ âh
üninni evc-i semâya urûc eyleyüp, memâlik-i müslimîn feryâd ü nâli idecek mahall
bulmazlar idi. El-kssa, ol gürûh- murdârlar dah üslûb- mezkûr üzre ke’enne sefere
çkdlar, belâ-y Sübhânî gibi döküldiler, bir gün-i nuhûsetde kal‘a-i Belgrad civârna
dâhil oldlar. Yeñiçeri ve sipâhi kavmiyle müttefik olup, vezîr-i a‘zam ya‘nî Süleymân
Paa ile mâbeynlerinde cizyeyi bahâne ile adâvet-i küll hâsl ve peydâ old. Cumhûr ile
Süleymân Paa’ya kasd 114 kldlar. Kâfire güçleri yetmedügünden biribirine giridiler.
Süleymân Paa dah bunlarñ kendüne er kasdlarn mülâhaza eyledükde hemân
Sancâk- Resûlu’llâh’ ma‘an alup, Tuna sefînelerinden birine [14b] süvâr ve firâr
eylediler. Eyyâm- rûzgâr ve sür‘at-i mâî-ârla bir gün kasaba-i Uruscuk iskelesünden
çkup, azm-i Kostantaniyye-yi mahmiyye eylediler. slâmbol’a vusûlünde pâdiâh-
zevi’l-iktidâr,

ya‘nî Sultân Mehemmed Hân- nâmdâr hazretlerinüñ emâneti olan

sancâk- erîfi teslîm-i dergâh- âlî kldukdan soñra mâcerâ-y mezkûr min-evvelihi ilâ
âhire nakl eylediler. Ba‘dehû “evketlü hudâvendigârmza hilâf, inhâ itmeyeler”
mazmûn ifâde eylediler ve havf u hayetle kendü cürmün dah recâ eyleyüp, özrin
diledi. Pâdiâh- âlem-penâh bu haber-i ûm istimâ‘-y hümâyûn oldukda melûlü’lkalb oldlar. Hele gayret-i pâdiâhla aldrmayup, Süleymân Paa’ya istimâlet yüzünden:
“Elem çekme, hayr ola” deyü tesellî hâtr klduklar beyne’n-nâs âyi‘ old. Ammâ
Belgrad’da kalan basz asker ba kaldrup, ser-bölük ve zorbalar peydâ olup,
mâbeynlerinde Siyâvü Paa’y vezîr eylediler. Yeyen Paa ve Siyâvü Paa ve bunca
asker hücûm ile mahrûse-i Kostantaniyye’ye azîmet eylediler. nde’l-vusûl hurûc-
ale’s-sultân hilâf- er‘-i erîf cumhûrla Sultân Mehemmed Hân Hazretlerin cebren ve
zulmen azl eyleyüp, birâder-i sag ri Sultân Süleymân ibn brâhîm Hân hazretlerin cülûs taht- sa‘âdet eylediler.

Bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ ol eb ki, Sultân Mehemmed Hân azl olund,
hicret-i nebiyyü’l-mükerrem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ târîh-i
senesi biñ toksan sekiz Zilhicce-i erîfiñ yigirmi beinci Bâzâr gicesi [15a] vakt-i
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Metinde “kasd” kelimesi mükerrer yazlmtr.
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salveti’l-magribden bir sâ‘at mürûr mikdârnda bir zelzele-i zemîn vâk‘ olmudur ki,
el-iyâzü-billâhi’l-azîm halk- âlem serâseme olmak mertebesi vuk‘ buld. Etrâf [u]
eknâfda halk bir kaç günden soñra istimâ‘ kldlar ki, Sultân Mehemmed Hân zorbalar
cebriyle azl olunmu. Hilâf- er‘-i erîf ol pâdiâh azl eylediler. Ammâ âkbet anlarñ
dah balarna hayr gelmeyüp, bi’l-cümle ibret-i âlem oldlar. Cism-i murdârlar tu‘me-i
güllâb olmudur. nâ’allâh mahallinde nakl olunur. Sultân Mehemmed Hân Gzî krk
bir sene 115 sahrâ-y kûhistânda sayd ü ikâr ve seyr ü güzâr ider bir pâdiâh- âlî-câh
iken bir hâne-i eb-i târîkde habs olunup, âkbet habs-hâne-i mezbûrda derûn gamm
âteiyle ihrâk olup, nâr- hicrân firâkyla kfile-i servân- ömrin bu dâr- fenâdan rhlet
ve dâr- bek sarâyna râhat [u] karâra revân buyurdlar. Bâk -yi devlete, ebedî sa‘âdete
nâ’il oldlar 116, inâ’allâhü tebâreke ve te‘âlâ.

Cihân içre gelen ecsâm ecel câmn içer elbet
Bu mürg-i cân cisminden ubûr ider, uçar elbet

Kalup nâm Süleymân’ñ harâb olmu gidüp taht
Kan skender-i Dârâ niçe olmu sîm ü zerr raht

derdi nû- câm, aynna gelmezdi anñ ölmek,
Kan Zühâl-i semîd-ef‘âl tabî‘atd aña gülmek

Niçe old Âl-i Abbâs kim emîrü’l-mü’minîn-i âdil
Kan ol Âl-i Ümeyye ma‘ârif kâmil-i mâ’il
[15b] Niçeler geldi vü gitdi karâr itmek ilâc olmaz
Tevekkül pâyna sâ’il kul olup da aç olmaz

Ümîdim feyz-i lûtfuñdan irieyim ben ol araya
Eger tefvîz virirse lûtf- Hakk Mehemmed Giray’a
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IV. Mehmed 39 sene, 3 ay, 1 gün tahtta kalmtr. Bk., Danimend, Kronoloji, III, 464.
IV. Mehmed, tahttan indirildikten sonra 5 sene, 1 ay, 28 gün daha yaad ve 1104’te Edirne’de vefat
etti. Naa stanbul’a getirilerek, Yeni Camii haziresine defnedildi. Bk., Danimend, Kronoloji, III, 474.
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CÜLÛS-I HÜMÂYÛN-I SULTÂN SÜLEYMÂN BN BRÂHÎM HÂN, sene
1099

Hicret-i nebiyyü’l-mükerrem ve sultânü’l-muhterem, salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve
sellem hazretlerinüñ 1099 sene-i mübârekinde Sultân Süleymân bin brâhîm Hân bir
taht- serîr-i saltanat[a] iclâs olunup, Siyâvü Paa vezîr-i a‘zam olund. Ammâ ehr-i
Kostantaniye içre gürûh- ekyâ yüze çkup, yeñiçeri ve sipâh tâ’ifesinüñ ak leri halk-
âlemi yagma ve tâlân ve rencîde itmekden bir ân fârig ve hâlî olmadlar. Zorba-balar
olan agalaryla ma‘an müttefik-i aleyh olup, ekâbir [ü] a‘yândan birer dürlü bahâne
peydâsyla kiminden yigirmi kîse ve kiminden on kîse celb ve cem‘-i mâl tahsîline
ikdâm eylediler. Minvâlü’l-mezkûr üç ay mikdâr zamân 117 mürûr ile zorbalar hayli
evket tutup min külli vücûh erî‘at- mutahharaya inkyâdlar kalkd ve zulm ü
fesâdlar hod badan ad. Ammâ Siyâvü Paa bu bed-fi‘âlleriñ evzâ‘- nâ-hemvârndan
bî-zâr ve mütehammil olmayup, zorbalardan bir ikisin kendüye tâbi‘ itmek hevesine
düdükde kul tâ’ifesi habîr olup, At Meydân dimekile ma‘rûf mahallde tecemmü‘
eylediler ve zorbalardan vezîre tâbi‘ olmak hevesin idenlerden bir iki zorbay getürüp,
pâre pâre eyledükden soñra hemân cümle ekyâ pür-silâh, cumhûren vezîr-i a‘zam
sarâyna yürüdiler ve: “Siyâvü Paa bizimile ahd ü mîsâk böyle mi eyledi ? Mühr-i
vezâret eline girince rî-hinde itmek niçe olur gösterelim aña” deyüp hücûm eylediler.
Siyâvü Paa’ya dah haber irdükde hemân sarây kapularn muhkem bend itdürüp
cümle iç-oglan ve çukadâr, [16a] sarrâc silâhlanup, ceng itmege hâzr oldlar. Ol
demde gördiler ki, cümle ocak halk zorbalarla krk elli biñden mütecâviz âsilerile
yürüyüp, sarây muhâsara eylediler. Tarafeynden ceng ü ktâl mübâeret old. Âkbet
çokca erâr gavg izdiyâd bulup, âhirü’l-emr yeñiçeri tâ’ifesi on be, yigirmi dâne
büyük toplar çeküp sarây dîvârn fi’l-hâl esâsna erince bir niçe yerden hâke beraber
ykup, hemân erâzil hücûm ve paanñ haremine yüridiler, iç-oglan ve çukadâr târ-mâr
oldlar. Siyâvü Paa bir metin mahalle arka virüp, el kabza-i kemânde gelen süfehây
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Danimend, Siyavü Paa’nn, 3 deil, 5 ay sonra, bir isyan srasnda öldürüldüünü yazmaktadr. Bk.,
Kronoloji, III, 465.
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bir sehm-i kazâ ile cahîme irsâl ider idi. Siktden nakldür ki, dokuz nefer 118 kimesneyi
kendüsi okyla urup katl eyler. Âkbet cumhûrla üzerine yürüyüp ehîd eylediler,
rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyh. Siyâvü Paa’y katl eyledükden soñra hemân haremine
duhûl eyleyüp, cümle mâl u erzâkn yagma ve tâlân eyledükden soñra cevâriye
huddâmn, yeñiçeri ekyâlar dünyâda olmayacak rüsvâlklar eylediler ve bu aralkda
Galata keferesi yeñiçeri sûretine girüp, dürlü dürlü harâm-zâdelikler idenleriñ pek çog
bunlardur. Hattâ ehl olanlarn ellerinden tutup, bâzârda fürûht eylediler. Devlet-i Âl-i
Osmâniyân’da Siyâvü Paa’ya vâk‘ olan hayf u zulm Allâhü a‘lem bir vezîre dah
 q  %
vuk‘ bulmu degildür. imden girü ne te’essüf [16b] müfîd. 119 ~@ q@q "} @ {@ 

El-kssa-i pür-hisse, gürûh- ekyâ bu i dah böyle olup, cürm-i hadesleri
yanlarna kaldugundan ziyâde erâzil ve ekvet kesb ve bî-edeb oldlar. ehr-i slâmbol
esvâklarnda el ele virüp her gâhda (……..) idi. Ve her ne metâ‘ ve esbâb- akmie
görseler yagma idüp, zulm ü ta‘addîleri bî-hadden bîrûn ve kyâsdan efzûn old. Biemri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ bir gün iki yeñiçeri nâmnda nekbetî, bir yorganc
dükkânna varup yorgân bâzâr ider iken bahâsnda ticc iderler. Yeñiçeriler, yorgâncya
hilâf- er‘ bir eyi emîle urup, yorgân alup çekilüp gidince hemân evlâd- resûlden bir
seyyid-çelebî yorgâncnñ feryâdndan terahhum eyleyüp: “Bire! Ümmet-i Muhammed
yok mudur? Nedür bu süfehâ nekbetî zâlimler tâ’ifesinden çekdigimiz?” deyüp, bir
agacñ evcine bir makramay baglayup, ke’enne bayrak eyleyüp “Ümmet-i Muhammedî
olan Sancâk- Resûlu’llâh salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem tahtna cem‘ olsun”
nidâsyla feryâd iderek sarây- hudâvendigâra dogr müteveccih old 120. Allâhü ekberu
a‘zam kebîrâ. 121 Meger cümle nâs cüz’î bahâne isterler imi. Hemân gürûh gürûh, fevc
fevc deryâ-misâli mevc urup, sarây meydânna yürüdiler. Meydân- sarây ve ehr
esvâklar insân ile mâlâmâl old. Ol gice anda karâr eylediler. rtesi pâdiâhdan Sancâk-
Resûlu’llâh’ [17a] taleb eylediler. Pâdiâh- slâm Sultân Süleymân merhûm havf ü
hayetle Atbâzârî eyh es-Seyyîd Osmân Efendi 122, rahmetu’llâhi aleyh hazretlerin
Harem tarafndan burc-i hisâra çkarup, nidâ eyledi ki: “Ey ma‘erü’n-nâs ! Pâdiâhmz
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Silahdâr 7 nefer olarak belirtir. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 333.
“Allah dilediince hükmeder.” el-Mâide, 5/1. Ayetin orjinali “@~q@q "} @ {@ 
 q   
 ” eklindedir.
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Müellifimiz her ne kadar yeniçeriler tarafndan hrpalanan kiinin baka biri olduunu yazyorsa da,
makramasn bayrak yaparak isyan balatan kii dayak yiyen kiidir. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 335; Raid
Tarihi, II, 29.
121
“Allah, en büyüktür ve büyüklükte en yücedir.”
122
Sultân Selim Camii’nin vaizi Atpazarl Osman Efendi. Bk., Raid Tarihi, II, 29
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sizlere selâm ider ve su’âl iderler ki, bu ictimâ‘larna bâ‘is nedür ve ikâyetleri
kimdendür ?” deyü buyurrlar” didükde, bi’l-cümle çagrlaup: “Biz pâdiâhmzdan
honûd ve amân üzreyüz. llâ zorba zâlimleri vilâyeti harâb virdiler. Pâdiâh- âlempenâhñ emriyle hakkndan gelinmesi içün cem‘ olduk” deyü cevâb virdiler. Hemân
burc-i hisârdan mezkûr Osmân Efendi nidâ idüp: “Yâ ibâdu’llah ! Pâdiâhmzñ ol
zâlimlere ve ol bâg lere kat‘â rzâ-y hüsrevâneleri yokdur. Hemân me‘zûnsuz.
Hakkndan geliñ ve sa‘y idiñ” deyü fermân iderler. Ol ân zorbalar birer birer getürmege
baladlar ve her birini dürlü hakretler ile pâre pâre eylediler. Üc gün içinde nâ-bûd
olup, zorba-balar katl olund ve Siyâvü Paa merhûm katl olundukdan soñra Koca
Niânc smâ‘îl Paa nâmnda bir paa vezîr olunup, bi’l-cümle bâkiyyetü’s-seyf olan
ehri zorba bahsinden kat‘ eylemidür. Hicretü’n- nebiyyü’l-mükerrem salla’llâhü
te‘âlâ aleyhi ve selem teslîmâ hazretlerinüñ biñ yüz senesinde fetret-i 123 zorba ref‘
olmudur 124.
Ammâ-ba‘dü, Koca smâ‘îl Paa [17b] dah üç ay 125 mikdâr zamân vezâret
sadrnda müstahkem olup, ol dah bu cerc-i ma‘kûsuñ dolâbn deverân itdüremedi.
Âkbetü’l-emr dârü’s-sa‘âdet agas yazcsna cüz’î itâb eyledigi sebebden azl olunup
sürüldi. Ba‘dehû katl olund, rahmetu’llâhi aleyh. Der-akab Serho Mustafâ

Paa

nâmnda Ermeniyü’l-asl bir kimesneye mühr-i vezâret teslîm olund. Ol esnâda cümle
vüzerâ re’yiyle zayk- hazîne vardur deyü cümle nâsdan kîse akçâs nâmyla cebren ve
zulmen celb-i mâl eyleyüp, be-her kazâdan on kîse guru ve her kîse be yüz guru
hisâb üzre kazâsna göre kiminden on kîse ve kiminden be kîse ve kiminden yigirmi
kîse guru tahsîldâr kapucbalarn irsâl ve cem‘ itmege ihtimâm eylediler. Niçe
ulemânñ vü uhuvvâtñ rz u nâmûsn pâymâl etdürdiler. Hâh-nâ-hâh cem‘ ve tahsîl
olund ammâ memleket fak rü’l-hâl olup, re‘âyâ [vü] berâyâ diger-gûn oldlar. Cem‘ ve
tahsîl olunan mâln dah bir veçhile hayrn görmeyüp, ol sene seferinde götürüp Nemçe
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Metinde sehven “ftrat- zorba” yazlmtr.
Silahdâr, zorba-balarn nasl bir hareket tarz takip edeceklerini müzakere ederlerken Osmanl
Hanedan yerine Krm hannn padiah yaplmasnn da teklif edildiini yazmaktadr. Bk., Silahdâr
Tarihi, II, 340. Müellifimizin böyle bir olaydan bahsetmemesi, bu önerinin yaygn bir görü olmayp,
fikrî bir alt yapsnn bulunmadn gösterebilir. Osmanl Hanedan yerine Krm hanlarndan birinin
getirilmesinin tartld dier dönemler için bk., Feridun Emecen, “Osmanl Hanedanna Alternatif
Araylar: brahimhanzâdeler Örnei”, XIII. Türk Tarih Kongresi, III/III, Ankara 2002, s. 1877-1886.
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Danimend, Kronoloji, III, 466’da Koca smail Paa’nn tam olarak 2 ay sadarette kaldn ve
1099’da azledildiini yazmaktadr.
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kâfîrine teslîm eyleyüp kendüleri firâr eylediler. Kle’n-nebiyyi salla’llâhü te‘âlâ aleyhi
ve sellem:

126

      


BEYT

Her ne deñlü zâlim olsa bir kii ol pâdiâh
Rahmet ü fazl u keremden aña virir mühleti

Lîk zâlim cevrile hadden aarsa zulmeti
[18a] öyle urur yere kim dutarlar andan ibreti.
Ba‘dehû müâvere olunup srf bakrdan mangr 127 darb olunmag ma‘kl görülüp,
Sultân Süleymân hazretlerine i‘lâm eylediler. Pâdiâh hod bir dervî tab‘ kimesne idi,
her ne dirler ise belî der idi. Def‘-i zayk- hazîne içün vezîr telhîs eyledi. Pâdiâh- âlîcâh dah rzâ-y erîfleri olup, üç sene mikdâr zamân mangr râ’icü’l- vakt güzer eyledi.
btidâen zuhûrnda azîz olup, hattâ: “Bir mesâlihe altun ve guru virsek, bize mangr
vir” deyüp mangr virdükde makbûl olur idi. Ammâ ikinci sene etrâf u eknâfda usta ve
kalpazânlar peydâ olup, üslûb- mangra bir taklîd üzre kat‘ eylediler. Farknda degme
kii kdir olmaz idi. Arnavud ve Kbtî mangr çogald ve taraf- mîrîye mâl re‘âyâdan
isâbet eyleyen cizye mâl ve tekâlîf-i âkkadan alnan akçe her ne ise sâlis-i sâlisan üzre
ya‘nî iki hissesi sîm ü zer bâk si slâmbol mangr[] olsun deyü fermân sâdr old. Ve
cizyedârlar ve sâ’ir tahsîldârlar mangr almaz oldlar. Mâbeynü’n-nâs Arnavud mangr
kanks ve slâmbol mangr kanks ma‘lûm- mechûl ve emr-i asîr oldug eclden bi’lcümle nâs mangrdan menfûr oldlar ve geçmez olur gibi old. Vâlî-i vilâyet bulunan
hâkimler ve paalar kalb mangr darb iden süfehây dutup haklayup yolladlar. Aslâ
hakkndan [18b] gelmek mühimm idinmediler. Hemân bir gün bagteten hatt- hümâyûn
sâdr olup: “Mangr geçmeye” deyü dellâllar nidâ eylemege baladukda, Allahü ekber
halk- âlem mâtem-zede old. 128 Büyük bâzergânlarda be yüz kîse zarar gören kimesne
vâk‘ olmudur. Âlem bir gûne dah harâba yüz tutmud. Ol vaktlerde zulm [ü] cevriñ
hadd-i beyân yogd. Adû-y dîn [ü] devlet, kâfir-i bed-cibillet her tarafdan hücûm
üyleyüp, memâlik-i mahrûse muzdaribü’l-hâl olmud ki, el-yâzü bi’llâh mine’ssâmi‘în.
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Benzer metin için bk., Buhari, 4409.
Metinde “mangr” kelimesi yazlrken “¡” harfi yazlmamtr.
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Mehmed Giray bakrdan para baslmasn II. Süleyman döneminde yasaklanm gibi anlatmasna
ramen; bu yasak II. Ahmed döneminde ilan edilmitir. Bk., Bekir Kütükolu, “Süleyman II”, A, X I ,
161.
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Netâyic-i kelâm, hemân Vezîr-i a‘zam Serho Mustafâ Paa cümle ümerâ-i kirâm,
ulemâ-i zevi’l-ihtirâm birle müâvere eyleyüp, Krm hân olan evketlu ve azemetlü
Selîm Giray Hân hazretlerin Edrene’ye da‘vet olunup, umûr-dîde pâdiâh- âlî-câhdur,
andan dah bu derdiñ devâs su’âl olunup, onlarñ rây-i erîfleriyle sefer

tedâriki

görilüp, sefer olmas ma‘kl ve müstahsen görüldükde hatt- hümâyûn ile bir kapucba
aga ta‘yîn ve irsâl olund.

[ RUSLAR’IN HEZÎMETE URATILMASI ]
Bu aralkda Moskov keferesi ktelehümu’llâhü te‘âlâ ecma‘în 129 dah frsat
ganîmetdür deyüp, ferce buldukda yedi kerre yüz biñ askerile bir rivâyetde dah
izdiyâdla diyâr- Krm üzerine hücûm ve u kasdn cezîre-i Krm’ harâb ve zabt
itmek tama‘yla yürüdi. Hattâ Ur kal‘as, cezîre-i Krm’ñ seddü’l-bâbdur, anñ
hendegine top altna iridi. Ol vaktde hân hazretlerinüñ veled-i kebîrleri [19a] Devlet
Giray Sultân kalgalar ve Azemet Giray Sultân birâder-i nîk-sag rleri bunlarñ
mansbnda idi. Cemî‘ vilâyet-i Krm halk, cezîre-i Krm’dan ümîdlerin münkati‘
eylemiler, herkes nefsî nefsî eyne’l-meferr vâdîlerin hayrân ve sergerdân kalmlar
iken merhûm ve magfûr cennet-mekân Azemet Giray Sultân bir kahhâr u cebbâr, secî‘
pâdiâhzâde olmagn gayret kuagn meyânna bend idüp, bir mikdâr Tatar- mümtâzser-firâzlaryla ilerü gelüp: “Kan benimle bu dem rzâ-y Rahmân, hûr u glmân
isteyen, zümre-i ehedâ ve livâ-i mürtazâ tahtnda dâhil olmak dileyen. Fî-sebî’lillâh cân
fedâ iden ve gzî defterlerine ism yazdran” deyüp, bir gayret ve heybet ve salâbet birle
ra‘d- felek-misâl tekbîr-i künân tabur- dûzah-mekân üzerine sadâ-y Allah Allah gûyân
ile hamle kldukda 130 "*#"     
 âyet-i kerîmesi vird-i lisânnda cârî, <"¢ "
131
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hadîs-i erifiyle kalb-i latîfi reyb ü riyâdan ârî, avn-i Rabbânî ve inâyet-i

Hemdânî zuhûryla kâfir-i bed-ahlâkñ cerc-i feleklerin sadr- semend ü pesendlerile
ikest ve ârâyi ve derneklerin kesdirüp, hattâ kâfir-i bed- ef‘âl on yedi kat araba ile
kal‘a-vâr etrâf u eknâfn hisâr ve muhkem ihâta ve hfz itmidi. Hamle-i ûlâda alt kat
129

“Allah onlar kahretsin!”
“üphesiz Allah kullarn çok iyi görendir.” el-Mü’min, 40/44.
131
“üphesiz ameller, niyetlere göredir.” Buhari, Bedü’l-Vahy, 1; man, 41, Nikah, 5. Müslim, mara,
155;Tirmizi, Fedailü’l-Cihad, 16; Nesai, Taharet, 60; bn Hanbel, I, 25,43.
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arabalarn târân eyleyüp, mâbeyninde bulunan kefere-i sakar-karâr mâlik-i cahîme ihdâ
ve tu‘me-i tîg-i [19b] âbdâr olunup, on beden mütecâviz toplarn eylediler. El-hakk
arzû-y ehâdetile sultân- mezkûr aceb gayret ve hamiyyet eylemidür. Süheyl ibn
Hanîf radyallâhü anhü, Resûlu’llâh salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinden
rivâyet eylemidür ki:

132
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Ya‘nî: “Bir kimesne ki, Hakk celle ve alâ hazretinden sdkla ehâdet isteye, Hakk
sübhânehu ve te‘âlâ an ühedâ’ menzillerine yetidürür. Eger döegi üstünde dah fevt
olur ise” dimekdür. Ve mâm- Müslim rahmetu’llâhi aleyh naklinde Enes bin Mâlik
radyallâhü anhü rivâyet eylemidür ki:   % "ª¢ ">"« ¦" ¬ }  ¢ <">
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*$ Ya‘nî: “Bir kimesne gerçekden ehâdet taleb eylese aña ehâdet mertebesi

virilür. Egerçi ehâdet müyesser dah olmaz ise” dimekdür.

El-kssa, hayli ikdâm ve sa‘y [ü] ihtimâm olund. Lâkin kâfir-i ûm-cibillet
gyetü’l-gye kesretinden kat‘â inhizâm eklin göstermedi. Rivâyet olunur ki, ol bir
cânibinde olan mel‘ûnlardan bir dil aldlar. Su’âl olundukda ceng oldugunda aslâ habîr
degil: “Ceng old m?” dirimi. Tahammüldür ki, vâki‘ ola. Zîrâ: “Böyle kesret-i küffâr
görülmü degildür” deyü müsinn ü ihtiyârlardan istimâ‘ olunmudur. Asâkir-i slâm,
sultân- mezkûrdan böyle gayret ve salâbet müâhedesinde her kii haddinden bîrûn
cür’et ve ikdâm [20a] eylediler. Hattâ ba‘z küttâb tâ’ifesinden ömründe tabur ne ekl
olur görmek degil, belki istimâ‘nda hazz- nefsleri olmayan kimesneler sultân-
merhûmdan bu ikdâm re’yü’l-ayn müâhede klduklarnda anlar dah insâf eyleyüp,
ceng eylemilerdür deyü nakl olunur, el-uhdetü ale’r-râvî. Ammâ mürikîn-i dalâletmekîn böyle ikdâm- müslimîni müâhede kldukda kulûb- ekvet-i süfelâtna bir
mikdâr havf- gürîzân vâk‘ old. Ammâ siper-i nifâk çehre-i bî-mezâkna çeküp, bir iki
gün dah metânet ü mel‘anet gösterdi. Lâkin suszlk harâreti tâkat- sabr-karârlarn
elden alup, bî-tâb oldlar. Âhirü’l-emr deñiz suyn içmege baladlar. Bâ-husûs Bahr-i
Siyâh’ñ iyi semm [ü] helâhilden cüz’î noksân iken çâr-nâçâr hemân içen kâfir-i bed-kâr
ve at ve gâv fî’n-nâr- fî’s-sakar olmakdan hâlî olmadlar. Muhassal nâçâr karâr firâra
mütebeddil eylediler. Bir tarafdan suszlk zahmeti ve bir tarafdan sultân- merhûmñ
ikdâm [u] hamiyyeti Tatar- hûn-hârlar 134, îr-ner gibi etrâfnda olan cemmin, huk-i
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Müslim, mare, 157; nb Mace, Cihad, 15; Ebi Davud, Vitr, 26.
Müslim, mare, 156.
134
Müellif, eserin tamamnda “hûn-hâr” kelimesini “hân-hâr” eklinde yazmtr. Bk., 21b, 26a, 45a, 52a,
60a, 62b, 73a, 77a.
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ihrâk- bi’n-nâr eyleyüp, melâ‘în-i henâziriñ sarây- menkûblarna dürlü dürlü hakretler
getürdiler. Böyle re’y-i bâ-savâblar ile vilâyet-i Krm öyle bir azîm ve kavî dümenden
halâs olmudur. Hudâ-y müte‘âl bâ‘is-i halâs olanlarñ rahmetin ziyâd ve ecr-i
mükâfâtn eyleye! te nesl-i Cengiziyân’da mümtâzü’l-akrân, bendîde-i cihân merhûm
Azemet Giray Sultân gelmidür ve bir def‘a dah diyâr- Ak-kerman’a ser-asker iken,
Lehli keferesi [20b] krallaryla seksen biñ mikdâr küffâr- erâr cem‘ olup Ak-kerman
ve Bender üzerine hücûm eyledükde, merhûm sultân- zî-ân karulayup, azîm
muhârebe vü cidâl eyledükden soñra kefereyi bozup, çok kâfir depeleyüp azîm
doyunluk ve yüz aklg zuhûra getürdiler ve Zabur serhaddinde klayup, niçe gûne
yararlklar eylemidür ve çok kimesneyi çerâg- dil-hâh ve hayr-hâh idinmilerdür. 135
Bi-emri’llâhi te‘âlâ mu‘ammer olmayup, sin-i erîfleri otuzdan mütecâviz zamân içre
Ak-kerman’da vefât eyleyüp, cesed-i erîfin diyâr- Krm’a getürdiler. Rivâyet olunur
ki, mevtinde Müslümânlar mâtem eyledüklerinden gayr Yahûd ve Nasârâ tâ’ifesi bile
mâtem eylemilerdür. “Hayfâ ki, böyle bir ehî, kerîm insân ve böyle bir bahâdr sultân alî-ân gitdi elden” didiler. Hakk sübhânehu te‘âlâ taksîrâtn afv eyleye, âmîn!

Beytü’l-Münî
Ne merd idi görüñ ol âh- mutî‘
Felek çok devr ider mislin görünce
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Ruslar’a kar kazanlan bu zaferin anlatm Gülbün-i Hânân ve Umdedü’t-Tevârîh’de daha farkldr.
Müellifimiz, Selim Giray gelmeden evvel Azimet Giray’n gayretleri sâyesinde savan kazanldn
yazmaktadr. Umdedü’t-Tevârih bu sava daha muhtasar anlatmakla beraber, Mehmed Giray kadar
olmasa da Azimet Giray’n bu baardaki rolüne deinmektedir. Ama asl kahraman Selim Giray’dr.
Bk., Umdedü’t-Tevârih, s. 13-16. Ancak Gülbün-i Hânân, sava Umdedü’t-Tevârîh ve Seyyid Mehmed
Rza’nn, es-Seb’u’s-Seyyâr fî Ahbâri Müluki’t-Tatar adl eserlerden özetleyerek anlatmtr. Gülbün-i
Hânân’a göre Ruslar, hann Krm’da olmamasn frsat bilerek Ur’a saldrdlar. Bu haberi alan Selim
Giray hzla yola koyuldu ve çok ksa bir zamanda Rus ordusunun karsna çkt. Rus askeri iki yüz bin
kii ve bin toptan müteekkildi. Bu kesret karsnda Selim Giray, ordusunu üç kola ayrd ve gerekli
sava düzenini ald. lk gün iddetli savalar olmasna ramen kesin bir sonuç alnamad. kinci Azimet
Giray, atn Rus ordusunun merkezine sürünce tüm Krm askeri evke gelip, Ruslar’a kar büyük bir
zafer kazandlar. Ancak Ruslar Krm’ tamamen terk etmeyip, Kuya’a orduahlarn kurdular. Han da
burann karsna orduahn kurmu ve dada da önemlisi Rus askerinin su kaynaklarn ele geçirmiti.
Böylece Ruslar susuzluk nedeniyle buradan da çekilmek zorunda kalmlardr. Böylece Krm birlikleri
sayca ve donanm olarak kendilerinden daha iyi bir durumda olan Ruslar karsnda tarihî bir baar
kazanmlardr. Bk., Gülbün-i Hânân, s. 111-113. 1100’de Ruslar’a kar kazanlan bu zaferin en önemli
kayna hiç kukusuz Silahdâr Tarihi’dir. Çünkü Silahdâr Mehmed Efendi, bu savaa bizzat katlmtr.
Savan tüm aamalar hakknda önemli bilgiler vermektedir. Özellikle Rus askerlerinin sayca çok olmas
ve susuzluk nedeniyle çekilen zorluklar teferruatl bir ekilde anlatmaktadr. Silahdâr, Mehmed Giray’n
aksine, Azimet Giray’n üstün baarlarndan bahzetmez. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 440-445. Selim
Giray’n bu zaferi hakknda bir zafernâme kaleme alan Sabit de önemli bilgiler verir. Bk., Sabit,
Zafernâme, haz. Turgut Karacan, Sivas 1991.
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Meger izhâr ola ol demde mehdî
Büker kaddin bu cerh yüzler sürünce

Nizâmî Goft
Kâse-i cinnî Hudâ mî-koned
Ez san‘at- hy edâ mî-koned
Hest derîn-i dâ’ire-i lâciverd
Mertebe-i merd bi-mikdâr merd 136
kelâmna çünki bi-emri’llâhi te‘âlâ Moskov kâfiri münhezim old.

Bu fütûhât- ekber lûtf- Hudâ, bi-hürmeti Muhammed Mustafâ salla’llâhü te‘âlâ
aleyhi ve sellem Krm gzîlerine müyesser oldukda, cümle nâs hamd ü senâlar idüp,
mesrûr [u] ferahnâk herkes mahalli mahalline ric‘at eylediler. Ve bu ahbâr- meserret,
âleme münteir olup; pâdiâh- cihân, Sultân Süleymân [21a] bin brâhîm

Hân

hazretlerinüñ mesmû‘- erîfleri oldukda, hân hazretlerine kemâl mertebe itiyâk üzre
oldlar. Hemân hatt- hümâyûnyla bir kapucba aga irsâl ve Âsitâne-i sa‘âdet’e
mu‘azzez ü mükerrem da‘vet buyurdlar. Hân hazretleri dah sem‘an ve tâ‘an ve
münkd olup,
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evket birle Âsitâne-i saltanat cenâbna azîmet ve müteveccih buyurdlar. Kat‘- menâzil
ve tayy-yi merâhil ile bir rûz- fîrûzda mahrûse-i Edrene’ye bir günlük mahalli mikdâr
kaldukda, bu tarafdan ekâbir [ü] a‘yân- vilâyet, vükelâ-y nîk-himmet, vüzerâ-i dîn ü
devlet istikbâl ile karulayup, vezîr-i a‘zam Çölmekli nâm kurâda vâk‘ sarây-
hudâvendigârda azîm ziyâfet ve tedârik görilüp, mahall-i mezbûrda yemeklenüp, Selîm
Giray Hân hazretlerine bir müzeyyen rah- cihân-peymâ çekdiler. Devlet ü sa‘âdetile
binüp, alay baglanup, tevk r ü tekrîm birle ehr-i Edrene’ye dâhil oldukda bir âlî sarâya
nüzûl buyurdlar. Sarây- mezkûr, Maktûl Kara Mustafâ Paa merhûmuñ bünyâd,
azîm, mükellef sarây idi. Devlet ü ikbâl birle geçüp, sarây- mezbûrda sâkin olund. Üç
gün istirâhat kldukdan soñra Pâdiâh- âlî-câh Sultân Süleymân hazretleri, Selîm Giray
Hân hazretlerin sarây- hümâyûna da‘vet buyurup, kemâl-i i‘zâz u ihtirâm ile eltâf-
136

“Hudâ’nn yaratm olduu cinnî kâsesi/stenilen sanattan yaplmtr/Bu, lâciverd daire
içindedir/nsann derecesi mertlii ölçüsündedir.”
137
“Kim ki davete icabet etmezse, Ebu’l-Kasm (Hz Muhammed)’a holanmad bir davranta bulunmu
olur. Kötülük yapm olur.”
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mâlâ-nihâye ile hâtrn su’âl buyurup, ba‘de bir esb-i cihân-peymâ ve semmûr kürk ve
mücevher sorgûc ve dörd zehebile murassa‘ terke kuadup [21b] ve miyânna cevâhir
ile bir memlû tîg-i hûn-feân takup, fermân- kazâ ceryânlar Üsküb ve Aybek
kasabalar üzerine vâk‘ olan kefere-i dûzah-mekîn ve ol vilâyetlerde vâk‘ klâ‘ 138 vü
bilâd- müslimîn, mezkûr kefere-i melâ‘îniñ err-i mazarratndan def‘ ü erâr, a‘dâ-y bîdîni darben ve kahren ref‘ eylemege ta‘yîn buyurdlar. Hân- alî-ân hazretleri dah
sem‘-i icâbet birle kabûl buyurup, asâkir-i Tatar’ñ gelmesine müterakkb old.

Bir kaç günden soñra bir mikdâr Tatar- kürk-i hûn-hâr cem‘ olup ehr-i
Edrene’den, Üsküb üzerine azîmet ve müteveccih buyurdlar. Kat‘- menâzil-i dûr ü
drâz ve tayy-yi merâhil niîb ü firâzla ser-menzil maksûd muhayyem asker-i zaferrehber ve kubbe-i bârgâh künbed gerdûn-hemser idüp, îrân- Tatar ve pelenkân-
merdüm-ikâr sitân- merdüm arasnda mihmân ve ârâm idüp, irtesi sultân rûz-i fîrûz
top- gerdûn kûb-i âf-tâbla kal‘a-i Mina’y feth idüp, burc [u] bârûya subh-gâh
alemlerin dikdi. Ceng uran cünûd ve Tatar- gümân- esved dah göcüp, fevc fevc
Kaçnak Bogaz dimekile ma‘rûf bir derbend-i mahûfdan ubûr eylediler. Meger melâ‘în-i
hasâret-âyîn Çolak nâm bî-dîn Nemçe çâsârnñ makbûl lâ-tebîh bir vezîr-i mechûli
mel‘ûn ol vilâyete havâle-i cinnî-vâr musallat olup, tahmînen on biñden mütecâviz
kâfir-i bedgirdâr ile hân hazretlerinüñ önün kesdirüp çka geldükde asâkir-i zaferme’âsir dah kefere-i dûzah-mekîni görince mukbil oldlar. Hemân tarafeynden ceng ü
cidâl, harb ü ktâl vâk‘ [22a] olup; melâ‘în-i bed-cibillet, gürûh- hnzîr misâl gzîyân-
Tatar üzerine hücûm eyledükde îr-nerler dah el, tîr [ü] kemâna urup, oklanm hnzîre
dönderdiler. Âkbet melâ‘în-i hâsirîn

vâdîlerin mülâhaza kldlar.

Vücûd- bî-sûrlarn arsa-i âlemden nâ-bûd olacagn bildiler. Lâkin gayret-i câhiliyye
hasebiyle inâdlar üzre karâr ve fesâdlar srâr eylemege sa‘y u ikdâm iderler idi. Hân-
alî-ân, asâkir-i slâm’ñ zahrnda k’im olup, gece ile hazret-i cenâb- rabbi’l-izzetden
isti‘ânet ve nusret talebinde du‘âdan hâlî olmayup, Tatar- addüv-ikâra gayret ve
hamiyyet üzre
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 istimâlet ve in‘âm u ihsânlar eylerler idi. Âte-i

ceng sâ‘at be-sâ‘at ziyâde olup, merdân- kâr-zâruñ berk- emîr ü dümene sözleri
küllî a‘dây galtân ve küffâr- hezîmet-i‘ârñ bogazlarn almaga baladlar. Bi-
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Metinde sehven “klâ‘” eklinde yazlmtr.
“Mü’minleri savaa tevik et.” el-Enfâl , 8/65.
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küffâr- bed-girdâr on biñden belki mütecâviz Nemçe ve Macar la‘în firâr itmege ikdâm
eylediler. Ammâ Tatar- dümen-güzâr elinden istihlâs müyesser olmayup, kimini katl
ve kimini esîr eylediler. nâ’allahü’r-rahim dil halâs olmad. Çolak nâm küffâr cümle
mâl [ü] menâli ile esîr old. Çünki bu feth-i mübîn Selîm Giray Hân hazretleri müâhede
eylediler. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretlerine sad hezâr hamd ü senâlar eyleyüp,
ehr-i Üsküb ve Aybek üzerine azîmet eylediler.
Bi-emri’llâhi te‘âlâ hân hazretlerinüñ [22b] müteveccih oldug sadâsn istimâ‘
iden küffâr hemân memâlik-i mahrûse snurndan ihrâc ve firâr itdiler. Ol sebebile ehr-i
Üsküb’i ve sâ’irlerin kefereden hâlî bulup zabt eylediler ve Karpoz 141 nâm haydûd
keferesin dah ele getürüp, zecren 142 kazga urup, hemân ol vilâyetleri bi’l-cümle feth
eylediler. Hân- zî-ân hazretlerinüñ gayret ve ikdâm olmasa Nemçe kâfiriyle, Firenk
la‘îni ehr-i Selânik yaknnda birbirine ulaup, Kostantaniye’ye ol sene irmesi mukarrer
olmud. Rûm-eli’ni, yed-i kâfirden halâsa bâ‘is olmulardur. 143 Hakk sübhânehu ve
te‘âlâ ecrin ihsân eyleye! Ba‘dehû bu fütûhât- kesîrü’l-berekâtdan sürûrü’l-kalb-i ferah
ve def‘-i narh olunup, ehr-i Edrene’ye avdet buyurdlar. Sâlim ü gnim mahmiyye-i
Edrene’ye vusûl ve duhûllerinde bi’l-cümle vüzerâ-y nîk-rây istikbâl idüp, bir mertebe
ikrâm- tâm ve tevk r ü ihtirâm ile: “Gazâñ mübârek-bâd, Hakk te‘âlâ mu‘în [ü] zahîriñ
ola. Dâ’im dümenleriñ makhûr ola” deyerek du‘â vü senâlar ile getürüp, bir sarây- âlîcâha nüzûl buyurdlar. Ba‘dehû vezîr-i a‘zam âlî ziyâfetler ile hân hazretlerin ikrâm
eyleyüp, pâdiâh- âlî-tebâr hazretlerleriyle mülâk oldukda, mazhar- eltâf- bî-nihâye
olmudur. Hattâ krkdan mütecâviz sâhibü’n-neseb-i Cengiz Hân evlâd selâtînden
cerâg- hayr-hâh idinüp, kimisine on yük akçe ve kimine be yük akçe, ednâ
mertebesine bir yük akçe sâlyâne recâ eyleyüp, taraf- ehriyârîde recâs aslen redd
olunmayup vücûda gelmidür. [23a] Hakk ki, pâdiâh- Âl-i Osmân ile Cengiz Hân
evlâd ahd ü bey‘at birle böyle bir mukarreb ve musâhib sözi geçkin hân- alî-ân sâhibi ihsân çerâg ve du‘â-gûy-i mecîd mesmû‘ olunmamdur. Ve tarîk-i müdâhene kyâs
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“Seveceiniz baka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardm ve yakn bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey
Muhammed!) Mü’minleri müjdele!” es-Saff, 61/13.
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Karpos. Bk., Bekir Kütükolu, “Süleyman II”, A, X I , 166.
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Metinde “zecren ele” eklinde yazlmtr.
143
Müellifimiz, bu olaylar çok ksa anlatmaktadr. Selim Giray, Karpoz’u öldürdükten sonra Prizren ve
Pritine’de dümann hezimete uratlmasnda önemli baarlar elde etmi ve Novabordo’nun fethinde de
büyük katklar olmutur. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 490-496; Zübde-i Vekayiât, s. 353-356.
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olunmaynca hidmetkârlarn ikier tugl paa eylemidür ve Krm halknuñ nsfna,
belki dah izdiyâdna ze‘âmet ve tîmâr ve ulûfe recâ eyleyüp, taraf- Devlet-i Âliyye’den
ihsân olunmudur. El-insân abîdü’l-ihsân 144

mefhûmunca halk bende idinmidi.

Kerem ser-çemesi ile kerâmet, mürüvvet ma‘deni, sâhib-i sa‘âdet, aceb-baht- güâde
ve âkbet-endî pâdiâh idi. Dâ’imâ halkyla hüsn-i mu‘âmele eyleyüp, dil-nüvâht ider
idi. Netekim buyurmudur: “Ra’sü’l-akl medârâtü’n-nâs, ba‘de’l-îmân.” 145 Muhassal-
kelâm, Üsküb fethinden avdet eyleyüp, Edrene’ye geldükden soñra üç ay mikdâr
zamân ehr-i Edrene’de meks ü ârâm eylediler. Ba‘dehû izn-i ehriyâr ile mahrûse-i
Edrene’den irtihâl eyleyüp: “Yâ azm-i Krm!” deyüp çekilüp, devlet ü sa‘âdetile revân
oldlar. Bir rûz- mes‘ûdda tahtgâhlar olan ehr-i Bagçe-sarây’a vusûl ve nüzûl
buyurup, adl ü dâd ile hükm ü hükûmete itigl gösterdiler ve erî‘at- Muhammedî
salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem icrâsna kemâliyle sa‘y u ihtimâm üzre takayyüd-i
tâm eylerler idi. Netekim buyurr:
erîfinde dah buyurur kim:
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Ammâ Nemçe keferesi ferce bulup, [23b] kal‘a-i Budim ve Pete vesâ’ir
serhadd[e] vâk‘ olan klâ‘ vü bilâd- müslimîn[i] zabt idüp, anlara dah kni‘ olmayup,
Ösek gebr-niîn zabt eyleyüp, öñüne gelür bir ferd yok. Belgrad’a gelüp, kal‘a-i
Belgrad’ dah zabt idüp Semendire ve Ni, ehirköyi kal‘asn zabt eyleyüp, tâ Sofya
ehrinüñ sûrna gelince andan nehr-i Tuna kenârnda vâk‘ fethü’l-slâm Vidin kal‘asn
kabz eyledükden soñra Bosna-sarây’ semtlerinde zabt eyledigi klâ‘ vü bilâd adedi nâma‘lûmdur. Üç def‘a Bosna-sarây’n gret idüp, âkbet ihrâk- bi’n-nâr eyledi.
Umûmen Arnabud vilâyetini zabt eylemiken Selîm Giray Hân hazretlerinüñ ikdâm
birle feth olund. Sâbk nakl olundug üzre ve umûmen Erdel-Macar vilâyetin kabz
eyledi ve Eflak içine dah bir niçe def‘a gelmidür. nâ’allâhü te‘âlâ aagda nakl
olunur. Zabt eyledigi bilâd [ü] klâ‘ ve kasabât ü kurâ hadd-i pâyân yokdur. Selefden
gelen pâdiâhân- Âl-i Osmân, rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyhim ecma‘în bunca hazîne ve
asker telef idüp, cân u badan geçüp, mâlik olduklar vilâyet tâ Sofya hudûdna gelince
kefere-i dûzah-mekîn zabtna dâhil old. Sâ’ir nâs hemân hayrân [u] sergerdân ve herkes
araba ve at tedârikin görüp, firâr itmek sadedinde oldlar. Hattâ Serho Mustafâ Paa
144

“nsan, ihsann kölesidir.”
“Akln ba imandan sonra insanlarn övünç kaynadr.”
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“Kyamet gününde insanlarn en sevimlisi (Allah’a en sevimli geleni) adaletli devlet reisidir.”
147
“Bir anlk (saatlik) adalet, yetmi senelik ibâdete muadildir.” Benzer bir ifade için bk., et-Tergb ve’ttehzib, 3/117, no:3305.
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asrnda sulh murâd olunup, kal‘a-i Ni’den snur kesilmek üzre bi’l-cümle nâs rzâ
virmiler iken, Rûm-eli kad-askeri

bulunan efendi, bir sâhib-i nâmûs ve dîndâr

meâhir-i ulemâdan sâhib-i nâmûs u âr olmagla ma‘kl görmeyüp: “Bunca memâlik-i
slâm [24a] kefere-i dûzah-mekîn tasarrufunda iken sulh olmak gayret-i dîn-i slâm’a
lâyk degildür. El-hükmüli’llâh ceng ideriz” didi. Rzâ virmedigi eclden sulh
bozulmudur. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ taksîrâtn afv eyleye! Bi’l-cümle nâs diyâr-
Rûm’dan ümîdlerin münkat‘ eylemiken, mezkûr efendi hazretleri bâ‘is-i ihyâ-i vilâyet
olmudur. Ol sene dah seferden avdet olunup, mahrûse-i Edrene’ye gelindükde Hakk
sübhânehu ve te‘âlâ lûtf u keremi birle Serho sadr- vezâretden ser-nigûn idüp, kasabai Malkara’ya sürüldi. Bir kaç ay sâkin oldukdan soñra katl olunup, mâl mirîye zabt
olund ve cihân halkn anñ zulm [ü] fesâdndan pâk ve halâs eyledi.148
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mefhûm- erîfi üzre ol zâlim ref‘ olup, cenâb- âsaf-menâb, vezîr-i lâ-nazîr, bâlâ-

niîn, vâlâ-tedbîr, umde-i vüzerâ-i izâm, sâhibü’-erîfü’l-ihtiâm hulâsa-i etvâr devâr-
leyâlî vü eyyâm, destûr- mükerrem ü müfehhim, ulemâ-i izâm, ferîdü’l-asr Köprülizâde Mustafâ Paa verefe‘ahu limâyeâ 150 hazretlerinüñ cemâl-i cihân-ârâlaryla âlem
nûr- fezâ ve zînet ü ziyâ bulup, sadr- vezârete kadem-i yümn-i âsâr basdug gibi cemî‘
re‘âyâdan tekâlîf-i âkkay ref‘ idüp, tedârik-i mühimmât- dîn ü devlet ve telâfî-i
mu‘azzamât

umûr-

mülk ü millete mübâeret buyurdlar ve kendülerin Bogaz-

hisâr’ndan ihrâc olunup, mühr-i vezâreti yedine teslîm olunmud.

[EHRKÖY’ÜN FETH]

Hemân mühimmât- sefer hâzr oldug gibi azm-i cihâd fî-sebî’lillâh ve niyyet-i
hulûs- kalbile hasbeten-li’lâh müteveccih [24b] buyurdlar ve sa‘âdetli Selîm Giray Hân
hazretleri dah da‘vetile ehr-i Edrene’ye terîf buyurmular idi. Lâkin mizâclar gyet
za‘f üzre alîl olmagn sefere taht- revânla gitmek fermân olund. Hasbe’l-iktizâ vezîr-i
alî-ânla ma‘iyyeten azîmet buyurdlar. Veled-i kebîrleri Devlet Giray Sultân’, diyâr-
Krm’da kalga bulunup, bu tarafdan hân hazretleri Sultân- mezkûr ser-leker eyleyüp
yigirmi biñden mütecâviz askerile diyâr- Krm’dan irtihâl eyleyüp, imdâd- dîn ü
devlet niyyetü’l-izz fî-sebîli’llâh ve mütevekkilen-alallâh deyüp revân old. Vezîr-i âsaf148

Tekfurdal Bekrî Mustafa Paa, azledildikten yaklak bir ay sonra Rebiülevvel 1101’de Malkara’da
vefat etmitir. Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 357; Sicill-i Osmânî, IV, 406.
149
“Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylk vardr.” el-nirâh, 94/6.
150
“Allah onu dilediince yükseltir.”
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tedbîr dah bu tarafdan kat‘- menâzil ve tayy-yi merâhil 151 iderek bir gün ehirköyi
dimekile ma‘rûf bir kûtâh palankaya vusûl bulup, sünnet-i resûlu’llâh üzre elçi irsâl
buyurup: “Dîn-i slâm’ kabûl idesiz, veyâhûd cizye virmege râz olasz” artn teblîg
buyurdlar. Klü’n-nebiyyü aleyhi’s- selâm 152 ~§ ¦¤}   `} " ~|¢ `| ²$ }
mefhûm- erîfine amel buyurdlar, ammâ derûn- kal‘ada bulunan kefere-i fecere,
selefde gelen vüzerâdan böyle teklîf görmediklerinden gyet ba‘îd görüp, istihzâ‘
eklinde ba‘z herze vü hezeyân sözler ile birisin dah kabûl itmediler. rsâl olunan
âdem, vezîr-i a‘zam hazretlerine vusûl bulup ahvâli ma‘lûmlar oldug gibi hemân
fermân buyurup, kal‘a-i ehirköy’[i] bir kaç yirden ejder-dem bâlyemez toplar ile
dögme[ge] baladlar. Paa-y âsaf-tedbîriñ verd-i lisânnda ! /# ! ;
# <& & +
153
154

=#;
# <&> $ ?#<*& @

& $+ &jp & & [25a] hitâb- müstetâb cârî +q# $ $ ?#wx& =& $ + ${ ?#<*& @ `
& $+ 
& ?#<*$ |! # ! & }+ $
! \# *& ^& _! & J
! WQ X& # =& `

& ?#_$ +; # ~# 
& $ & =! # $ + $ W$ w
& $ ! j$ "
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pâklar reyb ü riyâ ve ekk [ü] gümânden ârî hâliyle ve nefsiyle cihâd- fî-sebîli’llâh ve
rzâ‘-li’llâh kesbinde sa‘y ü ihtimâm üzre rû-yi aczin arz [u] niyâz üzre pâymâl klup,
du‘âdan münfekk olmazlar idi. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ netekim buyurur ! 
$ & w
! & $}?#!
155

! \# & avn-i Rabbânî ve inâyet-i Samedânî zuhûra gelüp, ol gün kal‘a-i ehirköyi

dögülüp irtesi vire bayragn burc- hisâra diküp, derûn- kal‘ada bulunan kefere-i fecere
emânla çkdlar. 156 Kal‘a-i mezkûr zabt olunup, harâb mahalleri ta‘mîr olundukdan
soñra derûnuna müstahfazân ve dizdâr ta‘yîn olunup, çkan kefere ile dah âdemler
koup kal‘a-i Ni’e îsâl buyurdlar.

[N KALES’NN FETH]

Ba‘dehû alaylar baglayup, tabl ve sûrnâlar çalnup, kösler güm güm öterek,
davullar feryâd iderek azm-i kal‘a-i Ni deyüp, azîmet ve müteveccih oldlar. Kal‘a-i
151

Metinde sehven “merâhîl” eklinde yazlmtr. Ayn yanl yazm için bk., 37b, 45a, 46b, 51a, 53a,
57a, 58a, 73a, 79b, 85a, 94a ve 104b.
152
“Ümmetimin fesad zamannda benim sünnetime sarlan kimse için yüz ehid ecri vardr.” el-Münziri,
et-Tergyb ve’t-Terhib, et-Tegib fî ittibai’l-Kitab ve’s-Sünne, 64; Beyhaki, Kitabü’z-Zühd el-Kebr, 207.
153
“Ey iman edenler! Eer siz Allah’a yardm ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanz), O da size
yardm eder ve ayaklarnz salam bastrr.” Muhammed, 47/7.
154
“man edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra üpheye dümeyen, Allah yolunda
mallaryla ve canlaryla cihad edenlerdir. te onlar doru kimselerin ta kendileridir.” el-Hucurât, 49/15.
155
“Bana dua edin, duânza cevap vereyim.” el- Mü’min, 40/60.
156
ehirköy’ün, muhasarann kaçnc günü vire ile teslim alnd konusunda çada Osmanl kronikleri
farkl bilgiler verir. Defterdâr Mehmed Zübde-i Vekayiât, s. 367’da kalenin muhasarann ikinci günü
teslim alndn belirtirken; Silahdâr Tarihi, II, 512’de, muhasarann ikinci günü kalenin vire ile teslim
olduu, üçüncü gün ise Osmanl askerlerinin buraya girdii belirtilmektedir.
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Ni’e vusûllerinde sâbkü’z-zikr an dah da‘vet-i dîn-i slâm veyâhûd cizyeye rzâ
deyüp, âdem irsâl olund. Derûn- kal‘ada bulunan kefere-i fecere, birin dah kabûl
itmediler. Hemân fermân olunup kal‘a-i Ni muhâsara olunup, dögmege baladlar. Bu
tarafdan Selîm Giray Hân hazretlerinüñ veled-i kebîrleri Devlet Giray Sultân hazretleri
dah yigirmi biñden mütecâviz asker-i Tatar- bâd-reftâr adû-ikârla berk- hâtf 157
misâl imdâd- dîn ü devlete acele ve sür‘atile gelüp, yetidükde vezîr-i a‘zam hazretleri
mesrûr [25b] u ferah-nâk olup, sultân hazretlerinüñ bu zayyk mahallde, böyle asker-i
cür’et-i‘âr- Tatar- dümen-ikârla iridügünden gyetde mahzûz ve bir mertebe ve
sürûr hâsl kldlar ki, vasfa gelmez. Cümle asâkir-i slâm içinde donanma gibi enlik
idüp; top ve tüfenk atlup, âd u hurrem oldlar. Ammâ fi’l-hak ka eger kalga sultân ol
mahallde gelmese Nemçe ser-askeri olan Fetaran la‘în krk elli biñ Nemçe ve Macar
murdârlaryla kal‘a-i Ni imdâdna gelmesi mukarrer idi. Sâbk havf-nâk olmu asker
bir vechile râhat olamazlar idi. Gerçi gayretile kal‘ay dögerler idi, ammâ gözleri
ardnda: “Acebâ Nemçe ne zamân gelür?” deyüp, uyku bile nâdir vâk‘ olur idi. Ammâ
sultân- mezkûr gördükleri gibi hemân bi’l-cümle hayât 158 bulmu gibi ferah-nâk
oldlar. Vezîr-i âlî-câh, azîm ziyâfet hâzr 159 eyleyüp, kalga sultân da‘vet buyurdlar.
Tevk r ü ihtirâmile getürüp, otagna nüzûl eylediler. Azm-i ikrâmdan soñra bir semmûr
kürk giydürüp, zer rahtl esb-i sabâ-reftâra bindürdiler. Mücevher tîg ü terke kuadup,
ma‘an bulunan mirzâ ve beglerine ve uhuvvâtna hil‘at- fâhire ihsânla behre 160-yâb
buyurdukdan soñra tabur- hûk-i cumhûrñ üzerine havâle kldlar. Kalga Sultân dah
kemâl-i tevk rde mahcûb olup, hemân-dem atlanup tabur- bed-kâr üzerine îr-vâr
azîmet buyurdlar.

El-kssa, bir gün tabur- murdârñ öñün alup, mukbil oldukda melâ‘înler Tatar-
adû- ikârñ hamle-i ûlâsndan münhezim olmak sevdâsn görünce serdâr olan la‘în
[26a] Fetaran mel‘ûn bir hayli tedbîr-i bî-dîn olmagn askerinüñ tahammüli olmayacagn
mülâhaza eyledigi gibi firâr yüzün gösterüp, kal‘a-i Belgrad’a dogr old yürüyüvirdi
ve durmayup, ceng iderek gitdi. Ammâ kuyrug yelesi dögülmü Kbtî bârgîrine dönüp
gitdi. Zîrâ etrâfn Tatar- kürk-i hûn-hârlar ihâta idüp, kimisini tutup ve kimin katl
iderler idi. Muhassal, tabur- bed-fi‘âl Belgrad’a vusûlünde gücüle iridi. Anda dah
157

Eserin tamamnda “hâtf” kelimesi sehven “hâtif” eklinde yazlmtr. Dier yanl yazmlar için bk.,
45b, 46b, 50a, 56a, 61a.
158
Metinde sehven “hayyât” olarak yazmztr.
159
Metinde “hâzr” kelimesi ° harfi yerine, sehven ³ harfi ile yazlmtr
160
Metinde “behr” olarak yazlmtr.
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duramadugundan nehr-i Sava’dan ubûr idüp, yklup gitdi. Kalga sultân hazretleri bu
yüz aklg ile vezîr-i a‘zama gelüp buludlar. Vezîr-i âlî-câh, istikbâl idüp: “Gazâñ
mübârek ola sultânm!” deyüp ikrâm idüp, mükerrer semmûr kürk, tîg [ü] terke ve
zerrîn rahtl bir esb-i cihân-peymâ dah bindürüp, akçe ve altun dah virilmidür. Lâkin
adedi ma‘lûmumz olmadugundan ayn mikdâr tahrîr olunmamdur. Sürûr- hâtrla Ni
kal‘asn dögmege dikkat eylediler, ammâ Erdel üzerine ta‘yîn olunan asâkir-i zaferme’âsir ve bir mikdâr asker-i Tatar’la hân hazretlerinüñ küçük ogullarndan bir sultân
ve bir kaç paalar irsâl olunmud ve Kurs Kral Tokal mre dah ta‘yîn idi. Bi’l-cümle
Eflak içinden güzerile Erdel-Macar vilâyetine vusûl buldukda Nemçe çâsârnuñ lâtebîh vüzerâsndan ser-leker olunan Hayzer nâm bir la‘în [ü] mütemerrid, otuz biñden
mütecâviz Nemçe ve Hrvad küffâr- müfsid ile asker-i slâm’ñ öñin kesdirüp,
çkageldiler. Serdârü’l-slâm olunan Çerkesü’l-asl Ahmed Paa, [26b] rahmetu’llâhi
aleyh, bir dîndâr, sâhib-i ecâ‘at, gayret ü âr paa olmagn asker-i slâm’a gayret ü
hamiyyet virüp: “Sâbit-kadem oluñ, erlik günidür. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretinüñ
rahmeti ve bâb- cennet güâd oldug vaktdür ve azlkdan havf itmeñ. Azlar çoga glib
ola gelmidür. Netekim Kur’ân- azîmde va‘d klup, kullarna i‘lâm eylemidür:
161
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nâs ile terg b-i cihâd iderler idi. Ol demde tarafeynden alaylar baglanup, hâzrba
oldlar. Hemân Hayzer la‘în, asker-i slâm’ hîç gözine salndrmayup, bir ugurdan
hnzîr-vâr

hücûm eylediler. slâm dilâverleri gayret ile bir kadem yerlerinden

 ¬"
ayrlmadlar ve gelen mel‘ûnlar 162
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mazmûnunca tüfenk âtei ile

haladlar. Bir ceng-i âûba baladlar ki, kefere-i dûzah-mekîn kyâsile ne olacagn
aznaladlar. Be sâ‘at mikdâr zamân erâre-i ceng ü cedel kat‘ olmayup, âkbetü’l-emr
Hakk sübhânehu ve te‘âlâ bâd- nusreti mü’minîn ve muvahhidîn kullar üzerinden
ihsân
163
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  muktezâs ayân oldukda küffâr- bed-girdâr cümle

bozulup, Hayzer la‘în esîr old. Bozulan kefere-i fecereden dah az halâs bulup, çog
katl ve esîr-i der-zencîr olunmudur. Elhamdüli’llâh sümme elhamdüli’llâh bu meserret
müjdesiyle vezîr-i a‘zam hazretlerine kâgd tahrîr olunup, ahvâli i‘lâm eylediler.
Müjdeci vusûlünde azîm iltifât olunup ve donanma-i asker-i slâm [27a] fermân olunup,
161

“Allah’n izniyle büyük bir toplulua galip gelen nice küçük topluluklar vardr. Allah, sabredenlerle
beraberdir.” el-Bakara, 2/249.
162
“Onlar eytanlar için rücûm yaptk.” el-Mülk, 67/5.
163
“Allah’tan nusret ve yakn bir fetih! Hem mü’minleri müjdele.” es-Saff, 61/13.
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top ve tüfenk sadâsndan zemîn ü âsumân iñledi. Ve kal‘a-i Ni içinde olan kefere:
“Bunñ nedür asl? Yohsa Türk’üñ imdâd geldi” deyüp, dil aldlar. Su’âl eyledükde
Hayzer mel‘ûn esîr olup, askeri krldugun haber aldlar. Havf u hayet ârz old, ammâ
bir kaç gün dah gayret-i câhiliyyeleri hasebince ceng eylediler. El-kssa, yigirmi beinci
gün 164 karâra tahammülleri kalmayup, kal‘a üzerine vire bayraklarn diküp, amân âvâzn
evc-i âsmâna beyveste itdiler. Âmme-i âleme âmil olan eltâf- keremlerinden hâl-i pürmelâllerine merhameten virelerin makbûl buyurup, derûn- kal‘adan kefere-i fecere
ihrâc olund. Sâhib-i devlet, azîm mesrûr ve âd [u] hurrem olup, Hakk sübhânehu ve
te‘âlâ hazretlerinüñ kemâl-i lûtf u ihsânna hamd ü senâlar kldukdan soñra kal‘a-i
Ni’den çkan kâfirleriñ yanna müstakil âdemler ta‘yîn eyleyüp, kal‘a-i Belgrad’a sâlim
irsâl eylediler.

Bu feth-i ekberden soñra kal‘a-i Belgrad’a azîmet buyurmak niyyet eylediler
ammâ sâbk gözleri korkmu paalar ve agalar bir yire müctemi‘ olup, sâhib-i devlet
hazretlerine: “Sultânm ! Bu feth-i azîmi hor görmeyüp, asker-i slâmla selâmete avdet
buyursañz, bundan ziyâde i görmek olmaz. Kal‘a-i Belgrad, küffâr- dûzah-karârda bir
mertebe ta‘mîr ve metânet üzre bünyâd olunmudur ki, bu askerile üç sene muhârebe
ve muhâsara olunmaga tâkat getürür. Tahmîldür ki, asker-i slâm’a bir hîle ile hezîmet
vâk‘ olur ise bu hidmetler hebâ [27b] mensûr olmas mukarrerdür ve selefiñizden gelen
vüzerâ karndalarñuz bu fethiñ örine mâlik olmadlar. Belki bir sene muhâfaza olunsa
bi-hamd’illâh hele bu sene ceng olunmad” deyüp, tasadduklar iderler idi.
“Elhamdüli’llâhi te‘âlâ sultân hazretlerine olan lûtf u kerem bir gayre nasîb
olmamdur” deyüp ve bunñ emsâli niçe dürlü mehûf misâller ve kelâm ihtimâller
gösterdiler. Lâkin vezîr-i âsaf-tedbîr mütevekkilen ala’llâh ve tedbîr-i umûrn tefvîz-i
rabbi’l-izzet klmd. Cevâb virüp, kelâm- cevâhir-nisâryla: “Paa karndalar ve aga
yoldalar siziñ cevâblarñuz rây- savâb görinür. llâ biz kendü râymzla bu vartaya
gelmedik, me’mûr olmuzdur” deyü buyurdlar. Halk kyâs eyledi ki, padiâhdan
ictinâb ider. Meger her gice hazret-i sultân- kevneyn Resûlü’s-sekaleyn hazretlerin
vak‘asnda görüp, anlarñ iâretiyle geldügün remz eyler imi. Ve’n-nâs an-ha gafilûn 165
halkñ bu rûmûz ve künûzdan mefhûm- mühimmleri degil siz a‘lemsiz sultânm”
164

Defterdar, Zübde-i Vekayiât, s. 371’de muhasarann yirmi üçüncü günü kalenin vire ile teslim
olduunu belirtir. Silahdâr ise kalenin yirmi üçüncü gün vire ile teslim olduunu, yirmi dördüncü gün
boaltld ve bir sonraki gün Osmanl askerinin buraya girdii yönünde bilgiler verir. Bu bilgi için bk.,
Silahdâr Tarihi, II, 513-520.
165
“nsanlar bundan, bu durumdan gafildir.”
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deyüp, herkes çadrlarna giderken biribirlerine söyleüp, âkbet: “Bu sefîh bir
divânedür, asâkir-i slâm’ hezîmete sebeb olur” dirler idi. 166

Ve Mine’n-nevâdir: Bi-emri’llâhi te‘âlâ bir gün Ni kal‘as altnda ta‘mîr-i kal‘a
olunur iken, ber-hevâ mürg-i ebâbîl eklinde vâfir siyâh mürgân peydâ olup, hemân
Vezîr-i a‘zam Mustafâ Paa hazretlerinüñ otak- gerdûn-nitâk üzre bi’l-cümle gelüp
kondlar ve birbiriyle lisân- hallerince ke’enne müâveret ü müsâhabet ve ferah- [28a]
alâmet-i hayr ile nusret-niânn gösterdiler. Vezîr-i müterî-tedbîr bu tayr- ferhundeyi
müâhede klup: “Elhamdüli’llâhi te‘âlâ! Cânib-i rabbi’l-izzetden imdâddur ve alâmet-i
nusretdür. nâ’allâhü’r-rahmân !” deyü fâl itdiler. Hak kati’l-hâl böyle acîbü’l-ekâl
mürg-i ebâbîlile kyâfet-i ku kimesne görmü degil. Hâsl- kelâm asâkir-i slâm içinde
her kim ki, bu mürgân[] müâhede eyledi hayr- fâl dutup: “nâ’allâh min-ind’allâh
feth-i nusrete niândur” dirler idi. Lisanü’l-halk aklâmü’l-Hakk 167 msdâknca zuhûra
gelmidür. Ba‘dehû kal‘a-i Ni altndan irtihâl eyleyüp, azm-i Belgrad- behcet-âbâd
deyü revân oldlar. Mezkûr mürg-i siyâhân, asker-i slâmla ma‘iyyeten pervâz idüp,
konak mahallinde bi’l- mecmû‘ vezîr-i âsaf-niânñ otak- gerdûn-nitâk üzre konup,
mesken ü karâr iderler idi. Vezîr-i fâzl ve âlim, âmil-i huddâmân mehter ve sâ’irlerine
tenbîh idüp: “Zinhâr tayr- mübârekiñ birin ürküdüp ve kr ü kudûmden be-gyet ihtirâz
üzre olasz” deyü buyurmular idi.

[SEMENDRE’NN FETH]

Tayy-yi merâhil ve kat‘- menâzil birle bir gün kal‘a-i Semendire’ye karîb menzile
nüzûl buyurdlar. Vezîr-i alî-ân dâ’imâ mü’minlere gazâya kandrmakda ihsân- tâm ve
mübâlaga evk virüp, paalar ve agalar kemâl-i istikmet üzre istihdâm olunmaga tene
olmular. Netekim Hakk sübhânehu ve te‘âlâ Kur’ân- ‘azîminde Resûl Muhammed
Mustafâ salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerine hitâb idüp, buyurur: 
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Fazl Mustafa Paa’nn otanda yaplan meveret meclisi hakknda Silahdâr: Ocak aalarnn, Ni’in
fethi için 23 gün metrisde kalmas, askerin yorgun olmas ve yiyeceinin de azalmas; kn ise
yaklamas nedeniyle Belgrad muhasarasnn gelecek bahara braklmasn teklif ettilerini, ama
sadrazamn: “Ben giderim, isteyen gelsin ve gelmeyene cebr itmem” diyerek ocak aalarnn teklifini
reddettiini; bunun üzerine tüm ileri gelen ricalin sava için hazrlklara baladn yazmaktadr. Bk.,
Silahdâr Tarihi, II, 521-522.
167
“Halkn lisân, Hakk’n kalemleridir.”
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168

q" ´ } @ % [28b] Ya‘nî: “Yâ Muhammed! Mü’minleri küffârla ceng itmege

kandur ve evk ü hareket getürmege mübâlâga ile ne kadar kandurrsañ kandur. Eger
sizden biriñiz sabr idici yigirmi kii olur ise, iki yüz kâfire glib olur. Ve eger sizden yüz
kii olur ise kâfirlerden biñ kiiye glib olurlar. ol sebebile kim, kâfirler câhillerdür:
Allahü te‘âlâ hazretin bilmezler ve kyâmet gününe i‘tikd itmezler. Anñçün mü’minler
tayanup, durduklar gibi kâfirler tayanup duramazlar. Zîrâ mü’minler, Hakk te‘âlâ’dan
sevâb ve ulüvv derecât umarlar. Kâfirler an bilmezler. Anlarda o hâl yokdur” dimek
olur.
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¢"¼ ^ < hasebince vezîr-i müterî tedbîr-i âsaf, nazîr-i ferîd arz ve semâ

ya‘nî Köprüli-zâde Mustafâ Paa niyyet-i hâlis birle murâdât- dîniyye ve umûr-
dünyevîsin Hakk sübhânehu ve te‘âlâ âsân ve ber-vefk-i dil murâdn savâb-makrûn ve
zât- erifîn beliyyât- gûnâ-gûndan mahfûz ve masûn klup, bir rûz- mes‘ûdda kal‘a-i
Semendere’ye vusûl buldlar. Sâbkü’z-zikr âdem irsâl idüp: “Dîn-i slâm’a da‘vet;
yâhûd cizye ve dahi re‘âyâ olmag kabûl idesiz” deyü i‘lâm buyurdlar. Kefere-i dalâletâyîn birisin dah kabûl itmedükde hemân fermân olunup, etrâfndan muhâsara olund ve
metrisler alunup, kebîr kal‘a-iken ve kûh-efgen balyemez toplar çekülüp, kal‘a-i
Semendire’yi erâre-i âte-sûzân içre tayr- semendere dönderdiler. Bu üslûb üzre iki
gün dögülüp, üçünci gün inâyet-i sultân- cihân ve mâlik-i ins ü cinn ve cân ve nusret-i
Rahmân zuhûra [29a] gelüp, kefere-i dûzah-mekîn vire bayraklarn burc- hisâra diküp:
“Âmân, el-âmân!” âvâzn âsümâne peyveste 170 eylediler. Vezîr-i âlî-himem, virelerin
kabûl buyurup, kal‘a-i Semendere dah feth olund. 171 Ba‘dehû mu‘tâd- kadîm üzerine
derûn- kal‘adan ihrâc olunan küffâr[n] yanna âdemler ta‘yîn eyleyüp, Belgrad’a
varnca kimesneye rencîde itdürmediler. Bu feth-i ekberi vezîr-i deryâ-dil müâhede
kldukça Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretlerine leyl ü nehâr hamd ü senâlar ve sad
hezâr ükr-i bî-nihâye eyler idi. Ve kul tâ’ifesine ol mertebe ihsân ider idi ki, guzât-
müslimîn muhabbetlerinden ugrna bir kerre degil, belki bir niçe kerre cân virmek ve
kelle fedâ eylemek lâ-ey olmud. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ taksîrâtn afv eyleye!
168

el-Enfal, 8/65.
“Hayra yol açan, onu ileyen gibidir.” Benzer metin için bk., Tirmizi, lim, 14; Müsned, V, 274.
170
Metinde “beyveste” eklinde yazlmtr.
171
Semendire’nin, muhasarann kaçnc günü alnd konusunda çada Osmanl kaynaklar farkl
bilgiler vermektedirler. Silahdâr Tarihi, II, 523’te, kalenin muhasarann üçüncü günü zeval vakti alnd
yazlyken; Defterdar Zübde-i Vekayiât, s. 371-372’de, muhasarann ikinci günü zeval vakti
fethedildiini yazmaktadr. Kalenin nasl teslim olduu konusunda da bu kaynaklarda birbirinden farkl
bilgiler bulunmaktadr. Zübde-i Vekayiât, s. 372’de, kalenin klç zoru ile alnd belirtirlirken; Silahdâr
Tarihi, II, 523’te, iç kaleye snan düman askerinin aman ile teslim olmay istemelerine ramen Vezir
Halil Paa’nn “klç kaleye girdikten sonra erî‘atmzda vire câ’iz deildir” diyerek bunu kabul etmedii
ve kalenin klç zoruyla fethedildii yönünde bilgiler aktarlmaktadr.
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[BELGRAD’IN FETH]

Netâyic-i kelâm ani’l-merâm harâb kal‘a-i Semendere ta‘mîr olunup, derûnuna
zehâir ve levâzmât tamâm, ceng ider kimesneler ile pür idüp, bir gün ale’s-seher
alaylar baglanup, tabl- nakkre mehteri ve darb- kös ve velvele-i skenderî arsâ-i
âleme velvele düürüp, cû u hurûla hurrem ü âd azm-i kal‘a-i Belgrad eylediler.
Kal‘a karusna vusûl bulup, otak- gerdûn-nitâklarndan nüzûl buyurdlar. Üslûb-
sâbk üzre nâme tahrîriyle âdem irsâl eylediler. Derûn- nâmede münderic elfâz-
kehribârlar: “Dîn-i slâm’ kabûl idesiz, veyâhûd cizye kabûlüyle sâ’ir zmmî re‘âyâ
gibi padiâh- alî-ânñ sâye-i hümâyûnlarnda âsûde-hâl olasz” deyüp, kal‘a-i
Belgrad’a duhûlünde mel‘ûnlar birin dah kabûl itmeyüp, tâbi‘-i nefs-i eytân ve ba‘îd-i
lâyk-i rahmet-i Rahmân oldlar ve herze vü halt eylediler. [29b] “Hisâr virmeyüz ve
birin dah kabûl itmeyüz” didükde irsâl olunan âdem gelüp, bu cevâb virdi. Hemân
kal‘a-i Belgrad’, asker-i zafer-me’âsire fermân idüp, yeñiçeri ve sipâh ve bir tarafdan
Arnabud ve Bonak, Tatar, Türk, Türkmen, sarca ve sekbân muhâsâra ve ihâtâ olunup,
bir niçe mahallden metrisler kuruld ve kûh-efgen toplar uydurup, kal‘a-i Belgrad’
dögmege takayyüd olund. Her tarafdan bunca kulle-iken toplara âte urulup ve ana
top, kala‘-i Belgrad içinde mahsûr olan kefere-i dalâlet-âyîn gözlerine, vâsi‘ cihân teng
ü târ oldukdan soñra irtesi ale’s-seher girü mübâeret olunup ve azîm havân humpâralar
uydurlup, derûn- kal‘ay pür-âte eylediler. Bâ-husûs lagmclar huldü’l-arz misâlî
zemîn[i] delik delik deldiler. Kal‘a dîvârna kasdile kazmakda ve top, humpâra derûn-
kal‘ay bozmakda böyle bir ceng-i azîm ki, yevm-i rüstehîzden niân virür. Ammâ
kal‘a-i Belgrad’ küffâr, ehl-i slâm yedinden ahz u kabz eyledigi vakt harâb olmu idi.
Melâ‘în-i hâsirîn: “Elbetde bir gün ehl-i slâm gelür, bu kal‘ay bize bâk komazlar,
almaga sa‘y iderler” deyüp, el-hâ’inü hâyifün 172 muktezâsnca ol mertebe ma‘mûr ve
metânet üzre ta‘mîr itmidi ki, müâhede klanlar Kandiye kal‘asndan muhkem
oldugna ehâdet iderler idi ve her gören: “Bu kal‘ay, bu resme bir sene mikdâr ceng
172

“Hain korkak olur.”

39

olunup, ale’t-tevâlî dögülse kat‘an zarar itmek ihtimâl degildür. Hemân abes yere bir
zahmetdür ki, çekilür” dirler idi. Ammâ vezîr-i âsaf- sânî, sâf-dil, eb- rûz, belki her
sâ‘at fîrûz [30a] dest-i tazarru‘ ve niyâzile Hudâ-y lem-yezelden feth-i Belgrad’ recâ
eyler idi. Üslûb- mezkûr üzerine alt gün ceng olup, yedinci gün bi-emri’llâhi te‘âlâ bir
hevân humpârasna âte idilüp, ukb misâl evc-i semâdan nüzûl eyledükde kal‘a-i
Belgrad’ñ mahfûz bârud cebehânesine isâbet ve bunca tûl-i müddetden berü idhâl
olunmu bârût- siyâh- bî-pâyân âte-sûzân alup, bir ugurdan enderûn- kal‘a-i
Belgrad’ñ, nehr-i Sava etrâf kulle ve burcile ve içinde olan anbarlar mâlâ-mâl memlû
cebehâne ve mühimmât ve muhâfzîn olan biñ neferden ziyâde melâ‘în-i hâsirîn ile
yerinden ve ka‘r- zemîninden koparup, evc-i felek vâlâsna çkarup, hezâr sâ‘ika ve
ra‘d-vâr hm-nâk ve vehme-nâk gürüldi ve günbürdi, rû-yi zemîni ve sakf- âsümân
yerin lerze-nâk ve harekete getürüp ve arsa-i gabr ve evc-i semây, gûnâ-gûn elvân-
acîbe duhânla mâlâ-mâl doldrup ve bu zulümât içinde evc-i âsümâne urûc iden seng-i
turâb kal‘a-i Belgrad üzerine mânend-i bârân belâ yagup, binâ‘ ekl ve seng-girân râst
geldügi her ne ise hurd u helâk ka‘r- zemîne geçürdi. Ve ba‘z pâreleri metrisde
bulunan Arnabud kul üzerine serpülüp bir hayli insân telef old. Ammâ kefere-i
fecereniñ ser-i bî-sûdlarna kyâmetler kopup, bu sadâ-y havf-nâk görenler 
& ?#%& 
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müstevlî olup, engüt ber-dehân oldlar.
[30b] El-kssa, üç gün ve üç gice bi’l-cümle kal‘a-i Belgrad’ âte kablayup,
kal‘ada

olan top u tüfenk kzup gürül gürül atlup, yevm-i maherden bir vakt

olmudur. Kefere-i fecere kara kuzgunlar misâli semâdan zemîne beer onar dökülmege
mülâzîm oldukda, çünki gziyân- slâm bu hidâyet-i Sübhânî ve kerâmet-i insânî
re’yü’l-ayn müâhede kldlar. Her tarafdan tekbîr-künân sadâ-y Allah Allah gûyânla
açlan gedüklerden kal‘a-i Belgrad’a hücûm ile derûn- kal‘ada bulunan küffâr- hâkisâr
krk biñ mikdâr la‘în-i bed-âyîn aup, abkalarn ellerine alup: “Zance Zance” dirler
idi. Ya‘nî: “Bu yol siz glibsiz, amân !” dirler idi. Ammâ yürüyüile duhûl iden
levendân- îr-nerler, kefere-i hâsirîni tîg-i hûn-feânile bi’l-cümle katl ve esîr iderler.
Lâkin mahall-i ma‘rekede âte düen toplar ve bî-hisâb humpâralar patlayup çatlayup
guzât- müslimînden çok kimesne erbet-i ehâdeti sâk -i ecelden nû ve hiremân-
Firdevs na‘îm olmudur, rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyhüm ecma‘în. Kal‘a-i Belgrad min
173

“Ölüm korkusuyla, yldrm seslerinden parmaklarn kulaklarna tkarlar.” el-Bakara, 2/19.
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kbeli’r-Rahmân bi-inâyeti’l-mülki’l-müste‘ân feth olund. Elhamdüli’llâhi rabbi’lâlemîn, fî 1101 sene ihdâ ve mi’e ve elf. 174 Ol vezîr-i âkl ü âlim ü fâzl, erî‘at-
Muhammedî salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellemi kemâ-yenbag ve mer‘î icrâ idüp, zulm
ü cürm-i re‘âyâ fukarâsndan bi’l-külliye ref‘ ü def‘ eyleyüp, cümlesinüñ hayr du‘âsn
ahzla gazâya müteveccih old. Hakk tebâreke ve te‘âlâ her umûrn âsân eyleyüp,
kefere-i bed- ma‘âñ yedi senede zabt eyledigi [31a] memâliki üç ay mikdâr vakt içinde
feth ü teshîre getürüp, memâlik-i mahrûsa-i hüsrevâneye fehm ve ilhâk eyledi. Netekim
bn Ömer’den, radyallâhü anhü, rivâyet olunur: Klü’n-nebiyyü salla’llâhü te‘âlâ
aleyhi ve selem: 175 }"® q £"¾ ¿

Adl kl kim rûz- maherde adâlet diregiñ
Nûr- Hakk’dur kim ölüñce hârî bizzât olur

Lîk zâlim yolun görmez srât geçmesiñ
Kim kyâmetde aña zulm ileri zulümât olur

mefhûmunca âhretde böyle oluncak dünyâda hod azher-i mine’-emsdür. Köprüli-zâde
merhûmdan mukaddem gelen selefleri ne kyâfetde sefere varup ve ne ekl üzre kimi
 |À"^ @q 
gelüp, katl olup ve kimisi yolda katl olunmudur. 176
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 %@ÄÀ"¼  @ tenzîl dah emr mukarrerdür.

Netâyic-i kelâm, ani’l-merâm Erdel üzerine ta‘yîn olunan asâkir-i zafer-me’âsir,
tabur- bed-kâr dah krup ve Hayzer la‘îni esîr eyledükden soñra vilâyet-i ErdelMacar’n otuz üç pâre kal‘alarla zabt u rabt eyleyüp, ba‘de nehr-i Tuna üzerine havâle
olunan kefere-i hâsirîn Vidin kal‘as ve Fethü’l-slâm kal‘asnda bulunan melâ‘îni dah,
üzerlerine yürüyüp, kendülerin katl ve klâ‘lar zabt ve bi’t-tamâm 178 kabz [u] teshîre
174

Belgrad kuatmas, 1101’de balad, ama kale 1102’de fethedilebildi. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 534537; Zünde-i Vekayiât, 374; Danimend, Kronolojisi, III, 470.
175
Buhari, 2315; Müslim, 2579; Tirmizi, 2030.
176
“Allah hainleri sevmez!” Enfâl, 8/58.
177
“man idip, hicret etmi ve mallaryla, canlaryla fî-sebilillâh cihad etmekte bulunmu olan kimseler,
Allah indinde derece cihetiyle daha büyüktür ve bunlar ite o murada eren fâizîndir.” et-Tevbe, 9/20.
178
Metinde “bi-tamâm” olarak yazlmasna rapmen, biz dier yazlmlar da göz önünde bulundurarak
“bi’t-tamâm” yazmn tercih ettik.
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getürilüp, memleket-i slâm, mülevves-i murdâr kâfirlerden pâk olup, cevâmi‘-i
erîflerde ezân- erîfler okund ve tesbîh ü takdîs olundukdan soñra bu müjde-i safâbah, server-i vezîr-i âlî-câh hazretlerine sür‘at-i mürûrla i‘lâm [31b] olundukda Hakk
sübhânehu ve te‘âlâ hazretlerine tekrâr be-tekrâr hamd ü sipâs ve ükr-i bî-kyâs
eyeleyüp, asâkir-i slâm içinde sürûr- azîm hâsl old.

Ba‘dehû kal‘a-i Belgrad’ñ harâbe müsrif olan mahalleri kâe’l-evvel ta‘mîr
olunup, bi’l-cümle levâzmât bi’t-tamâm âmâde ve cengâverân- gziyân derûn- kal‘ai Belgrad’a nihâd olundukdan soñra sâlim ü gnim vezîr-i âsaf-iyem avdet buyurup,
rûz- Kasm’dan bir ay mukaddem mahmiyye-i Edrene’ye vusûl bulup, pâdiâh- âlempenâh hazretlerinden kemâl i‘zâz u ikrâmile tevk r olundukdan soñra pâdiâh- zî-câh
hazretleriyle ma‘iyyeten Kostantaniyyetü’l-mahrûsaya azîmet olund. Cemî‘ slâmbol
halk karulayup: “Gazâñuz mübârek ola. Hemîe dümenleriñ makhûr olsun” deyerek
du‘â-i bi’l-hayrla sarây- hümâyûna nüzûl ve herkes menziline vusûl oldlar.
179
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Beytü’l-Münî
Bir vezîr-i fâzl u kâmil ulûm
Sâhib-i takvâ idi ehl-i nüzûm

bn an-cedd sâhib-i devlet idi
Pür-hüner er‘î kavî yarar idi

Adle mâ’il old halk içinde ol
Anñçün nusret-i Hakk buld yol

El-hakk, fî zamânnâ âdil dimege lâyk bir vezîr-i âlî-câh idi, rahmetu’llâhi aleyh.

Çünki bu feth-i ekber âsânü’l-vech müyesser old. Selîm Giray Hân hazretleri bu
bahâne ile Vezîr-i a‘zam Mustafâ Paa hazretlerinden recâ idüp: “Alîlü’l-vücûd ve
ihtiyâr oldm. stihdâm olunmaga liyâkatim yokdur. zn-i ehriyârile ziyâret-i Beytu’llâh
itmek gyet ile mütâkm. Cenâb- sa‘âdetlerinden dah recâ ve iltimâsm [32a] budur ki,
179

“üphesiz Allah, her eye hakkyla gücü yetendir.” el-Bakara, 2/20.
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bu rütbe-i vâlâya ve bu merâtib-i a‘lâya bu muhallislerini nâ’il buyurmalaryla behremend buyurla” deyüp, niyâz-mend oldlar. Vezîr-i alî-ân dah recâ vü niyâzlarn kabûl
buyurup, izn-i ehriyâr ile yitmi yük akçe taraf- Devlet-i Aliyye’den in‘âm u ihsân
olundukdan soñra Krm hânlgndan kendü rzâlaryla fârig olup, yerine veliyyü’l-ahd
ekilli emmi-zâdeleri Sa‘âdet Giray Sultân hân olmag ma‘kl ve münâsib görüldi.
Hazret-i Selîm Giray Hân, ehr-i Kostantaniye’den sefîneye süvâr olup, Msr yolundan
hacc- erîfe azîmet ve müteveccih ve Allâhümme lebbeykve sa‘dñ sadâs gûyân-
revân oldlar. 180 Min taleb cedd ü cedd Allahümme yesirlî ve cemî‘ ümmet-i Muhammed
salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem.

HKÂYET- SA‘ÂDET GRAY HÂN BN KIRIM GRAY SULTÂN, sene
1102.

Hilyeti: Orta boyl, dogan burunl, yek çem, kumral sakall, nsf agarmd, bir
âteî tabî‘at, merîh-hey’et, kendü râyndan gayr rây begenmez, garrâ ve bî-merhamet
kimesne idi. Velâkin bahâdrlk ile nîk-nâm ve öhre-i nâs olmu idi. Köprüli-zâde
Mustafâ Paa, bu Sa‘âdet Giray Hân’ kendüye mahsûs yâr u yâver ve muhibb-i sâdk
ittihâz eyleyüp, kasaba-i Yanbol musâfâtndan Agaclar nâm karyeden ta‘zîm ü
tekrîmile ehr-i Kostantaniye getürdüp, Krm hân eylediler. Ve böyle kavl ü karâr, ahd
ü ikrâr eylemiler ki: “na’allâhü’r- Rahmân bu sene-i mübârekede bi’l-cümle asâkir-i
Tatar- Krm ve No[g]ay ve Ak-kerman lekeriyle imdâd- sefer-i hümâyûnda ve
hidmet-i [32b] dîn ü devlete kemâl mertebe, istikmet üzre taksîrât itmemek içün seni bu
rütbe-i a‘lâya lâyk ve beyne’l-akrân fâ’ik ve stfâ olunmakdan murâdmz ancak
budur” didükde Sa‘âdet Giray Hân dah sem‘-i icâbet ile gû eyleyüp
181
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Elden gelen dirîg degildür” didiler. Ba‘dehû taraf- mîrîden harc- râh, her ne
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Müellifimiz el-Hac Selim Giray’n hacc macerasndan bahsetmiyor. Selim Giray, zorlu bir yolculuktan
sonra Mekke’ye ulayor. Selim Giray, dönüte de haramilerin saldrsna uruyor, cann zor
kurtarmasna ramen tüm arlklarn brakmak zorunda kalyor. Seim Giray’n bu yolculuu hakknda
bk., Silahdâr Tarihi, II, 561.
181
“Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de.” en-Nisa, 4/59.
182
Metinde sehven “müstayâb” eklinde yazlmtr.
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levâzmât 183 görilüp, bir rûz- fîrûzda ehr-i Kostantaniye’den hurûc eyleyüp, Akkerman’a müteveccih oldlar.

Sa‘âdet Giray Hân- merhûmuñ kendü lisânndan menkldür ki: “slâmbol’dan
tara çkdgmzda hânlk 184 sancâg 185 bir mu‘temed ve tüvânâ hidmetkârmz yedine
virildi. Hemân yola müteveccih oldugumuz gibi, bi-emri’llâhi te‘âlâ gulâm- mezkûrñ
altnda bulunan at sürçüp, az kald ki sancâk ser-nigûn ola. Bu alâmeti müâhede
eyledigimizde mu‘accelen bir gayr âdem yedine sancâg teslîm idüp: “Bir hoça gözet
ve acele ile yürüme” deyü tenbîh eyledik. Bi-emri’llâhi te‘âlâ bir mikdâr yer gitdigi gibi
altnda olan at ba aag sürçüp, sancâgyla harîf-i mezbûr zîr [ü] zeber old. Hemân ol
vakt hâtrma böyle hutûr eyledi ki: “Bu alâmet hayra dâll degildür” didim. Hak kati’lhâl, bi‘ayn vuk‘ bulup, on bir ay mikdâr zamânda sergerdânlk elvirmidir. nâ’allâh
tafsîl üzre nakl olunur. Ol vaktde Selîm Giray Hân hazretlerinüñ veled-i kebîrleri
evketlü Devlet Giray Sultân, diyâr- Krm’da kalga idi. Sa‘âdet Giray Hân, Krm hân
oldukda Devlet Giray Sultân’ azl eyleyüp, birâderi Cihân Giray [33a] Sultân’ kalga
eyleyüp, Krm’a irsâl olund.

Kendüleri Ak-kerman’da mütemekkin olup, Krm Karaçi ve beglerine mektûblar
tahrîriyle: “Krm askeriyle Ak-kerman’a gelesiz” deyü irâb olunmud. Bi’l-cümle
Krm begleri sâbk geldüklerinden izdiyâdla Ak-kerman’a gelüp, hân hazretlerine bir
koup, herkese mikdârnca ri‘âyet ü ikrâm olundukdan soñra tedârik-i sefer görilüp,
hicret-i nebiyyü’l-mükerrem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ biñ yüz
iki Zi’l-hicce-i erîfinüñ on beinci dü-enbih güni diyâr- Ak-kerman’dan niyyetü’lgazâ, kasd- kâfir fî-sebîli’llâh ve mütevekkilen ala’llâh azm-i Belgrad- behcet-âbâd,
dîn ü devlete imdâd deyüp, revân olduk[da], No[g]ay kavmi üzerine geldükde umûmen
No[g]ayl, hân hazretlerine istikbâlen atlanup geldiler ve recâ eylediler ki: “Bizim
vilâyetimiz serhadd-i slâm’dur. Vilâyetimiz hfz u hrâset olunmak içün bunda kalan
kavmimiz yetiür. Velâkin sultân karndalarñuzdan birisin serdâr- asker içün bunda
komañuz lâzmdur. Memleketimiz hâlî kalmak ma‘kl degildür” didiler. Hân dah:
“Ammâ hânñ murâd askeri bulunmasun hidmetde kemâliyle edâ oluna” râz old,
murâd böyle oldugunda, nâml sultânlar komak istemez idi. Lâkin No[g]ay halk
183
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umûmen ibrâm ve recâ eyleyüp: “Elbetde memleketimiz bo kalur ise bize gitmek
güçdür” didükleri eclden hân dah Safâ Giray Sultân-ogl Krm Giray dirler, bir nâm
nâ-ma‘lûm sultân ma‘kl görüp, ol vilâyete ser-leker eylediler. Ammâ mezkûr Safâ
Giray Sultân’la Sa‘âdet Giray Hân’ñ mâbeynleri ezelî husûmet üzre birbirlerine hasm cân, illâ sûret-i mu‘âmele müdâhene tarîkna meslek-i [33b] müdârâ yüzünden dost
görinürler idi. Öyle husûmet-i kadîmî olan kimesnenüñ ogluna ser-askerlik ihsân eyledi.
Ke’enne “Yulaf öldürüp, inegin beslediler”. Hele ne çâre almakdur ke’enne el- abdü
yüdebbirû va’llâhü yükaddiru. 186 “Olacaga bir vechile çâre olmaz; illâ tedbîrile def‘-i
kazâ olur” dimilerdür. El-kssa-i pür-hisse.

[SALANKAMEN SAVAI]

Sa‘âdet Giray Hân hazretleri, No[g]ay snurundan göçüp, kat‘- menâzîl ve tayy-yi
merâhil iderek, Eflak vilâyetine duhûlünde vezîr-i a‘zam nizâmü’l-âlem hazretlerinden,
hân hazretlerine hitâben bir muhabbet-nâme ile bir aga gelüp, mektûb sûreti teblîg
eylediler. Mefhûm- bi’l-fi‘l: “Krm hân karndamz, evketlü Sa‘âdet Giray Hân
hazretlerinüñ huzûr- mevfûrna ba‘de’s-selâm ve’l-kelâm” imlâ-y tafsîli lâzm degil.
“Her ne ise ma‘lûmumuz olmudur ki, harâc-güzârmz olan Eflak vilâyeti içinden
güzer buyurmusz. Velâkin asâkir-i Tatar, yagmay ve tâlân 187 mu‘tâd idinmidür.
Eger hâtrmz siyânet olunur ise zinhâr be-zinhâr kurâ ve kasabâtlar üzerinden ubûr
itmeyüp, Eflak voyvadas olan Kostantin kodug kulaguzlarla bir mahfî yollardan
ubûr u güzer idesiz. Eger vilâyet-i mezkûra zarar isâbet ider ise cenâbñuzdan ma‘lûm
olunur. Soñra cevâba kdir olamazsz” deyüp, azîm te’kîd itmiler. Hân dah, Eflak
voyvadas kodugu kulaguzlar askeriñ öñünce yürüdüp, gitdiler. Ol vaktde bu abd-i
pür-taksîr, hân hazretleri emmimiz olmagla ma‘iyyeten gitmidik. Eflak içinde on gün
mikdâr gitdükden soñra bir gün ayn ile âheste âheste girü cânibe dönüp gitdük. “Acebâ
bu ne hikmetdür ki, yolmzdan rücû‘ olund” deyü herkes ta‘accübde. rtesi gün gine
girü gitdiler. Muhassal- kelâm üç gün dolaup, hân hazretleri su’âl eyleyüp: “Bunñ
[34a] hikmeti nedür ki, üç gündür dolaup, gâh girü gâhî ilerü giderüz” didükde, hân
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hazretlerinüñ makbûli olan uhuvvât: “Pâdiâhm! Ugrumuzda bir azîm göl ve bataklk
varm, anñçündür ki, doladk” deyüp, i‘timâd virürlerimi. Meger anlarñ dah i
ma‘lûm olmayup, Eflak voyvadasnuñ hâtrn syânet ile kurâ ve kasabâtlar dolaup,
kyâs iderlermi. Voyvada-i mezbûrñ hâtrn syânete bâ‘is hod sikke-i sürh meskûk
imi. Ammâ bu tarafda vezîrile küffâr mukbele oldug vakt olmagn, Eflak voyvadas
olan la‘în-i bed-âyîn, küffâr- hâsirînüñ hâtrn syâneten ve dîn-i bâtlna ri‘âyeten,
asker-i Tatar, Âl-i Osmân imdâdna yetimesün içün hân uhuvvâtna beer onar kîse
irsâl eyleyüp, tarafgîr idinmi. Bâ‘is olmu ki, asâkir-i Tatar’[] gâhî ark ve gâhî imâli
doladrup, meks ü te’hîr etdürürlerimi. Heze’lhehüm Allâhü te‘âlâ.
Netâyic-i kelimât mekîn-nevâht 188 üslûb- sâbk üzre dûr ü drâz seyrân itdük.
Krk üçünci gün Belgrad karusunda ma‘rûf Pançova palankasna vusûl bulduk. Sem‘ile
tahrîr degildür, râyü’l-ayn müâhede olunmudur. Hemân bir harîf çka gelüp, hân
hazretlerinüñ dâmenin bûs eyledi: “Nedür ? Ne haber ?” didükde, “Pâdiâhm ! Ne
haber-i kayûs, üç gündür ki, asker-i slâm, bi’l- külliyye münhezim olup, cümle ordu-y
hümâyûn ve hazîne ve cebehâneyi bragup, firâr eylediler. Sadr- a‘zam hazretleri
mahall-i ma‘rekede ehîd old” didi. Meger Köprüli-zâde merhûm ve magfûr, ehîd
Mustafâ Paa, rahmetu’llâhi aleyh, Belgrad’a vusûl buldukdan soñra bir hafta mikdâr
zamân [34b] te’hîr ü tevakkuf idüp: “Krm hân mahsûs çragmzdur, elbetde gelür”
dirler. Ammâ kat‘an Krm askerinüñ âfî haberin alamazlar. Merhûm, bir âlî-cenâb
kimesne olmagla tehevvüre gelüp: “Ho imdi bu i anlarsz dah vücûd bulur” eklinde
sene-i sâbka magrûr olur ve nehr-i Sava’dan ubûrile azîm metrisler kesdirüp, kal‘a-vâr
müstahkem eyler. Kâfir-i bed-kâr seksen biñ mikdâr Nemçe 189 ve Macar, Zemin
adasndan berü gelüp, metrise yürürler. Sadr- âlî, fermân idüp, ejder-dem toplara âte
itdükçe kâfir-i dûzah-mekân sokak sokak iderler. Kefere-i hâsirîn bir vechile zafer ve
zerre mikdâr zarar itmeden me’yûs oldukda hemân hîle tarîkna sâlîk olup, bir gice
ordusn bozup, ke’enne firâr ider eklinde gider. rtesi görürler ki, ne kâfir var ne cühûd.
“Bire gâvur kaçd” sadâsyla metrislerinde agrlklar bragup, askeriñ nsf der-akab
kefere sür‘atiyle giderler ve nehr-i Tuna kenârnda ararlar. Hemân kâfir-i bed-âyîn bu
za‘fla asâkir-i slâm’ sahrâda gördügi gibi hnzîr-vâr hücûm eyler. Sadr- a‘zam dah
yeñiçeriye metris aldrup, atlu sipâhi ve paalarla kendüleri açkda durup, kâfir-i
188
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dalâlet-âyînile mukbil bir ceng ü ktâl eylemidür ki, vasf mümkün degildür. Kefere-i
melâ‘îni, gziyân- slâm demet demet eyleyüp, tu‘me-i emîr-i âbdâr eylemiler iken,
bozuldug vakt içre kazâ ve kader bi-emr-i Hudâ-y müte‘âl, merhûm Mustafâ Paa’ya
bir rivâyetde top ve bir rivâyetde kurun dutup, mürg-i cân- azîzin rzâ-i Rahmân içün
fî-sebîli’llâh teslîm idüp, zümre-i ühedâ ve tahte’l-livâ-i aliyyü’l-mürtazâya azîmet
buyururlar, rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyh ve eskena’llâhi [35a] fi’l-cennetü’l-na‘îm. 190
Çünki bu i bi-emr-i Rabbânî, merhûm ve magfûr Köprüli-zâde Mustafâ Paa-y ehîd,
ehâdet erbetin nû eyledi. “Ba gidince ayak pâydâr olmaz” fehvâs ayân old. Hemân
asker-i slâm bi’l-cümle perîân oldlar. Bu haber-i ûm hân mesmû‘ eyledi, ünni
mütegayyir olup, ellerin dizine urup, âh [u] efgn eyledi. Ammâ çi fâ’ide. Hele Tatar
ho-âmedcileri cem‘ olup: “Pâdiâhm! Siz niçün gam çekersiz?  takdîriñdür. Siziñ ne
cürm ü günâhñuz vardur? Bu i de Türk’üñ kendi acelesinden old” fülân deyüp, hâna
tesliyet virüp, bir mikdâr teskîn eylediler. Ammâ kendü devletinden me’yûs old.

Baht yâr olcak bir kiinüñ
Aksi olur murâd her iinüñ

Murâdñ üzre devr iderse felek
Zerre mikdâr çekdirir mi emek

Hâsl- kelâm Sa‘âdet Giray Hân melûl ve mahzûn, hâtr-perîân Pançova
palankas kurbundan sefîneye süvâr olup, nehr-i Tuna’dan ubûr eylediler ve kal‘a-i
Belgrad kurbunda bir menzile bârgâhlar kurulup, nüzûl buyurdlar. Ve kal‘a-i
Belgrad’da muhâfz Koca Halîl Paa ve Ca‘fer Paa ve Kemânke Paa ve bunñ emsâli
niçe paalar hân hazretlerin ma‘a’l-kerâhe istikbâl eyleyüp, müerref oldular. Senâ vü
kelâmda her birisi remzile ta‘n-âmîz kelimâtlar eyleyüp: “Bu ân[a] dek gelmediñüz.
Meselâ ba‘de’l-harâbü’l-Basra i tamâmnda gelmeñüze müzâyaka yok” eklinde edâlar
eyledükçe hânñ elem-i derûn izdiyâd olup, gâh kzarup gâhî sarard. Paalar dah
ma‘lû[m] idindiler ki, hân gayretinden helâk mertebesindedür, gayr mukayyed
olmayup, ba‘z musâhabet eylediler, vedâ‘laup, [35b] paalar menziline müteveccih
oldlar. Tatar askeri hod saz demetlerinden sallar baglayup, hây hûy sadâsyla nehr-i
Tuna’dan atlar ve kolaryla yüzüp geçmekde. rtesi paalar, hân hazretlerin ziyâfet ile
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da‘vet eylediler. Cümle paalar ve ocak halk müctemi‘ olup, meveret eylediler ve bir
mikdâr askerile tabura “ dokunsalar, belki bir zarar ideler, veyâhûd Âl-i Osmân
ordusundan cebehâne ve toplardan halâs müyesser olur ise bir azîm i görülmü olur”
didiler. Ammâ ekserî nâs hân hazretlerinüñ kendülerin varmas ma‘kl görmediler,
ihtimâl gözetdiler. Ammâ nefsü’l-emrde eger hân varsa, inâ’allâhü te‘âlâ azîm i
görilür idi. Zîrâ kâfir-i bed-kâr gyetde gaflet üzre idi ve askeri zebûn ve çog mecrûh
olmu idi. Aceb ihmâl eylediler.

El-kssa, bir iki günden soñra bir mikdâr asker irsâl olund. Yarakdan yaraga
yaygara eylediler. Mehûr meseldür ki: “Yaygaradan kurd ölmez” didükleri gibi hây
hûy ile bir kaç öküz ve bârgîr ve Nemçe ve Macar getürdiler. An dah hân[a] ragmen
paalar: “Bu re‘yây niçün dutdñuz?” deyüp, çeküp aldlar. Gziyân- Tatar cân u
badan geçüp, tabur içinden tutup çkarduklar esîrlerin dah zulmen ve kahren aldlar.
Âl-i Osmân’ñ bir iki ma‘tûh ve menkûb paalar söziyle çeküp, ellerinden aldlar ve
paalara teslîm eylediler. Anlar dah cümlesin bahâya kesüp, gine tabura yol virüp,
bahâsndan hâsl klduklar sîm [ü] zerri almasn deyüp, ekl [ü] bel‘ eylediler. Çünki bu
nâ-sezâ vaz‘ u hareketi Tatar askeri müâhede kldukda münkesirü’l-bâl ve pür-melâl
oldlar. Nâçâr hasbe’z-zarûr sabr eyleyüp, vakt-i frsata müterakkb oldlar. Ba‘dehû hân
hazretleri, bi’l-cümle mirzâlar ve begleriyle müâvere eyleyüp, [36a] Devet-i Âliyye
tarafna nâme tahrîr ve özürlerin takrîrile âdem irsâl olund.

[VARAD’IN DÜMES]

Tabur- bed-kâr Varadin altndan kalkup, belâ-y nigehbân-vâr bir semte gitdi. Dil
aldlar ne semte gitdügünden istifâd olundukda kal‘a-i Varad’a gitdigi âyi‘ old. Meger
Erdel-Macar, Sadr- âlî, merhûm Mustafâ Paa-y ehîd, ehîd olunca Nemçe’den bir
kimesneyi vilâyetine duhûl iddürmemiler. Hemân ol gün ki, vezîr-i alî-ân rahmet-i
Yezdân’[a] mülhak oldlar. Anlar dah Nemçe askerine etbâ‘ itmiler. Kal‘a-i Varad,
Erdel-Macar’nuñ kilîdi olmagn anuñçün Varad’a hücûm itmi. Hân hazretleri dah
Varad imdâdna gitmek üzere niyyet eylediler. Ammâ bu iler böyle olunca üç ay
mikdâr zamân mürûrla derd-mend Tatar askeri göçüp, konup kal‘a-i Belgrad etrâfnda
sergerdân oldlar. Kaht- galâdan ekl idecek ey bulamazlar idi. Çok kimesne açlkdan
hastalanup, nehr-i Sava’nñ suyundan nû iddigi gibi maraz- ishâle ugrayup, biñden
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ziyâde âdem fevt olmudur. Hattâ kokoroz ta‘bîr olunur, lisân- Türkî’de Msr bugday
demekile ma‘rûf bir a‘lâf hak, an ekl iderler idi. Âl-i Osmân tarafndan ser-asker olan
Halîl Paa didükleri yâdgâr: “Bu Tatar halk her ne olur ise ekl iderlerimi” deyüp,
ke’enne bahâ yem eklinde kyâsile Sultân Süleymân zamânndan bâk kalm küflü
beksimât: “te zahîre. Bun ekl eylesünler” deyüp, bir kaç araba tahmîl ile irsâl
eylemi. Bi-emri’llâhi te‘âlâ, bi’z-zarûrî havf- cû‘ddan

ekl eyleyen Tatar gzîleri

itidâd ishâl ile mübtelâ oldlar, çok kimesne fevt old. Serdâr Halîl Paa: “Asker-i
Tatar’a fülân mikdâr zahîre virdim” kelâmyla merhûm Mustafâ Paa-y ehîd, kal‘a-i
Belgrad’da emânet [36b] vaz‘ eyledügi hazîneden bi’t-tamâm ahz eyledi.

Bâ-husûs asker-i Tatar, bir sebk-vâr kavimdür, mu‘tâd- kadîmleri budur ki;
atlandug mahalden, murâd olunan mahalle vusûlünde hemân çalup çarpup , her ne
olmal olur ise ale’l- fevr dönmek gerekdür. Hattâ bir i göreler vallâ iki üç ay bir yerde
sürüklenüp, aç ve çplak tekâsül olunsa, bi-emri’llâhi te‘âlâ hastalk isâbet eyleyüp,
atlarnda ve kendülerinde aslâ amel kalmaz ve ilâc pezîr olmaz. Husûsâ sevk dah ola
bir vechile mümkün olmaz ve bundan mâ‘adâ bir tarafdan Sa‘âdet Giray Hân’ñ âteî
tab‘, begleri ve mirzâlar bî-huzûr eleyüp, mâbeynlerinde küllî adâvet hâsl olup, bir
cehdile imtizâc idemediler ve mansbnda bulunan uhuvvât azamet-i tâmm birle halka
selâm bile virmez oldlar ve hazînedârba Nemrûd- sânî Divân Efendisi Osmân
didükleri muhannes rüsvâ-y evzâ‘ vü etvârlar tahmîldür. Üç tugl vüzerâda bu dimâg
olmaya
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küfrânü’n-ni‘me olup, efendilerinden halk- âleme ikâyetler idüp, dürlü dürlü sözler
peydâ eyleyüp, hândan cümle nâs tenfîrü’l-kulûb eyledükleri gün gibi zâhir olmudur.
Âkbet asker-i Tatar’ñ bozlup, gitmesine çog bunlar bâ‘isdür. Hattâ bu abd-i pürtaksîr kal‘a-i Belgrad civârnda bir gün No[g]ay mirzâlarndan bir kaç belli mirzâlar
gelüp: “Bu asker bozula durur ve tahk k ma‘lûmumuzdur. Size srr ifâde olunur ki, hân
agaçayñza i‘lâm eyleñ, bir tedbîr ve çâre eylesinler” didiler. Sâbk bize dah sifâri
eylemiler idi ki: “Asker içinde vuk‘ buldugñ ahvâli bize ifâde eyle” deyü. Bahsü’liktizâ [37a] bu bahâne ile tezkere tahrîr olunup, vuk‘ üzre takrîr olund. Lâkin irsâl
olunan âdemimizi hazînedârba mâni‘ olup, hân hazretlerine vusûl bulmaga komaz ve
“Bu sözi hâna bildürmek ma‘kl degildür” dir. rsâl olunan âdemimiz gelüp, cevâb bize
ifâde ve i‘lâm eyledükde tekrâr âdem irsâl eyleyüp ve hazînedârbana bir iki sitem191
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âmîz kelâm irsâl eyledik. Bu i bize sipâri olundugn bildürdik ve âdeme tenbîh
eyledük ki: “Hân hazretlerinüñ mahsûsan yedine tezkeremizi teblîg eyle” dimidik.
Fi’l-vâk‘ öyle itmi. Mefhûm- tezkere ma‘lûmlar oldukda hazînedârba olan Ali
Aga’y 192 huzûrna da‘vet eyleyüp, itâb yüzünden :“Bu ahvâli niçün bildürmediñüz?”
didükde, ne asl- ahvâl deyüp, inkâr ider. Tezkereyi ihrâc eyleyüp, ite birâderimiz
Mehmed Giray Sultânñ tezkeresi deyüp, virirler: “Hââ ve kellâ bu askeriñ bu bed-i
fikrinde ola. Lâkin sultân karndauñuz bizleri sevmezler. Murâdlar mutlak pâdiâhma
bizi gamz eylemekdür” ve bu sözlerinde kimi âhid ve kimi müzekkî olup, hân
hazretlerin kemâl fâsid i‘timâdile i‘timâd itdürürler ve bizi küllî tekzîb iderler.
Âdemimiz gelüp bu ecvibe getürdi. “El-hükmü li’llâh el-vâhidü’l-kahhâr” deyüp, sükût
eyledik. rtesi gün beyne’l-fecr ve’d-duhâ umûmen No[g]ay askeri bozulup, Ak-kerman
dah tâbi‘ olup, girü cânibe dönünce hemân îrîn, mansûr- sücûd cühûd gürül gürül ald
yürüyüvirdiler. Hân, nehr-i Tuna’nuñ öte cânibinde bir iki sultân ve sekbândan dah
cüz’î kimesne ile öyle kald. Ol vaktde tezkeremizi zikr eyleyüp: “Hey, vâh! Bir
edebsiziñ sözin tekzîb aldk. Hayfâ ki gitdi devlet, el virmedi sa‘âdet” manzûmen [37b]
zâkir ve hâ’ib [ü] hâsir kaldlar. Bi-emri’llâhi te‘âlâ hân meshûrü’l-akl oldug bîitibâhd. Ol kimesnelere aslâ itâb idüp, ekzibelerin bildürmediler. Niçün böyle
eylediñüz bile dimediler. Yigirmi biñden ziyâde asker çekilüp gittiler. Böyle tatvîl-i
kelâmdan maksûd ehriyâr- âlî-câh encüm-sipâh olanlara i‘lâmdur ki, inân u
ihtiyârlarn bir niçe def‘a tecribe ve sadâkatin imtihân eyledükleri kimesne yedine
tefvîz-i umûr idüp, sözine küllî i‘timâd itmeyeler ki, âkbeti hüsrân ve nedâmet olmaya.

Pes asker bozlup, gitdükde hânñ cân bana sçrayup, halka yalvarmaga balad.
Ammâ kim kime, hele begler ve mirzâlar ve birâderi sultânlar kimin dönderdüp, kimin
gönderdiler. Tahmînen dörd biñ âdem ancak kald. Hâliyâ firâr iden mirzâlarñ ekserî:
“Sa‘âdetli pâdiâhm ugrña kellem fedâ‘” deyüp, leffâf- harîkler der ki, ahd-iken ve
bî-vefâlk eylediler. Kendülerinüñ bana dah hayr gelmedi. Zayyk derbendlerde ekserî
haydûd keferesinde esîr ve helâk, bâk kalanlar dah azîm meakkat ile halâs oldlar. Bu
tarafdan Sa‘âdet Giray Hân tekrâr müâvere eyleyüp: “Bârî kal‘a-i Tmvar’a ve kal‘a-i
Varat’a bir mikdâr zehâir irsâline himmet idelim, böyle avdet eyleyelim” deyüp, bu
rây[] ma‘kl ve müstahsen gördiler. Hemân ale’s-seher azîmet idüp, serhadd- kal‘a-i
Tmvar’a müteveccih oldlar. Tayy-yi merâhil birle bir gün kal‘a-i Tmvar’a vusûl
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bulup, zehâir ve levâzmâtn teblîg eylediler. Ammâ mesmû‘ olund ki, tabur- hûkcumhûr nehr-i Tuna’dan ubûrile, kal‘a-i Varat’ muhâsara eylemiler. Hemân
Tmvar’dan dah irtihâl eyleyüp, Yanvav gölü semtlerin dolaurak bir gün sem‘-i nâs
[38a] top sadâs zâhir old. Kefere-i bî-dîn kal‘a-i Varat’ muhâsara eyleyüp, ceng
iderlerimi. Hemân bir mikdâr Tatar’, tabur çapdrmaga ta‘yîn ve irsâl eylediler. Ol gün
sür‘atile gidüp, irtesi ale’s-seher tabur çaparlar. Meger kâfir-i hîle-kâr taburñ etrâfn
handak kesdirüp, toplarn çekmi, muhkem tedârik görmü, tarada bulunan öküz
bârgîrlerin sürüp, biñ dürlü havfla bir mikdâr bahâ yem sürüp getürmekden gayr zarara
kdir olmadlar. Dönüp geldükde hân dah nâçâr dönü eylediler. Derd-mend Varat
kal‘asnda bulunan ümmet-i Muhammed, feryâd ü fignla be on dah gün muhâsara
olunup, ba‘de vire ile kal‘a-i Varat’ kefere-i bed-ma‘â zabt u kabz eyledi. çinde olan
müslimîn kimin katl eylediler, bâk leri esîr oldlar. 193

194
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Ezîn-cânib sâbk nakl ü takrîr olunan nehr-i Tuna’nñ kenârnda bozulup giden
asâkir-i Tatar sad hezâr meakkatile Ak-kerman’a vusûlünde bir araya tecemmü‘ ve
meveret eylerler. “Sâbkü’z-zikr ser-asker olan sultân dah içimizde bulunsun” eklinde
bir âlây mâlâya‘nî halt kelâmlarla arz u mahzar düzerler. Hattâ hân hazretleri ile ma‘an
bulunan begleriñ ve mirzâlarñ isimlerine göre karn bakrdan mühürler tasnîf iderler.
Sultân- mezkûrñ fitne vü fesâdyla bu tasannu‘ ileri halka ilk ve igvâ ider ve der-i
devlet tarafna bildükleri mikdâr Sa‘âdet Giray Hân’ gamz ve hilâf- inhâ ve
tezvîrâtlarla öyle geçerler ki, istimâ‘ eyleyen kelâm- sdk kyâs iderler. Ve’l-hâsl:
“Cümle Krm Karaçi beglerinüñ ve ulemâ efendilerinüñ ve sâ’ir nâs kullarnuñ [38b]
recâ vü niyâz iltimâslar: “Bize gayr hân viresiz. Netîce eger murâd- ehriyârî bu
kullarn kemâl mertebe istikmetile hidmet itdürmek ise arz u mahzarlarmzda
münderic olmu murâdmzñ husûln me’mûl bendeleridür” dimiler. Hikmet-i Hudâ-y
müte‘âl ol vakt içre sultânü’l-berr ve’l -bahr Sultân Süleymân bin brâhîm Hân
hazretlerinüñ zücâc- mizâclar münkesir olup, âkbet kâr maraz- istikya giriftâr olup,
bir vechile ilâc-pezîr olmadukdan gayr belki itidâd old. Âkbetü’l-emr hâtif-i gaybdan
gûna âvâze-i

195
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» ¼  Á@ ayân oldukda târik-i taht u tâc- saltanat idüp,

mürg-i rûh- pür-fütûhlar bâg- cenân ve kusûr- ravzât- rdvâna tayrân u revân olup,
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Müellif, Varat’n dümesini Saadet Giray’n hanlk döneminde olmu gibi anlatmasna ramen; bu
fetih Safa Giray döneminde gerçeklemitir. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 615; Zübde-i Vekayiât, s. 419-420.
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“Biz Allah’nz ve nihayet O’na döneceiz.” el-Bakara, 2/156.
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“Bütün nefisler ölümü tadacaktr.” el-Ankebut, 29/57.
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saltanat- devlet, fânî-i mülk-i devlet bâk ye tebeddül ve tahvîl eyledi, rahmetu’llâhi
te‘âlâ aleyh. Bir pâdiâh- sâf-dil, zâhid ü âbid, veliyyu’llâh, mazanne-i kirâmdan,
sultân- âlî-câh idi. Enâra’llâhü kubûrahüm ve eskena’llâhü te‘âlâ na‘îme ferâdîsihi.
196

. Pes derhâl Harem-i Hümâyûn’dan birâder-i âlî-nejâdlar olan Sultân Ahmed Hân

hazretlerin ihrâc ve taht- pâdiâhîye iclâs olund ve sadâret-i uzmâ makmna Arabac
Ali Paa nâm bir nâ-hemvâr Türkü’l-asl197 denî bir kimesneyi nüdemâ sevkyle vezîr
olunmud. 198 Sâlifü’z-zikr Krm halknuñ sahte arz u mahzarlar mezkûr vezîre teslim
iderler. Müâhede kldug gibi asl ve fer‘in bilâ-su’âl pâdiâh- âlî-vakr hazretlerine
telhîs eyler. Böyle ikdâm nâme bâ‘is Ak-kerman’da ser-asker olunan Sultân Menkûb’uñ
pederi Safâ Giray Sultân dirler bir hasîs, fettân vezîre bir hîle ile intisâb eyler ve niçe
rüvet [39a] ve dürlü dürlü pîkelerile ve niçesine va‘deler ikrâr eyleyüp, kabûlleri
muhkem eyler. Arz u mahzar bahânesi zuhûryla dah sa‘y eyler. Bunda i tamâm olmu
derd-mend Sa‘âdet Giray Hân ba‘de’l-avdet vezîri olan Koca Bahâdr Aga’y mekâtib
tahrîriyle irsâl eyleyüp: “Bu def‘a sehv ü tekâsül ile bir idür old. Cürmümüzi afv
buyurasz. nâ’allâhü te‘âlâ ol bahârda küffâr- dûzah-mekînden ahz- intikm olunur”
fehvâsyla aga-y mezkûr irsâl eylemiler idi. Bahâdr Aga dah kerâfer mahrûse-i
Edrene’ye duhûlünde Vezîr-i a‘zam Arabac Ali Paa’ya müerref oldug gibi hemân bir
sirem arabasna tahmîl itdirüp, Bozca Ada’ya dogr yol virdiler. Bahâdr Aga neye
ugradgn bilmedi. Vezîr-i mezbûr aceb sormaga mâ’il kimesne idi, ammâ bi-emri’llâhi
te‘âlâ halka ne gûne sirem arabas îcâd eyler ise âkbet kendü bana dah vâk‘
olmudur.

El-kssa, vezîr-i a‘zam hazretlerinüñ telhîsi, pâdiâh- âlî-câh hazretlerinüñ
manzûr- hümâyûnlar oldukda levâzîm-i kavâ‘id-i ecdâdlar üzre telhîsi: “Mucebince
amel oluna” hatt- erîfin tahrîr buyururlar ve Safâ Giray Sultân minvâl-i merûh üzre
hân olmas mukarrer olur. Bu tarafdan Sa‘âdet Giray Hân kat‘- mesâfe-i dûr ü drâzile
bir gün kasaba-i smâ‘îl’e vusûl bulup, andan dah azîmet ile Tatar-pnar nâm karyeye
müteveccih oldlar ve Kahramân-atalk köyünde oturak eylediler. No[g]ay içinde
bulunan begleriñ ve mirzâlarñ cân bana sçrayup, bâ-husûs sâhib-i cumhûr ve fesâd
196

“Allah, kabirlerini nurlandrsn ve onlar firdevs cennetlerinin nimetlerinde naimde daim klsn !”
Danimend, Ali Paa’nn Arnavud olduunu yazar. Bk., Kronolojisi, III, 473; Mehmed Süreyya ise
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Salankamen’de ehit edilmesinden sonra 30 Agustos 1692’de sadrazam olmutur. Bk., Danimend,
Kronolojisi, III, 473;Mücteba lgürel, “Ahmed II”, DA, II, 33-34.
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olan sultân, misâl-i cinn ü eytân hafv arza girmege tene oldugundan mâ‘adâ sevdâ-y
müterakk ye ugrayup, havfndan [39b] mesken ve mahall bulamayup, kbil olsa karn-
ûra k’il olurd. Begler ve mirzâlar araya âdem-i hâmîler koyup, hân hazretlerinden
cürümlerin efâ‘at eylediler. Kahramân-atalk köyi dimekile ma‘rûf kurâda gelüp, hânñ
ayagna düüp, cürmleri afv olund. Hikmet–i Rabbânî, i tamâm olmuiken ol gün
fermânla irsâl olunan kapucba gelüp, hân azl olunup, Safâ Giray Sultân hân oldugn
i‘lâm eyleyüp, hânla ma‘an taraf- ehriyârîye alup gitdi. Rûm-eli’ne vusûlünde kazâ-i
Yanbol’ya tâbi‘ Çagirgan nâm karyede ciftligine alkoyup, kapucba, vezîr-i a‘zama
i‘lâm içün gitdi. On gün mikdâr çiftliginde sâkin oldukdan soñra hudâvendigâr
kapucbalarndan birisi dah gelüp, cezîre-i Rodos’a fermân olund. Getürüp Rodos
cezîresinde cezîre-bend itdiler. Be sene mikdâr zamân 199 mu‘ammer olup, zahîr battal
marazndan fevt old, rahmetu’llâhi aleyh. Sâbkü’z-zikr birâder-i kihteri Hâc Giray
Hân merhûm türbesi kurbunda medfûndur. Bi-emri’llâhi te‘âlâ iki birâderler hâklar bir
 #'  " %  " .
mahalle karîb ve devletleri kasîr imi. El-hükmü’li’lâh. Ve 200
Sa‘âdet Giray Hân müddet-i saltanat, mâh 10 fî 14. 201 Hâc Giray Hân müddet-i saltanat
mâh 11. 202 Rahima’llâhü te‘âlâ aleyhim ecma‘în.

Nizâmî Goft
Hâk od ânkes ki derîn hâk reft
Hâk çe dâned çe derîn hâk reft
Her verak çehre-i âzâde îst
Her kademî fark- mülk–zâde îst 203

te bu dervrân- felek, bu aceb seyrândur ki, temââsnda ukalâ-i cihân hayrândur.
Vallahü-a‘lem tahk kü’l-hâl.
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Halim Giray, Saadet Giray’n ölüm tarihi olarak 1106 senesini vermektedir. Halim Giray’n verdii bu
bilgiye göre Saadet Giray azledildikten üç sene sonra vefat etmitir. Bk., Gülbün-i Hânân, s. 126.
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[40a] Ve Mine’n-nevâdir: Bi-emri’llâhi te‘âlâ ihtilâfât- devvâr- felekden ba‘z
garîb kalisü’l-vuk‘ ey zuhûr itmek mümkündür. Merhûm ve magfûr Köprüli-zâde
Mustafâ Paa-y ehîd, vezâret sadrna nâ’il olup, sefer-i hümâyûna azîmet buyurduklar
ibtidâ-i senesindedür ki, hicret-i nebiyyü’l-mükerrem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem
hazretinüñ biñ yüz iki senesinde zâhidân- bî-dâr ve âbidân- huceste-âsâr- siktdan ve
reh-revân- bî-nevm olan zâtdan ve kazâ-i Yanbol ve slimye ve Karinâbâd’dan
menkldür ki: Bir eb-i nsfü’l-leyde re’yü’l-ayn ve müâhede olunmu olunur ki,
fevka’s-semâ be mâh- münîr tulû‘ idüp ve her mâhdan mâha kavs- kzah ekilli elvân
birer hayt çekilmi ve üç dâ’ire hüveydâ olmu ve dâ’ire ol sakf- semâdan rû-yi-arza
muttasl ve dâ’ire-i sânî nsf- semâda dâ’ir ve dâ’ire-i sâlis merkez-i kameri hâlî bir
garîbü’l-a‘cayib alâmet zâhir olup, iki sâ‘at mikdâr zamân nümâyân u ayân oldug
muhakkak ve müsbet olmudur. Zalike takdîrü’l-alâmi’l-guyûb. 204 ekli budur ki, tasvîr
olunmudur.

[40b] CÜLÛS-I SULTÂN AHMED HÂN BN BRÂHM HÂN, sene 1102.

Devlet ü ikbâl ve sa‘âdet-i iclâl birle taht- ferruh-baht- hüsrevânî ve serîr-i
hilâfet-penâh- Osmânî üzre cülûs- hümâyûn- ref‘et-nâmûslar vuk‘ bulup, birâder-i
204

“te bu gayplar çok iyi bilen Allah’n takdiridir.”
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âlî-nejâd Sultân Süleymân merhûm terk-i saltanat- fânî itdükde hicret-i nebiyyü’lmuhterem ve sultânü’l-mükerrem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ 1102
senesinde cülûs- hümâyûnlar olup, Arabac Ali Paa selefü’z-zikr ve beyân olundug
üzre vezîr olunup, sâ’ir ümerâ, vükelâ ekser ya tebdîl ü tagyîr olunup, Devlet-i
Osmânîyân bir gûne dah fetret ve hareket üzre umûr- mu‘azzama bi’l-külliye huddâm
ve tavâî yedine müfevvez olup, bir takribile âlem herc ü merc perîânü’l-hâl, kefere-i
fecere hod yevmen fe-yevmen hazîne ve mâl sâhibi ve etrâf- memâliki gret ü
hasâretten münfek olmad. Pâdiâh- âlî-câh Sultân Ahmed Hân encüm-sipâh hazretleri
krk be seneden izdiyâd mahbes-hânede olmular, ahvâl-i âlemden bî-habîr, herkes
vilâyetden me’yûs ve ümîdlerin kat‘ eylemiler. Böyle bir asr- mühmel idi ki, el-yâzü
bi’llâh. El-kssa, Ali Paa râyyla Safâ Giray Sultân hân olmak ma‘kl görüldi. Kasabai Yanbol kurbunda vâk‘ karye-i Karguna nâm mahallde çiftliginden getürüp, pâdiâh-
âlî-vakr hazretleriyle müerref olunup, her ne ise mukannen-i kadîm üzerine ri‘âyet
olunup, hân olmudur, sene 1103.

HKÂYET- SAFÂ GRAY HÂN BN SAFÂ GRAY SULTÂN

Bu bir tama‘ vü hased ve’l-akrân habîs hân idi. Hattâ Kbtiyân cizyedârlg itirâ
eyleyüp ve niçe def‘a bâzirgânlk ile gâhî Trabzan sabunu ahz idüp fürûht eyler idi ve
gâhî balk satar ve alur idi. Bir vechile kârndan âr itmez kimesne idi ve güci yetdügin
zulmile mâln almak yannda lâ-ey idi. [41a] ehr-i Edrene’de hân oldukdan soñra be
on gün tedârik görilüp, ba‘de Krm tarafna müteveccih oldlar. Tayy-yi merhale ile bir
gün tahtgâh- kadîm-i Cengiziyân olan Bagçe-sarây’a vusûlünde hemân î [ü] nû ile
zevke heves olup, gayr tedârik-i mühimmleri olmad.

[ÇERKES BEYLER LE MÜCADELE]

Bir gün, “Çerkesin beglerinden Ali Sultân nâm bir beg dergâhñuza yüz süregeldi” deyü hâna ahbâr olund. Karusna da‘vet olunup: “Nedür söziñ görelim, söyle”
didükde Kabarti begi olan beg mirzâdan ikâyet eyleyüp: “Hâsl murâdmz olur ise hân
efendimize iki biñ esîr hidmet virelim” didiler. Hemân iki biñ esîr, hânñ sem‘ine
vusûlünde âd-merg mertebesine karîb menzile vard. “Hemân bir sultanla, bir mikdâr
asker ihsân buyurulur ise i tamâm olur” didiler. Safâ Giray Hân, ale’l-acele Mübârek
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Giray nâm bir ogln ta‘yîn eyleyüp, bir mikdâr asker kodlar. Sultân- mezkûr, ba‘de’ttedârik bir gün irtihâl eyleyüp ve azm-i Çerkes deyü revân oldlar. Ammâ Krm halk,
Macar seferinden bî-zâr olmu kavm bu bahâne ile giden gideniñ old. Sultânla yigirmi
biñden izdiyâd âdem ma‘an çkup gitdiler.

Sâbk bu Çerkes begleri, Sa‘âdet Giray Hân asrnda gelüp, Kabarti begi olan beg
mirzâdan ikâyet eylemiler idi. Hân- merhûm dah: “Sefer üzredür. imdi mahalli
degül ve illâ ba‘de’l-avdet mesâlihiñüze

takayyüd olunur” deyü buyurmular idi.

Vaktiñ müsâ‘adesi olmadug eclden Sa‘âdet Giray Hân- merhûm ma‘zûl olunup, Safâ
Giray Hân, hân oldukda Çerkesler aña ilticâ eylediler. Netâyic-i kelâm ani’l-merâm ol
tarafda beg mirzâ dah mesmû‘ idinmi ki, Krm’a hân olan Safâ Giray Hân-ogl
Mübârek Giray Sultân yigirmi biñden ziyâde askerile üzeriñe ta‘yîn ve taslît eyledi ve
fekk-i hâtr oldlar. Ol [41b] dah bir mikdâr Çerkes keferesin cem‘ile nehr-i Çekem
dimekile müte‘ârif suyñ kurbunda tedârik görüp, Kzlyar didükleri mahalle ecerî bir
kal‘a ihdâs olunmak içün kavm-i Çerâkise ikdâm- tâm ve sa‘y-i ihtimâm birle kal‘a
bünyâd itdürdi. Derûn- kal‘aya ma‘an bulunan Çerkeslerile duhûl eyleyüp, hâzrba
oldlar . Pes bu tarafdan Mübârek Giray dah asker-i Tatarla nehr-i Çekem didükleri
çayuñ kenârna gelüp kondlar. rtesi ale’s-seher tarafeynden cenge muntazr olunup,
hâzr oldlar. Hemân beg mirzâ tahassun eyledügi kal‘asndan tara çkup, nehr-i
mezkûrñ berü tarafna geçdiler. Ma‘an bile bulunan Çerkes-i nâkeslerile müttefikan
asker-i slâm üzerine kajgarik çalup, atlarn kamçlayup hücûm eylediler. Bir muhârebei azîm vâk‘ old ki, görenler tahsîn ider. Hikmet-i Hudâ-y lem-yezel, beg mirzâ-beg
didükleri la‘îniñ vakt-i muhârebede bindügi atna bir sehm-i kazâ–i perrân dokund.
Muhâlif yerine vâk‘ olmagn atna za‘f u argn

mülâhaza eyledügi gibi tahassun

eyledigi kal‘a semtine arzû ile nehr-i Çekem’e ugrad. Gziyân- Tatar, melâ‘înüñ ardn
alup, nehr-i mezkûr içinde giriftâr idecek mahallde beg mirzâ ve at gark olup, nâ-bûd
oldlar. Bâk Çerâkesleri kimin katl ve esîr olunup, ba‘z yügrük atlular firârile
kal‘alarna ve daglara daglup kaçdlar. Bir cüz’î zamânda beg-mirzânñ lâe-i murdârn
nehr-i mezkûrdan ihrâc olunup, bir

gam- adû-y bî-dîn

at kuyruguna takup

sürükleyerek sultân- merkmuñ çadrna getürdiler. Çerkes kavmi, beglerine olan
hakreti görünce perîân olup, dagldlar. Ba‘dehû cümle Kabarti kavmini cem‘
eyleyüp, göçürüp, kadîmî mekânlar olan Ureb suyu dimekile ma‘rûf mahalle iskân
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itdirüp, biñ be yüzden mütecâviz esîrlerin ahz [42a] ve at, tolga ve zrhlarn ald. Vâfir
ganîmet ile avdet eyleyüp, mesrûr [u] ferah-nâk taraf- Krm’a müteveccih oldlar.

Ammâ Krm’da Safâ Giray Hân’a, Âsitâne-i sa‘âdetden knûn- kadîm-i Osmânî
üzre klç, kaftânile bir kapucba irsâl olunup, sefer-i hümâyûna da‘vet olund. Ol dah
bir mikdâr asker tedârikiyle Ak-kerman’a gelüp, vusûlünde anlardan dah bir mikdâr
asker peydâ eyleyüp, Bogdan snurndan ve Eflak vilâyeti içinden güzer eyleyüp,
Yerigök dimekile müsemmâ mahalle nüzûlünde bi’l-cümle Krm begleri, asker-i
Tatar’ tahmîn eylediler. Min haysü’l-mecmû‘ üç biñ âdemden izyâd görmediler. Safâ
Giray Hân ise Âl-i Osmân vezîriyle va‘d ü ahdi: “Akalli yüz bin Tatar adû-ikârile fasl-
bahâr- huceste-âsârda imdâd- dîn ü devlet içün bizi hâzr bilesiz” deyü lâf harmann
savurmu ve elsine-i nâsda dah böyle tevâtür ve mehûr olmu. imdiki hâlde sadr- âlî
huzûrna varldukda: “Feth-i kelâm hânm. Cenâbñuzla olan ahd ü peymân imdiki
hâlde hilâf old. Yüz biñ Tatar’ñ örin bile getürmediñüz. Bâ‘is nedür ? ” deyü su’âl
eyledükde hân dah kizbinden hicâb ve kendüne itâbdan havfla: “Belî sultânm.
Va‘demizde ma‘âza’llâh hilâf olmaz, sahîh olur idi. llâ ite bu kimesneleriñ mâni‘-i
küllîsi olmasa. Memleketimizde bize hükûmet iddürmezler. Kendü re’yleriyle gezerler”
deyüp, “bizi havâle eyledigi gibi ol ân bizim iimiz yaman olur” deyüp müâvere
eylediler. “Buña ilâc budur ki; hemân bu aradan girü cânibe avdet aceb maslahatdur?
Eger devlet tarafndan itâb vâk‘ olur ise bu hâna olur. btidâen dah böyle bâzergân hân
bize lâzm dah degildür” deyüp, sözlerin bir araya kodlar ve cümlesi bu rây ma‘kl
[42b] görüp: “Biz ölmez hânñ kullaryuz” didiler ve bu aralkda mahrûse-i Edrene’de
rikâb- hümâyûn k’im-makm olan Byukl Mustafâ Paa dah srran mektûb tahrîriyle
bir çukadârn irsâl eyleyüp, Krm beglerine mektûb vusûlünde derûn- mektûbda
münderic kelîmât: “Ba‘de’l-hamiyetü’s-selmât. Hâliyâ me’mûr oldugñuz seferden
avdet eyleyesiz. Hânñuz el-Hâc 205 Selîm Giray Hân- alî-ân, hacc- erîfden gelmidür
ve mükerrer hân olmas mukarrerdür. Abes yere zahmet çeküp, edd hall skletinden
halâs olasz ve bu sene-i mübârekde sâlim eviñüze avdet eyleyesiz. Serhadd-i slâm dah
hemân muhâfaza olunacakdur” dimiler. Bu fitneden murâd Arabac Ali Paa’yla
mâbeynleri kec olmagn ve Selîm Giray Hân hazretlerinüñ Mutafâ Paa çrag olmagla
böyle san‘at eylemiler.

205

Eserin tamamnda “el-Hâcî” eklinde yazlmasna ramen biz “el-Hâc” yazmn tercih ettik.
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Çünki bu mektûbñ mefhûm dah ma‘lûmlar old. rtesi ale’s-seher asker-i Tatar
içinde lo lo, kyt kyt âvâzla bir sadâ zâhir oldukda hemân bi’l-cümle asker dönüp
ald yürüyüvirdi. Hemân Safâ Giray Hân’ñ etekleri tutuup, safâs cefâya mütebeddil
old ve Sa‘âdet Giray Hân- merhûm aleyhine itdigi sû-i tedbîr yoluna geldi. Netekim
buyurmudur: Kâle aleyhi’s-selâm:

206
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nümâyân müâhede ve ayân old. Ammâ çâre yok. Bozulup giden askeriñ ardndan
âdemler irsâl idüp, beglere ve mirzâlara çok niyâz itdürdi ve: “Her ne murâdñuz olur
ise dirîg olunmaz. Hemân bu fesâddan fârig olasz” deyüp çok tazarru‘ eyledi ve lâf
harmann savrup va‘deler gösterüp, ikllerine çok piyâz düdi. Ammâ kat‘an müfîd ve
mesmû‘ itmediler. Varan [43a] âdemin dögüp kodlar. Safâ Giray Hân me’yûs old.
Bi’z-zarûrî yannda bulunan be on kimesnesiyle nehr-i Tuna sefînelerinden birine
binüp, Ak-kerman’a geldiler. Ol bozulup giden asker Ak-kerman’da eglenmeyüp,
Krm’a vusûlünde arz u mahzar tahrîr eyleyüp, evsâf- zemîmesiyle arzlarn pür
eyleyüp, netîce: “Biz böyle hâna hidmet itmeyüz” cevâbyla yekûn- kelâm ve imzâ-i
havâss u âmm idüp, Âsitâne-i Ferîdûn-unvân cenâbna irsâl eylediler. Hâmil-i arz u
mahzar, Devlet-i Âliyye vusûlünde k’imakm- rikâb- hümâyûn olan Byukl Mustafâ
Paa’ya arz u mahzar- Krm’ teslîm olundukda, ol dah telhîs-i ehriyârî eyleyüp, arz
u mahzar- Krm’ mütâla‘a ve inâ olundukda

ma‘lûm- hümâyûnlar old. “Pes

umûmen bir vilâyet-i evsâf zemîmesine ehâdet iden kimesne elbetde mezmûmdur ve
cümle ulemâ vü sulehâ kezb-i ihtiyâr itmezler” cevâb buyurmular ve gelen kimesneye
su’âl olunup: “Vilâyetiñüz halk murâdlar ve hazzlar kimdendür ve kimi sifâri
eylediler?” didükde, ol dah cevâb virüp: “Sultânm a‘lemdür. Velâkin hâliyâ cümle Âl-i
Cengiz’den mümtâz ve ser-firâz olan el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ândur ve halk-
âlem anlardan honûd ve emândur. Bâk siz a‘lemsiz” didükde hemân mu‘accelen
fermân tahrîr ve kemâl-i i‘zâz u ikrâmile: “Bu tarafa terîfiñüze müterakkb ve
intizârdayuz. Bir gün mukaddem gelesiz” deyü i‘lâm olund.

Sa‘âdetli el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân hazretleri dah henüz hacc- erîfden
gelmiler idi. rsâl olunan kapucba vusûlünde slâmbol kurbunda vâk‘ karye-i
Kad’da, çiftliklerinden azîmet eyleyüp, ehr-i Edrene’ye vusûl buldukda azîm alaylar
ile mu‘azzez ü mükerrem istikbâl [43b] olunup, bir sarây- âliyye nüzûl eylediler ve
fermânla kapucba dah Ak-kerman’a irsâl olunup, Safâ Giray- Hân- sâbk cezîre-i
206

“Kim ki, kardei için bir kuyu kazarsa içerisine kendisi düer.”
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Rodos’a ta‘yîn olund. rsâl olunan kapucba aga vusûlünde Safâ Giray Hân’ getürüp
Rodos’a idhâl eyledi. 207 Cezîre-i mezkûra vusûlünde ticâret tarîkyla cem‘-i mâl
tahsîline mukayyed oldlar. Bunñ dah ahvâli alâ-vechi’l-iktisâr zikr olunmudur. Safâ
Giray Hân müddet-i saltanat mâh 10. 208

BEYT
Cihânda kalsa eser nîk-nâmla ah
Çok olur sîm [ü] zer nâkes nâdânda dah
Merd-i meydân añunla hân olan öyle gerek
Hezâ mu‘tî kerem dise aña nâs sehî
Niçe biñ âh u gedâ konup uçd bu lâneden
Hâtemiñ nâm ile sanki cisminde rûh
Yohsa hssetle kabul eylerse bed-nâm
Añulur târîh-i beer bunclayn bed-nâm

HKÂYET- EL-HÂC SELÎM GRAY HÂN BN BAHÂDIR GRAY HÂN
GBRA’LLÂHÜ ÂNÜHÛ, sene 1104.
Hilyeti: Orta boyl, beyâz elli, nahîfe’l-cism, halîmü’l-tabî‘, tatl dilli, fasîhü’llisân, sehî ve kerîmü’-ân bir hân- alî-ândur. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ ömr ü
devletin efzûn ve kâm- maksûdn dillerinde bir vefk dil hâsl eylemeye. Âmîn! Devlet ü
evketiyle tavâf- beyt-i Hüda ve hacc- erîf ziyâret ve edâ eyleyüp, kemâl-müsâb ve
ecr [ü] fazîlet [ü] sevâba nâ’il oldlar. Netekim rivâyet olunmudur. Kle’n-nebiyyü
salla’llâhü te‘âlâ ve selem: "qq £q  # Æq  % + ¹  ¥*$ [44] ' % © ²} }
209

" % hadîs-i erîfinden ictinâb ve emsâlen kemâl-i evk ve neât- kalbile edâ-i

farzu’llâh eyleyüp geldükden soñra üçünci def‘a diyâr- Krm’a hân- alî-ân ve sâhib-i
207

Silahdâr, Safa Giray’n Krm ileri gelenlerinin mallarna zorla el koyduunu ve bu nedenle bu hana
bir kin beslendiini belirtir. Selim Giray’n taraftar olan Rikâb- Hümâyûn Kaymakam Mustafa Paa ile
Silahdâr Osman Paa’nn hana duyulan bu honutsuzluktan istifade ederek onu azlettirdiklerini ve
böylece Selim Giray’n da üçüncü defa han seçildiini belirtir. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 682-685;
Defterdâr Mehmed ise hanlar kartrm ve Saadet Giray yerine Safa Giray yazmtr. Bk., Zübde-i
Vekayiât, s. 437-438.
208
Krm tarihlerinde Safa Giray’n hanlk müddeti hakknda birbirinden farkl bilgiler verilmektedir.
Abdülgaffar Krmî 9 ay derken, bk., Umdedü’t-Tevârîh, s. 17. Halim Giray 10 ay demektedir, bk.,
Gülbün-i Hânân, s. 128.
209
“Kim mala ve binee mâlik olur da hacca gitmezse Yahudi veya Hristiyan olarak ölür.” Tirmizi, 812,
III, 176.
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unvân olduklarn ikeste vü beste cerîde ve tahrîr [ü] takrîre getürüp, alâ-kadri’l-imkân
bu abd-i pür-taksîr [ü] acz, halka’llâhü te‘âlâ Dervî Mehmed Giray bin Mübârek Giray Cengizî gaffera’lllahü zünûbehû ve setera uyûbehû. Alâ-vechi’l-ihtisâr ayân u beyân
olunur. nâ’allâhü tebâreke ve te‘âlâ.

Hicret-i nebiyyü salla’llâhü aleyhi ve sellem erba‘ ve mi’e ve elf 1104 evâhirinde
el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân hazretlerinüñ tâli‘-i mes‘ûdlar ferhunde ve kuvvet-i
sa‘âdet bulup, hânlk saltanatna iclâs olunup, sene-i mezkûrada mühimmât- tedârik-i
sefer görilüp hâzr oldlar. Ammâ hân olduklar vakt içre birâder-zâdelerinden âhîn
Giray Sultân’ diyâr- Krm’a nûreddînlik mansbna ihsân buyurlup ve Çerkes
hidmetine sipâri buyurdlar. Ve ferzend-i reîdlerinden Sa‘âdet Giray Sultân dah
vilâyet-i Çerkes’de Jane nâm karyede sâkinler idi. Hemân âhîn Giray ve Sa‘âdet
Giray sultânlar atlanup, sâlifü’z-zikr Safâ Giray-ogl Mübârek Giray’ öñin alup bi’lcümle esîrleri ve cebe ve tolga ve atlarn elinden alup, Mübârek Giray havf u hayetden
güzîrân olup firâr eyledi. Azak semtinden dolaup güçle 210 Krm’a düdi. Anda dah
duramadugundan Rûm-eli’ne gelüp, sâbk meskenine duhûl buld. Çünki Safâ Giray
Sultân bu haberi mesmû‘ eyleyüp, esîrlerden me’yûs oldukda mevt ender-mevt pürmelâl olmudur ve Arabac Ali Paa dah kal‘a-i Belgrad’ 211 [44b] ol sene muhâfaza
idüp, küffâr- dûzah-mekîn Bosna-sarây semtlerine hücûm eyleyüp, Bosna serdâr olan
merhûm ve magfûr Topal Hüseyin Paa bir gzi vezîr ve müdedbîr-i âlî-tedbîr olmagn
Hüsrev Beg nâm selef vüzerâsndan bâk kalan defîneyi feth eyleyüp, akçe-i mezkûrla
yigirmi biñ mikdâr kul yazup, gelen kefere-i hâsirîni dâ’imâ münhezim eyledügi mehûr
oldugundan ol sene umûmen kâfir-i bed-kâr cumhûren üzerine vardlar. Hakk tebâreke
ve te‘âlâ hazretinüñ kemâl-i lûtf u ihsânyla kefere-i dûzah-karâr karulayup, otuz biñ
mikdâr nasâr tu‘me-i tîg-i âbdâr eylediler. Anñçün Arabac vezîr üzerine çokluk kâfir
gelmeyüp, hemân tarafeynden muhâfaza olunmudur. Ba‘de’l-Kasm avdet eyleyüp,
Edrene’ye geldükde vezâretden azl olunup, Ali Paa’ya: “Cezîre-i Rodos’a var. Hân
çerâgña müerref ol” ekli irsâl eylediler. Bir sene mikdâr zamân mürûryla katl
olunup, kelle-i nâ-sûd meydân- sarâyda galtân olund. 212 Sadr- vezârete el-Hâc Ali
Paa nâmnda bir vezîr-i âlî-vakra tesellüm-i mühr-i vezâret-i ehriyârî olund.
210

Metinde “gücüle” eklinde yazlmtr.
Metinde “Belgrad’da” eklinde yazlmtr.
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Arabac Ali Paa’nn azledilme sebebi çada Osmanl kroniklerinde daha farkl anlatlmaktadr.
Ayrca Ali Paa azledildikten sonra önce Gelibolu’ya sürülmü ve burada bir ay kaldktan sonra Rodos’a
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[BELGRAD’IN MUHASARADAN KURTARILMASI]

Ba‘de’t-tedârik-i sefer, el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerin dah da‘vetile
mahmiyye-i Edrene’ye getürmüler idi. Hân hazretlerine dah “Seferîsüz” deyü fermân
olundukda, hân- alî-ân hazretleri dah Krm’da kalga sultân oglna mektûb-
muhabbet üslûb tahrîr olunup ve beglere ve mirzâlara yarlg, belîg irsâl eyleyüp,
derûnunda münderic kelimât- mükîn [ü] fehevâtlar: “Kalga sultân oglmuz ve sâ’ir
begler ve Karaçi kullarmza ba‘de’s-selâm-selâmet peyâm, inhâ-i hânî budur ki: Emr-i
ehriyârile imdâd- sefer-i hümâyûna me’mûr olmuszdur. [45a] Bir gün mukaddem
gelmege sa‘y-i makdûrñuz sarf idesiz” deyü te’kîd ü tenbîh buyurmular. Anlar dah
“El-emr-i emr-i kem” fehvâsnca ale’t-ta‘cîl mühimmât- sefer görilüp, ber-mûcib-i emri âlî itâ‘at üzre hak kati’l-hâl öyle bir kesret ve cem‘iyet ki, bi’l-mecmû‘ Krm
dilâverleri ve No[g]ay mümtâzlar, Tatar- kürk-i hûn-hârlar fî-sebîli’llâh ve
mütevekkelen ala’llâh minvâlince ittifâkla cem‘ olup,  {@ } ¤  %@~"% 
 "®È% ""¼  %@¼
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 @# $  `@ |@   {@      {@ µ  Á* ¼@{@¼% emr-i erîf ile âmil oldlar. Tayy-yi merâhil

ve kat‘- menâzil birle azîmet eyleyüp, kal‘a-i Belgrad’a karîb menzilde hân- alî-ân
hazretlerine mülâk oldlar ve kal‘a-i Belgrad’a ser-asker-i slâm olan merhûm Ca‘fer
Paa-y ehîdiñ hafiyeten irsâl eyledigi feryâdclar gelüp, mektûbun getürdiler. Tahrîr
olundug üzre seksen biñden mütecâviz Nemçe ve Macar ve re‘yâ kâfirleri nehr-i
Sava’dan ubûr idüp, bir haftadan ziyâdedür ki, kal‘a-i Belgrad’ mânend-i ejder-i heftser ihâta ve muhâsara eyledi ve öyle ikdâmile dögerler ki, günde yedi yüz pâre top, iki
yüz havan kumpara atup, derûn- kal‘ay harâb [u] vîrân eylemidür. Asker-i slâm dah
bî-tâb ve bî-mecâl olmulardur. “Eger imdâd-res olunmaz ise kal‘a-i Begrad’ gine zabt
eylemesi mukarrerdür. Hemân Allah ve Resûl bir sâ‘at mukaddem imdâdmza erüp,
halâsmza sebeb olasz” dimiler ve nâli ü zârîlik klup feryâd eylemiler ki, mesmû‘
olan ehl-i îmân bi’z-zarûrî bana ârz olurd. Çünkü hân- alî-ân ve sadr- âlî-vakr
hazretlerinüñ mesmû‘lar old. Hemân bir niçe dilâver-i [45b] Tatar’ istifâ olunup, acele
birle dil almaga irsâl olund. Dilâverân- Tatar- adû-güzâr bâd-vâr esip gitdiler. Ale’lnefyedilmitir. Müellifimizin belirttii üzere bir sene sonra deil, azledildikten yaklak üç ay sonra
öldürülmütür. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 626-634; Zübde-i Vekayiât, s. 421; Sicill-i Osmânî, III, 520:
Abdülkadir Özcan, “Ali Paa, Arabac”, DA, II, 424.
213
“Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çkn. Mallarnzla, canlarnzla Allah
yolunda cihad edin. Eer bilirseniz bu sizin için daha hayrldr.” et- Tevbe, 9/41.
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fevr tabur- hûk-i cumhûra yetdiler ve bir kaç Nemçe ve Macar la‘înlerin dâm-
kemendile giriftâr- dest-beste tutup, ikinci gün hân hazretlerinüñ huzûrlarna ihzâr
olund. Anlar dah söyledüp, fi’l-vâk‘ paa-y mezkûrñ tahrîri üzre seksen biñ mikdâr
kefere-i dûzah-mekîn: “Kal‘a-i Belgrad’ bunca gündür ki, muhâsara itmilerdür” deyü
cevâb virdükde sadr- âlî huzûrna irsâl olund. Dil getüren dilâverlere, vezîr-i âlî-kadr
hil‘at- fâhire ve altun bah eylediler. Ba‘dehû dillerden su’âl olundukda minvâl-i
mezkûr üzre cevâb virdiler. Vezîr-i alî-ân ve hân- zî-ân dah gayret ü bezl-i makdûr
eyleyüp, cidd [ü] cehdile iki konag bir eyleyüp, bir menzil mikdâr mahall kaldukda bir
mikdâr Tatar askeriyle bir sultân ser-asker eyleyüp, tabur çapdrmaga irsâl eylediler.
Sultân- mezkûr, hân hazretlerinüñ ogullarndan Sa‘adet Giray Sultân nâmnda olan
ferzend-i reîdleri idi. Gayret ve sür‘at birle tegfülen taburñ bir semtinden sadâ-y
Allah Allah gûyân- berk- hâtf gibi çapduklar ile küffâr- bed-ma‘â birbirine düüp,
bir hayli aknlk gösterdiler. Meger kefere-i sakar-karâr, kal‘a-i Belgrad’ mânend-mâr
etrâf u eknâfn ihâta eyleyüp, taburnuñ dah etrâfna bi’l-cümle handak kestirüp, hfz
eylemi. Yohsa azîm i görülmesi mukarrer idi.

El-kssa, taburdan tara bulunan otlukc ve hayvânât cinsinden bârgîr ve gâv bir
hayli doyunluk ele getürdiler. Kal‘a-i Belgrad derûnunda bulunan asâkir-i [46a] slâm,
Tatar- nusret-niân gördükleründe burc [u] bârûlarndan âdmân toplar atup, tekbîrkünân, ükr-i Yezdân eylediler. Ammâ mahall-i ma‘rekede sulehâ-y ümmetden bir
Tatar sûfîsi küffâr- bed-âyîne esîr olur. Re’s-i tabur olan la‘în-i bed-âyîn, sûfî-i mezbûr
karusna getürdüp, cellâd- tîg-i uryân siyâset meydânnda: “Dogr söyle, bu gelen
asker, Krm hân kendü midür?” deyü su’âlinde, mezkûr sûfî bir dîndâr ve mütedeyyin
sulehâ-i ümmet olmagn gayret-i slâmî mevt üzre bir hayc ve hayât memâtn yeksân
görmegin: “Bu asker ki, görürsüz, hân hazretlerinüñ ednâ mertebede bir hidmerkârdur.
Hânda kaldgu hâna ola” deyüp cevâb virür. Tekrâr su’âl eyleyüp: “Krm hân 214 ne
kadar askerile geldi” derler. Sûfî-i mezkûr: “Asker-i Tatar’ñ ne mikdâr oldug
ma‘lûmum degildür. llâ hemân No[g]ay askerinden seksen biñ leker defter
olunmudur. ‘timâd olunmaz ise yarn gelürler, görürsüz” didükde la‘în-i dalâlet-âyîn
gazaba gelüp, katline emr eyler. Bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ, ecel-i müsemmâsnñ
vakt[i] olmamagn yannda bulunan kapudanñ birisi recâ eyleyüp: “Yarnki güne dek
te’hîr idelim. Eger cevâbnda kizbi zuhûr eyler ise biz bun dürlü dürlü azâb ile helâk
214

Metinde sehven “hannñ” eklinde yazlmtr.
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idelüm ki, bir gayriye dah gayret ola” deyüp sûfî-i mezkûr halâs iderler ve habsile emr
iderler. Ol eb bi-emri’llâhi te‘âlâ kendü mâbeynlerinde bir hengâme-i edîd zâhir olur
tâ bi-seher birbiriyle ceng ü cidâl üzre iken sûfî-i mezkûr bi-emri’llâh bir tarîkyla ol
hengâme arasnda halâs müyesser olur, askere gelür. Anlar hôd: [46b] “Tatar basd”
sadâsyla ktâl-i azîm vâk‘ olur, vâfir kâfir mürd olur. Ale’s-seher kal‘a-i Belgrad’
dögmekden fârig olurlar ve nehr-i Sava üzerine vaz‘ eyledükleri cisrlerinden Zemîn
adas semtine mürûr itmege baladlar. Nsf mikdâr ubûrundan soñra hân hazretleri ve
sadr- âlî hazretleri bi’l-cümle asâkir-i nusret-me’âsirile gelüp iridiler. Asker-i slâm’a
icâzet virüp, küffâr- hezîmet-i‘ârñ ardndan iriüp, berk- hâtf misâl giridiler. Bir
mikdârn tu‘me-i tîg-i âbdâr ve kimin dah esîr-bend giriftâr eylediler. Nehr-i Sava’nñ
öte cânibinde bulunan la‘în-i mürîkin tonz top olup, firâr eylediler. Guzât- Tatar-
sabâ-reftâr ardlarna düüp, vâfir ganîmet ve esîr ele getürdiler. Ba‘dehû kal‘a-i
Belgrad’ ta‘mîr ve rî olan mahalle müceddeden bir hisâr- hasîn bünyâd olunup,
etrâfna tûl u amîk handak kesdirilüp ve bir kaç mahall-i elzemden tabya ve kuleler
ihdâs olundukdan soñra zehâ’ir ve cebehânesin vâfir tedârik olunup, enderûn- kal‘a-i
mezkûra mâlâmâl kul doldurdukdan soñra ma‘mûr ve metîn eyleyüp, rûz- Kasm anda
tescîl eyleyüp, sâlimîn ü gnimîn avdet eylediler.

Tayy-yi merâhil ve kat‘- menâzil birle pây- taht- Âl-i Osmân Ferîdûn-unvân
mahrûse-i ehr-i Edrene’ye vusûl buldukda el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerine kemâl
tevk r ü i‘zâz ile sarây- dil-güâ vâlâ zer ender-zer döenüp, ta‘zîm ü tekrîmile du‘â vü
senâlarla getürüp kondurdlar. Pâdiâh- cihân, Sultân Ahmed Hân, rahmetu’llâhi aleyh
hazretleri el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerin sarây- hümâyûna da‘vet idüp, [47a] azîm
eltâf- hüsrevânîlerine mazhar düüp, hâs atlarndan bir esb-i cihân-peymâ mücevher ve
murassa‘ donanm ki, her gören bir Msr hazînesi tahmîn eyler, el-Hâc Selîm Giray
Hân hazretlerine ihsân olunup ve ser-i mübârekine bir mücevher-i girân-bahâ sorguc
takup ve miyânlarna dürr 215 ü lü’lü ile memlû terke ve murassa‘ bir tîg-i âbdâr
kuadup ve bir fâhir semmûr kürk giydürüp, krk kîse mikdâr guru harclk in‘âm
olundukdan soñra hayr du‘âlaryla: “Dâ’ima yüziñ ak olsun, berhûdâr ol!” deyüp
mu‘azzez ve mükerrem konag olan sarây- ferah- fezâya getürüp nüzûl eylediler ve
sadr- âlî hazretlerine dah kemâl mertebede tevk r olunup, du‘â-i bî’l-hayrile behremend buyuruld.
215

Metinde “dûr” eklinde yazlmtr.
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Pes vezîr-i âsaf-tedbîr el-Hâc Ali Paa hazretleri bu frsat ganîmet-i küberâ
mülâhaza eyleyüp, Azze men kanea ve zelle men tamea 216 mefhûm muktezâsnca hân-
alî-ân hazretlerin efî‘ tutup, pâdiâh- âlî-vakr ve ehriyâr-i âlî-tebâr hazretlerinden
mütek‘idlik recâsna biryân olup: “Alîlü’l-vücûd bir bende-i kemîneleriyim. Dîn ü
devlete istihdâm olmaga iktidârm ve kuvvet-i bedenim tahammülü yokdur. Du‘â-gûy-i
ehriyârî olunmak ile çerâg ü hayr-hâhlar olmak recâ olunur” didükde, pâdiâh-
encüm-sipâh dah recâsn kabûl buyurup, sadr- vezâretden azl olunup, yevmiye beyüz
akçe vazîfe in‘âm olund ve ehr-i Bursa’da mütemekkin olmak üzre izn-i ehriyârîleri
sâdr oldukda vezîr-i nîk-tedbîr, ol hergiz pür-hatardan sâlim hurûc eyleyüp, [47b] ehri Bursa’ya duhûl buldlar.

217

Ã ¦ hadîs-i erîfinden halâs oldlar. 218 Sadr- âlî ve

mesned-i mu‘âllaya rikâb- hümâyûn k’imakm olan Byukl Mustafâ Paa’y, huzûr-
ehriyârîyye da‘vet olunup, mühr-i vezâreti yed-i ba‘îd teslîm ve tefvîz emür buyurdlar.
Pes sadr- vezârete Byukl Mustafâ Paa tasaddur eyledi ve el-Hâc Selîm Giray Hân-
zî-ân hazretlerin, pâdiâh- âlî-tebâr hazretleriyle mükerrer müerref olunup, izn-i
hümâyûnlaryla

diyâr-

Krm’a

müteveccih

oldlar.

erefü’l-vusûl

taht-

hükûmetlerinde skender misâl geçüp karâr buyurup, adl ü dâdile hükûmete ve icrâ-i
er‘-i Muhammedî’ye salla’llâhü aleyhi ve sellem megl

oldlar. Klen nebiyyi

  
salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem, 219<"¢ "} }"® q ±"| 

O ehüñdür sa‘âdeti günin
Meyli yok zulme adle mâ’ildür
Hazret-i izzete âhibbü’n-nâs
Yevm-i maherde âh- âdildür
216

“Kanaat eden aziz, hrsa düen zelil oldu.”
“öhret âfettir.”
218
el-Hac Ali Paa’nn sadaretten azli aslnda paann hastalndan dolay deildir. Çada Osmanl
kronikleri de sadrazamn neden ve nasl azledildii konusunda birbirine tamamen zt bilgiler
vermektedirler. Defterdar, Zübde-i Vekayiât, s. 440-442’de II. Ahmed’in, halka ar vergiler salan ve
onlara zulmeden defterdar azletmesi için Sadrazam Ali Paa’ya
fermân göndermesine ramen
sadrazamn defterdar azletmemesini ve huzûr- hümâyûnda bunun sebebi sorulduunda ise defterdar
savunarak, padiahn kararn eletiren bir konuma yapmasn paann azledilme sebebi olarak gösterir.
Padiah, önce Ali Paa’y öldürmek istemi, ancak ileri gelen devlet ricalinin araya girmesiyle onu af
etmitir. Padiah, paay afvetmekle kalmam, istedii yerin valiliinin verileceini de belirtmitir. Fakat
sadrazam bu teklifi de reddedip, cüzi bir geliri olan Mihaliç hâssn istemitir. Daha sonra da Bursa’ya
gitmitir. Silahdâr ise, Defterdar’n tam tersini söylemektedir. Ona göre haksz olan Ali Paa’dr ve
padiahn gazabndan Bozuklu Mustafa Paa’nn ricas ile kurtulabilmitir. kinci defa huzura geldiinde
alayarak af dilemi ve Mihaliç hâssn, padiahn lütfu ile almtr. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 694-697.
219
“Kyamet gününde insanlarn en sevimlisi (Allah’a en sevimli geleni) adaletli devlet reisidir.”
217
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muktezâsnca âmil oldlar.

VAK‘A- ASR-I SULTÂN AHMED BN BRÂHÎM HÂN, rahmetu’llâhi
te‘âlâ aleyh.

Zamân- erîflerinde gürûh- revâfz ve melâhide Acem âh olan Hân Hüseyin,
nâme ile elçi irsâl eyledi. Ebü’l-Ma‘sûm Hân nâmnda bir Kzlba, dörd yüz nefer
mülhid-i bed-ma‘âile vâfir tuhfe vü hedâ ile bir siyâh fîl getürdiler. Bir sarây- âliyye 220
sâkin itdirilüp, üç ay mikdâr zamân mahmiyye-i ehr-i Edrene’de misâferet tarîkyla
istirâhat eyleyüp, dürlü dürlü hîle kelâmlar ile vükelâ-y dövledin ba‘zn mertebe-i
i‘timâda iridürdiler. 221 Revâfz la‘înlerinüñ [48a] gelmesine bâ‘is iki vech üzre imi.

BRS OL K: Ekrâd beglerinden Bebe Süleymân nâm bir beg-i ecî‘ ve dilâver,
memâlik-i Revâfzî dâ’ima tâlân ve yagma ve harâb eylemege mu‘tâd bir server idi. Bir
vechile def‘-i mazarrata ve mukbil [ü] mukrenete kbil olmaduklar eclden ikâyet
tarîkyla Âsitâne-i Ferîdûn-unvân cenâbna arz- muhabbet gösterüp, mezkûr Bebe
Süleymân Beg’i gammaz itmek husûsuna gelmiler idi.

VECH- SÂNÎ: Özbek Hân olan Sübhân Kuli Hân dâm- ref‘te hazretleri
mensûbâtndan Kayva ya‘nî Urgenc vilâyeti didükleri memleketiñ taraf- Sübhân Kuli
Hân’dan nasb olunan eh Niyâz Hân Kzlba hudûdyla snurda olmagn memleket-i
Revâfzî dâ’im gret ü hasâretden hâlî olmayup, niçe kurâ ve ehirlerin harâb u yebâb
itmesi sebebiyle ke’enne Kzlba- mezheb-trâ, anlara böyle cevâb- harr-gû virüp:
“Hâliyâ biz Mekke ve Medîne pâdiâh olan Âl-i Osmân Ferîdûn-unvân ile dostuna dost
ve dümenine dümân olmak üzre ahd ü peymânmz vardur ve cemî‘ ümmet-i
Muhammed salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem

hazretlerinüñ cemâ‘at-i mü’minîn

mâbeyninde âh- ekber ve sultân- fahr ve halîfe-i rû-yi zemîn anlardur. Ma‘a-hazâ
bizim üzerimize havâle olan dümene anlarñ dah rzâ-y hümâyûnlar yokdur” eklinde
lâf ü güzâflar tahrîr olunup, ol vilâyet halkna karalt göstermiler: “te Âl-i Osmân
220

Metinde kastedilen saray Defterdar Ahmed Paa Saray’dr. Bk., Nusretnâme, 243b.
Ebü’l-Masum’un ran elçisi olarak gelmesi II. Ahmed döneminde deil, II. Mustafa döneminde
1108’dedir. Ayrca Edirne’de üç ay deil, iki buçuk ay kalmtr. Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 604-605;
Nusretnâme, 243b-246b; Anonim bir Osmanl kroniinde ise Anonim Osmanl Tarihi, s. 132-133’te ise
Ebü’l-Masum’un stanbul’a geldii tarih 1109 olarak verilmektedir.
221
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pâdiâhna âdemimiz gitdi ve imdâd- asker dah virecek old” fülân deyüp, kendü
memâliklerin hfz içün bunda gelüp arz- muhabbete sebeb bu imi.
El-kssa, [48b] hezâr- eytânâtile Bebe Süleymân Beg’i hilâf- inhâ eylediler.
Vilâyet-i Acem’i gret ü hasâret itmeyesin deyü te’kîd-i ahz- hümâyûn sâdr olund ve
ser-bevvâbân- dergâh- âliyyelerden bir aga ile Bebe Süleymân Beg’e irsâl eyleyüp,
gürûh- Kzlba- bed-ma‘â dah yklup gitdiler.

VAK‘A-

UHRÂ:

Meâhir-i

ulemâdan

Msrî

muhalles

eyler,

tarîkat

meâhîrinden, re’îsü’l-ulemâ add olunanlardan bir eyh-i müte‘ârefü’n-nâs Anatol
diyârnda vâk‘ ehr-i Burusa’dan iki yüz mikdâr sûfî ve mürîdleriyle sancâk kaldrup
ve ba‘z nâ-merû‘ halt- kelâmla ya‘nî: “Peygamberiñ kz hazret-i Fâtmatü’z-zehrâ,
radyallâhü anhü hazretinüñ ferzend-i reîdleri mâm Hasan ve mâm Hüseyin-i ehîd,
radyallâhü te‘âlâ anhü dah peygamberdür ve hâlâ ben Îsâ-rûhu’llâhm. te iki melek
bu sûfîlerimdür” deyüp ehr-i Edrene’ye bu da‘vâ ile vusûl buldug gibi: “Bize
mahallsiz gelen Îsâ lâzm degil” deyüp cümle sûfîleriyle brime’ye 222 nefy olund.
Cüz’î zamân dah te’hîr olunsa bir azîm fesâda bâ‘is i olmas emr-i mukarrer idi.
Mezkûr Msrî Efendi-yi merhûm, mazanne-i kirâmdan bir meczûbü’l-akl, ak- ilâhî ile
mest olmu kimesne oldugundan itiyâh degildi. Ammâ kelâm er‘-i erîfe muhâlif
olmagn nefy olunmudur.

Ve raca‘nâ ilâ kelâminâ. Pes ol itâ-güzerile fasl- bahâr- huceste-âsârda tedârik-i
mühimmât- sefer hâzr ve âmâde klnup, Sadr- âlî Byukl Mustafâ Paa ve sâ’ir
vükelâ vü ümerâ bi’l-cümle sipâh, kuvvet ve kudret-i birle ve sa‘âdetli [49a] el-Hâc
Selîm Giray Hân- alî-ân hazretlerine da‘vet-i sefer olunmak içün hatt- hümâyûn-
evket-makrûn ile bir kapucba agay irsâl olunmud. Ve klç, kaftân ve altm biñ
altun sekbân ulûfesi, on biñ altun hân hazretlerine, terke bahâ dah irsâl olund.
erefü’l-vusûl sa‘âdetli el-Hâc Selîm Giray Hân hazretleri dah: “Sem‘an ve tâ‘an”
deyüp bir mikdâr Krm askeriyle diyâr- Krm’dan azîmet buyurup, Ak-kerman’a
vusûllerinde bir kaç gün ârâm u istirâhat eyledükden soñra ba‘de’t-tedârikü’s-sefer “Es-
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Niyâzî Msrî, Limni’ye sürülmütür. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 704-705; Zübde-i Vekaiyât, s. 450;
Abdülbâki Gölpnarl, “Nyâzî Msrî”, arkiyat Aratrmalar, VII, 183-226.
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seferü kt‘atün mine’s-sakar” 223 mefhûmunca No[g]ay ve Ak-kerman kavminden dah
bir mikdâr asker intihâb idüp, hulûs- kalbile fî-sebîli’llâh ve mütevekkilen ala’llâh
müteveccih ve azîmet buyurdlar. Kle’n-Nebiyyü aleyhi’s-selâm: Á*  É"}~> ¦*`º }
224

'"| ¢ +  + hadîs-i erîfi sürûryla “Azm-i kal‘a-i Belgrad- behit-âbâd ve dîn

ü devlete imdâd” deyüp çekilüp gitdiler. Ammâ vilâyet-i Eflak’dan ubûr u mürûr ider
iken Krm halk sâbk hânlardan bozulup, gitdügi menzile geldükde eski habâ’is
hulklar harekete ve hâtrlarna gelüp lo lo, kyt kyt avâzn ayyûka peyveste eyleyüp,
girü cânibe ald yürüyivirdiler. Sekbân halk dah gitmek istedi. Hân hazretleri ibrâm
eyleyüp koyvermediler. Hemân sekbân halk ve agalar bi’l-cümle iki biñ mikdâr
askerile kald. Sâbka çekilüp gitdiler. Hân hazretleri nâçâr hele gayret eyleyüp girüye
dönmediler. Belgrad’a müteveccih ve revân oldlar.
Sekbân tâ’ifesi, Krm halkyla avdet eylemege ibrâm [49b] itmedüklerine sebeb
budur ki: Asker-i Tatar ulûfesizdür, hasbeten li’lâh sefere çkarlar. Ammâ sekbân kavmi
ulûfe-hordur, vazîfeleri dah Âl-i Osmân Ferîdûn-unvân hazînesinden ihrâc olunup, hân
olan devletlüye teslîm olunur. Eger anlar dah vazîfesin tamâmen virüp, bahilerin
mukannen üzre iderler ise aslâ bir fi‘l-i enîde bulunmaz bir tâ’ifedür ve mazbûtdur ve
illâ

Safâ Giray Hân- sâbk gibi ulûfelerin kat‘ eyleyüp, nsf üzre virilüp ve Devlet-i

Âliyye’den gelen altunu krkup noksânü’l-agyâr idüp virürler ise anlar dah ma‘âlkerâhe istihdâm olunup, frsat mahallinde firârdan gayr ie yaramaz. Yohsa hîle ve
noksân olunmasa hân olan kimesneden bir ân ayrlmazlar, mutî‘ ve münkd tâ’ifedür.
Meger hân olan kimesneniñ azl olmasn akle’l-yak n müâhede ideler. Netekim Safâ
Giray’ ma‘lûm idindiler ve sekbân akçesi seksen biñ gurudur, at ve tüfenk, pâk ve
müsellâh tüvânâ ve krk bayrak olmak üzre, be-her bayrak ellier âdem cengâver ve
tüfenk-endâz dilâver artyla ibtidâen el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân hazretlerinüñ
ikinci def‘a hân oldug 106 senesinde re’y-i erîfleriyle Âsitâne-i sa‘âdete i‘lâm
eyleyüp, be-her sene Âl-i Osmân Ferîdûn-unvân hazînesinden ulûfe-i sekbân bi’ttamâm ihrâc olunup, bir ser-bevvâbân- hâssa agayla hân hazretlerine irsâl ü teblîg
olunur idi.

223
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“Sefer, cehennemden bir parçadr.”
“Ayaklar Allah yolunda tozlanan kimseye Allah atei (cehennemi) haram klar.”
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Netâyic-i kelâm ani’l-merâm, el-Hâc Selîm Giray Hân- zî-ân, pâdiâh- âdil ve
ecî‘, kâmil, bir vücûd- sehî, ke’enne kerem sâhibi, nâmûs [50a] u âr olmagn gyetde
âr lâ-hakk olup, girü dönmediler. Bâlâda zikri sebkat eyledigi minvâl bâbnda ma‘an
bulunan askeriyle kal‘a-i Belgrad’a vusûl buldlar. Bi-emri’llâhi te‘âlâ ol sene kâfir-i
bed-kâr aslâ hareket itmeyüp, tarafeynden muhâfaza olund. Rûz- Kasm tescîlinde
sâlim avdet eylediler. Ammâ bu tarafdan Krm ve Ak-kerman ve No[g]ay halk bi’lcümle hâzr olup, vakt-i itâda vilâyet-i küffârda olan nehr-i azîmler incimâd mahalline
müterakb ve intizâm iken hikmet-i ilâhî bir itâ-i zemherîr kuvvetinde cümle Macar
mün‘kid u incimâd oldug gibi hemân toksan biñ mikdâr Tatar- sabâ-reftâr, adû-ikâr
bir ugurdan atlanup Lehli keferesinüñ vilâyeti üzre

fî-sebîli’llâh sefer ü azîmet

eylediler. Berk- hâtf misâl iriüp, Leh keferesi memâlikin harâb ve tâlân ve yagma ve
hüsrân ve kurâ vü kasabâtn erâre-i âte-sûzân ile pür idüp, on biñden mütecâviz esîr ve
dûîze ve gulâm ahz eyleyüp ve mâl- ganîmetden ve hayvânât cinsinden bî-add ve
ganâyim ele getürüp, selâmet ile vilâyetlerine vusûl buldlar. Elhamdüli’llâhi te‘âlâ ol
itâda azîm yüz aklg zuhûra getürdiler.

Bu tarafdan el-Hâc Selîm Giray Hân hazretleriyle, Sadr- âlî Byukl Mustafâ
Paa ma‘an mahmiyye-i Edrene’ye vusûl bulup, pâdiâh- âlî-vakr ve ehriyâr ve âlâ
tebâr hazretlerinden sad gûne iltifât- in‘âm ve ihsânlarna, mahzar u inâyetlerine nâ’il
oldlar ve tekarrub- sultân ile niçe kimesneleri dah çerâg ve hayr-hâh idinüp, ±"| 
225

±"| ´¼|q } hadîs-i erîfi tahtnda [50b] dâhil oldukdan soñra icâzet-i ehriyârile

me’zûn olup, azm-i vilâyet-i Krm ve mesken-i havâk n-i Cengiziyân- kadîm deyüp
müteveccih ve revân oldlar.

Hân hazretleri ric‘atlerinden soñra Sadr- âlî Byukl Mustafâ Paa dah frsat
bulup, vezîr-i sâbk el-Hâc Ali Paa sülûküne meslek üzre mütek‘id olmak recâsn
pâdiâh- âlî-vakr hazretlerine arz [u] niyâz ve i‘lâm eylediler. Ammâ Sultân Ahmed
bin brâhim Hân gûyâ vezîrler kendünden bî-zâr ekilli senede birisi mütek‘id olmaga
tâlib ü ragbet olduklarndan gazaba gelüp, hemân katline fermân buyurdlar. Vükelâ-y
devletden ba‘z nedîm-i ehriyârî bulunan kimesneler recâ vü niyâzile cürm ü günâhn
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“nsanlarn en hayrls insanlara faydal olandr.”
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afv itdirüp, Byukl Mustafâ Paa‘y nefy olmasyla halâs eylediler. 226 Ba‘dehû Ali Paa
nâmnda bir paay getürüp, sadr- âlî makmna tasaddur eylediler. Ol vezîr-i basîr dah
sadr- vezârete nâ’il oldug gibi tama‘- hâmile celb-i mâla sa‘y u ikdâm eyleyüp, niçe
dürlü bid‘atler ihdâsna ihtimâm ve îcâd eyledi. Hattâ selef pâdiâhlardan i‘tâ olunan
nâs üzre havâs- hümâyûnlar herkes âbâ an-ced berât- pâdiâhile mutasarrf oldug
hâsslarn cebren ellerinden ahz eyleyüp, mâlikâne nâmyla tesmiye itdirüp, mezâda
virilüp, dellâllar nidâ iderek füruht eylediler. Güci yeten kimesne istikrâzile akçe peydâ
eyleyüp, mutasarrf oldug ekmegin satun ald. Kimisi dah akçe peydâ idemeyüp hâ’ib
ü hâsir kald. Netîce, kiminden biñ guru [51a] ve kiminden iki biñ guru celb idüp, ilâ
yevminâ hazâ bid‘at-i dalâlesi k’im, kendüsi mevtile nâ’im old. Âkbet kendü bana
dah hayr gelmeyüp, Sultân Mustafâ Hân cülûs- hümâyûnlarnda katl olunup, lâesin
yol üzerine brakdlar. Memerr-i nâs üzre cesedinden halk mürûr idüp, hâk-i pâyile
cism-i Arab-vâr siyâh old. Ve ilâ hâza’l-ân siper-i la‘net halk olmudur. 227 Netekim
228

  ^{ / mukarrerdür. El-yâzü bi’llâhi’l-aliyyü’l-azîm mazmûm- nâs olup,

târîhlere tahrîr olunup, elsine-i havâs u âmmda bed-nâm olmudur.
BEYT
Tama‘ her kiiyi pek alçak eyler
Meseldür “az tâma‘, çok ziyân” dirler

226

Çada Osmanl kronikleri Bozoklu Mustafa Paa’nn azledilmesini farkl sebeplere balamaktadrlar.
Zübde-i Vekayiât, s. 476 ve Anonim Osmanl Tarihi, s. 52-53’te Dârüssaade Aas Nezir Aa ile olan
sürtümelerinden dolay Nezir Aa gurubunun sadrazamn azlini saladklar yönünde bilgiler
verilmektedir. Silahdâr ise, sadrazamn azledilme sebebi olarak ava fazla dükün olmasn ve devlet
ileriyle yeterince ilgilenmemesi göstermektedir. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 739-740.
227
Burada anlatlan Sadrazam Sürmeli Ali Paa’dr. Ancak müellifimizin belirttii gibi Sürmeli Ali Paa,
II. Mustafa’nn cülusunda deil, bundan yaklak iki ay sonra katledilmitir. Öldürülme sebebi hakknda
çada Osmanl kronileri müellifimizden oldukça farkl bilgiler vermektedirler. Silahdâr, Nusretnâme,
217a’da sadrazamn azledilme sebebi olarak II. Mustafa’nn sefere katlmasn önlemek için Yeniçerileri
isyana tefik etmesini göstermektedir. Yine bu kaynamza göre paa, azledildikten sonra hemen
öldürülmeyip, Çeme’ye sürülmütür. Ancak borçlarna karlk yeterli mal olmad için zmir
yaknlarnda iken yakalanp, stanbul’a geri getirilmi ve burada idam edilmitir. Defterdâr, sadrazamn
azledilme sebebinin bir iftira yüzünden olabileceine dikkat etmektedir. Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 539,
547.
228
Her bidat bir sapknlktr. bn-i Mace, 42; bn-i Hambel, 17184, 4/126.
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[VARADN SEFER]

Muhassal- kelâm Ali Paa dah sadr- vezâretde müstahkem olup, evvel bahâr-
huceste-âsârda mühimmât- sefer tedârikiyle mu‘tâd- kadîm-i Osmânî ve âdet-i
müstahsene-i cihândârî üzre Krm hân olan el-Hâc Selîm Giray Hân- zî-ân
hazretlerin dah da‘vet-i sefer-i hümâyûn içün klç, kaftân ve harc- râh irsâl eyleyüp,
sefer-i hümâyûnda ma‘an bulunmasn irâb u i‘lâm eylediler. Anlar dah: “Sem‘an ve
tâ‘an” deyüp ba‘de’t-tedârik bir vakt-i meymenette229 diyâr- Krm’dan irtihâl eyleyüp,
Ak-kerman’a vusûl buldlar. Ve No[g]ay askerin dah küllî ihtimâm birle ihrâc
olundukdan soñra niyyetü’l-gazâ fî-sebîli’llâh ve mütevekkel-ala’llâh fehvâsyla azm-i
Belgrad- behcet-âbâd deyüp, revân oldlar. Bu tarafdan Ali Paa-y sadr- âlî, asâkir-i
nusret-fercâmile top, tüfenk ve humpâra ve fiek tecemmülât- cebehâne hâzr u âmâde
oldukdan soñra azm-i Belgrad kldlar. Tayy-yi merâhil ve kat‘- [51b] menâzil birle bir
yevm kal‘a-i Belgrad’a vusûl buldlar. Bir kaç gün ârâm ve istirâhat eyleyüp, asker-i
Tatar- sabâ-reftâra muntazr iken bir rûz- fîrûzda an müâhede ve ayân old ki, hemân
gerü gubâr evc-i âsumâne peyveste alup, âyâ ne ola deriken, bâd sabâ tîg-i ser ve tîzile
karulayup, rak b-i bed-lik manend iki kk eyledükde nümâyân old ki, sa‘âdetli elHâc Selîm Giray Hân- zî-ân hazretleri bir hing-i sabâ-reftâra süvâr olmu, öñünce
sekbân bayraklar güâda ve direkleri çekilüp ve tug- pür-fürûg sancâk- sîm [ü] zerler
nâz ni‘m ile hrâmân- dilberler gibi zahrnda ve ann zahrnda tablhâne-i hânî güm güm
gümleyüp, nevâ vü râst ve dem-sâzile sürüp, gelüp ve anlardan gerü kat ender-kat
tavâ’if-i muhtelife, biribirin bilmez ve lûgat- muhâlife ile kelâmn kimesne añlamaz.
Tatar dilâverleri ve No[g]ay ejdehâlar gürûh gürûh, fevc fevc gûyâ deryâ-y ahter-i
ender mevc ender mevc bir kesret ve bir hengâme-i ftrat ki, her nazar- dîdeler, Tatar-
sabâ-reftârñ bu cem‘iyetlerine tahsîn idüp, hazâ cüyû- müslimîn kûh-efgen deyüp
pesend-i vâfirîn eylediler.

Hemân sadr- âlî hazretleri bi’l-cümle ümerâ-i izâm ve mîr-i-mîrân- alay ile
istikbâl eyleyüp, otak- gerdûn-nitâklar bir mahall-i mürtefi‘-i ferah-fezâya kurulmud.
krâm- tâm ve tevk r ü ihtirâm birle nüzûl eylediler. Ba‘dehû vezîr-i a‘zam, azîm
ziyâfetlerile hân- alîân da‘vet eyleyüp, ordu-y hümâyûna terîfinde mükerrem ü
229
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mu‘azzez alayla getürüp, sadr- âlî hazretlerinüñ otak- vâlâ-nitâkna nüzûl idüp, hân
hazretlerini ba‘de’z-ziyâfe [52a] bir rah- cihân-peymâya bindürdiler ve asâkir-i Tatar’a
müstevfî zahîreleri virilüp, bir kaç gün def‘-i eddü’l-rihall eyledükden soñra el-Hâc
hân- zî-ân ve sadr- âlî ve bi’l-cümle ocak halk ve mîr-i mîrân, vükelâ-y düvel
müâvere eylediler ve Astankamen nâm mahallde olan tabur- hûk-i cumhûrñ üzerine
varlmak içün müttefikü’l-kelâm idüp, hâs ve âmm ma‘kl ve münâsib gördiler ve dil
almak içün dilâverân- Tatar’dan intihâbile yigirmi mikdâr Tatar kürk-i hûn-hâr irsâl
olunup, nehr-i Sava üzerine cisr bünyâdna Eflak begi ve ahâli-i mezkûrlar ta‘yîn ve
havâle olunup, tetmîminde hemân bi’l-cümle vüzerâ-i izâm ve ümerâ-i fehâm ve cüyû slâm, cisr-i mezkûrdan ubûr u mürûrla Zemîn sahrâsn memlû‘ ve hayme vü hiyâm
eylediler. Ba‘dehû dil almaga varân dilâverler vusûl bulup, bir niçe Nemçe ve Macar
kefere-i bed-kâr keân ber-keân ahz idüp, sadr- âlî huzûrna ihzâr eylediler. Su’âl
olundukda: “Tabur- bed-kâr Nemçe ve Macar kefere-i dûzah-karâr Varadin nâm kal‘a
kurbunda mevcûd oldug tahk k-i ma‘lûmlar old ve diller de bun söyledi. Mahall-i
mezkûrdan irtihâl eyleyüp, azm-i Varadin kefere-i dûzah-mekîn niyyetiyle müteveccih
oldlar. Meger mürikîn-i dalâlet-mekîn, kal‘a-i Varadin’i müceddeden bünyâd idüp,
bir hsn [ü] hasîn ve bir kal‘a-i gevher- mekîn eylemiler ki, pây- esâs kelle-i gâv ve
semek ve kulle-i mu‘allâs evc-i semâ-i ferkadân felek ekâl bünyâdnda üstâdân-
mühendisîn hayrân ve handak-amîkanda ukalâ-i dûr-bîn sergerdân olur. Bundan mâ‘adâ
tabur- nuhûset-cumhûrn etrâf- kal‘ay ihâta eyleyüp, [52b] mânend-i mârr- heft ser
dâ’ir ve bundan mâ‘adâ taburnuñ etrâfna dah tûl ve amîk handak kesüp, kemâl-
havfndan toplar çeküp, tabyalar ihdâsyla öyle kavî heft ve hrâset eylemi ki, ne
mürg-i tâ’ir üzerinden uçmaga kbil, ne mârr- sehmiyye arasndan geçmege nâ’il olur.

Netâyic-i kelâm hân- zî-â[n], vezîr-i alî-ân, bi’l-mecmû‘ cüyû- nusret-niânla
kal‘a-i Varadin üzerine müteveccih olup, top menzili mikdâr mahall kaldukda nüzûl
buyurup, hemân yeñiçeri metris almaga fermân buyurdlar. Dilâverân- cüyû- slâm
ale’l-ikdâm metrisler kazup, itmâmnda top ve darbûzânlar kurulup, hâzr olund. rtesi
ale’s-seher mürikîn-i dalâlet-rehber üzerine kûh-efgen balyemez ve kogu toplarna
âte urlup, tabur- nuhûset-cumhûr üzerine dâne-i top bârân- âsumân misâl yagdrld.
El-kssa, üslûbü’l-mezkûr yigirmi üç gün ale’t-tevâlî tabur- nuhûset-cumhûrn ihdâs
eyledigi tabyalar dögülüp, ceng ü cidâl tarafeynden bir ân münfekk ve top ve tüfenk
ârâm olunmad. Bi-emr-i Hudâ-y müte‘âl on gün mikdâr zamân bârân- rahmet eksik
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olmayup, metrisler seyl-i revânile memlû old. Bir gice bagteten bir hengâme sadâ-y
Allah Allah sâdr olup, asker-i slâm birbirine düdi. Tâ bi-seher ceng ü ktâl vuk‘
buld. Kâfir-i bed-cibilliyet dah metrislerin bragup: “Türk basd” sadâsyla birbirlerine
tîg ü teber urup, azîm ktâl eyleyüp, hayli kâfir cehenneme irsâl eylerler. rtesi ale’sseher hân hazretleriyle müâvere olunup, bir vechile zafer müyesser olmayacagn
mukarrer [53a] bildükden soñra toplar metrislerden ihrâc olunmak ma‘kl görüldi.
Fermân olunup, toplar metrislerden çekdirdiler. Ba‘dehû te’hîr olunup, ba‘de’l-iâ
menzil-i merkmdan irtihâl buyurup, kal‘a-i Belgrad cânibine müteveccih oldlar. Biemri’llâhi te‘âlâ azîm matar- kesîr vuk‘yla yollarda gyet zahmet ve meakkat
çekildi. Bi-fazli’llâhi te‘âlâ cebehâne ve toplar bi’t-tamâm selâmet ile hudûd- slâm
olan kal‘a-i Belgrad’a vusûl bulup, cümle cüyû- müslimîn ve asâkir-i mü’minîn sâlim
üzre dârü’l-âmâna vusûl bulup, rûz- Kasm tescîl mahfûz olundukdan soñra bi’l-cümle
avdet buyurdlar. Ol sene-i mübârekede ne glib, ne maglûb oldlar.

el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân dah sadr- âlî hazretleriyle vedâ‘laup, Krm
tarafna azîmet ve müteveccih oldlar. Ali Paa-y sadr- âlî dah kadem be-kadem
mahmiyye-i ehr-i Edrene’ye azîmet eylediler. Tayy-yi merâhil iderek bir rûz- fîrûzda
mahrûse-i Edrene’ye vusûl ve duhûl bulup, pâdiâh- encüm-sipâh hazretlerinüñ hâk-i
pây- gubâr- mübâreklerine rû-y mâlîde birle müerref oldukda iltifât- hüsrevânîlerine
mazhar düüp, in‘âm- tâm ve tevk r ü ihtirâmlarla behre-mend oldlar. Târîh, sultânü’lkevneyn ve resûlü’s-akaleyn Muhammedü’l-ümmî, Kureyî ve Hâimî, salla’llâhü
te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ hamse ve mi’e ve elf sene 1105 evâstnda vuk‘
olmudur. 230

Ammâ bi-emr-i Rabbânî ve hükm-i Sübhânî birle bu vakt içre pâdiâh- cemmtezyîn Sultân Ahmed bin brâhîm Hân hazretlerinüñ tab‘- zücâclar münkesir olup,
âtabe-i zamân mu‘âlece ve dermân eyledükçe [53b] kat‘â kuvvet-i eczâ te‘sîri
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Varadin Seferi 1105 deil, 1106’da düzenlenmitir. Bk., Silahdâr Tarihi, II, 757-779; Zübde-i
Vekayiât, s. 492-496; Danimend, Kronolojisi, III, 475.
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28/88.
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sem‘-i erîfine idhâl olundug birle rûh- azîzi, cism-i tenden perrân ve na‘îm-i firdevs
içre hrâmân old. nâ’allâhü te‘âlâ rahmetu’llahi te‘âlâ aleyh, rahmeten vâsia‘ten µ¶
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ve ne bir sâ‘at te’hîr olmayacag mukarrerdür. Ve derd-mend hekîmba müteferrik-i
hicâb oldlar. Anñçün zürefâ-i Fars dimidür ki:

Magrûr her zerre mî-gûyed müneccim jâj

tabîb

Çünki bi-emri’llâhi te‘âlâ Sultân Ahmed Hân bu dâr- fenâdan, sarây- bekya
rhlet buyurdlar. Birâder-i âlî-nejâd, merhûm Sultân Mehmed Hân ferzend-i
reîdlerinden Sultân Mustafâ Hân hazretlerin taht- sa‘âdete iclâs olund.

CÜLÛS-I HÜMÂYÛN SULTÂN MUSTAFÂ HÂN BN MEHMED HÂN,
sene 1106, sitte ve mi’e ve elf.

Cülûs- hümâyûn- evket-makrûnlar zuhûrunda mesned-i sadr- âlîde Ali Paa
bulunmagla mühr-i vezâreti, pâdiâh- âlî-câh savbna teslîm eyledükde mahzar-
inâyet-i ehriyâriyye nâ’il olup, mükerrer hil‘at terîfiyle i‘zâz ü ikrâm ve iclâl ü izâm
ve tevk r olunup, menûr- vezâreti iki sultân- azîmü’-ânñ tevk ‘ ve tugrâ-y ikbâliyle
[54a] tezyîn bulmu iken vesvese-i eytâniyye mübtelâ olup, ba‘z tama‘- hâm ile
hyâneti zuhûrunda müstehakk- gazab- ehriyârile katl ve ibret-i âlem içün tarîk-i âmm
üzre lâesin braglup, memerr-i nâsda pâymâl olmudur. Hülâsa-i kelâm, Ali Paa
fevtinden soñra mesned-i vezârete lâyk [u] yarâr ve cümlesinden fâ’ik bihter-i tefahhus
olundukda vezîr-i kârdân, pâk-mezheb, emîr-i sâlih, bâkîze-mereb, hudâvend-i cihânñ
ehl-i râz, atas kullarnuñ ser-firâz

Elmâs Mehmed Paa, rahmetu’llâhi te‘âlâ

hazretlerin mesned-i sadâret-i uzmâ ve makm- vezâret-i kübrâya müstehakk ve inâyet
olunup, mühr-i vezâreti teslîm eylediler.
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“Sen rabbinden, rabbin de senden honut olarak dön de gir kullarm içine, gir cennetime!” el-Fecr,
89/28-29-30.
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[ KNC MUSTAFA’NIN LK AVUSTURYA SEFER ]

Tedârik-i mühimmât- sefer-i hümâyûn içün fermân klundukda hemân südde-i
dergâh- âlem-penâhdan velvele-i tabl, nakkre-i mehterî ve gulgule-i kös-i skenderî,
arsâ-i âleme lerze brakd. Ra‘d- âsâ-y nevbet-i âhî, endâm- âsmâne zelzele düürüp,
tnâb- bârgâh- câh- celâl ve sâyebân- sa‘âdet ü ikbâl, âh- ecere-i tûbâ gibi künkürei kasr- mînâya baglayup, südde-i sa‘âdeti secdegâh- cebbârân ve Âsitâne-i devleti,
pûse-gâh-cihândârân olup, in‘âm- âmmile ihyâ-i knûn-âbâd ve kirâmlar k‘idesin
itmege niyyet ve bir mübârek sâ‘atde rhlet buyurup, fî-sebîli’llâh ve mütevekkilen
ala’llâh, azm-i kala‘-i Belgrad deyüp müteveccih oldlar. Ve bi’l-cümle vüzerâ-i nîk-rây
ve ulemâ–i müekkel-keân müâveresiyle hâssa bostânclarndan slâmbol sarây [54b]
bagçesinden biñ be yüz ve Edrene sarây bagçesinden dah biñ be yüz, mecmû‘ üç biñ
piyâde cengâver tuvânâ yigitler istinbât olunup, üç snf olmak üzere; bir bölügine
krmuz çukadan timür kabran ta‘bîr olunan mintan ve ayaklarna mâî çukadan elvâr ve
balarna ma‘hûr krmuz bostânc baratas 234 ve bir gürûhna mâî timür kabran ve
krmuz elvâr ve bir snfna dah yeil çuka kabran, mâî elvârile tezyîn ve dirhemli
dalyan tüfenklerile arâyi-i cuyû- slâm olmular idi ki, müâhede klan: “Bâreka’llâh
hezâ cengâvârân” deyüp tahsîn iderler idi. Pâdiâh- âlî-câh hazretlerinüñ yemîn ü
yesârnda piyâde, azîm öhret ve salâbet ve arâyi-i cey-i dîn ü devlet ile pâdiâh-
encüm alay gösterüp, mahmiyye-i ehr-i Edrene’de azîmet-i sefer me’âsir-i zafer-rehber
deyüp, müteveccih oldlar.

ki sene mikdâr zamân nîk-tedbîrile azîm tedârik görilüp, küffâr- dûzah-karârdan
haylice intikm ahz olunmak müyesser old. Ammâ niçe kimesneler bu masrafdan
kendülerine serika ve ekl ü bel‘ oluncak ey müâhede itmedüklerinden ref‘ semtine
sâlik oldlar. Âkbetü’l-emr ulûfelerin kat‘ idüp, bî-ma‘nî serefdür” deyüp, virdükleri
ulûfe dah nâksü’l-agyâr altun ve züyûf para ile ceng uranñ derûnun pâre pâre eyleyüp,
küllî i‘tibardan düürdiler. Anlar dah müte’essif olup, münkesirü’l-ayâl oldukda
mahall-i ma‘rekede cân u gönülden sa‘y ve ceng [ü] cidâle kemâlile istihdâm ve
istikmet üzre olmadlar. Tenfîr-i kulûb hâsl old. [55a] Pes üçinci def‘an azîmet-i sefer
olundukda inhizâm- ekber vuk‘ bulmudur ki, vasfna lisânmz varmaz. nâ’allâhü
te‘âlâ aagda mahalli ile ale’l-ihtisâr zikr ü beyân olunur.
234
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El-kssa-i pür-hisse, mu‘tâd- kadîm-i Osmânî ve âdet-i müstemirre-i cihân-bânî
üzre el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân hazretlerin dah klç ve kaftân ve ulûfe-i sekbân
irsâl olunup, ser-bevvâbân- hâssa agalarndan birisi hatt- hümâyûn- sa‘âdet-makrûnla
vusûl bulup, da‘vet-i sefer-i hümâyûn eylemiler idi. Hân- zî-ân hazretleri eref-i
vusûlünde emr-i erîfe imtisâl buyurup, asâkir-i Tatar- dümen-güzârile imdâd- dîn ü
devlet niyyetiyle müteveccih buyurup, tayy-yi merâhil dûr [ü] drâz birle bir rûz-
fîrûzda serhadd-i slâm’da vâk‘ kefere-i fecereniñ ahz ve istîlâ eyledügi kal‘a-i
Lipova’ya iridiler. Pâdiâh- encüm-sipâh hazretleri devlet ü evket ile Belgrad-
cennet-âbâda vusûlünde nehr-i Tuna’ya cisr-i hümâyûn vaz‘ ve bünyâd olunup,
tetmîminde bi’l-cümle cüyû- müslümîn ve asâkir-i muvahhidîn ile ubûr u mürûr
eyleyüp, kal‘a-i Lipova üzerine müteveccih olmulard. Henüz kal‘a-i Lipova’nn feth ü
teshîri müyesser olmud. Hân- zî-ân hazretleri dah ol mahallde yetiüp geldiler.
Pâdiâh- encüm-sipâh, hân hazretlerinüñ eridügünden gyet mesrûr olup, ale’l-efrât
hân hazretlerine tevk r ve ta‘zîm ü tekrîm birle otak- gerdûn-nitâklarna da‘vet olunup,
hâl ve hâtrn tefahhus eyleyüp, ba‘de’z-ziyâfe bir semmûr kürk, mücevher tîg ve terke
ihsân olunup, [55b] hasbe’l-hâtr eyleyüp, otak- ehriyârîden avdet eyledükde bir esb-i
girân-bahâ, müretteb ve müzeyyen zer rahtl ve mücevher at hân hazretlerinüñ öñüne
getürüp, ta‘zîmile hân hazretlerin bindürüp, kendü ordularna müteveccih eylediler.

Ba‘dehû müâvere olunup, Sebe ve Lugo ta‘bîr olunan kal‘alar üzerine varlmak
müteveccih görüldi. rtesi kal‘a-i Lipova’y lagm ile esâsndan ykup, harâb- mânend-i
seng ve türâb eyledükden soñra seyl-i revân misâl klâ‘-i mezkûrlar üzerine müteveccih
eylediler. Tatar- yâv-reftârñ ba‘z cüst 235 [ü] çâlâklar ileri varup, kal’a-i mezbûrlarñ
yaknnda küffâr- dûzah-karârñ otlukclarna râst gelüp, fi’l-hâl bir kaç Nemçe ve
Macar’ giriftâr eyleyüp, getürdiler. Getüren dilâverlere ihsân olunup, dillerden su’âl
olundukda, hâliyâ Fetaran dimekile ma‘rûf kapudan on biñ mikdâr kefere-i eytânile
mahall-i mezkûrda hâzr oldug diller dah söylediler. Hemân pâdiâh- slâm, Sultân
Mustafâ Hân, alaylar baglamaga fermân buyurup, bi’l-cümle asâkir-i zafer-me’âsir kat
ender-kat saflar baglayup, yürüdiler.
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hükmünce mübâeret olund. Bir cüz’î zamân yürüyüp, mürikîn-i dalâlet-âyîniñ tabur-
hûk-i cumhûr üzerine çkadüdiler. Hemân yürüyü eyleyüp, na‘re-i merd-i meydân ve
feryâd- muhannesâñ yek âvâzla zemîn ü zamân ve kubbe-i âsumân çik çik iñledi.
Ammâ sa‘âdetli el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân [56a] küffâr- dûzah-mekânuñ
ardndan dilâverân- Tatar- hûn-hârlara iâret eyledükde berk- hâtf misâl iriüp, tîr-i
belây, sehâb- siyâhdan dökülen bârân misâl yagdrdlar. Kefere-i bed-ma‘âñ
üzerlerine sehm-i kazâ-i gziyân hârr-i kunfüz gibi nümâyân old.

El-kssa, vakt-i zevâlden asra erince bir ceng-i pür-âûb olmudur ki, göz
görmeden ve sem‘ iitmekden âciz olup, kefere-i dûzah-mekîn üç def‘a hücûm idüp,
asâkir-i slâm münhezim mertebelerine karîb olmuken bi-avni’llâhi te‘âlâ nusret-i
cenâbü’l-izzet ihsânyla dördünci hücûmunda re’îs-i tabur- hâk olan Fetaran la‘îne
kurun dokunup yaralandukdan soñra cân havliyle firâr eyledükde cümle kefere dah
perîân olup, kaçmakla halâs bulmayup, bi’l-cümle on biñ mikdâr mürikîn-i dalâletâyîn tu‘me-i tîg-i âbdâr olmulardur. Ve Fetaran la‘în dah firâr idüp, yolda mürd olmu.
Elhamdüli’llâh! Hakk sübhânehu ve te‘âlâ Kur’ân- azîminde va‘d buyurdug üzre
238
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niândan cümle cüyû- slâm âdmân ve mesrûr oldlar. Pâdiâh- slâm hazretleri
hamd [ü] senâ ve ükr-i bî-nihâye kldlar.

Ale’s-seher Sebe ve Lugo kal‘alarn dah feth idüp, derûnunda bulunan
kefereyi kimin katl ve kimin esîr eylediler. Ve kal‘a-i mezkûrlar dah lagm atdrup,
hevâya atdlar ve harâb idüp, gayr kâra mukayyed olmayup avdet eylediler. Hakk
sübhânehu ve te‘âlâ hazretinüñ emr-i erîfi üzre mahall-i muhârebede sâbit-kadem
olmagla ve tavâ’if-i askerî, pâdiâhdan [56b] iki sene mikdâr honûd ve râz oldug
eclden aslâ havf ve firâr itmek hâtrlarna bile gelmeyüp, yerlerinde sâbit-kadem ve
râsih-dem oldlar. Netekim Ebû Hüreyre radyallâhü te‘âlâ anhü’den rivâyet olund ki,
Hazret-i Sultânü’l-kevneyn buyurdlar: Ê\ $"{ % + Á*  ~" ¢ + ¢ Ð ÑÈ
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“Ancak sabredenlerdir ki, ecirlerine hesapsz erdirilir.” ez-Zümer, 39/10.
“Allah kendi yolunda kaynamcasna saf balayarak çarpanlar sever!” es-Saff, 61/4. Metinde
“ke’ennehüm” yerine sehven “ke’enne” yazlmtr.
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“Dier biride ki, onu seveceksiniz; Allah’tan nusret ve yakn bir fetih! Hem mü’minleri müjdele.” esSaff, 61/13.
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~« Ò"¼# ~qq Ê\ "| %  ~qq Ya‘nî: “Hakk sübhânehu ve te‘âlâ

hazretinüñ lûtf u keremine nazar üzerine vâcibdür ki, üç kimesneye yardm ide. Birisi
mücâhid-i fî-sebîli’llâhdur. Ve birisi dah ol bahâya kesilmi kuldur ki, ödemek diler;
ve birisi dah ol kimesnedür nefsini harâmdan men‘ eyleyüp ve saknup olunmak ister.
Hakk sünhâne ve te‘âlâ bu üç kimesneye mu‘în olmas emr-i mukarrerdür ve bir hadîs-i
erîfinde dah Ebû Hüreyre hazretlerinden nakl olunmudur ki,  % ¢ + « *| <">
% |" ~q  $"{ Ðq~$ % *  "  ` } ^q + Á*  É~"  + Á¼ :"$
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|º %  } <" " |{}  q Ya‘nî: “ol kimesne, fî-sebîli’llâh cihâd ide, u

hâlde ki, ondan çkmaga bâ‘is-i cihâd ola, Hakk te‘âlâ hazretinüñ emrine, va‘delerine
i‘tikd üzre ola, bir gayr hilâfü’l-merû‘ arz olmaya, Hakk celle ve alâ kefîl olmudur
ki, ol kimesne vefât iderse cennete koya. Eger sag olursa eline giren nesne sevâbdur. Ya
ganimet mâl ne ise anuñla evine götüre” dimekdür. Allahümme yessirhâ lenâ,
va’hürnâ mea’-ühedâi ve’l-mücâhidîn tahte livâi Nebiyyike Muhammedin Seyyidi’lenbiyâi ve’l mürselîn. Bi-rahmetike ya Erhame’r-Rahimin. 241
Muhassalü’l-kelâm ani’l-merâm pâdiâh- [57a] Ferîdûn-unvân mesrûr [u]
hândân ric‘at buyurup, bi’l-cümle cüyû- slâm nusret-i fercâmile devlet ü evket birle
tayy-yi merâhil ve kat‘- menâzil iderek mahmiyye-i ehr-i Edrene’ye dogr müteveccih
oldlar. Sa‘âdetli el-Hâc Selîm Giray Hân hazretleri dah izn-i ehinâhiyle vilâyet-i
Krm tarafna teveccüh buyurdlar. Târîh-i Sultânü’l-kevneyn Muhammed nebiyyü’lakaleyn salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ bin yüz yedi vasatnda vâk‘
olmudur. Sene-i mezkûrda pâdiâh- âlî-câh ehr-i Edrene’de karâr itmeyüp, mahrûse-i
Kostantaniye’[ye] müteveccih olup, ol k slâmbol’da sâkin olunup, sayd ü ikârile
etrâf- Kostantaniye’de eglenüp, zevk ü evkile ol sahârî ve cibâlde olundlar. Vallâhü
a‘lemü bi’s-savâb.
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Tirmizi, Fezâilü’l-Cihâd, 20; Nesai, Nikah, 5; Nesai, Cihâd, 12.
Buhari, man, 26; Buhari, Tevhid, 8; Müslim, mâret, 103-104;Ebu Davud, Cihâd, 9; bn Mace, Cihâd,
1; bn Hanbel, 2/117,231, 384, 399.
241
“Allahm, onu bize kolaylatr! Resuller ve Nebiler efendisi peygamberin Muhammed’in sanca
altnda, ehidler ve mücahidlerle birlikte hareyle ! Ey merhametlilerin en merhametlisi senin
rahmetinle…”
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SULTÂN MUSTAFÂ HÂN, SEFER- HÜMÂYÛNA KNC DEF‘A
GTDÜKLERDÜR.

Pes ol itâ mürûrunda ol bahâr- huceste-âsârda pâdiâh- encüm-sipâh hazretleri
mahmiyye-i Edrene’ye terîf buyurup, azîm mühimmât- sefer-i hümâyûn görüldi.
Müâvere olunup, sa‘âdetli el-Hâc Selîm Giray Hân- zî-ân hazretlerine hatt- hümâyûn
evket-makrunlarla bir aga irsâl olunup da‘vet olund. erefü’l-vusûl hân- alî-ân dah
bi’l-cümle Krm beglerin ve ulemâ efendilerin cem‘ eyleyüp, müâvere olund. Umûm
cumhûr ol sene-i mübârekede hân hazretlerinüñ sefere gitmesin ma‘kl görmediler. Zîrâ
“Moskov keferesinüñ gyetde tugyân olmagla hâlâ üç bölük olup, bir bölügi yüz
seksen biñ mikdâr la‘în-i bed-âyîn nehr-i Özü üzre vâk‘ Dogan kal‘as [57b] üstüne
ta‘addî mukarrerdür. Ve bir bölügi iki yüz biñden mütecâviz küffâr- dûzah-karârile
memleketimiz üzerine yürümek üzredür. Ve bir bölügi krâllar olan la‘în ile bî-hisâb
leker-i delâlet-rehberlerile hâliyâ Deryâ-y Siyâh’ñ

kal‘a-i Azak

muhâsarasndadur. Bu evc-i dümen-i kavî mâbeyninde ehl ü evlâdmz bragp gitmek
hilâf- er‘ ve knûndur” didiler; ammâ hân hazretleri devleti havfndan ibrâm eyleyüp:
“Elbetde imdâd- dîn ü devletde ben gitmeyünce olmaz. El-hükmü li’llâh emr-i
ehriyârîye itâ‘at iderim” didükde hemân nâs gulüvv ü feryâdla: “Siz giderseñüz asker
virmeyüz. Hemân bir kendiñ gidersüñ. Biz dah birisin bulurz” didükde hân nâçâr olup,
gitmeden fârig oldlar. Begleriyle müâvere eyleyüp, bir mikdâr askerile bir sultân
ta‘yîn olmasn münâsib ve ma‘kl görüldi. Men raâhü’l- mü‘minûe hasenün fehüve
indallahi hasenün 242 mefhûmunca râz oldlar ve ferzend-i reîdlerinden ehbâz Giray
Sultân’ñ gitmesin müteveccih gördiler. Hemân sultân- merkm huzûrlarna da‘vet
eyleyüp, bir hil‘at- hâs giydürdiler ve dîn ü devlet hidmetinde kemâl-i istikmet ile
rikâb- hümâyûnda ubûdiyyet cihetinde, taksîrât itmeden hazer eyle. Eger dâreynde
kâm- maksûdñ bî-na‘b hâsl ola varasñ ve askeriñ zabtnda muhkem ol. Halk içün
hulûs- kalb olan ibâdn sür ve mu‘ânet eyle” deyüp ve bunñ emsâli niçe dürlü dah
nasîhat ü pend-i peder eyledüklerinden soñra hayr du‘â eylediler. Sultân [58a] dah
peder-i müfiklerinden kelâm- pendi cân gûine bend eyleyüp ve dâmen-i erîfin bûs
eyleyüp: “Sem‘an ve tâ‘an. Elden gelen dirig olunmaz. Hemân efendimiziñ hayr
du‘âlar hem-râhumuz oldukdan soñra inâ’allâhü te‘âlâ âsân olur” didiler. Ba‘dehû
242

“Müminler nazarnda iyi olan bir kimse Allah katnda da iyidir.”
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tedârik-i sefer görilüp, diyâr- Krm’dan iki biñ mikdâr âdemile irtihâl ve azîmet
olund ve hulûs- kalbile niyyet eyleyüp, fî-sebîli’llâh ve mütevekkilen ala’llâh
243
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 q~ @  ^}@   %@~*@ #   " %@}@ hitâb- müstetâbndan sâlik oldlar ve niçe günde

diyâr- Ak-kerman’a vusûl oldukdan soñra No[g]ay ve Ak-kerman askerinden on biñ
mikdâr güzîde asker ahz olund ve Eflak vilâyeti içünden mürûrla kat‘- menâzil ve
tayy-yi merâhil iderek kal‘a-i Belgrad- behcet-âbâd ve dîn ü devlete imdâd deyüp,
revân oldlar.

Ammâ bu tarafdan pâdiâh- encüm-sipâh, Sultân Mustafâ bin merhûm el-gzi
Mehmed Hân tedârik ve mühimmât ve bi’l-cümle levâzmât hâzr u âmâde kldukdan
soñra: “Bismillâh, tevekkelte ala’llâh ve niyyetü’l-gazâ, fî-sebîli’llâh " 
@   @%
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É@ @ @|
@  msdâknca cüyû- slâm- nusret-i fercâmile tabl- âsâyi-i mehterî ve kös-i

velvele-i skenderî cû u hurûla diller feryâd iderek 245 azm-i Belgrad eylediler. Kat‘-
merâhil dûr u dirâz ve tayy-yi menâzîl mürg-i pervâz gibi bir rûz- fîrûzda dâhil-i cânibi Belgrad olup, hayme vü bârgâhlar ile cibâl [ü] sahrây pür kldlar ve fermân olunup,
nehr-i Tuna üzerine tonbazü’l-esâs bir cisr-i mu‘azzam bünyâd olunmaga mübâeret
olund. Tetmîminde sa‘âdet ve devlet [58b] birle cisr-i hümâyûndan mürûr eyleyüp,
otak- gerdûn-nitâklarna nüzûl eylediler ve mesmû‘- erîfleri old ki, re’îs-i tabur-
nuhûset-cumhûr Hersek didükleri mel‘ûn toksan biñden mütecâviz Nemçe ve Hrvad
ve sultân- mürteddleriyle Tisa nâm nehr-i Carñ kenârnda tabur- merdûdlaryla
hâzrimi ve bir mikdâr tabur- Sek cumhûrlar dah bâlâda zikri sebkat iden kal‘a-i
Lipova’y müceddeden ta‘mîr eyleyüp ve Sebe, Lugo’ dah ta‘mîr itdürmüler didiler.
Hemân Lipova’da olan mürikîn-i dalâlet-âyîn üzerine azîmet eylediler. Fi’l-tahk ka
kâfir-i dûzah-mekîn on biñ mikdâr melâ‘în müctemi‘ oldukda etrâf u eknâfda bulunan
re‘yâ keferesi dah tugyân eyleyüp, anlara tâbi‘ olup, hayli kâfir-i bî-dîn ittifâk itmiler.
Pâdiâh- slâm, asker-i nusret-fercâmla yürüyüp üzerlerine vardlar. Hemân bir
ugurdan sadâ-y Allah Allah gûyân, tîg-i havf-ân uryân idüp, hücûm ve top ve tüfenkile
rücûm- eyâtîn mezmûm olunup,

246

  Ó @    @$">% fehvâsnca kefere-i dalâlet-

rehbere bir giri girildi ki, lemha- basarda on biñden ziyâd la‘în mâlik-i cahîme sürüldi.
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“Halbu ki, onlar ancak ununla emrolunmulardr: Hakperest, muvahhid olarak dini Allah için hâlis
klarak.” el-Beyyine, 98/5.
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“Süleyman’n, ordular onun önünde topland.” en-Neml, 27/17.
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Metinde “idererek” eklinde yazlmtr.
246
“Müriklerin sizinle topluca harb ettikleri gibi…” Et-Tevbe, 9/36. Metinde “katilû” sehven “aktil”
olarak yazlmtr.
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Hakk sübhânehu ve te‘âlâ celle ânühû kemâl-i lûtfundan ihsân idüp, kefere-i fecere
inhizâm olup, kimi katl ve kimi esîr-i bend-i zencîr olund. Bakiyyetü’s-süyûf firâr
eyleyen la‘înleri cân kurtarup, Hersek la‘în yanna yklup gitdiler. Çünki pâdiâh- âlîvakr hazretleri bu feth-i zafer-i‘âr müâhede eyledükde cenâbb- rabbi’l-izzete hamd
ü senâ ve ükr-i bî-nihâye eyleyüp, guzât- müslimîne ihsân ve in‘âmlar eyleyüp, kul
tâ’ifesinüñ kemâl mertebe hâtrlarn ho eylediler. Ol sene-i mübârekde azîm takayyüd
ve tedârik dah bulunmagla [59a] elhamdüli’llâhi te‘âlâ ihsân- vech üzre feth-i nusret
müyesser olmudur. Netekim Hakk sübhânehu ve te‘âlâ buyurur: 
 *@ 
@  @ | q ~|  "|
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 |@   ´     
 % va‘d-i kerîmi üzre amel idüp, müsâb oldlar. nâ’allâhü’r-rahmân.

El-kssa-i pür-hisse, ceng [ü] cidâl nihâyet buldukdan soñra Lipova kal‘asn
lagmile atdrlup, harâb u yebâb eylediler. Nigehbân bir gubâr- azîm peyda old.
Rûzgâr rûzgâr karulayup, cisinden dâmna varnca iki akk eyledükde iyânen nümâyân
old ki, asker-i Tatar- adû- ikâr on biñ mikdâr ehbâz Giray Sultân serdâr olup,
imdâd- ehriyârile acele ve sür‘at ile gelürler. Vusûl buldukda gördiler ki, i tamâma
irimi, gyet müte’essif oldlar ve asâkir-i slâm’uñ bir tarafna kondlar. Pâdiâh-
bülend-iktidâr, azîm haz eyleyüp, ehbâz Giray Sultân, otak- gerdûn-nitâkna da‘vet
olund. Sultân- merkm dah kemâl-i edeb ve hicâb ile gelüp, dâmen-i ehriyârile
müerref âdâbile ayag üzre durd. Gûyâ beeresinde melâlet eseri izhâr oldukda
pâdiâh- deryâ-dil afv ile mu‘âmele buyurup, sultân- mezkûr huzûr- erîfinde
oturdup, kemâl ikrâmile behre-mend ve fâ’ik-i akrân eyledüler. Ba‘de’l-mükâleme bir
semmûr kürk ve tîg-i mücevher ihsân eyleyüp, zerrîn kemer rahtl ve zer egerli bir rah-
cihân-peymâya bindürüp, ma‘an gelen uhuvvât ve mirzâlarna hil‘at- fâhireler ihsân
buyurup, hâtrlarn habîr eyledükden soñra, sultân- mezbûr menziline avdet eylediler.
Ba‘dehû meveret olunup, nehr-i Tisa kenârnda vâk‘ küffâr- hâkisâr üzerine varlmak
münâsip görüldi. Menzil-i mezkûrdan irtihâl eyleyüp, Tisa vâdîlerine müteveccih
oldlar. [59b] Vusûlünde Eflak ve Bogdan re‘yâlarna fermân buyurup, nehr-i Tisa
üzerine müceddeden bir cisr-i hümâyûn bünyâd eylediler. Cisr-i mezkûr sa‘y u kûi
birle itmâm klndukdan soñra fermân olunup, cümle asâkir-i nusret-me’âsirleri ubûr u
mürûr eyleyüp, pâdiâh- encüm-sipâh hazretleri dah cisr-i mezkûrdan ubûr buyurdlar.
Ve re’y-i hümâyûnlar öyle sudûr eyledi ki: “Ordu-y hümâyûnda vâk‘ ne mikdâr araba
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“Elbette biz onlara yollarmz gösteririz ve üphesiz ki, Allah her halde muhsinlerle beraberdir.” elAnkebut, 29/69.
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varsa asker-i slâm’ñ etrâfn ihâta ve tabur-vâr eyleyeler ve arabalar arasndan kavî
zencîrler çekile” ale’l-fevr öyle eylediler. Meger Nemçe serdâr olan Hersek la‘în
tegfülen cüyû- slâm’ basmak kasdyla gelüp, bir köede pinhân, gûyâ cinn ü eytânvâr dîde-i beerden nihân imi. Hemân bir ugurdan niçe biñ tüfenk boaldup, asker-i
slâm üzerine hücûm eylediler ve tabur olunan arabalara iriüp, arabalar bir kaç
mahallden bozup, ordu-y hümâyûn içine yürüdiler. “Bire hây kâfir geldi !” deyince
hattâ leylek çadr ta‘bîr olunan mahalle iridiler. Guzât- müslimîn gaflet üzre
bulunmagn hatar- azîm vâk‘ olayazd. Hemân asker-i slâm dah kefere-i dalâletrehberi kurun ve tîg-i hûn-feânile karulayup, yaka yakaya müt müte oldlar. Bir
ktâl- azîm, ceng ü cidâl ve mühâceme-i harb ü ktâl vâk‘ olmudur ki, vasf [ü]
ta‘rîfinde lisân ksirdür. Üç sâ‘at mikdâr zamân ol vâdî-i meydânda ktâl- ekber
vuk‘undan soñra nusret-i Rabbi’l-izzet, mü’minîn-i muvahhidîne müyesser olup, kâfiri bed-cibillet darb- tîg, asker-i nusret-fercâma tâkat getüremeyüp firâr eylediler.
El-kssa, ele giren [60a] katl ve esîr olunup, bakiyyetü’s-süyûf olanlar firârile cân
kurtardlar.

Hicret-i

nebiyyü’l-mükerrem salla’llâhü te‘âlâ

aleyhi

ve

sellem

hazretlerinüñ biñ yüz sekiz senesinde 1108 vâk‘ olmudur. Cüyû- slâm, pâdiâh- âlîvakr hazretlerinüñ huzûrunda kelle-i küffârdan püteler idüp, azîm mesrûr [u] ferahnâk oldlar. Ammâ evvelki ceng-i tabur ile bu ceng mâbeyni on gün mikdâr zamân
ancak olmagla asker-i slâm dâ’ima havf u hayetile râhat ve karâr olmaduklar eclden
bir mikdâr kendülerine ve çârpâlarna za‘f ârz olup ve zahm-dârlar dah çok ve
zahîreleri dah kllet olmagn pâdiâh- âlî-câh hazretleri dah gayr kâra mukayyed
olmayup, el-avdû ahmedâ 248 mefhûmyla ric‘at buyurdlar. Ve ehbâz Giray Sultân,
mahall-i ma‘rekede küffâr- hâkisâr, tarada bulunan melâ‘înleri gziyân- Tatarla
misâl-i kürk-i hûn-hâr- gûsfend bî-mecâl-vâr biribirine konup, azîm hüner
gösterdügünden pâdiâh- âlem-penâh hazretleri gyet muhabbet ü meveddet eyleyüp,
hattâ Krm’a hân itmek murâd idinmiler. Vüzerâ-i nîk-râylar rzâ virmeyüp:
“Pâdiâhm, hâliyâ pederleri el-Hâc hân hazretlerinüñ hâtr syânet olunmak lâzm-
devletdür” deyüp men‘ eylemiler. Ve sultân- merkma eltâf- keremleri zuhûra gelüp,
hâss- hümâyûndan iki hâss ihsân eyleyüp, mesrûr u hândân buyurmular. Ba‘dehû izn-i
hümâyûnlarla cânib-i Krm’a ehbâz Giray Sultân müteveccih ve revân oldlar.
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“Avdet daha övülmütür.”
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Ve pâdiâh- âlî-vakr ve ehriyâr- âlî-tebâr hazretleri dah sâlimîn ve gnimîn
avdet ve menzil be-menzil âheste âheste azîmet eylediler. [60b] Ve zümre-i mücâhidîn
ve cüyû-i muvahhidîn ile ecr ve fazîlet kesb eyleyüp, kal‘a-i Belgrad’a vusûl bulup,
cisr-i hümâyûn- evket-makrûnlarndan ubûr u mürûrla bi’s-sa‘âdet ve’l-iclâl dârü’ssaltanatü’l-aliyye, mahmiyye-i ehr-i Edrene’ye azîmet buyurdlar ve ecr [ü] sevâba
nâ’il oldlar. Netekim mâm- Taberânî naklinde Ebû mâmeddin radyallâhü anhü
rivâyet olunmudur ki, Resûlu’llâh salla’llâhü aleyhi ve sellem hazretleri buyurd kim:
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Ô  + Á*  "  Ya‘nî: “Dîn-i slâm’da olan amelleriñ a‘lâs fî-

sebîli’lllâh cihâddur. Aña yetimez illâ ehl-i slâm’uñ efdali olan yetiür” deyü
buyurdlar. Zireve-i senâm didükleri deveniñ örgüc mahallinüñ en a‘lâsdur. Pes
mücâhid-i fî-sebîli’llâh halkñ a‘lâs ve efdali olduguna bu hadîs-i erîf delîl-i rûendür
ve Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretleri Kelâm- kadîm’inde q~¢"®  ¯¢
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 '  âyet-i kerîmi ile efrâz eylemidür. Allâhümme yessir lenâ fî

zümrati’l-mücâhidîn ve’-ühedâi ve’s-sâlihîn

tahte livâi Nebiyyike Muhammedin

salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem. Bi hurmeti’l-mücâhidîn ve’l-muhâcirîn ve’-ühedâi
ve ulemâi’l-âmilîn. Ya Erhame’r-Râhimîn, ve’l hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. 251

Netâyic-i kelâm ani’l-merâm Sultân Mustafâ Hân hazretleri dah devlet ü evketile
mahmiyye-i Edrene’ye vusûl buldukda bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ bir ferzend-i
reîdleri gülistân- Osmânî’de gonca-vâr güâd ve ayân olup, bu iki meserret bir yerden
zuhûrla bi’l-cümle memâlik-i mahrûselerinde bulunan halk- âlem âd u handân [61a]
oldlar ve ism-i erîfin Sultân Mahmûd ile müsemmâ olunup, bu iki sûrile ehr-i
Edrene’de donanma olunup, sûr- azîm eylediler.
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Metinleri farkl olmakla birlikte benzer hadisler için bk., Tirmizi, mân, 8; bn Mace, Fiten, 12; bn
Hanbel, 5/231, 234, 235, 237, 240, 246.
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Metinde ayet farkl yazlmtr. Ayetteki baz kelimeler yazlmam. Ayetin tam metni u ekildedir: 
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Õ @% “Mü’minlerden özür sahibi
olmakszn oturanlar ve Allah yolunda mallaryla, canlaryla cihad edenler müsavi olamazlar. Allah,
mallaryla, canlaryla mücahid olanlar, oturanlarn dere itibariyle üzerine geçirdi. Gerçi Allah ikisine de
cenneti va‘d buyurmutur. Bununla beraber Allah mücahidlere oturanlarn fevkinde azîm bir ecir ihsan
etmitir.” en-Nisâ, 4/95.
251
“Allahm, mücahidler, muhacirler, ehidler ve ilmi ile amil olan alimler hürmetine. Peygamberin Hz.
Muhammed sanca altnda mücahidler, ehidler ve Salihler zümresinde olmay bizlere kolay kl. Ey
merhamed edenlerin en merhametlisi. Hamd âlemlerin rabbi Allah’ndr.”
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BEYT
Cihân bâk degil ey dil bu bir hûb câmekândur hem
Müzeyyen câmeler ile görünen cism ü cândur hem

Eglese bahi nâmla eser kavîsi bu fânîde
Kalur nâm cihân içre

kâmrândur hem

[RUSYA LE MÜCADELE]

Devlet-ca dîd yâft her ki nîgû-nâm zit
Ger ukbe zikr-i hayr zend koned nâm-râ 252

fehvâs üzre mezkûr sân ve makbûl inde’s-sübhân olmak her ahsa münâsib ve
nasîb olmaz. Ve raca‘nâ ilâ kelâminâ. Sâbk nakl ve takrîr-i ayân ve tahrîr-i beyân
olunmud ki, el-Hâc Selîm Giray hân- zî-ân sefer-i hümâyûna çkmak içün umûmen
vilâyet-i Krm ulemâs efendilerine ve begler ve agalaryla meveret eyleyüp, hân
hazretlerin seferden men‘ eylemiler idi. Hasbe’l-iktizâ hân hazretleri fârig olup, ehbâz
Giray Sultân’ ta‘yîn eylemiler idi. Moskov kefere-i feceresi katlihima’llâhü ecma‘în
üç bölük olup, bir bölügi yüz seksen biñden mütecâviz la‘în [ü] kahhâr, krallar olan
melâ‘în-i erârile seyl-i azîm misâl kal‘a-i Azak muhâsarasnda ve bir bölügi iki yüz biñ
mikdâr hâsirîn-i murdâr ile diyâr- Krm üzerine müstevlî olup, Ur kal‘as dimekile
ma‘rûf sedd-i bâb- diyâr- Krm’dur, ol mahalle iriüp, sû-i kasd- vilâyet eyledükde
Krm halk [61b] aup, ne kâra mübâeret ideceklerin bilmediler
[ve]

254

253

 
 } ¨@      ¼q   q

|% `*"«% vâdîlerinde sergerdân olup, kimi araba tedârikinde ehl ü evlâdn

sa‘y-i halâsda olup, âh vâhla diyâr- Krm bir hâl-i pür-melâle giriftâr olmudur ki, elyâzü bi’llâh fi’s-sâmi‘în vasf [ü] ta‘bîrinde dah hüsn yok. Ve bir bölük melâ‘în-i
katlihima’llâhü bâsirihim nehr-i Özü üzre vâk‘ Dogan kal‘as nâm mahalle belâ-y
âsümânî-vâr nâzil olup, kal‘a-i mezkûr muhâsara eyleyüp ve Bahr-i Siyâh’dan ayka ve
252

“Makam sahibi olan kii kötü de olsa eer hayr ile zikredilirse nâm iyidir.”
“Kiinin kardeinden kaçaca gün.” Abese, 80/34.
254
“Einden ve çocuklarndan.” Abese, 80/ 36. Metinde 34. âyet ile 36. âyet ard arda geliyormu gibi
yazlmtr.
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kayklaryla diyâr- Krm üzerine hücûm tedârikinde oldlar. Bu üç dümen
mâbeyninde memleket-i Krm muhâsara olmagn cümle nâs diyâr- Krm’dan me’yûs
oldlar ve cümle cezîre-i Krm’da vâk‘ olan ne kadar esîr Kazaklar varsa der-zencîr
olunup, habs eylediler. Hattâ bir niçe def‘an bi’l-cümle katl eylemek içün niyyet ve
cümle râz olmulariken mâbeynlerinde niçe umûr-dîde ve kâr-âzmûde kimesneler
te’hîrin ma‘kl gördiler ve bir def‘a kefere-i müfsidin üzerine varup, muktele vü
muhârebe idelim. Alâ kadri’l-mukadder mümkün mertebe sa‘y eyleyelüm, tâkatmz
irmedigi takdîrce anlardan bend ü zencîr içinde bulunan esîrlerimizi katl itmek mükil
degil, âsândur. Hemân gayret-i slâm budur ki, Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretinden
kemâl-i tazarru‘

niyâzile temennâ idüp, bu gelen küffâr- erâra hücûm idelim.

Ümîddür ki, Hakk sübhânehu ve te‘âlâ Muhammed Mustafâ hürmetine salla’llâhü
te‘âlâ aleyhi ve sellem meded [ü] inâyet iridirüp, nusret ve frsat ihsânyla bu derdmend-i za‘fâ kullarna rahmeti sebkat eyleye” deyüp müâvere olund.   
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msdâknca rây-i bâ-savâblar bu minvâl

üzre [62a] yekûn bulup, umûmen vilâyet-i Krm kavmine nefîr-i âmm ile bi’l-cümle
ulemâ ve meâyih ve sulehâ ve ehl-i sûk ve tâ’ife-i tüccâr, ehîrli ve ehl-i kurâya
dellâllar nidâ olunup, ricâlden her ne kim varsa hân hazretlerinüñ yanna müctemi‘
oldular ve havf ü hrâile bukâ [vü] zârîlikler avâzn âsümâne, belki nitâk- felegi
peyveste eyleyüp, kefere-i dûzah-mekîn üzerine azîmet ve müteveccih oldlar. Ale’sseher tabur- bedgirdârñ öñin kesdirüp, bi’l-ittifâk bir araya
hazretlerinüñ, eyhü’l-islâm

cem‘ oldukda hân

ve müftî-i enâmü’l-mehûr, âlim Hasan Efendi

sellemehü’s-selâm hazretleri bir mahall-i mürtefi‘a nüzûl idüp, cüyû- slâm’a tahrîk-i
 * · q@ %  @  
@ |q  %@
@ |$  âyet-i kerîmesi tefsîrinde
ktâl içün va‘z [u] nasîhat ile 256  {@ } ~>  ¹
takrîrât ve tevcîhâtlar ile hazret-i bârî te‘âlâ hazretinüñ ehl-i gazâ ve ühedâya olan
va‘d-i erîfinde bir mertebe sarf- makdûr eylediler ki, cümle nâs giryû ve feryâd [u]
nâli ve efgn sadâ-y tekbîr-künân dil [ü] cân birle evk ü cû [u] hurûa geldükde
hemân cümleden evvel du‘â vü senâ eyledükden soñra eyhü’l-islâm olan Hasan Efendi
hazretleri el tîr ü kemâna urup, küffâr- bed-âyîn üzerine sadâ-y Allah Allah gûyân ve
mütevekkilen-ala’llâh hamle ve hücûm eyledükderünde akabince hazret-i el-Hâc Selîm
Hân hazretleri dah bukâ ile hamle kldlar. Pes asâkir-i slâm bu mütemmi ikdâm
255

“ konusunda onlarla müavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artk Allah’a tevekkül et,
(O’na dayanp güven). üphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” Âli-mran, 3/159.
256
“Eer siz Allah’a yardm ederseniz, O size yardm eder ve ayakalarnz kaydrmaz.” Muhammed,
47/7. Metinde “ntensîru’llâhe” eklinde yazlmtr. Dorusu “ntensurûllâhe”’dir.
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cümle ulemâ ve hân hazretlerinden görünce cümle nâs cânndan fârig olup, kefere-i
sakar-karâr üzerine bir giri girdiler ki, berk- hâtf misâl iriüp bir ceng [ü] cidâl ve
ktâl olmudur ki, [62b] lisân- insân takrîre ve ne geleñ muharrir tahrîrine kbildür.
Men-lemyezük, lem ya‘rîf 257 kabîlinden bir aub ma‘reke-i cidâl vâk‘ olmudur. Biemri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ hamle-i ulâlar bî-hadd bârân- rahmet nâzil olup, kefere-i
dalâlet-gavîniñ toplar ark- bârânile memlû oldug sebebiyle kat‘â iki biñ pâre mikdâr
memlû toplarñ bir dânesi dah âte kabûl itmeyüp ve raht- müntehâlar misâl gziyân-
Tatar’ñ pâymâl oldlar ve tüfenkleri dah sönmü itfâyî kanâdîl lülesi gibi hemân
ellerinde bir âlet olup, biñde birisi âte kabûl itmedi. Yohsa mahmiyyen leker olan
ukalâ-i dûr-bîn öyle tahmîn ve kyâs olunmu ki, asâkir-i müslimîn kllet cihetinde
kefere-i dûzah-mekân askeri yannda hemân bakar- âsûd üzre bir hâl-i sefîd mikdâr
görünmü. Küffâr- hâkisârñ kesreti hadd-i ta‘rîfden bîrûn oldug bî-itibâhdur. Ammâ
nusret-i Rahmânî ve inâyet-i Sübhânî va‘d-i münâfî zuhûrla 258  µ¶ ¦  ·  ¸  ¹
 * º
 
» > » ¸  } ma‘nâ-y sadâkat- mehûn nümâyân olup, gziyân- Tatar- adû-güzâr, kürk-i
hûn-hârlar âdâ-y bed-cibillet, dîn milletiñ ser 259-i bî-sûdlarna kyâmetler koparup,
kelle-i bî-devletlerin meydân- ma‘rekede mânend-i celîd galtân gerü ve türâb eylediler.
Gerçi kefere-i dûzah-mekîn kesreti ve vefretde ifrât, ammâ asker-i mücâhidîn, âtesûzân misâl kefere-i bî-berke bölük bölük idüp, ale’l-efrât katl ve esîr-i bend-i zencîr
eylediler. Âkbet-kâr küffâr- hâkisâr nâçâr olup, hân hazretlerine âdem irsâl eyleyüp:
“Sözümüz vardur. Bir mikdâr, ceng ü cidâlden ârâm ve emân [63a] buyursunlar”
didükde, asâkir-i Tatar hücûmdan men‘ olunup: “Görelim sözleri nedür” didiler. Cümle
nâs ikdâm ile: “Elbetde melâ‘înüñ bir hîlesi olmak mukarrerdür” didiler. Velâkin ba‘z
kimesneler te’hîrin merrece görüldi. Meger küffâr- hâkisâr hîle-i siper nifâk çehre-i
bî-sûdna çeküp, bir mikdâr teneffüs ve karâr içün rehn tarîkyla bir iki amel-mânde
Kazag: “te size bunlar emânet. Hemân sulh [u] salâh görelim” deyüp, ol gün menzil-i
merkmda bir mikdâr karâr ve istirâhat eyleyüp, irtesi taburn kavî ve muhkem eyleyüp,
etrâfna toplarn dizüp, sulha mugyir bir niçe kelimât- kabîh me‘ar eyleyüp, söz
uzadup, ke’en râz olmaz eklin gösterüp, ald yürüyüvirdiler. Etrâfdan gziyân- Tatar
hücûm idince hemân toplarna âte urup, Tatar mücâhidlerin bölük bölük eyleyüp, çok
kimesneyi peymâne-i hûrî yedinden nû u gûer iletdi. Üslûb- sâbk üzre Dogan kal‘as
257

“Kim ki tatmad, bilemez.”
“Nice az bir cemiyete Allah’n izniyle galebe çalmlar. Allah sabrllarla beraberdir.” el-Bakara,
2/249.
259
Metinde “sîr” eklinde yazlmtr.
258
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semtine yklup, gitdi. El-hakk, gziyân- Tatar- adû- güzârñ böyle ikdâm ve cür’et
eyledügin kimesne müâhede itmi degildür. Netekim zâ yeise’l-insânü tâle lisânühü260
mefhûmunca dîn ugrna, vilâyet gayretine ve ehl ü evlâdlar halâsna aceb sa‘y ü ikdâm
eylemilerdür. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ dâ’im kuvvet ve nusret ihsân eyleyüp, a‘dâ-y
dîn-i slâm’ makhûr ve münhezim eyleye! Bi hürmet-i seyyidi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn, fî
berrike ve bahrike ecma‘în, âmîn! Bi-rahmetike yâ Erhame’r-Râhimîn. Yâ mu‘în ve
bihi’t-tevfîk 261. Hülâsa-i kelâm meserret encâm firâr eyleyen mürikîn-i dalâlet-âyîn
Dogan kal‘asna vusûl bulup, [63b] kal‘a-i mezkûr muhâsara iden kefere-i fecereye
kardlar. Bu tarafdan imdâd- kal‘a-i Dogan içün Âl-i Osmân Ferîdûn-unvân
cânibinden bir niçe paalar ve ehl-i tîmâr ve Nigbolu sancag ve Silistre sancag nefîr-i
âmm olunup, Ak-kerman askeriyle yal agas ve No[a]y askeriyle hân hazretlerinüñ
ogullarndan bir sultân ta‘yîn ve irsâl olunmud. Bunca asker-i slâm umûmen kal‘a-i
mezbûr kurbunda vâk‘ nehr-i Özü 262 kenârna vusûl bulup, kal‘ay muhâsara iden
kefere taburna metrisler aldlar. Küffâr- hâkisâr, kal‘a-i Dogan’ dögmede, asker-i
slâm dah tabur- sek-i cumhûr toplayup, ceng-i pür-erâr kat ender-kat old ki, yevm-i
rüstehîzden virür. Tatar askeri dah el-Hâc hânla ma‘an nehr-i Özü’niñ öte cânibinde
ordularyla karâr-dâde oldlar. Küffâr- hâkisâr, kal‘a-i Dogan altna tabur- nuhûsetcumhûrn vaz‘ idüp, etrâf vü eknâfn hândak- amîk ile ihâta eyleyüp ve toplarn kurup,
lenger brakdukdan soñra kal‘a-i Dogan’ küte küt dögmege ikdâm eyledi. Otuz günden
ziyâd minvâl-i merûh üzerine muhâsara eylediler. Paalar âlet-i mülâhaza bir iki top
kurup, toplara âte virürler. Ammâ dâne-i top nereye gitdügin kimesne görmez. Meger
topclar olan mürteddler aslâ tabura zarar itmek murâd idinmeyüp, top hevâya ta‘lîk
iderlermi. Paalarñ dah mühimmi olmayup, ekl-i kahve ve erbet ile eglenürler imi.

BEYT
Derd-i âh çkd eflâke re‘yânñ bu gün
Siz safâñuzda huzûr itmekde, âlem gün tutun
minvâlince [64a] kal‘a-i Dogan’ñ hâl [ü] ahvâli hâcetlerine yaramayup, enderûn-
kal‘ada bulunan cengâverân muzdaribü’l-hâl ve bî-mecâl ve top ve humpâra darbndan
260

“nsan ye’se dütüü zaman dili uzar.”
“Senin karalarndaki ve denizlerindeki bütün nebiler ve resullerin efendisi hürmetine… Ey Mu‘în, ey
merhamet edenlerin en merhametlisi Allahm kabul eyle! Senin rahmetinle ve baar O’nunladr.”
262
Metinde “Özrü” eklinde yazlmtr.
261
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bî-tâb ve za‘îf, kimi zahm-dâr ve kimi ehîd olup, gayretile cân [u] dilden muhârebe vü
ktâl ve ceng ü cidâlden bir ân münfekk ve top ve tüfenkile ceng eyleyler idi. Âhirü’lemr kefere-i hâsirîn bâb- hîleyi küâd eyleyüp, derûn- kal‘ada bulunan muhâfzâna
âdem irsâliyle: “Size feryâd-res olacak yokdur. Hemân kal‘ay vire 263. lk sizleri
selâmete çkaralm” deyüp, ahbâr olundukda derûn- kal‘ada bulunan müstahfazân dah
müâvere eyleyüp, fi’l-vâk‘ vire dah itmez isek darben almas mukarrerdür. Zîrâ
zehâire vü me’kûlât ksmndan zarûret kemâlünde. Bundan kat‘- nazar cebehâne dah
kalmad. Bârî ehl [ü] evlâdmzla halâs olurz ümîdine vire ile kal‘ay, küffâr- hezîmeti‘âra teslîm eylediler. Hemân kefere-i fecere derûn- kal‘aya duhûl idüp, zabt u rabt
eyledükden soñra: “Kamaniçe fethinde fülân kal‘anñ ba‘de’l-vire, cümlesin

esîr

eylediñüz” bahânesin peydâsyla Dogan halk- derd-mendleri bi’l-cümle esîr ve derzencîr eyleyüp, feryâd ü figânile krâllar olan melâ‘îne ihdâ ve irsâl eyledi. Ve kal‘ay
ta‘mîr ve içine kifâyet mikdâr zehâir ve cebehâne vaz‘ ile kendüleri dah yklup gitdi.
Bunca asâkir-i slâm ardlarndan baka kald. Paalar aslâ mühimm idinmeyüp, kendü
zevkleriyle mukayyed oldlar. Zehî bî-âr ve bî-gayret [ü] nâmûs dah idinmeyüp,
davullarn dögdürüp döndiler. 264 [64b] Hakk sübhânehu ve te‘âlâ garîzdür ve
intikmdur, kemâl-i lûtfla kefere-i fecereden intikm- müslimîn-i muvahhidîni ahz
eylemek müyesser eyleye! Bi-mennihi ve fazlihi bi-hürmetihi fahri’l-mürselin265.

Ammâ Moskov kral olan la‘în dah bî-aded asker-i bî-dîn ile kal‘a-i Azak el-firâk
el-firâk vâdîlerinde sergerdân eyleyüp, iki aydan mütecâviz zamân muhâsara eyledi.
Âkbet-kâr düvâr- kal‘a-i Azak etrâfndan nehr-i Ten didükleri mâ’i çâr ki, kal‘a-i
Azak tahtndan revândur, nehr-i mezkûrñ bir tarafndan handak kesdirüp, tabur-
nuhûset-cumhûrñ muhît eyledükden soñra, handak nehr-i Ten’e mülhak olup, bâlâ vü
bülend tabyalar bünyâdyla kal‘a-i Azak’ üç tarafndan muhâsara ve metîn kal‘a içine
alup, rûz-merre be yüz top ve bî-hisâb humpâra ve tüfenk atup, kal‘a-i Azak’ pür-âte
eylediler. Melâ‘în-i hâsirîn deryâ-y muhîtden gemiler gönderüp, Ceneviz ve Portukal
ve Flemenk Frenklerinden eytânâtda kemâl bulmu, belki arâzîl olmu la‘înleri cem‘
eyleyüp, kuvvet-i mâliyesi hod hadden bîrûn olmagla her nerede bir kâmil hîle-kâr
varsa Moskov kral yanna cem‘ oldugundan yüz seksen
263

vukye mikdâr havan

Metinde bu kelime harekeli olarak “vere” eklinde yazlmtr. Ancak biz daha doru olan “vire”
kelimesini yazmay tercih ettik.
264
Mehmed Giray, 63b’nin derkenarnda Doan kalesinin otuz deil, on gün kuatldn ve metin içinde
belirttii gibi büyük miktarda Osmanl yardmnn da gelmediini yazmaktadr.
265
“Fazlyla ve nimetiyle peygamberlerin övüncü (Hz. Peygamber) hürmetine.”
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humpârasn atup, kal‘a-i Azak’ harâb [u] yebâb itmekden âciz ve fürû-mânde eylediler.
Ve bir mikdâr Tatar askeri ta‘yîn eylediler. Asker-i Tatar salt sebk-vâr kavm, tabur-
nuhûset-cumhûrñ etrâf hsn [ü] hasîn bir vechile varmak mümkün olmad. Vech-i
merûh üzre ilhâh ve ibrâm idüp, hân-nâ- hâh derûn- kal‘ada bulunan muhafzân-
slâm muzdaribü’l-hâl bî-mecâl olup, kal‘a-i Azak’ [65a] vire ile küffâr- hâkisâra
teslîm eylediler. Ammâ kral- dâll sözünde sâhib-i kadem olup, virelerin kabûl eyleyüp,
derûn- kal‘adan ihrâc olan Müslümânlarñ yanna âdemlerin ta‘yîn eyledi. Hattâ Krm
snur hudûdna iridürdiler ve bir habbe mâl ve erzâklarna va‘z- yed itdirmedi. Bu
musîbet ahvâli tahrîr [ü] ta‘bîrinde bî-zâr olmuzdur.

[VENEDK LE MÜCADELE]

Va’llâ asrmzñ küllîsi dah böyle mürûr itmekile hasbe’l-iktizâ cerîde ve imlâ
olunmudur. Bi-emri’llâhi te‘âlâ cevânib-i erba‘adan küffâr- sakar-karârñ dil [ü] dîn
zebân olup, memâlik-i aktâr- slâm üzerine her tarafdan hücûm eylediler. Ümmet-i
Muhammedî nâçâr kalup, kang cânibe cevâb virecegin bilmediler. Rû-yi bahrdan
Venedik Frengi la‘înleri dah cezîre-i Girit harâreti henüz dâg- derûn üzre sûzân ve
yevm-i frsat içün nigerân olup, pençe-i Osmâniyân-Ferîdûn-unvândan havf u
hayetinden sulh sûretiyle görünür imi. Hemân ferce bulup, frsat ganîmetdür deyüp,
bunca kalyon ve ayka ve mavnalaryla rû-yi bahrdan cezîre-i Mora ve Agriboz
semtlerine taslît ve havâle olup ve cezîre-i Mora’y yigirmi be kazâ ve on beden
mütecâviz kalâ‘ ile tahrîb ve gret eyleyüp, vilâyet-i mezbûr a‘yân ve âhâlisi[ni] kimi
katl ve kimi esîr-i bend-i zencîr eyleyüp, umûmen cezîre-i Mora’y zabt ve tasarruf
eyledi. Hayfâ ki, öyle bir ma‘mûr cezîre rub‘-i meskûnda bile belki misli yokdur.
Hazâ’in-i Âl-i Osmân, dâr- uhuvvâtna senevî dörd biñ kîse guru ba‘de’l-masraf îrâd
oldug mehûrdur. Mürikîn-i dalâlet-âyîn anñla kni‘ olmayup, donanma-i hümâyûn
gemilerin bir niçe def‘a ürküdüp, Sakz adasna [65b] havâle ve taslît olup, âhir-kâr
cezîre-i Sakz’ dah zabt eyledi. Pâdiâh- gerdûn-vakr ve ehriyâr- âlî-tebâr Sultân
Mustafâ Hân hazretleri kudûm- yümn-âsâr taht- sa‘âdet- tâc-dârîye câlis oldukda
sâbk vilâyet-i Cezâir’de day olan Mezomorta nâm bir ecî‘, dilîr kimesne olup, her
vechile mahall ve müstehakk olmagla, der-i devlet-medâra gelüp, niçe rûzgâr istihdâm
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olunup, ba‘de asr- Sultân Ahmed Hân’da 266 deryâ kapudanlg Mezomorta’ya tevcîh ve
ihsân olund. Paa-y ecâ‘at-i‘âr, sâhib-i gayret ve âr olmagn sefâyin-i zafer hümâyûn
ve donanma-i nusret-nümûn bunca çekdirme ve kalyon tedârik ve mühimmât- sefer ve
levendân cengâverile memlû idüp, seher yelken açup ve lenger krup, azm-i cezîre-i
Sakz deyüp, revân ve müteveccih oldlar. Muvâfk eyyâmile tayy-yi merâhil iderek bir
rûz- fîrûzda kefere-i fecereniñ donanma-i nuhûset-nümûnuna râst geldiler. Venedik
Frengi la‘înleri çünki donanma-i slâm zafer-rehberi müâhede eyledükde sâbk
donanmalar perîân idüp, yagmaya kangm mel‘ûn hemân be aded kalyon-
cehennem numûneleri ile üzerlerine hücûm eylediler. Evvel vehlede kalyonlar
göründigi gibi kapudan paa hazretleri emr idüp, bî-mehâbe kefere kalyonlar üzerine
top- kulle-kûblara âte urulup, ceng ü cidâl, harb [ü] ktâle sa‘y olund. Kefere-i fecere,
donanma-i hümâyûnñ hücûmun görünce ma‘lûm idindi ki, sâbk kyâs degil. Hîle
yüzinden cenge âgaz eyledi ammâ kapudan paa, ya‘nî Mezomorta aslâ ve kat‘â keferei dûzah-mekîne kelb mikdâr i‘tibâr itmeyüp, [66a] bir mertebe sür‘atile çekdirüp,
batarda ile kalyon üzerine yürüyüp ve donanma-i hümâyûn kalyonlar ile bi’l-cümle
iridükleri gibi kefere-i sakar-karârñ kalyonlarna çatup, bunca levendân- guzât hemân
bir def‘ada kalyonlarñ üzerlerine ankd misâl trmaup, bir ceng ü cidâl ve harb [ü]
ktâl vâk‘ olmudur ki, ancak rû-yi bahrda sefer eyleyüp, ceng-i kalyon ne gûnedür
râyü’l-ayn müâhede klm, ite ancak ol âdem bilür ve bu muhârebeyi ol kimesne
fehm ider. Yohsa ne tahrîrile kbildür ve ne hod takrîr ile vâk‘ hâl kefe mâ’il olur. Bu
mahallde olan harb [ü] ktâl tefhîm ve ifâde olunmak emr-i muhâldür. Anñçün gazâ-y
bahr-i sefer, berden iki kat efdaldür. Netekim Ebû mâm radyallâhü anhü rivâyet
itmidür ki; Kle’n-nebiyyü salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem . * Ê~§ Ñ·} * ~§
Á% Á% Ä¢ +  % . + ¢"¬  "~ ´¬"® `  "}% . *  }  Ø`" *  ~À"%
. q~  " Í\ * ~ ¼¥q% . %' Ú*> ¯`q ¶ * ~§  . Ù%'× Ú*® £ ²}
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q~ %  Í\ * ~% Ya‘nî: “Deryâ ehîdi iki kara ehîdi gibidür. Ve deryâda

ba dönen; karada kan içinde zdrâb idüp, yatan gibidür. Ve deryâda iki mevc
arasndan geçen Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretinüñ tâ‘atnda dünyây gezen gibidür.
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Mezomorta Hüseyin Paa, II. Ahmed döneminde deil, II. Mustafa döneminde kaptan- derya

olmutur. Müellimiz önce “Mustafa” yazm, sonra “Ahmed” olarak düzeltmi ve böylece de yanla
dümütür. Bk., .H. Danimend, zahl Osmanl Tarihi Kronolijisi, III, 477;Cengiz Orhonlu, “Mezomorta
Hüseyin Paa”, A, VIII, 205-208; dris Bostan, “Mezemorta Hüseyin Paa”, DA, XXIX, 524-526.
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Ve tahk k Hakk sübhânehu ve te‘âlâ kabz- ervâh itmege Âzrâ’il aliyhi’s-selâm vekîl
itmidür. llâ deryâda ehîd olanlara degil. Zîrâ Hakk sübhânehu ve te‘âlâ anlarñ
rûhlarn bi’z-zât kudretiyle

alur. Ve karada ehîd olanñ cemî‘ günâhn yarligz

magfiretiyle illâ üzerinde olan borc kalur. Deryâda ehîd olanñ cemî‘ günâhn
magfiret eyler, borcun dah magfiret eyler. Hakk abd-i magfiretiñ ma‘nâs sâhibini
[66b] kemâl-i lûtf u keremiyle râz ve honûd eyler. Ve ol ehîd olan kimesneyi halâs
eyler” dimekdür, ve bu deryâ gazâs hakknda vârid olan ahâdîs-i erîf bî-nihâyedür.
Velâkin teberrüken bir iki hadîs-i erîf nakl olund. Niçe mü’min karndalarmuz
müâhede oldukda fazâ’il-i cihâda ragbet ve evk üzre olsun içün ve bunñla iktifâ
olunmudur. Ve Allahü muhibbü’t-tevfîk ve Huve nime’r-Refîk 268

Hülâsa-i kelâm kefere-i dûzah-mekîn kalyonlaryla ol rûz- fîrûzda levendân-
gziyân ceng [ü] cidâle ikdâm idüp, bi-avni’llâhi te‘âlâ dörd nefer kalyonlarn feth
idüp, derûn- kalyon- cehennem-nümûnunde bulunan melâ‘îni kimin katl ve kimin esîri bend-i zencîr olund. Bir kalyon, âhîn eperinden halâs olmu zâg misâl köhne
grbâl gibi firâr idüp, cehennem[e] yklup gitdi. Kapudan paa-y dilîr çünki, avn-i
nusret-i cenâb- rabbi’l-izziyi müâhede kldukda hezâr hezâr ükr-i bî-pâyân ve sipâs-
firâvân idüp, levendân ceng urana in‘âm u ihsânlar eylediler. Ba‘dehû kalyon- ganîmetnumûneleriñ üçi küllî top ve tüfenkden gyet ikest olmud. Anlar baturup ve birisin
yerin iledüp, hemân cezîre-i Sakz üzerine azîmet buyurdlar. Muvâfk rûzgâr ile cezîrei Sakz’a vusûl buldukda aslâ te’hîr ve tevfîk itmeyüp, Sakz kurbuna yanaup,
levendân- ceng-âmîzi bi’l-cümle karaya çkarup, tevfîk-i Hudâ-y müte‘âl ihsânyla
âsânü’l-vech kal‘a-i Sakz ve cezîresiyle ma‘an feth ü teshîri müyesser olup, kapudan
paa ya‘nî Mezomorta nîk-nâmla elsine-i [67a] nâsda memdûh ve makbûl olmudur,
ammâ bu vak‘a- sâbk biñ yüz alt senesi hicret-i nebiyyü’l-mükerrem ve salla’llâhü
te‘âlâ aleyhi ve sellem evsatnda zuhûr eylemidi. Hasbe’l-iktizâ bu mahalle müsâdif
düdi.

[OSMANLI DEVLET’NN ZAYIFLAMA SEBEPLER]

Ol esnâlarda her tarafdan dümen ba kaldrup, ümmet-i Muhammed’iñ bana
niçe dürlü musîbetler vâk‘ olup, kaht [ü] galâ ve tâ‘ûn- ekber ve usûf u küsûf ve
268
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zelzele ve zulm [ü] cevr hod bî-kyâs olmagn halk- âlem cân u bandan bî-zâr olup,
karalar perâkende ve perîân alâ’im-i kyâmet niânlar gibi gûne gûn bid‘atler zuhûr
zuhûryla niçe kimesneler hânümânlarn bragup, kimi âm’a ve kimi Horasan’a firâr
idüp, giderler idi. Elhamdüli’llâhi te‘âlâ hîn-i tahrîrde cümle kefere-i dûzah-mekîn ile
sulh u salâh müyesser olup, âlem bir mikdâr âsûde-hâle mütebeddil old. Ümîd olunur,
lâkin küffâr- hâkisâr hezîmet-i‘âr yevmen fe-yevmen tezâyüd ve terakk üzre cem‘ ve
hazîne-i mâl ve kal‘a, vilâyet sâhibi olup, gyet kuvvet tutmudur. Hakk sübhânehu
te‘âlâ hayrlar müyesser eyleye! Ya‘lemu’llâhü te‘âlâ Devlet-i Osmâniye böyle züll ve
noksân vuk‘at zâhir budur ki; üç eyden tevellüd ve isâbet ider.

EVVELKS BUDUR K: Re‘âyâ fukarâlarna taraf- mîrîden havâle olunan
tahsîl-i mâla me’mûr olan âmil ve ehl-i örf nâmyla köyden köye zulm [ü] te‘addî
eyleyen nâ-halflar cânib-i mîrîden me’mûr olduklar eye kanâ‘at itmeyüp, kendüleri
içün dah tahsîl iderler ve zulm [ü] ta‘addî ile tahsîl olunan mâldur ki, ehl-i vazâîfe
mevâcib virürler. Anlarñ ekl ve ürbleri meblag- mezbûrdan olmagla, herkese [67b]
muhanneslik sirâyet

idüp, küffâr- hâkisâr gördükleri yerden, belki niçe def‘a

görmeden firâr idüp perîân olurlar. Netekim Resûlu’llâh salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve
sellem buyurmudur:
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^{ =^ j   * >   Ya‘nî: “Benim ümmetim hyânet

itmezler ise hergiz anlardan dümen karu durmak yokdur” dimekdür. Târîh-i bn-i
Kesîr’de mestûrdur ki: Msr pâdiâhlarndan Sultân Baybars zamânnda ba‘z
Müslümânlar gazâya gitdiler. Aralarnda bir bahâdr kimesne var idi. Her vakt ceng
yüzünde at ilerü gidüp, cû u hurûla ikdâm üzre idi. Bir gün atna binüp, ilerü salmak
istedi. At kçn kçn çekilüp kbil olup ilerü varmad. Ne kadar darb idüp hamle eyledi
olmad. Ta‘accüb eyledi. Ol gice bi-huzûrluk ile yatmad. Vâk‘asnda atn görüp, hm
yüzünden itâbile: “Bu gün böyle eylediñ, beni rüsvâ itdüñ. Âdetiñ üzre ilerü varmadñ”
didi. At aytd: “Ben niçe ilerü gidecem. Sen benim arpam ol gün yaramaz akçe ile alup
yedürdüñ. Ben dah öyle itdim” didi. Sabah oldug gibi ol kimesne arpacya varup,
akçeyi degidirdi. Dah eglenmeyüp atna bindi. At evvelki gibi cüst [ü] çâpük old. At
hayvân iken böyle nümâyân olunca ve amelden kalnca insân da hod mine’-emsdir ki,
ta‘bîri mukarrerdür.
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KNC VECH ZÜLL BUDUR K: Bir vezîri getürüp sadr- vezârete iclâs idüp,
üç ay yâhûd be ay mikdâr vakt içre [68a] cüz’î ey içün bir münâfk igvâsyla azl
iderler ve nâ-hakk katl idüp, memâlikin zabt iderler idi. Ve bir paay dah getürüp vezîr
iderler idi. Ol derd-mend dah selef-i sâbk n görüp, cân havfna düer. Dâ’imâ efkâr ve
endîe üzre âyâ bir iki gün bu cây- muhlikden necât u halâs müyesser olur mym,
yohsa kelle-i nâ-sûd virir miyim fikri ile sevdâ-y merâkk ya 270 düüp, âkbet cünûna
ugrar. Fi’l-hak ka bir kiiniñ cânndan evvel ne maslahat- mühimmi olur. Hemân sadr-
âlîde bulunan devletlü umûr- memleket tedbîr-i mühimmi umdugu gibi, sâ’ir vükelâ-y
düvel bi’l-cümle acz-i kesel izhâryla hareket iderler. Mahalli ile müâvere olunmaz ve
hüsn-i ihtiyâr- umûr-dîde ve kâr-azmûde kimesnelerden vech-i ma‘kl su’âl olunmaz
ve bilinmez, kâr- sefer mechûl ve mu‘attal olur. Kemâlile tedârik görülmez. Pâdiâh-
âlî-câh hazretleri anlar kavî tedârik gördi kyâs eyler. Belki nüdemâlar dah böyle zann
eyler. Mahall-i me’mûrda istihdâm olunacak kimesne bulunmaz; olana dah amelmânde bire hây ! Ale’t-ta‘cîl serden-geçdi yazñ deyü birer aga ta‘yîn olunur. Anlar dah
celb-i mâl içün bir alay râ‘y ve Türk çiftçi ve Vlak oglancuklar ve birer tâzelerin ve
hammâllardan kaçup, srt yagr olmu menular ve bunñ emsâli niçe nekbât bir bayrak
kaldrup, davul çaldrup, serden-geçdi deyü tahrîr iderler. Ol yazdug kimesneler serden
degil, kldan geçmezler. Cedd be-cedd Türk ibn-i Türkler tekâlîf havfndan serden-geçdi
nâmn nâ’il olmak içün yazlrlar. Mahall-i ma‘rekede öyle askerden i ümîdi mensûr
degildür. Cümleden evvel firâra sa‘y iderler ve ordu-y hümâyûn gâhî yagma iderler ve
gâhî bragur giderler. Hemân hudûd- [68b] selâmete iridükleri gibi: “Niçün firâr
itdiñüz ?” deyü itâb havfndan iki üç biñ mikdâr süfehâ tecemmü‘ idüp: “Bizim
ulûfemiz niçün virmezsiz ?” fülân yaygarasn koparrlar. Gel imdi gör ne iler iderler.
Gürûh- ekyâ erî‘at bilmezler ve nâmûs- dîn ü devlet ve gayret bilmezler. Cumhûrile
niçe dürlü hengâme ve gürüldi fesâdlar iderler. Âkbet memâlik-i mahrûseyi harâbe
virürler. Rûz-be-rûz devlet zillet bulmaga sebeb olurlar. Ehl-i rz Müslümânlarñ
nâmûsn çak çak iderler. Âkl olan kimesneler bir köede pinhân olup, nazar- ibret
birle seyrân iderler. Anñçün dimülerdür:
Nâ sezâyîrâ çü meynî baht yâr
Âkilân teslîm kerdend ihtiyâr
Çün nedârî der rende tîz
Bâ bedân ân be ki kim gîrî sitîz
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PES BÂ‘S- TEVÎ- ÂLEM ÜÇÜNC BUDUR K: Hân-zâdelerden bir
sultân getürüp mu‘azzez ü mükerrem diyâr- Krm’a hân iderler. Ol asrda sadr- âlî
olan devletlü ile hân olan sultân ahd ü mîsâk iderler ve biribirlerine seferde mu‘în
olmaga sa‘y- makdûrlarn bî-dirîg ideler. Bu kul üzerine hân olan devletlü Krm
memleketine gider. Krm’a vusûl müyesser olur m olmaz m, sefer tedârikin görmege
sa‘y ider. Ammâ Krm memleketinde bulunan kimesneleriñ ak ve sefîhleri evzâ‘
itmek murâd eyledükde hân olan devletli rzâ vermeyüp, bir mikdâr zabt ve tasarrufa
sa‘y eyledügi gibi bir niçe süfehâ bir araya müctemi‘ olup, arz u mahzar îcâd iderler.
Bir iki nekbetler yediyle der-i devlete irsâl iderler. Vusûlünde mefhûm u: “Fi’n-netîce
biz bu hân istemeyüz”. Bir iki iftirâlar dah tahrîr iderler. stemedükleri [69a] hod hân
olan zî-ân, Âl-i Osmân Ferîdûn-unvân istihdâm olunmak içün güzîde asker isteyüp
kemâl mertebe i görmek murâd eyledügi içündür, yohsa kuc ve hidmetkârile varlup
ne mikdâr i görilür didügünde gayr cürmi yokdur. Bu abd-i pür-taksîr niçe def‘a
mâbeynlerinde bulunup, râyü’l-ayn müâhede eylemiizdür. Vâk‘ hâl budur. Ba‘dehû
Âsitâne-i sa‘âdet-unvânda arzlar makbûl olup, asl u fer‘in bilâ-su’âl hemân fermânla
bir kapucba irsâl olunup hân azl iderler. Hîç bir ferd-i vâhid dimez ki, bun azl
eyledik, ammâ bunlar dah nasl pâdiâh- kadîmdür, zi’llu’llâhdr. Bunlara azl, katlden
eiddür. Netekim “el-nefyü kel-katli” 271 mefhûm mübeyyendür er‘-i Muhammedî
salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem üzre degme hâlile pâdiâhlara azl olmaz. Gerekse
fâsk olsun bunlarñ âh [vü] ünni bize dah ârîdür, yâhûd kendünden dah istifsâd
olsun. Fi’l-vâk‘ hilâf- er‘-i erîfi def‘ ve zulmi varsa; yâhûd bid‘at ihdâs eylediyse
men‘ ü def‘ idelim. Mücerred Tatar’ñ ekyâlar sözleriyle hân azl olmas arzû nâmûnisdür. Kavm-i Tatar yüze çkar ve hilâf- er‘-i erîf zulm itmi olurz, inkisârndan
hazer gerekdür dimezler. Hân, ma‘zûl ile ahd ü mîsâk iden vezîr ol mahalle bâk
kalmaz, gayrs gelür. Hemân bir alay gürûh- mekrûhñ sözine ve mahzarna bilâtevakkuf amel idüp, bir pâdiâh bî-günâh tahtndan indirüp, arz- hâlin bile
söyletmeyüp, âr [u] nâmûsn hâke yeksân ile cezîre-i Rodos’a nefy iderler. Ehl-i Hakk
katnda insâf mdr? Ol hod mevt aña hyânet mertebesindedür. Hayrân [69b] ve
sergerdân olup: “Aceb ben[üm] ne cürmüm sâdr old. Âyâ nîledim, Devlet-i Âl-i
Osmân’a hidmet itmege murâd ve sa‘y itdigim kubhüm ve askeriñ güzîdesin ihrâc
itmege takayyüd eyledigüm içün midür ki, bir iki nekbetler sözüyle bizi azl eylediler.
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Ho imdi görelim sadrmuza tasaddur eyleyen ahs ne gûne hareket eyler” deyüp köe-i
vahdetde sâkin olur. Vâh u âhile temâây seyrân ider. Ammâ bu tarafdan bir derdmendi dah getürüp mu‘azzez ve mutantan Krm’a hân iderler: “Var imdi hân- sâbk
gibi olma, bir hoça tedârik üzre sâhib-i basîret ol” dirler idi. Ve evvel baharda sefer-i
hümâyûn imdâd hidmetinde kemâl-i istikmet eyle deyü te’kîdler idüp, ol baharda dah
tama‘- devlet birle: “Belki benim elümden i gelür, yâhûd mukadderdür fehvâsnca lâf
harmann savrup, inâ’allâh evvel baharda asker niçedür görirsüz” fülân deyerek diyâr-
Krm’a teveccüh ider. Vardg gibi nâsn hareketünden mülâhaza ve fehm idüp, ne
belâya giriftâr oldugn bilür. Ammâ fâ’ide-i niyyet sefer mahallinde askeriñ güzîdesin
istemege havf ider. Eger beglere ve mirzâlara cüz’î itâb yüzünden: “Ben siziñ
pâdiâhñuz vekiliyim. Elbetde u mikdâr asker benimle seferde bulunmaldur” der ise
kat‘an mecmû‘ itmezler. Eger “Cebrile alurm, dîn ü devlet hidmetinde bulunurm” der
ise an dah arz idüp hân- sâbk döndürürler. Nâçâr kalur, bi’z-zarûrî hân- zî-ân
olanlar Âl-i Osmân hidmeti kaydn unudup, kendü derdine [70a] ilâc itmek çâresine
düer. Devleti ve

havfndan begleriñ ve mirzâlarñ tab‘na mugyir hareket

itmeyüp ve itmege dah teveccüh göstermez. Bulduklar mâl ve ni‘meti anlara virüp,
anlarñ korunmas sâyesinde geçinüp, tavâ’if-i Tatar’ñ

mugllatâsyla

hânlk nâmna dahl ider. Yoksa müstakil pâdiâh olmak ne mümkün. El-kssa, Âl-i
Osmân tarafndan sefer teklîf olundukda beglerden recâ vü niyâzile bir kaç kuc ya‘nî
rgad ve ve hidmetkâr maklesinden ta‘yîn ider. Meger üç biñ âdem varsa Âl-i
Osmân’dan havf idüp: “Otuz biñ âdem ve güzîde asker irsâl olund” deyü arz iderler.
Anlarñ çog dah Tatar degildür. Kimisi Toma

ya‘nî

dogmu köle ve kimi Âl-i

Osmân memâlikinden cürmile firâr eyleyen çâresiz Krm’a gelüp, tebdîl-i câme ile
Tatar kyâfetinde bu kimi Çerkes, kimi Urus fî eybân- ecnâs muhtelifü’s-subûr ve
bunñ emsâli niçeler ceng görmü aralarnda biñde bir er bulunmaz. Mahall-i ma‘rekede
firârdan ve yagmadan gayr eye yaramaz. Böyle askerile ne mikdâr i görilür. Ammâ
minvâl-i merûh üzerine olmayup, Krm hânlar anlarñ arzyla azl olmasa, istiklâl üzre
hân olup, hükm icrâ olunup, begler ve mirzâlar zabt olunsa krk elli biñ asâkir-i Tatar,
Krm hfz içün alkonup ve krk elli biñ kimin Krm’dan ve kimin Ak-kerman ve
No[g]ay’dan asker ihrâc olunup, bir iki sene Belgrad ve Tmvar etrâfnda klayup,
memâlik-i küffâra akn salup, kurâ ve kasabâsn ihrâk ve tâlân [70b] eylemek lâzm
gelse Nemçe degil, belki Rim-Papa didükleri la‘în bile ürküp, cilâ-y vatan itmek
mukarrer idi. Netekim selefde merhûm ve magfûr Gzî Giray Hân, Sultân Süleymân
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aleyhi’r-rahmet ve’l-gufrân zamân- erîflerinde yedi sene mütevâliyen snur
serhaddinde klayup, memâlik-i Nemçe’yi harâbe bâ‘is olup, âkbet-kâr Sultân
Süleymân merhûmuñ ayagna düüp, bî-hadd ü pâyân hazîne virüp, sulhile halâs
olmudur. Bu sözimizi tasdîk el-Hâc Selîm Giray Hân- zî-ân hazretleri be yüz biñ
güzîde askerile Kaçnak seferinde iledügi iler ve bunca memâliki kefere-i dûzahkarârdan cebren ve kahren halâs itmesi delîl-i rûendür. Ve bir delîlimiz dah budur ki;
Sultân Mustafâ Hân tavvela’llâhü ömrehû 272 zamân- erîflerinde vezîr-i âsaf-nazîrleri
merhûm Hüseyin Paa tedbîri ile Devlet Giray Hân- zî-ân, No[g]ay kavmine ihrâc-
vilâyet-i Ak-kerman husûsuna ta‘yîn olunup, kavm-i No[g]ay umûmen bir niçe def‘a
hân hazretlerinden ikâyet ile arz u mahzâr irsâl eylediler. Kat‘an mesmû‘ olunmayup,
hân hazretlerine mu‘âvenet ve istimâlet eylediler. Âkbet bi’l-cümle No[g]ay Tatar’n
öyle bir bâg ve âsî kavmi kabza-i teshîre cebren ve kahren zabt olunup, murâd üzerine
i görüldi. Devlet Giray Hân hazretleri dah hân oldug ma‘lûm- sgr u kibâr old ve
pâdiâh- rû-yi zemîniñ dah emri icrâ olunmudur. nâ’allâhü’r-rahmân aagda
mahalli ile nakl ve îrâd olunur. Tatvîl-i kelâma [71a] bâ‘is pâdiâh- zevî’l-ihtirâmlarñ
âr u nâmûs syânetendür. “Kellemi’n-nâse alâ kadr-i uklihim” 273 msdâkunca amel
olunmudur. Yohsa tafsîl ü tahrîr beyân olunsa bu muhtasara münâsib görülmez.
Vallâhü a‘lem bi-hak kati’l-hâl ve mine’l-tevfîk.
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“Allah ömrünü uzun etsin!”
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[ZENTA HEZMET]

HKÂYET- SULTÂN MUSTAFÂ HÂN BNÜ’L-MERHÛM GÃZÎ
MEHEMMED HÂN, HALLEDALLÂHÜ MÜLKEHÛ.
Pâdiâh- Cem-öhret ve ehriyâr- Hûrîd-münzelet Sultân Mustafâ Hân hazretleri
üçünci def‘a sefer-i hümâyûna niyyet ü azîmet buyurduklar icmâlen alâ vechi’l-ihtisâr
zikr ve tahrîr olunur.

Pes bâlâda zikri sebkat iden Ali Paa müttehim olup, katl olundukdan soñra Elmâs
Mehmed Paa sadr- vezâret-i kübrâ makmna nâ’il olup, zebdedü’l-muhakkakeyn, esseyyid Feyzullah- ehîd efendi hazretleri makm- fetvâda ve hâce-i hüdâvendigâr ve
mukarreb-i ehriyâr, bâ-husûs ferzend-i reîdlerinden birisi nak bü’l-erâf, birisi kadasker-i Rûm, biri kad-asker-i Anatol ve biri slâmbol monlâs itmilerdi. El-hakk
Devlet-i Osmâniyân’da böyle unvân ve evket ve mâl- Krûn’a mâlik bir musâhib
dergâh- eyhü’l-islâm misli sebkat itmemidür. Âkbetü’l-emr tama‘ belâsyla zelîl ve
hakret ile katl olunmudur. nâ’allâhü te‘âlâ aagda mahalli ile tahrîr olunur.

Netâyic-i kelâm ve’l-merâm hicret-i efdalü’s-salavat ve ekmelü’t-tahyyât
salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ biñ yüz tokuz 1109 senesinde
mahmiyye-i ehr-i Edrene’den mühimmât- sefer ve levâzmât- hatîr 274 ârâste vü bîrâste
olunup, bi’l-cümle ekâbir [ü] a‘yân ve a‘zam vüzerâ-i zevî’l-ihtiâm alay olmak üzre
hâzr olunup, pûlâd sancakl rah- bî-hemtâlarna süvâr olup, padiâh- âlî-câh [71b]
hazretlerinüñ öñünce yürüdiler. Anlarñ ardnca pâdiâh- cihânñ murassa‘-pû, bisâtile
müzeyyen girân-bahâ tokuz dâne yedek semend ü pesendleri çekilüp ve hrka-i nebevî
zer ender-zer bir koç ile yannda piyâde-i hüddâmân ta‘zîm ü tekrîm ile yürüdükde ve
anñ zahrnda pâdiâh- âlî-vakr Sultân Mustafâ unkar-sfat, murassa‘-pû rah- cihânpeymâya süvâr olup, ser-i mübârekine cevâhir sorgclar ve yeil al çkarup, üzerine
taknup, solakn- hâssa rikâb- hümâyûnunda piyâde ve dîbâ câmeli, peykân- hâssa
öñünce ve livâ-y meymetü’l-nevâ hazret-i habîb-i hudâ-küâd öñünce ve alt bölük
274
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halk silâhdâr ve sipâh bi’l-cümle gûnâ-gûn yemîn ü yesârnda kat ender-kat ve üç biñ
piyâde bostânciyân- hâssa iki tarafdan elvân gürûh gürûh ve hüddâmân- sarây- âlî içoglan nâmnda olan agalar gebûd- pûlâda gark olup ve deryâ-misâl mevc ender-mevc
velvele-i tabl ve kös ve sûrnâ-y nakkre ve ziller feryâd iderek yümn ü ikbâl ve azameti iclâl ile alay gösterüp, heybet-i tâm ve evket-i mâlâ kelâm birle mahrûse-i ehr-i
Edrene’den irtihâl ve azîmet-i müteveccih olup, konak mahalli menziline dâhil275
oldukda otak- hümâyûn evket-makrûnlarna nüzûl buyurup, geçüp karâr buyurdlar.
Bundan evvel mu‘tâd- kadîm-i Osmânî ve âdet-i müstahsene-i kâmkârân- cihân-bânî
hatt- hümâyûn- evket-makrûnlaryla ser-bevvâbân- hâsssalardan bir agay irsâl
buyurup, bi’l-fi‘l Krm hân olan el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerin da‘vet-i sefer-i
hümâyûn buyurmular idi. [72a] Ve pâdiâh- zî-câh menzil-i mezkûrdan bir rûz-
fîrûzda sa‘âdet ve devlet birle irtihâl buyurup, azm-i Belgrad- behit-âbâd, niyyetü’lgazâ fî-sebî’lillâh ve mütevekkilen ala’llâh hasebince azîmet eylediler.

Ammâ hân hazretlerine irsâl olunan kabucba aga vusûl bulup, hatt- hümâyûn-
ehriyârîyi teslîm eyleyüp, da‘vet-i sefer-i hümâyûn i‘lâm eylediler. El-Hâc Selîm
Giray Hân- zî-ân hazretleri dah bi’l-cümle ekâbir [ü] a‘yân, begleri ve ulemâ
efendileri em‘ine cem‘ idüp, hatt- hümâyûn- rif‘at-makrûn bi’l-müvâcehe krâ’at
olunup, mefhûm ma‘lûm- sgr u kibâr oldukda bi’l-mecmû‘ ulemâ ve meâyh,
begler ve mirzâlar cevâb idüp: “Sem‘an ve tâ‘an pâdiâh- rû-y zemîn hazretlerinüñ
emr-i erîfine mutî‘ ve münkd olmuuzdur. Lâkin ahvâlimiz ma‘lûmlar olmu. Hâliyâ
Moskov keferesi ktelehümu’llâhi bâsirehüm krallar olan la‘în-i dalâlet-âyîn ile bîhadd ve bî-aded asâkir-i dalâlet-rehberile serhaddimiz olan Azak kal‘asnda dernek
eyleyüp ve rû-yi Bahr-i Siyâh’a üç biñ mikdâr yelken ihdâs kalyon ve çekdiri ve ayka
hazrlayup, frsat gününe nigerân iken memleketimiz ve ehl [ü] evlâdmz öyle bir
ejdehâ-y sfatsz agzna bragup gitmek insâf degildür. Sa‘âdetli pâdiâh- âlî-vakr
hazretlerinden niyâz olunur ki; âlem-i âlem-cinân olan eltâf- keremlerinden bu kullarn
dah mesrûr buyurup, donanma-i hümâyûnlarn rû-yi Bahr-i Siyâh’a irsâl buyurup ve bir
mikdâr askerile bir iki paa kullarn dah taraf- berden top ve cebehâneyle ihsân
buyururlar ise [72b] anlarñ imdâd ve mu‘âveneti sebebiyle bu kullar belki kuvvet-i
kalb hâsl olup, vilâyetimiz ve ehl [ü] evlâdmz hfz [u] hrâsetine çâre ve tedârik
görülür idi. Eger fazl- hümâyûnlar üzerimize vâk‘ olmaz ise ol kavî melâ‘îne tâkat
275
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getürülmez. Memleketimizi küffâr- dûzah-karâr cebren ve kahran zabt eylemesi bîitibâhdur. Hemân err-i a‘dâdan imdâdn Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretlerinüñ
kerem ü inâyetine sgndk ve pâdiâh- âlî-tebâr hazretlerinüñ eltâf- mâlâ nihâyelerine
ümîdvârz” deyüp yekûn kelâm eylediler. Ammâ el-Hâc Selîm Giray Hân hazretleri:
“tâ‘at- ehriyârî üzerime lâzmdur. Her çeh yâd âbâd ben elbetde bir mikdâr askerile
olsun imdâd- sefer-i hümâyûnda bulunurum ve giderim” didüklerinde bi’l-cümle nâs
girîv ile feryâd eyleyüp: “Hân- alî-ân efendimiz gidüp, bunca ibâdu’llâh ve meleket
küffâr- hâsirîne teslîm eylemek lâyk- dîn ü devlet degildür. Ve asker dah virmeyüz
ve illâ bir mikdâr kimesne ile gine ehbâz Giray Sultân ogullarn irsâl buyurmak
ma‘kldür” didiler. Cümle sgr [u] kibâr bu re’y-i münîri müstahsen ve müteveccih
görünce hân hazretleri dah nâçâr rzâ-y hüsrevânîleri old. Men ra’âhü’l-mü’minûn
hasen ve inda’llâhe hasen 276 mazmûn üzre âmil oldlar ve ehbâz Giray Sultân’
huzûrlarna da‘vet buyurup, hil‘at- hâs ile behre-mend ve hidemât- mu‘ayyenelerile
sefer-i hümâyûn imdâdna ta‘yîn buyurup: “Göreyim seni oglum ! Dîn ü devlet
hidmetinde cüst ü çâpük olup, cünbiiñ merdâne ve hareketüñ [73a] dilîrâne ile rikâb-
ehriyârîde edâ-i hidmet itmekde taksîrât- acz ve keselden ictinâb ile dümâna kürk-i
hûn-hâr- mânendi ol mazlûmlara ganem-i bî-karn olup, asker zabt u tasarrufunda cerî
ve sâhib-i basîret ol” deyüp ve bunñ emsâli niçe pend ü nasîhat-âmîz kelâmlar
buyurdlar. Sultân- mezkûr, dâmen-i bûs- kâmkâr ile me’nûs olup, El-emru emruküm
muktezâsnca sem‘an kabûlile icâbet gösterdiler. Nefsü’l-emrde bir yarar ve dilâver
sultân idi, rahmetu’llâhi aleyh.

Muhassal- kelâm bir niçe gün tedârik-i mühimmât- sefer ve levâzmât “Hataru’ssefer kt‘atün mine’s-sekar” 277 minvâlince bir mikdâr asker-i Tatar- dümen-güzârile
bir yevm-i mes‘ûdda diyâr- Krm’dan rhlet-künân, bi-cânib-i Ak-kerman deyüp,
teveccüh ve azîmet buyuruld. Fî-sebîli’llâh tevekkelte ala’llâh hasebiyle hulûs- niyyet
eylediler ki,
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vefknca âmil olalar. Mesrûr- handân

ehbâz Giray Sultân evk ü zevkile tayy-y merâhil idüp, diyâr- Ak-kerman’a vusûl
buldlar. Andan dah bir mikdâr No[g]ay ve Ak-kerman askeri tedârik olunup, azm-i
Belgrad ve dîn ü devlete imdâd deyüp ve teveccüh eylediler ve mücâhid-i fî-sebîli’llâh
olmaga cân atup gitdiler. Netekim Hasan, rahmetu’llâhi aleyh, naklinde vârid olmudur
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ki: Kle’n-nebiyyü salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem "~ }  + Á*  %' % ¦%~º
279

| ` Á' ¦"*¢ }  ½  ~ Ò>%  % " "} % Ya‘nî: “Fî-sebîli’llâh bir

kerre gün evvelinden zevâl vaktine degin, yâhûd zevâl vaktinden aham[a] dek gitmek,
dünyâdan ve dünyâda olandan hayrdr. Ve sizden biriñüz ktâl safnda durdg bir
kimesnenüñ altm yl ibâdetinden hayrdur” deyü buyurdlar. Ve bir rivâyetde dah
Abdullah ibn Ömer’den radyallâhü te‘âlâ anhü nakl olunmudur ki, Resûlu’llâh
salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem buyururlar:   }  + Á*  ¦%~ºYa‘nî:
“Bir kerre fî-sebîli’llâh sabâhdan zevâle degin gitmek elli yl 280 hacdan efdaldür” dimek
olur. Allahümmahürnâ fî zümratihim ve razeknâ bi-amelihim. Yâ Mu‘în, Bi-Rahmetike
Yâ Erhemerrâhimîn. 281 Eger ihvânü’s-safâ su’âl buyururlarsa kim müverrihîn-i
mütekaddimîn, rahmetu’llâhi aleyhim ecma‘în, gazâ hakknda olan âyât- kerîme ve
hadîs-i erîf-i nebeviyye istidlâl itmeyüp, hemân mücerred vak‘a-i güzetî tahrîr ü
takrîrile iktifâ eylemiler, gayra mukayyed olmayup, gitmiler. Bu abd-i kesîrü’t-taksîr
sad hezâr acz ve noksânile cevâbmz budur ki; iki

hadîs-i erîf manzûrm olup,

sürûrmdan cân [u] dil semâ‘ ve tarîka serâ‘ olmmdur. Biri budur ki; Hazret-i Ali ibni
Ebî Tâlib, kerama’llâhü vechehü rivâyet buyurmulardur: % ¢ "#$ + « + <' <">
| ¦"*¢ ²µ  ¦ª Á
  }  " % É Á·}  " % " ¢ É" Ï } : Ya‘nî: “Bir
kimesne mü’min karndan gazâya kandrrsa [74a] ol kiiye, gazâyi kiinüñ ecri kadar
ecr virilür ve gazâ yolunda anuñ her admna bir yllk ibâdet sevâb virilür” dimekdür.
Ve birisi dah

282
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  } Ya‘nî: “Bir kimesne bir kimesneye bir

hayr amel delâlet eylese, ol ameli ileyen kadar aña dah sevâb virirler”. minvâlince
amel olund.

Hülâsa-i kelâm, mekîn-i encâm bu tarafdan pâdiâh- skender-âyîn hazretleri
asâkir-i deryâ-mektir ile kat‘- menâzil-i râh- cihâd ve tayy-yi tarâ’ik-i sa‘y-i ictihâd
birle kal‘a-i Belgrad’a duhûl ve sahrây ve cibâli pür-hayme idüp, nüzûl buyurdlar. Bir
kaç gün istirâhat olunup, bir rûz- fîrûzda menzil-i merkmdan irtihâl eyleyüp, nehr-i
Tuna üzerin[deki] tonbazü’l-esâs cisr-i hümâyûndan ubûr u mürûrla karu yakasnda
bir mahall-i ferah-fezâ, makm- dil-ârâya nüzûl buyurdlar. rtesi ale’s-seher menzil-i
279
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mezkûrdan rhlet idüp, nehr-i Tisa semtine revân oldlar. Ol vakt meymenet-âsârda
asker-i Tatar’ñ gelmesine müterakb iken ehbâz Giray Sultân dah tayr-i ehbâz misâl
kanat berküp, acele ve sür‘atile iriüp geldi. Pâdiâh- encüm-sipâh hazretleri gyetde
mahzûz u mesrûr oldlar ve ehbâz Giray Sultân’ otak- hümâyûna da‘vet buyurup
getürdiler ve ikrâm- tâm ile karularnda oturmak fermân olunup, ba‘de’l-istirahât
erbet ve kahve nû olunup, dil-nevâht eyleyüp, hâl ve hâtrn su’âl buyurup, musâhib
ve nedîm-i ehriyârî olmagla behre-mend buyurdlar. Ba‘dehû [74b] izn-i
hümâyûnlaryla ordusuna gitmek içün tekrâr dest-i erîfi bûsile me’nûs oldukda fâhir
semmûr kürk giydirüp, bir müzeyyen rah- cihân-peymâya bindürüp, ma‘an bulunan
uhuvvât ve mirzâlarndan on mikdâr kimesnelerine hil‘at- fâhireler ihsân olunup,
mazhar- inâyet-i ehriyârile behre-mend buyurdlar.

Ba‘dehû müâvere olunup, küffâr- hâkisârdan dil almagçün dilâverân- Tatar-
sebk-vâr a‘dâ ikârdan intihâb olunup, bir bölük kimesne ile on be mikdâr Tatar irsâl
olund. Bâde-saht misâl esüp gitdiler. Nemçe-i gebrden bir niçe Nemçe ve Macar
mel‘ûnlarn sayd eyleyüp, keân ber-keân huzûr- alî-âna getürüp arz olund. Pâdiâh-
âlî-câh tahsîn-i vâfirîn-i gziyân- Tatar’a ki, yüz biñden ziyâde askerile on günden
izdiyâd idi ki, bir kimesne bir dil almaga degil, belki bir kl ahzna cür’et idemediler.
“El-hakk asker-i Tatar’ñ bu dilâverligi inkâr olunmaz” lafzn îrâd buyururlar. Dil
getüren dilâverâna in‘âm u ihsân buyurup, mesrûr eyledükden soñra, gelen Nemçe ve
Macar la‘în [ü] füccârlardan su’âl olunup: “Tabur- Sek cumhûrñuz kandadur ve ne
mikdâr askeri vardur” didüklerinde, kefere-i bî-berk cevâb idüp: “Re’s-i tabur- Hersek
didükleri mel‘ûnile ma‘an seksen biñden mütecâviz Nemçe ve Macar ve Hrvat kâfiri
fülân mevzi‘de hâzrdur. Bâk si ma‘lûmumuz degildür” didiler. La‘înleri nâr- cahîme
irsâl olunup, pâdiâh- âlî-vakr hazretleri fermânla, Eflak ve Bogdan re‘yâlar nehr-i
Tisa üzerine bir cisr-i azîm bünyâdna mübâeret [75a] eylediler. Vakt-i karîbde cisriñ
itmâm müyesser olup, bi’l-cümle asâkir-i slâm cisr-i mezkûrdan ubûrile pâdiâh dah
der-akab mürûr idüp ve fermân buyurdlar ki: “Askeriñ etrâfna dâ’iren mâ-dâ’ir
handak-amîk kesdirüp ve meteris altna ale’l-ikdâm handaklar kesilüp, yeñiçeri kullar
meteris aldlar. Bâ‘is-i handak sene-i sâbkda olan ürkündi ve ceng içün gfillikden
ihtirâz olund. Cümle asker hâzrba oldlar. Fî-mâ-ba‘d asâkir-i Tatar- nusret-i‘âra izn
olunup, Sente vâdîlerinde olan kâfir kurâ ve kasabâtn nehb ü gret ve yagma vü hasâret
itmek içün çapdrmaga irsâl eylediler. Ve ehbâz Giray Sultân’a hil‘at giydirilüp,
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serdâr- asker-i Tatar olund. Ve biñ atlu yigitlerden ve serhadd levendlerinden arzû
idenlere dah izn virildi. ehbâz Giray Sultân’la on biñden ziyâd yerar dilâverler çapup
gitdiler. 283 Meger Hersek la‘în, asker-i dalâlet-âyînile bir gûe pinhân, ayn- insândan
misâl-i eytân nihân imi. Asâkir-i Tatar’ñ gret ü yagmaya gitdügün görünce bir
tarafdan zuhûr eyleyüp, asâkir-i slâm’uñ öñünden kara hnzîr misâl alaylarn dizüp,
tranbetesin çalarak, ke’en cünbü gösterdi ve hîle râhna sülûk idüp, kal‘a-i Varadin
vâdîlerine yklup gitdi. Asker-i slâm dilâverleri handakdan tara çkmaga ve kâfir ile
kelle virüp almaga izn istediler ve pâdiâh- zî-câh hazretleri izn virmek murâdlar
olmu, illâ eyhü’l-islâm olan Feyzullâh Efendi rzâ virmedi deyü rivâyet olunmudur.
El-kssa, kefere-i dûzah yklup gitdi. Aslâ bir top ve bir tüfenk [75b] attrmayup,
hemân Sek mesâbesine kovdlar, aslâ mukayyed olmadlar. Tabur- la‘înler yklup gitdi
kyâsile cisrden avdet idüp, Tmvar semtine ubûr itmege fermân eylediler. Hemân
evvelâ pâdiâh hazretleri ve eyhü’l-islâm Feyzullâh Efendi mürûrla ba‘de asker-i
slâm’ñ agrlg katâr ve mehâr güzer itmege baladlar. Ammâ metrisde olduklar
hînde [Bonak] Ca‘fer 284 Paa nâm bir paay karavula ta‘yîn eyleyüp, andan soñra
mürûra niyyet itmiler idi. Paa-y nâ-merd ol mahallde gaflet üzre yatyoriken Nemçe
la‘înlerinden dil almaga çkan melâ‘înler [Bonak] Ca‘fer Paa’y basup, ol muhannes
aslâ muhârebeye kdir olmayup, giriftâr olur, kyâfetiyle Hersek mel‘ûna ihzâr iderler.
Paa-y muhannes rüsvâydan asâkir-i slâm’ñ ahvâlin su’âl eyledükde, mevt havfndan
halâs ümîdiyle ol bed-ef‘âl: “Asker-i slâm sizden havf eyledüklerinden metrislerin
bragup, firâr itdiler. Aceb frsat mahallidür. Eger imdi hamle eyleseñüz i görürsüz.
Pâdiâh dah bir

mahûf kimesnedür ve eyhü’l-islâmñ sözünden çkmaz. Ol hôd

havfndan bûse-i ka‘r-i zemîne girer idi” 285 deyüp, bu gûne elfâz- muhmelât dümen-i
bî-dîne ifâde eyledügi gibi melâ‘în-i hâsirîn [Bonak] Ca‘fer didükleri habîs[i] habs
idüp: “Eger vâk‘ ise seni âzâd iderim” deyüp ma‘an bulunan hanâzîrlerile acele birle
gelür. Hak kati’l-hâl görürler ki, vâk‘ der. Asker-i slâm agrlg hây hây cisrden mürûr
itmekde, tahmînen be biñ mikdâr asker-i nusret-fercâm ile Sadr- âlî Elmâs Mehmed
283

Mehmed Giray, metinde verdii bilgiyi sayfann kenarna dütüü notla düzeltmitir. Derkenârda,
ehbaz Giray’n çapmaa gitmedii, Tatar askerinin gönderildii; ehbaz Giray’n ise sadrazamn
çadrna gittii, ama sadrazamn çadrna top güllesinin isabet ettii; bu nedenle de sadrazam ve ehbaz
Giray’n birlikte padiahn otana gittikleri yazldr.
284
Metinde “arkan” yazlmtr. Ama Silahdâr, karavul için görevlendirilen kiinin arkan deil Cafer
Paa olduunu yazmaktadr. Bk., Nusretnâme, 253b.
285
Silahdâr, Avusturya ordusuna buna benzer bir haberi verenlerin iki çoban ile iki Arnavud olduunu
yazmaktadr. Bk., Nusretnâme, 253a-b.
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Paa ve Ca‘fer Paa ve Yeñiçeri Agas Deli Balta-zâde Mahmûd Aga 286 askeriñ ardnda
revendâr [76a] olup, geçmege ikdâm iderler. Hemân küffâr- bed-fi‘âl cisr-i hümâyûn
niânlayup topile urup kesdirdiler. Bâk kalan asker-i slâm’ ihâta eylediler. Pes vezîr-i
âsaf-tedbîr bu hâli müâhede kldukda ahvâl neye müncer oldugn ma‘lûm idindiler. Ol
ân li-rzâ’i’r-Rahmân ve hasbeten li’llâhi’l-müste‘ân 287 arzû-y ehâdet lehcesinde
nümâyân olup, dîn-i mübîn ugrna ceng itmege mübâeret olund.
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 % Ya‘nî: “Hakk tebâreke ve te‘âlâ hazretinüñ yoluna küffârile ceng
eyleñ. Allâhü te‘âlâ hazreti iidicidir. Siziñ gazâdan kalanlarñuz ve gazâya ilerü
gidenleriñüz ne söyler ise iidür. Ve bilicidür, göñülleründe ne saklarlarsa bilür”
mefhûmyla âmil olup ve
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Ya‘nî: “ol

kimesneler ki, Hakk Te‘âlâ hazretine ve resûlune mutî‘ olalar. Anlar u kimesnelerle
yoldadur ki, Hakk tebâreke ve te‘âlâ anlara in‘âm eylemilerdür. Ve ol in‘âm olunan
ehîd, tâ’ife-i nebîler, sddîkler ve ehîdler ve sâlihlerdür. Ne güzel refîklerdür” deyü
buyurmudur. 290 `
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Muhassal- kelâm bir ceng [ü] cidâl ve harb [ü] ktâl vuk‘ bulmudur ki,
feleklerde melekler ve ka‘r-i bahr içre semekler tahsîn-i vâfirîn eylediler. Egerçi asker-i
slâm’dan be biñ âdem mikdâr- dilîrân li-rzâi’r-Rahmân erbet-i ehâdeti sâk -i hûr
ve gulâmân yedinden nû ile hrâmân na‘îm oldlar, rahmetu’llâhi aleyhüm ecma‘în.
Ammâ küffâr- dûzah-mekînden yigirmi biñden izdiyâd melâ‘îni mâlik-i cahîme irsâl
eylediler. Vezîr-i [76b] a‘zam Elmâs Mehmed Paa ve Ca‘fer Paa vesâ’ir paalardan
bi’l-mecmû‘ on dörd paa ve Yeñiçeri Agas Deli Balta-zâde ve kul kethudâs bunlar
ma‘an bulunup, ehâdet erbetin nû idüp, hrâmân- firdevsün oldlar. nâ’allâhü
te‘âlâ hem-reh-i ale’l-murtazâya ve zümre-i ühedâya dahl oldlar.
291
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#'. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ ugr- dîn-i mübînde fedâ-i cân eyledükleri ecr-i

Metinde Mehmed Aa yazlmtr. Ama çada Osmanl kaynaklar Mahmud Aa olarak belirtirler.
Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 624; Anonim Osmanl Tarihi (1099-1116/ 1688-1704), s. 128’de; Nusretnâme,
253a-b
287
“Rahman olan Allah’n rzasna ve yardmna snarak.”
288
“O halde Allah yolunda çarpn ve Allâh’n semî-alîm olduunu bilin!” el-Bakara, 2/244.
289
“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, ite onlar, Allah’n kendilerine nimet verdii
peygamberlerle, sddîklarla, ehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadatr.” enNisâ, 4/69.
290
“Bizi doru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba urayanlarnkine ve
sapklarnkine deil.” el-Fatiha, 1/6-7.
291
“Biz üphesiz (her eyimizle) Allah’a aidiz ve üphesiz O’na döneceiz.” el-Bakara, 2/156.
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mükâfâtn eyleyüp, rahmetlerin ziyâd eyleye ! Bu dâr- fenâdan elbetde irtihâl
mukarrerdür. Ne bahtiyârdur ol kimesne kim, anlar ölmediler, ühedâ zümresine vusûl
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Ya‘nî: “Yâ Muhammed! Sakn sen fî-sebîli’llâh maktûl olanlar meyyitler sanma.

Belki anlar dirilerdür. Rabblerine kurblar vardur. Cennetinden rzklar virilür. Hakk
te‘âlâ anlara virdigi eref-i ehâdetile ve ebedî hayâtna ir görmekile ve hazret-i
Hakk’a kurb hâsl itmekile na‘îm-i cennetinde temettu‘ itdükleriyle âd olduklar hâlde
ve dah ol kendülerinden soñra zamânda ya katl olduklar zamânda ehîd olan
mü’minlerile anlar üzerine havf ve hüzn olmaduguna âdmân olurlar” dimekdür.
Allahümme yessir lî va’hürnâ fî zümratihim mine’-ühedâi ve’l-ebrâr va’llâhü a‘lemü
ve ahkemü ve minhü’t-tevfîk. 293

El-kssa, asr vaktinde ceng ü cidâle mübâeret olunup, kâfir ile top topa, tüfenk
[77a] tüfenke, âkbet klç klca gelüp, vakt-i i‘âya dek grîv Allah Allah sadâs
kesilmedi. Ammâ bu tarafda bulunan asker-i slâm feryâd idüp, imdâda izn istediler.
Fermân itmediler. Fermân itmemege bâ‘is eyhü’l-islâm olan Feyzullah Efendi mâni‘
olup: “Ol asker gitdi. Bunda kalanlar anlara mu‘âvenet itmek sadedinde iken belki kâfir,
Tisa’dan geçmi bulunup, ordu-y hümâyûn dah eb-hûn ider ise musîbet-i kübrâ vâk‘
olmas mukarrerdür” deyüp, çok tahmîl gözetdügi eclden Sultân Mustafâ Hân
hazretlerin dah vehm ü havfla pür eyleyüp, hemân Tmvar kal‘as tarafna teveccüh
eylediler 294. Cümle ordu ve otak braglup, çekilüp gitdiler. Hayfâ ki, nâ-ma‘kl i
itdiler. Âkbet eyhü’l-islâmuñ bana dah hayr gelmeyüp, dürlü dürlü hakretler ile
ekyâ yedinde katl ü helâk old. nâ’allâhü te‘âlâ mahalli ile takrîr ve îrâd oluna.

292

“Allah yolunda öldürülenleri sakn ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katnda Allah’n,
lütfundan kendilerine verdii nimetlerin sevincini yaayarak rzklandrlmaktadrlar. Arkalarndan
kendilerine ulaamayan (henüz ehit olmam) kimselere de hiçbir korku olmayacana ve onlarn
üzülmeyeceklerine sevinirler. (ehitler) Allah’n nimetine, keremine ve Allah’n, mü’minlerin ecrini zayi
etmeyeceine sevinirler.” Al-i mran, 3/169-171.
293
“Allahm! Benim için bunu kolaylatr ve bizi o kimselerin, ehitlerin ve iyilerin zümresinde haret.
Allah en iyi bilen, hükmünde en isabetli olandr ve baar O’ndandr.”
294
Çada Osmanl kroniklerinde de benzer konumalar yer almasna ramen dorudan Feyzullah
Efendi’yi suçlayan ifadeler geçmemektedir. Bu sefere katlm olan Silahdâr, ileri gelen devlet ricalinin:
"Bizden gayr bunda kimse kalmad, artk durmakdan selâmete çkmakl tercîh itmein” diyerek
çekilmeye karar verdiklerini yazmaktadr. Bk., Nusretnâme, 254a.
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Asâkir-i slâm ol eb-i târîk içre misâl-i huffâ tâ be-seher yürüyüp, irtesi bir gerdi gubâr peydâ old. Âyâ ne ola der iken an gördiler ki, sâbka nakl olundug üzre
çapmaga irsâl olunan asâkir-i Tatar- kürk-i hûn-hârlar yortuup gelür. ehbâz Giray
Sultân- unkar-sfat bir rah- cihân-peymâya süvâr olmu, asker-i Tatar’ñ öñünce
pâdiâh- zî-câh hazretlerin arzû eyleyüp, sür‘atile gelür. Ma‘iyyeten bunca Nemçe ve
Macar mel‘ûnlar keân ber-keân giriftâr- bend ü zencîr itmiler ve kâr- ganem-i bînihâye ganîmet ile pâdiâh- alî-ânñ öñüne çkageldiler. Huzûr- pâdiâhiye gelüp,
temennâ ile dâmen-i erîfin bûs eyleyüp, âdâbile rahna süvâr olup, pâdiâh- âlî-câh
hazretleri ile ahvâli, serencâm- güzeti bir mikdâr müsâhabet eylediler 295. Ba‘dehû
[77b] sultân- müârün-ileyh hakknda in‘âm u ihsânlar sudûr idüp, küllî iltifât-
hüsrevânîlerine mazhar düdiler. Yevm-i mezkûrda kal‘a-i Tmvar’a vusûl bulup,
sahrâ-y Tmvar’a nüzûl buyurdlar. Pâdiâh- encüm-sipâh, sâbk vezâretden ma‘zûl
olup, tekrâr rikâb- hümâyûn k’im-makm olan Bozoklu 296 Mustafâ Paa’y
huzûrlarna da‘vet idüp, ber-vech-i emânet mühr-i vezâreti teslîm eylediler. Bir kaç gün
Tmvar’da sâkin olup, ârâm u istirâhat eyledükden soñra Belgrad tarafna avdet
eylediler. Ba‘dehû sadr- vezârete ma‘kl ve münâsib olan meveret olunup, düstûr-
mükerrem, müdebbirü’l-umûr, benî âdemü’-ühûd bâ‘el ihsân ve’l-kerem, mihr-i evc-i
mu‘allâ ve lâyk- sadr- âlî , mefharü’l-erbâbü’t-tedbîr, vezîr-i rûen-zamîr, vezîr-i
müîrimiz, mekremet-i pezir Emmi-zâde Hüseyin Paa-i yesira’llâh paa hazretlerin
kal‘a-i Belgrad’a hâfz- hazâyin içün ta‘yîn olunmud. Da‘vet buyurup, semmûr kürk
giydirülüp, mühr-i vezâreti yedine teslîm buyurdlar ve azîmet olunup, mahmiyye-i
Edrene’ye müteveccih oldlar. ehbâz Giray Sultân dah izn-i ehriyârile me’zûn olup,
diyâr- Krm’a revân oldlar. Ammâ vezîr-i âsaf-tedbîr, sadr- vezârete câlis ü nâ’il
oldukda: “Âlem perîân, muhtell ve müevve” dâ’ima fikrile “acebâ ahvâl neye
müncer olur” deyüp, ehr-i Edrene’ye dogr gelmekde. Lâkin mehûr meseldür ki,
elsine-i nâsda tekellüm olunur.

295

Çada Osmanl kroniklerinde Zenta hezimetinden sonra ehbaz Giray ile padiahn bulutuuna dair
bir bilgi yer almaz. Bk., Nusretnâme, 253a-254a; Zübde-i Vekayiât, s. 623-625; Anonim Osmanl Tarihi,
s. 128’de ise “Tatar askeri ile Selim Giray oullarndan ehbâz Giray ile Haleb Valisi Osman Paa
metrisler taralarnda idiler. Küffar ile bir mikdar elleüp, mukavemet mümkin olmamala metrisler içine
girüp, anda dahi eylemeyüp, köprüyü geçüp karuya geldiler” eklinde yazmaktadr.
296
Silahdâr, “Bozoklu” olarak belirtir. Bk., Nusretnâme, 254a.
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BEYT
Gelmeli olcak kiiye devlet
Yerilir bir kl ile bî-minnet

Gitmeli olsa ola m tedbîr
Tutmaz an niçe zencîr
mefhûmunca bir sâf-dil, tab‘- selîm devletlü olmagn bi-emri’llâhi te‘âlâ [78a] baht
kuvvetde ve tâli‘yi yevm fe-yevm izdiyâd- devlet buldug hasebiyle Ceneviz balyoz ve
Felemenk balyoz, sâhib-i devlet huzûrna geldükde lisân- tercümânile ba‘de’d-du‘â:
“Eger destûr- erîfleri olur ise sultânm hazretlerine bir cevâbmz vardur. Eger ma‘kl
görülür ise emr sultânmñdur” didiler. Vezîr-i alî-ân dah: “câzetdür, söylesünler.
Sözleri

nedür görelim” deyü buyurdukda balyozlar söze esâs urup, lisânlarnca

tercümânlarna takrîr eylediler. Ol dah tercüme eyleyüp: “ Sultânm! Balyoz- du‘âc
kullarnuñ cevâb ve krallarnuñ dah murâd budur ki: “Hâliyâ on yedi senedür
mütevâliyeten tarafeynden ceng ü cidâl ve harb [ü] ktâl münfekk olmad. Bunca benîâdem iki cânibden dah telef olmakda ve muktele hod rûz be-rûz teselsül ve terakk
bulmakda ve tarafeynüñ memâlik-i ehr ve kurâlar tavâ’if-i askerîden harâb u yebâb
olup, perîân oldugunda gayr re‘yâ vü berâyâ bu iki vilâyet kavmi âciz ve fürûmânde 297 kalmdur. Eger sultânm hazretlerinüñ murâd- erîfleri olsa bu kullar
krallar vâstasyla mâbeyne duhûl eyleyüp, cânibeynüñ slâh olmasna sa‘y olunup,
ümîddür ki, bâ‘is ve sebeb olur idik” deyüp, yekûn- kelâm eylediler, el-uhdetü ale’rrâvî. Çünki vezîr-i zî-ân, bu kelâm, ba tercümân olan skerletoglu’ndan istimâ‘nda
bir hayli 298 deryâ-y fikr içre müstagrk olup cevâb virdiler ki: “Nesfü’l-emrde sözleri
münâsib görinür. Bu umûr- mu‘azzamay cümle ulemâ efendiler ve ocak halk
müâvere olmaga muhtâcdur. Ba‘dehû pâdiâh- âlî-vakr hazretlerine [78b] telhîs
olunur. Eger ma‘kl- hümâyûnlar olur ise ol vakt görilür” deyü vaz‘- meclis eylediler
ve menzil be-menzil tayy-yi merâhil ve kat‘-i menâzil birle pây- taht- ehriyârlar olan
mahrûse-i Edrene’ye vusûl buldular. Bir niçe gün def‘-i eddü’l-rihal eyledükden soñra,
bi’l-cümle ekâbir [ü] a‘yân, vükelâ-y Devlet-i Âl-i Osmân cemî‘-i gafîr, sagîr ü kebîr
297

Metinde “ferâmânde” eklinde yazlmtr. Ancak metnin anlam göz önünde bulundurulduu zaman
“fürû-mânde” kelimesi daha uygun dümektedir.
298
Metinde “hîle” eklinde yazlmtr.
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müâvere içün ictimâ‘ olund ve mezkûr balyozlar müvâcehesinde sözleri cümleye arz u
i‘lâm olundukda hâs- âmm

299

"{ ~  hadîs-i erîfîn îrâd idüp, sgr u kibâr

ma‘kl ve müstahsen gördiler ve eyhü’l-islâm sellemehü’s-selâm es-Seyyîd Feyzullâh e-ehîd Efendi hazretleri dah e’imme-i Ebû Hanîfe rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyh
mesâlihay tecvîz buyurduklar üzre fetvâ-y erîf tahrîr idüp, sadr- âlî huzûrna irsâl
buyurdlar. Pes bu umûr- cumhûrñ rây-i bâ-savâb üzerine vasf [ü] tahrîr idüp, vezîr-i
âsaf-zamîr, pâdiâh- nîk-ahter hazretlerine telhîs ve i‘lâm eylediler. Hudâvendigâr-
a‘zam hazretlerinüñ manzûr- hümâyûn oldukda bi’l-cümle ulemâ-i müslimîn ve ukalâi dûr-bîn, vükelâ-y cemm-tezyîn ma‘kl ve makbûl gördüklerin pâdiâh- deryâ-dil dah
münâsib ve mergb buyurup, rzâ-y hüsrevânîleri zuhûrla ber-mûcib telhîs makbûl
buyurup, hatt- hümâyûn- evket-makrûnlar sâdr old. Çünki esâs- sulh bünyâdna
mübâeret olund. Balyozlara cevâb idüp: “Pâdiâh- âlem-penâh hazretleri[nin] rzâ-y
hüsrevâneleri zuhûr buld” deyüp cevâb virildi. Anlar dah krallarna i‘lâm idüp ve
Nemçe çâsârna bildirilüp, mâbeynde ancak elçi varup hudûd tefrîk olmak [79a] kalnca
hemân vezîr-i âsaf-niîn hazretleri, bu umûr- mu‘azzama itmâm ve encâm içün
mefharü’l-erbâb- kalem ve kdvetü’l-küttâbü’l-umûr- ehemm, re’îsü’l-küttâb olan
Râmî Mehmed Efendi’yi musâlaha-i sulh içün elçi-i sag r nâmyla irsâlin müteveccih
görüp, nâme-i hümâyûn ahd-i mehûn tahrîr ve takrîr kemâ-yenbag Râmî Mehmed
Efendi yedine teslîm olund ve Nemçe çâsârna sulh içün irsâl olund, sene 1110 aere
ve mi’e ve elf. Ve mezkûr balyozlar Nemçe kralna zu‘m-i bâtllar üzre mektûblar
tahrîr ve âdem irsâl eylediler. Ve ibtidâyi sulh biñ yüz onda olup, intihâs biñ yüz on bir
senesi itmâm irimidür. nâ’allâhü te‘âlâ mahallinde nakl ve îrâd olunur.

Ve bu aralkda sa‘âdetli el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân hazretleri mihrâb-
erîfleri pîr, vücûd- nahîfleri alîl olmagn hüsn-i rzâ ve ihtiyârile Krm hânlgndan
fârig olup, mütek‘id olmak içün arz- Âsitâne-i Ferîdûn-unvân ve pâdiâh- âlî-vakr
hazretlerine niyâz eylediler. nde’s-sultân recâlar kabûl olup, karîb-i Kostantaniye’de
sâbk cânib-i Devlet-i Âliyye’den in‘âm olunan karye-i Kad’da 300 vâk‘ sarâynda
sâkin olmak üzerine azl olunup, mahall-i mezkûrda iskân olunmak içün fermân olunup,
eltâf- ehriyârîden on yedi yük akçe salyâne ve hâsslar ihsân olunup, yevmiye otuz be
vukiyye lâhm-i ganem ve dörd yüz ekmek, alt keyl birinc ve alt vukiyye revgan ve alt
299

“Bar hükümlerin efendisidir.” Müsnedü’r-Rebi‘, I, st.235-596.
Silahdâr, Selim Giray’n Çatalca’daki kendi çiftliine yerletiini yazmaktadr. Bk., Nusretnâme,
266b.
300
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vukiyye asel ta‘yîn ve ihsân olund. Kendi re’y-i erîfleriyle sulb- kebîrleri Devlet
Giray Sultân bin el-Hâc Selîm Giray Hân’ Krm’da kalga iken getürüp, mahrûse-i
Edrene’de [79b] mu‘azzez ü mükerrem Krm diyârna hân eylediler. u‘arâdan biri,
ism-i erîflerin hân oldug vakte târîh düürmü:

Çkup biri didi mübârek ola
Devlet, Devlet Giray
Sene 1110 aere ve mi’e ve elf, fî 3 ehr-i Ramazânü’l-mübârek. 301

HKÂYET- DEVLET GRAY HÂN BN EL-HÂC SELÎM GRAY HÂN
Hilyeti: Nahîfü’l-cesm, zarîfü’l-resm, tatl dilli ve arslan göñli, merd-i meydân,
sâhibü’l-i‘tâ ve’l-ihsân, ecî‘ ve bahâdr pâdiâhd. Hattâ niçe def‘a vâk‘ olmudur ki,
bi’z-zât gazâ idüp, kendü eliyle kâfir katl idüp, ve esîr dah itmilerdür. Bir gzî pâdiâh
idi. Âkbet Krm beglerinüñ söziyle belâya giriftâr olmudur. Hakk halâs eyleye !
Pâdiâh- âlî-câh, ehriyâr- encüm-sipâh Sultân Mustafâ Hân zamân- erîflerinde
müstakil hân olup, ser-i mübârekine mücevher sorgc takup ve murassa‘ terke
kuadup, semmûr kürk ve murassa‘ klç ve müzeyyen besâtile bir rah- girân-bahâ,
terîfât- havâk n resmi vü tertîp üzre azîm iltifât eyledükden soñra izn-i hümâyûnlaryla
diyâr- Krm’a müteveccih oldlar. ehr-i Edrene’den rhlet eyledükde pederleri el-Hâc
Selîm Giray Hân hazretlerine vedâ‘ içün varup, karye-i Kad’da müerref oldukdan
soñra tayy-yi merâhil ve kat‘- menâzil birle diyâr- Krm’a revân oldlar. Bir rûz-
meymen-i fîrûzda tahtgâh- havâk n-i Âl-i Cengiziyân olan ve merci‘-i e’imme azîz
bulgn- Bagçe-sarây’a vusûl bulup, bi’l-mecmû‘ ekâbir-i ulemâ ve meâyih-i sulehâ
istikbâl ile menzil-i mezkûra nüzûl ve adl [ü] dâdile ihsânn mebzûl eyleyüp, [80a]
ahkâm- er‘-i erîfi icrâ ve âhân- adâlet-i‘âra lâyk ve sezâ ahlâk- hamîde kesbile
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Çada Osmanl ve Krm kronikleri II. Devlet Giray’n 1110’un hangi aynda han olduu hakknda
farkl bilgiler vermektedirler. Defterdar, Zübde-i Vekayiât, s. 677’de Devlet Giray’n 3 Ramazan 1110’da
han ilan edildiini yazmaktadr. Anonim Osmanl Tarihi, s. 149-150’de 15 aban 1110’da Devlet Giray’a
hanlk verildii ve 15 Ramazan 1110’da da Edirne’den Krm’a hareket ettii yazldr. Silahdâr ise
Nusretnâme, 268a’da Devlet Giray’a 3 Ramazan’da Ahmed Paa Saray’nda hanln tevdi edildiini
bildiren hatt- hümâyûnun verildiini; 20 Ramazan’da ise önce babas Selim Giray’ görüp, daha sonra da
Krm’a gittiini yazmaktadr. Halim Giray, II. Devlet Giray’n babasnn yerine 1110 senesi Receb’inde
hanlga getirildii yazmaktadr. Bk., Gülbün-i Hânân, s. 129.

107

efkat-i fukarâ ve merhamet-i süfehâ itmekde takayyüd-i tâm ve sa‘y-i ihtimâm
eyleyüp, hattâ cemî‘ meyhâne ve bozahâneleri ykdrup ve tenbîh ü te’kîdile yasak
eyleyüp, mey-hor ve boza-horlara hakretler olunup, bâ-husûs bî-namâz olan bî-edebleri
tehîr-i âlem içün tâbûta kodurdup ehr esvâklarnda meyt yerine gezdirdiler. Halk-
âlem gyet du‘âlar ile Devlet Giray Hân, elsine-i nâsda memdûh old.

Bu uslûb üzerine alt ay mikdâr zamân mürûr idüp, vasat- itâda cümle Krm
Karaçi beglerin tecemmü‘ eyleyüp, azîm müâvere eylediler. Hemân bir yevm diyâr-
Krm’dan atlanup, askerile ve top ve tüfenkile Ak-kerman tarafna teveccüh eylediler.
Halk, hân hazretleri Krm’dan atlanup, Ak-kerman’a teveccühünden bir ferd murâd ne
idügün ma‘lûm idinmediler. Meger sâbkda nakl ü takrîr olunan Re‘îsü’l-küttâb Râmî
Mehmed Efendi, Nemçe kralna vardukda, kral- dâll sulha dâhil bir niçe mühmel
kelâm îrâd idüp: “Bunlar makbûlüñüz olur ise sulh olunur” ve bir kaç makbûl olup ve
çog merdûd olmu. Kabûl olunan kelâm- mühmelüñ birisi; No[g]ay kavmine
bâsirehüm Ak-kerman vilâyetinden ihrâc olunmak üzre ta‘ahhüd olunmu ve Leh
keferesinüñ vilâyetin grât u hârâb itdükleri içün Lehli kral olan mel‘ûn, Nemçe
çâsârna ikâyet itmesiyle ve Nemçe’ye etbâ‘ hasebiyle tâ’ife-i No[g]ay’
mekânlarndan ihrâc olunmak üzre sulh olunm ve Devlet Giray Hân mahmiyye-i
Edrene’de hân oldukda Devlet-i Aliyye’den, sadr- âlî i‘lâm itmiler. Anlar dah
hasbe’l-iktizâ râz olmular. [80b] evsat- itâda atlanmaga bâ‘is bu imi.

El-kssa, No[g]ay kavmi mesmû‘lar old ki, Krm hân olan Devlet Giray Hân
askerile Ak-kerman’a teveccüh eylemi. Hemân bi’l-cümle ittifâk eyleyüp pes seksen
biñ mikdâr No[g]ay- bed-rây cumhûren atlanup, hân karulamaga revân oldlar. Ve
Can-kerman kal‘as karîbinde mülâkt olup, âdem irsâl eylediler ve cevâblarnda:
“Sa‘âdetli hân- alî-ân efendimiz böyle tedârikle ve asker, top ve tüfenkile bu
kullarnuñ üzerine azîmet buyurduklarndan cümle havfa düdik. Murâd- erîfleri
nedür? Cümle No[g]ay kullar su’âl ve recâ iderler. Bu âna dek Krm hân olan
ehriyârlar böyle tedârikle bizim üzerimize gelmezler idi. Cürm ü günâhmz nedür
beyân buyursunlar” didiler. Hân- zî-ân cevâb virüp: “Selefde gelen ecdâdmz
enâra’llâhü berâhînehüm 302 hazretleri diyâr- Krm’dan atlanup Ak-kerman’a
geldükleri imdi mi vuk‘ bulmudur ki, hattâ su’âl iderler ve bu âna dek bir ferd-i
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vâhid niçün gelürsiz deyü su’âl itdükleri olmayup, anñçün ki anlarñ kalbinde hîle ve
hud‘a 303 olmadug nümâyân idi; ammâ imdiki hâlde siziñ bu su’âliñüzden hyânet
müâhede olunur. Netekim buyurulmudur: El-hâ’inü ha’ifün 304 mûcebincedür. Bizim
dah elbetde memleket umûr içün bir mesâlihimiz olmasa bu araya gelmez idük” deyü
cevâb virdiler. Ammâ No[g]ay kavmi cumhûr seksen biñ mikdâr asker tarîk-i bâg ye
sâlik olup: “Yok elbetde bir râz degilüz, askerile üzerimize geldügüne. Ve bu arada
cümlemiz katl olmadukca ubûr itmeleri mümkün degildür. Hemân girü avdet
buyursunlar. Recâ ideriz” didüklerinde, hân hazretleri gazaba gelüp: “Ne yebâna söyler
u mel‘ûnlar? Yohsa murâdlar cebre döndürmek [81a] midür? Elbetde ben yolmdan
dönmezim” yürüdiler. Hemân No[g]ay- bed-rây bir ugrdan hücûm eyleyüp, hân
askerin ihâta eyleyüp oka dutdlar. Hân dah emr eyleyüp, be on pâre topa bir fitilden
âte urulup, tarafeynden Allah Allah sadâs ayyuka peyveste olup, iki asker-i slâm
biribiriyle ktâl ve muhârebeye giridiler. Ammâ No[g]ay- bed-rây gyet kesretinden
hân askerine galebe gösterüp kamalatdlar. Askeriñ az olmak sebebiyle havf ârz old.
Ol gice nehr-i Özü yaknnda muhâsara olunup, irtesi ale’s-seher mâbeynlerine begler
ve ulemâ efendiler tevessül eyleyüp, hân hazretlerine recâ eyleyüp sulh olund. Mahall-i
mezkûrdan Devlet Giray Hân avdet eyleyüp, Krm’a revân oldlar, ammâ derûnunda
eser-i celâlet bâk kalup: “Ho-imdi ey No[g]ay- bed-rây ! nâ‘allâhü’r-rahmân etteennî mine’s-Sübhân saña bu i yanña kalmaya ve mikdârñ bildürmek üzerimize
lâzm old ve intikm almak gör niçe olur” deyüp, bu fikr[i] aslâ kimesneye fâ ve
dîdesi ya Krm’a müteveccih oldlar. 305

Ammâ bu kavm-i No[g]ay iki kabîledür ki, hâlâ kuvvetli ve kesretli halkdur.
Birine Orak-oglu dirler ve birine Urm Mehmed-oglu dirler. Bunlardan mâ‘adâ kabîlesi
çokdur. Amma cümleye bunlar galebe ve kesretde dah müsellemdür. Bu fesâd [u]
fitneye bâ‘is dah bu iki kabîledendür ki, zikr olund. Bunlarñ içinde re’îs-i fitne ve
303

Metinde “hadaka” veya “hudaka” eklinde yazlmasna ramen anlam gerei “hud'a” kelimesi daha
uygun dümektedir.
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Bk., dibnot no:92.
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Abdulgaffar Krmî de Umdetü’t-Tevârîh, s. 24’te Devlet Giray ile Nogay mirzalarnn arasnn
bozulma nedeni olarak Devlet Giray ile Leh kral arasnda yaplan anlamaya ramen Nogay mirzalarnn
Lehistan’a aknlar düzenlemeye devam etmelerini göstermektedir. Ancak Nogay mirzalar ile yaplan ilk
mücadelede Berzem nehri üzerinde Devlet Giray’n Nogay birlikleri tarafndan kuatldn ve buz
tutmu bu nehir üzerinde hann bir gün beklemek zorunda kaldn da anlatmaktadr. Abdulgaffar
Krmî, Devlet Giray’n, Krm’a gitmeden önce Nogay mirzalar ile bir anlama yaptna dair bir bilgi
vermez. Bu ilk karlamay Halim Giray, Umdetü’t-Tevârîh’den özetleyerek anlatmtr. Bk., Gülbün-i
Hânân, s. 129-130.
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cumhûr olan Carim Mirzâ ve Beg 306 Arslan Mirzâ nâm iki nekbet olmudur ve bâk leri
anlara tâbi‘ olmular idi. Devlet Giray Hân rücû‘nda No[g]ay kavmi dah dönüp,
mesrûren memleketlerine gelüp, lâf ü güzâfile: “te hân kovdk” fülân haltile zulm ü
ta‘addîlerin izdiyâda meylân oldlar. [81b] Hattâ Ak-kerman kurâlarnda No[g]ay
mirzâlar birer çiftlik peydâ eyleyüp, Bogdan keferesi re‘yâlarn yanlarna cem‘ idüp,
cizyesin kendüleri ahz u kabz eyledükden mâ‘adâ Ak-kerman Tatar’ ve Çatak
halkndan celb-i mâl eylemege, gyet ta‘addiye ve fesâda megl oldlar .
307
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olunur.

VAK‘A- EHBÂZ GRAY SULTÂNÜ’L-MERHÛM.

Pes sultân- mezkûrñ vak‘as bu mahalle münâsib dümekile tahrîr

ü îrâd

müvecceh görüldi. Devlet Giray Hân mahmiyye-i Edrene’de hân oldukda birâder-i
kihteri Sa‘âdet Giray Sultân’ kalga itmek murâd iderler. Lâkin ehbâz Giray Sultân’ñ
pâdiâh- âlî-câh hazretleriyle kemâl mertebe intisâblar olmagla ve iki def‘a rikâb-
hümâyûn hidmetinde ma‘an sefer seferleyüp istihdâm oldugundan ma‘lûm-
hümâyûnlar olmagn Devlet Giray Hân’a öyle fermân buyururlar ki: “ehbâz Giray
Sultân karndañ Krm’a kalga eyledim. Hâtr- hümâyûnumuz zâten râyetinden
memnûn olurz” deyü sifâri buyurdlar. Her çend ki, Devlet Giray Hân: “Müsinn
karndamz Sa‘âdet Giray variken anlarñ kalga olmalar bâ‘is-i fitnedür” deyü
vüzerâya i‘lâm iderler ve men‘ olmas tarafna sa‘y iderler. Ammâ müfîd olmayup:
“Pâdiâh- rû-yi zemîn böyle murâd- erîf eylediler. Tekrâr men‘ine ikdâm idemeyüz”
deyü cevâb virürler. Nâçâr, hatt- hümâyûnla Krm kalgas olmagiçün ehbâz Giray
Sultan’a kapucba irsâl eylediler. Ol vaktde ehbâz Giray, Çerkes vilâyetinde bir
mikdâr askerile serdâr idi. Pes bu i böyle vuk‘nda [82a] birâderân beyninde tuhm-
adâveti mezra‘-i muhabbete nisâr eylediler. Çünki Devlet Giray Hân, Krm’a varup,
taht- sa‘âdetine câlis old. Ba‘z Çerkes begleri hidmeti içün ehbâz Giray’a mektûb
tahrîrile âdem irsâl eyleyüp, sipâri buyurduklar hidmetiñ bir niçe def‘a aksi vücûda
gelüp, her çend ki, mekâtib tahrîrile sultân- mezkûra tenbîh eylediler: “Kat‘â müfîd
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Metinde “Biy” eklinde yazlmasna ramen biz, Halim Giray’n
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olmayup, mütenebbih ve mesmû‘ itmedüklerinden mâ‘adâ, hân hazretlerine bî-ma‘nî
kelâmlar îrâd idüp: “Anlara Krm hanlgn ihsân eyleyen pâdiâh- encüm-sipâh
hazretleri, baña dah kalgalk in‘âm buyurdlar. Biz kendü mesâlihimiz bilmez degilüz
ki, her dem hükmile âdem gönderür” deyü ba‘z nâ-ma‘kl kelâmla hâtr-iken, ta‘nâmîz sühan îrâdile Devlet Giray Hân’ mahzûn ve mecrûh- kalb eylediler. Elbetde
kiiñin velîsi inkisâr mahall-i huzurdur. Sultân- mezkûr ebâb ve sekrân- devlet
olmagla âkbet-endî olamad.

Muhassal- kelâm, bir eb câme hâbnda sürûrla gaflet içre mustagrk- tîr iken bir
niçe Çerkes-i nâkes kâfirleri gelüp, kapuy dak iderler. Sultân- mezkûrñ hidmetinde ol
ân nevbetçi iki oglan bulunur, kapuya varup: “Sultân hazretleri uykudadur. Neylersiz ?”
dirler. Çerâkesler: “Bir mikdâr iimiz vardur, sultâna söylerüz” deyüp, bu keâkede
sultân dah bî-dâr olur ve gulâmâna: “Açñ kapuy, görelüm nedür” dirler, kapuy
açarlar. Hemân melâ‘înler içeriye ugraup, tüfenkile sultân urup ve klçile dah bir niçe
yerden çalup, ol nâzenîn nâz-perver-i dilîr, tâze serveri katl idüp, zümre’-i ühedâya
dâhil eyleyüp, melâ‘înler firârile yklup giderler. Ol [82b] hengâmede gulâmân dah
birer mahalle hüfte olup, Çerkes mel‘ûnlar gitdükden soñra feryâda balarlar. Agvatt ve
tevâbi‘ne haber irüp, etrâf tecessüs idüp, aslâ bir eye kdir olmazlar ve bir Çerkes
degil, meges bile bulmazlar, âciz olup gelürler.

308
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bunca tevâbi‘ ve asker sâhibi kimesne iken agas olan sâbk zikr-i sâbk Sa‘âdet Giray
Hân- merhûmuñ hazînedârbalgndan çkma Ali Aga didükleri yâdigâr efendisünüñ
hfz u hrâseti mühimm ve hâceti olmadugundan böyle i zuhûr eyledi. Ve halk- âlem
ol dûn himmetiñ hyânetine haml eylediler. Sultân- mezkûr bir bahâdr, sâhib-i sebât u
kadem ve mânend-i hâtem pâdiâh-zâdedür deyü cümle nâs mevti haberinden
müte’essif olup, hayfâ ki, öyle bir vücûd- mükerrem telef old didiler, rahmetu’llâhi
aleyh, zâlil-i takdîrü’l-azîzü’l-alîm. 309 eyh Sa‘dî-i îrâzî, rahmetu’llâhü’l-bârî, gofte-i
pend kitâb- Gülistân’nda buyurdug beyt:

Cihân ey birâder nümâned be-kes
Dil ender cihân âferîn bend pes
Me-kon tekye ber mülk-i dünya-y pet
308

“Kader geldiinde göz görmez”. Benzer metin için bk., Kestü’l-Hafâ, 1-80/195; Hâkim, Müstedrek, 2440/3525.
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Hezârân kes çün çû Perverd-ket 310

minvâlince devâm [u] sebât rûzgâr rûzgâr, mahâll ender-mahâll oldug bîübhedür. Ed-Dünyâ cîfetün tâlibühâ kilâbün 311 mûcib-i mukarrerdür. Ve raca‘nâ ilâ
kelâminâ. Pes ehbâz Giray Sultân- merhûm ehîd oldukdan soñra na‘- erîfin diyâr-
Krm’a getürüp, peder-i mâcidleri merhûmü’l-magfûr Bahâdr Giray Hân türbesinde
defn eylediler. Hicret-i nebiyyü’l-mükerrem sultânü’l-muhterem salla’llâhü te‘âlâ
aleyhi ve sellem hazretlerinüñ sene 1111 ihdâ aere ve mi’e ve elf, fî hicreti’l-izzü’erîfde vâk‘ olmudur. 312
VAK‘A- UHRÂ: Sâbk nakl [83a] ve îrâd olundug üzre asr- Sultân Ahmed
Hân ve eskena’llâhü fî’c-cenân zamân- erîflerinde âh- Acem’den elçi gelüp, ba‘z
hedâyâ vü pekelerile bir siyeh fîl getürüp ve Ekrâd beglerinden Bebe Süleymân nâm
begden ikâyet eylediler. Ve ser-bevvâbân- hâssadan bir aga ta‘yîn itdürüp, irsâl
eylemiler idi. Aga-y merkm Bebe Süleymân’a vusûl bulup, ahvâli i‘lâm eyledükde,
Bebe Süleymân dah çoklk mühimm idinmeyüp, belki vilâyet-i Revâfzî ol giden
müted rencîde itmege mülâzîm ve itigl gösterdiler. Revâfz-i mezheb-trâñ bî-aded
memâlikin harâb eyleyüp, hânümânn yagma ve tâlân idüp, dâr bî-dâr avâz feryâdn
âsümâne urûc eylediler ve asr- Sultân Mustafâ Hânîde dah bir elçisi geldi. Gelüp, Ali
nâmnda Öz hân imi, vâfir tühfe-i tefârîk ihdâyla bir siyeh fîl dah getürdiler ve âh-
Acem olan âh Hüseyîn-i mülhîd-i bî-dînden pâdiâh- âlî-câh hazretlerine bir niyâznâme getürdiler. Mefhûm- ûm: “Ekrâd beglerinden Bebe Süleymân nâm beg
vilâyetimizi gret ü nehb ve hasâret eylemedin bize ve re‘yâlarmza râhat, karâr virmez
ve bu iinden dah ferâgat itmez. Selefüñüzde el-merhûm, el-magfûr, cennet-mekân
Sultân Ahmed Hân’dan hatt- hümâyûnlar sâdr olmu iken kat‘an istimâ‘ itmeyüp,
dah ziyâde ikdâm ider olmudur. Eltâf- ehinâhuñuzdan niyâzdur ki; mezkûr Bebe
Süleymân’a te‘kîden bir fermân- celîlü’l-unvân irsâl buyurup, tenbîh buyurla. Zâhir
budur ki, imdiki hâlde siziñile sulh u salâhmz mukarrerdür. Dostuñuza dost,
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Târihi, haz. Dr. Rait Gündodu, stanbul 2005, I, 450; Defterdar Mehmed Efendi de Uâkîzâde’deki bu
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üphe serdedilir. Bk., Anonim Osmanl Tarihi, s. 200.
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dümeniñüze dümen bilesiz”. Ve buña bir niçe dürlü temellük tahrîr idüp irsâl eylemi.
Ol vakt içre Basra ehrin tâ’ife-i [83b] Urbân bir tarîkla zabt eyleyüp, tasarruf- Âl-i
Osmân’dan gitmidi. Kzlba- bed-ma‘â yed-i Urbân’dan bir tarîkla kal‘a-i Basra’y
ahz eyleyüp, miftâh- kal‘ay dah elçisiyle irsâl idüp, pâdiâh- encüm-sipâh
hazretlerine getürüp teslîm eylediler. Ve erbâb- düvelden niçe kimesneleriñ mu‘âvenet
ve müzâheretleri olmagn pâdiâh- âlî-tebâr hazretlerine hüsn-i ta‘bîr ile i‘lâm
olundukda rzâ-y hüsrevânîleri zuhûrunda Bebe Süleymân hakknda hatt- hümâyûnlar
sâdr old ve ser-bevvâbân- hâssadan bir aga ta‘yîn olund ki, asl- fürû‘ Kzlba-
mezheb-trâ cinsidi ve anlarñ ihsân dîdesi ve tarafgîri olmagn irsâl olund. nde’lvusûl, Bebe Süleymân’a, kapucba aga hatt- hümâyûn götürüp teslîm eyledi. Krâ’at
olunup

mefhûm

ma‘lûmlar

oldukda,

Bebe

Süleymân

cevâbnda:“Sa‘âdetli

pâdiâhmza hilâf- inhâ eylemiler. Cemî‘ zamânda Kzlba- bed-ma‘â sünnî
müslümâna her gez dost ve hayr-hâh olmaz. Hemân murâdlar bir hîle ile benim
elümden halâs olmak içün pâdiâhmzñ vücûd- erîflerine sklet olmular ve illâ bu
kullar dah arz idüp, anlarñ kubhün ifâde iderim” didükde, irsâl olunan kapucba aga
taraf- Revâfz’da bulunmagn ve ekl-i rüvet almas sebebiyle ol mahallde ba‘z nâma‘kl cevâblar ile haddinden mütecâviz elfâz- mühmele îrâdile Bebe Süleymân’a
itâle-i lisân eyledi. Bâ-husûs tâ’ife-i Ekrâd serd tabî‘at olduklar ma‘lûmdur.
ye’ise’l-insânû tâle lisânühû 313

zâ

hasebince Bebe Süleymân pür-âte olup, mezkûr

kapucban katl eylemek murâd eyledi. Ma‘an bulunan nedîmleri recâ eyleyüp, hezâr
belâyla [84a] halâs eyleyüp kovdlar. Kapucba dah firâr idüp, bir niçe müddetden
soñra Edrene’ye dâhil old gelindi. Gör der ve minnet idüp Bebe Süleymân’dan ol
mertebe ikâyet eyledi ki, vasfa gelmez. Evsâf- zemîmesinden iftirâ ile söyledügi
kelâmuñ efvâh- nâsda uyû‘ bulan, evvelâ: “er‘iat ol memleketde icrâ olunmaz ve
hukk- ibâd mu‘attal olmu. Bebe Süleymân’ñ hod isyân ve ihtiâm hadden bîrûn,
bi’l-külliye hânedân- Âl-i Osmân’a itâ‘at ve münkd degildür ve sû-i kasd emr-i
mukarrerdür. Sâhib-hurûclk iddiâ‘sndadur. Hemân frsat yevmine nigerândur ve âh-
Acemi rencîde ve küllî mazarr[â]t vardur ve muhakkakdur” deyüp, dürlü dürlü sugrâlar
ve kübrâlar kurup vükelâ-y devleti bir mertebe i‘timâd eyledi ki, Bebe Süleymân’ñ
kanna tene oldlar. Bâ-husûs eyhü’l-islâm Feyzullâh Efendi’ye, Revâfzlar ihtilât ve
intisâb kesb idüp Acem âhndan mahsûs nâme ve hedâyâlarla gelüp, efâ‘at ve himâye
recâ olundukda ve eyhü’l-islâm efendi dah Erzurum hâkndan olmagla gayret-i
313

“nsan, yeise dütüü zaman dili uzar.”
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hâkiye ve câzibe-i mâliyye her tarafdan ikdâm olund ve pâdiâh- zî-cân hazretlerine
i‘lâm eyleyüp, hakknda hatt vârid olup, bir kaç beglerbegi ve asâkir-i Anatol, Bebe
Süleymân üzerine ta‘yîn ve magzûb- aleyh oldugn i‘lâm idüp: “Hemân üzerine varup
katl idesiz” deyü paalar ta‘yîn ve irsâl eylediler. Ve Acem âh olan melâhideye dah
nâme-i hümâyûn tahrîr olunup: “te hâtrñuz kemâ-yenbag mer‘î ve maraz hyânet
olunup, Bebe Süleymân mâbeynimizden tarh ve ref‘ olunmak içün asâkir-i bî-ümâr
ta‘yîn olund. Sizler dah âsûde-hâl olasz” mefhûmun ifâde [84b] eyledükde melâ‘în-i
hâsirîn cihân cihân mahzûz olup, hemân kendü askerinden dah elli biñ güzîde Kzlba mezheb-trâ istinbât eyleyüp, Bebe Süleymân üzerine tarafeynden hücûm eylediler.
Paalar dah hatt- hümâyûn mûcebince âmil olup yürüdiler. Bebe Süleymân dah
karulayup, bir ceng-i azîm vâk‘ olmudur ki, insân dehet alur. Fî-mâ-ba‘d Bebe
Süleymân’ñ askeri pâydâr olmayup perîân oldlar. Bebe Süleymân dah nâçâr yannda
bulunan yigirmi otuz mikdâr âdemiyle firâr eyledi. Sür‘atile gelür iken bir zayyk
derbendden ubûr idüp, öñlerinde ma‘lûmlar bir cisr vard ki, Bebe Süleymân mahall-i
mahûfeden güzer itmek içün cân atup geldiler. Müâhedelerinde biñ mikdâr Kzlba-
evbâ hayme vü hargâhlarn kurup, ma‘er-i mahûfda cisriñ agzn alup dururlar. Bebe,
çünkim bun müâhede eyledi, girülerinden dah kovgun oldugn bildiler hemân
tevekkül-i Hakk eyleyüp ve âl-i tîg-i hûn-feân olup, Kzlba- bed-ma‘â üzerine at
sürünce Hakk sübhânehu ve te‘âlâ avn ü ihsân tevfîk ü refîk olup, anca melâhid Bebe
Süleymân geldi nâmyla gürûh gürûh firâr eylediler; ammâ Bebe Süleymân Beg’üñ
ardndan âdemleri gelüp yetiüp, altm kadar kimesne olmular idi, biñ nefer Kzlba
cisr agzndan dagdup köprüden mürûr eylediler. Ba‘dehû acele ve sür‘atile yürüyüp,
Karadeñiz sefînelerinden birine süvâr olup, diyâr- Krm’a çkup, Devlet Giray Hân
hazretlerinüñ hâk- pâyna rû-yi ubûdiyyet mâlîde ve sâye-i sa‘âdetlerinde âsûde-hâl
üzre sâkin oldlar. Hicret-i nebevî salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellemüñ sene 1110 aere
ve mi’e ve elf evâhirinde zuhûr itmidür. 314
Çünki Râfzî melâ‘înüñ [85a] murâd ve maksûdlar hâsl old. Bebe Süleymân
Beg’den bu san‘atla intikm ahz eylediler. Mesrûr u ferâh-nâk yklup memlüklerine
314

Çada Osmanl kroniklerine göre Bebe Süleyman sorunu 1111’de çözüme kavuturulmutur. Bk.,
Raid Tarihi, II, 487-489; Zübde-i Vekayiât, s. 683-684; Uâkîzâde Târihi, I, 393-404 . Ancak Silahdâr
bu olay 1109 tarihi olaylarn anlatrken vermektedir. Bk., Nusretnâme, 260a-260b. Burada zikrettiimiz
kaynaklardan sadece Uâkîzâde Târihi’nde Bebe Süleyman’n Krm’a kaçt, 1115 tarihinde Krm
hannn aracl ile afv edidii ve önce Edirne’ye geldii, daha sonra da Köstendil eyaleti tevcih edildii
yazldr. Bk., Uâkîzâde Târihi, II, 607, 612.
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gitdiler. Ve bu gûne fitneye hafiyyeten agz idüp, ahâlî-i Bagdâd olan tâ’ife-i Urbân
Arab kavmin igvâyla fesâda bragup, her tarafdan Bagdâd üzerine müstevlî oldlar.
Hattâ Bagdâd’ muhâsara mertebesinde hâle vardlar. Vâli-i Bagdâd behit- âbâd olan
paa, der-i devlete arz u i‘lâm eyleyüp, Kzlba- bed-ma‘âñ fitne vü fesâd
oldugn 315 ifâde eyledi ve imdâd içün asker taleb eylediler. Ammâ Âsitâne-i sa‘âdet’de
melâhidîni hâmî ve mu‘âvîn-becidd oldug eclden, gelen arz u mahzarlara vücûd
virmeyüp: “âh- Acem’den bu i me‘mûl degildür” didiler. Ammâ der-akab feryâdclar
yürüyüp: “Kzlba- kallâ, tâ’ife-i Urbânla hem-reh, yolda olup yetmi seksen biñden
mütecâviz melâhide etrâf- Bagdâd’ harâbe virdi” deyüp, biribiri ardnca iridiler. Ol
vakt ma‘lûmlar old ki, vâk‘ imi.

Sâbk zikr-i sebkat eyleyen celâlî Yeyen Paa’nñ Boz-oglan nâmnda olan
mef‘ûlin getürüp, ser-çeme-i sekbân ve sarca eyleyüp, Anatol vilâyetine bayrak
acmaga izn virildi ve bir niçe paalar dah ta‘yîn ve irsâl olund. Merkmlar dah sür‘at
ve acele birle revân olup, tayy-yi merâhil birle bir rûz vâdî-i Bagdâd’a karîb menzile
nâzil oldlar. rtesi ale’s-seher menzil-i mezkûrdan irtihâl eyleyüp, ol gün Bagdâd’a
irimek tahmîniyle revân oldlar. Bir mikdâr gitdükleri gibi an gördiler ki, yetmi
seksen biñ mikdâr Arab

atl, eli mzrâkl Kzlba- [85b] mezheb-traile e ve

yolda olup, alaylar baglayup yürüdiler. Bu tarafdan asâkir-i slâm bi’l-cümle on biñ
mikdâr ancak var, nâçâr olup bi’z-zarûrî mukbil oldlar. Muktele vü muhârebeye
baladlar. Bir azîm ceng ü cidâl vâk‘ olunup, âhirü’l-emr kesret-i adûya bir vechile
cevâba imkân olmadugndan asker-i slâm münhezim old ve ser-çeme olan Boz-oglan
zahmdâr old. Melâhide-i bî-dîn dah ziyâde yüze çkup, ol sürûrla âhâli-i Bagdâd’
harâbe virdükden soñra tekrâr yürüyüp Basra ehrin darben zabt eylediler. te bir iki
müfsîd igvâsyla Bebe Süleymân’ tarh itmeniñ an-karîb mazarretin gördiler. Hattâ
cümle Anatol vilâyetin nefîr-i âmm eyleyüp ve Daltaban Mustafâ Paa’y ser-asker
eyleyüp, sad-gûne belâlar ile ehr-i Basra’y tâ’ife-i Urbân’dan gücile halâs idüp zabt
olund. lâ hüzâl-ân ol memâlikde hüsn-i zindegânî olmayup, re‘yâ vü berâyâ müfterü’lhâl oldug mesmû‘dur. Bu dah hicret-i nebiyyü’l-muhterem ve sultânü’l-mükerrem
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Metinde “oldugna” eklinde yazlm gibidir.
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salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ sene 1111 cemâziye’l-ûlâsnda istimâ‘
olunmudur. 316

Vallâhü a‘lem bi-hak kati’l-hâl sene-i mezkûrda 1111 mahmiyye-i ehr-i
Edrene’de vâk‘ cisr-i Sarrachâne dimekile ma‘rûf cisr-i mu‘azzam bi-emri’llâhi
tebâreke ve te‘âlâ nsfndan ziyâdesi bir ugurdan yklup harâb yebâb, mânendesinüñ
türâb olmudur. 317 Pâdiâh- slâm, Sultân Mustafâ Hân, vezîr-i âsaf-tedbîrleri
mahmiyye-i [86a] Edrene’de, Bucuktebe ta‘bîr olunan mahall-i ferah-fezâ-y kulûbe
müceddeden bünyâd ve ihdâs eyledigi sarây- vâlâ, dil-güâda ziyâfet olunup,
terîflerinde cisr-i mezkûrñ üzerinden ubûr u mürûrla güzer buyurduklar vaktden
tahmînen buçuk sâ‘at zamân mürûrnda cisr-i mu‘azzam bir ugurdan yklup, bir sâ‘ika
misâl sadâ gürüldi ve günbürdi zâhir olup, herkes segirdiüp halk- âlem izdihâm
gördüler ki, öyle bir kavî ve metîn binâ harâb olmu. Bi-emri’llâhi te‘âlâ üzerinde iki
sâ’il ümmî bulunup, fekdânlardan gayr kimesneye ziyân isâbet eylememi. Böyle bir
tarîk-i âmmdur ki, kat‘an mürûr u ubûr üzerinden münfek degil iken elhamdüli’llâhi
te‘âlâ bir zarar irimedi. Bâ‘is-i harâb- cisr-i Sarachâne, efvâh- nâsda mütevâtir böyle
old ki: Mahrûse-i Edrene bostâncba olan Ali Aga, cisr-i mezkûrñ sarây- hümâyûn
tarafna alt göz âsiyâb ihdâs ve îcâd idüp, âsiyâb- merkmuñ bend ta‘bîr olunan
dîvârn nehr-i Tunca’ya sedd eyledi. Ba‘dehû vakt-i itâda nehr-i mezkûr cû u hurû
idüp, tadug mahall bend olan dîvârñ üzerinden sür‘atile bertâb iden âb- kesîr, cisr-i
mezkûrñ zemînin hafrâ ile esâsna isâbet idince bi’l-mecmû‘ hâkdan ref‘ idüp, cisr-i
mezkûr harâbe bâ‘is oldug mukarrer olmudur. Bostâncba itâba müstehakk olmuken
cürmi afv olund. Sene 1113’de kapuagas fevt olup, mâl- metrûkâtndan cisr-i
Sarachâne’[ye] iki yüz kîse harc ve sarf olunup, müceddeden bünyâd olunmudur.
Ve târîh-i mezkûr 1113’de [86b] bi-emri’llâhi te‘âlâ ehr-i Edrene’ye harîk vâk‘
olup, kal‘a içi nsfndan ziyâde ihrâk- bi’n-nâr olup, tâ’ife-i Yahûdî’den ba‘zlar mâl
hrsndan âteden kaçamayup kebâb olmudur. Mahall-i Yehûd ve tersâ cümle ihrâk
olup, kal‘adan tara dah çkup, Bitbâzâr ve bedestân etrâf ve bir kaç mahalle ihrâk
olmudur. ki gün ve bir gice mütevâliyen yand. Âkbetü’l-âkbe sarây- hümâyûn
316

Defterdar, Zübde-i Vekayiât, s. 706-713’te Urbân taifesinin Basra’y kuatmasn ve Daltaban Mustafa
Paa’nn serasker olmasn 1111’de meydana gelen olaylar anlatrken bahsetmektedir.
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Çada Osmanl kroniklerinde Saraçhane Köprüsü’nün yklma tarihi olarak 1113 verilmektedir. Bk.,
Nusretnâme, 276a; Anonim Osmanl Kronii, s. 161; Zübde-i Vekayiât, s. 715.
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baltaclar iriüp, azîm zahmet ile teskîn eylediler. Bâ‘is-i ihrâk kim oldug ma‘lûm
olunmad. 318

Ve hicret-i nebiyyü’l-mükerrem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ
aere ve mi’e ve elf 1110 senesi mübâreginde sâbk nakl olunmud ki, Re’îsü’l-küttâb
Râmî Mehmed Efendi elçilik tarîkyla Peç kralna varup, Ceneviz ve Felemenk krallar
dah nâme tahrîrile âdem irsâl eylemiler idi. Çâsâr- Nemçe ile sulh [u] salâha
müte‘allik ahvâli öyleüp, niçe k l u klden soñra tarafeynüñ rzâs bulundug üzerine
akd-i sulh itmâm ve encâme iridügi hînde re’îs efendi avdet eyleyüp, Edrene’ye vusûl
buldukda tekrâr brâhîm Paa nâmnda bir paay üç tug pâyesi ihsân olunup, elçi-i
kebîr olmak üzerine kürk giydirilüp, mahmiyye-i Edrene’den irsâl ve revân old. Ve
Peç kral dah elçi irsâliyle vâfir tuhfe ihdâ ve pekelerile dörd, be yüz mikdâr
Nemçe kâfirleriyle bir bilir keferesi Belgrad’a vusûl bulup, ahbâr vürûdunda pâdiâh-
encüm-sipâh Sultân Mustafâ Hân hazretleri dah ehr-i Edrene’den irtihâl buyurup,
mahrûse-i Kostantaniye’[ye] [87a] revân oldlar. Elçi-i mezkûr

hicret-i nebiyyü’l-

muhterem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellemüñ ihdâ aere ve mi’e ve elf 1111 senesi
Ramazân- erîfinüñ ibtidâsnda slâmbol’a dâhil olup, pâdiâh- cem-tezyîn
hazretleriyle buluup, sâbk Re’îsü’l-küttâb Râmî Mehmed Efendi ile akd-i sulh ve
urût- kuyûtay üzre tarafeyniñ rzâlar vuk‘ bulup, ahd-nâme-i hümâyûn tahrîr
olund. Ammâ re’îs efendi ile çâsâr- Peç olan la‘în-i bed-âyîn hîn-i esâs- sulhda böyle
art eylemiler ki: “Hâliya kal‘a-i Kamaniçe’[yi], Leh kral olan Nalkran nâm melâ‘îne
teslîm idesiz ve No[g]ay kavmin vilâyet-i Ak-kerman’dan ihrâc idesiz ve yigirmi be
sene olmak üzre bu urûta tarafeynüñ rzâs üzre sulh olmaga râzyuz” minvâl-i merûh
tarafeynüñ makbûlü olup, sulh olund. El-hükmü-li’llâh vâhidü’l-kahhâr 319. Çünki
mesâliha-i sulh tecvîz görüldi. Hemân bir paay ta‘yîn idüp, kal‘a-i Kamaniçe
boalmak ve kefere-i dûzah-mekîne teslîm olunmak içün irsâl olund. Ol dah vusûl
bulup, bi-eyyi vech-i kân kal‘a-i Kamaniçe’yi boaldup, derûnunda bulunan ümmet-i
Muhammed feryâd ü fign iderek ihrâc oldug gün bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ bir
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Büyük Edirne yangn hakknda Zübde-i Vekayiât, Raid Tarihi ve Anonim Osmanl Kronii’nde bir
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azîm küsûf vâk‘ old. Halk- âlem dehet üzre ta‘acübde hayrân iken ahbâr- nedâmet
istimâ‘ olund ki, ol vakt içre iki musîbet-i kübrâ vâk‘ olmu. Birisi kal‘a-i Kamaniçe
bunca cevâmi‘-i erîflerile kefere-i dûzah-karâra teslîmi; birisi dah ulemâ-i

[87b]

izâmdan eher-i nâs olan Tefsîrî Mehemmed Efendi hazretleri ki, Anatol vilâyetinde
Sivas nâm ehrde sâkin imi, târik-i fenâ idüp na‘îm-i firdevs-i cinâna âheng ve rihlet
buyurmular, rahmetu’llâhi aleyh. 320 Bu iki musîbetüñ ââr çehre-i ems-i âlem-tâbda
nümâyân olup, küsûf zuhûryla âlem zulemât içre siyâh pû olup, ke’enne yâs ve
mâtem câmesin ber-dû eyledi. Hayfâ ki, öyle fâzl- cihân, pesendîde-i devrân, rûzgâr
 #'  " %  " . Hafy ender-hayf ki,
rûzgâr çok devrinde mislin getürmez. 321
kal‘a-i Kamaniçe gibi seddü’l-slâm ve nihâyet istihkâm ile mehûr lisân- hâs ve âmm,
pây- esâs kahr- pençekîr ve sâk- semek ve bi-eyyi vech-i kân kulle-i mu‘allâs bâpûs, ferkadân-felek bir vâdî-i hârâ-y emn-âsâsa yek-pâre, kulle-i humbâra üzerinde
karârgîr olup, dâ’iren mâ-dâr bi’l-cümle cürm hisâr

kesme kayalardan handaklar

ki, devr-i amîki fehmünde hükemâ-i mühendisin mütehayyir ve ksir ve ulemâ-i dûr-bîn
tahayyülünden âciz ve hâsir kalur. Öyle metânet ile mehûr bir kal’a-i lâ-nazîri kefere-i
mürikîne teslîm olund. Hafy, sad hezâr hafy imden girü ne te’essüf müfîd ve
322
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El-kssa-i pür-hisse ibtidâ ceng-i Nemçe biñ toksan dörd târîhinde zuhûr idüp, âhir
sulh- salâha gelince on yedi senede üç def‘a asâkir-i slâm glib olup, bâk lerinde
küffâr- hâkisâr galebe göstermidür ve
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[88a] bî-zâr olup kalmlar idi. Maktûl Kara Mustafâ Paa’nñ cüz’î tama‘ eyledigi
sebeb olup, bunca dârü’l-slâm klâ‘ ve bilâd elden gidüp, küffâr- hâkisârda karâr-dâde
olmudur ve bî-hadd-i payân Müslümânlarñ ehl ü evlâd esîr, giriftâr- bend-i zencîr
& $ &
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“Tefsîrî Mehmed Efendi’nin ölümü hakknda daha geni bilgi için bk.,” Uâkîzâde Tarihi, I, 417-419.
“Biz Allah’nz ve nihayet O’na dönecegiz.” el-Bakara, 2/156.
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“Allah istedii hükmü verir.” el-Maide, 5/1.
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“ Nusret, Allah’n kendindendir.” el-Enfal, 8/10.
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“Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).” el-Enam, 6/96.
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[G©ZÎ GRAY’IN SYANI]

Sâbk nakl ü tahrîr olunan ehbâz Giray Sultân, vilâyet-i Çerkes’de kalga olup,
on ay mürûr zamânda katl ve ehîd olundukdan soñra mahalline birâder-i esenni
Sa‘âdet Giray Sultân’ kalga eylediler ve anlarñ kihter birâderleri Gzî Giray Sultân’
nûreddîn eylediler. Ammâ Gzî Giray Sultân, Devlet Giray Hân ve Sa‘âdet Giray
Sultân’la mâbeynlerinde bürûdetleri mukarrer idi. Çerkes keferesi ehbâz Giray
Sultân’ katl eyledüklerinden Gzî Giray gyet bî-huzûr olup: “Acebâ birâderimizi
Çerkes melâ‘îni kendü re’yiyle mi katl eylediler; yohsa birinüñ tahrîki var mdr ?”
deyüp, Çerkes vilâyetinde ehbâz Giray Sultân mahalline ser-asker olmu idi. Ahbâr
cüst 325 [u] cû ve kavm-i Çerkesiñ bir niçesin ahz idüp, muhkem teftî ve takayyüd ü
tefahhus eyledükde bir kaç Çerkesler ikrâr idüp: “ehbâz Giray’ biz katl eyledik. Lâkin
karndañuz Sa‘âdet Giray Sultân emriyle olund. ‘timâd olunmaz ise ite kâgdlar”
deyüp, Kalga Sa‘âdet Giray’ñ mührile kâgdn ibrâz iderler. Efvâh- nâsda ahbâr- sahîh
böyle mütevâtir ile âyi‘ olmudur. El-uhdetü ale’l-râvî. Nefsü’l-emrde pâdiâhân-
selefde dah çok vâk‘ olmudur ki, devlet hasediyle karnda karnda, peder ogluna ve
ferzend pederine su’ikasd ola gelmidür ve mahall-i ta‘accüb degildür.
[88b] Çünki Gzî Giray, bu i zuhûrn müâhede kldukda mezra‘- kulûb-
ahaveyne tuhm- bürûdet-nisâr azher olup, sultân- mezkûrñ dah göñli buland.
Hemân vilâyet-i Çerkes’den gayr kâra mukayyed olmayup ric‘at eyledi. Sür‘atile
gelüp, Taman adasndan sefîne ile Krm tarafna güzer eyledi ve karâr [u] ârâm
itmeyüp, ma‘an bulunan âdemleriyle lgr idüp, îrîn mirzâlarndan Can-timür nâm
mirzânñ hânesine nüzûl eyleyüp, ol eb anda mihmân oldlar. Mirzâ-i mezbûrile
müâvere eyleyüp, ahvâli i‘lâm eyledi: “Acebâ hân agaçamz ehbâz Giray Sultân
karndamz katline bâ‘is kimden oldug ma‘lûmlar mdr” deyü su’âl eyledi. Mirzâ-y
bed-rây iftirâ’en: “Belî ! Ma‘lûmlardur. Eger ben kulñ kelâmna istimâ‘ buyursañuz
zinhâr hân hazretlerine müerref olmak sadedinde olmayasz. Size dah yamân kasd
olduguna ilm-i lâ-hakkdur. Velâkin bir tâze ahzâdesin ve el-Hâc hân bâbâñdan çok
in‘âm görmüimdür. Velî-ni‘memdür. Anlarñ hâtr syâneten size dah muhabbet
üzreyüz. Hemân siz dah bañuz tedârikin göriñ” deyüp, igvâ- küllîyü’l-ksile ve bu
ma‘kle niçe dürlü vehm-nâk sözler söyleyüp, bir mertebe i‘timâd ve i‘tikd hâsl
325
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eylemi ki, sultân- mezkûr ol eb tâ be-sehr ve vesvese-i sevdâyla bî-dâr ve dîdesine
hâb- râhat gelmeyüp, mürg-i râhat karâr uçd. Hele ne hâl ise ol leyl güzerile fecr
dildâr- âleme rû-yi cemâlin arz eyledigi gibi, hemân Gzî Giray Sultân ve ma’iyeten
bulunan tevâbi‘hâ yügrük rah- cihân-peymâlara süvâr olup, firârile azm-i kal‘a-i Ur
deyüp, sür‘atile [89a] revân oldlar. Ur kal‘asndan güzer ile Can-kerman vâdîsine bâd-
sarsar misâl esüp gitdiler. Ol gün gidüp, irtesi Can-kerman’a vusûl buldlar. Kal‘adan
ubûr, nehr-i Özü ecli içün geti taleb olund. Muhâfzân- Can-kerman olan beg kayk
virmeyüp: “Mâdemki Krm hânndan yarlg olmaya, gemi virilmez” deyüp, cevâb
eyledükde bi’z-zarûrî Gzî, Kirman semtine gitdiler. Bi-emr-i Rabbânî giderken nehr-i
Özü kenârnda bir balkç kayg bulup, havfla cümle atlarn bragup, sad mihnet ve
cefâyla ikier beer nehr-i Özü’yi mürûr eylediler. Atlar berü kenârda bragup, ol
cânibe ubûr eyledükde Can-kerman kavminüñ atlarn bulup ahz itdiler. Süvâr olup,
cânib-i Ak-kerman deyüp gitdiler ve No[g]ay kavmine âdem irsâl idüp: “te Gzî Giray
Sultân, hân hazretlerine hâtr-mânde olup, siziñ arañuza geliyor” deyüp, ahbâr
eyledükde kavm- No[g]ay acele ve sür‘at birle yigirmi biñ mikdâr askeri lgr idüp,
Gzî Giray Sultân’ istikbâl ile karulayup, mâbeynlerine alup, memleketlerine getürüp
gitdiler. Ammâ bu tarafdan Devlet Giray Hân hazretlerine ahvâli i‘lâm ve ifâde olunup:
“Birâderiñüz Gzî Giray Sultân sizden havf ile ve ba‘z kimesneleriñ igvâsna uyup,
Ak-kerman’a mebde-i fitne vü fesâd ve bâg -i tugyân olan No[g]ay kavminüñ arasna
duhûl itmek içün firâr eyledi” didüklerinde Devlet Giray Hân azîm müte’ellim ve gam
birle pür-âte olup, hemân tîz aknc âdemler ve sekbân bölükbalar ta‘yîn ve irsâl
eylediler ve: “Her kanda irüp yetiürseñüz fermânmz sultân- mezkûra gösteriñ. Eger
mutî‘ olur ise gelsün, karndamzdur. Benim [89b] aña zerre mikdâr yaman kasdm
yokdur” deyüp halef-i billâhi’l-alâ a‘lâ kasem eyledi. Ve bundan soñra inâd ve
muhâlefet eyleyüp: “Firârdan murâdm mutlak fitne vü fesâddur” vâdîlerine sâlik
görinür ise bi-eyyi vech-i kân cebren ve kahren dah getüresiz” deyü ta‘yîn olunan
agalarna ve sekbân bölükbalarna tenbîh buyuruld. Anlar dah acele ve sür‘atile Gzî
Giray’ kovgup gitdiler. Can-kerman’a vusûl bulup istifsâr olundukda, Can-kerman
kavmi, No[g]ay halk yigirmi biñden, belki izdiyâd hâliyâ iki gündür ki Gzî Giray’
alup gitdükleri haberin i‘lâm eylediler. Bunlar dah nâçâr avdet eyleyüp, Krm’a gelüp,
hân hazretlerine ahbâr ifâde ve i‘lâm eylediler ve

“Gzî Giray Sultân’la cümle

No[g]ay ahd ü mîsâk eyleyüp, yemîn ü kasemile birbirlerin i‘timâd- küllî hâsl
eylemiler. Bi’l-mecmû‘ ittifâkan Ak-kerman’a gitmiler” didiler. Bu haberi istimâ‘
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üzre mukadderâta havâle idüp, sabr eylediler. Ammâ Gzî Giray Sultân çünki mâbeyn-i
No[g]ay’a duhûl eyledükde beyân- berdesinden âgz ve demsâz idüp, kavm-i
No[g]ayile müâvere eyleyüp: “Hâlâ bu Devlet Giray Hân’ñ sû-i tedbîri nedür ki,
No[g]ay kavmini Âl-i Osmân âsitânesine hilâf- inhâ idüp, sevk ve gammazile bizi
yurdmzdan âvâre itmek diler ve ehl [ü] evlâdmz ve mâl, erzâkmz hasâret murâd
eyler ve kavm-i No[g]ay perîân olup, sahrâ-y meyhamânda ecdâd- sâbklar gibi bahâ
yem misâl bulduklarn ekl idüp geçinsün der. mdi buna tedbîr budur ki, biz dah alâ
kadri’l-makdûr elden geldügi ve tâkatmz irdügi [90a] minvâlince biribirimize yâr u
yâver olup, gerek mâlen

ve gerek cebren bu meskenimizden ayrlmayalm. Eger

üzerimize asker çeküp, gelür ise sâbkda varup, kovdugumuz gibi karulayup ceng
idelim ve Gzî Giray Sultân’ ele virmeyelim. Anñ bir mûyî-i murdârna niçe kelle-i
No[g]ay galtân ola” deyüp, bi’l-cümle kavm-i No[g]ay mugallata kasem eylediler.
Ba‘dehû Gzî Giray Sultân’a dah yemîn teklîf olunup: “Sen dah bu kâr- fâsidde
bizimile ma‘an olur musn? Bize dah itmînân- kalb hâsl olmak içün i‘timâd virüp”
didüklerinde, sultân dah bilâ-tevakkuf kasem-i billâhi’l-aliyyü’l-azîm idüp: “Siz ne
kârda olursañuz siziñ râyñuza mugyir ef‘âl benden sâdr itmeye” deyüp, biribirlerin
kemâl mertebe i‘timâd itdirdiler. Ba‘dehû fitne esâsn hafr içün müâveresine baladlar,
ammâ Krm beglerinüñ ulu begi olan îrîn begi Öktimür Beg ol mahall firâr idüp,
No[g]ay arasna gelüp kard.

Bâ‘is-i firâr- Öktimür, efvâh- nâsda böyle tevâtüre irmidi ki: Devlet Giray Hân
ibtidâen No[g]ay kavmine gelmezden evvel Öktimür Beg ebnâ-i cinsinden Kadir âh
Mirzâ nâm bir îrîn mirzâsyla Öktimür Beg mâbeyninde adâvet hâsl olup, Öktimür bir
akl gözende harîf idi. Kadir âh’ñ frsat vaktin gözedüp ve mutarakkb iken âkbet bir
gün tenhâ sahrâda râst gelür, hemân Öktimür, Kadir âh’ ve Öktimür’iñ iki ogullar
bâbalarna mu‘âvin olup, darb- tâziyâne ile öyle dögerler ki, Kadir âh- derd-mend
feryâd ider merhâmet itmezler ve ban yararlar. Ba‘de’l-hakre Kadir âh’ katl itmek
kasd iderler. Mâbeyne niçe mirzâlar ve agalar imdâd idüp, mâni‘ olurlar ve fasl- gavg
[90b] iderler. Ammâ Kadîr âh- derd-mend ömründe tâziyâne degil, fiske yememi.
Darb- tâziyâneden mânend-i kadîd olmu, ammâ bu eyüñ vuk‘undan sa‘âdetli el-Hâc
Selîm Giray Hân mesmû‘lar oldukda gyet elem-zede ve müte’essif oldlar. Zîrâ Kadir
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âh Mirzâ, hân- alî-ân, ya‘nî el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerinüñ büyük kz
karndalar olan fahrü’t-tâcü’l-muhaddarât- uzmü’d-devlet el-Hâc Hân sultân
hazretlerinüñ mezkûr Kadir âh Mirzâ ogl olmagla Öktimür’den böyle hakret sudûr
eyledügünden azîm elem-nâk olup, Öktimür’e münkesirü’l-bâl oldlar. Ammâ Devlet
Giray Hân hazretleri dah gazaba gelüp: “Tîz der-akab fermân eyleyüp, Öktimür’iñ kayd
[u] bendine sekbân ve bölükbalar bayrakla ta‘yîn olund. Ve Öktimür’i kayd [u]
bendile huzûrma ihzâr eyleyesiz” deyü sifâri buyurdlar. Hemân üç bayrak sekbân
ma‘an bölükbalar atlanup, Öktimür’i getürmege gitdiler. Sekbân ta‘yîn oldug zamân
meger cevâsîsü’l-ahbâr anda imi, ahvâli Öktimür’e i‘lâm eylemi. Öktimür dah karâr
firâra mütebeddil eyleyüp diyâr- Krm daglarndan kaçup, âkbet bir sefîneye süvâr
olup, diyâr- Rûm’da sâbk nakl olunan Murâd Giray Hân- merhûmñ ferzend-i kebîri
yanna ilticâ eyleyüp, bir niçe gün misâl-i huffâ pinhân ider. Âkbet No[g]ay kavminüñ
isyânn istimâ‘ idince cân atup, No[g]ay kavmi arasna duhûl idüp ve dürlü hîle
ta‘allümüyle anlar dah igvâ ider. Bu tarafdan Devlet Giray Hân[n] ta‘yîn eyledigi
sekbânlar, Öktimür’iñ evin basup, bulunan kimesnelerinden su’âl iderler: “Kan beg
nerededür?”. “Begimiz firâr eyledi, bilmeyüz” deyü cevâb eylediler. Bölükbalar,
Öktimür’i [91a] bulmadklarndan melûl olup, mâl [u] erzâkndan ba‘z eyâs yagma
olunur ve oglundan birisin tutup, kayd [u] bendile hân hazretlerine getürüp ve Öktimür
Beg firârn ifâde eylediler. Mezkûr Öktimür Beg oglun habs olunmak fermân buyurdlr.
Bir kaç günden soñra recâ eyleyüp, cürmün afv buyurup habsden tlâk eylediler. Ammâ
bu tarafdan Öktimür, No[g]ay kavmine iblîs-vâr dürlü fitne telk n eyleyüp, niçe
tehayyülât- fikr-i fesâdile takrîk eyleyüp: “Hemân Devlet Giray Hân’ azl itdürmege
sa‘y u ihtimâm gerekdür. Ve çâresi dah budur” deyüp, No[g]ay kavminüñ re’îsi olan
Carim Mirzâ ve Beg Arslan Mirzâ ve sâ’ir mirzâlar ve Gzî Giray Sultân ve bi’l-cümle
Ak-kerman halknuñ ilerü bâylar ve No[g]ay kavmi bir araya tecemmü‘ eyleyüp,
müâvere olund ve sözlerin bir araya yekûn eyleyüp, Âsitâne-i Ferîdûn-unvân cânibine
arz u mahzar irsâl eylediler. Mahzarda olan elfâz- mühmelâtlar: “Bu hân istemeyüz.
Zâlimdür ve bizi hilâf- er‘-i erîf yurdumuzdan ihrâc itmek diler. Emr-i er‘iñ biz dah
kendimizi ümmet-i Muhammed add ideriz ve er‘-i erîfe dah mutî‘yüz ve râzyuz.
Bizim kime zararmz var. Hân bizi cebren kaldrmak diler. Netîce-i kelâm eger cümle
No[g]ay kullarñuz kulluga kabûl iderseñüz Devlet Giray Hân’ azl idüp, gayr hân
irsâl idersiz” deyüp ve bunñ emsâli niçe dürlü haltiyâtlar ile mahzarlarn pür idüp,
Âsitâne-i unvâna vusûl ve mefhûm ma‘lûm old ve hedâyeler, pekeleri bir kaç sâde
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oglan ve dûîzeler ve yorga bârgîr ihdâ eyleyüp, belli kimesneler ile irsâl olunmud.
Vükelâ-y düvel, htta-i No[g]ay’dan bir hayli inklâba düüp, ehr-i Kostantaniye içre
dürlü sözler peydâ olup: “te No[g]ay âsî olacak, yüz biñ askerile [91b] gelecek” efvâh nâsda güft ü gû çogald. Bir niçe def‘a müâvere olund. Âkbet bi’l-fi‘l Krm hân
olan Devlet Giray Hân’a i‘lâm olunmas ma‘kl ve müvecceh görilüp, bu maslahat ne
gûne olmaldur, anñ re’yine tefvîz olund ve anlarñ haraketi ne minvâl üzre olur
ma‘lûmlar olmak içün bir kapucba irsâl olunup, No[g]ay kavminüñ arz u mahzarlar
srran virüp ve kendüleriñ mektûblarn tahrîr ve tastîr idüp alâneten teslîm olund. Ve
No[g]ay tarafndan gelen âdemlere tesliyet idüp: “Elem çekmeñ. iñüz olur. Bir mikdâr
meks ü ârâm idiñ. te bu kapucba agay, hân getürmek içün ta‘yîn ve irsâl
olunmudur. Geldügi gibi azl olunur ve siziñ maksûdñuz üzre hân nasb olunur” deyüp,
tâ’ife-i No[g]ay’a cevâb- har-gû virdiler. Ammâ bu rây-i münîr, merhûm Sadr- âlî
Hüseyin Paa hazretlerinüñ karîhasndan zâhirdür. Anñçün dimilerdür: “Âkl vezîr,
mecnûn âh geçindürür”. Çünki No[g]ay- bed-rây ve haber-i hayâli istimâ‘nda tahk ki zu‘mile Gzî Giray Sultân’a ve mirzâ ve beglerine mekâtib tahrîrile âdem irsâl
eylediler. Mefhûm- ûmunda: “te biz Türki havfa düürüp, i tamâma iridi ve
Devlet Giray Hân azl olund. Bir gayr hân virecek oldlar.

Elhamdüli’llâh cümle

No[g]ay- bed-râyñ murâd hâsl olmudur” deyüp, müjdeci irsâl eylediler. Ol dah
sür‘atile gidüp, No[g]ay kavmine vusûl bulup, iitdügi üzre ahvâli i‘lâm ve mekâtibleri
teslîm eyledi. Cümle No[g]ay bu haberden [92a] mesrûr ve bi-âd- hürrem olup,
ke’enne hemân sözleri red olmaz kyâsile acîb ve tefâhür idüp, bir hayli burunlandlar.
Ve “Evvelden de ol hânñ olacag öyle idi” deyüp lâf ü güzâf harmann savrup, bir kaç
gün sevindiler. Ve cümle No[g]ay ve Ak-kerman Tatar’ bir araya tecemmü‘ idüp, Gzî
Giray’a meveret olmagiçün ve anñ söziyle münâsib olann arz itmek içün vardlar ve
re’îs-i bed-baht firârî Öktimür Beg ve Çarm Mirzâ ve Beg Arslan Mirzâ vâfir askerile
bir mahallde sultânñ çâdrn kurup, etrâfnda bölük bölük müâvere olund ve kang
hân istemek ma‘kldür denildi. Ba‘z: “Selîm Giray Hâc Hân üc def‘adur ki hân olur.
Bunca hidmetimiz sebkat itmidür. Eski efendimizdür. An istemek lâzmdur” didi. Ve
kimisi redd cevâb idüp: “El-Hâc Selîm Giray Hân hazretleri hânlkdan bî-zârdur ve
istemez. Velâkin Safâ Giray Hân, Krm kavmiyle husûmet-i külliyesi vardur, hemân
No[g]ay hân olsun an arz idelim” deyince hemân ekser nâs: “Bre meded ! Ol nâkesi
bî-behre’ getürüp, neylersiz? Cümle nâsñ mâln birer tarîkla celb idüp, âlemi harâbe
virür. smini bile zikr itmek ma‘kl degildür” didiler. Sâbkda eñledügi Safâ Giray Hân
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olundug vakt Öktimür Beg: “Kzn bana hîle eylemidi. Öktimür Beg semtin dutanlar
anñçün lisâna getürdiler. Yohsa evsâf- zemîmesi âleme münteirdür. El-yâzü bi’llâhi
min erri zâlik. 327

El-kssa niçe k l u klden soñra yekûn- kelâm pür, âh- slâm âsitânesine arz
[92b] ve mahzar idelim. Âl-i Cengiz evlâdndan her kang âh-zâdeyi irsâl eyler ise
anlarñ emrine mutî‘ ve münkd olurz ve hidmetinde istikmet üzerine istihdâm olalm.
Hemân sözimüz söz olsun ve Devlet Giray Hân azl ola” didiler. Bu tedbîr üzerine karâr
virdiler. El-abdü yüdebbiru va’llâhü yûkaddiru
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mefhûmndan bî-haberlerdür.

Netâyic-i kelâm tekrâr arz u mahzar tahrîr ve tesvîd eyleyüp, Âsitâne-i hümâyûna irsâl
eylediler. Ammâ bu tarafdan Devlet Giray Hân hazretleri dah sâbk No[g]ay kavmi
üzerine gelüp, i tamâm olmayacagn müâhede kldukda kavm-i No[g]ay’a irhâ‘-i inân
eyleyüp, derûnunda hafî ve pûîde eylemidi ki: “nâ’allâh bir mahalli ile intikm ahz
iderim” deyüp gitmidi.

Bu def‘a diyâr- Krm halkn, ulemâ ve sulehâ ve beglerin da‘vet ile em‘ine
cem‘ eyledükde divân- âlî olunup, No[g]ay- bed-rây ahvâli husûsçün müâvere olund
ve No[g]ay- bed-râyuñ tarîk-i bag ve fesâda sâlik oldug ve Mekke ve Medîne pâdiâh
dâme mülkühû hazretlerinüñ fermân üzre âmil olmayup ve bizim emrimize dah itâ‘at
itmedükleri hod cümle sgr u kibârñ ma‘lûmdur ve ahvâl ne gûne oldugn re’yü’l-ayn
müâhede eylemisüz. Cümleñüziñ münâsib ve müteveccih gördügi bu rây- münîrde
ne der, ne vechile cevâbi idersiz?” deyüp, Devlet Giray Hân hazretleri su’âl buyurdukda
cümle ulemâ efendiler ve begler ve mirzâlar müttefikü’l-kelâm:“Sa‘âdetli hân efendimiz
hâliyâ pâdiâhmzsz. Siziñ emriñüz olur ise asker çeküp, ol bâg kavm üzerine
yürüyelim. Eger itâ‘at itmezler ise ceng [93a] dah idelim. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ
bize nusret eyler ise min ni‘meti’llâhi te‘âlâ eger bir aks zuhûr eyler ise hüküm glibüñ.
Elbetde “devlet kazâ yanndadur” dimiler. Bir çâresi dah görilür, lâkin ümîdvârz ki,
nâ’allâhü tebâreke ve te‘âlâ celle ânühû, bu tâ’ife gyetile tugyân olmudur. Küll-i
kemâl-i zevâl 329 mûcebince cezâlar terettüb olunup ve mikdârlar kendülerine bildürile”
didiler. Hemân Devlet Giray Hân hazretleri sürûren: “te sizden me’mûlumuz olan
cevâb bu idi ki, siz didiñüz” deyüp, beglere ve mirzâlara hil‘atlar giydirüp ve ulemâ
327

“Bunun errinden Allah’a snrm !”
“Kul tedbir alr, Allah takdir eder.”
329
“Her kemâl, zevâl bulur.”
328
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efendiler[e] dah in‘âm ve ihsân ve lûtf- keremler bah eyleyüp, cümleyi ermsâr ve
dil-nevâht eylediler. Herkes dil [ü] cânile hân hazretleri ugrna ba virmek lâ ey
mertebesin mülâhaza eylediler. Netekim el-insân abîdü’l-ihsân 330 dimilerdür. Yohsa
in‘âm [u] ihsân olmadan kuru lâklâka, rî-hande ile âlem kulluk eylemez. Pâdiâhlar
keremile fâ‘il-i muhtâr olan ahs abd-i memlûk mertebesinde iderler. Hasîs, bî-behre
olanlar rüsvâ-y dâreyn olup giderler. Görmez misin tevârîhlere tastîr ve tahrîr olup, nîknâm ve adâlet-nâm ile Nûirevân bir Mecûsî iken elsine-i nâsda eyle rûzü’l-kyâm
memdûh, hâs- âmm olmudur. Kemâl-i hüsn-i ahlâk sebebiyle hakknda Sultân-
Enbiyâ salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem
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medhiyle ta‘rîf buyurdlar. Ve Hâce Ksm- hasîsü’l-mehûr, dîn-i slâm içinde kemâl
ilmi variken âmil olmayup, [93b] tarîk-i hisse sâlik olmagn bed-nâmla cihân içre
zebân- insânda la‘în mertebesine karîb menzil almdur. Netekim Ebû Hureyre
radyallâhü anhü rivâyet eyler kim, sultânü’l-enbiyâ salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem
buyurmudur: 332 '"|q~ ~*¢ Å#$ % '~ ~*¢ Å#$

BEYT

ol kii kim virdi göñlün kul olup sîm [ü] zerre
Yüzi üstüne düüp kendüni magbûn eyledi

Öldi ve kald gözünde bir evc toprak hemân
Yok yire zahmet çeküp, bagrn pür-hûn eyledi
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Ve raca‘nâ ilâ kelâminâ. Pes Devlet Giray Hân emriyle asâkir-i Krm tedâriklerin
görüp, hâzr olunca Çerkes vilâyetinde vâk‘ Cihân Sadak ta‘bîr olunan kavm-i
No[g]ay’ñ gyet ecî‘ ve bahâdrlar anlardur, mektûb tahrîriyle anlardan dah imdâd-
asker taleb olund ve üç biñ mikdâr Cihân Sadak asker-i bed, ekl-i gûl-beyâbân,
leysü’l-ifrît ve’l-insân bir tâ’ife-i magribü’l-kyâfedür ki, vasf ne mümkün. Ammâ
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hasmna bebr ve peleng ve ikârna yedi balu neheng-vâr, hamle-i klç merdüm hod
kiyâset ve sansâr 334 hey’et. Anlar dah iriüp, Devlet Giray Hân hazretlerinüñ emrine
fermân-ber olup durdlar. Hemân bir rûz- meymenet-efrûzda hân- zî-ân heng-i sabâreftârna süvâr olup, tabl- âsâyilerin çaldrup, yüz biñden, belki mütecâviz askeriyle
cümle Krm bahâdrlar ve Cihân Sadak dilâverleri ve iki biñ sekbân tüfenk-endâz ceng
uran mümtâzân ve dilâverân- tîr-endâzânla tug- [94a] pür-firûgn ve alem-i ejdehâpeykerin kaldrup, azm-i cânib-i No[g]ay- bed-rây, bi-sâkin-i Ak-kerman mânend-i
seyl-i bârân müteveccih ve revân oldlar. El-hakk Devlet Giray Hân- zî-ân, sâhib-i
ecâ‘at ve bahâdr pâdiâhd. Bunca âsî kavm-i No[g]ay anka-sfat gözine aldrmayup:
“Ben anlara mikdârn bildüreyim” deyüp, üzerlerine varmak ehl-i insâf katnda çok
merkezdür. Böyle bir kavî dümendür ki, bâd-vâr üç günlük menzile bir günde irmek
anlara müyesserdür. Netîce tecemmül gözeden kimesneniñ kâr ve karâr degildür.
Ammâ Himmetü’l-ricâl takle‘u’l-cibâl 335 denilmidür. Bâ-husûs âh- 336 nusret-encâm
inân- himmetleri eri‘at-i Muhammedî salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem muvâfk üzre
olunca bi-izni’llahi te‘âlâ bir ey hâ‘il olamaz. Erâde’llâhu ey’en yesurru esbâbehû 337
mefhûmunca hâsl olur. Hemân tahsîl-i rzâ-y Hudâ sa‘ynda ihtimâm gerekdür. Ol
tarîkde bulundukda niçe mükilller âsân olur. Netekim 
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nümâyân olur. Pes Devlet Giray Hân’ñ du‘a ve temennâsn hedef-i icâbete ir

görüp, makbûl oldugnda bî-itibâhdur.

Muhassal- kelâm ani’l-merâm, hân- alî-ân kat‘- menâzil ve tayy-yi merâhil
idüp, bir rûz nehr-i Özü dimekile ma‘rûf olan suyñ kenârnda vâk‘ Can-kerman
karusna nüzûl buyurup karâr eylediler. Bi-emri’llâhi te‘âlâ vakt-i itâ bir mikdâr
süheyl olup, nehr-i mezkûr bi’l-cümle müncemid bulunmayup, su ile buz kark cârî
olmagn karu yakadan kayk ve tonbaz gelmek [94b] bir vechile mümkün olmad. Hele
etrâf u eknâf cüst 339 [ü] cû içün niçe umûr-dîde ve kr-azmûde Tatar yol agalarn irsâl
olunup, âkbetü’l-emr Aksu dimekile müsemmâ mahallden nehr-i Özü’ye karudug
mahalle üç kat ta‘bîr olunur, ol aradan Özü nehr[i] buz bulunup, bi-emri’llâh cisr-i
334
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kudret-mânend olmu. Ale’l-fevr hân hazretlerine gelüp ifâde eylediler. Hemân emr
idüp rhlet eylediler. Mahall-i mezkûra iriüp, bi’l-cümle asâkir-i slâm zafer-encâm
nehr-i Özü’yi buzdan ubûr eylediler ve sâlimîn mürûrla taraf- Ak-kerman’a
müteveccih ve revân oldlar. Bi-izn-i Hudâ-y lem-yezel ol vaktde Âsitâne-i mu‘âllâ
tarafndan irsâl olunan kapucba aga dah gelüp, hân hazretlerine buluup, kavm-
No[g]ay’ñ, Devlet Giray Hân hazretleri aleyhine irsâl eyledükleri arz u mahzarlarn
hâna teslîm eyledükden soñra hatt- hümâyûn- evket-makrunla sâhib-i devlet
mekâtiblerin dah teslîm eyleyüp, vâk‘ ahvâli i‘lâm eyledi. Ta‘zîm ü tekrîmile fermân-
hümâyûn krâ’at olunup, mefhûm- münîfi hân hazretlerine küllî istimâlet virilüp:
“No[g]ay- bed-rây hâ’inîlerinüñ muhkem hakkndan gelesüz” deyüp ve kezâlik
341
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mazmûn- erîfin i‘lân ve inhâ eylemiler. Devlet Giray Hân-

zî-ân hazretleri çünki veliyyü’n-ni‘am pâdiâh- âlî-himem hazretlerinden böyle ikdâm
ve mu‘âvenet ve hayr himmet müâhedesinde mesrûr olup, ziyâde kalb-i kuvvet hâsl
eylediler ve Hakk sübhânehu ve te‘âlâ dergâhna hezâr, sad hezâr ükr [ü] sipâs
eyleyüp, pâdiâh- âlî-vakrñ hatt- hümâyûnn asâkir-i mansûra içinde ma‘âniyen
krâ’at eylediler. Cümle leker meyânnda tevâtür buld ki, hân hazretleri [95a] pâdiâh-
âlem-penâhñ ne mertebe mu‘âvenet ve hayr himmet eyledügin cümle asker müâhede
kldukda her kii cân- dil cümle sa‘y-i hidmet ve nîk-himmet eyleyüp, hayra fâl
eylediler: “nâ’allâhü’r-rahmân iki pâdiâh- âlî-câh hazretletinüñ himmet-i hamiyyeti
bizimile oldukdan soñra No[g]ay- bed-râyñ hakkndan gelinmek âsândur” didiler.

Netîce-i kelâm ve hulâsa-i merâm sürûrla yürüdiler. Ammâ bu tarafdan kavm-i
No[g]ay istimâ‘ eylediler ki: “Hâliyâ Krm hân olan Devlet Giray Hân- zî-ân yüz biñ
asker-i Krm ejder-i garîm ile ve bunca yemân Sadak- bî-mezâk ve niçe Çerkes, hayli
Tantarak ve hayli Kalmuk ve Kazak bunca top ve tüfenk, mânend-i heft-ser

misâl

ite geldi” didiler. Hemân cümle kavm-i No[g]ay ahlanup, Gzî Giray Sultân
mâbeynlerinde serdâr ve Öktimür Beg ve Carim Mirzâ ve Beg Arslan se’r-i fitne ve
tugyân seksen biñden mütecâviz askerile Devlet Giray Hân- zî-ân hazretlerin öñün
kesdirüp, Fuyanlk didükleri mahallde karulayup, iki asker biribirlerin gördükde alaylar
baglayup, muktele vü muhârebeye hâzr oldlar. Lâkin çünki kavm-i No[g]ay, asâkir-i
Krm’ müâhedesinde evvelki gibi görmeyüp, havf u hrâ derûnlarnda zâhir old.
340
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Devlet Giray Hân- zî-ân emr eyleyüp, cümle toplar ilerü geçirdiler. Der-akab bunca
tüfenk-endâz sekbân ve kalga kullar kat ender-kat olup, anñ kafâdâr sipeh-sâlâr yüz
biñden mütecâviz Krm dilâverleri ve îrîn erleri ve Mansûr serverleri fevc ender-fevc
ve mevc ender-mevc, gürûh gürûh, saf saf olup, deryâ-y Ummân misâl cû u hurûla
vurdlar. [95b] Pes No[g]ay- bed-rây mehâbet-i asâkir-i nusret-niânñ salâbet ve
heybetlerinden dehet olup ve vücûd- bî-sûdlar lerze-nâk olup, muktele degil, firâra
dah mecâlleri olmayup, hemân sulh olsn niyâz ve âgz eyleyüp, emân el-emân
sadâsyla iki belli mirzâlarn rehn irsâl eyleyüp: “Pâdiâhmzdur. Bu kullarna bu
günlük emân buyursunlar. Hâliyâ üç dörd gündür ki, at üzerinden bir lahza zemîne raht
itmeyüp, bî-tâb ve tâkat kalmzdur. nâ’allâhü’r-rahmân ale’s-seher efendimiziñ bi’lcümle hâkipâ-y kempâ misâllerine rû-yi aczimiz sürilür. Kendü kullaryuz. Biz hatâ ve
isyân eyledik, merhamet ve efkatleri ümîdündeyüz. Pâdiâhdur, cürmümüzi diler ise
afv ider. Murâd ider ise itâb ider” deyüp, mirzâlarla bu cevâb irsâl eylediler. Hân- zîân, kerîmü’l-hsâl olmagn bunlarñ za‘af- ahvâl-i pür-melâllerine terahhum eyleyüp,
ol gün cengden fârig olunmak fermân olund. ki asker biribirine mukbil konup, ârâm
eylediler. Meger No[g]ay- hîle-rây kendülerinüñ mukteleye vü muhârebeye kuvvet
[ve] kudretleri irmeyecegin akle’l-yak n müâhede kldukda tarîk-i hîleye sâlik olup,
firâr niyyetiyle böyle bir san‘at peydâ eylemiler. El-kssa, ol rûz- güzerile eb-i dildâr
vusûlünde bi-emr-i Hudâ-y müta‘âl bir azîm duman düüp, irtesi yevm mânend-i eb-i
târ herkes biribirin arar. Vakt-i zuhra-i kübrâya irince duman ref‘ olmayup, iki asker
biribirin görecek gibi olmad. Meger No[g]ay- hîle-kâr hemân ol ebb-i târîkde firâr
eyleyüp, [96a] misâl-i cin ü eytân ayn- insândan nihân olmular. rtesi rûz gördiler
yerinde yeller eser
bulunmad.
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mefhûm üzre No[g]ay kavminden bir ferd
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hazretlerinüñ dah ma‘lûm- erîfleri oldukda gazaba gelüp: “Hây kezzâb mel‘ûnlar !
Bize yemîn ü ahd eyleyüp, kendüleri firâr ve hîleyi ihtiyâr eylemekle pençemizden
halâs olur m kyâs eylerler ?” Hemân etrâf u eknâfa âdemler ta‘yîn idüp, kang cânibe
firâr itdüklerin tecessüs eylediler. Ve ol rehin olan iki mirzây katl eylemek murâd
eyleyüp habs olund. Bir iki gün habsde durdukdan soñra begler recâ eyleyüp, habsden
tlâk ve cürmleri afv olund. rsâl olunan âdemler gelüp, kavm-i No[g]ay Aksu dimekile
ma‘rûf nehr cânibine gitdüklerin haber virdiler. Aksu didükleri, Moskov kâfirinüñ
hudûddur ve sahrâ-y Mehat’ñ berü kenârdur. Pes hân hazretleri muhbir oldukda ho
342
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imdi “Deli kaçar ise evi kaçmaz” mefhûmunca ol mahallden rhlet eyleyüp, Ak-kerman
tarafna müteveccih oldlar. Nehr-i Turla’y ubûr eyledükden soñra: “Cihân Sadak
kavmine icâzetdür. Bâg No[g]ay’ñ mâl [u] erzâkn yagma eylesünler. bret-i nâs ola
ki, pâdiâhlarnuñ hükmüne itâ‘at itmeyen kavmüñ cezâlar budur ve tevârîhlere tastîr
ve tahrîr olunup, eyle rûzü’l-kyâm mucib-i ibret ve sebeb-i nushet ola” didügi gibi
Allâhü ekberu a‘zam kebîrâ
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gelindi. Gör kim ol deryâ gibi asker-i bî-girân cû u

hurû [96b] klup, evvelâ üç biñ yemân Sadak- bî-mezâk atlanup, bir ugurdan No[g]ay
kavmi krallarna belâ-y nâgehân-vâr iriüp, ammâ asker dah an gördügi gibi sâ’ir
Türk ve Türkmen ve Tatar ve sekbân el ele ol kâra sâ‘ika-vâr gitdiler. Hân hazretleri
dah men‘ine mukayyed olmadlar. Hemân ayn ve ahde içre kavm-i No[g]ay’a iridiler,
mâl u erzâkn yagma ve tâlân eyledükden soñra No[g]ay mirzâlarnuñ semmûr ve kakm
kürkli tûtî ta‘bîr olunan nâzenîn kzlarn ve avretlerin ellerinden dutup, yemân Sadak
çeyleri yemân harâb u yebâb eylediler. Rüsvây olmadk kz ve avret nâdir bulund.
Kavm-i No[g]ay, bu hakreti ve böyle hasâreti Cengiz Hân zamânndan berü görmek
degil, belki iitmemiler idi. Hakk sübhane ve te‘âlâ celle ânühû hazreti kullarna zulm
eylemez. Hââ sümme hââ. Lâkin ef‘âl-i ûmlar kesbiyle amellerine göre cezâlarn
tertîp eyler. Bunlar dah bir kavm-i kabîh olmular idi ki, kavm-i Âd gibi kesretlerine
ve mâl [u] erzâklarna gurûran kübreyâ ve aceb ve kizb âdet-i müstemerre idinmiler
idi. Ve bir kavm-i mücerreb ki, hîle ve harka ve cebr ve zulm [ü] cevri kendülerine pîe
eyleseler ve tevâtür-i âlem olsa elbetde Hakk sübhane ve te‘âlâ zâlim kullarnuñ
hakkndan gelüp, mazlûm kularnuñ dâdn ve intikmn alverir. Hakk tebâreke ve te‘âlâ
ânühû rahîmdür, zu‘afâya merhamet eyler ve dah
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mücâzât eyler.

te bu No[g]ay kavmi dah bir mertebe bâg ve tugyân olmular idi ki, kat‘â
tabî‘atlarna muhâlif olan musâlahada ve da‘vâda gerek er‘î ve gerek knûn- [97a]
hân- zî-ân olan devletlüleriñ evâmir-i erîfleri üzre katan âmil olmayup, fukarâ ve
zu‘afâ zulm ü ta‘addîlerinden feryâd-res olacak mahall bulamazlar idi. Emr-i er‘iñ dîn-i
müslimîne ma‘âzallâh kamçsn gösterür idi. Hattâ bu abd-i pür-taksîr, merhûm
emmimiz Sa‘âdet Giray Hân, rahmetu’llâhi aleyh, asrnda râyü’l-ayn müâhede
eyledim. Bir Tatar fukarâs hân hazretlerinüñ huzûrna gelüp, karularnda diz çöküp,
343
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feryâdla: “Pâdiâhm, senüñ asruñda fülân No[g]ay mirzâs benim kulagm ve sakalm
kat‘ eyledi” deyüp, dem‘-i cereyân iderek kulagn ve sakaln hân hazretlerine arz eyledi.
Hak kat kat‘î, mahalli âikâr. Hân dah ihzâr içün âdem ta‘yîn eyledükde ol mahalde
yigirmiden mütecâviz No[g]ay mirzâlar bir agzdan harîfi getürüp: “Neylersiz ?” deyü
hân hazretlerine su’âl eylediler. Anlar dah cevâbnda: “er‘-i erîfi icrâ idüp, ya ksâs
veyâhûd diyet-i kâmla ba‘de te’dîb içün takrîr eylesem gerekdür” deyü cevâbnda
mel‘ûnlar bir nefesden: “Hââ ve kellâ ! Kyâs bizim içün degildür. Zîrâ bizler mirzâ,
bunlar fukarâdur. Bu ie râz degilüz” didükde, kd-asker olan efendi fakd- kefere
cevâbn idüp hâmû old. Çünki hân, bunlardan evzâ‘- ekfâr gördiler. Bi’z-zarûrî bükâ
idüp, müte’ellim ve mütehayyir kaldlar. Tatar- mezkûra bir ksrak virüp, def‘-i
meclisden soñra iki ksragn dah aldlar ve niçe âhrâr- müslimîni tenhâda bulup tutup
kul eylemiler idi. Zulm [ü] bid‘atleri tahrîre kbil degildür. Zîrâ tatvîl-i kelâma bâ‘is
olur. Min inda’llah cüz’î bahâne ile ukbet [97b] ile cezâlarn buldlar. Hakk te‘âlâ
hazretinüñ va‘d-i kerîmi üzre ki,
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Netâyic-i kelâm çünki Devlet Giray Hân bin el-Hac Selîm Giray Hân, bu feth-i nusreti
müâhede eyledi ve bir vefk-dil No[g]ay- bed-râydan intikm ahz eyledi. Cenâb-
rabbi’l-izzet dergâhna sad hezâr ükr ü niyâz eyleyüp ve niçe fukarâ ve mesâkîneye
in‘âm [u] ihsânlar eylediler. Ba‘dehû No[g]ay mirzâlarndan re’îs-i fitne ve tugyân olan
Carim Mirzâ ve Beg Arslan Mirzâ ve aña müte‘allik olan aîretlerin ehll [ü] iyâlleriyle
ber-mûcib-i fermân- âlî sürüp, Krm diyârna iskân itmek tedârikiyle mukayyed
oldlar. Ezîn-cânib No[g]ay halkndan firâr eyleyenleri Gzî Giray Sultân’la ma‘an
Carim Mirzâ ve bâk leri Aksu didükleri nehriñ kenârnda ictimâ‘ eyleyüp, müâvere
eylediler ve cevâblar: “Eger anlar bizim mâl [u] erzâkmz yagma eylediler ise biz dah
bunca askeriz, biz dah varup Krm vilâyetin yagma idelim” didiler. Ol eb nehr-i
mezkûrñ kenârnda karâr eylediler. rtesi nehri geçüp, Krm vilâyetin gret eylemege
niyyet eylediler. Lakin mâbeynlerinde dîn-i slâm’ bilür niçe kimesneler bu rây-i fâsidi
ma‘kl ve münâsib görmediler ve mahfî meveret eyleyüp: “Biz bu ommadk bir iki
âdem söziyle pâdiâh- slâm olan Âl-i Osmân Ferîdûn-unvâna âsî oldukdan gayr
hâliyâ kendü pâdiâhmza dah bâg olduk ve ehl [ü] evlâdmzdan cüdâ ve mâl [u]
erzâkmz yagma olund. imdi bu fesâda kni‘ olmayup, Krm’ çapmak isterler, bi’lkülliye hudûd- slâm’dan [98a] çkmak dilerler. Krm hod büyük yurtdur ve metîn ve
müstahkem mahalldür. Anda bâk kalan asker, bize kâfîdür. Vardgmuz sûretde dah
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bir ie kdir olunmaz ve bundan soñra vilâyetimize dah varlmaz. Hemân kâfir
vilâyetine gidüp, el-yâzü bi’llâh dînden hurûc görinür. Hemân bu kârñ ilâc bu aradan
cümle bozulup, hân- alî-ân efendimize rucû‘ ideriz ve hâk-i pâyna düeriz.
Pâdiâhdur, elbetde cümlemizi katl eylemez ve kendü ayagyla varana ölüm olmaz.
nâ’allâhü’r-rahmân cürmümüz afv iderler. Re’îs-i fiten olanlar çkar giderler. Cümle
âsûde-hâl üzre olurz” deyüp, bu müâvereyi itmâma irgirdikleri gibi hemân bir ugurdan
bozulup, cümle asker-i No[g]ay, Ak-kerman’a teveccüh eylediler. Sultânñ ve Carm
Mirzâ ve bâk fesâda ba olanlarñ cân bana sçrayup, askeriñ öñün aldlar ve sa‘y
eylediler ki, döndereler. Çâre mümkün olmad. Cebren emrâd eyledüklerinde cümle
asker gulüvv ile: “Bir dah aramza gelürseñüz sizi kayd [u] bendile hân hazretlerine
getürüp teslîm eyleriz” didiler. Nâçâr iki yüz mikdâr âdem ancak kaldlar ve sahrâ-y
bî-pâyanda serseri-[vâr] kang cânibe gideceklerin bilmeyüp, sergerdân oldlar. Ammâ
No[g]ay askeri sür‘atile yürüyüp, Ak-kerman’a vusûlünde hân- alî-ân hazretlerine
gelüp hâk-i pâyna düdiler. Cürmleri afv olunup, herkes mekânna gitdiler. Kat‘an
birine ma’haza olunmad. Bu tarafdan Gzî Giray Sultân ve mirzâlar ma‘an bulunan iki
yüz mikdâr kimesne ile havflarndan niçe ideceklerin bilmediler. Karâr firâra
mütebeddil idüp, Bireba vilâyetine gitdiler ve Çekre 346 kal‘as etrâfna yetdiler.
[98b] Merhûm Sultân Mehmed bin brâhîm hân- aliyyü’r-Rahmet ve’l-gufrân
bi’s-sa‘âdet ve’l-iclâl sefer idüp, kal‘a-i Çekre’yi darb- tîg-i kahramânîleriyle feth ü
teshîr eyledükden soñra bir müfîd mahall olmayup, belki mazarrü’n-nâs olmagla kal‘a-i
mezkûr lagm ile esâsndan ykup, harâb [u] yebâb, mânend-i seng ü türâb eylemiler
idi. 347 Hâlâ ol hâli üzre harâbdur.

Sultân- mezkûr, ol vâdîlere düüp, üç ay mikdâr zamân aç ve nâçâr, ol sahrâ-y
bî-pâyânda sürüklenüp, gerçi kefereler sulha binâ’en rencîde itmediler ammâ aslâ iltifât
dah itmeyüp, yebân hergelesi ve yebân koyunu saydla kuvvet-i lâyemût geçindiler. Bu
tarafdan hân- zî-ân hazretleri Âsitâne-i sa‘âdet-unvâna arz u i‘lâm eyleyüp: “Bermûcib-i emr-i âlî No[g]ay ak lerinüñ kemâl mertebe haklarndan gelindi ve mikdârlar
kendülerine bilindi ve bir mikdâr Krm tarafna iskân olunmaga sürüldi. Bâk fermân
346

Çehrin kalesi. Bk., Umdetü’t-Tevârîh, s. 25.
Çehrin kuatmas 1088 (1677)’de balatlmasna ramen 1089 (1678)’da fetihle sonuçlanmtr. Ayrca
IV. Mehmed bu seferi bizzat komuta etmedi. Ordunun banda Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paa
bulunuyordu. Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 92-103; Danimend, Kronoliji, III, 446-448.
347
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min-lehü’l-emriñdür” mefhûm i‘lâm eylediler ve Carim Mirzâ ve Beg Arslan
Mirzâ’nñ aîretlerin göcmek fermân eylediler. Anlar dah tedâriklerin görmege
mukayyed oldlar. Ammâ hân hazretleri birâder[i] Gzî Giray’ñ böyle felâket-zede
oldugundan merhamet ve efkat eyleyüp, mektûb tahrîriyle âdem irsâl olund.
Mefhûmunda: “Benim birâderim ! Zâhir budur ki, bir olmaz idür ki, bir iki müfsid ve
nekbet igvâsyla âmil olduñuz. Mâzî cürmüñüz afv olund. Bu tarafa gelesiz” dimiler
idi. Ammâ devlet tarafndan, hân hazretlerine bir kaç kerre vezîr-i a‘zamdan ve müftî
efendisi Feyzullâh Efendi hazretlerinden: “Elbetde Gzî Giray Sultân ol vâdîlerde
olmasun. Bi-eyyi vech-i kân bu tarafa [99a] irsâl eylesiz” deyü mekâtib îsâliyle hân
hazretlerine ibrâm itmeden hâlî degildi. Hân hazretleri dah kâgd irsâliyle sultân-
mûmâ-ileyhi da‘vet eylediler. Lâkin icâbet göstermeyüp, mâbeyn-i ricâli üç ay mikdâr
mürûr eyledi. Hân hazretleri birâder-i sag rleri, Kalga Sa‘âdet Giray Sultân’ ta‘yîn
idüp, No[g]ay kavminden sâbkü’z-zikr olan Carim Mirzâ ve Beg Arslan Mirzâlar’ñ
ehl [ü] evlâd ve Kabâ’il aîretlerin göçürüp, Krm tarafna yolladlar. Ammâ Gzî
Giray Sultân’ñ ve ma‘an bulunan mirzâlarñ belâ-y hicrân- firâk, vilâyet-i Kazak’da
cânlarna te’sîr idüp, itdigi ilere küllî nâdîm ve peîmân oldlar. Âkbet-kâr hân
hazretlerine niyâz-nâme-i mahcûbiyyet îsâl idüp: “Pâdiâhdur. Bizim taksîrâtmz afv
buyursunlar. Vallâ günâhmza erîk olurlar. Bi’l-cümle kâfir vilâyetine gidüp, el-iyâz-
bi’llâh mürted olmaga sebeb olurlar” cevâbn ifâde eylediler. Hân hazretleri
mesmû‘nda hemân ale’t-ta‘cîl mektûb tahrîriyle âdem irsâl eylediler: “El-hakk kân-
mürüvvet el-Hâc hân ogldur. efkat ve merhamet sahibi pâdiâhdur.” Aña itdükleri ie
bakmayup, hâllerine terahhum eyledi.
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msdâk- sadâkat- mehûn üzre âmil oldlar. Hudâ-y müte‘âl âfv olan kullarn
muhabbet ve rzâsnda idüp, ecr-i mükâfatn izâ’f- muzâ‘af klur. Ba‘dehû hân- zî-ân
hazretlerinüñ tahrîr ve irsâl eyledigi mektûblar Gzî Giray Sultân’a vusûlünde mefhûm
ma‘lûmlar [99b] oldug gibi ma‘an bulunan tevâbâtyla süvâr olup, azm-i Ak-kerman
hâk-i pây- hân- zî-ân deyüp revân old. Bir niçe günden soñra hân hazretlerinüñ hâk-i
pâyna rû-y ubûdiyyet arz idüp, müerref oldug gibi, karnda Gzî Giray’ der-âg
eyleyüp, sîne-i sâf oldlar ve hân hazretleri kendü üzerlerinde bulunan libâsn birâder-i
reîdlerine giydirdüp, at bindirüp, iki kîse mikdâr guru harclk ihsân buyurdlar.
Ba‘dehû Devlet-i Âliyye’den irsâl olunan kapcuba agayla ma‘an gitmesin sultâna
348

“Onlar bollukta ve darlkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanlar affedenlerdir.
Allah, iyilik edenleri sever.” Al-i mran, 3/134.

132

irâb olundukda, sultân- mezkûr bir hayli müte’essîf old ve havf eyledi. Ammâ ne çâre
râz old. Hân hazretleri tesellî-i hâtr içün: “Elem çekme birâder. Hâtrñ ho tut. Size
bir zarar u ziyân isâbet eylemez. Vallâ sa‘âdetli pâdiâh- âlî-vakr izza’llahu ânühû
hazretleri iltimâs ve fermânlar siziñ Âsitâne-i sa‘âdete varmañuz murâd buyurmular.
Hasbe’l-iktizâ varmalsz. nâ’allâhü’r-rahmân kat‘an size bir yüzden ziyânlar olmaz”
deyüp, küllî tesellî eyledükden soñra gelen mübâir agayla ma‘iyeten irsâl olund. Gzî
Giray Sultân dah elem ile mübâir-i mezkûr agayla, taraf- Devlet-i mu‘âlla’ya azîmet
eylediler. Ammâ Carim Mirzâ ve Beg Arslan Mirzâ, hân hazretlerine gelmege havf
idüp, Kalga Sa‘âdet Giray Sultân’a, Kocabeg nâm mahallde iriüp, dest-pûsla [100a]
hâmû olup, ma‘an diyâr- Krm’a revân oldlar.

VAK‘A- EVVEL: Öktimür Beg, No[g]ay kavmi ma’beynine tavassut ile bâ‘is-i
fitne ve fesâd ve re’îs-i cumhûr- efsâd olanlardan add olmagla No[g]ay kavmine bu
iler zuhûrn ve kendülerinüñ gurûrn ve belâ-y uzmâya na’il olduklarn müâhede
kldukda ayâr- bâd- reftârdâr ol vilâyetden taban kaldrup ve vahâmeti ne oldugn
âleme bildirüp, diyâr- Rûm’a firârî ihtiyâr eyledi ve sâbk zikr-i sebkat eyleyen
hasâset [ü] mümsiklik ile öhredâr olan Safâ Giray Hân cezîre-i Rodos’da mahbûs iken
Devlet Giray Hân- zî-âna recâ-nâme irsâl eyleyüp, kendüniñ tlâkna kemâliyle niyâz
eylemi. Anlar dah Âsitâne-i sa‘âdete arz u i‘lâm eyleyüp, mezkûr Safâ Giray’
habsden tlâk eylemege sebeb olmular idi. Lâkin tlâk olundukda Rûm-eli’ne gelüp,
dürlü dürlü kâr- fâsidlere sa‘y eyledi ve niçe kimesneleri rencîde itmekden hâlî olmad
ve ürb-i hamrla müdâvemet idüp, çok ibâdu’llah hilâf- er‘ ve knûn mâln gasb ve
zulm [ü] ta‘addî eylemekden münfekk olmad. Bi-emri’llâhi te‘âlâ âh- mazlûmân
dergâh- Sübhân’da makbûl olup, biñ yüz on be cemâzîye’l-âhrda füc’eten fevt olup,
halk [u] âlem er-i efsâdndan halâs bulmulardur.

Hattâ bu abd-i pür-taksîr, bu tahrîrimizden mukaddem tastîr olunan târîhimizi
ihtiyâden birisi krâ’at içün ahz idüp, Safâ Giray Hân- sâbk, mezkûr kimesneden
[100b] âdem irsâliyle: “Tevârîh-i cedîdi sâhibinden biz isteyüp, bi-tarîk’l-emâne
almzdur” deyüp, kizbi ihtiyâr eyler. Ehibbâ‘- mezkûr- derd-mend ne bilsün: “Bir
hân- zî-ândur, kizbi irtikâb ider mi ?” i‘tikdyla âdemine teslîm ider. Kendüsine
vusûlünde kitâbmz krâ’at eyleyüp, kendü kubhunden gyet mehûr olan ba‘z
kelâmn müâhede eyler. Kemâl-i hissini kendüne dah ma‘lûm iken ve dâ’imâ rz-
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pâdiâhîye dümez amelleri zâhir iken kitâbmzdan râyü’l-ayn müâhede oldug gibi,
âr-lâ-hak olur ve bunca zahmet ve mihnetile tahrîr olunan te‘lîfi zây‘ itmek hevesiyle
harîf-i mezkûra virmeyüp, kitâb zây‘ itdim deyü inkâr eyledi. Âkbet âkbe bi-emr-i
Hudâ-y lem-yezel alt ay zamân mürûrunda vücûd- nâ sûd dah zây‘ olmudur.
Velâkin hemân hasedi ve ef‘âl-i kabîhas bâk kald. Li’llâhi’l-hamdü ve’l-minne 349.
Der-akab müsvedde-i evvellerimizden tekrâr bu muhtasar- cedîde ve takrîre urû‘
eyledik. Lâkin ba‘z imlâ ve inâs hâtrmzdan selb olmagla sâbkda olan ba‘z
mahalli muhâlif düdi. Lâkin cümlesinüñ me’âli bir idi. Pes ma‘lûm ola ki, müverrihîni mütekaddimîn Rdvâna’llâhü te‘âlâ aleyhim ecma‘în tahrîr ve cerîdelerinde
mâ‘lûmlar oldug vak‘anñ imlâsnda tarîk-i müdâhene eylemek, ukalâ- bâhirü’l-insâf
olanlar katnda ma‘yûb oldug zâhir ve bâhirdür. Bâ-husûs asrmuzda vuk‘ bulan
vâk‘ât ve niçe devlet-mend add olunan ahsñ keyfiyet-i ahvâli ne gûne ketm ve ihtâ
olunur [101a] zâhir budur ki, Hudâ-y büzürg-vâr âlem vâkf- esrârdur ve bu cerîdeyi
tahrîrden murâdm temettu‘, menâfi‘-i disâr ve tefekkür-i mevki‘ ve resm-i dînâr
degildür. Zîrâ âgâh ve haberdârm ki, dünyâya müte‘allik olan tumturâk ve âsâr
mânend-i mâ-i câr[î] bir dall hayâldür. Sdkla maksûdmz ancak hayr du‘âdur.
Vallahü’l-müveffku ve hüsnü’l-me‘âb. 350

Netâyic-i kelâm ve’l-merâm Öktimür’i’ñ diyâr- Rûm’a firâra bâ‘is bu idi ki:
Sâbku’z-zikr Safâ Giray Hân, mezkûr begiñ kerîmesin akd-i nikâhla te’ehhül eylemidi
ve zann- glibi No[g]ay- bed-rây arzyla Safâ Giray tekrâr Krm’a hân olur kyâs eyler
idi ve bu fikr-i fesâd ta‘akkul eyleyüp, Gzî Giray Sultân, Rus vilâyetine gitdügi zamân
Öktimür, taraf- Rûm’a gelmege bâ‘is bu olmud. Vilâyet-i Rûm’a vusûlünde sâbk
hân- zî-ân olan merhûm Murâd Giray Hân- aliyyü’r-rahmet ve’l-gufrân hazretlerinüñ
sulb- kebîri olan sultân yanna varup, misâl-i huffâ nehârda ahfâ ve sayd cefâyla dah
ne zuhûr ider eklinde sâkin olmud. Ammâ Devlet Giray Hân hazretlerinüñ hidmet-i
erîflerinde sâlifü’z-zikr ve’l-beyân Öktimür Beg ile gavgs sebkat eyleyen Kadir âh
Mirzâ frsat bulup, hân hazretlerine: “Pâdiâhm, hâliyâ Öktimür didükleri bir fitne ve
ehl-i fesâd kimesnedür. imdi Rûm-eli’nde sâkin imi. Âl-i Osmân âsitânesine dah
ilticâ eylememi. Arz u i‘lâm idüp, hakkndan gelmek eger mukayyed olunmayup,
ihmâl olunur ise ol bir kallâ harîfdür. Elbetde tek durmaz ve intikmn bize komaz.
349
350

“Hamd ve minnet Allah’ndr.”
“Muvaffakiyet veren Allah’dr.”
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Mâl [u] menâli dah çokdur, vükelâ-y devlete düüp, [101b] tahmîldür ki, anlar dah
hilâf- inhâ ile mertebe-i tahk k düüre. Netekim selefde misâli sebkat iden Sefer Gzî
Aga-zâde slâm Aga, mezkûrñ pederi merhûm ve magfûr Mehemmed Giray Hân
hazretlerinüñ vezîri olmu iken Murâd Giray Sultân katl eyledükde ogl slâm Aga
havfla firâr idüp, Âl-i Osmân dergâhna vusûlünde mâl- vufûra sarfile Çoban Girayogl Âdil Giray’ hân itdirüp, merhûm Mehemmed Giray Hân, Krm halkyla ahd ü
yemîn eylediler. Âkbet kavm-i Tatar’ñ bî-vefâlg öhredâr olmagla bi’l-cümle
bozulup, Âdil Giray’ñ yanna gitmediler mi, Mehemmed Giray Hân- merhûm Kumuk
vilâyetine firâr itmedi mi. Bâ-husûs fî zamânnâ Âl-i Osmân vükelâs ol giden on
mertebe izdiyâdla mâl- gence mâ’illerdür. Mahall-i ihtirâzdur, bâk siz a‘lemsiz”
deyüp, dürlü endîeler dirdi ve: “Erbâb- dövleden bir gayr hân olmaga himmet iderler
ise mâl mükil olur” deyüp, hân hazretlerin küllî teevvüe brakd. Hemân aceleten bir
arz tahrîr ve tasvîr olunup, derûnunda mündericü’l-kelâm: “Mebde-i fesâd Öktimür Beg
hâliyâ ol tarafda fülân mahallde ihtifâ‘ itmi. Elbetde ahz olunup, hakkndan gelinmesi
lâzmdur” ifâdesin irâb eylediler. Arz- hânî vusûl- Âsitâne-i hâknî oldukda, hemân
bir fermân-i celîlü’l-unvân sdâryla, bostânc ustalarndan Arslan Usta nâm bir zebâni
ve ma‘an on be, yigirmi mikdâr gul-beyabânî bostânc selleta’llâhü ale’l-hnzîri
minvâlince ta‘yîn ve havâle olund. Anlar dah mahrûse-i Edrene’den acele birle revân
olup, Yanbol kasabasna vusûl buldukda [102a] kad ve kethudâ biri ve serdâr ve
tavâ’if-i askerîden yeñiçeri ve sipâh imtisâlen li-emri’l-âlî bi’l-cümle atlanup, taraf-
ehriyârîden slâh- tâzîler sipâri olunmudur bahânesiyle an isterler kelâmn âyi‘
eyleyüp, kazâ-i mezkûra tâbi‘ Saralca nâm karye[ye] vusûlünde tegfülen Öktimür
Beg’i basup, kayd u bendile Edrene’ye dogr alup gitdiler. Mahmiyye-i Edrene’ye
vusûlünde bilâ-te’hîr zindâna fermân olund.

Bu tarafdan Gzî Giray Sultân dah mübâir-agayla kat‘- menâzil idüp, ehr-i
Edrene’ye bir menzil mahall karîbinde mübâir-aga, sultâna: “Siz bunda bu gün oturak
buyurñ. Biz ilerü varup, ahbâr idelim. Görelim fermânlar ne yüzden sâdr olur” didiler
ve sultânla ol mahallde meks eyleyüp, habere müterakb ve muntazr oldlar. rtesi
varan âdemleri haberi mübâire ifâde eyledükde: “Buyuruñ cenâbñuz, pâdiâh- âlempenâh hazretlertleri gelsün deyü buyurmular” deyüp atlandlar. Ve mahmiyye-i
Edrene’ye vusûl buldukda hân, kapu-kethüdas olan eyh-zâde Abdi Efendi menziline
nüzûl oldlar. Hemân ol rûz beyne’l-asr ve’l-magrib an müâhede olund ki, iki yeñiçeri
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çorbacs, seksen mikdâr müsellâh neferâtlaryla gelüp sultâna buluup: “Buyurñ, sizi
sâhib-i devlet ister” deyüp, ale’t-ta‘cîl sultân süvâr eyleyüp, revân oldlar. Cümle
tevâbât dehet ile âyâ ne zuhûr ider eklile piyâde yanna düdiler. Ammâ gördiler ki,
vezîr sarâyna gitmeyüp, sarây- hümâyûna teveccüh olund. Tevâbi‘-i hidmetkârlar
ma‘lûm oldlar ki, gazab- ehriyârîdür, feryâd ü fignla dögülüp kaldlar. Hemân üç
hizmetkâr ma‘an efendilerinden ayrlup, sarây- hümâyûna dâhil oldukda, kapu-aras
dimekile [102b] müte‘ârif menzil-i nuhûset-karîn ve mehûr ma‘rûf temkîn magzûb-
aliyye olanlarñ merci‘ me‘âb- bir cây- mühlikîn olan menzile el-‘iyâzü bi’llâh mine’ssâmi‘in sultân idhâl eylediler ve ma‘an üç hidmetkâr- vefâdâr cânlarndan geçüp:
“Efendimiz itlâf olursa bu dünyâ-i dûnda bizim sag olmamz mühimm degildür” didiler
ve bilece girdiler. Hakk ki, aceb vefâdârlk eylediler. El-kssa, ol nâz-perver hân-zâde
ol eb-i târda mevt ender-mevt karâr idüp, nsfü’l-leylde bir em‘-i fîrûzân getürüp,
virdiler. Ol em‘ geldükde kendülerinden bi’l-külliye ümîdlerin kat‘ eyleyüp, havfla bir
cüz’î sadâdan: “te gitdik” dirler idi. Meger merhûm Sadr- âlî Hüseyin Paa hazretleri
ol em‘i irsâl iderler ki, sultâna terahhuman eb-i muzlimde olmamak içün imi.

Beytü’l-Münî:

Vilâ-i âlemde yâr olma sefîh [ü] ebtere aslan
Nedâmet mülâzim olmak aña bu cihân içre dimiler.

Gurâb olsa kulaguz râst gyetdür
Musâhib ola m laklak

bir mekân içre

Tâ’ife-i lâ yefkahûn 351 igvâsyla ol ehzâde-i civân-baht, bir niçe gün vâdî-i
girdâb- belâya düüp, ol cây- mühlikde târi’l-ankebûda tutulm kimes-vâr çâr nâ-çâr,
bî-karâr, bî-râht oldlar. Minvâl-i merûh üzre on sekiz yevm habs belâsyla giriftâr, on
tokuzunc gicesi 352 ilticâ-y sâ‘âdetde sultân, kapu arasndan ihrâc ve tlâk olunup ve
cürmi afv buyurlup, sâhib-i devlet, biñ gurû harc-râh in‘âm buyurdlar ve bir mikdâr
âdem ta‘yîn olunup, cezîre-i Rodos’a nefy olunmaga fermân olund. Ve lakin takdîrü’l351

“Anlaysz taife.”
Silahdâr, Nusretnâme, 276a’da Gazi Giray’n “Çünki Tatar senden honûd deil, imdi seni hân idüp
Krm’a gönderelim” eklinde mektuplar yazlarak Edirne’ye getirildiini ve buraya geldikten sonra 17
gün kap arasnda tutulduunu belirtmektedir. Uâkîzâde ise kap arasnda birkaç gün kaldn
yazmaktadr. Bk., Uâkîzâde Târihi, I, 452.
352
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azîzi’l-hakîm. 353

[103a] Bi-emri’llâhi Tebârek ve Te‘âlâ celle ânühû ve amme-

nevvâlühû hazretinüñ rûz- ezelde takdîr eyledügi mütebeddil olmaz ve eceli gelmeyen
kula mevt irmez. Velâkin erâzil gürûhyla sohbet eylemek elbet de nedâmet. Küllü
sohbetin mü’siratün 354 mefhûm ma‘lûm- sgr u kibâr oldug tahkîka irmidür. Sultân merkm bir alay No[g]ay- gürûh- mekrûhla ma‘an bulunmak sebebiyle nuhûset ve
ûmiyetleri anlara dah te’sîr eyleyüp, min inda’llah bunca zahmet ve akabe-i belâya
giriftâr olmasna bâ‘is old. 355

HKÂYET: Sülâle-i Âl-i Osmân Ferîdûn-unvân Sultân Mehmed bin Murad
Hân 356 aliyyü’r-rahmetü’l-gufrân zamân- erîflerinde hicret-i nebiyyü’l-mükerrem
salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerinüñ sekiz yüz on sekiz 357 târîhînde diyâr-
Krm’da bundan mukaddem Venedik kâfiri yedindeñ Gedik Ahmed Paa nâm bir dilîr,
Kefe ehrin ve Mañkub hisârn feth ü teshîre çkdug vakt derûn- kal‘adan ihrâc olunan
esîr-i müslimîn, slâmbol’a cerr içün gitmiler. Ol vaktde Krm hân merhûm Hâc
Giray Hân fevt olup, taht- saltanata iclâs oluncak veled-i reîdi Menli 358 Giray
Sultân’dan gayr olmadug hasebiyle ve sultân- mezbûr dah bir tarîkla kefere-i Firenk
yedine esîr bulunmas sebebiyle kavm-i Krm umûm üzre arz u mahzar tahrîr eyleyüp,
dârü’s-saltanatü’l-aliyye, merhûm Sultân

Mehemmed Hân hazretlerine âdem irsâl

eyleyüp: “Hâliyâ pâdiâhmz fevt olup, bir ferzend ve pesendi kalup, ol dah tâ’ife-i
353

“Fakat bu, azîz ve hakîm olan Allah’n takdiridir.”
“Bütün sohbetler iz brakr, etkili olur.”
355
Çada kronikler içerisinde Gazi Giray isyann en teferruatl anlatan kaynak Târîh-i Mehmed
Giray’dr. Çada Krm tarihçilerinden olan Abdülgaffar Krmî de bu olay hakknda önemli bilgiler
vermekle birlikte, genel olarak olaylar ksa bir ekilde anlatmay tercih etmitir. Ancak bu müellif, Târîhi Mehmed Giray’da bulunmayan baz bilgiler de vermektedir. Örnein Nogay mirzalarndan Carim Mirza,
Devlet Giray’a bir mektup gönderip, affedilemelerini istemitir ve eserde bu mektubun içerii hakknda
da bilgiler verilmektedir. Ancak Krmî, Devlet Giray’n, Gazi Giray’a affedildii yönünde bir mektup
yazdndan ise bahsetmez. Bk., Umdetü’t-Tevârîh, s. 23-26. Halim Giray ise bu olay Umdetü’tTevârîh’den özetleyerek aktarmaktadr. Bk., Gülbün-i Hânân, s. 129-131. Tespit edebildiimiz kadaryla
çada Osmanl müellifleri arasnda bu olay hakknda en teferruatl bilgiyi Uakizâde vermektedir. Bk.,
Uâkizâde Târihi, I, 450-453. Defterdar Mehmed ise isyanla ilgili bilgileri Uâkîzâde’den
aktarmaktadr. Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 702-705.
356
Metinde sehven “Yldrm Bayezid” yazlmtr.
357
Mehmed Giray, tarihi yanl vermitir. Gedik Ahmed Paa’nn Kefe seferi 880 (1475)’dedir. Bk.,
Selahattin Tansel, Fatih Sultan Mehmetin Siyasi ve Askeri Faaliyetleri, stanbul 1999, s. 271-278;
Danimend, Kronoloji, I, 333-334.
358
Metinde “Benli” olarak yazlmtr, ama 104a’da “Menli” eklinde yazlmtr. Ayrca müellifimiz
Hac Giray vefat ettiinde Mengli Giray’dan baka taht aday olmadn söylemesine ramen Mengli
Giray, Nur-Devlet ile taht için mücadele etmek zorunda kalmtr. Müellifimizin, Mengli Giray ve Fatih
Sultan Mehmed arasndaki münasebetler; Krm’n Osmanl tâbiyetine girmesi hakknda verdii bilgilerin
dier kaynaklarla mukayese edilerek yaplm bir deerlendirilmesi için bk., Halil nalck, “ Yeni
Vesikalara Göre Krm Hanlnn Osmanl Tâbiliine Girmesi ve Ahidnâme Meselesi”, Belleten,
VIII/30, (Ankara 1944), 185-229.
354
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Firenk keferesi yedinde esîr olmagla vilâyet-i slâm pâdiâhsz olmak mümkün
olmadug eclden Âsitâne-i sa‘âdetiñize recâ olunur ki; âh-zâdeñüziñ birin vilâyetimize
pâdiâh nasb olunmak bâbnda recâ vü niyâz [103b] olunur. Ahvâl-i pür-melâlimize
merhamet buyurasz” minvâlince âdem irsâliyle arz u mahzar itmiler. Âsitâne-i
hümâyûna nâmeleri vusûlünde bi’l-cümle erbâb- devlet, vükelâ-y saltanat- nîkhimmet bu umûr müâvere üzre iken nâme getüren Tatarlarñ ba‘z Kostantaniye
esvâklarnda seyrân u temââ eyleriken Krm’dan gelen esîrler mâbeyninde bir tâze
nevcivân müâhede eyleyüp, hemân tehîs eyledükleri gibi ayagna düüp, feryâd ü
fign eylediler: “Bire nedür asl ve niçe ite bizim pâdiâh-zâdemiz Hâc Giray Hân
merhûmuñ sulb- kebîri Mengli Giray Sultân budur ve esîr olmud. Hâliyâ halâs
olmu” didiler. Sultân Mehmed Hân hazretlerine kssay i‘lâm ve ifâde eylediler.
Pâdiâh- âli-câh ve bi’l-cümle nâs Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretlerinüñ hikmet-i
garîbesine hayrân oldlar ve hudâvendigâr hazretleri kelâm- vird-i bârlarndan kimseniñ
nasîbin kimse almaz” cevâbn buyurmular. Ale’t-ta‘cîl huzûr- hümâyûnlarna getürüp,
âhâne müzeyyen libâs ve hil‘at- fâhire ile müstagrk eyledükden soñra mâbeynlerinde
ahd ü mîsâk iderler ki: “Hilâf- er‘-i mutahhire biribirimize frsat buldugmz takdîrce
katl ve ziyân eylemiyelim. Her umûrda mu‘âvenet üzre olup, imdâd- dîn, küffâr- bedâyîn üzerine gazâlar eyleyüp, intikm alalm ve ba‘de’l-yevm silsile-i tâhirleriñ benden
bey‘at eyleyüp, ibtidâen benim ismim hutbesinde yâd ve ba‘de hân olan zî-ân zikr ide.
Bu urût- kuyûd tarîkndan dûr olmayup, tarafeynden mer‘î oluna” deyü
buyurduklarnda hân dah kabûl eyleyüp, dest-pûs- kâmkârla me’nûs oldukdan soñra
i‘zâz u ikrâm ve [104a] tevk r ü ihtirâm birle tug- pür-fürûg ve tabl- nakkre, mehter
ihsânla vilâyet-i Krm’a Mengli Giray Sultân 359 hân- zî-ân nasb olund ve tarafeynüñ
ahd-nâmeleri tahrîr olunup, bâbü’s-sa‘âdet ve’l-iclâl diyâr- Krm’a irsâl olunmudur.
Mehûr müte‘ârif el-gzî ve’-ehîd Sahib Giray Hân- sa‘îd merhûmuñ peder-i büzürgvâr Mengli Giray Hân ite budur ki, tahrîr olund.

Ahd-i mezkûr mürûr- zamânile mâbeynü’n-nâsda nisyân olmudur ve illâ
pâdiâhân- zevî’l-ihtirâmlar katnda mehûr ve mübeyyendür. Anñcün Gzî Giray
Sultân hilâf- mukannin zarar isâbet itmemidür. Yohsa gayr kimesneden ol vâdî-i
mühlike idhâl olunan necât bulmu en-nâdiru ke’l-ma‘dûm 360 misâlindedür. Tevcîh-i
359
360

Metinde “sultân” eklinde yazlmtr.
“Nadir olan ey yok gibidir.”
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sânî sa‘âdetli el-Hâc Selîm Giray hân-ogldur. Bâ-husûs pederleri emekdâr- ehriyârân
vükelâ-y dövleden çerâg- bî-pâyân in‘âm u ihsân sâhibi pâdiâh- zî-ân, hân- alî-ân
olmagn bi’l-külliye hâtr- erîfin syâneten sultân- mezkûr ol mahalle dah te‘dîb içün
idhâl olunmas münâsibdür.
olunsa
olunur.
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muktezâsnca olacak olur, olmas dah

mukadder olmudur. Vallahu a‘lem bi’s-savâb. 365 Netâyic-i kelîmât pür iber.

Pes Devlet Giray Hân- zî-ân, No[g]ay- bed-râydan kemâ-yenbag ahz- intikm
eyleyüp, No[g]ay hâlin vay eyledi. ikârn alm îr-vâr, bi’s-sa‘âdet ve’l-karâr diyâr-
[104b] Krm’a azîmet buyurdlar ve sürûr- zevkla ve mürûr- evkla tayy-yi merâhil
ve kat‘- menâzil eyleyüp, emîn evktdan bir mübârek sâ‘atde tahtgâh- hevâk n-i
Cengiziyân olan mahrûse-i Bagçe-sarây’a vusûl buldlar. Ve adl [ü] dâd-birle hükûmete
megl oldlar.

Bu tarafda pederleri el-Hâc Selîm Giray Hân, slâmbol kurbunda vâk‘ karye-i
Kad’da âlî sarâylar ve bir niçe yirde dah çiftligi olup, mütek‘id olmular idi. Devâm ömr-i devlet-i ehriyârî ev‘iyesiyle itigl üzre gâh sayd [ü] ikârile sahârâ cibâli
seyrân ve gâhîce lu‘bet getî-girân temââsna fikr-i ân zevk-i safâsyla muk m âsûdehâl ve fârig-bâl olmular iken rûzgâr rûzgâr elbetde cefâkâr olmagn

366

% }  "~

"{ | mazmûn üzre ol hân- zî-ânuñ bir mikdâr tab‘na muhâlif evzâ‘ ve etvâra
sülûk eyledi ve ehl-i dilleri lisân- tagla diledi. Pes Gzî Giray Sultân, Krm cânibinden
firârile kavm-i No[g]ay arasna dâhil oldukda, taraf- ehriyârîden bir niçe def‘a367
fermân irsâl olunup: “Bu tarafa gelesiz” deyü da‘vet olundukda itâ‘at itmediler. Bu
kerre cümle vükelâ-y düvel müâvere klup, Vezîr-i a‘zam Hüseyin Paa hazretleri,
eyhü’l-islâm

sellemehü’s-selâm

Feyzûllah e-ehîd hazretlerine hitâben: “Hâliyâ

Gzî Giray pederleri el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerine hitâben cenâbuñuz tezkere-i
erîfiñüzile ifâde buyurduk. Belki bu fesâd def‘ itmege anlar kdir olur idi. Ve siziñ
361

“Allah ne dilerse yapar.” Âli mrân, 3/40.
“üphe yok ki, Allah ne isterse hükmeder.” el-Mâide, 5/1.
363
“O, her dilediini yapar.” el-Buruc, 85/16.
364
“Hiçbir ya, hiçbir kuru ey yoktur ki apaçk bir kitapta (Allah’n bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da)
olmasn.” el-Enam, 6/59.
365
“Dorusunu en iyi Allah bilir.”
366
“Dünya müminin zindan, kafirin cennetidir.” Müslim, 4-2272/2956; Tirmizi, 4-562/2324.
367
Metinde “def‘an” eklinde yazlmtr.
362
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tezkere-i erîfiñüz redd olmaz ve kemâliyle sa‘y iderler. Ne ihtimâl ki, pederlerinüñ
emrine muhâlefet göstereler” deyüp, [105a] bu müâvere mûcibince eyhü’l-islâm
Feyzûllah e-ehîd sellemehü’s-selâm tarafndan el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerine
tezkere tesvîd olund ve derûnunda mefhûm- kelâm: “Hâliyâ Ak-kerman’da olan
ogluñuz Gzî Giray Sultân fiten ve fesâd semtine heves eylemiler. Hânedan- Âl-i
Osmân’a sû’-i kasd olanlarñ ahvâlleri neye müncer oldug ma‘lûmuñuzdur. Me‘mûl
olan budur ki, mektûb tahrîriyle ol sevdâdan ve bî-fâ’ide gavgdan oglñuz sultân fârig
iledesiz. Hyânet tarîk ne sâlik olanlarñ âkbetleri hayr olmamdur. Mülâhaza
eyleyesiz” deyü buyurmular ve illâ hilâf- kyâsile mefhûm- muhâlife gitmiler.
“Egerçi Gzî Giray Sultân, el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerinüñ ogldur, illâ ogl ata
sözin tutmamak mahall-i ta‘accüb degildür ve niçe def‘a vâk‘ olmudur. Hazret-i Âdem
nebî salavâtu’llâhi alâ nebiyyinâ ve aleyh zamânndan mîrâsdur. Netekim, Kbil ve
Hâbil hikâyesi mehûrdur ve âhân- selefden dah çok iler zuhûra gelmidür. Netekim
Sultân Selîm 368 pederleri Süleymân Hân’la cidâli vâk‘ olmudur. Ve eyhü’l-islâm
efendi hazretlerinüñ bu iler bi’l-cümle ma‘lûmlaryken hasbe’l-iktizâ vezîr-i nâmdârñ
kelâmn redd itmeyüp, bâ-husûs pâdiâh- âlî-vakr, Sultân Mustafâ Hân hazretlerinüñ
kendüleri dah: “Hâcemiziñ mektûb tahrîri münâsibdür” deyü sadr- âlî hazretlerine
sifâri buyurduklar mukarrer olmudur.

369

} q ¢ ±"| mefhûmyla emr-i âliyye

imtisâl eylemek elbetde lâzm, belki umûr- ehemdür”. Binâ’en-aleyh, zâlik eyhü’lislâm efendi dah tezkere tahrîriyle el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerine irsâl eylediler.
[105b] nde’l-vusûl mefhûm ma‘lûmlar oldukda, hân- alîan hazretleri mahzûnü’lkalb ve müte’essif künân bi-hasbe’l-zarûr mektûb tahrîriyle Gzî Giray Sultân’a irsâl
eylediler. erefü’l-vusûl hân hazretlerinüñ mektûb krâ’at olunup, mefhûm ma‘lûmlar
old. Lâkin ma‘an bulunan müfsidân No[g]ay igvâsyla bir vechile mesmû‘ olunmad ve
nasîhat-pezîr olmadugndan ve andan el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân dah sözüyle
münakkat olmadugn Âsitâne-i hümâyûna arz u i‘lâm eylediler. Lâkin vükelâ-y devlet
kat‘an i‘timâd itmediler: “Ne mümkündür ki, pederinüñ kelâmn redd eyleye? Hemân
murâdlar bir imi” deyüp, sû-i zann eylediler. Ol vakt içre sultân- sâmî-mekân Sultân
Mustafâ Hân halleda’llâhü mülkehû hazretleri ehr-i slâmbol’dan rhlet buyurup,
mahmiyye-i ehr-i Edrene’ye terîf buyurmular idi. Hemân bedîhî bir hatt- hümâyûn
368

Sultan Selim’den maksat II. Selim ise, bu padiah babas ile askerî bir mücadeleye girimemitir.
Kanuni ile mücadele eden olu ehzade Bayezid’dir. ayet I. Selim kasdediliyorsa, bu padiahn babas
ise II. Bayezid’dir.
369
“nsanlar meliklerinin dini üzeredirler.” Fethü’l-Bârî, 7-151/2622.
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tahrîriyle bir kapucba irsâl eylediler. El-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân cezîre-i
Rodos’a nefy olunmak fermân olund. Kapucba aga vusûlünde hân hazretleri ale’tta‘cîl Vezîr-i a‘zam Hüseyin Paa’ya âdem irsâl eyleyüp, ahvâli i‘lâm eylediler. Sadr-
âlî hazretleri slâmbol’da idi. Pâdiâh- âlî-vakr hazretleri salt sebk-vâr Edrene’ye
müteveccih olmular idi. Hüseyin Paa ale’l-fevr bir fermân tahrîriyle, kendü
kapucbalarndan birisin irsâl eyleyüp: “Hân hazretleri bizimile müerref olmadukça
kaldrmayup, te’hîr eylesiz” deyü tenbîh olund. El-kssa, bir haftadan ziyâde meks
olunup, sadr- âlî dah hân hazretleriyle mülâk olduklarnda hatt- hümâyûnda vâk‘
Rodos [106a] kelâmn Siroz’a tahvîl eylediler. Hân- alî-ân nâ-hakk yire ihtiyârlk
 q" ´ }  
âleminde azîm zahmet ed-rihal vâk‘ old. 370
 mefhûm üzre bi *
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muktezâsnca tevekkül-i Hakk eylediler.

Ba‘dehû bir niçe günde ehr-i Siroz’a vusûl buldlar. Meger ol vilâyet, vakt-i
yayda, havâs gyet issi ve sak l olmagn bi’l-cümle nâs mâh- Temmuz’da yaylaga
çkmak mu‘tâd- kadîmleri imi. Fi’l-hak ka ehr-i Siroz’ñ cânib-i imâlisinde vâk‘ bir
kûh- ser-bülend yayla imi ki, âb [u] havâs mümkün ta‘bîr degildür ve re’s-i cebelde
bir ehr-i azîm dah bünyâd olunmu. Mu‘tâd- müstemirreleri ibtidâ bu Temmuz’da ol
kûh- bülende urûc eyleyüp, mâh- Agustos mürûrna dek anda teneffüs ve ârâm
iderlermi. Aagda olan ehr içinde bulunan kimesne âfitâb- âlem-tâb- bî-eb,
mânend-i kebâb itmege karîb imi ve harr u harr- edîd tâkat- beerden hâric
merkezinde imi, el-uhdetü ale’r-râvî.

Bâ-husûs sa‘âdetli el-Hâc

Selîm Giray Hân- alî-ân hazretletinüñ vücûd-

erîfleri alîl ü za‘f hâlleri kemâlinde ve nâzîk-tab‘ ve nev ü nemâlar ekserîyâ diyâr-
Krm’dan ho-âb ve ho-havâ yerlerde nâz-perver olduklar mukarrer. Öyle vilâyetde
bir vechile tahammül ve tâkat getürmeyecekleri mu‘ayyen, ammâ ne çâre bi’l-iktizâ
yaylak ta‘bîr olunan kûhü’l-berze urûc itmeleri münâsib görüldi. El-kssa, azîmet
370

“Allah, sabredenlerle beraberdir.” el-Bakara, 2/153.
Uâkîzâde, Selim Giray’n Siroz’a sürülmesini olu Devlet Giray’n stanbul’a babasnn Silivri’de
bulunmasnn baz söylentilere yol açt ve devletin güvenliini tehlikeye soktuu için daha emin bir
yere yerletirilmesini isteyen bir mektup göndermesine balamaktadr. Bk., Uâkîzâde Târihi, I, 453.
Defterdar ise bu olay Uâkîzâde’denin verdii bilgilere dayanarak anlatmaktadr. Bk., Zübde-i
Vekayiât, s. 705.
372
“Bana Allah yeter. O’ndan baka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Ar’n
sahibidir.” et-Tevbe, 9/129.
371
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buyurdlar ve bu abd-i pür-taksîr, hân hazretlerinüñ kendülerinden [106b] su’âl eyledim.
Öyle buyurdlar ki: “Kasaba-i mezkûrda dörd gün istirâhat eyledük. Tevâbâtmzñ bi’lcümle misâl-i mâr derileri soyulup, harâret-i âfitâbdan nâçâr olduk. Yaylaka müteveccih
eyledükde alt sâ‘at mürûryla azîm zahmetile cebel-i mezkûra su‘ûd müyesser
olmudur” deyü nakl buyurdlar. El-kssa, azîmet buyurduklarnda umûmen a‘yân-
vilâyet istikbâlile gelüp, hân hazretlerine müerref oldlar. ‘zâz u ikrâm birle kûhü’la‘zamda vâk‘ ehre nüzûl buyurdlar. Egerçi urûcunda zahmet mukarrer, lâkin yaylak-
mezbûr mânend-i serr-i-nedîb etrâf u eknâf ükûfe gûne-gûnla müretteb lâle-zâr, her
köesinde andalîb zâr, âb- revânla memlû bir vâdî-i ferah-fezâdur ki, mürgn- elvân
lisân- hâliyle feryâd-nagme-künân, ecâr- müsmire ve gayr müsmire ecere-i tûbâ
gibi kasr- mînâya ser çekmi, acâyib ho havâ ve gûe-i tenhâ, ati‘me-i nefîse bâd-
havâ hân- zî-ân zevk ü safâda sâzendegân, ho-hân, agze-i hicâz ve gâh nidâ-y
pencgâh rast nagme-i dem-sâz idüp, gû u hûla dem beste-i hayrân olmakda ve küllîce
ulemâ efendiler ziyâretlerile mülâk olup, bahs-i ulûm- mesâ’il-i fkhyye ifâdesiyle
Aleyküm bi-mücâleseti’l-ulemâi ve istimâi’l-hukemâi li-enn’allâhe yuhyî’l-kalbe’lmeyyite bi-nûri’l-ilmi ve’l-hikmeti ke-mâ yuhyî’l-arza’l-münbiti bi-mâi’l-metari373
msdâk mûcebince bâ-husûs hukemâdan dah ebeh-i asr olanlarñ bir niçesi hidmet-i
erîflerinde olmagn anlardan dah küllî müstefîd 374 olup, zevk ü evkla sâkin oldlar.

[EL-HÂC AL AGA VE KAPLAN GRAY SORUNU]
Ammâ bu tarafdan Devlet Giray Hân- âlî-ân hazretleri [107a] No[g]ay gamn
def‘ ve Gzî Giray Sultân’ ref‘ eyleyüp, bi’l-cümle memleket kabza-i teshîrümdedür
ümîdiyle taht- hükûmetinde: “Menem dîger nîst”375 vâdîlerinde âlem-i zevkla
mesrûriken bi-hükmi’llâhi tebâreke ve te‘âlâ, ser-fitne bir köeden dah ba kaldrup,
sâbk pederleri sa‘âdetli el-Hâc Selîm Giray Hân- alî-ân hazretlerinüñ kendü abd-i
memlûk olan ve istihdâmlaryla kat‘- mertebe ile hazînedârbalk mansbna nâ’il olan
el-Hâc Ali Aga, Devlet Giray Hân mahmiyye-i Edrene’de hân oldug vakt el-Hâc Ali
Aga’y recâ eyledüklerinde anlar dah virmedi. Ta‘allül eyleyüp, ba‘de fermânla Ali
Aga, Devlet Giray Hân hidmetine ta‘yîn olundug zikr-i sebkat itmidür. Ve pederleri
373
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Metinde sehven “müstefît” eklinde yazlmtr.
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“Benden bakas yok.”
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hâtr-mânde oldug tevâtüre itmidür. El-kssa, kendülerine vezîr idüp, gitmiler idi.
Ammâ el-Hâc Ali Aga’nñ hemîreleri, el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerinüñ odalg
ya‘nî lisân- Tatar’da beykçi idi ve anlardan Kablan Giray Sultân nâm bir veled-i
reîdleri vücûda gelmidi. Agacas Devlet Giray Hân’la ma‘an diyâr- Krm’a gitmiler
idi. Gzî Giray Sultân mâbeyninde tarh oldukda el-Hâc Ali Aga, hân hazretlerine
Kaplan Giray Sultân’ bir kaç def‘an nûreddîn olmak içün recâ eyledi. Devlet Giray Hân
rzâ virmediler ve ma‘kl görmediler. Bâ‘is bu idi ki, efvâh- nâsda mütevâtir ve âyî‘
oldug üzre: “Hân hazretlerinüñ emmi-zâdesi bir sultân dah var idi ki, ismine nâyet
Giray Sultân dirler idi. Mezkûr Kaplan Giray’dan müsinn idi [107b] ve âb- kdem-i
Cengiziyân’da mukannen budur ki, hân-zâde bir hân-zâdeden bir gün, belki bir sâ‘at
ihtiyâr olur ise ol sinninde kihter olan sultân ol bihter olana kemâl tevk r ü ta‘zîm
iderler. Her ne mahallde râst gelse dest-pûs ile mürerref olurlar. Öyle âdet-i
müstahsene-i kadîm mâbeynlerinde vuk‘ bulup, böyle nizâm [u] intizâm eylemilerdür.
Siyemmâ küçük karndana mansb virildükde, büyük birâderi Krm’dan rhlet
itmelidür. Devlet Giray Hân binâen-aleyh zâlik emmi-zâdesin asr- devletinde terk-i
vatan itmesin revâ vü sezâ görmedigi ecilden Kaplan Giray’a nûreddînlik lâyk
görmemidi. Ammâ el-Hâc Ali Aga bir mu‘ânid-grrâ tab‘ harîf olmagn: “Elbetde
sözimüz olsun. Olmaz ise ben dah hidmet itmem” da‘vâsyla musir ü ilhâd tarîkna
sâlik olup, her çend ki, ibrâm eyledi. Murâd müyesser olmad. Âkbet-kâr Âsitâne-i
devlet tarafndan mukarrer-nâme ile klç, kaftânla Kbleli-zâde mîrâhûr- evvel aga
irsâl olunmud. Bir rûz Ak-kerman’da hân hazretleriyle mülâk olup ve ma‘iyeten
Krm diyârna gitmiler idi. Hân hazretleri, aga-y mezbûra kemâl-i tevk rla altm
aded Çerâkesü’l-âsl esîrler ihsân buyurup, semmûr kürk giydürüp, kemâ-yenbag
mahmî ve mer‘î ta‘zîm ü tekrîmden soñra aga-y mezkûr avdetlerine izn taleb eyledügi
vakt hân hazretlerinden recâ idüp: “Pâdiâhmdan niyâz olunur ki, Kaplan Giray Sultân
birâderlerin nûreddînlik [108a] hidmetin tevcîh ve ihsân buyurmañuz, bu bendeñüze
niyâz-mend olmaryla sa‘âdetli hân efendimizden recâ iderim” deyüp, hânñ dâmenin
pûs eyledi. Hân hazretleri dah bi’z-zârûrî def‘-i meclis eklinde ve aga-y mezbûrñ
syânet-i hâtriçün: “nâ’allâhü’r-rahmân idelim” deyü buyurdukda, tekrâr dest-pûs–
erîfleriyle müerref olup, devlet tarafna avdet ve müteveccih oldlar. Meger bu ikdâm tâmla recâya bâ‘is, el-Hâc Ali Aga sâbkda hân hazretlerine bir niçe def‘a Kaplan
Giray, nûreddîn olmasna recâ eyler, bir vechile kbil-i imkân husûl recâ müyesser
olmadug ecilden mîrâhûr aga hâmîligi birle aga-y mezbûra ilticâ ve recâ ider: “Hâliyâ
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hân hazretlerinüñ misâfiri ve pâdiâh- Âl-i Osmân huld- mülkehû hazretlerinüñ aga-y
âlî-kadrisiz. Bir vechile recâñuz redd olmaz” deyüp, ahvâli i‘lâm eyler. Mîrâhûr- evvel
aga dah mühri

hâtr- hân hazretlerinden recâ eyler. Ammâ derd-mend, ol recâ

sebebiyle bâ‘is-i fitne oldñ deyü der-i devlete vusûlünde katl olund.

El-kssa aga gitdükden soñra Devlet Giray Hân, el-Hâc Ali Aga’y huzûrna
da‘vet eyleyüp ve : “ Hülle-i ûlâdan bire mel‘ûn ! Sen beni eytân- aliyyü’l-la‘ne gibi
igvâ ile pederim el-Hâc Selîm Giray Hân hazretleri bir veliyu’llâh mertebesinde
pâdiâhñ inkisâr- kalbin ahz itmege sebeb oldñ. Devletimiz asrnda senüñ
münâfakatñ ile Âsitâne-i aliyye’den pederimize ne gün sitem oldysa bizden bilindi ve
ihtiyârlk eyyâmnda eddü’l-rihale bâ‘is oldñ. Ba‘dehû Gzî Giray karndamz dah
tahrîk eyleyüp, bunca gavgya sebeb ve sultâna musîbet [108b] ugrayup, mâbeynimizde
alâ rûz’l-kyâm adâvet-i küllî ve tefrîk hâsl itmege bâdî sensin. Bundan kat‘- nazar
küçük karndamz dah zlâla sa‘y idersin. Hemân zimmetüñde olan muhâsebâtñ gör.
Ba‘dehû senüñle dah iim vardur” deyüp, gazabla huzûrundan def‘ itdiler. Meger elHâc Ali Aga’nñ dah derûnuna havf müstevlî olmu imi. El-hâ’inü hâifâ’ 376. Emr
efendimiziñ deyüp, tara old. Efvâh- nâsda Kaplan Giray, nûreddîn olmaga el-Hâc Ali
böyle ikdâme sebeb: “Mutlak Devlet Giray Hân’a sû’ikasd vardur” übhesi âyî‘ idi.
Muhassal- kelâm el-Hâc Ali Aga ol eb hânesine vusûlünde Kaplan Giray Sultân’a
dah ahbâr idüp: “Sâ‘at leyl dördde iken yannda bulunan getürmede hafîf, bahâda sak l
sîm [ü] zîrr ve cevher ksmndan dermiyân eyleyüp, yügrük esb-i sabâ-reftârlara süvâr
olup, kandasn kal‘a-i Kefe deyü firâr ve agyâr [u] tarrâr-vâr dîdeden nihân olup,
gitdiler. 377
BEYT
Firâr iden karâr itmez
Karâr iden firâr itmez
Mahallinde firâr iden karârnda karâr itmez
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Bk., dipnot no:92.
Halim Giray, Kaplan Giray ile Devlet Giray’n arasnn bozulmasn Kaplan Giray’n, Devlet Giray’
büyütmü olan Belsini kabilesini ar bir ekilde cezalandrmasna balamaktadr. Devlet Giray, Kaplan
Giray’dan bunun intikamn almak istemi ve bunun üzerine Kaplan Giray önce Kefe, daha sonra da
stanbul’a kaçmtr. Yazar, bu olay Seyyid Mehmed Rza’nn es-Seb’u’s-Seyyâr adl eserindeki bilgilere
dayanarak anlatmaktadr. Bk., Gülbün-i Hânân, s. 130-131.
377
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mefhûmunca pür bâl açm akb-vâr kanat büküp, gitdiler. Sâ‘at leyl-i tokuza vardukda
hân hazretlerine haber olup: “Hâliyâ vezîriñüz ile birâderiñüz ittifâken firâr ihtiyâr
itdiler” deyince hemân ardlarndan sekbân bölükbalar ta‘yîn olunup, kal‘a-i Kefe’ye
varunca kodlar yetimediler. El-Hâc Ali Aga ve Kaplan Giray Sultân Kefe’ye girüp
sâkin oldlar. Hân hazretleri, kalgalar olan Sa‘âdet Giray Sultân dah ta‘yîn [109a]
eylemi idi. Kalga sultân dah kal‘a-i Kefe’ye varunca yetidükde hân hazretlerine i‘lâm
eylediler. Hân dah Kefe paasna ve Kefe kads-efendiye mekâtib tahrîriyle âdem irsâl
eyleyüp, mefhûmunda: “Elbet de el-Hâc Ali hyânet ile firâr itmidür ve sultân dah aña
tâbi‘ olmudur. kisin ma‘an tarafumuza irsâl eylesiz” didükde el-Hâc Ali çünki hândan
böyle ikdâm müâhede kldukda hemân Kefe’de vâk‘yeñiçeri ocagna cân atup,
düdiler ve Kefe müftisi efendiye ve paaya azîm tazarru‘ ve niyâz ile: “Hâliyâ bir za‘îf
mürd mikdâr cânumuz size sgna geldük. Bizi hâna virmekden, kendüñüz katl eylen”
deyüp, nâli ü zârîler kldlar. Anlar dah gayret[e] gelüp: “Elem çekmeñ. Bu kal‘a
pâdiâhñdur ve bizler aña mahkûm olmuzdur. Biz sag iken sizleri hân alamaz” didiler
ve devlet Giray Hân’dan gelen kimesneye cevâb virüp: “Hâliyâ bu kal‘a pâdiâh- rû-y
zemînüñ tasarrufundadur ve yeñiçeri kullar ve ocak agalar ve cümle ulemâ vü sulehâ
râz degildür ki, bize gelen kimesneyi tutup, virmek lâyk- mürüvvet degildür ve rz-
pâdiâhîdür, zâr- gîryân ele virile. Lâkin mücrim-i mezbûrlar bir sefîneye tahmîl
olunur ve pâdiâh- âlem-penâh dergâhna irsâl idelim. Eger recâlar varsa pâdiâh-
Ferîdûn-unvândan arz ve iltimâs ider ve illâ cebren almak murâd iderler ise cümlemiz
krlmaynca virmeyüz” deyü cevâb virüp, yolladlar ve nâme tahrîr ile gelen âdeme
haberi i‘lâm eylediler.

Bâ‘dehû kavl-i mezkûr üzre Kaplan Giray’ ve el-Hâc Ali’yi bir sefîneye
bindürüp, [109b] der-i devlete irsâl eylediler. Bir niçe gün Bahr-i Siyâh’da beyne’lemvâc sergerdân olup, âkbet slâmbol Bogaz’ndan mürûr ile ehr-i Kostantaniye’[ye]
vusûl bulup, temur brakdlar. Herkes âd u hürrem selâmet hâle ükr ile senâ dem bedem dilde tekrâr eyledükden soñra hemân el-Hâc Ali gine yeñiçeri ocagna varup
düdiler. Ol mahallde slâmbol k’imakam olan feyz-i mükerrem Osmân Paa 378 idi.
Mesmû‘ oldukda Kaplan Giray Sultân’ sarâyna getürüp, azîm tevk r eyledi. Ba‘de’l
ziyâfe at bindürüp, kürk giydirdi ve kendü sarâynda bir oda ta‘yîn ve hidmetkâr ile ve
bi’l-cümle levâzmâtn tertîb eylediler. Osmân Paa hakk- nân- nemege ri‘âyet eyledi.
378

Burada kasdedilen kii Küçük Osman Paa’dr. Bk., Sicill-i Osmânî, IV, 1039.
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Bu dah evketlü el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerinüñ Çerkes kölelerinden Âl-i
Osmân’a hediyye irsâl eyledügi çrag idi. Anñçün Kaplan Giray’ñ tevk ründe taksîrât
itmege sa‘y itmidür. Muhassal- kelâm vuk‘ü’l-hâl mahmiyye-i Edrene’de Âsitâne-i
cihân-bâni Osmân Paa arz u i‘lâm eyledi. Ammâ bu tarafdan Devlet Giray Hân dah
der-i devlete arz [u] tahrîr ile âdem irsâl eyleyüp, mefhûmunda: “Hâliyâ hidmetimizde
vezîrimiz olan el-Hâc Ali hyâneti zuhûr idüp, taraf- ehriyârîye ilticâ ve firâr itmidür
ve birâderimiz Kaplan Giray’ dah izlâl ve tahrîk itmi ve getürmidür. Ve zimmetü’lzemimesinde vâk‘ muhâsebâtumuz görülmeyüp ve niçe umûrumuza müte‘allik
musâlih-i müzlimîn

mechûl ve mu‘attal kalmag ile niyâzdur ki, el-Hâc Ali ‘yi

tarafumuza irsâl buyurla” mefhûmunu ifâde eylerler. Ba‘z vükelâ-y düvel [110a] elHâc Ali’ye sâhib çkmak hân hazretlerine irsâl olunmakdan men‘ eylediler ve bir
fermân ile el-Hâc Ali Aga’y lmiye adasna nefy eylediler ve Kaplan Giray Sultân’
dah Bahrü’l-Ummân ya‘nî Bogaz Hisâr’na nefy olunup, Devlet Giray Hân’a vuk‘
üzre i‘lâm eylediler ve ol senede el-Hâc Selîm Giray Hân hazretleri ehr-i Siroz’dan
tlâk olunmaga hükm-i hümâyûn sâdr olmagla taraf- mîrîden sirem arabalar ve üter
ve esterler ta‘yîn olunup, kasaba-i Yanbol kurbunda vâk‘ sâbk pederleri, merhûm,
cennet-mekân Bahâdr Giray Hân hazretlerinüñ ocag karye-i Fndukl nâm mahallde
vâk‘ çiftlige ve karye-i mezkûr ve Yanbol kendülerine hâs olmagla ol mahalle irsâl
olund. Sa‘âdet ve devlet birle gelüp sâkin oldlar, sene 1113,

sâlis aere ve mi’e ve

elfde vuk‘ buld. Hân- zî-ân derûn- saf ile devâm- ömr-i devlet-i pâdiâhî ve
zillu’llâhi ehinâhî du‘âsyla müdâvîm oldlar.

[EL-HÂC SELÎM GRAY’IN HASTALII]

Bu esnâda bi-emri’llâhi tebârek ve te‘âlâ el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerinüñ
zücâc- mizâc münkesir olup, yevmen fe-yevmen maraz müted oldukda âkbet Devleti Âliyye’den tabîb recâsyla mektûb irsâl eylediler. Taraf- ehriyârîden Koyun-ogl nâm
bir Firenk Yahûdîsi irsâl eylediler. Hân hazretleri za‘îfü’l-hâl olup, maraz dah nikrîs
oldug mu‘ayyen old. Tabîb-i mezkûr tedâviyle mukayyed old. Ammâ üç ay mikdâr-
zamân mu‘âlece eyleyüp, kat‘an eser-i ilâc zâhir olmad ve hekîmleriñ [110b] cehline
haml olund ve itidâd- emrâzdan gayr fâ’ide zâhir olmayup, âhirü’l-emr: “Bu karye
havâs gyet sak l-dânî galîzdür. Anñçün edviyyeniñ te’sîri zuhûr itmez ve ilâcdan
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fâ’ide hâsl olmaz” deyüp, havâya isnâd eylediler. Ve “Elbetde bir ho havâ ve âb
mekâna teferrüc tarîkyla tebdîl-i havâ buyurmalsz” deyüp, tahrîke baladlar. Amma
el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerinüñ maraz nikrisden istik-i tabile tebdîl olup, bir
mertebede iüp, za‘îfü’l-hâl olmular idi ki, bir tarafdan bir tarafa harekete mecâli
olmadugndan hüddâm ve cevârîler döndirüp, hareket eyler idi ve sinn-i erîfleri hod
yetmi seneye karîb olmud. Ammâ kavl-i hükemâya gyet i‘tibârlar hasebiyle ol
Yahûdî mel‘ûnlarnuñ kavliyle âmil olmaga râz oldlar. Hemân mu‘accelen karye-i
Fndukl’dan azîmet buyurup, araba ve koçular ve tahtü’l-revânlar hâzr oldukda lâkin
hân hazretlerinüñ bir vechile za‘af kemâlde ki, koçu ve tahtü’l-revâne tahammülü
olmadug eclden tâbûtü’-ekl bir sandûk ihdâs eylediler. Çâr köesine kullâblar 379
bend olunup, bunca huddâm ve tevâbi‘leri boyunlar üzerine tahmîl idüp, kadem bekadem hân hazretlerin karye-i Fndukl’dan kazâ-i Yanbol’ya tâbi‘ Cagrgan nâm
karyede sâbku’z-zikr merhûm Sa‘âdet Giray Hân çiftligi olan mahalle gelince piyâde
omuzlar üzre getürdiler. Çiftlik-i mezkûrda konup, sâkin oldlar. Be gün mikdâr
temekkün olup, hak kat tebdîl-i [111a] havâdan bir cüz’î istirâhat müâhede olund.
Lâkin sevdâlar dah glib olmagn andan dah rhlet idüp, kasaba-i Yanbol kurbunda
cisr-i Karguna’da meâyih-i izâmdan zübdetü’l-muhakkk n eyh Ahmed Efendi
Celvetî tarîknñ âb- reviyyi ve ebehi bir vücûd- mükerrem, zâhir ve bâtnda âlim ve
ulûm- ettâda kâmil [ü] mâhir, sâhib-i nefes ve zarîf-bûü’l-heves bir kimesne olmagn
nehr-i Tunca üzerinde bir nâ‘ûre-i bülend ya‘nî su çevürür dolâb- bî-mânend îcâd
eyleyüp, bosâtîn-i nâs ol sâkyyeden hâsl olan mâ’-i mübârekile iki üç kt‘a bostân
sulañup, bostâniye ksmet olunur idi. Ve âcibü’s-seyr mevzi‘ lâ-mekînü’t-ta‘bîr idi.
Andan kat‘- nazar ol dolâb- bî-devâbbñ meyânnda vâk‘ olan mîle üstâdâna bir niçe
çarh dah vaz‘ eyleyüp, bir göz esbâb- dak k dah vuk‘ bulmud. Hem nâ‘ûre cevâlân
idüp, mâ-i revân nehr-i Tunca’dan ihrâc eyler ve esbâb- dak k dah ma‘iyyetiyle devr
eyleyüp, dâneyi kendüsi harc ider. Netîce biri hâsl ve birisi mahsûl olmu gûyâ kerâmet
ile bünyâd olmu bir garîbü’-ekl te’lîf itmiler idi ve nihâyetinde bir azîm bagçe-i
elvân, secere-yi müsemmere ve bostân hod kezâlik ve bir hoça kbil süknâ kök dah
bünyâd buyurup, ba‘z yârân- safâ teferrüc tarîkyla varup, ziyâretlerinde def‘-i gam
pür-melâl müyesser olur idi.

379

Metinde “kllâb” eklinde yazlmtr.
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El-kssa, hân hazretlerine mahall-i mezkûr ba‘z nüdemâ ta‘rîf eyledüklerinde 380:
“Efendimiz eglenecek bir hûb makmdur” deyü tahrîk [111b] eylemiler idi. Karye-i
Cagrgan’dan dah azîmet buyurup, mahall-i Musufe vusûl buldlar ve hayme ve
sâyebânlar kurulup, ol makmda on be gün mikdâr- zamân tebdîl-i havâ ve tashîh-i
mizâc ümîdiyle ârâm olund. llet-i mezkûr kat‘an zâ’il olmad. Andan dah rhlet
olunup, kasaba-i slimye fevknda vâk‘ kûh- bülend-unvânñ zirve-i a‘lâsnda Kubnâr dimekile ma‘rûf ve eher bir mâ-i latîf ki, misâl-i ayn- hayâtdan niân virür, ol
mekân- vâlay hân- zî-ân hazretlerine vasf eylediler. Hemân shhat ümîdiyle: “Elbetde
giderim” didiler. Netekim ne kadar kim tevâbât men‘i tarafna sâlik olup: “Sa‘abdr,
yollarnda araba ve koçu yürümek mümkün olmaz. Sengistân, zayyk tarîk imi ve ubûr
kabil degildür” didükce hân hazretleri dah ziyâde harîs ve ikdâmla: “ Elbetde giderim
ve

381
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& }&\*& # &<%! & x& =& mefhûm ifâde iderler idi. Âkbet nâçâr yigirmi mikdâr araba-i

câmûs tedârik olunup ve hân hazretlerine dörd esb-i kavî koulmu. Metîn bir koc
hâzr olup, müteveccih oldlar. Âheste âheste kasaba-i slimye cânibine niyyet, yaylak-
Ku-bnâr
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$ ! &?#$<! &>&= hükmiyle âmil olup, ve yettehizûne mine’s-sahârî ktâ

ehliyle mu‘âmil oldlar. Ol vaktlerde ki, Fndukl’dan irtihâl olund. Vezîr-i a‘zam,
nizâmü’l-âlem Hüseyin Paa hazretlerinden iki def‘a hân hazretlerinüñ hâtrn
tefahhusan hazînedâr olan Mehmed Aga ve bir dah Karakulak Ahmed Aga’y irsâl
buyurdlar ve biñer altun [112a] dah harclk irsâl buyurmular idi ve pâdiâh- âlempenâh Sultân Mustafâ Hân hazretleri dah biñ seksen sürh-i meskûk ve bir semmûr kürk
ihsân buyurup, hân hazretlerinüñ hâtrlarn su’âl iderler idi. Elbetde her geldükçe biñ
altun harclk gelmesi mukarrer idi. Hân hazretleri arz- hâl eyleyüp, gelen âdemile
sâhib-i devlete niyâz iderler ki: “Hâlâ ahvâl-i pür-melâlimize terahhum buyursunlar.
Za‘fm hod kemâlde ömrim âhire irmü görünür. Bu illetden halâs ve necât ümîdim yok.
Eltâf- keremlerinden recâ olunur ki, bârî oglumuz Kaplan Giray Sultân’ Seddü’lBahr’dan tlâk buyurla. Fevt eylerisem beni defn eyleye” deyü mektûb tahrîriyle niyâz
eylemiler. Sadr- âlî huzûrna vusûlünde hemân aceleten emr-i erîf tahrîr ve tlâk-
Kaplan Giray içün âdem ta‘yîn eylediler. Ale’l-fevr menzîliyle Kaplan Giray’
getürdüp, pederleri el-Hâc Selîm Giray Hân tarafna irsâl olund. Anlar dah sür‘atile
gelüp vusûl bulmular idi. Hulâsa-i kelâm kasaba-i Yanbol’da mahal-i mezkûrdan
irtihâl eyledükden soñra kasaba-i slimye’ye tâbi‘ Çubukl nâm karye kurbuna nüzûl
380

Metinde “eyledükdüklerinde” eklinde yazlmtr.
“Onu yüce bir makama yücelttik.” Meryem, 19/54.
382
“Dalardan evler yontuyorsunuz.” el-A‘raf, 7/74.
381
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buyurup, bir gice anda sâkin olund. rtesi ale’s-seher rhlet buyurup, kasaba-i
slimye’ye vusûlünde bi’l-cümle a‘yân- vilâyet, kd ve eyh istikbâl eylediler.
Mu‘azzez ü mükerrem kasaba-i mezkûr kurbunda Dolablarderesi nâm menzile terîf
buyurdlar. rtesi ale’s-sabâh [112b] menzil-i mezbûrdan rhlet eyleyüp, azm-i Kubnâr’ deyüp, teveccüh eylediler. Hâh-nâ-hâh alt sâ‘atde tarîk-i ba‘îdden re‘s-i cebele
urûc buyurdlar. Azîm sâyebânlar ve çâdr ve evliyeler kuruld ve hân hazretlerine
bnâr- mezkûrñ üzerinde bir kök ihdâs olunup, hattâ koçusn tekerleklerinden çkarup,
ol mevzi‘ üzre konulmu. Bu abd-i pür-taksîr Mehmed Giray- hak r dah irtesi azîmet
eyledim. Ser-i cebele vusûl bulduk. Hak katü’l-hâl bir vâdî-i cennet misâldür ki, ecâr u
vâlâs ±
» ~@ |@ }

huzrân âvâz, her zîbâs elvân atlâs

383
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 müâhede olunur bir

makm- ferah-fezâ-y kulûbdür ki , 384 |}Ã » 

  "@
@   zirve-i a‘lâsnda nümâyândur.
Hân- zî-ân hazretleri ol makmda bir ma‘hûd üzre istirâhat eyleyüp, harem-i
hümâyûnlaryla üç gün sâkin olund ve dördüñci gün havânñ bürûdetinden tabî‘atlarna
sklet hâsl olup, menzil-i mezkûrdan irtihâl ve avdet buyurdlar. Ve kasaba-i slimye
kurbunda vâk‘ Esyablar karyesine nüzûl buyurdlar. Sene 1114, erba‘ aere ve mi’e ve
elf mine’l-izzeti ve’erefi fî ehr-i rebî‘ü’l-âhir, mâh- Agustos’uñ on tokuzunda re‘s-i
cebelden nâzil oldlar ve kasaba-i slimye kurbundan dah irtihâl buyurup, Zagra
karyelerinden Kzlckl nâm karye bnârna nüzûl eyleyüp, on gün mikdâr sâkin
oldukdan soñra âkbetü’l-emr gine Fndukl karyesine terîf ile vusûl ve sâkin olund.
Lâkin maraz [u] illeti kat‘an [113a] zâ’il olmayup, belki izdiyâd bulmudur. Fî
zamânnâ tabîb, hâzîk olmadug nümâyân old. Dörd ay mikdâr zamân ilâc eyleyüp,
kat‘an nef‘î müâhede olunmamdur. Hemân itlâf- mâldan gayrs görülmemidür.
Hakk sübhânehu ve te‘âlâ, tabîb-i câhilden cemî‘ müslimîni hfz eyleye! Bi minhî ve
keremihî.
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Metinde Kur’an ayetine atf yaplmaktadr. Sündüs, istebrâk (ince ve kaln ipekler). Bk., el-Kefh,
18/31; ed-Duhan, 44/53; el-nsan, 76/21.
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HKÂYET- SADR-I ÂLÎ HÜSEYN PAA, rahmetu’llâhi aleyh.

Bi-emri’llâhi te‘âlâ vezîr-i âsaf-iyem Hüseyin Paa-y mükerrem dah ikest-i
mizâc olup, yevmen fe-yevmen elemi veca‘yi izdiyâdla mesâlih-i müslimîn dîvân
olunmadug ecilden mu‘attal kalmagla bi’l-âhire pâdiâh- âlî-tebâr hazretleri mühr-i
sadâreti Hüseyin Paa’dan ahz u kazb buyurup, azl olund ve mahrûse-i Kostantaniye
kurbunda vâk‘ çiftliginde mütemekkin olmak üzre izn-i hümâyûnlar vuk‘ buld ve
Hüseyin Paa dah çiftligine müteveccih oldukda ehr-i Edrene’de vâk‘ esvâklardan
halk- âlem du‘âlar eyleyüp: “Ugrñ hayr olsun devletlü ! Biz senden âkiriz. Allahü
te‘âlâ dah âkbetüñ hayr eyleye. Encâm müyesser idüp, senden râz ola” didiler ve hayli
kimesneler müte’essif olup: “Hayfâ ki, böyle bir âdil 385 vezîr çok devrde ele girmez”
didiler. El-kssa-i pür-hisse Hüseyin Paa hazretleri çiftligi olan mevzi‘e vusûl buldukda
maraz- veca‘yi izdiyâdla ilâc- tabîbden kat‘an fâ’ide olmayup, âhirü’l-emr hâtif-i
gaybdan gû- cânna
387
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#' emrin lisân- hâlile beyân eylediler, rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyh. Bir vezîr-i

sâhib-i tedbîr idi. Bi-emri’llâhi te‘âlâ baht güâd olmagla herc ü merc, perîân hâl olan
âleme nizâm buldrup, ke’en bir gavgy def‘ eyleyüp, mebde’lerin nâ’im eylemidi.
Vakt-i asrnda halk- âlem râhat buldlar. Hakk te‘âlâ taksîrâtn afv eyleye, âmîn!

BEYT

Kesen her hükmi çün tîg-i kazâdur
Siper def‘ine ol ceng rzâdur

Pes takdîr-i Rabbânî birle Hüseyin Paa merhûm old, rahmetu’llâhi aleyh. Lâkin
devvâr- felek fitnesi nâ’im idi, bîdâr old ve merhûmuñ hazînedârlgndan çkan
sâbku’z-zikr Mehmed Aga’y getürüp, zindâna habs eylediler. Azîm hakretler ve
ikenceler eylediler. Biñ kîse guru taleb olund. Bi’l-cümle mâln fürûht itdirüp, zabt
385

Metinde sehven “âdîl” eklinde yazlmtr.
“Her nefis ölümü tadacaktr.” el-Enbiya, 21/35.
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“Sen O’ndan raz, O da senden raz olarak Rabbine dön!” el-Fecr, 89/28.
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“Biz Allah’nz ve nihayet O’na döneceiz.” el-Bakara, 2/156.
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olundukdan soñra kni‘ olunmad. Âkbet-kâr Kanl-kuyu nâm mahall esfelü’s-sâfilîne
idhâl olunup, üç ay mikdâr zamân ol hafîr-i cahîmde karâr itdirdiler. Kimesne
merhâmet eylemedi. Âkbet ihrâc olunup, bir sene mikdâr vakt göz habsiyle
gezdürdiler. Hattâ Sultân Mustafâ Hân culûsunda halâs old. 389

HKÂYET- DALTABAN MUSTAFÂ PAA.

Mûmâ-ileyh Abdûllah evlâd olup, Srbü’l-asl olmagn Âsitâne-i devletde Kara
brahim Paa merhûma intisâb eyleyüp, çâdr mehterligi hidmetinde nev ü nemâ hâsl
eyleyüp, ba‘de yeñiçeri ocagna duhûl eyledi. [114a] Sümme 390 serden-geçdi agas
olmagla haylice nîk-nâm tahsîl eyledi. Ba‘dehû bir tarîk ile cebeciba old. Soñra
yeñiçeri agalg rütbesine nâ’il old. Ba‘dehû üç tûg vezâretile ihsân olunup, Anatol
mansblarnda ve Rûm-eli menâsbnda Bosna-sarây ve Sofya tevcîh olundukdan soñra
eyâlet-i Bagdâd- behit-âbâd ihsân olund. Ba‘de’t- tasarruf Basra üzerine varup, tâ’ifei Urbân’dan kal‘a-i Basra’y feth idüp, bir hayli nîk-nâm tahsîl eyledi. ehyü’l-slâm elmerhûm Feyzullâh- e-ehîd Efendi sellema’llahü te‘âlâ hazretlerinüñ himâyeti
sebebiyle Hüseyin Paa-i merhûm azlinden soñra mu‘accelen âdem ve hatt- hümâyûn
irsâliyle Bagdâd’dan der-i Devlet-i Âsitâne’ye getürilüp, sadâret-i uzmâ makm
mührile teslîm ve ihsân u in‘âm olund. Ammâ kendü zâtnda nefsine bahâdr kimesne
oldug muhakkak. Lâkin cehl-i mürekkeb olmagla her iinde hiffet ü acûl oldug
müâhede olunmudur. Netîce-i behîce pesendîde-i ukalâ olamad. Çünki Daltaban
Mustafâ Paa sadr- âliyye nâ’il olund. btidâen ehr-i Edrene’de millet-i nasârâdan ne
kadar zmmî kefere varsa bi’l-cümle yasak eyleyüp, siyâh kalpak ve kara esvâb ve
krmuz babuç giyeler ve hammâma vardukda ayaklarna dogan zili takup, mü’minîn ve
mü’mineler mâbeyninde temiz ve ma‘lûm olunmak içün fermân eyledi. Fil-vâk‘
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Mehmed Giray, burada Defterdar Mehmed Aa olayn kartrmtr. Öncelikle Mehmed Aa zaten
II. Mustafa dönemi defterdarlarndandr ve müellifimizin, onun padiahn cülusunda serbest brakldn
belirtmesi yanltr. Çada Osmanl kaynaklarndan Zübde-i Vekayiât, s. 738’da Mehmed Aa’nn hapis
maceras daha farkl anlatlmaktadr. Bu kaynaktan örendiimize göre Mehmed Aa, Amcazâde Hüseyin
Paa’nn sadrazaml döneminde yapt harcamalarla göze batm ve bu sadrazamn azlinden sonra
takibata alnmtr. Mehmed Aa’nn mal müsadere edilmi, ama yaplan hesaplamalar sonunda fazla bir
servete sahip olmad anlalmtr. Buna ramen serbest kalmak için Hazine’ye 400 kese akçe vermesi
art konulmutur. Mehmed Aa’nn ise bu mebla ödeyecek kadar paras olmad için tekrar hapse
atlm ve ancak Râmî Mehmed Paa’nn sadareti döneminde hapisten çkabilmitir.
390
“sümme” kelimesi metinde mükerrer yazlmtr.
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melâ‘în-i hâsirîn Edrene keferesi tehîs olunmakdan kalmlar idi. Bu tedbîri beyne’nnâs mergûb ve müstahsen görüldi.

Ammâ bu vakt içre diyâr- Krm’dan Devlet Giray Hân hazretlerinden arz ve
Krm kavmi mahzaryla îrîn mirzâlarndan [114b] ve boy beglerinden birer âdem ve
ulemâ-i e’immeden dah vekîlen bir âlim efendi otuz mikdâr âdemiyle gelüp, ehr-i
Edrene’ye vusûl buldlar. Konak ta‘yîn olund. Ba‘dehû Sadr- âlî Daltaban Mustafâ
Paa’ya mülâk oldukda arz u mahzarlar krâ’at olunup, mefhûmunda: “Hâlâ Moskov
keferesi katlihima’llâhü ecma‘în gelüp vilâyetimiz kurbunda on iki sâ‘ât mikdâr
mahalle bir kal‘a-i cedîd ihdâs eyledi ki, hâliyâ bizim hayvânâtmz mezra‘sdur.
Mikdâr- kal‘a-i mezkûr beher dîvârnuñ tûl iki yüz elli kulac, çâr köe oldug takdîrce
cirmi biñ kulâc olur. Ve derûn- kal‘aya otuz biñ araba beksimât ve yedi biñ araba bârûd
ve cebehâneye müte‘allik eyâyla mâlâmâl eyledükden soñra yigirmi biñ nefer-i
müsellâh kâfir-i dalâlet-rehberile toldrup, ba‘dehû Azak kal‘asnda nehr-i Ten üzerine
tersâneler 391 îcâdyla hâlâ yetmi aded balbân kalyon ve üç yüzden ziyâde ayka ve biñ
kadar kayk ve açk ketîsi ve bundan mâ‘adâ çekdirme ve mavna frkate bi’l-cümle üç
biñ pârelik yelkenü’l-beste ve hâzr, frsat günine müterakbdur. Cezîre-i Krm elden
gitdi. Eger bize mu‘în ü zahîr olursañuz bize izn virüp ve imdâd eyleyüp, bu k kefere-i
dûzah-mekîniñ vilâyetin târâc olunmaz ise iimiz tamâm olur. Ve illâ mühimm olunmaz
ise fasl- bahârda bi’l-cümle hânelerimiz ihrâk- bi’n-nâr eyleyüp, cezîre-i Krm’ hâlî
koyup, gitmemiz mukarrerdür. imden geru cezîre-i mezkûrda kbil-i sükenâ ve râhat
olunmaz. Moskov keferesi kuvvet sahibi la‘îndür. Deryâ tarafndan geldükde bizim
muktele itmege kudretimiz yetimez” deyü feryâd eylediler. [115a] Ba‘dehû gayr
yüzden cevâba âgâz eyleyüp: “Selefde bize viregeldükleri hazînelerin dah virmediler”
didükde vükelâ-y devlet dah fehm itdiler ki, feryâddan maksûd simm ü zerrimi. Krm
kavmi bu sözleriyle i‘tibârdan düdiler. Ammâ Moskov kralnuñ balyoz olan la‘în, ol
vakt tarîk-i risâlet ile gelüp, ehr-i Edrene’de sâkin idi. Sadr- a‘zam, balyoz huzûrna
da‘vet eyleyüp, kal‘a-i mezbûrñ keyfiyetinden istifsâr eyledükde, melâ‘în-i eyâtanîn
tedbîr-i cevâbda: “Belî! Kal‘a ihdâs mukarrer. Lâkin kendü hudûdumuzdadur ve bâ‘is
budur ki; Butakani Kazag tüccâr tâ’ifemizi rencîde itmekden hâlî olmadug ecilden ol
bir beyâbâne kal‘a bünyâd mutlak tüccârmuz hfz u hrâset olunmak maslahat içündür
ve kendü snurmzda bünyâd olunmudur. Eger hilâfmz var ise âdem irsâl idüp,
391
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tecessüs buyuruñ. Kizb oldukda hakkmzdan gelüñ” didiler. Paa-y merkm küllî
i‘timâd hâsl eyleyüp ve rüvetile ba‘z vükelây aña dâhil eylediler ve arz- hân ve
mahzar- Krm’ tekzîb eylediler. “Ancak bunlarñ maksûd kal‘ay kam‘ degildür. llâ
Moskov keferesinden semmûr kürk ve kakm sincâb ve hazîne, zeheb [ü] fizza dinildi.
Ve nakz- ahd eyleyüp, salâh- mîsâk kat‘ ve halel virmek oldug bilindi” didiler.

Lâkin Daltaban Mustafâ Paa, sâbk el-Hâc Selîm Giray Hân recâsyla yeñiçeri
agas [115b] olup, ba‘dehû üç tûgla vezâret rütbesine nâ’il olmas dah anlarñ efâ‘ti ve
himâyeti sebebiyle olmagla derûnunda muzammir idi ki: “rînce bir tarîkla el-Hâc
Hân’ Krm’a hân eyleye. Bu def‘a zuhûr ile bundan ziyâde frsat olmaz” deyüp, Sadr-
âlî Daltaban Mustafâ Paa, pâdiâh- slâm hazretlerine varup, i‘lâm iderler ki: “Hâlâ
Krm halknuñ nizâm el-Hâc Selîm Giray Hân’la bulunur. Gayr ilâc olmaz”
didüklerinde pâdiâh- âlî-câh dah bu husûsda ahvâle vâkf olmadug ecilden: “Sen
bilürsün. Hemân kimi ma‘kl görürsüñ bizim makbûlümüzdür” derler. 392 Hemân ol vakt
içre bir muhtell koçu ve bir kapucba ta‘yîn eyleyüp, karye-i Fndukl’ya irsâl iderler.
Ale’t-ta‘cîl hân hazretlerine gelmek içün hatt- hümâyûn îsâlinde hân hazretleri dah
ikeste vü beste mahmiyye-i Edrene’ye azîmet buyurdlar. 393 nde’l-vusûl bir müferrih
sarây- âlîye nüzûl itdirüp, bir hafta mikdâr istirahât olundukdan soñra târîh-i hicretü’l-
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Mehmed Giray’n olay anlatm ile Silahdâr ve Defterdar Mehmed Efendi’nin anlatm arasnda
önemli farklar bulunmaktadr. Özellikle Silahdâr, Nusretnâme, 282a-282b’de olay ksaca öyle anlatr:
Ruslar Krm’n etrafn âdeta kuatmlar ve onlara yaama hakk vermez olmulardr. Ganimet için
yaplan aknlar Krmllar için hayati önem tamasna ramen Rusya ile yaplan anlama gerei bu gelir
kaynandan mahrum kalmlardr. Silahdâr Mehmed Paa’ya göre sorunun temelinde Amcazâde ile
Feyzullah Efendi’nin Rusya ile yapt sulh görümelerine Krm’dan kimseyi çarmamalar
yatmaktadr. Krm Han Devlet Giray, Daltaban Mustafa Paa’ya yazd mektupta: “Sulha bizi
kartrmadlar. Bir kör Tatar olsun bârî tarafmzdan içinizde bulunsun deyü ricâ idegördüm, kabûl
etmeyip bize küllî ihânet ettikleri…” diyerek ikayetini dile getirmitir. Krmllar, Osmanl Devleti’nin
Rusya ile anlama yapmalarn bir ihânet olarak alglamaktadrlar. Bu ikayetler üzerine Daltaban, Han’a
gizlice gönderdii mektuplarda askerini hazr edip Bucak’a gelmesini istemitir. Daltaban Mustafa
Paa’nn bu mektuplar Reisülküttap Râmî Mehmed Paa tarafndan Feyzullah Efendi’ye iletilince önce
Krm Han Devlet Giray azledilerek yerine Selim Giray getirilmi ve daha sonra da Daltaban’n azlinin
yolu açlmtr. Defderdâr ise Zübde-i Vekayiât, 757-759’da Krm birliklerini Rusya ile yaplan
anlamay ihlal ettikleri için suçlamaktadr. Uâkîzâde de Devlet Giray’n azledilmesini benzer biçimde
anlatmaktadr. Bk., Uâkîzâde Târihi, I, 535-536. Devlet Giray’n azledilmesine yol açan gelimeleri
teferruatl bir ekilde anlatan baka bir çada Osmanl kroniinde ise olayn farkl bir boyutuna
deinilmektedir. Moskova’nn Özü ve çevresindeki faaliyetleri hakknda bilgi vermek için Kalga Saadet
Giray, yanna toplad birliklerle Bucak’a gelmi ve Özü Valisi Yusuf Paa’ya tehditkâr üslubla yazlm
bir mektub göndermitir. Krm birliklerinin isyan hali stanbul’u rahatsz etmi ve bu gelimelerden
sorumlu tuttuklan Devlet Giray azledilmitir. Bk., Anonim Osmanl Tarihi, s. 200-203; Ulaabildiimiz
kadaryla Osmanl kroniklerinin aksine, çada Krm tarihlerinde bu mektuplama trafii ve sonrasnda
yaananlar anlatlmamaktadr.
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Defterdâr, Zübde-i Vekayiât, s. 759’da Selim Giray’n 19 Receb 1114’te Edirne’ye geldiini ve Sinan
Paa Saray’na yerletirildiini yazmaktadr.
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muhterem salla’llâhü te‘âlâ aleyhi ve sellemüñ biñ yüz on dörd senesi ehr-i a‘bânü’lmu‘azzamann altnc Bâzâr-irtesi gün mahmiyye-i ehr-i Edrene’de el-Hâc Selîm Giray
Hân hazretlerin azîm alaylar ile sarây- hümâyûna müteveccih olunup, i‘zâz u ikrâm ve
tevk r ü ihtirâm birle pâdiâh- âlî-tebâr hazretlerinüñ huzûrna getürdiler. Hattâ
huzûrlarna vardukda ihrâm içinde koyup, meytü’l-ekl pâdiâh [116a] dest-bûsla dah
müerref olmaga iktidâr olmayup, hemân bir meyyit-i müteharrik karusna konulmu.
Zihî pâdiâh ki, yetmi seksen sag ve sâlim hân-zâde sâlyâne-hor variken öyle za‘îf
kimesneyi râhat [u] karârnda komayup, elbetde hân olmaga bu lâykdur didü. Ve ks
ale’l-bâk . Fefhem. 394 Ba‘dehû pâdiâh hazretleri eyle bir iki kelîmât eyleyüp, klç ve
kürk ve sorgc ihsân idüp, diyâr- Krm’a hân olund ve bir hafta mikdâr istirâhat
eyleyüp, mâh- mezkûruñ on dördünci güni 395 ehr-i Edrene’den irtihâl eyleyüp, diyâr-
Krm’a müteveccih oldlar. Ve Kaplan Giray Sultân’ nûreddîn eyleyüp, ilerü irsâl
olund ve Gzî Giray’ cezîre-i Rodos’da kal‘a-bend iken tlâk olunmaga fermân
olunup, âdem irsâl eylediler ve Krm kalgalg ihsân olund ve sa‘âdetile çekilüp
gitdiler. Bir mertebe ilzâm olunmudur ki, Sadr- âlî Daltaban Mustafâ Paa hazretleri,
hân- zî-ânñ pâbûclarn kendüsi alup, kademlerine kendüsi giydürürler idi.
BEYT

Devlet ikbâl idince böyle gerek
zdiyâdla dah tûe gerek

Çârñuz old havâk n-i Krm
Hacc idüp cümleye old takdîm

Âferîn baht- küâd ne güzel
Ezelîdür ezelîdür o ezel

Görincek an dimi kavm-i No[g]ay
Mürde galtak minhû u Selîm Giray

394

“Geriye kalan da buna kyas et, anla!”
Defterdar’a göre Selim Giray, Edirne’de bir kaç gün kaldktan sonra 13 aban’da buradan ayrlmtr.
Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 760. Silahdâr ise Nusretnâme, 282a-282b’de hann Edirne’de alt gün kaldn
ve yedinci gün yola çktn yazmaktadr.
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Netâyic-i kelâm inne’l-merâm [116b] el-Hâc Selîm Giray Hân cânib-i Krm’a azîmet
buyurdlar.

HKÂYET- EL-HÂC SELÎM GRAY HÂN DÖRDÜNC DEF‘A HÂN-I ZÎ-ÂN
OLDUGIDUR, sene 1114.

Nedür bu gîtî-i döñek cidâli
Aceb pür-fitne der-engîs edâl

Zuhûr eyler niçe biñ dürlü ekâl
Kyâs itmek gamm-gîn an ukkl

Kaçar biñ fitne dürlü çün aradan
Ayrr ogl gamm- devlet atadan

Gine bir tarafa i old nümâyân
Ne resme vasf ide çün an insân

Ola m böyle fitne, bu isyândur
Aceb degil bu devr âhir zamândur

Pes Daltaban Mustafâ Paa, el-Hâc Selîm Giray Hân hazretlerin hân eyledügi
Devlet Giray Hân sem‘ine vusûl buldukda cemî‘ Krm beglerin ve ulemâ efendilerin
em‘ine cem‘ idüp, müâvere olund. Bi’l-cümle sgr u kibâr ahd ü yemîn eylediler ki:
“Eger Âl-i Osmân vükelâs bizim arz u mahzarmz hilâf- inhâ idüp, gayr hân nasb
eylerler ise senden gayr hân kabûl itmeyecegiz”

396

deyüp, halef-i billâhi’l-alâ a‘lâ.

Bi’l-mecmû‘ kasem eylediler. Pes Devlet Giray Hân dah mezbûrlarñ kasemine i‘timâd
eyledi. Hemân kalgas olan birâderi Sa‘âdet Giray Sultân’ ser-leker idüp, Ak-kerman
diyârna irsâl eylediler. Kalga sultân dah bir mikdâr tevâbâtyla atlanup, Ak-kerman’a
vusûl buldukda No[g]ay kavmi yanna duhûl eyleyüp, umûmen No[g]ay’la ahd ü
396
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yemîn eylediler. Ba‘dehû cümle No[g]ay [117a] kavmi atlanup, kasaba-i smâ‘îl’e
teveccüh eylediler. Ol ân Yûsuf Paa nâm bir vezîr Babadag kasabasnda ser-asker
olunmud ve No[g]ay kabîlesinden bir kaç mirzâ firârla Yûsuf Paa’ya gelüp, kalga
sultânñ ve No[g]ay- bed-râyñ sû’ikasdn paa-y mezkûra nak r-i ktmîr i‘lâm
eyledükde Yûsuf Paa dah fermân idüp, kasaba-i smâ‘îl’üñ etrâfna dâ’iren mâ-dâ’ir
muhkem handak kesdirüp ve tabyalar ihdâs ile toplar çeküp, hâzr oldlar. Pâdiâh-
slâm tarafndan dah fermânlar sâdr olup, tâ’ife-i askerîden ehl-i tîmâr ve âzeb, zü‘emâ
ve yeñiçeri ve sipâh ve topç ve cebeci, Yûsuf Paa yannda istihdâm olunmaga fermân
olund. Vüzerâdan dah on beden mütecâviz paalar ta‘yîn olunup ve cümle Dobruca
ve Deliorman ve nehr-i Tuna kenârndan Belgrad’a varnca nefîr-i âmm olunup, tâg
No[g]ay üzerine emr olunup ve her kazâdan ikier ve üçer yüz ve ba‘zndan be yüz
sekbân yazdrlup, Balkan’da olan zayyk derbendlere hfz içün konuld ve No[g]ay
kavminden azîm vehme düülüp, hattâ ehr-i Edrene’yi dah tâ-be-sehr her gice
beklediler. Belki sarây- hümâyûn bile sakladlar. Bi-emri’llâhi te‘âlâ bir azîm havf ve
aknlk müstevlî olup: “te No[g]ay, kalga sultânla ma‘an ve hân dah yüz biñ
askerile geliyor imi. [117b] te geldi” deyüp, ehr-i Edrene’de çok kimesne mâl u
menâlün hafr idüp sakladlar. Süphânallâh böyle bir havf kalup, nâsa ârz olmud ki,
niçe ideceklerin bilmezler idi. El-kssa, bir aydan mütecâviz halk- âlem tevîden hâlî
olmad. 397 Âmmâ Ak-kerman’da olan kalga sultân asâkir-i

No[g]ay ile yürüyüp,

kasaba-i smâ‘îl’[e] geldükde hemân Yûsuf Paa toplara âte iddirüp, No[g]ay kavmine
sahrâ-y Ak-kerman’ teng itdiler. 398 No[g]ay, nâçâr olup, döndüler ve Âl-i Osmân
vükelâsndan ba‘z vüzerânñ çiftliklerine hücûm idüp, mâl [u] erzâkn yagma ve ihrâk-
bi’n-nârla çiftlikleri harâb eylediler. Ve Bogdan, Eflak üzerine yürimek istedükde,
Bogdan ve Eflak begleri müdârâyla kalga sultâna ve belli balu olan No[g]ay
mirzâlarna birer mikdâr peke irsâl eyleyüp, recâ vü niyâzile halâs oldlar. Âmmâ bu
tarafdan dah Kaplan Giray mukaddem irsâl olunmud. Yûsuf Paa yanna varup, nehr397

Edirne ve stanbul halknn yaad korkuyu Defterdâr da anlatr. Hatta bir kaç gün ar souk olunca
Tuna nehri donmu ve halkn korkusu birkat daha artmtr. Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 761. Yine çada bir
Osmanl kroniinde korkunun gerçek sebebi daha açk bir ekilde anlatlr. Krm’daki isyan hareketini
önlemek için bu kadar büyük bir askerî birliin sevki stanbul ve Edirne halkn üphelendirmi ve
Krm’dan ziyade Rusya’nn bir saldrsnn olabilecei korkusundan halk bu iki ehri boaltmaya
balamtr. Bk., Anonim Osmanl Tarihi, s. 201-202.
398
115b’nin derkenarnda yazlanlara göre: Yusuf Paa, Devlet Giray’a azlini bildiren mektubu
götürmesi için bevvâbân- hassa aalarndan birini hana göndermitir. Krm ileri gelenleri, bu aay
Krm’a girmeden önce yakalam ve onu dövdükten sonra yar çplak bir vaziyette Yusuf Paa’ya geri
göndermilerdir. Aa, Yusuf Paa’nn yanna ulatnda bandan geçenleri tek tek anlatmtr. Osmanl
Devlet erkan ise bu yakksz hareketten Devlet Giray’ sorumlu tutmutur.
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i Tuna ile kasaba-i Kili’ye bir çekdirmeye süvâr olup gitdiler ve No[g]ay mirzâlarnuñ
ba‘z firârile Kaplan Giray yanna cem‘ olmaga baladlar. Âmmâ kalga sultânñ ümîdi:
“Krm askeriyle Devlet Giray Hân ite bu gün gelür, yarn gelür” deyüp, nâzriken
hemân bir harîf at boynuna düüp gelür ve mektûb

kalga sultâna virir, krâ’at

olundukda sultânñ beeresi gâh sararup ve gâhî [118a] agarr. Yannda bulunan
No[g]ay mirzâlar su’âl idüp: “Nedür asl pâdiâhm. Çehreñüzde eser-i elem mülâhaza
olunur. Bâ‘is nedür ?” didüklerinde, “Hayr, bir ey yok” deyüp, ketm eylediler. Hemân
ol gice yügrük atlar hazrlayup, tevâbâtyla azm-i cânib-i Krm deyüp, karâr firâra
mütebeddil ider. Meger Krm halk, Devlet Giray Hân ile ahd ü yemîn ve lâf ü güzâf
iderler. Hân dah kavillerinde sâdk kyâsile atlanup, Ur kal‘asna giderler ve Seyran
begine âdem irsâl eyleyüp: “te ben yemînimde musaddk olup, hâlâ kal‘a-i Ur’a
yetidim. Aslen sizlerden hareket yokdur. Bu âna dek te’hîr oluncak i degildi. Bâ‘is
nedür ?” deyüp, âdem irsâl eylerler. Vusûl buldukda begler bi’l-cümle cevâb idüp:
“Bizim Âl-i Osmân pâdiâhna âsî olmaga ne iktidârmz vardur. Gelen hân dah
efendimiz. Hemân hân yoll olsun biz ölmez hânñ kuluyuz” deyüp, cevâb virdiler.
Çünki cevâblar Devlet Giray Hân’a vusûl buldukda âh u efgn eyleyüp: “Hay
mel‘ûnlar! Hem bizi igvâ idüp, maksûdlar bizim felâketimiz imi. imdi böyle mi
cevâb eylediler” deyüp, bükâ ile kal‘a-i Ur’dan avdet ile cânib-i Çerkes’e müteveccih
old ve ol ân kâgd tahrîriyle kalga sultâna ahvâli i‘lâm eyledi ve kendüsi yannda olan
hizmetkârlar târ-mâr olup, [118b] dörd sâ‘at mikdâr bir karaya varnca seferden
çekilüp gitdi. Ba‘dehû bir kaç Çerkes curalar gelüp, âh [u] fignla vilâyet-i Çerkes’e
revân olmudur. Çerkes’e vusûlünde Kabartay nâm mahalle iriüp, mütemekkin old.
Hîn-i tahrîrde hâlâ ol vilâyetde sâkin olmudur ve kalgas Sa‘âdet Giray Sultân dah
Edrene’den iriüp, ma‘an Çerkes vilâyetine vusûl buldlar. Âmmâ el-Hâc Selîm Giray
Hân, ogl üzerinden taglîben taht- hükûmetün ahz eyleyüp, Ak-kerman’a vusûl buld.
Umûmen No[g]ay kavmi gelüp, pây- pûsla müerref oldukdan soñra hemân derhâl
diyâr- Krm’a azîmet eyledi. Vusûlünde tahtgâh- havâk n-i Cengiziyân olan Bagçesarây’a nüzûl buyurup sâkin oldlar. Lâkin mizâc- erîfleri kat‘an tashih olmayup,
meflûc oldlar. Bu tarafdan Yûsuf Paa dah çünki ber-vefk dil murâd hâsl old. Elli
biñ mikdâr askeriyle yürüyüp, No[g]ay kavmi beynine vusûl buld. Cümle askere
konaklk ta‘yîn eyleyüp, ol k anda sâkin oldlar ve No[g]ay kavmine öyle rencîde ve
zulm [ü] ta‘addî itmidür ki, Haccâc- zâlim dah görse terahhum eyler idi. Ve alt yüz
kîse mikdâr akçelerin alup, her hâneye on keyl bugday, bir kâv ve be keyl a‘îr tekâlîf
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salup, No[g]ay hâlin vay itmidür. Biñ hergeleye mâlik olan bây- Tatar belki bir at
bulamaz olmudur ve tasarruf eyledükleri [119a] avret ve oglan kyâsdan hâric
olmudur. No[g]ay- bed-râyuñ âh [u] efgnna felek dah güzer itmidür.

[EDRNE VAK‘ASI]

Bunlar bu hâlde iken bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ ehr-i Kostantaniyye kavmi
dah hurûc eyleyüp, bir ugurdan krk elli biñ mikdâr ulemâ efendiler bir araya tecemmü‘
eylediler ve pâdiâh- Ferîdûn-unvân tarafna arz u mahzar ile Ayasofya eyhi ve bir
niçe efendileri dah taraflarndan vekîl eyleyüp, irsâl eylediler ve bunlarñ cem‘iyyet
itmeden mukaddem Daltaban Mustafâ Paa, eyhü’l-islâm olan Feyzullâh Efendi ile
mâbeynlerinde husûmet hâsl olup, Daltaban Mustafâ Paa hod kemâl mertebe gazûb
zayyk ile mehûr kimesne olmagn bir tedbîr eyler ki, eyhü’l-islâm ve ogl nak b
efendiyi bir tarîkü’z-ziyâf da‘vet eyleyüp, mahall-i ziyâfetde ikisin dah katl idüp, kendü
havfndan bulunur bir nesne ermeye ümîdiyle bu tedârikü mübâeret eyler. Lâkin
eyhü’l-slâmuñ tarafgîrlerinden birinüñ ma‘lûm olup, efendi hazretlerine ahvâli i‘lâm
iderler ve hemân ol ân eyhü’l-islâm efendi atlanup, sarây- hudâvendigâra gider.
nde’l-vusûl pâdiâh- âlî-câh hazretlerine müerref olup: “Pâdiâhm hâlâ Sadr- âlî
Daltaban kuluñ bu bendeñe böyle kasd oldugunda gayr cümle Krm ve No[g]ay
halkn ayaga kaldrmaga bâ‘is olmudur. Ve beni tarh eyleyüp, seni dah cülûs itmek
murâd eyler” deyü ilk [119b] idince hemân pâdiâh- âlî-tebâr hazretlerin havfa
düürüp, hâseki agay irsâl ve Daltaban Mustafâ Paa’y huzûrna da‘vet buyurdlar.
Geldügi gibi mühr-i vizâreti ahz idüp, kapu arasna fermân olund. Derd-mend Daltaban
dörd ay mikdâr vizâretile kelle-i bî-devletden ayrlup, üçünci gice katl olunup, lâesin
Sarây Meydân’na brakdlar. 399 Ve bundan mukaddem elçilik tarîkyla Nemçe çâsârna
399

Çada Osmanl kroniklerinde Daltaban Mustafa Paa ile Feyzullah Efendi’nin aralarnn bozuk
olduu yönünde bilgilere yer verilmekle birlikte sadrazamn, eyhülislam ve onun olunu bir ziyafette
öldüreceine dair bir bilgi yer almaz. Defterdar, Mustafa Paa’nn baz edid davranlarda bulunduunu
anlatr ve azledilme sebebi olarak Devlet Giray ve adamlarn gizliden gizliye isyana tefik etmesini
gösterir. Bk., Zübde-i Vekayiât, s. 762; Uâkîzâde ise sadrazamn azledilme sebebi olarak farkl
iddialarn ileri sürüldüünü söylemesine ramen bu iddialarn ne olduu hakknda bir bilgi vermez. Bk.,
Uâkîzâde Târihi, I, 538. Müellifi bilinmeyen yine çada bir Osmanl kroniinde sadrazamn Devlet
Giray’ alttan alta tefik etmesi sebebiyle azledildii belirtilmektedir. Bk., Anonim Osmanl Tarihi, s. 203;
Daltaban Mustafa Paa’nn azledilmesini dier çada Osmanl kroniklerine yakn sebeplerle izah eden
Raid, eserinde Mustafa Paa’nn daha önceki görevlerindeki zorbalklarndan da bahsetmektedir. Bk.,
Raid Tarihi, II, 571-575. Bu olaylar anlatan çada Osmanl kroniklerinin banda hiç üphesiz Silahdâr
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varup, mu‘âhede-i sulh u salâh akd eyleyen Re’îsü’l-küttâb Râmî Mehmed Efendi
hazretlerine kubbe-niîn olmak üzere üç tûgla vizâret ihsân olunmud.

Daltaban Mustafâ Paa merhûm katl olundukda eyhü’l-islâm sellemehü’s-selâm
Feyzullâh Efendi merhûmuñ re’yiyle Râmî Mehmed Paa sadr- vezârete münâsib
görilüp, hemân fermânla sarây- hümâyûna da‘vet olunup, mühr-i vizâreti, pâdiâh
hazretlerinden Râmî Mehmed Paa’ya ihsan olund, fî sene 1114, erba‘ aere400 ve mi’e
ve elf. Çünki Râmî Mehmed Paa’ya sadr- vezâret râm ve ber-vefk- dil kâm hâsl old.
Kerr-i evket ve azamet ve fürsat birle hükm ü hükûmane itigl gösterüp ve her
umûrunda ehyhü’lislâm efendi re’yiyle meveret üzre amel eylediler. Âmmâ slâmbol
kavminden vekâletile irsâl olunan Ayasofya eyhi ve otuz nefer ulemâ efendiler kasabai Hafsa’ya vusûl bulup, pâdiâh- âlî-tebâr hazretlerine i‘lâm olund. Hemân Edrene
bostâncba [120a] olan yâdigâr iki yüz mikdâr bostânc neferâtla mezkûr ulemâ
efendilere karu irsâl olunup, ve tamâmen nefy olunmas sipâri olunmu. Bostâncba
aga Hafsa’ya vusûlünde ulemâ efendileri da‘vet eyleyüp: “Murâdñuz nedür ve arz u
mahzarlarñuz çkarñ görelim” deyü söyler. Mezkûr efendiler: “Bizi vekîl nasb
eyleyen, umûmen slâmbol ulemâ efendileri bu arz u mahzar mutlak pâdiâhmzñ
bizzât kendü dest-i erîflerine viriñ” deyü sifâri eylediler. Bostâncba añlamad deyü
cevâb virince aga-y mezkûr gazaba gelüp, ulemâ efendileriñ bir ikisin arzn ykup,
hattâ topuzyla birini mecrûh ider. Ba‘dehû arz u mahzarlar darben ye’dlerinden ahz
idüp, çâk çâk eyledükden soñra vekîl olup, gelen ulemâ efendileri arabalara tahmîl ider
ve cezâyirden birine nefy ider. Irzü’l-mü’minini ke-demihi 401 mûcebince rz [u] nâmûs-
ulemây çâk çâk eyler. Umûmen Kostantaniye halknuñ arz u mahzarlarnñ dili oldug
kimesneye ma‘lûm olmayup, âyâ bunca ulemâ ve sulehânñ maksûdlar ne ola deyü bir
ferd hâceti olmad. Âmmâ ba‘dü biñ kerre nedâmetin müâhede eylediler. Lâkin soñra
peîmân olmakdan fâ’ide lâ-tahsîl. Pes ulemâ efendiler bu hakretile sürüldükden soñra
gelmektedir. Silahdâr Mehmed Efendi, Devlet Giray ve Krm ileri gelenlerinin stanbul’a gönderdii
yardm mektublarndan ve bu mektuplara Daltaban Mustafa Paa’nn olumlu yaklatndan bahseder. II.
Mustafa, Feyzullah Efendi’nin tefikleriyle Krm’dan gelen mektuplarda iddia edilenleri haksz ithamlar
olarak görür. Yine II. Mustafa’nn, Feyzullah Efendi’nin yönlendirmesiyle Devlet Giray’ azledip, Selim
Giray’ dördüncü defa han tayin etmesi üzerine Mustafa Paa’nn da buna fazla direnemediini belirtir.
Mehmed Giray, Daltaban Mustafa Paa’nn, Feyzullah Efendi ve olunu bir ziyafette öldürmeyi
düündüünden bahsetmesine ramen Silahdâr daha farkl bir tertipden bahseder. Mustafa Paa, olaylarn
aleyhine gelitiini gördüü zaman Ocak halkndan ve Devlet Giray’dan askerî destek istemi, ama ocak
halk buna yanamamtr. Krm’da yaplan aratrmalar sonunda Mustafa Paa’nn Devlet Giray’ da
alttan alta tefik ettii ortaya çknca azledilmitir. Bk., Nusretname, 282a-282b.
400
Metinde “aere” kelimesi yazlmamtr.
401
“Müminin rz u namusu, kan gibidir.”
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Kostantaniye kavmi istimâ‘ eyledükleri gibi umûmen yat ve yarag ve asker birle
tedârike megl olup, üç Cum‘a namâz ehr-i slâmbol’da klnmayup, dükkânlar
[120b] kapanup, her esnâf bayrak kaldrdlar ve mecmû‘ ulemâ ve sulehâ ictimâ‘
eyleyüp, Çrbc Çayr’na

hayme vü hargâh ve pâr u pengâhlar kuruld ve

mâbeynlerinden Ahmed Paa nâm bir ma‘zûl paay izn-i âmmla vezîr eyleyüp, ba‘de
yeñiçeri agas ve kz-askerler ve eyhü’l-islâm nasb olunup, cümle menâsb tevcîh
olund ve zorba-balar peydâ old. Karaka Mustafâ nâm bir nekbet ve Duracen 402
nâmnda pür-ekvet 403, re’îs-i zorba cumhûrla ulemâ-i slâmbol mahmiyye-i
Edrene’ye teveccüh itdiler. Bu tarafdan pâdiâha dah i‘lâm olunup, vâk‘ hâl ifâde
olundukda etrâf u eknâfa fermânlar irsâl olunup, kazâ be-kazâ sekbân yazdlar. On biñ
mikdâr çiftçiden bozma Etrâk cem‘ olund ve piyâde, bostânc yazdlar ve yeñiçeri ve
sipâh ocaklarna dört yüz kîse mikdâr cânib-i pâdiâhîden in‘âm olunup, cümle kul
tâ’ifesiyle ahd ü ikrâr olund ki, slâmbol kavmiyle ceng ideler ve Rûm-eli’nde sâkin
hân-zâdelere dah Sadr- âlî Mehmed Râmî’den mektûblar gelüp, Sancâk- Resûllullâh
tahtnda istihdâm olunmak içün âdem taleb olund. Anlar dah herkes iktidârnca ikier,
beer âdem irsâl eylediler. Ve cümle Arnabud paalarna Mahmûd Beg-oglu’na ve sâ’ir
ümerâya fermân irsâliyle ehr-i Edrene’ye da‘vet olund. El-kssa, yüz biñ asker ehr-i
Edrene’de mevcûd [121a] bulund. Hemân pâdiâh hazretleri asâkir-i deryâ-mektrla
Edrene’den hurûc idüp yürüdiler. Ve kasaba-i Hafsa karîbinde menzile nüzûl eylediler.
Ve fermân olunup, askeriñ öñüne muhkem handak kazdrld ve bundan mukaddem
âdem irsâl olunup, slâmbol kavminden murâdlar nedür deyü su’âl olundukda: “Bizim
pâdiâhla er‘an da‘vâmz vardur. Edrene’ye vusûlümüzde görilür. Lâkin eyhü’lislâm Feyzullâh Efendi’yi bize irsâl eylesünler. Dah görelim kal‘a-i Kamaniçe’yi kâfiri dûzah-karâra ne gûne mesele üzre fetvâ virüp, bunca cevâmi‘-i erîf ve mesâcid-i
münîf ve medrese-i nazîf ne vech ile teslîm eylemidür” didiler. Haber Sultân Mustafâ
hazretlerine vusûlünde hemân eyhü’l-islâm, veled-i kebîri nak b, veled-i sânîsi kdasker-i Rûm ve bir ferzendi ehzâde-i Sultân Mahmûd hâcesi ve bir ogl Sahn müderrisi
ma‘iyyeten yedi çavu, be alt bostânc ustalar hfz içün ta‘yîn olunup, mahmiyye-i
Edrene’den ihrâc olunup, Bahr-i Siyâh’ñ iskelesi olan Varna nâm kasabaya, andan dah
bir sefîneye tahmîl olunup, Arz- Rûm diyârna irsâl olunmaga fermân olund. Bunca izz
402

Durcan veya Dorucen olarak zikredilen bu kii isyanda cebecilerin reisi olan Ahmed Aa’dr. Bk.,
Anonim Osmanl Tarihi, s. 235; Defterdar ise Zübde-i Vekayiât, s. 800, 808’de Dorucen’in serdengeçti
zümresine mensup olduunu belirtir.
403
Metinde “evket” eklinde yazlmtr.
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[ü] evketde iken felek bir aks-i cevelâne meylân gösterdi. Muhassal eyhü’l-islâm dörd
nefer ogullaryla sürüldi. Âmmâ cevâsîsü’l-ahbâr vuk‘- hâli slâmbol kavmi rü’sâsna
ale’l-fevr iridürdiler. Ale’l-a‘cele Ahmed Paa bir fermân tahrîr eyleyüp, iki çekdirme
gemi levendât- bostânc ile [121b] pür tonanup, ehr-i Kostantaniye’den mu‘accelen
Deryâ-y Siyâh’a ihrâc olund ve eyle sifâri eylemiler ki: “eyhü’l-islâmñ sefînesin
kang mahallde râst gelürseñüz ahz u giriftâr eyleyüp, bu tarafa getüresiz” deyüp,
muhkem tenbîh eylerler. Anlar dah yelken ve kürek kaldrup azm iderler. Muvâfk
rûzgârla kasaba-i Varna’ya vusûl bulduklarnda eyhü’l-islâm dah tekrâr fermânla
kasaba-i mezkûrdan kalkup, girü cânibe avdet iderler ve kasaba-i slimye’ye vusûl
buldlar. Bostâncyân- mezkûr otuz nefer mikdâr kimesne çekdirmelerden çkup, ta‘k b
ile slimye kasabasna karîb geldüklerinde eyhü’l-islâmdan haber alurlar ki: “Belî !
Kasaba-i slimye’ye gelmidi. Velâkin pâdiâh tarafndan tekrâr fermân geldi ve Zagra-i
atîk’a firâr eyledi” dirler. Bostânc-i mezkûrlar dah dönüp giderler.

Âmmâ bu tarafdan pâdiâh hazretleri bi’l-cümle asâkir-i deryâ-mektrla Hafsa
karîbinde vâk‘ Karabayr nâm mahallde etrâfna handak kesdirüp ve kendü otagn,
yeñiçeri dâ’iresine kurdurdlar. Ke’enne yeñiçeri ocagna dümek ile halâs ve rehâ
ümîdine düdiler. Ve illâ zamâne kullarnda hakk- nân- nemege ri‘âyet-i bi’l-külliye
nesî oldug hasebiyle ol gice ki, toplar metrise konlmaga fermân olund. Kul-kethüdâs
varup, ale’t-ta‘cîl toplar metrise çekiñ deyü ibrâm idince hemân ibtidâen beinci oda
yeñiçerileri gülbâng çeküp, bir yaylm tüfenklerin boalddlar ve metrisden çkup,
slâmbol’a karu gidince [122a] hemân birinci oda dah hurûc eyleyüp, tüfenk boaldup
ald yürüyüvirdi. Anñ akabince bi’l-cümle yeñiçeriler gülbâng çeküp, tüfenk boaldup,
metrislerden tara çkup, slâmbol tarafna teveccüh eylediler ve cebehâne arabalarn ve
toplar çeküp götürüp gidince, Allahu ekber gör imdi ordu halk içinde bir aknlk
zuhûr eyledi ki, vasf mümkün degildür ve Sultân Mustafâ hazretleri çünki kendünden
cümle yeñiçeri ve sipâh rû-gerdân oldugn müâhede kld. karârdan firâr münâsib
görüp, ol gice ehr-i Edrene’de vâk‘ sarây- hümâyûna varup, birâder-i sag rleri olan
Sultân Ahmed bin Mehmed Hân’ destinden alup: “Birâder ! Mukadder-i ilâhiye böyle
imi. Bizim nasîbimiz bu âna dek imi. Ba‘de’l-yevm taht- sa‘âdet senüñdür. Hemân
Allahu tebâreke ve te‘âlâ mübârek eylesün” deyüp, birâder-i kihterlerin tahta iclâs
eyleyüp, kendüleri mahbeshâneye terîf iderler. Âmmâ slâmbol halk dah pâdiâh
üzerine gelmege gyet ihtirâz üzre iken an görürler ki, umûmen yeñiçeri ve sipâh
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gelüp, karuladlar. Ol ân hayât bulmu mertebesine vusûl buldlar. Hemân acele ile
gelüp, ehr-i Edrene kurbunda nehr-i Meric kenârna ordularn kurdlar ve Sultân
Mustafâ firâr eyledükde cümle orduy, hazele gürûh yagma eyleyüp, hattâ pâdiâhñ
Adâlet Köki ta‘bîr olunan köküñ çuka örtüsün tâ’ife-i yeñiçeri pâreleyüp hisse hisse
eylediler. Cümle ordu yagma [122b] olunup, azîm fitne vâk‘ old. Fî-mâba‘d ehr-i
Kostantaniye ulemâs eyhü’l-islâm Feyzullâh Efendi’yi ve sadr- âlî olan Râmî
Mehmed Paa’y ve eyhü’l-islâmñ ogullarndan nak bü’l-erâf ve kz-askerleri ve
ehzâde hâcesin taleb eylediler ve bunlardan mâ‘adâ bostâncba ve Kassâbba Kara
Mehmed Aga’y dah istedükde tecessüs olunup, bozgun gicesi Sadr- a‘zam Râmî
Mehmed Paa ma‘an bostâncba firârla ihfâ eyledükleri âyi‘ old. Halk tahmînen
kimi Nemçe çâsârna gitdi didiler ve ba‘z Arnavud vilâyetine kaçd denildi. El-kssa,
âfî ahbârlar ma‘lûm olunmad. Bundan soñra ehyü’l-islâm Feyzullâh Efendi’yi ve
ogullarn Mustafâ Paa Cisri karîbinde kapucba ta‘yîn olunup, kayd u bendile ehr-i
Edrene’ye gelinmesi fermân olund.

CÜLÛS-I HÜMÂYÛN-I SULTÂN AHMED EL-G©ZÎ MERHÛM SULTÂN
MEHMED HÂN, sene 1115.

Biñ yüz on be rebî‘ü’l-âhiriñ tokuzunc Çehârenbih güni Sultân Mustafâ azl ve
hal‘ olunup, Sultân Ahmed Hân cülûs[] vâk‘ olmudur. Netâyic-i kelâm eyhü’l-islâm
Feyzullâh Efendi’yi ve ogullarn mahall-i mezkûrdan kayd u bendile mahmiyye-i
Edrene’ye getürüp, vezîr-i mükerrem olan Ahmed Paa re’yiyle tarafeynden ihrâc
olunmak içün eyhü’l-islâm, iki tûgl paa olunup, der-akab azl olund ve zindâna
fermân eylediler. Asesba olan yâdigâr cellâd- murtâdd ile siyâset olunmak içün
eyhü’l-islâma havâle [123a] ve taslît eylediler. Bi-emr-i rabbanî cebhe-i mübârekinde
takdîr-i Sübhânehu böyle cârî olmu. Netekim hadîs-i erîfde vârid

olmudur ki:

Ceffü’l-kalemü bimâ ente lâka 404 mazmûn mukarrerdür. Muhassal- kelâm bî-rahm
la‘înler eyhü’l-islâm siyâset eyleyüp, mâl u hazîne talebine ihtimâm eyledükleründe
derd-mend Feyzullâh Efendi, her ne mikdârla feryâd eyleyüp: “u mikdârdan gayr
mâla mâlik degilüm” didükçe siyâset-i gazâb terakk üzre iderler. Üç def‘a bogup, birer
sâ‘at mikdâr meyho yatdukdan soñra kaldug gibi Lâ ilâhe illallâh Muhammed
Resûlu’llâh kelîme-i tayyibesi lisânndan sâdr olur. Hattâ cellâd- bî-dîn terahhum
404
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eyleyüp, asesba olan la‘în tekrâr bir daha bog didükde: “Be-hey aga, ben bundan soñra
bun bogmak ihtimâlim yokdur. Görmez misin ki, ne hâletde iken lisânndan kelîme-i
ehâdetden gayr bir kelâm sâdr olmaz. Ben cellâd iken terahhum eyledim. Sende kat‘â
merhamet yokdur” deyüp, fârig olur. Melâ‘în tekrâr ibrâm iderler, aslâ mesmû‘
itmeyüp: “te siz siyâset idersiñüz eylen” deyü cellâd- murtâd cevâb idince anlar dah
ol gice ezâdan ferâgat iderler. Zehî bâtl, zehî hâmil, zehî bî-dîn, zehî nâdân, bâ-husûs
ismi dah müselmân hââ ki, anlarda ola zerrece îmân. Dokuz sene sadr- fetvâda
müstahkim olup, beyne’l-ulemâ fetvâs cârî olan devletliye böyle ezây sezâ görmek ve
siyâset eylemek bir târîhde dah vâk‘ olmamdur. Eli‘yâzibi’llâh fi’s-sâmi‘în.
Muhassal- kelâm eyhü’l-islâm Feyzullâh- e-ehîd Efendi’yi ve [123b] ogullarndan
nak bü’l-eref efendiye dürlü dürlü siyâsetler olunup, hattâ barmaklarna kalemler
konuld. Her kahbe ki, ezâ ve cefâdan cüz’î ârâm olsalar eyhü’l-islâmñ cevâb:
“Ecdâdm mâm Hasan ve mâm Hüseyn radyallâh te‘âlâ anhüm hazretlerinden bize
bu hakret mîrâsdur. Ve benim fahrimdür ki, ecdâdlarm gibi zümre-i ühedâ’ya bu
sinnimde nâ’il olam. Ümîdim dah bu idi” didükleri tevâtüre itmidür ve sinleri dah
yetmiden tecâvüz eylemidi. El-kssa-i pür-hisse 1115 senesiniñ ehr-i Rebî‘ü’l-âhiri’ñ
yigirminci Bâzâr gününde eyhü’l-islâm zorba-balar olan Karaka- bed-ma‘â ve
Duracen didükleri evbâ zindândan ihrâc eyleyüp, bir semerli bârgîre bindirdiler ve
gürûh- ek etrâfn ihâta eyleyüp, dünyâ dürlü hakretlerile ehr-i Edrene esvâkñda
gürüldi ve günbürdi ile Bitbâzâr ta‘bîr olan mahalle getürüp, katl ve ehîd eylediler,
rahmetu’llâhi te‘âlâ aleyh. Gürûh- ekvet-i âyîn katliyle mütesellî olmaduklarndan
ayaklarna ip takup, bir kaç zmmî keferelerine sürüklederek aña dah kni‘ olmayup,
bir iki papas ve vesvâs yeñiçeri ekyâlar tutup, öñüne düürdiler ve ordularna varnca
böyle getürdiler. z‘ân idinmediler ki,
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|}  "}> * $ } hadîs-i erîfi vârid olmudur.

Bâ-husûs ulemâ tahk r itmeñüñ küfr olmasnda çok ehâdîs-i sahîhe oldugnda ekk ü
â’ibe yokdur. Mutlak hased-i devlet ü mansb ve pâdiaha tahsîl kurbiyyet oldug bîübhe ayân [124a] olmudur. Ba‘dehû eyhü’l-islâm Feyzullâh e-ehîdüñ cesedini
ordularna getürüp, yeñiçeri ve slâmbol bostânc ak leri her râst gelen hazele kimi
klçla çalup, kimisi burnun ve kulagn kesüp, na‘na dah biñ dürlü hakretler
eylediler ve ser-i mübârekin bir agaca geçürüp, çadr be-çadr gezdürdiler. Rivâyet
olunur ki, bu ezâ ve hakrete gyetile takayyüd eyleyen on iki hazele idi. Ser-i
mübârekin gezdiren la‘în bi-emri’llâhi tebâreke ve te‘âlâ üçünci gün a‘mâ old
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163

eyhü’l-islâm kat‘ eyleyen bir nekbet ol dah haftasnda

marazna mübtelâ

oldup, agz ve burnu dökülüp, on beinci gün mürd old. Ve bâk on hazele ki, hakrete
ikdâm iderler idi, on dah cünûn marazna mübtelâ olup, tîmârhâneye konuld ve bu
sahîh nakl u tevâtüre irmidür ve cezâlar min kbeli’r- Rahmân terettüb olunmudur.

El-kssa, gürûh- ekyâ yüze çkup, kasaba-i Hafsa’da oglan ve kz tasarruf
eyledüklerinden gayr, mâl u erzâklarn dah yagma eyleyüp, câmi‘-i erîflere atlarn
bagladlar ve ehr-i Edrene içünde gürûh- mekrûhlarñ eyledigi hasâret vasfa gelmez.
Ve pâdiâh- slâm Sultân Ahmed bin Mehmed Hân’ ehr-i Edrene’den ihrâc eyleyüp,
tekrâr slâmbol’a alup gitdiler. Ve merhûm eyhü’l-islâm- ehîdin ogullarn kayd u
bendile getürüp, pâdiâh- [124b] âlî-vakr Sultân Ahmed Hân, hazret-i Ebâ Eyyûb elEnsârî hazretlerinüñ merkad-i erîflerinde klç kuanup, sarây- hümâyûna duhûlünde
derd-mend nak bü’l-erâf dah katl olund. Ba‘dehû bir kaç günden soñra cümle sarây
bostânclar ba kaldrup, azîm gavg ve hengâme peydâ eylediler ve cülûs talebiyle
niçe dürlü fesâd igz eylediler. Pâdiâh- slâm bunlardan bu evzâ‘y müâhede
eyledüklerinde yeñiçeri agasn da‘vet idüp, bi’l-cümle bostânc gürûhñ katl ve izâlesin
fermân buyurdlar. Alt yüz mikdâr bostânc tâ’ifesi kimin katl ve kimi ihrâc olunup,
gavglar teskîn olunmudur, fî sene 1115.

Hakk sübhânehu ve te‘âlâ kerem-i lûtfundan bu abd-i pür-taksîre bir müddet ömr
ihsân eyler ise bâk ahvâl-i müstakbeli dah cerîde ve imlâ olunur. nâ’allâhü’r-rahmân
yârân- safâ ve hullân- vefâdan niyâz olunur ki, ayb ve kusûrm zât- keremleri birle
setr eyleyüp, her ne kadar taksîrâtmz dah olur ise noksanna nazar buyurmayalar.
Zâhir insân nisyândan mürekkebdür. Sad hezâr ugl ve aczla cerîde olunan bu
muhtasara lûtflar niyâz olunur.

Hakk Sübhânehû ve Te‘âlâ Settârü’l-uyûb, Gaffârü’z-zünûbdur.
Temmeti’l-kitâb bi-a‘vni’l-Meliki’l-Vehhâb, fî sene 1115, ehr-i Recebi’lmücerreb fî yevmi’l-cum‘a.

