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O Ç O N C O  M U R A D
(M urâd-1 Sâlis) 

—  M. 1574 =  H. 982 —  M. 1595 =  1003 —  

1574 =  982

22 Kânunuevvel =  8 Ramazan, Çaı^anba : Üçüncü Murad’ln cülusu 
ve babası İkinci Selim’le beş erkek kardeşinin cenaze merâsinü.

(1546 .=  953 senesi 4 Temmuz =  5 Cumâda-l-ûlâ Pazar günü dünyaya gelmiş 
olan Üçüncü Murad’m cülûsundaki yaşı 28 sene, 5 ay, 19 gündür : Yâni 29 yaşı- 
nm içinde cülûs etmiş demektir- Sultan Murad, Kanunî devrinde 1561 =  968 
senesi 18 Mart =  1 Receb Salı günü yaşımn 14 sene, 8 ay, 16 gün olduğu, yâni 
15 yaşımn içinde bulunduğu sırada Saruhan =  Mağnisa valiliğine tâsdn edilmiş 
olduğu için, o günden bu günkü cülûs tarihine kadar 13 sene, 9 ay, 5 gün valilikte 
bulunmuştur, — «Fetret» devrinde saltanatlarını ilân etmiş olmakla beraber 
Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı arâzisinin mecmûuna birden hiç bir zaman 
hâkim olamıyan Süleyman ve Musâ Çelebiler sayılmamak şartiyle, Üçüncü 
Murad Osmanlı padişahlarmm on İkincisidir. — Sultan Murad’m anası bir Ya
hudi dönmesi olan ve Osmanlı sarayında Yahudi nüfuzuna kapı açan Nûr-Bâ- 
nû-Sultandır : 1570 =  977 vukuâtmın «15 Mayıs» fıkrasına bakımz. — Osmanlı mü
elliflerinin «Mûrâd-ı Sâlis» ve eski Garp müverrihlerinin de «Amurat m »  dedik
leri Üçüncü Murad’m «Murad Hudâvendigâr», «Yıldırım Bâyezid», «Çelebi Sulta» 
Mehmet», «Fatih Sultan Mehmet», «Bâyezid-i Velî», «Yavuz Sultan Selim»,, 
«Kanunî Sultan Süleyman» ve «San Selim» gibi halk ağzında takarrür etmiş bir 
lâkabı yoktur : Kendisinden evvelki İkinci Murad ve kendisinden sonraki Dördüncü 
ve Beşinci Murad’lar gibi o da lâkapsızdır.
Üçüncü Murad’ın cülûs merâsimi Topkapu sarayının avlularından birinde ve- 
açıkta yapılmıştır; saltanat tahtı bir rivayete göre «Bâb-ı-Hümâyun» önünde ve- 
ikinci bir rivayete göre de «Bâb-us-Saâde» önünde kurulmuştur : Bunlardan bi
rincisi sarayın Ayasofya tarafmdaki dış kapısı ve İkincisi de «Ak.ağalar ka- 
pusu» ismiyle de amlan iç kapısıdır : İkisinin ortasında bir de «Bâb-üs.Selâm^^ 
denilen «Orta-kapu» vardır. Birinci rivayet doğru olduğu takdirde cülûs merâ- 
siminin dış-kapı içindeki büyük avluda ve ikinci rivayet doğru olduğu takdirde 
ise <Bâb-üs-Selâm» ile «Bâb-us-Saâde» arasmdaki avluda yapılmış; olması lâ. 
zımgelir. — O gün Vüzerâ, Ulemâ, Ümerâ ve sair̂  devlet ve saray erkânı İkinci 
Selim'in mâteminden dolayı «şemleler sarunup siyâh libâs.ı mâtem pûşide» ola
rak saraya gelmiş ve sebahın «üçüncü sâatinde» yeni padişah Harem’den çıkıp 
tahta cülûs ederek Vezir-i-a’zamdan itibaren bütün devlet ve saray erkâm- 
nm biatlerini kabul etmiştir; bu merâsimde Sokullu’nun etek öptüğü rivayet 
edilir : Bu devre kadar biatlerde el öpüldüğüne göre, etek ve saçak öpme âdeti 
belki de Sokullu’nun işte bu hareketiyle başlamıştır. — Bu sırada Vezâret-i-uzma- 
makammda bulunan Sokullu-Mehmet Paşa’dan başka Piyâle Paşa ikinci, Ah- 
med paşa üçüncü, Zal-Mahmud Paşa dördüncü, Lala-Mustafa Paşa beşinci ve 
Koca„Sinan Paşa da altıncı vezirdir; Meşîhat makamında Ebussuûd Efendi’nin 
halefi Hâmid Efendi ve Deryâ kapdanlığında da Tunus fâtihi ve Barbaros’un 
talebesi Kılıc-Ali Paşa bulunmaktadır. Cülûs merâsiminden sonra Üçüncü Mu^ 
rad içeri çekUmiş ve biraz sonra da İkinci Selim’in cenâzesl çücanlmıştır: Dev,.-



let erkânı tabutu sarayın iç-kapısı olan «Bâb-us-Saâde» önünden karşılamış, bu 
sırada Sultan Murad tekrar çıkıp babasının cenâzesini tâkip etmiş, tabut «Bâb- 
üs-Selâm» denilen orta-kapı ile «Bâb.us-Saâde» arasındaki «Servill-yol» da hazır
lanan bir «tahta-bend» üzerine konulmuş ve İkinci Selim’in cenaze namazı işte 
burada, yâni saray avlusunda Şeyh-ül-tslâm Hâmid Efendi tarafından kıldırılm’ış- 
tır; namazda Hâmid Efendi’nin sağında padişah, solunda vezir-i-a’zam mevki al
mıştır. Üçüncü Murad o gece idam edilen beş kardeşinin cenâzelerine ait işlerden 
dolayı daha ileri gitmiyerek namazdan sonra içeri dönmüş, cenâze5â Ayasofya’da 
inşâ edilmekte olan türbesine kadar vüzerâ ve ulemâ teşyi etmiş ve henüz mezar 
hazır olmadığı için tabut türbenin yanında kurulan otağa konulmuştur.
Tam işte bu sırada içerden Kapucular-kethudâsı gelip devlet erkânını tekrar 
saraya dâvet etmiş ve bu sefer de o gece «Nizâm-ı âlem»e kurban edilen beş şeh- 
zâdenin beş tabutu birden çıkarılmıştır! Bu fecî manzara karşısında «nâsun feryâdı 
âsmâna peyvest» olduğundan ve «ol gün İstanbul halkunun bükâ ve feryadlann 
melâike-i Arş-ı azime dinletmüş» olduklarından bahsedilir : Bu beş tabut da tür
benin yanmdaki otağa götürülmüş ve «ikisin bir tarafa ve üçün bir tarafa koymak» 
suretiyle bunlar da babalarının etrâfına dizilmiştir.
Kanunî Sultan Süleyman devrinde yetişmiye başlamış olan üçüncü MuradI o muh
teşem devrin bütün şehzâdeleri gibi çok kuvvetli bir tahsil ve terbiye görmüş, 15 
yaşından itibaren 14 sene kadar Mağnisa valiliğinde idare işlerine ahşmış çok zeki 
ve münevver bir hükümdardır. Bilhassa edebî şahsiyeti çok kuvvetlidir: «Millet» 
kütüphânesindeki «Emîrî» koleksiyonunda ikisi Türkçe ve ikisi de Arapça ve 
Acemce olmak üzere dört divânı vardır; şiirlerine hâkim olan tasavvuf meyli lirik 
bir ruhun hazin ve zarif âhengiyle karışır üçüncü Murad’ın bâzı Garp menbâların- 
da da takdir edilen bu meziyetlerine mukabil, iptilâ derecelerini bulan kadın ve para 
düşkünlükleri gibi devlet bünyesine zararları dokunmuş büyük kusurları da vardır. 
Yeni padişahın muhtelif menbâlarda bahsi geçen bu müfrid iptilâları, meselâ 
«Müneocim-başı» tarihinde şöyle tasvir edilir :
«Yekpâre zevk.u-sohbete mâil olup müd'det-i saltanatlarında İstanbul’dan çıkmak 
vâki’ olmadı. Menkûhaları, Mehmet-Han validesi Safiyye-Hâtun'dan mâada kırk 
nefer câriyeleri var idi : Mecmuundan yüz otuz nefer evlâtları olmuştur! Bunlardan 
da on dokuz erkek ve yirmî altı kız bâkî kalup erkeklerin cümlesinin cenâzelerl 
kendü na’şleriyle maan çıkup kızlar Eski-saray’a naki ve içlerinden bülûğa erenleri 
birer birer ere vermiştir. Müşârünileyh Hazretleri serîr.i saltanata cüluslarına dek 
menkûhaları Safiyye-Hâtun’a münhasır idiler; ba'dehu hemşireleri Esmâ -̂Han 
Sultan ki Vezir-i-a’zam Mehmet Pâşây-i-Tâvil’in zevcesi idi : Bir nice perî-cemâl 
câiriye ihdâ eyledi; Şehriyâr Hazretleri anlara takarrüb murâd buyurduklarında 
Mümkün olmadı! Bu ahvâli vâlide-i muhteremeleri Nûr-Bânû Hazretlerine keşfitti
ler : Müşârünileyhânın Safiyye-Hatun’a evvelden gayzı var idi; bu husus dahi mü. 
ekkid olup amn yanında mukarreb olan câriyeleri ve avretleri ahz-u-tahvîf ile 
Şehriyâr Hazretlerinin recûliyyetini akdettiklerini ikrâr ettirdi ve akdi götürüp 
halleyledi! Bundan sonra Şehriyâr Hazretlerine kudret gelüp cevârî cem’ine kemâl- 
niertebe şevkleri düştü: Şöyle ki etrâf-ı memâliktal bir câriye-i hasnâ kalmadı ki 
olunup hidmet-i şeriflerine ihdâ olunmaya! Hattâ bikr câriyelerde ihdâya sezâ 
kalmayup giderek seyyiblere dahi tenezzül olunmağa başladı! Vefâtlarından sonra 
câriyeleri saraydan ihrâc ve ümerâya ve çorbacılara tezvic olunmuştur. Şehriyâr 
Hazretlerinin muâşeret-i nisvân ve cem-i mâle kemâl-mertebe inhimâkinden gayri 
ayblan yoğ idi, Mülûk-i Osmaniyyeden ibtidâ rüşvet ahzine tasaddi eyllyen bunlar 
olmuştur».
işte bu vaziyetten dolayı Kanunî devrinde kurulmıya başlıyan kadınlar saltanatı 
üçüncü Murad devrinde daha kuvvetli ve daha mütekâmil bir müessese şeklim 
almıştır! Harem’de iki parti vardır : Biri yeni saltanat devrinde «Vâli- 
de-Sultan» olan Nûr.Bânû’nun, biri de Üçüncü Murad’ın sevgili karıaı Saflyye-
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Sultan'ın idaresindedir; İkinci Selim’in kızı ve Sokullu-Mehmet Paşa’nın karısı 
olan Esmâ-Han Sultan’la Harem Kethudâsı Canfedâ ve Vekilharç Râzıye Kadınlar 
Vâlide-Sultan partisinin en meşhur unsurlarıdır. Bunlara karşı âdetâ yalnız kalan 
Safiyye-Sultan en mühim kuvveti kocası üzerindeki büyük nüfuzunda gösterilir. 
Bu Safiyye-Sultan Venediklidir ve «Baffo» ailesindendir ; Vaktiyle babası Venedik 
cumhuriyetinin Korfu valiliğinde bulunduğu sırada Türk korsanlannm eline geç
miş ve güzelliğinden dolayı saraya takdim edilerek şehzâde Murad’a verilmiştir.. Bu 
güzel kadınm kocası üzerindeki nüfuzuna karşı Nûr-Bânû Sultan’la kızı Esmâ-Han 
Sultan Üçüncü Murad’a güzel câriyeler takdim ederek mücâdele etmişler ve işte bu 
sayede devlet işlerine bile karışmışlardır : Meselâ Sultan Murad"m hiç hoşlanmadığı 
eniştesi Sokullu-Mehmet Paşa’yı bir türlü azledemeyişinde bu kadınlar partisinin 
büyük bir tesiri vardır. Harem’deki kadın partilerinden başka Üçüncü Murad üze
rinde büyük bir nüfuzu olduğundan bahsedilen bâzı devlet ve saray adamları da 
vardır : Bunların en mühimleri Hâcce-i-Sultânî Sa’düddin Efendi, tsfendiyar-oğlu 
Şemsi Paşa, Defterdar Kara-Üveys Paşa, Rumeli Kadı.askeri Kadı-zâde Şemsüddin 
Efendi, Bâb-us-Saâde ağası Gazanfer Ağa ve Şeyh Şücâ’ gibi bir takım şahsiyetler
dir. Bunlardan büyük müverrih Hoca-Sa’düddin Efendi, Yavuz Sultan Selim’in meş
hur nedimi Hasan-Can’ın oğlu ve «Tâc-üt-tevârîh» in müellifidir. Sokullu’ya karşı 
çok kuvvetli bir muhalefet cephesi teşkil eden bu mühim şahsiyetlerin çok büyük 
bir muhâlefet kütlesine istinâd ettikleri anlaşılmaktadır : Bir taraftan İkinci Selim 
devrindeki Ejderhan ve İnebahtı muvaffakıyetsizliklerinden ve bir yandan da 
her tarafa kendi akrabâsiyle adamlarını doldurarak kendisine mensub olmıyanları 
ezmiş ve hattâ İkinci Selim’in maiyyet adamlarım bile öteye beriye sürmüş ve bâzı- 
larmı da idâm ettirmiş olan Sokullu’ya karşı senelerdenberi kuvvetli bir muhâlefet 
cereyanı mevcud olduğu muhakkaktır. İşte bundan d'olayı Üçüncü Murad’ın daha 
şehzâdeliğinden itibaren maijryet erkânı arasında Sokullu’ya karşı umumî bir nefret 
bulunduğu rivayet edilir; peçevî bu noktajn şöyle anlatmaktadır :
«Pâdişah-ı âlî-şânun mukarrebleri kendünden emn üzere olmajmp henüz sancâğ-ı 
Hümâyunda iken kadh-u-zemmine müteallik kelimâtdan hâlî olmazlar idi ve ;
— Mehmet Paşa hayâtda iken Saâdetlü Pâdişâhun cülûs.i Hümâyunların istemezüz! 
dîrler idi :
— Zîrâ her birimüzü birer bahâne ile dergâh-ı Pâdîşâhîden sürmesi ve bizi âstân-ı 
Pâdişahîde çok görmesi mukarrerdür!
diyü ızhâr-ı inkisâr iderler idi».
Yukarda gördüğümüz gibi Üçüncü Murad bile Sokullu’ya karşı daha ilk ânmdan 
itibaren emniyetsizlik duymıya başlamış, Mağnisa’dah İstanbul'a geldiği gece onun 
kendisine ihânet etmek ihtimâlinden çekinmiş, bu his bir zaman içinden çıkmamış 
ve bilhassa etrâfındaki Sokullu muhâliflerinin mütemâdî telkinleriyle günden güne 
şiddetlenmiştir. Bu muhâliflerden Rumeli-Kadı-askeri Kadı-zâde Şemsüddin Ahmed 
Efendi doğruluğu ve ciddiyetiyle şöhret bulmuş mühim bir şahsiyyet olduğu için, 
îki(îe bir padişaha :
— Vezire i’timad buyurman : 1lerü çektüğü ya kendü müteallıkaatudur, ya rüşvetin 
almuş Elbette bir garaz-ı fâsldi vardur!
gibi telkinâtta bulunması üçüncü Murad’ın en küçük işlere bile bizzat müdâhale 
etmesiyle neticelenmiş  ̂ sarayla hükümet arasmdaki vazife ve salâhiyet ayrılığı 
bozulmıya başlamış, eniştesi olduğu ve karısı vâsıtasiyle saraydaki Vâlide-Sul- 
tan partisine istinâd ettiği için Sadr-ı-a'zammı azledemiyen padişah onun nüfu
zunu hiçe indirecek tedbirler ittihâzına kalkışmış ve bilhassa Sokullu’nun ak
rabâsiyle adamlarım yerlerinden attırarak ve hattâ bâzılarını idâm ettirerek 
onu bütün istinâd noktalarından mahrum edecek tedbirler ittihâz etmiştir. Fa
kat Sultan Munad’m etrâfındaki muhâliflerin hepsi Kadı-zâde gibi hüsniniyet 
sahibi değildir : Bunlardan bilhassa Şemsi Paşa «Kızıl.Alunetlü;» lerden, yâni
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Isfendiyar-oğullarmdan oldu|:u için, Osman-oğ'ullarından ecdaAnın intikamını 
almak üzere Üçüncü Murad’ın para hırsından istifade edip kırk bin altınlık bir 
rüşvet kabul ettirmiş ve büyük bir neş’e ile huzurundan çıkınca bu tuhaf muvaffa
kiyetini şöyle izah etmiştir :
— Bu gün Kızıl-Ahmedlil intikaamın Al.i-Osman’dan aldum : Anlar bizüm öcag ı̂- 
muza su koydukları ĝ ibi ben dahî anlanın ocağrm söndürecek bir mukaddime tertib 
ittüm; irtlşâya dadandurdum ve hattâ kırk bin altun bir böyücek lokma kli, yut. 
turdum; bundan sonra bunlar irtişa almaktan fârif olmazlar ve irtişâ. ile devlet
leri sebât bulmaz!
tîçüncü Murad devri işte böyle başlamıştır : Devlet, bünyesi, Kanunî devrinde en 
yüksek mertebesine varsın şevket ve kudretiyle istilâ kabiliyyetini henüz muhâfaza 
etmekle beraber, pek uzak olmıyan bir inhitat devrinin acıklı alâmetleri artık 
gözle görülecek kadar belirmiye bEişlamış demektir).

23 Kânunuevvel =  9 Ramazan, Perşenbe: İkinci Selim’le begl 
oğlunun defni.
(Yukanki fıkranın başlarmda gördüglimüz gibi, İkinci Selim’le «Nizâm-ı âlem»e 
kurban edilen beş oğlunun' cenâze merâsimi bir gün evvel yapılmış olmakla be
raber, henüz mezarları hazır olmadıgrı için bunların tabutları Ayasofya’daki 
Sutan-Selim türbesinin yanına kurulan bir otağa konulmuş, gece sabaha kadar 
hâfızlar Kur’ân okumuş ve nihayet bu gün mezarları hazırlandığ;ı için hepsi 
defnedilmiştir : üçüncü Murad’ın definden sonra ziyarete geldiği ve hattâ «rûh-i 
Şerîflerüne^ sadakalar dağıttırdığı da rivayet edilir! — Maktul şehzâdelerin bu 
tarihten sekiz gün sonra 31 Kânunuevvel =  17 Ramazan Cuma günü defnedilmiş 
oldukları hakkında bir ecnebi rivayeti varsa da Osmanlı menbâlanna u3onadığı 
için doğru olmaması lâzımgelir).

35 Kânunuevvel =  1 Ramazan, Cumartesi : CülûS bahşişi.
(üçüncü Murad"m 22 Kânunuevvel =  8 aRmazan Çarşanba gününe tesadüf eden 
cülûs merasiminde defterlerinin tanzimini emrettiği bu muazzam bahşişin onar 
bin altınlık yüz on kese tuttuğu, yâni cem’an bir milyon yüz biri altın dağıtıldığı 
rivayet edilir : Bu paranın yedi yü^ elli büı altın tutan yetmiş beş bin kesesi 
«tç-hazine*. den verilmiştir. Her sefer olduğu gibi arslan payı Yeniçeri ocağına 
aid olduğu için, o zamanki mevcudu 13599 kişi gösterilen ocağın her neferine 
elli altın verilmiş ve bu suretle yalnız bunlara 679,950 atm dağıtılmış demektir ; 
zabitlere verilen bahşişlerle bü miktarın 700 bin altın tuttuğu rivayet edilir! Bir 
milyon yüz bin altından artan dört yüz bin altın da diğer asker sınıflanna tevzi 
edilmiştir).

27 Kânunuevvel =  13 Ramazan, Pamrtesi: Mâtem kıyâfetlerinin 
değiştirilmesi ve cülûs tebriki.
(22 Kanunuevvel =  8 Ramazan Çarşanba günkü bîat ve cülûs merâsimi İkinci 
Selim’in o güne tesadüf eden cenâzeı alayından dolayı «şemleler ve siyâh mâtem 
elbiseleri» ile yapılmıştır ; O günden itibaren saray ve hükümet erkânı beş gün 
mâtem kıyafetlerini muhâfaza ettikten sonra nihayet işte bu altıncı gün cülûs 
tebriki için ayni kıyâfetle huzura kabul edildikleri sırada mâtem elbiselerini 
değiştirmeleri için hepsine hll’atler giydirilmiştir : üçüncü Murad bu münasebetle 
Vezir.i.a’zama elli bin altınla bir murassâ kıhç, diğer vüzerâya dörder bin ve 
defterdarlarla nişancıya da beşer yüz altın ihsan etmiştir. Bundan evvel İkinci 
Selim'in cülûs bahşişini Ulema smıfına da teşmili için 1566 = (  974 vukuatının «7 
Kânunuevvel» fıkrasına bakınız).
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1575 =  982
5 Kânunusâni =  2,2, Ramazan, Çarşanba: Kılıç alayı.

(Bu âdet, yeni cülûs eden padişahların İstanbul’daki Selâtin türbelerini zâyaret 
âdetiyle beraber teşekkül etmiştir: Yeni padişah kendi ecdadının türbelerinden 
evvel Peygamberimizin meşhur ashâbından «Ebu-Ejryûb-il-Enaâri»nin türbesini te- 
berrük için ziyaret edip gazâ kılıcım orada kuşanır ve ondan sonra da büyük bir 
alayla Osmanlı padişahlarımn türbeleri ziyaret edilir. — Üçüncü Murad Eyüb’e 
denizden gitmiş ve oradan da atla ve muhteşem bir alayla Osmanlı türbelerini 
ziyaret ettikten sonra Topkapu sarayına dönmüştür).

22 Kânunusâni =  9 Şevvâl, Cumartesi : Feridun Bey «Münşeât»ının 
Üçüncü Murad’a takdimi.

(Kanunî deşrinin Baş-Defterdarlarmdan Çivi-zâde Abdullah-Çelebi’nin yetiştirme
lerinden ve OsmanlI tarihinin en büyük münşilerinden olan Feridun Bey kendi 
künyesini «Ahmed-üş-şehîr» bi-Perîdîn it-Tevkîî» şeklinde gösterir : Bir şi’rinde 
de mahlas yerine «Feridun Ahmed» ismi vardır. Gene kendi ifâdesine göre 1553 =  
960 tarihinde Sokullu-Mehmet paşa'ya kâtip sıfatiyle intisâb etmiş, muhtelif se
ferlerde bulunmuş, ehliyet ve iktidâriyle gittikçe terakki ederek 8 Muharrem 978=  
12 Haziran 1570 Pazartesi günü «Reîs.ül-küttâb», yâni Hâriciyye Umumî Kâtibi 
olmuş ve 3 sene, 6 ay, 13 gün bu mühim mevkide bulunduktan sonra 3 Ramazan 
981 =  27 Kânunuevvel 1573 Pazar günü o zamanki Osmanlı teşkilâtında Hariciy- 
ye Nâârlıg:ı olan «Tevkiîlik =  Nişancılık» vazifesine tâyin edilmiştir. Yukarda gör. 
düğümüz künyesinde «Et-Tevkîî» ünvanmı kullanması işte bundan dolayıdır. — 
Sonradan «Paşalık» tevcih edildiği halde tarihte «Bey» ünvâniyle mârûf olan 
Feridun Ahmed Bey’in en mühim eseri olan «Münşeât-us-Salâtîn» iki cilt hâ
linde basılmış bir tarihî ve siyasî vesikalar mecmuasıdır ; Halk ağzında «Feridun 
Bey'Münşeâtı» ismiyle anılan bu kıymetli eser hükümdar, vüzera, ümerâ ve ulemâ 
elkabına ait bir fasılla «Miftâh-ı Cennet» isminde ahlâkî bir risaleden sonra Haz
ret-i'İPeygamber’le ashâbınm nâmelerindlen ve ondan sonra da Osman Gazi dev
rinden itibaren Osmanlı tarihinin ilk üç asrına ait siyasî, idârî ve askerî muhâbe
rât suretleriyle bâzı menzilnâmelerden mürekkeptir : Aslımn 1880 vesika tuttuğu 
rivayet edilir; matbû nüshalarında bir takım eksiklikler ve fazlalıklar vardır; iki 
defa basılmış olan bu kıymetli eserin 1274—1275=1857—1858 tarihlerinde neşre
dilen ikinci tab’i o tarihten on sene evvel çıkan ilk tab’ından daha mükemmeldir. 
«Münşeât-us-Salâtin» ismi eski yazıdaki «Ebced hesabiyle eserin İkmal tarihi olan 
bu «982^ senesini gösterir.
Osmanlı tarihinin en mühim menbâlarmdan olan bu kıymetli eserin başlıca ku
suru, ilk devirlere ve bilhassa Osman veya Orhan Gazilere izâfe edilen vesikaların 
hakikî olmayıp eski Osmanlı menkulâtma göre Feridun Bey tarafından tertip e<îil. 
miş olmasıdır! Bu cihet Hammer devrinden itibEiren göze çarpıp tenkid edilmiştir: 
1284 =  683 vukuâtmın ikinci fıkrasma ve 1289 =  688 vukuâtına bakınız. Bununla 
beraber, pek mahdud olan o ilk vesikaların sahteliği daha sonraki hakikî vesikala- 
rm kıymetiyle eserin umumî ehemmiyetini ihlâl edecek bir sebeb değildir. —; Mü
ellif eserinin mukaddimesinde çok zahmet çekip emek vererek «yüz bin hfîn-i 
ciğerle cem-ü-tedvîn» ettiği bu büjrük mecmua aleyhinde bâzı düşmanlannm :
— Münşiyân-ı mâzî'nün mektublann bulup tertib eylemede ne vardur? 
gibi sözler söylediklerinden teessürle bahsetmektedir. Hattâ Sultan Murad’in bile 
bu mühim eserle pek alâkadar olmadığı rivayet edilir: Hattatlıkta da mehâreti 
olan Feridun Bey «Her bir cild bir saltanat olmak üzere» on bir cild olarak 
beyaza çekip hepsini muhteşem bir kap içinde ve bir tek cild hâlinde tezhip ve



teclid ettirdiği «Münşeât»ı Sokullu-Mehmet Paşa vâsıtasiyle bu gün üçüncü Mu- 
rad’aı takdim etmişse de kendisiyle muâsır olan Selânikî Mustafa Efendi’nin ifâ
desine göre eserin büyük kıymetine rağmen;
«Çendân mu’teber olmaduğu mukabelesinde ikrâm oîîmmaduğ'und'an ukalây-i dev
rân ha3T6tde kalmuşdur»!
Fakat padişahm bu alâkasızlığı eseri takdir etmemesinden ziyâde müellifin Sokul- 
lu’ya mensûbiyetindendir: Feridun Bey’i kâtiplikten Nişancılığa kadar çıkaran, So- 
kullu’dur ve o da yukarda 1574 =  982 vukuâtının «22 Kânunuevvel» fıkrasında 
gördüğümüz gibi, yeni padişahın cülûsundan itibaren eski nüfuzunu kaybetmiş ol
duğu için, onun eliyle takdim edilen ve onun en mühim adamına aid olan bir ese|, 
rin siyasî mülâhazalarla makbule geçmemesi pek tabiîdir; fakat Üçüncü Murad 
gibi münevver bir hükümdarın bir fikir ve ilim mahsûlüne karşı bu gibi siyasî 
mülâhazalarla alâkasızlık göstermesi tabiî değildir ve hattâ çok çirkindir. Sultan 
Murad kendi eniştesi olan ve karısının saraydaki nüfuzundan istifade eden Sokul- 
lu’yu azle kalkışmamakla beraber, adamlarıyla akrabâlanm bulundukları mevki
lerden atarak onu günden güne kuvvetsiz bırakmaktadır. Pâdişâhın bu siyasetinden 
zarar görenlerden biri de Feridun Bey’dir; Üçüncü Murad bundan biraz sonra
1576 =  984 tarihinde Feridun Bey’i Nişancılık'dan azletmek ve hattâ İstanbul’dan 
bile uzaklaştırmak suretiyle hem kendisine, hem Sokullu’ya çok ağır bir darbe 
indirmiştir! Peçevî bunu şöyle anlatır :
«Vezîr-i-a’zamun görür gözü, tutar eli mesâbesünde. Nişancı Feridun Beğ’ün Ket- 
hudasm salb ve kendüsün nefyü-an-il-beled ittiler;»!
Kethudâ ehemmiyetsiz bir bahâneyle idâm edilmiş, Feridun Bey 1576 =  984 tarihin
de Semendire yahut Belgrad ve ondan sonra da Köstendil sancak-beyliklerine gön
derilmek suretiyle İstanbul'dan uzaklaştırılmış ve ancak Sokullu’nun katlinden 
sonra menkûbiyetten kurtularalı  ̂ 1581 989 tarihinde tekrar Nişancılıkla İstan
bul’a dâvet edilmiştir: Her halde Üçüncü Murad’ın tahta çıkmak üzere Magni- 
sa’dan payitahta gelirken Mudanya’dan İstanbul'a kad&r kendi gemisine binmiş 
olmasıyla iftihar eden zavallı münşî bu tesadüften hiç bir hayır görmemiştir : Bu 
mesele için yukarda 1574=982 vukuâtının «21 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. 
«Münşeât» sahibinin 1581 =  989 tarihinde Nişancıhk makamına tâyiniyle başhyan 
ikinci ikbâl devri pek az sürmüş, bu müddet zarfında Feridun Bey Kanunî Sultan 
Süleymanın, torunu ve Mihrimâh-Sultan’la Rüstem Paşa’nın kızı Ayşe Hanım.Sul- 
tan'Ia 1582=990 senesi 6 Nisan=12 Rebî’ül-evvel Cuma günü nikâhlanmış ve er
tesi seneye tesadüf eden ölümüne kadar pek kısai bir tantana ve debdebe içinde 
yaşamıştır: ölümü için aşağıda 1583=991 vukuâtının «16 Mart» fıkrasına bakınız).

1575 =  983
8 Ağustos =  1 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi : Osmanlı-Venedîk muahe

desinin tecdidi.
(Yeni padişahm cülûsu münasebetiyle tecdid edilen bu 56 maddelik muâhede 
İkinci Selim devrinde akdedilen sulh muâhedesinin aynidir : 1573=980 vukuâti- 
nm «7 Mart» fıkrasına bakınız. — Cülûs tebriki vesilesiyle! Venedik cumhuriyeti
nin Üçüncü Murad’a elli bin ve Vezir-i-a’zamına da dört bin duka altım pişkeş 
takdim etmiş olduğu rivayet edilir).

1576 =  984
4 Mayıs =  5 Saf er, Cuma: Cülûs tebriki vesilesiyle sulhün tecdidine 

gelen Iran sefiri Tokmak-Han’ın Üsküdar’a muvasalatı.
(İran'ın Revan valisi olan bu Tokmak-Han, bu tarihten sekiz sene evvel İkinci 
Selim’in cüKisunu tebrik için elçilikle ve büyük bir maiyyetle Edirne’ye jg;©lmiş

6 K R O N O L O J İ  1576 = : 984



olan Şâhkuli-Han’m oğludur : 1568=975 vukuâtmm «16 Şubat» fıkrasına bakı
nız. — Tokmak-Han’in 250 kişilik bir maijo^et alayı ve beş yüz deve yükü hediye 
ve eşya ile geldiği rivayet edilir).

5 Mayıs =i 6 Saf er, Cumartesi: îran sefiri Tokmak-Han’m istikbal 
merasimi v© Üsküdar’dan İstanbul’a geçirilmesi.

(Safavî İran’ın ihtiyar şâhı Birinci Tahmasbin parlak bir alayla gelen elçisini 
Rumeli Beylerbeyi Siyavuş paşa 2500 kişilik muhteşem bir maiyyetle Üsküdar’a 
gidip karşılamıştır: Paşa'nm maiyyet alayı altın ve gümüş takımlı atları, sor- 
guçlu ve gümüş asâlı çavuşları, müteferrikaları ve sipahileriyle îran ihtişâmını 
gölgede bırakacak kadar parlaktır. — Tokmak-Han’la maiyyeti Kapdan-ı-Deryâ 
Kılıc.Ali Paşa’nm bayraklarla donattırarak hazırlattığı otuz muhteşem kadırga 
ile İstanbul’a geçirilirken Kız-Kulesi ile "Tophâne’den atılan toplarla selâmlan- 
mıştır).

13 Mayıs =  14 Safer, Pazar : İran sefiri Tokmak-Han’m huzura 
kabulü ve hediyeler takdimi.

(Hem cülûs tebriki, hem Osmanlı - İran sulbünün tecdidi vesilesiyle gelen îran 
sefirinin muhteşem pişkeşlerini Selânikî-Mustafa Efendi şöyle anlatır: 
«Tuhaf-u-hedâyây-ı Acem fevk-el-haddi-ve-l-ğâye olmağın Dîvân-ı-Muallâ'nın de- 
rûnu tamamen pîşkeş çekenler ile mâlâmâl oldu: Yalunuz kırk hazinelü, muras. 
sa’ ve mücevher sütün ile ve akmişe-i rengin ile dûhte bir otâk-ı gerdun-mtâk 
çekilmeğle teşrifât dlefterüne dahî bu tavr üzre yazuldu kİ hiç bir târîhde şâhân-i 
eslâfdan Dîvân-i-Hümâyûn’a gelmüş ye yazulmuş değül idi».
Selânikî’nin bahsettiği muhteşem çadırın orta direği altın üzerine murassâdır; bun
dan başka kıymet biçilmiyecek kadar giranbahâ bir Kur’ân, muhteşem bir Şâhnâme, 
îran şâirlerine ait aitmiş dîvan, kırk parçat halı, toplarla îran kumaşları, bir çok 
kıymetli kılıç demirleri ve içleri zümrüt, yâkut, elmas, inci ve fîrûze dolu kırk 
çekmece takdim edilmiştir. Bu münasebetle îran sefirine Divân-ı-Hümâyun'da «âlî 
ziyâfet» çekildiği rivayet edilir: Bu gibi ziyafetlerde padişah bulunmaz, yalnız 
kubbe vezirleri bulunur; umumiyetle huzura kabul merâsimi ziyafetten sonradır).

21 Mayıs =  22 Safer, Pazartesi : İran sefiri Tokmak-Han’ın avdeti.

(4 Mayıs=5 Safer Cuma günü Üsküdar’a gelip ertesi gün İstanbul’a geçmiş olan 
Safavî sefirinin bir rivayete göre ancak on altı gün kaldıktan sonra alelacele mem
leketine dönmesi îran şâhı Birinci Tahmâsb’ın ölüm haberi üzerinedir: Bununla 
raber Tokmak-Han’ın bu tarihten bir kaç ay veya hattâ bir sene sonra avdet etmiş 
olduğu hakkında da bâzı rivayetler vardır. — Bu sırada zehirlenerek öldüğü riva
yet edilen Birinci Tahmâsb, Çaldıran muharebesinde Yavuz Sultan Selira’e majî’ûb 
olan Birinci İsmail’in oğlu ve halefidir; on bir yaşında tahta çıktığı rivayet edilen 
bu hükümdar 930=1524 tarihinden işte bu 984=1576 tarihine kadar 52 sene salta
nat sürdükten sonra 63 yaşında ölmüştür. Birinci Tahmâsb’in 11 oğlu olduğundan 
bahsedilir: Bunların en büyüğü olan Sultan Muhammed-Mirzâ anadan doğma kör 
sayılabilecek kadar az gördüğü veyahut tek gözlü olduğu için, onun yerine kardeş
lerinden birinin şâh olmasında ittifak edilmişse de hemen hepsinin tavaf darları 
bulunduğundan dolayı Tahmâsb-Şâh’m ölümü İran’da büyük bir saltanat buhra- 

 ̂ nına sebeb olmuştur. Birinci Tahmâsb'ın en fazla beşinci oğlu Haydar-Mirzâ’yı 
 ̂ sevdiği için tahtını ona bırakmak istediği ve hattâ üçüncü Murad’m cülûsunu 

tebrik vesilesiyle İstanbul’a gönderdiği Tokmak-Han’a bu hususta da talimat

1576 =  984 O S M  A N L I T A R i H i 7



8  K R O N O L O J İ  1577 =  984

vermiş olduğu rivayet edilir. Fakat bu sırada Safavî saltanatının İran'a hâkim 
■olan en mühim kuvvetleri Ustaclu, Dulgadırlu, Şamlu, Avşar ve Kaçar gibi 
Türkmen oymaklarıdır ve bunların beyleri de Haydar-Mirzâ üzerinde ittifak et-: 
miş değildir: Hattâ muhtelif şehzadelerin bu beylerden dayıları olduğu için her 
laeyir̂  kendi yeğenine taraf dar olduğu rivayet edilir! Birinci Tahmâsb'ın zehirlen
mesi bile işte bu vaziyetle alâkadardır: Rivayete nazaran ihtiyar şâhı şehzâde 
Haydar-Mirzâ’mn anası olan karısı zehirlemiştir; bunun sebebi de bâzı beylerin 
şehzâde Behrâm-Mirzâ’ya tarafdar olmalarıyla İzah edilir: Birinci Tahmâsb işte 
bu karışık vaziyete! bir nihayet vermek için zehirlenmiş ve yerine o sırada Kaz- 
vin’de bulunan oğlu Haydar-Mirzâ’nın saltanatı ilân edilmişse de, muhâlifler he
men o gece sarayı basarak Haydar'i öldürdükleri için saltanat buhranı büsbütün 
alevlenmiştir. — Gene bu sırada Birinci Tahmâsb’ın oğullarından Îsmail-Mirzâ 
•âla yirmi senedenberi mevkuf bulunduğu «Kahkahâ» kalesindedir: Bu prensin 
«Perihan Hanum» ismindeki kızkardeşinin Haydar-Mirzâ aleyhindeki harekette 
büjrük bir tesiri olduğundan bahsedilir; Perihan, İsmail’in ana-baba bir öz kar. 
deşi olduğu için bir çok entrikalar çevirmiş ve nihayet maksadına muvaffak 
olarak maktul Haydar’ın yerine İkinci İsmail’in cülûsunu temin etmiştir; fakat 
îtâatsizliklerinden dolayı vaktiyle babasının emriyle Kahkahâ kalesine hapsedil
miş olan ikinci İsmail'in orada bütün vaktini esrarkeşlikle geçirmiş olması ve 
hattâ günde kırk yedi dirhem afyon yutacak hâle gelmesi bünyesini tahrib et
miş, tablatini vahşileştirmiş ve işte bundan dolayı zindandan tahta müdhiş bir 
zâlim şeklinde geçmiştir: Yeni şâhın saltanatta istikrânm temin etmek için 
düşündüğü yegâne tedbir, kendisine raklb olabilecek kardeşiyle dlger muhalif
lerini imhâ etmekten ibarettir! Tabii bu vaziyet kendisine karşı olan muhâlefeti 
büsbütün kuvvetlendirmiş olduktan başka, Birinci Tahmâsb’ın ölümünden itiba
ren başlıyan dahilî buhranın da devamına sebeb olmuştur. _  Safavî sefiri Tok- 
mak-Han işte bu kanşık vaziyet esnasında memleketine dönerken İstanbul hü
kümeti hudud beylerine Iran ahvâlinin (îlkkatle tâkibini ve vaziyet hakkında 
muntazam raporlar gönderilmesini emretmiştir. — üçüncü Murad’ın Tokmak- 
Han’a beş bin duka altmıyla muhteşem takımlı iki Arab atı ihsan etmiş olduğu 
rivayet edilir. — Iran meselesi için aşağıda 1578=986 vukuâtının «5 Nisan» fık
rasına da bakınız).

1577 =  984
1 Kânunusâni =  11 Şevvâl, Sah : Osmanh - Avusturya muâhedesinin 

sekiz sene müddetle tecdidi.

(Bundauı evvel ayni müddetle tecdid edilmiş olan muâhede için yukarda 1574 — 982 
vukuâtının «4 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. — Bu sefer ayni muahedenin tecdidi, 
Avusturya’da bir saltanat tebeddülü olup imparator Maximillien'in yerine İkinci 
Rodolphe’un cülûs etmiş olmasmdandır. Bu münasebetle Avusturya haracı bir gün 
evvel OsmanlI hazînesine takdim edilmiş ve bundan başka Vezir-i-a’zamla diğer vü- 
zerâya da ötedenberi usul ittihâz edilen şahsî haraçlar verilmiştir; zâten Vezir-i-a’za. 
ma bütün haraçgüzar devletlerin her sene muayyen bir para vermesi umumî bir te- 
âmül hükmündedir : Meselâ Avusturya imparatoru 9 bin, Erdel voyvodası 3 bin, 
Raguza=Dubrovnlk cumhuriyeti 5 bin, Eîflak voyvodası 7 bin ve nihayet Boğdan 
voyvodası da 3 bin altın verir! Bu suretle Vezir-i-a'zamların, yalnız haraç şeklinde 
aldıkları paranın mecmûu senede 27 bin duka altım tutuyor demektir! — Bu sefer 
tecdid edilen Osmanlı • Avusturya muâhedesinde Transiyvania =  Erdel, Eflak, Boğ
dan vesaire gibi Polonya =  Lehistan krallığı da Türkiye’ye tâbi devletler içinde gös- 
terilmiştir: Aşağıdaki fıkraya da bakınız. — AvusturyalIlar, bundan evvel tecdid 
edilmiş olan muâhede mucibince yıkılmasım kabul ettikleri «Kallo» kalesini o mu- '



âhedeye ralrmen yıkmamış oldukları için, Osmanlı hudut beyleri de sulhe rağmen 
akm ve fütuhât hareketlerine devam etmişlerdir).

1577 =  985 
30 Temmuz =  14 Cumâda-l-ûlâ, Sah: Osmanlı - Lehistan mnâhe- 

de^nin immsı ve TürMye’nin şhnal siyaseti.
(Türklerin «Lehistan» dedikleri memlekete Lehliler «Polska», Almanlar «Polen», 
Fransızlar «pologne» ve Italyanlar da «Polonia» derler: Bugün kullandığımız «Po
lonya» ismi işte bu son şekildlen gelir; dilden dile muhtelif tahavvüller gösteren bu 
kelime Islâvcada «ovalık» mânâsına gelen coğrafî bir tâbirdir; îslâv ırkınm garba 
doğru muhaceretinde bu memlekete yerleşmiş olan kolun başındaki ilk hanedan 
«Ijcch/Leck/Lekh» ismini taşıdığı için Türkler millete «Lih/Leh» ve memlekete de 
Leh toprağı mânâsına «Lehistan,, demişlerdir, ilk zamanları bir dukalıktan ibaret 
olduğu halde, Milâdın 1000 ve Hicretin 390 tarihlerinden itibaren krallık şeklini alan 
Lehistan’ın son saltanat hânedânı aslen Lituanyalı olan «Jagellon» sülâlesidir.- 1386= 
788 tarihinde Lehistan kralı olan Lituanya dukası Jagellon’un kurduğu bu hânedan
o tarihten itibaren 186 sene saltanat sürdükten sonra, son kral «İkinci Sigismond 
Auguste»ün 7 Temmuz 1572=26 Safer 980 Salı günü erkek evlâdı olmıyarak ölmesi 
üzerine sönüp gitmiş ve o zaman Avrupa’yı pek çok işgal etmiş olan Lehistan buh- 
râm işte bu vaziyet üzerine başlamıştır. Bu sülâlenin bâzı hükümdarları Macaristan 
ve Bohemya krallıklarına da seçilmişlerse de bu muvaffakiyetler şahsî mahiyette 
kalmış, fakat btma mukabil aslen Lituanyalı olan Jagellon'1ar Lehistan’dan çok ge
niş olan Lituanya Büyük-Dukalıği’nı hâkimiyyetleri altına almışlar ve bilhassa 1569 
=  977 tarihinde doğrudan doğruya ilhak etmek suretiyle memleketlerini Rusya 
ile Almanya arasında muazzam bir devlet hâline getirmişlerdir.
Coğrafî vaziyeti Avrupa’daki Osmanlı arâzisinin şimaline tesadüf eden bu büyük 
devlet, Türk hâkimiyetinde bulunan Kırım Hanlığıyla Boğdan=Moldavia ve Er
dal =  Transyivania voyvodalıklarına bitişik olduğu için, Türkiye’nin şimal siya
seti bakımından çok mühim bir vaziyeti vardır: işte bundan dolayı Osmanlı impa. 
ratorluğuyla Lehistan krallığı arasmda ilk siyasî ve askerî temaslarla münase
betler daha ikinci Bâyezid devrinden itibaren başlamış ve ilkönce üç senelik mu
vakkat bir sulh muâhedesi akdedilmiştir: 1490=895 vukuâtmın birinci fıkrasına 
bakınız, ilk Osmanlı - Lehistan sulhü işte budur. Fakat büyük devletler arasında 
iki yüzlü bir siyaset tâkib' eden Boğdan prensliği iki taraf arasında bir rekabet 
zemini teşkil ettiği için, müddeti geçince tecdid edilen bu muvakkat sulhü ilkönce 
Lehliler İhlâl etmiş ve işte bunun üzerine gene ikinci Bâyezid devrinde Lehistan 
topraklarına iki büyük akın yapılmıştır: 1498 =  903 vukuâtmm birinci fıkrasına 
ve 1498 =  904 vukuatına bakmız. Bu akınlardan sonra Osmanlı - Lehistan müna
sebetleri üçer ve beşer senelik muvakkat sulh muâhedeleriyle idâme edilmiş ve 
iki tarafın daha sıkı râbıtâlarla birbirine yaklaşmasını icab ettiren siyasî zaruret
ler ancak Kanunî devrinde ve on altıncı asırda takdir edilmiye başlamıştır. Bu 
siyasî zaruretlerin en mühimleri Rusya ile Avusturya’nın her iki tarafı da tehdid 
eden vaziyetleridir : Moskova Büyük-Dukalığı bilhassa XV inci asırdaki Üçüncü 
îvan Vasilyeviç'den itibaren Lehistan için: en büyük tehlike şeklini almıya başla
mış ve Fatih Sultan Mehmet de ayni tehllkejâ kendi hesabına sezmiş olduğu için 
Kırım Hanlıgrmı himâyesi altına alarak siyasî ve askeri bir şimal şeddi vücuda 
getirmiştir : 1475 =  880 vukuatına bakınız Osmanlı imparatorluğunun hemen da
imî bir mücâdele hâlinde bulunduğu Avusturya da Lehistan’la hemhudud oîmak 
itibariyle, Şark’dan Rusya ve Garp’dan Avusturya tehdidine mâruz olan bu kral
lığın OsmanlIlara yanaşması pek tabiî bir müvâzene zaruretidir; Kanunî devrinde 
akdedilmiş olan ilk Osmanlı . Lehistan ittifakı işte bu jeopolitik zaruretlerden 
doğmuş demektir: 1532 =  939 vukuâtmın son fıkrasına, bakınız. Karşılıklı taah
hütleriyle iki tarafı birbirine bağlıyan bu ilk ittifak muâhedesi gene Kanunî dev- 

sadüf eden 1553 =  960 ve ikinci Selim devrine tesadüf eden 1586 =  976 ta- 
iki defa daha tecdid edilmiştir. Fakat biraz yukarda gördüğümüz gibi, 

^N^Hİt^Jitten dört sene sonra Jagellon’lann sonuncusu olan ikinci Sigismond’un
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1572 =  980 tarihinde vâris bırakmaksızın ölmesi, OsmanlI devletinin Lehistan; ve
raseti meselesine müdâhalesini zarurî bir emniyet tedbiri hâline getirmiştir.
Bu tarihten itibaren Lehistan krallığı artık cumhuriyete benzer bir şekle 
girmiş ve münhal bulunan tahtına Diyet meclisinin karariyle bir ecnebi prensi 
seçmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. O sırada bu işle alâkadar olmıyan devlet yok 
gibidir; Hattâ bir takım küçük prenslerin bile namzetliklerini koyduklarından 
bahsedilir! Fakat en mühim rakipler Avusturya, Rusya, İsveç ve Fransa devlet, 
lerintn namzetleridir: Avusturya’nın namzedi imparatorun oğlu Arşid:ük Ernest, 
Rusya’nın namzedi 1569 =  977 vukuâtmın «4 Ağustos» fıkrasında bahsettiğimiz 
çar «Müthiş-îvan», İsveç’in namzedi kral Üçüncü Jean ve nihayet Fransa'nın 
namzedi de kral Dokuzuncu Charles’in «Duc d’Anjou», denilen kardeşi «Henri de 
Valois» dır. Rus ve Avusturya namzetlerinden birinin intihabı tabiî Lehistan’ın 
OsmanlI düşmanlarına iltihâkı demek olacağı için, Türkiye'nin şimal siyaseti bâ - 
kımından en büjrük tehlike demektir; Bilhassa Rus çarının Lehistan kralı olması 
demek, 1569 =  977 vukuâtmın «4 Ağustos» fıkrasında görd'üğümüz Kazan ve 
Ejderhan fütûhâtiyle Hazar denizine inmiş ve Karadeniz yollarını tehdide başla
mış olan çarlığm Kırım hanlığını şimalişarkî ve şimal istikametlerinden sonra 
şimaligarbî ve garp istikametlerinden de tehdid edecek bir vaziyete gelip lıcmcn 
her taraftan kuşatması demektir, öyle bir vaziyet, ayni zamanda Osmanlı hâkl- 
miyyetindeki Boğdah ve Erdel prensliklerini de Rus tehlikesiyle karşılaştırmış 
olacaktır. Buna mukabil Lehistan krallığına Habsburglarm hâkimiyyeti de Os
m a n lI  ölkesinin bütün şimal hudutlarını Avusturya - Almatn tehdidine uğratan ve 
bu suretle Cermen nüfuzunu Kırım hanlığının garp sınırlarına dayayan bir tehli
ke teşkil edebilir; işte bundan dolayı Türk siyaseti, Lehistan asilzadelerinden, bi
rinin veyahut Türkiye tarafından gösterilecek bir namzedin intihabında ısrar et
mekle hulâsa edilebilir. Bu kat’î karar, İkinci Selim’in Lehistan Diyet meclisine 
gönderdiği 7 Zülka’de 980 =  11 Mart 1673 Çarşanba tarihli fermanda şöyle ifâde 
edilmiştir:

«Fermân-l ceîi-ül-kadrüme mugayir içünüzden birinün kabulü husûsunda gaflet ve 
tekâsül olunup mâbeynünüzde ihtilâl zuhûr idüp rızây-ı Şerîfüme mugaayir hâric- 
dten kimesne getüresüz, bir veçhile özrünüz mahall-i kabulde vâki’ olmaz».

ikinci Sellm'in Lehlerden gösterdiği namzetler «Gniezen» baş.piskoposuyia «Fir- 
leyj, ve «Jazlovviecki» isminde üç kişidir. Bununla beraber, o sırada Fransa’nın İs
tanbul sefirliğinde bulunan «d’Acq/de Dax» ismindeki piskopos da Charles’in kar
deşi Henri de Valois’yı Türkiye’ye şirin göstermek için büyük bir gayretle çahşmış 
ve Habsburglarla Fransa kralları arasındaki tarihî rekabetten dolayı bu Fransız 
prensinin namzetliği Türk siyasetine de mülâyim gelmiştir: Bir takım Fransız mü
ellifleri ve hattâ bu mesele için «Henri d'e Valois et la Pologne on 1572» ismMde 
iki ciltlik büyük bir eser yazmış olan «Marquis de Noailles» Fransa kraliyle elçi
sinin bütün gayretlerine rağmen Türkiye’nin bu meselede mühim bir tesiri olma
dığından bahsederse de, bu pek tuhaf iddiâ tamamiyle yanlıştır: Ahmed Refik 
merhumun «Hazîne-i-Evraak Mühimme defterleri»nden çıkararak neşrettiği ve
sikalar Fransız prensinin doğrudan doğruya Türkiye tarafından intihab ettirilmiş 
olduğunu göstermektedir; bu hususta Lehistan’a gönderillen ferman gaayet kafidir: 
«Françe pâdişâhunun karundaşı vilâyet-i mezbûreye kral nasbolunmak evlâ ve mü- 
teallülü def'eyleyüp Fermân-ı Şerîfüm muktezâsına müşarünileyhün karundaşıh 
nâsib görülmüşdür. Buyurdum ki vardukda mâbeynünüzde vukuu' bulan tefessüd-ü- 
krallığa kabûl idüp ta’zîm-u-ikrâm ve tefhîm.u-ihtirâmı bâbunda bezl-i makdûr eyle- 
yüp basîret-ü-intibâh üzre olasuz : Şöyle ki Emr-i Şerifürae mugaayir iş idesüz, sıslâ 
özrünüz makbul olmamak lâzım gelür. Ana göre tedârük eyliyesüz».

Fransa kralının kardeşi Henri de Valois işte bu kat’î emir üzerine 11 Mp.yıs
1 573  z= 9 Muharrem 981 Pazartesi günü Leh Diyet meclisi tarafından Lehistan , 
krallığına intihab edilmiş ve bu intihab Fransa’dan evvel Türkiye'ye bildirilip tas
diki istirhâm edilmiştir; ikinci Selim’in Fransa kralına gönderdiği nâmede bu nokta ‘  
şöyle anlatılmaktadır : ' ^  J
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«Hâlâ vilâyet-i Lih beğrleründen dokuz yüz seksen bir Muharremüniin evâsutunda 
Südde-i Saâdetümüze ubûdiyyet-nâmeleri gelüp müşârünileyh karundaşunuz 'emr-i 
Şerifümüz üzre vilâyet-i Lih’e kral nasbolunmak recâ ve istid'â eyledükleri eclden 
Hak Sübhânehu-ve-Teâlâ Hazretlerinün ulüvv-i inâyet-1 bî.gaayetleriyle müşarüni
leyh karundaşunuzu yüce Âstânumuza olan vüfûr-i müvâlât-u-mahabbetünüz muk- 
tezâsunca vilâyet-i Lih’e kral nasb-u-tâ’yîn eyledük».

11 Mayıs=9 Muharrem Pazartesi günü yapılan bu intihap takriben İDİr hafta sonra 
«Muharrem evâsutunda», yâni Mayıs’m 18 ine doğru İstanbul'a arzedilmiş oldlıgu 
halde, Paris’e ancak bir ay sonra 17 Haziran =  16 Safer Çarşanba günü aksedebil- 
miştir Tabiî bu suretle hem Rus, hem Avusturya namzetlikleri suya dü
şürülmüş, mesele Türkiye’nin istediği gibi halledilmiş ve Orta-Avrupa’daki Habs- 
burg arâzisi hem garptan, hem şarktan Türk nüfuzundaJti Fransız prenslerinin öl. 
keleriyle çevrilmiş demektir. Fakat Lehistan’ın yeni kralı işinin ehli olmıyan zayıf, 
mütereddit, beceriksiz ve âciz bir zavallıdır: 1574=981 senesi 26 Kânunusâni =  3 
Şevvâl Salı günü Lehistan topraklarına ayak basan bu değersiz kral, Fransa tah
tındaki kardeşinin ölüm haberi üzerine 18/19 Haziran 1574 =  27/28 Safer 982 Cu
ma/Cumartesi gecesi Krakovi şatosundan kaçıp Fransa’ya gitmiş ve 15 Ş u bat=4  
Zülka’de 982 Salı günü «Henri HI =  Üçüncü Hanri» ismiyle Fransa kralı olmuştur! 
îşte bu suretle Lehistan’da ancak beş ay kalıp eğlence ve sefâhatle vakit geçiren bu 
Fransız prensinin firârı Lehistan buhrânmın yeniden alevlemesiyle neticelenmiş, 
Rus ve Alman ihtirasları tekrar uyanmış. Diyet meclisi gene toplanmış ve bu Sefer 
de Üçüncü Murad devrinde aj^ıi tesirler tekrar icrâ edilmek ve fazla olarak Avus
turya imparatoru da tehdid olunmak suretiyle Türk namzedi olan Erdel =  Transyl- 
vania voyvodası «Bathory/Battori/Batthory» Lehistan krallığına intihab ettirilmiştir 
Bu Etienne Bathory vaktiyle Kanunî Sultan Süleyman’ın 1541=3948 tarihinde SrdcI 
prensliğine tâyin etmiş olduğu «Zsigmond-Janos'un halefidir: O sene vukuâtının 
«20 Haziran>>, «29 Ağustos», «4 ve 24 Eylül» fıkralarına bakınız. Gene Kanunı’nin 
Macar kralhğma tâyin etmi^ olduğu «Zapolyai-Janos» un oğlu olan ve Osmanlı 
menbâlarında «Istefan-kral» denilen Zsigmond-Janos bu tarihten altı yıl evvel 
İkinci Selim devrinde 1571 =  '978 senesi 13/14 Mart =  16/17 Şevvâl Salı/Çarşanba 
gecesi ölmüş ve onun yerine Erdel asilzâdelerinden Etienne Bathory imtiyaz fer
mam mucibince oranın Diyet meclisi tarafından voyvodalığa intihab edilmiştir. 
Tâbiyyet vazifesini derhal ifa edip İstanbul’a 10,000 duka altını haraç takdim 
ederek itâatini arzeden bu yeni voyvodanın intihabı tasdik edilmiş ve nihayet 
Henri de Valois Fransa’ya kaçınca Lehistan krallığına işte bu Bathory intihab 
ettirilmiştir : Polonya Diyet meclisi 13 Kânunuevvel 1575 =  10 Ramazan 983 Salı 
günü ilkönce Lehistan kraliçeliğine Jagellon’lann son hükümdarı İkinci Sigis- 
mond’un kızı prenses Anna’yı intihab etmiş ve bir rivayete göre o gün, diğer bir 
rivayete göre de ertesi gün Erdel voyvodası Bathory’yi de kraliçeye koca seçmek 
suretiyle kral ilân etmiştir- Bu sırada Lehistan’ı ' taksime karar vermiş olan Avus
turya ile Rusya’nın gizli ittifakı bu vaziyet üzerine artık hükümsüz kalmış, 
yeni Lehistan kralı evvelce Rus çan «Müdhiş-tvan»ın Polonya’dan zaptetmiş ol
duğu yerlerin istirdâdına yemin etmiş ve İkinci Selim devrindeki Ejderhan se
ferinde muvaffakıyetsizliğe uğnyan Türkiye, üçüncü Murad devrinde 'işte bu 
Lehistan meselesindeki muvaffakiyeti üzerine çarlığın başına çok kuvvetli bir 
şahsiyet olan Bathory'nin idaresindeki Leh ordusunu musallat etmiştir: Ejder
han meselesi için 1569 =  977 vukuâtınm «4 Ağustos» fıkrasına bakınız,

1532=939 tarihinde dünyaya gelmiş olan Bathory Lehistan tahtına çıktığı zaman 
45 yaşlarında genç ve dinç bir hükümdar olduğu halde Rusya’daki rakibi «Müdhiş. 
Ivan;  ̂ artık ihtiyar, bitkin ve bilhassa dâhili gaileler içinde çökmüş bir vaziyette
dir: İşte bundan dolayı Bathory Müdhiş.lvan’a dehşetli darbeler indirmiş ve Lo-
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histan topraklarından bir çoklarını istirdada muvaffak olmuştur. Bathory’nin bu 
sefer Türkiye ile akdettiği 24 maddelik muâhedenin en mühim esasları Kırım han
lığıyla Lehistan arasındaki münasebetlerin tanzimi bakımından ehemmiyetlidir: 
Türk hâkimiyyet ve nüfuzu altında bulunan bu iki hükümet Rus çarlığ;ının geniş
leme siyasetine karşı iki büyük sed vaziyetinde olmak itibariyle, birbirinin hudut
larına mütekabilen riâyet etmeleri esas ittihâz edilmiş ve Lehistan krallığımn es
kiden olduğu gibi Kırım 'hanıyla oğluna haraç vermekte devam etmesi de ayn 
bir maddeyle tasrih olunmuştur. Kral Bathory Türk nüfuz ve hâkimiyyetine sa
dâkatini dâimâ muhâfaza etmiş olmamakla beraber, Rusya’ya karşı olan mücâ
delesinden OsmanlI imparatorluğunun her halde istifade etmiş olduğu muhakkaktır).

1578 =  985
21 Kânunusâni =  12 Zülkâ’de, Sah : İkinci vezir Piyâlc Paşa’nın 

«lümü.
(1571 =  979 tarihindenberi yedi senedir ikinci vezirlik makamında bulunan piyâle- 
Mehmet paşa Osmanlı tarihinin en büyük denizeilerindendir: Şahsiyyeti, menşei ve 
1554 =  961 tarihinde Deryâ-Kapdanlığına tâyini için 1555 =  962 vukuâtının «26 
Haziran» fıkrasına bakınız. — Piyâle Paşa’nın en büyük zaferi Cerbe deniz muha- 
rebesind:edir: 1560=967 vukuâtının «14 Mayıs,, fıkrasına bakmız. ikinci Selim’in 
kızı Gevher-Han Sultan’la nişanlanması işte bu büyük zaferi üzerinedir ve bir sene 
sonra da düğünü olmuştur r 1560=968 vukuâtının «27 Eylül» ve 1561=969 vuku- 
âtının da «25 Eylül» fıkralarma bakınız. Piyâle Paşa’nın hayatında Cerbe zaferine 
mukabil Malta seferinin neticesizliği gibi bir muvaffakıyetsizlik de vardır ı 1565= 
'973 vukuâtının «8 ve 11 Eylül» fıkralarına bakınız. Fakat ondan biraz sonraki 
Sakız fethi o 'tâlihsizliğini telâfi etmiş sayılabilir.- 1566=973 vukuâtmın «14 Ni
san» fıkrasına bakınız. Piyâle Paşa’ya üç tuğlu vezir pâyesinin işte bu Sakız fethi 
üzerine verilmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır. Deryâ.Kapdanlığından üçüncü 
vezirliğe geçmesi o tarihten iki sene sonra İkinci Selim devrindedir-. 1568 =  975 
vukuâtının «13 Mayıs» fıkrasına bakınız. Bu suretle Piyâle paşa 1554=961 tari
hinden 1568=975 tarihine kadar 14 sene Deryâ-Kapdanlığında bulunmuş demek
tir. Bununla beraber üçüncü vezirken de Kıbrıs seferinde fevkalâde olarak donan
maya kumanda etmiştir: 1570 =  977 vukuâtımn «15 Mayıs» fıkrasma bakmız. 
Ertesi sene bu fevkalâde vazifeden azli üzerine tekrar vezâret vazifesine devam 
■etmiştir: 1571 =  978 vukuâtmın «4 Majns» fıkrasına bakınız. Piyâle Paşa’nın 
üçüncü vezirliği üç sene sürdükten sonra, yukarda gördüğümüz gibi 1571 =  979 
tarihinden itibaren yedi sene ikinci vezirlikte bulunmuşsa da ömrü vefâ etmediği 
için Vezir-i-a’zam olamamıştır. — Kıbns seferinde Sokullu ile ganimetler mesele
sinden dolayı arası açılmış olan Piyâle Paşa’nın sonradan kendisiyle barışıp dost 
olduğu rivayet edilir.
Bilhassa gazâ ganimetlerinden dolayı çok büyük ve haklı bir servet yapmış olan 
Piyâle Paşa’mn gerek İstanbul’da, gerek taşrada bir çok hayrâtı vardır ve bunla
rın en meşhuru da Kasımpaş’daki Kozludere’de bulunan raeşhur câmiidir; Gene 
Kasımpaşadaki eserlerinden, «Küçük-piyâle mescidi»ne nisbetle bu güzel câmiye 
«Büyük-Piyâle câmii»de denir. Semtinin sapalığmd'an dolayı lâyık olduğu kadar 
rağbet ve alâka görmiyenı ve hakikatte ise İstanbul’un en mühim âbidelerinden 
olan bu zarif câmi altı kubbeli ve bir minârelidir. İki yanında bir medresesiyle bir 
de tekkesi vardır. Minberi mermerden, mihrâbı çinidendir: inşa tarihi 1573 =  981 
senesidir. Mihrab cihetindeki türbede Piyâle Paşa ile: yedi oğlu ve dört kızı med- 
fundur).

25 Kânunusâni =  16 Zülka’de, Cumartesi: Kanunî Sultan Süley
man’ın kızı Mihrimâh-Sultan’m ölümü.
(Kanunî’nin yegâne kızı olan bu meşhur sultanın ölüm tarihi çok ihtilaflıdır; Os-
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manii menbâlarmda umumiyetle 946=1556—1557 ve 965=1557—1558 senelerinin 
birinde, yâni babasmm devrinde ölmüş olduğundan bahsedilirse de doğru olmadığı 
muhakkaktır;' çünkü gene ayni menbâlarda İkinci Selim’in 974=rl566 tarihindeki 
cülusuna herkesten evvel Mihrimâh-Sultan’m bîat ettiğinden ve hattâ Hazînenin 
açtırılmasına hâcet kalmamak üzere kardeşine cülûs masrafı olarak elli bin altın 
ikrâz etmiş olduğundan bahsedilir! Yukanki ölüm rivayetleriyle bu biat rivayeti 
arasmd^ 9-10 senelik bir fark vardır! Fazla olarak Kara.Çelebi-zâde 'Abdül-Azzîz 
Efendi «Ravzat-ül-ebrâr„ında Mihrimâh-Sultan'ın Üçüncü Murad devrinde ve 984=  
1576—1577 Zülkâ’de i= Kânunuevvel - Kânunusâni aymda vefat ettiğinden bah
setmektedir; bu son rivayet yalmz bir sene hatâlıdır; Çünkü Hammcr ecnebi ruz- 
nâmelerine istinâden işte bu 1578=985 senesi 25 Kânunusâni=16 Zülka’de Cu
martesi tarihini tesbit etmiştir. Mihrimâh-Sultan’ın anası Kanunî’nin Osmanlı sara
yında kadınlar saltanatını kurmuş olan meşhur hasekisi Hurrem-Sultan'dır: 1536 =  
942 vukuatının «14/15 Mart» fıkrasına bakınız. 1593=946 tarihinde «Kehle-i ikbât» 
denilen devşiıme Rüstem Paşa İle evlendikten sonra anasıyla beraber bin tüılü 
saray entrikaları çevirerek hem kocasının sadâretini temin etmiş, hem şehzade 
Mustafa’nın felâketini hazırlamış olan Mihrimâh-Sultan’ın siyasî faaliyetleri dev
let için çok zararlı olmuştur: 1544=951 vukuâtının «28 Teşrinisâni» ve 1553=960 
vukuâtmın da «28 Ağustos» fıkrasına bakınız. Her halde Mihrimâh.Sultan’ın bu 
sfyeısî taksirâtında babasımn lüzumundan fazla gösterdiği şefkatten istifade etmiş 
olması lâzımgelir; Müneccim-başı tercemesinde bu noktaya şöyle temâs etmektedir: 
«Şehriyâr Hazretlerinin Mihrimâh.Sultan’dan gayn kız evlâdı olmayup âkile ve sâ- 
hibet-ül-hayrât olmağla kendüye evlâd-ı zükûrlanndan ziyâde alâka ve mahabbetleri 
var idi))-

Mihrimh-Sultan’ın doğum tarihi mâlûm olmadığından, kaç yaşında öldüğünü kat’î 
surette tâsân etmek kabil değildir: Yamz 1539=946 tarihinde evlenmiş olduğuna 
ve o sırada orta bir hesapla 17 - 18 yaşlarında olması lâzımgeleceğine göre, takriben 
56 - 57 yaşında ölmüş olması lâzımgelir. Bu meşhur sultanın çok kuvvetli bir tahsil 
ve terbiye gördüğü ve hattâ bâzı büyük ulemâdan ders almış olduğu rivayet edilir. — 
«Münşeât» sahibi Feridun Bey Mihrimâh-Sultan’ın dâmâdıdır; Yukard'a 1575 =  982 
vukuâtının «22 Kânunusâni» fıkrasma bakınız.

Çok zengin olduğu ve hattâ vâridâtınm günde iki bin altın tuttuğu hakkında muh
telif rivayetler bulunan Mihrimâh-Sultan’ın gerek İstanbul’da, gerek Mekke’de bir 
takım hajTâtı vardır: Çok dindâr olduğu için Mekke'ye su getirttiği ve bunun için 
pek çok para sarfettiği rivayet edilir; Istanbuldaki eserlerinin başlıcalan Üskü
dar’la Edime-kapısınd'aki câmileridir. «Mihrimâh.Sultan câmü/îskele câmii/Büyük 
câmi>> gibi isimlerle anılan Üsküdar câmiinin mimârı Koca-Sinan’dır ve kitâbesine 
göre ikmal tarihi 954 =  1548 senesinin Zülhicce =  Kânunusâni) ayıdır; vaktiyle 
«leb-i deryâda» olan bu güzel câmi sâhil dolduktan sonra içerde kalmiştır. Edirne, 
kapısı’ndîiki «Mihrimâh-Sultan câmU„nin inşâ tarihi belli değildir: Buna «Edirne- 
kapusu câmii» de denir. — Bu sultan’m ismi hem «Mihrmâh», hem «Mihr-i-mâh,j. 
hem «Mihr-ü-mâh» şeklinde okunabilir: Umumiyetle «Mihr-i-mâh„ şekli kullanıl
maktadır).
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5 Nisan == 27 Muharrem, Cumartesi : Şirvan ve Gürcistan seferi 
serdarhğma tâyin edilen Lala-Mustafa Paşa’nın İstanbul’dan Üsküdar’a 
g e ç ^

(Safavî saltanatının meşhur müessisi Şâh-îsmail'in oğlu olan Birinci Tahmâsb’m 52 
sene saltanat sürdükten sonra 1576=984 tarihinde vefatı üzerine başlıyan İran buh- 
rânı için yukarda o sene vukuâtımn «21 Mayıs» fıkrasına bakmız- O fıkrada gör
düğümüz gibi, Tahmâsb.Şâh’ın ölümü üzerine saltanatı ilân edilen beşinci oğlu



Haydar-MIrzâ derhal öldürülmüş ve yerine grene Tahmâsb’ın oğullarından İkinci 
İsmail tahta çıkarılmıştır: Sefih ve esrarkeş bir zâlim olan bu İkinci İsmail ken
disine rakîb olabilecek kardeşleriyle akrabasını ve saltanatına muhâlif gördüğü 
ümerâyı idâm ettirmekle işe başlamış,, zulümleriyle halkın nefret ve lanetine uğ
ramış ve nihayet 1577=985 tarihinde takriben bir buçuk senelik kanlı bir salta
nattan sonra bir rivayete göre boğdurularak, diğer bir rivayete göre zehirletilerek 
ve nihayet son bir rivayete göre de tahammülünden fazla afyon yutarak ölmüş 
veyahut öldürülmüştür. — Birinci Tahmâsb’ını oğulları İçinde İkinci İsmail’in sağ 
bıraktığı yegâne şehzâd'e o sırada Şirâz'da bulunan Muhammed-Hudâbende’dir ve
0 da hayatım anadan-doğma kör sayılabilecek derecedeki göz sakatlığına ve bir 
rivayete göre de tek-gözlülüğüne medyundur; İkinci İsmail’in yerine işte bu kör 
şehzade tahta çıkanimıö ve tabiî bu zavallmm zamanında da Türkmen beylerinin 
ihtirâsâtı yatışmadığı için İran’ın dahilî buhrânı devam etmiş ve bir taraftan da 
Özbekler Horasan taraflarına taarruz etmiye başlamışlardır. Yukarda 1576 =  948 
vukuâtının «21 Mayıs» fıkrasının sonlarında gördüğümüz gibi, Safavîlerin bu 
d'âhilî buhrânını Osmanlı hükümeti büyük bir dikkatle tâkib etmiş ve hudut bey
lerinden muntazam raporlar almıştır; bilhassa Van Beylerbeyi Köse-Husrev Pa- 
şa’nın raporlarından ehemmiyetle bahsedilir; Kanunî devrindeki Osmanlı - Safavî 
münasebetlerindenberi İran ahvâlini yakından tâkib etmiş olan ve bir hudut vilâ
yetinde bulunduğu için komşu devletin hiç bir hâlini gözünden kaçırmıyan bu 
Paşa, İran’a hâkim olan Türkmen oymakları arasındaki ihtilâflarla Birinci Tah- 
mâsb devrindenberi Kazvin'e nakledilmiş olan merkezî idarenin za’fından müte
vellit anarşi hakkında tafsilât vererek İstanbul hükümetini İran’a karşı bir an 
evvel sefer açmıya teşvik etmiştir. Bu vaziyet karşısında Kubbe vüzerâsı arasında 
iki fikir cereyânı çarpıştığından bahsedilir: Vezir-i.a’zam Sokullu-Mehmet Paşa 
muhâlif, üçüncü vezir Lala-Mustafa Paşa ile dördüncü vezir' Koca-Sinan paşa ta- 
rafdardır; bunlardan Mustafa Paşa Kıbrıs fâtihi ve Sinan Paşa da Yemen fatihidir 
ve hattâ Kılıc-Ali Paşa’nm Tunus fethindeki muzaffer ordunun da serdârı olduğu 
için Tunus fâtihi bile sayılır; onun için Sokullu’nun Vezâret-i-uzmâ nüfuzuna mu
kabil bunların da böyle bir sefer bahsinde birer ölke fâtihliği nüfuziyle salâhiyyeti 
vardır! Fazla olarak Sokullu vaktiyle Lala-Mustafa Paşa'nın tarafdâr olduğu Kıb- 
rıa seferine d'e muhâlefet etmiş olduğu halde o seferin muvaffakiyetle neticelen
mesi onun böyle meselelerde doğru düşünemediğini göstermiştir: Yukarda 1570 — 
977 vukuâtının «15 Mayıs» fıkrasına bakmız. Zâten Yavuz devrindenberi Osmanlı 
ulemâsının Şiîlik aleyhine neşretmiş oldukları çok şiddetli fetvâlar vardır : 1514 =  
920 vukuâtının «20 Mart,, fıkrasına bakmız. Şiîliğe karşı gazâyı Sünnîlik için 
daimî bir vecîbe hâline getiren bu fetvâlara göre Şiîle!< «Ehl-i-Kitâb» olan Hıris- 
tiyanlardan beterdir! O zamanki telâkkiyât üzerinde tabiî bunların büyük bir tesiri 
vardır. Fazla olarak umumiyetle Sünnî olan Şirvan ve Dağıstan ahalisi de Şiî ta
hakkümüne karşı Osmanlı devletinden istimd'âd etmektedir. Bütün bunlara karşı 
Sokullu’nun Şark seferine muhâlefet ederken ileri sürdüğü istinat noktalan şöyle 
sıralanabilir ;
1 — Sefer masrafmm fevkalâde ağırlığı;
2 — Bütün İran fethedilse bile dâimâ itâat altında tutulmasına imkân olmadığı;
3 — Kanunî’nin İran’a sulh akdedilinceye kadar} giriştiği Şark seferinde pek çok 
sıkıntılar çekmiş olduğu-
Sokullu’nun! bilhassa Lala.Mustafa Paşa'ya karşı beslediği kin ve garazı devletin 
en mühim menfaatlerinden bile üstün tutarak ve her halde onun Kıbrıs fethinden 
sonra bir de Şark fütûhâtiyle kendisini büsbütün gölgede bırakmak ihtimâlinden 
ürkerek iierl sürdüğü bu vâhî deliller bilâ-istisnâ bütün seferler için söylenebilecek 
umumî sözlerdir: Her büyük sefer masraflıdır, fethedilen hiç bir memleketin ebedî 
surette elde tutulmasını kefâlete bağlamak imkânı yoktur ve her seferde sulh 
oluncaya kadar bir çok sıkıntılar çekilmesi pek tabiîdir! Bu gibi mülâhazalar esas 
ittihâz edildiği takdirde, hiç bir devletin hiç bir zaman sefer açmaması lâzımgelir. 
Her halde üçüncü Murad’ın bu pek umumî ve âmiyâne sözlere ehemmiyet verme, 
diği, sefer fikrini tercih etmiş olmasıyla sâbittir. Aşağrıkl izâhattan da anlaşılacağı
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gibi, bu büyük işin hayatî ehemmiyetini Sokullu’nun kavrıyamamış ol<îuğu ve eger 
kavramışsa ihtirâsâtına fedâ ettiği muhakkaktır.

Osmanh menbâlannda umumî bir tâbirle «Acem seferi>> şeklinde gösterilen bu ha
reketin başlıca hedefleri Şirvan'la Gürcistan’dır.

Haz<j,r denizinin cenubundan cenubugarbîsine ve nihayet garbına doğru sahil boyun
ca üç memleket sıralanır: Bunların en cenubîsi Gîlân, onun üstünde ve Hazar’ın 
cenubugarbîsindeki Şirvan, bunun da üstünde ve denizin garp sahilindeki Dağıs
tan’dır Sırf itibarî bir tesmiye şekliyle «Gürcistan» denilen sahanın coğrafî vazi
yeti de Şirvan’la Dağıstan’m garbından itibareq Karad'eniz sahillerine kadar uza. 
maktadır. Bu dört ölkede tarihin en eski zamanlarından itibaren bir takım yerli 
ve yabancı hanedanlar hükümet kurmuşlardır. Son zamanlarda bu küçük hükü
metlerin ikisi kendi arzularıyla Safavî hâkimiyyet ve nüfuzundan sıyrılarak Os
manlI himâyesine girmiştir: Bunlardan Gîlân’m bir kısmına hâkim olan «İshâkkıy- 
ye» sülâlesinden Muzaffer-Sultan’ın Irâkayn seferinde Vezir-i-a’zam Makbûl-tbra. 
him Paşa’ya inkıyadını arzettikten sonra Ücân yaylasında Kanunî’nin huzuruna ka
bulü için 1534=941 • vukuâtmın «13 Temmuz» ve «2 Teşrinievvel» fıkrasına ve Şir- 
vanşahların «Derbendiyye» sülâlesinden ikinci Halil’in de Kanunî’ye elçi göndere
rek itaat ve inkıyâdını arzetmesi için gene ayni sene vukuatının «20 Ağustos» 
fıkrasına bakınız. Şirvanşahların hâkimiyyeti, bir takım yerli beyler idaresinde 
bulunan Dağıstan’a da şâmildir. Bu suretle OsmanlI nüfuz ve hâkimiyyetinin Ha
zar sahillerine dayamp İran’ı şimalden tehdid etmesine hattâ şimalî İran'a sokul
masına pek tabiî olarak tahammül edemiyen Birinci Tahmâsb Gîlân'daki İshâkıy- 
ye hükümetini daha 1535=942 den itibaren tekrar Safavî nüfuzuna sokmuş ve on
dan sonra da 1538=945 de Şirvan ölkesini işgal ve ilhak etmiştir: İşte bunun üze
rine Şirvanşahların «Derbendiyye» sülâlesinden son hükümdar olan «Bürhan-ı-Ali 
Sultan» Kanunî’ye iltica edip, 1548 =  955 tarihinde Türk kuvvetleriyle ecdâdının 
tahtına çıkarılmışsa da 1551 =  958 de bu son hükümdarın ölümü, boydanboya ve 
büyük bir ekseriyetle Sünnî Türklerle meskûn olan Şirvan’la Dağıstan'ı tekrar Sa. 
favî hâkimiyyetine sokmuştur. Bürhân-ı-Ali’nin oğlu «Ebubekir-Mirzâ/Mirzâ Ebubekir- 
Han» OsmanlIlara iltica edip dirlik almış ve Lala-Mustafa Paşa’nın bu seferinde 
Türk ordusunun önünden yola çıkarılmıştır. Bu vaziyete göre Türkiye’nin Gîlân, 
Şirvan ve Dağıstan üzerinde Kanunî devrinden itibaren bu memleketlerin kendi 
arzu ve talepleriyle teşekkül etmiş tarihî bir alâka vel hakkı olduğu halde Safa- 
vîler bu hukukî alâkayı silâh kuvvetiyle kesmişler demektir. Tıpkı bunlar gibi 
Gürcistan meselesi de OsmanlIlarla Safavîler arasında ihtilaflıdır; Milâttan ev
velki devirlerden Hicretten sonraki devirlere kadar Oğuz, Hazar, Selçukî ve daha 
sonra Akkoyunlu Türkleriyle Romahların, BizanslIların, Arapların, îranlılarm ve 
Mongollarm istilâ dalgalarına uğrıyan ve etnolojik mâhiyetiyle tarihî ve coğrafî 
isimleri birbirine uymıyan bu memleket bütün tarih boyunca büyük milletlerle 
devletlerin hâkimiyyet ve nüfuzu altında kalmış, Gürcü milleti hiç bir zaman 
müstakil bir medeniyet kuramadığı için sırf itibarî olarak «Gürcistan» denilen 
saha İran, Bizans, Arap ve Türk devletleriyle medeniyetlerinin dinî ve me
denî tesirleri altında kalmış, devamlı bir millî birlik teşekkül edemediği için bu 
coğrafî ve itibarî saha hemen dâimâ anarşiye benzer dahilî bir mücâdele içinde 
sarsılmış, en fazla işte bu dâhilî mücâdele yüzünden memleket bir harabeye dön
müş ve bilhassa Osmanlı tarihini alâkadar eden 13 - 15 inci asırlarda «Karthli», 
«Kakheti» ve «îmerethi» isimlerinde üç krallıkla bir Hıristiyan Atabeyliğinden 
başka bir takım küçük prensliklere de ayrılmış bir hâldedir! Bunlardan «Karthwel» 
ve «3akarthwel^ ve «Sakarthwelo» isimleriyle de anılan ve asıl Gürcistan sayılan 
«Karthli»krallığı Tiflis'le etrâfındaki arâziden mürekkep şarkî Gürcistan’dır. Buna 
mukabil Kutais havâlisinden mürekkeb olan ve Osmanlı menbâlannda «Baş-açuk /  
Açuk-baş memleketi» denilen «îmerethi» garbî Gürcistan vaziyetindedir: Buraya 
«Açuk-baş» denilmesi ahâlisinin başları açık gezmeleri veyahut pek hafif bir başlık 
giymeleri gibi mahallî âdetlerle izah edilirse de, «Baş-açuk» şeklini «paşacuk» keli
mesiyle tefsir eden bir iştikak oyunu da yapılmıştır! Küçük «Kakheti,, krallığı da 
«Karthli» nin şarkında ve onun nüfuz ve hâkimiyyeti altındadır: Merkezi «Thelaw»da
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bulunan bu pek küçük hükümet müstakil bir şey olmadığı İçin bâzı menbâlarda 
hesaba bile katılmamaktadır. Bunlardan başka gene Gürcistan hükümetlerinden sa
yılan ve Çoruh boyundaki arâzisi Kanunî devrinde Türkiye’ye ilhak edildikten sonra 
Ahıska tarafları da Safavîler tarafından zaptedildigi için ancak Ahıska’nın garbin
deki Kobliyan kazâsında Adıgon/Adıgön =  Altunkale havâlisine münhasır kalan 
«Samtskh6„ hıristiyan atabeyligi vardır ki Osmanlı menbâlarında buraya hâkim olan 
«Qwarqware»sülâlesine «Gorgora /  Korkora» denir- Bu atabeyliğin eski merkezi. 
Gürcülerin «Akhal-tsikhe» dedikleri «Ahıska» dır; bâzı Garp menbâlarında buraya 
«Georgie turque =  Türk Gürcistanı» denilir. E3n mühimleri «Guria», «Megreli/Mîn- 
grelie», «Mukhran» vesaire gibi 26 küçük beylik daha vardır! Çok defa birbirleriyle 
harbederek âdetâ dâimî bir anarşi içinde yaşıyan bu Gürcistan hükûmetçikleriyle Os
manlI imparatorluğunun alâkası Fatih devrinin sonlarında beışlamış gösterilir : 
1479 =  884 vukuâtmın üçüncü fıkrasma bakınız. Daha sonra Yavuz'un şehzadeliğin
deki Trabzon valiliğinde Canet ve Acara, yâni Rize ve Batum sahil boylarım fethet
miş olduğundan da bahsedilir. Hattâ; Gürcü menbâlarına göre o sırada ve Gürcü 
takviminin 197 tarihine tesadüf eden 1509 =  915 senesinin 23 Teşrinisani =  10 Şa’- 
bân Cuma günü Türkler «tmerethi =  Baş-açuk» krallığının pâyıtahtı olan Kutais 
şehrini zaptedip bir çok ganimetlerle esirler aldıktan sonra iç-kaleyi fethedemediklerl 
için geri dönmüşlerdir: Yavuz'un bu hareketlerinde îmerethi’ye düşman olan Ahıska 
Hıristiyan atabeyi «Mzedchabouc =  Mirzâ-Çabuk» dan yardım gördüğü de rivayet 
edilir. Fakat Osmanlı ve Gürcü vakayî’nâmelerinin müphemiyetleriyle tenakuzları o 
ilk seferlerin tavzihine pek müsait değildir, Osmanlı menbâlarına göre muhakkak 
olan nokta, Çoruh boyundaki «Samtskhe»hıristiyan atabeyliğinin Çaldıran seferinde 
Yavuz Sultan Selim’e itâat ve inkıyâd etmiş olmasıdır: 1514=920 vukuâtımn «10 
Ağustos» fıkrasına bakımz. Fakat sonradan bu Atabeyllk itâatten çıkmış olduğu için 
Kanunî devrinde Çoruh boyundaki arâzisi Türkiye’ye ilhak edilmiştir: 1536 =  943 
vukuâtmın «4 Temmuz» fıkrasına bakınız.

Buna mukabil Safavîlerin Gürcistan istilâları kısmen Kanunî’nin tran seferine te
sadüf etmek suretiyle daha geniş nisbetler almış ve hattâ yukarda gözden geçirdiği
miz Gürcistan hükûmetçikerinin boydanboya Safavî hâkimiyyetine girmesiyle netice
lenmiştir. Gürcistan vakayi’nâmelerinde umumiyetle Birinci Tahmâsb’ın beş Gürcistan 
seferinden bahsedilir: Bu seferlerde bütün Gürcü hükümetleri itâat altına almmış ve 
hattâ itâat etmiyen prensler de İran zindanlarına sevkedilmişlerdir. İşte bu suretle 
Safavîlerin temin ettikleri Şirvan, Dağıstan ve Gürcistan hâkimiyyeti, nihayet bütün 
cenubî Kafkasya ile kısmen şimalî Kafkasya’nın İran nüfuzuna girmesiyle neticelen
miş ve tabiî bu korkunç vaziyet Anadolu’nun şarktan başka şimalişarkîden de bir 
düşman çenberiyle çevrilmesine sebeb olmuştur.

İkinci Selim devrinde gördüğümüz gibi bu sırada bir taraftan da Moskof çarlığı Ka
zan ve Ejderhan hanlıklarını zaptederek Hazar denizine dayanmış ve işte o vaziyete 
karşı açılan Ejderhan seferi de Sokullu’nun tedbirsizliği yüzünden neticesiz kalmıştır: 
1569=977 vukuatının «4 Ağustos» fıkrasına bakınız. Tabiî artık bu vaziyette Safavî- 
lerle Rusların garbî Hazar boylarında karşılaşıp OsmanlIlara karşı elbirliği edebilme
leri için arada mühim bir mesafe kalmamış demektir! Hattâ bu tehlikeli vaziyet Er
zurum ahâlisini telâşa düşürdüğü İçin İstanbul’a adam gönderilip şehir sûrunun bü
tün masrafı halk tarafından tesviye edilmek şartiyle inşâsına müsâade edilmiş ve bu 
senenin 1 Muharrem =  10 Mart Pazartesi günü halkın gajnret ve himmetiyle inşaâta 
başlanmıştır: Şirvan vei Gürcistan seferinin müzakeresinde Sokullu’nun göremediği 
veyahut eger gördüyse Lala-Mustafa Paşa’yı kıskandığı için alâkadar olmadığı büyük 
tehlike, Erzurum halkını bir sûr inşâsına mecbur edecek kadar korkunç şekiller alan 
işte bu mühlik vaziyettir.

Türk ordusu Gürcistan’a hakkı çiğniyen bir istilâ kuvveti şeklinde gitmiş değildir; 
Gürcistan seferinin açılmasında hukukî bakımdan fevkalâde mühim bir sebeb de
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vardır; Iran şâhı Birinci Tahmâsb’m oğlu ve İkinci İsmail'in İran’daki Alamut 
kalesinde senelerdenberi mahpus tutulan eski «Karthli» kralı «Birinci Swimon«u 
serbest bırakıp Tiflis tahtındaki kardeşi «Dawith/Davut-Khan»ın yerine tekrar 
kral tâyin ederek Gürcistan’da yeni bir dâhil! harbe sebeb olabilecek bir vaziyet' 
ihdâs etmesi üzerine, işte bu kral Dawith yahut Davud-Han’ın İstanbul’a elçi gön
derip tran tahakkümüne karşı Türkiye’den istimdâd edip Türk ordusunu Gürcis
tan’a resmen dâvet etmiş olduğ:u Gürcü menbâlanmn şehâdetiyle sâbittir. Brosset'— 
nin terceme ettiği anonim Gürcistan vakayi’nâmesinin 1576 vukuâtında bu nokta, 
şöyle tasrih edilir :
«A cette nouvelle le roi Dawith, qui residait â Thbili (Tiflis), envoya un̂  courrier 
au carrier au Khouanthkar, Pour lui demander main ■ Jorte». Bu cümledeki; 
«Kkouanthkar» tâiıiri Gürcü menbâlarında «Hünkâr» dan muharref olarak «Os
manlI padişahı» mânâsına kullanılmaktadır. Bundan başkai diğer Gürcistan prens
leri içinde de Osmanlı tarafdarları vardır ve hattâ Lala-Mustafa Paşa hareke
tinden evvel hem kral Dawith’e, hem onun gibi OsmanlIlara mütemâyil Gürcü 
prensleriyle Şirvan ve Dağıstan beylerine mektuplar yazarak elbirliğine ha^ır ol- 
malarmı bildirmiş ve yollarda bunlardan cevaplar da almıştır. Yukarda bahsi ge
çen son Şirvan hükümdarının oğlu «Ebubekir.Mirzâ» da işte bu sırada ordunun ha
rekâtından evvel adamlarıyla beraber memleketine sevkedilmiştir. Gene bu sırada, 
bir taraftan da Şirvan ve Dağıstan Sünnîleri İran Şiîlerine karşı Türkiye'den iŝ  
timdâd etmişlerdir: İşte bu suretle vaktiyle Gîlân ve Şirvan meselelerinde olduğû - 
gibi, şimdi de bu Şirvan, Dağıstan ve Gürcistan seferinde Türk ordusu İran ta
hakkümüyle dâhllî mücâdelelerden bunalmış halk kütlelerinin temennilerine ve en 
mühim Gürcistan krallığmın resmî dâvetine istinâd' ediyor demektir.
Böye bir seferin muvaffakiyeti netice itibariyle yalnız Kafkasya’nın İran tahak-- 
kümünden ve memleketi harâb eden dâhili mücax3elelerden kurtarılmasına mün
hasır kalmıyacak, fazla olarak Karadeniz’in garp tarafından sonra şark tarafında» 
da Kınm hanlığıyla ittisal tesis edildiği andan itibaren hem Rus çarlığının Ka
radeniz yolu kesilmiş hem Türk hâkimiyyeti Hazar sahillerine dayanarak bura
daki İran ve Rus sahillerinin araşma girmiş ve bilhassa İran’ı şarktan tehdid: 
eden Orta-Asya’ya bir deniz yolu açılmış olacaktır.

Iranlılarm bu sırada Irak'a karşı yaptıkları bir taarruz haberi üzerine serdârın 
Üsküdar’dan Amasya sulhünü ihlâl etmiş olan İ r a n l I la r  dâhili buhranlarına rağmen- 
Türkiye ile harb hâlini açmış olmak mes’uliyyetini de yüklenmişler, Şehr-i-Zûr 
Beylerbeyi ile bir harbe girişip onu kaleye çekilmek mecburiyetinde bırakmışlar 
ve hattâ Bağdad havâlisine kadar bir akm yapmışlardır; Amasya sulhü için 1555. 
=  962 vukuâtınm «29 Mayısj, fıkrasına bakmız.
İşte bu haber üzerine bu 5 Nisan =  27 Muharrem Cumartesi sabahı huzura kabuî  ̂
edilip Üçüncü Murad’ın ayaklarma kapanarak arz-ı-vedâ eden Lalâ-Mustafa Pa- 
şa’nm Kubbe vüzerâsı ve diğer devlet erkânı tarafından teşjri edilerek 15 kadır̂  ̂
gayla top sesleri içinde İstanbul'dan Üsküdar’a geçtiği rivayet edilir.
Serdârm maiyyetine İstanbul’dan verilen kuvvet o kadar mühim değildir; Top ba
taryalarından başka hepsi beş bin Yeniçeri ile bir kaç Sipâhi bölüğünden ve bir 
mikdar da Solak ve Cebelü efrâdından ibarettir; fakat buna mukabi Erzurum,. 
Diyarbekir, Sivas, Karaman=Konya, Dulgadır=:Maraş ve Halep Beylerbeyleri as
kerleriyle beraber serdârın maiyyetine verilmiş, Kırım hanı muâvenete memur: 
edilmiş ve bu tarihten iki sene kadar evve  ̂ Diyarbekir Beylerbeyliğinden azledil- 
diğindenberi o havâlide bulunan özdemir-oğlu Osman Paşa da serdârın emrine ve
rilmiştir: Hakikatte bu seferin en mühim şahsiyyeti olan Osman Paşa’nın hüviy- 
yeti için yukarda 1567=975 vukuâtınm «16 Kânunuevvel» fıkrasına ve bu sefere, 
iştirâkiyle neticelenen vaziyeti için de bu sene vukuâtınm «r Temmuz» fıkrasına 
bakınız.

F.İ 2.
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Meşhur müverrih Gelibolulu Alî de Lala-Mustafa paşa’nın ordu münşisi sıfatiyle 
maiyyetinde bulunmuş ve bu seferin «Nusretnâme» isminde bir tarihini yazmıştır. 
Bundan başka «Rahîmî-zâde İbrahim Harîmî-Çavuş»un «Zafernâme-i Hazret-i Sul
tan Murad-Han>> ismindeki monografisi de bu sefere aittir ve Paşa’nın Kütahya 
civarında «Saka» köyüne geldiği zaman görüşüp babasını tanıdığı için iltifât ettiği 
bu müellif de «Zafernâme»sini onun emriyle yazmıştır.
Ordunun tahaşşüt merkezi Erzurum'dur: Serdâr’m maiyyetine verilen valilerin as
kerleriyle beraber orada toplanmaları emredilmiş ve Lala.Mustafa Paşa son hazır
lıklarım ikmâl için 23 gün Üsküdar karargâhında kalmıştır).

28 Nisan =  20 Safer, Pazartesi : Şark serdârı Lala-Mustafa Paşâ’nm 
Üsküdar’dan Erzurum’a hareketi.

(Boşnak devşirmelerinden olup Kanunî, îkinci Selim ve Üçüncü Murad devirlerinde 
yaşamış olan ve «Kara Mustafa Paşa» ismiyle de anılan bu Lala-Mustafa Paşa’nın 
hüviyyeti ve şahsiyyetile mâzisi için 1559 .=  966 vukuatının «29 Mayıs,,, «31 Ma
yıs» ve «7 Temmuz», 1567 =  975 vukuatının «30 Kânunuevvel», 1568 =  975 vu- 
kuâtımn «28 Nisan» ve 31 Mayıs,, ve 1570 =  977 vukuatının da «15 Mayıs» fık
ralarına bakınız. — Lala’nın bu seferine bizzat iştirak etmiş olan Gelibolulu Âlî, Üs
küdar’dan hareket tarihini Safer aymın yirminci «Düşenbih =  Pazartesi>> gününe 
müsâdif gösterdiği halde, Harîmî-Çavuş «2afernâmesi»nde «21 Safer =  29 Ni
san Salı» gününden bahsetmekteyse de, o sırada Kütahya’da bulunan Harîmî Üs
küdar'dan hareket edildiği gün orduda bulunmuş olduğu için Alî’nin rivayeti ter
cih edilmiştir. Yukarıki fıkranm sonunda gördüğümüz gibi, Lala Paşa Üsküdar 
karargâhında 23 gün hazırlıkla meşgul olduktan sonra işte bu 24 üncü gün yola 
çıkmıştır).

1 Temmuz =  25 Rebî’ül-âhir, Sah ; Şark serdârı Lala-Mustafa Pa- 
şa’nm «Cinis /  Cinüs» konağına muvâsalatı ve özdemlr-oğlu; Osman Pa- 
şa’nm ord.üya iltihâkı.

(Bu mevki bugün Erzurum vilâyeti merkez kazâsımn Aşkale nâhiyesinde bir köy
dür: Lala-Mustafa Paşa’nın inhâsiyle emrine verien sâbık Diyarbekir Beylerbeyi 
özdemir-oğlu Osman paşa serdârm maiyyetine işte bu sırada iltihak etmiştir. — 
Lala Paşa ötedenberi özdemir-oğlu’nun dostu, hâmisi ve bilhassa Sokullu-Mehmet 
ve Koca-Sinan Paşalar gibi müşterek düşmanlarına karşı müttefikdir; Meselâ 
îkinci Selim devrinde büyük bir gaaile olan Yemen meselesindeki vaziyetleri için 
1568=975 vukuâtmın «13 Mayıs» ve 1569=976 vukuâtımn da «3 Mayıs» fıkraları
na bakınız. Osman Paşa’yı bu tarihten iki sene kadar evvel Diyarbekir Beylerbey
liğinden azlettiren Sokullu onun yerine kendi amcasmın oğlu Derviş Paşa’yı tâyin 
ettirmiş ve Osman Paşa da Vezir-i-a’zamın yeni bir şerrine daha uğramamak 
içiri maiyyetiyle beraber Diyarbekir civânnda kalmıştır; Kışlaklarla yaylaklarda 
vakit geçirdiği rivayet edilir! İşte bundan dolayı Lala-Mustafa Paşa Şark serdâr- 
lığım der’uhde edince kendisiyle muhabere edip muvâfakatini aldıktan sonra ma. 
iyyetine iltihâkı hakkında özdemir-oğlu’na padişah tarafından bir «Hükm-i-Şerîf» 
tebliğ ettirmiştir).

3 Temmuz =  26 Rebî’ül-âhir, Çarşanba : Serdârın Erzurmn ci\^nn- 
da «Çermük =  Ilıca» konağına muvâsalatı.

< Bugün Erzurum merkez kazâsma tâbi bir nâhiye merkezi olan Ilıca’nın eski ismi 
«Çemrük/Çemlik»dir: Bununla beraber gene o civarda ve Aşkale kazâsında da 
bugün «Çermit» isminde bir köy vardır; fakat Harîmî-Çavuş’un «Zafernâme»sinde 
«Çermük nâm Hıca» denilmektedir; her halde burası Erzurum’dan evvelki son, ko
naktır. Aldıkları emir mucibince askerleriyle Erzurum’da topanmış olan Diyarbekir
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Beylerbeyi Derviş, Sivas Beylerbeyi Mahmud ve' Maraş Beylerbeyi Ahmed Paşalar
la! Erzurum Beylerbeyi Behram paşa serdârı işte buradan karşılamışlardır).

3 Temmuz =  27 Rebî’ül-âhir, Perşenbe : Lala-Mustafa P ^ a ’nm 
Erzurum’a muvâsalatu

(îzmit-Konya-Kayseri-Sıvas üzerinden gelen Lala Paşal burada yirmi gün kalmış, 
hareket hazırlıklarıyla ve muhtelif taraflardan gelmekte devam eden askerin/ mu
vasalatını beklemekle geçirdiği bu müddet zarfında bâzı mühim hâdiseler ol
muştur :
1 — İki sene evvel elçilikle İstanbul’a gelmiş olan İran’ın Revan/Erivan valisi 
«Tokhmak-Hân j Tokmak-Han» bu sırada Aras boyuna ve Tebriz valisi «Emîr- 
Han» da Van hududuna muhafız tâyin edilmiştir : Tokmak-Han için 1576—984 vû  
kuâtının «4 Mayıs» fıkrasına bakınız. Bu vaziyet üzerine Erzurum valisi Behram 
Paşa'ya Tokmak-Han’dan bir mektup gelip Lala-Mustafa Paşa kumandasında bü
yük bir ordu tahşidinin sebebi sorulmuşsa da, bunun İran’a karşı olmayıp bâzı 
Gürcü prenslerinin tecâvuzlarından dolayı Gürcistan’a müteveccih olduğu bildi
rilmiştir :
2 — Kars sancak beyi Kürt-Yusuf Bey Çıldır gölünün şimalindeki «Canbaz-çuku- 
ru =  çıldır-düzü/çıldır-çukuru), mevkiinde Safavîlere tâbi olan Ahıkelek beyi Mah- 
mud-Han’ı mağlûb ederek harb harekâtını açmış, bu mühtedî Gürcü beyinin kışın 
yaptığı bir akın hareketinin intikamını almış ve bin kelle yahut bin esirle bir çok 
ganimetler getirdiği, için hil’atle taltif edilmiştir;
3 — Şimalî Dağıstan'ın «Şamhalj, ünvânım taşıyan emîriyle Şirvan beylerinden 
itâat ve inkıyâd mektupları gelmiştir: Bu sırada Dagıstan’m merkezi Hazar de
nizinin garp sahilindeki «Tarku/Tarkhu» Şirvan’ın merkezi de dâhilde ve Baku’
nun 110 kilometre kadar garbında bulunan «Şamahı» şehirleridir;
4 — Lala-Mustafa Paşa’nın riyasetinde toplanan harb meclisinde askerî vaziyet 
müzakere edilerek ilkönce Gürcistan hükümetlerinin en mühimmi olan «Karthii» 
krallığınm pâyıtahtı olmak itibariyle Tiflis’in ve ondan sonra da şarka teveccüh 
edilerek Dağıstan’la Şirvan’ın işgaline karar verilmiştir: Tabiî bundan maksat, 
İran ordtısuyla harbe girişmeden evvel bir kere Gürcistan’ı ele geçirmektir. — 
Gelibolulu Âlî serdârın Erzurumda bir gün kalmış olduğundan bahsederse de, di. 
ger menbâlara göre yirmi gün kalınmıştır).

23 Temmuz =  18 Cumâda-l-ûlâ, Çarşanba : Ordunun Errarum’dan 
Ardahan üzerine hareketi.

(Bu harekette her yedi deve bir katar hesab edilmek şartiyle 2800 deveden mü
rekkep dört yüz nakliye katarı bulunduğu rivayet edilir. Erzurum’- 
dan itibaren Söğütlü konağından sonra varılan Hasankale’de dördüncü ve
zir Koca-Sinan Paşa’nın kardeşi olan Sivas Beylerbeyi Mahmud Paşa Erzurum 
muhâfazasına bırakılmış ve Erzurum Beylerbeyi Behram Paşa da top arabala
rıyla Oltu üzerinden ileri sevkedilmiştir: Tuhaf bir tesadüf eseri olarak bu seferde 
Lala-Mustafa paşa’nm iki büyük düşmanından birinin amcasının oğlu ve birinin 
de kardeşi Lala’nın malyyetindedir! Bunlardan biri Sokullu-Mehmet paşa'nın 
amcasmın oğlu ve Budin Beylerbeyi Mustafa Ferhad Paşa’nın kard'eşi olan Di- 
yarbekir Beylerbeyi Derviş Paşa ve biri de hem İkinci Selim devrindeki Yemen 
serdarlığmda, hem Üçüncü Murad devrindeki bu Şark serdarlığmda Lala’mn 
rakibi olan dördüncü vezir Koca-Sinan Paşa’nın kardeşi ve Sivas Beylerbeyi Mah- 
mud Paşa'dır. — Erzurum’la Ardahan arasındaki «Basmalı» konağında Gürcülerin 
«tmerethi» ve Osmanlı müelliflerinin de «Açuk-baş/Baş-açuk memleketi» dedikleri 
garbî Gürcistan kralı «Giorgi=Corci» elçiler ve hediyelerle bir itâatnâme gönder
miş ve OsmanlI hâkimiyyetini kabul ettiği için mevkiinde ibka edilmiştir: Yukar
da bu sene vukuâtının «5 Nisan» fıkrasma bakınız).
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4 Ağustos =  30 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi: Türk himayesine giren 
Fas’da Portekizlilere karşı «Vâdi-s-seyl» zaferi ve Portekiz kralı «dom 
Sebastiao» nun maktul düşmesi.

(OsmanlI Türklerinin «Malrnb-uLaskâ» denilen Fas sultanlığıyla alâkalan bu ta
rihten çok evvel başlamış, Cezâyir’le Trablusgarb’a ve ondan sonra da Tunus'a hâ
kim olan Türkler muhtelif vesilelerle Fas işlerine müdâhale etmişlerdir; hattâ 
1553 =  960 tarihinde Sâlih-Reis Fas şehrini muvakkaten işgal edip bir hükümdar 
bile tâyin etmiştir: Hazret-i Hasan’in neslinden geldiklerini iddiâ eden Fas sul
tanlarına «Şerif» ve cemi şekliyle «Şürefâ» denir; bunlar kendilerini Halîfe bile 
saymışardır! Avrupa hükümetlerince «imparator^ sayılan bu sultanların ölkelerine 
bu sırada Kapdan-ı-Deryâ olan Kılıc-Ali Paşa devrine kadar muhtelif Cezâyir 
Beylerbeylerinin bâzı akın hareketleri de vardır. Fakat o mahallî ve geçici hare
ketlere mukabil bu seferki büyük muharebe Fas sultanlığının Türk himâye ve 
hâkimls^etine girmesiyle netlcelendiğ-i için çok büyük bir ehemmiyeti hâizdir-

«Vâdi-s-seyl» muharebesinin sebebi, o zaman Fas’da saltanat süren ve Osmaalı 
menbâlannda «Şürefây-ı Sa’diyye» denilen hânedan prenslerinden iki kişinin sal
tanat mücadelelerinde Osmanlı ve Portekiz devletlerinden istimdâd etmiş olmala
rıdır: Bu mücâdele, 1574==981 tarihinde ölen Fas sultanı «Mülây Abdullâh„ın ve
fatı üzerine yerine geçen oğlu «Mûlây Muhammed.ül-Mütevekkil-al’-Allâh»a karşı 
büyük amcası, yani dedesi «Birinci Muhammed»in kardeşi «Bbu-Mervân Abdülme- 
lik»in saltanat iddiâsiyle başlamış ve nihayet küçük yeğenine mağlûb olsın Ab- 
dülmelik bir rivayete göre bizzat İstanbul’a gelerek Üçüncü Murad’ın himâyesine 
ilticâ ettiği için saltanatının teminine Tunus Beylerbeyi ve Cezâyir’de Kılıc-Ali 
Paşa’mn vekili olan Ramazan Paşa memur edilmiştir; «El-Mustansır» lâkabiyie de 
amlan Fas sultam «Mûlây Muhammed,,i mağlûp edip onun tahtına büyük amcası 
«Abdülmelik»i çıkaran işte bu Ramazan Paşa’dır; bu muvaffakiyet üzerine Bi
rinci Abdülmelik Osmanlı padişahma pişkeş olarak 200 bin duka altını takdim et
miştir- Fakat iş bu şekli almca «Mustansır» yahut «Mütevekkil» denilen Mûlây 
Muhammed de Portekiz kralı «dom Sebastiao» dan imdad istemiştir: Çok müte- 
assıp bir katolik olan ve hattâ Haçlı seferleri bile tasarlandığından bahsedilen bu 
toy kral müslümanlar arasındaki ihtilâftan aklınca istifade için 360 topla mü
cehhez 80 bin kişilik bir orduyu büyük bir donanmayla hemen Afrika’ya geçirip 
Ramazan Paşa’nın takviye ettiği Abdülmelik ordusuyla Tanca’nm cenubuna tesa
düf eden «Vâdi-s-seyl» ovasındaki «El-Kasr-ul-Kebîr =  Alcazarquivir» mevkiinde 
harbe tutuşmuşsa da müdhiş bir bozg^una uğraj^p 20 bin maktul ve 40 bin esir 
vermiş, kendisiyle beraber eski Fas Sultanı Mûlây Muhammed de maktul düşmüş 
ve 20 bin kişilik kılıç artıkları gemilerle kaçmışlarsa da Cezâyir’den kalkan bir 
Türk Silosunun taarruzuna uğrıyarak bunlar da bir çok telef ât vermişlerdir! Mu. 
harebe meydanında hasta olarak gelmiş olat» Türk mahmîsi Mûlây Abdülmelik'in 
bu büyük zafer karşısmda «ziyâdet-i sürür» dan birdenbire öldüğü rivayet edilir! 
Yerine geçen oğlu «Ahmed-ül-Mansûr» Üçüncü Murad’a derhal elçilerle zafer 
ganîmeteri takdim edip itâat ve inkıyâdını arzetmiş, Türk hâkimiyyetine girmiş 
ve OsmanlI padişahı da kendisine Mağrıb sultanlığını tevcih etmiştir: Tabii bu 
suretle Türkiye, Avrupa tarafmda Lehistan ve Macaristan kralları tâyin ettikten 
sonra nihayet Afrikai tarafmda da bir Fas imparatoru tâyin etmiş demektir! — 
«Vâdi-s-seyl» zaferinde alman ganimetler içindeki hazînelerle altınların çokluğun
dan dola3n «Ahmed-ü-Mansûr»a «Ez-Zehebî» lâkabı da takılmıştır. — Hindistan 
sahillerine kadar el atıp çok büyük bir müstemlekecilik siyaseti tâkib eden Por
tekiz kralbğınm inhitâtı işte bu müdhiş bozgunla başlamış sayıhr. — Bâzı Garp 
menbâlanna göre «Vâdi-s-seyl^ muharebesi XVI ncı asrın en mühim hâdiselerin- 
dendir).
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5 Ağustos =  1 Cumâda-l-âhire, Sah: Gürcistan ve Şirvan seferindeki 
Osmanlı ordusunun «Soğanlı» ve «AUâhuekber» dağlarından aştıktan 
sonra Göle üzerinden Ardahan’a muvâsalatı.

(Lala-Mustafa Paşa'nın kumandasındaki Osmanlı ordusu Erzurum’dan itibaren 
Söğütlü - Hasankale. Khopik . Sanamer - Tumadamı - Soğanlu - AUâhuekber - 
Megrek - Göle’deki Vargınıs üzerinden gelip Ardahan önlerindeki ovada konakla
mıştır: Soğanlu ve AUâhuekber dağlarında yollar tesviye edilerek top arabaları 
geçirildiği için o tarihten itibaren bu yol boyuna «Top-yolu» ismi verilmiştir. — 
OsmanlI menbâlarmda Ardahan kalesi «Dehân-i Gürcistan =  Gürcistan’ın ağzı» 
sayılır. — Ordu burada iken bâzı Gürcü beylerinden dehâletnâmeler geldiği ve 
bunlar yerlerinde ibkaa edilerek kendilerine «emannâme» 1er gönderildiği rivayet 
edilir; Gürcistan’ın o zamanki siyasî perişanlığı için yukarda bu sene vukuâtmm 
«5 Nisan» fıkrasma bakınız.

Ardahan konağında geçirilen üç gün içinde Van beyle' beyi Köse-Husrev Paşa’dan 
çok mühim bir haber gelmiş, yukarda bu sene vukuatının «3 Temmuz» fıkrasında 
bahsi geçen ve İran'ın o cephe kumandanlığında bulunan «Emîr-Han> ordusuyla 
girişilen bir harbin kazanıldığı bildirilip o zamanın âd'etincc kesik ba^ar gönderil
miş ve ihtiyaten bir mıkdâr yardmı kuvveti istenmiştir).

8 Ağustos =  4 Cumâda-l-âhire, Cuma : Ordunun Ardahan’dan ileri 
hareketi.

(Yukarda bu sene vukuâtmm «3 Temmuz,, fıkrasında gördüğümüz gibi, ilk hedef 
«Kathli» ismindeki en mühim Gürcistan krallıgrının pâyıtahtı olan Tiflis şehrinin 
işgali olduğu için, Ardahan’dan o istikamete hareket edilmiştir. — Bu hareket için
9 Ağustos =  5 Cumâda-l-âhire Cumartesi tarihi de rivayet ed'ilir).

9 Ağustos =  5 Cumâda-l-âhire, Cumartesi : Ozdemir-oğlu Osman 
Paşa’nm Çıldır zaferi.

(Bir gün evvel Ardahan’dan hareket eden ordu o akşam ilk konak olan ve şimdiki 
Ardahan-Çıldır şosesi üzerinde ve o zamanki hudut boyunda bulunan «Begre-Ha- 
tunj, ovasında geçirdikten sonra, bu sabah ileri hareketine devam ederek hududu 
geçmiş ve Safavî tâbiiyyetindeki mühted'î Gürcü beyi Mahmud-Han’m merkezi 
olan Akçakale =  Rabat kalesini muhasara ve öğle vakti fethetmiştir ; Yukarda 
bu sene vukuâtmm «5 Nisan» fıkrasında gördüğümüz gibi, eski ahıska lııristiyan 
atabeyliğinin Çoruh boyundaki arâzisi Kanunî devrinde Türkiye’ye ilhak edildik
ten sonra Ahıska tarafları da Safavîier tarafından zaptedilip işte bu Mahmud. 
Han'a verilmiş olduğu için, Atabeylerin arâzisi Ahıska’nın garbındaki Altunkale =  
Adıgön havâlisine münhasır kalmıştır: Mahmud-Han için yukarda bu sene vuku
atının «3 Temmuz» fıkrasma da bakınız. İşte bundan dolayı Osmanlı ordusunun bu 
seferinde ilk hedefi Mahmud-Han beyliğidir Ordu bu beyliğin merkezini fetheder
ken, bir gün evvel Ardahan’dan hareket edildiği sırada yola çıkarılmış olan diğer 
bir Türk kuvveti de Ardahan sancak-beyi Abdurrahman Bey’le Bayburt Alaybeyi 
Bekir Bey kumandasında sol koldan ilerleyip gene Mahmud'-Han beyliğine aid 
olan «Weli/Vale„ kalesini bu akşam fethetmiştir ; Abdurrahman ve Bekir Beyle
rin diğer fütûhâtı için aşağıki fıkraya bakımz.
Lala-Mus'tafa Paşa Akçakale=Rabat kalesinin muhasarasıyla meşgul olduğu sırada 
Rumeli askerlerinden 40-50 kişilik bir keşif kolu Iran pişdarlarıyla karşılaşıp müsâ- 
demeye girişmiştir; Osmanlı ordusuna Gürcistan yolunu kapamak için bu tarafa gel
miş olan 30 bin kişilik Safavî ordusunun Başkumandam «Muhammedi-Sultan» ismiyle 
da anılan meşhur «Tokmak-Han»dır. Bu Türkmen beyi için yukarda 1576 =  984
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vukuâtmın «4 Mayıs» ve bu sene vukuâtımn da «3 Temmuz» fıkrasma bakınız. Daha 
zayıf bir rivayete göre de Tokmak-Han’ın kumandasındaki İran ordusu ancak yirmi 
bin kişilik bir kuvvettir. — Tokmak-Han’ın maiyyetinde İran'ın Gence valisi «İmâm. 
kuli-Hân„ la Ustaclu Karahan gibi Safavî ordusunun meşhur kumandanları da var
dır- OsmanlI keşif kolunun İran pişdarlarıyla müsademeye başladığım haber alan 
«talîa», yâni Osmanlı pişdar kumandanı ve Diyarbekir Beylerbeyi Derviş Paşa vak’a 
mahalline derhal yetişmişse de çok üstün kuvvetler karşısında kaldığı için ordudan 
yardım istemiş, fakat bu ilk yardım da kâfi gelmeyince nihayet özdemir-oğlu Osman 
Paşa kumandasında daha büyük bir kuvvet yetiştirilmiştir; hattâ biraz sonra Erzu
rum Beylerbeyi Behram Paşa ile eski Maraş Beylerbeyi Ahmed Paşa’nın da tâze kuv
vetlerle yetiştirildiği rivayet edilir; harekâtın idaresini özdemir-oğu Osman Paşa 
der’uhde etmiştir: Osman Paşa için yukarda bu sene vukuatının «1 Temmuz;^ fıkra
sına bakınız, Osmanlı ordusuna Gürcistan ve netice itibariyle Şirvan ve Dağıstan 
yollarını açmış olan Çıldır meydan muharebesini kazanan, o gün askerî hayatmm ilk 
büyük muvaffakiyetini temin etmiş olan işte bu özdemir-oğlu Osman Paşa'dır. Bu 
muharebed'e Osman Paşa’dan başka sâbık Maraş Beylerbeyi Muytab-zâde Ahmed pa
şa ile Diyarbekir Beylerbeyi ve talîa kumandanı Derviş Paşa da büyük yararlıklar 
göstermiş olmakla beraber, zaferi özdemir-oğlu’nun temin etmiş olduğu, bu harbe 
bizzat i'Ştirâk etmemiş ve muharebenin idaresini ona bırakmış olan serdar Lala-Mus- 
tafa Paşa’nm Üçüncü Murad’a takdim ettiği raporda ondan bahsederken:

«Kemâl-i şehâmet ve tüvânâlığı asâkir-i mezbûrenün nusretine ve melâhide-i mah- 
zûlenün kesr-ü-hezîmetüne bâis oldu»

demesiyle sâbittir. — Harb esnasında şiddetli bir yağmur yağdığı için iki tarafın da 
top ve tüfek gibi ateşli silâhlarını kullanmamış olduğu rivayet edilir. — Bu büyük 
zaferde Safavî ordusunun zâyiâtı beş bin maktul ve beş yüz esirdir: Bunlardan baş
ka bir çok ganimetler de alınmış olduğu rivayet edilir; Osmanlı zâyiatı dört zâbitle 
iki yüz askere münhasır gösterilirse de, her halde doğru olmaması lâzımgelir.
Bâzı Gürcü menbâlarma göre, bir takım Gürcü beyleriyle askerlerinin de iştirak 
etmiş olduklarından ve «Mgel-Tzikhe =  Kurtkale» civârında kazanıldığmdan bah
sedilen bu zafer üzerine Gürcistan kalelerinden bir çokları kendiliklerinden teslim 
olmuşlardır; Gürcü beylerinden bâzılarının da korkularından İran’a veyahut Kaf
kasya’nın diğer taraflarına kaçtıkları rivayet edilir: Bilhassa İ r a n l I la r a  karşı Os
manlIları Gürcistan’a dâvet etmiş olan Karthii kralı Dawith’in bile pâyıtahtını bo
şaltıp yaktıktan sonra bırakıp savuşması Tiflis’in kan dökülmeden işgaliyle netice
lenmiştir).

10 Ağustos =  6 Cumâda-l-âhire, Pazar ; «Samtskhe» atabeyliğinden 
kalan «Altunkale» beyliğinin ilhakı ve Mahmut-Han beyliğinin fethi.

(Çoruh boyundaki arâzisi Kanunî devrinde işgal ve Türkiye'ye ilhak edilmiş olan bu 
Hıristiyan Atabeyliği için yukarda bu sene vukuatının «5 Nisan» fıkrasına bakı
nız- — Bu sırada bu küçük hükümetin başında son hükümdarı «İkinci Kayhosro/ 
Keyhusrev»in karısı «Dedîs-lmedi Debora ile «Qwarqware», «Manutchar/Manuçar =  
Minûçehr» ve «Baka/Beka» isimlerindeki oğullan vardır: Osmanlı menbâlarmda 
bunlara «Karı-oğulları» denilir. Türk ordusu buralara yaklaşırken, neticenin ne ola
cağını bilmediği için ihtiyâten iki yüzlü bir siyaset tâkib eden ve Lala-Mustafa 
Paşa’ya inkıyâd edeceğini bildirirken Tokmak-Han’a da sadâkatini arzetmekte ku
sur etmiyen bu kurnaz prenses, yukarıki fıkrada gördüğümüz Çıldır zaferi üzorino 
iki büyük oğlunu beş altı bin kişilik bir kuvvetle Türk ordusuna gönderip tâbiiy- 
yet ve itâatini arzetmek mecburiyetinde kalmıştır: Orduya gelen iki prensten 
«Manuçar/Minûçehr» ihtidâ ettiği için Osmanlı serdârınm «Mustafa» ismini almış 
ve kendisine Tiflis yolundaki «Azgur» sancağı verilmiştir; kardeşi «Qwarqware» ye 
de Oltu sancak-beyliğinin verilmiş olduğu rivayet edilir: Fakat bir rivayete göre de
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Oltu Minûçehr'e verilmiştir; bunlardan başka orduya gelmemiş olan küçük kardeş
leri «Baka,, ile anaları prenses «Dedis-lmedi Debora» ya da bir takım köyler iktâ 
edilmiştir: Bu prensesin «Dedis-îmedi» ismi «anasmın ümidi» mânâsına gelir. — 
Yukarıki fıkranın başında Mahmud.Han Beyliğinin fethine gönderildiğini gördüğü
müz kuvvet, bu beyliğin birbirine yakın olan Yenikale =  Ahıska, Ahıkelek, Tümük 
ve Hırtz kalelerini bu gün mukavemetsiz teslim almak suretiyle işgal edip Mah- 
mud-Han beyliğinini mevcudij^yetine nihayet vermiştir Bunlardan Tümük kalesinin 
bir kaç gün sonra işgal edilmiş olduğu hakkmda da bir rivayet vardır. — Bütün bu 
kalelere muhafızlar konulmuş ve derhal idare teşkilâtı yapılmıştır)

24 Ağustos =  20 Cumâda-I-âhire, Pazar: Tiflis’in işgali.

(Asıl Gürcistan sayılan «Karthii» krallığının payitahtı «Thbill =  Tiflis» şehridir: 
Yukarda gördüğümüz gibi, Erzurum’da toplanan harb meclisinde bu mühim merke
zin işgali ilk hedef olarak kararlaşmış ve bu suretle Şirvan fethinden evvel Gür
cistan’ın ele geçirilmesi esas ittihâz edilmiştir: Yukard'a bu sene vukuâtmın «3 Tem
muz» fıkrasına bakınız. — Bu sırada Karthii krallığında eski İran şâhı Birinci 
Tahmâsb’ın kayınbiraderi olan ve bir aralık ihtidâ etmiş olduğu için «Dâvûd-Han» 
ismiyle de anılan «Dawith» bulunmaktadır; evvelce îranlılara karşı Osmanlılan 
Gürcistan’a dâvet etmiş olduğunu gördüğümüz bu kral, İran’ın kendisini tahtında 
bırakması üzerine tekrar Safavîlere temayül etmek dönekliğini göstermiştir; K>'al 
Davvith’in Osmanlı ordusunu Gürcistan'a dâvet etmesi için yukarda bu sene vuku- 
âtmın «5 Nisan» fıkrasına bakınız. Türk ordusunun Çıldır m.uharebesini kazanması 
üzerine Tiflis’i müdâfaa imkânı kalmadığına hükmeden Dawith yahut Dâvûd-Han 
şehir ahalisini dağlarla kırlara çıkardıktan sonra pâyitahtını ateşleyip yakmak gibi 
çok çirkin bir harekette bulunmuş ve ondan sonra da sürdüğü ahâliyi yüzüstü bı. 
rakip İran’a veyahut başka bir tarafa kaçmıştır! Tiflis’in hiç kan dökülmeden der
hal işgal edilmesi işte bundandır. Davvith'in Türk orcîusu yaklaşırken gece yarısı 
Safavî ve Gürcü askerleriyle beraber kaçıp gitmiş olduğu rivayet edilir. Tiflis 
işgal edilince yangın derhal söndürülüp şehrin bir kısmı kurtarılmış, kiralın kır
lara sürdüğü ahâliye teminat verildiği için her kes yerine yurduna gelmiye başla
mış ve şehirde derhal idare teşkilâtı yapılarak âsâyiş v^ inzibât eskisinden daha 
mükemmel bir şekilde temin edilmiştir: O devrin adalet ve intizâmiyle bütün dün
yaya ün salan Türk idaresi harap ve perişan bir halde bulduğu bu memleketi her 
şeyden evvel anarşiden kurtarmış ve derhal imâr işlerine girişmiştir; Harb hâline 
rağmen girişilen bu işler yalnız pâyıtahta münhasır olmayıp bütün Gürcistan ve 
havâlisinde yollarla köprülerin, kalelerle şehirlerin tâmir ve i’mâriyle bağlamıştır; 
aşağılarda buna ait muhtelif kayıtlere tesadüf edilecektir. 1579 =  987 vukuatının 
«23 Ağustos» ve «22 Eylül,, fıkralarıyla «1583 991 vukuatının «20 Temmuz», 
«4 Eylül» ve «18 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız).

29 Ağustos =  25 Cumâda-l-âhire, Cuma: Tiflis’de ilk cuma namazı 
ve mevcudiyetine nihayet verilen «Karthli» krallığma bir beylerbeyi 
tâyini.

(Şehrin büyük kilisesi Osmanlı fütûhâtının dâimi an’anesi mucibincQ fetih timsâli 
olarak câmiye tahvil edildiği için, bu gün cuma namazı işte bu yeni camide kılın
mış ve Edirne’deki Selimiso’-e’nin vâızı olan müfessir ve şâir Kurt-zâde Vâlihî Efen
di Üçüncü Murad nâmına hutba okumuştur. —

işte bu vaziyet üzerine bir Türk vilâyeti şeklini alan Tiflis beylerbeyliğine eski Bağ- 
dad beylerbeyi Solak-Ferhad Paşa'nın oğlu olan Kastamonu sancak-beyi Mehmet 
Bey Paşalık ünvâniyle tâyin edilmiş ve kaleye muhâfız olarak 1800 askerle 100 top 
konulduktan sonra ordu ileri hareketine devam etmiştir).
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1 Eylül =  28 Cumâdâ-l-âhire, Pazartesi: «Kakheti» kralı İlginci 
Alexandre’nin Türk ordusuna gelerek itâat ve tâbiyyetini arzetmesi.

(Tiflis’le etrafından mürekkep «Karthli» krallığının şarkında bulunan bu küçük 
krallık için yukarda bu sene vukuatının «5 Nisan» fıkrasına bakınız. Evvelce 
Karthli krallığına tâbi olduğu halde sonradan ayrı bir hükümet şeklini alan ve bu
nunla beraber Tiflis hükümetinin tahakküm ve tasallutundan kurtulamıyan bu 
küçük krallık o sırad'a «Lev^an oğlu İkinci Alexandre» isminde bir hükümdarın ida- 
resindedir: OsmanlI menbâlarında «Aleksandre ibni Levend-Han» ve «Levend-oğlu 
Aleksandre.Hân» gibi isimlerle anılan ve «kral» ünvânını taşıyan bu küçük hü
kümdar Tiîlis’den -kalkan Türk ordusunun kendi ölkesine doğru ilerlediğini duyunca 
«Aznaur =: Aznavur,, denien beyleri ve üç bin kişilik ordusuyla istikbâle çıkaıak 
»Kur/Kura .=  Kür» nehri sahilinde ve Gürcülerin «Sathis-Dchala;i> dedikleri mevki
de Türk ordugâhına gelmiş, serdârın emriyle kumandanlar tarafmdan merâsimle 
karşılanmış, şerefine toplar atılmış, Lala-Mustafa Paşa’nın otağına gelip tâbiiyyet 
ve itâatini arzedince başına bir murassâ sorguç takılıp üç hil’atle bir at ihsanına 
nâil olmuş, maiyyetindeki aznavurlara da hil'atler giydirilmiş, ölkesi ilhak edilip 
■foir Türk vilâyeti şekline sokulmakla beraber beylerbeyliğine «ocaklık» yâni irsî 
valilik şeklinde gene kendisi tâyin ve her sene:

isOtuz yük harîr, on mahbûb gulâm ve on dûşîze-i sim-endâm, on cenâh ispirî doğan 
ve on cehâh dahî hicizî balaban,,
takdim etmek şartiyle hafif bir haraca bağlandıktan sonra maiyyetindeki Gürcü 
askerine 3400 Türk askeriyle ümerâdan pasin sancak-beyi Mirzâ Ali ve Şavşat 
sancak-beyi Ahmed Beyler katılarak Şirvan’daki «Şeki» kalesinin fethine memur 
edilmiştir).

9 Eylül :=  Receb, Saîı : Koyun-geçidi zaferi.

.(.Umumiyetle bu meşhur muharebe 6 Receb—8 Eylül tarihine müsâdif gösterilir: O 
gün bir «Pazartesi» dir; halbuki serdârın emriyle bu seferin birer tarihini yazmış 
olan Hârîmî-Çavuş’la Gelibolulu Alî «Koyun.geçidi» muharebesinin «Sah» günü ol
duğundan bahsetmektedirler ve bu da Receb ayının 6 sına değil, 7 sine müsadif ol
duğu için burada «Salı» ya tesadüf eden «7 Receb .=  9 Eylül,, tarihi esas ittihâz 
edilmiştir. — Bu sırada Şirvan üzerine yürümekte olan Osmanlı ordusu «Kur^Kür» 
•nehrine dökülen «Kanbur» ve «Kanak/Kamk» suları arasındaki yarımadada konak
lamıştır: Bu sulardan Türklerin «Kabur/Kabır,, dedikleri «Jora/Çora/îora/tor» ve 
«Kanak/Kamk» dedikleri de «Alazan/Alasan» nehirleridir. Bu iki ırmak, Gürcülerin 
«Samukha =  Meşelik» dedikleri bir noktada birleştikten sonra «Kür» nehrine dökü
lür. OsmanlI ordusu Tiflis’den kalktıktan sonra ilkönce «Kabur =  Jora» suyunu 
geçmiş ve bu suyla «Kanak =  Alazan» ırmağı arasındaki «Upadar» yahut «Şırak» 
bozkırına girerek Osmanlı menbâlarında «Şirvan hudud» ve «Şirvan kapusu» gös
terilen «Kanak =  Alazan» boyuna kadar ilerlemiştir: O sırada bu ırmak taşkın ol
duğu için bir kaç gün beklemek mecburiyeti hasıl olduğundan bahsedilir.

Bir taraftan yukarda bu sene vukuâtının «9 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz Çıldır 
muharebesinde bozular; Tokmak.Hân ordusunun intikamını almak ve bir taraftan 
da Osmanlı ordusuna Şirvan yolunu kapamak istiyen İran hükümeti, bâzı Osmanlı 
menbâlarında «İzmir-Han» denilen Tebriz valisi «Emir-Hân» kumandasında «Eri
van/Revan» m mağlûp valisi «Tokmak.Hân», Moğan valisi «Murad-Sultân», «Şeref- 
Hanlar,, denilen Bitlis Kürt beylerinin neslinden olduğu halde babası Üçüncü Şem- 
süddîn İran’a ilticâ etmiş olduğu için orada doğmuş ve Safavî hizmetinde yetişmiş 
olan Nahcivan valisi ve «Şerefnâme» müellifi «Şeref-Hân», Gence valisi «îmâmkuli- 
Hân» ve «Karacadağ» valisi «Ensâr-Hâlife,, gibi bir takım mühim kumandanlarla 20 
bin kişilik bir ordu sevketmiştir: Bunlardan «Şeref-Hân „ için aşağıda bu sene vu- 
IvUâtımn «7 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız Karabağ üzerinden gelen bu ordu
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«Kürj> nehrinin «Koyun.geçidi» denilen noktasından geçerek Osmanlı ordusunun 
bulunduğu sahaya girmiş ve otlaklara doğru dağılan hayvanları yağma etmiye baş
lamıştır. Bu haber serdâra aksedince Özdemir-oğlu Osman Paşa kumandasında Ha
lep beylerbeyi Mehmet, Maraş beylerbeyi Mustafa, Diyarbekir beylerbeyi Derviş ve 
Erzurum beylerbeyi Behram Paşalarla ordudan mühim bir kuvvet gönderilmiş ve 
bundan evvelki Çıldır zaferi gibi bu Koyun.geçidi harbini de gene Özdemir-oğlu ka
zanmıştır. İkinci bir rivayete göre bu muharebede Lala-Mustafa Paşa'nın merkeze, 
Behram Paşa’nın sağ cenaha ve Derviş Paşa’nm sol cenâha kumanda etmiş olduk
larından bahsedilirse de bu rivayet zayıftır; Lala Paşa harbe iştirak etmemiş, ka
rargâhında kalmıştır. — Koyun-geçidi muharebesinde Safavî başkumandanı Emîr- 
Han’ın geçitten geçmeyip öte yakada dümdar kuvvetlerinin başında bulunduğu, 
düşmanın 3-5 bin maktul bıraktıktan sonra darmadağm kaçarken geçit yerini bula- 
mıyan askerlerin çok taşkın bir halde bulunan sulara kapılıp telef oldukları ve hat
tâ o gün boğulanların on bin kişiyi bulduğu rivayet edilir. — özdeniir.oğlu’nun Çıl
dır zaferi Türk ordusuna Gürcistan yollarını açmış olduğu gibi, bu Koyun-geçidi 
zaferi de Şirvan yollarını açmıştır-

Bu zafer üzerine canlarım kurtarabilen mağlûblar için Şirvan valisi «Oros-Hân>>ın 
kuvvetlerine iltihak etmişlerdir: Bu hanın maiyyetinde 12 bin kişilik bir kuvvet 
bulunduğu rivayet edilir; Emîr-Han ordusunun akıbetinden jnimıyan Oros-Han işte 
bu kuvvetle Kanak nehri üzerindeki köprüden geçip ikinci bir taarruz dalgası teş
kiline teşebbüs etmişse de, bir rivayete göre Şiî tahakkümünden bunalmış olan Şir. 
van sünnîleri silâhlanıp öte yakadan Osmanlı ordusuyla elbirliği etmiş oldukları 
için, Safavîler iki ateş arasında kalmışlardır; hattâ bunlar ric'at ederlerken Kanak 
üzerindeki köprü çökmüş olduğu için bir çoklarının suda boğulmuş oldukları da 
kuvvetle rivayet edilir. Oros-Han’m ismi Osmanlı menbâlarında «Aras», «Ereş» vo 
hattâ «Erevs» şekillerinde okunabilecek imlâlarla kaydedilmektedir.
Şirvan’m «Şeki» kalesini Osmanlı beylerbeyi sıfatiyle ve iki sancakbeyi ile fetiıc 
gönderilmiş olduğunu yukarıki fıkrada gördüğümüz eski Kakheti kralı İkinci 
Alexandre’den Koyun-geçidi muharebesinin kazanıldığı sırada fetih müjdesi gelmiş, 
İran'ın Şeki hâkimi Ahmed-Beg Azerbaycan'a kaçtığı için halkın Osmanlı askerini 
sevinçle karşıladığı bildirilmiş ve bunun üzerine Şeki sancak-beyliği İkinci Alexan- 
dre’nin Osmanlı menbâlarında «Erekla-Hân» ve «Erekla-Mirzâ» denilen oğlu 
«Ereclg ,=  Erekle» ye tevcih olunup Kadı, Dizdar vesaire gibi Osmanlı memurları 
da tâyin edilmiştir).
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12 Eylül =  10 Beceb, Cuma : «Ereş» kalesinin fethi .üzerine Şir
van’ın işgali ve Kafkasya’da ilk Osmanlı idare teşkilâtı.

(Ereş/Aras» kalesinin fethi için 9 Receb =  11 Eylül tarihi de rivayet edilir; Bu bir 
günlük fark meselesi için yukarda bu sene vukuatının «9 Eylül» fıkrasına bakınız. — 
Kanak nehri çok taşkın olduğu için bu tehlikeli sudan geçip ileri hareketine devam 
etmek istemiyen Yeniçeriler alelûsul ayaklanmışlarsa da, hazîne ile cephâneyi alan 
serdar birdenbire karşı yakaya geçiverince onlar da peşinden geçmek mecburiyetin
de kalmışlardır. — Ordu mevcudu yüz bin© yakın olduğu için son günlerde şid
detli bir iâşe buhrânı çekilmişse de, muhâfızları kaçmış olan «Ereş» şehrinin işga- 
linde bir zahîre elde edilmiş olduğu için bu sıkıntı birdenbire geçmiştir.

Kanak nehrinistı şarkında bulunan Ereş şehrinde 26 gün kalmış olan ordu, 24 Ey
lül =  22 Receb Çarşanba gününden 1 Teşrinievvel =  29 Receb Çarşanba günüre 
kadar bir hafta içinde muazzam bir kale yapıp şehri tahkim etmiştir ; O zamanki 
Türk ordusunun istihkâmcılık ve umumiyetle yapıcılık kudreti, bu misalden de 
anlaşılacağı gibi, şaşılacak bir derecededir; beş on günde kuruluvermiş böyle bir 
çok eserlerin bakıyyeleri vardır! Ereş kalesi «Bâğ-ı-Şâhî» denilen büyük bahçenin 
ağaçlan kesilip zemini hazırlandıktan sonra, etrâfına büyük bir sûr çekilen bu bah
çenin ortasına kurulmuş ve beş arşın derinliğinde geniş bir hendekle de çevrilmiştir:



o zamanki Türk istihkâmcıhğ’inın bir hâtırası demek olan bu büyük ve kalın du
varlı kale üç kapulu ve dört kulelidir: Inşaâtm ikmâli top şenlikleriyle ilân edil
miştir; bundan başka, yukarda bu sene vukuâtının «9 Eylül» fıkrasında Safavîler 
kaçarken yıkılmış olduğunu görtîüğrümüz köprü de yeniden yapılmıştır. — Şirvan 
eyâletine işte bu Ereş şehri merkez ittihâz edilmiş ve Beylerbeyliğine de Saruhan 
sancak-beyi Ka3rtas Bey Paşalık ünvâniyle tâyin olunmuştur.

Şirvan’ın eski merkezi olan Şamahi’nm işg-aliyle Dağıstan’ın Hazar sahilinde Arap
ların «Bâb-ül-ebyâb/El-Bâb» ve Acemlerin de «Derbend» dedikleri meşhur «Demir- 
Kapu» şehrinin teslimi işte bu muvaffakiyet üzerinedir: İki kilometrelik sarp bir 
boğazın ağzmda bulunan ve bâzı İslâm efsânelerinde «Sedd-i-lskender» sayılan bu 
müstahkem şehrin sünnî ahalisi Osmanlı zaferlerinden cesaretlenerek «Çırâğ-Halîfe» 
ismindeki Safavî valisini esir edip üç yüz askerini kılıçtan geçirmişler ve iki bin 
kişilik bir gönüllü kuvvetiyle bu esir valiyi Osmanlı ordusuna göndermişlerdir; 
Sünnîlerden mezheb vergisi almış olduğu için halkın nefretine uğradığından bahse
dilen «Çirâğ-Halîfe» nin derhal idâm olunduğu rivayet edilir. — Demir-Kapu gö
nüllülerinin ordugâha muvâsalatı 5 Teşrinievvel =  3 Şa’bân Pazar gününe müsâ- 
diftir. Bu vaziyet üzerine Demir-Kapu’ya bir zâbit kumandasında yüz neferle bir 
mıkdar top ve mühimmat gönderilmiştir,

Ereş, Şamahı, Şeki ve Demir-Kapu'dan başka gene bu sırada teslim olan şehirler 
Baku, Kalaba, Sâliyân/Salyan, Mahmud'-âbâd ve Şâbûran/Şabran gibi bir takım 
mühim yerlerdir : Bu suretle Şiryan kendi ihtiyâriyle Safavî nüfuzundan çıkıp Os
manlI idaresine geçmiş demektir. Bu fütûhâtın bilhassa İktisadî ve malî ehemmiyeti 
çok büyüktür; özdemir-oğlu’nun Baş-tezkireciliğinde bulunan «Dal-Mehmet A s^ î. 
Çelebi» nin «Secâataâme» sinde yalnız Baku petrollerinden devletin aldığı vâridat:

Nice yüz bin neft olur hâsılları

Nâkd on yük akça var vâsılları

beytiyle bir milyon akça gösterilmektedir. Bundan başka çok zengin olan tuzla, dal. 
yan, pirinç, ipek ve grümrük vâridâtiyle beraber mecmûunun senede yirmi beş mil
yon iki yüz bin akça, yâni o zamanki râyicine göre altmış akça bir altın hesabiyle 
dört yüz bin altın tuttuğu rivayet edilir: O devra göre de çok büyük bir para
dır. İşte bundan dolayı fevkalâde mühim bir vazife olan Şirvan defterdarlığına or
dunun defterdar kaymakamlığında bulunan «Dergâh-ı-Muallâ mukataacılanndan 
«Gümüş-zâde Mustafa-Çelebi» ve bu yeni eyâletin tahrir işlerine de «Şecâatnâmc» 
nâzımı «Dal-Mehmet Çelebi» memur edilip derhal malî ve İdarî teşkilâta başlan
mıştır. Baku’ya tâyin edilen ilk sancak-beyi de Avlonya Alay-beyi Ebubekir Bey’dir. 
Padişah nâmına istedikleri gibi kullanmaları için serdarlara verilen ve «Nişanlu 
evâmir» denilen tuğralı tevcihâtın en nıühimmi, Şirvan ve Dağıstan umumî valiliği
ne vezâret payesi ve «Serdar>> ünvâniyle Çıldır ve Koyun-geçidi kahramajıı özdo- 
mir-oğlu Osman Paşa’nın tâyinidir: «Nişanlu evâmir» için 1569 =  976 vukuâtının 
«3 Mayıs» fıkrasma da bakınız- Bu büyük makama Osman Paşa'dan bir iki g:ün ev
vel sırayla tâyin edilmiş olan Diyarbekir Beylerbeyi Derviş ve Halep Beylerbeyi 
Mehmet Paşalar jrüklendikleri mes’Cıliyetin azametinden korkup istifa ettikleri için, 
onlardan bir kaç gün sonra Lala Paşa’nın topladığı bir mecliste bu büyük valiliği 
diğer paşalardan hiç biri kabul etmek cesaretini gösteremeyince Osman Paşa orta
ya atılıp «Murâd üzre asâkir ve hazîne» verilmek şartiyle kendisinin kabul ede
ceğini söyliyerek Lala’yı çok müşkil bir vaziyetten kurtarmıştır; paşaların bu iş
ten kaçmmaları, ordu çekildikten sonra Safavî taarruzlarına karşı Şirvan’la Dağıs
tan'ın küçük bir kuvvetle müdâfaasına imkân görmemelerindendir: Çünkü Lala 
paşa orduyu alıp Erzurum kışlağına çekilecek ve yeni fütûhâtın müdâfaasım Şir
van serdârına bırakacaktır! Ehliyetsiz bir kuvvetle Safavî imparatorluğuna karşı 
koymak vazifesinden başka bir şey olmıyan bu ağır yükü hiç kimsenin yüklenmek
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istememesi İşte bundan dolayıdır; onun için, Osman Paşa’nın kabul etmesi büyük 
bir fedakârlık demektir ; O sırada elli yaşlarında bulunduğu rivayet edilen bu fe- 
dâkâr kahramana derhal murassa bir sorguçla muhteşem bir kılıg takılıp hemen 
hil’at giydîrildiği rivayet edilir! özdemir-oğluna serdârlık tahsisâtı olarak senede 
iki milyon akça tâyin edilmiştir; O sırada altmış akça bin altın ettiğine göre, sene
de iki milyan akça 33,333 altın ve bu da ayda 2777 altın ediyor demektir, — 
Osman Paşa’nın iki merkezi vardır: Dağıstan için Türklerin «Demir-Kapu» dedik
leri «Derbend» şehrini ve Şirvan i-çin de oranın eski payitahtı olan Şamahı’yı mer
kez ittihâz etmiye karar vermiştir; fakat kendisine bırakılan kuvvet, kabul ettiği 
mes’ûliyetle mütenâsip değildir; muhtelif sınıflardan tahsis edilen asker mikdarı hak- 
kındaki rivayetlerin en kuvvetlisi 14 binden ibarettir; bunların bini Yeniçeridir; 66 
topla 180 - 200 sandık mühimmat bırakılmış ve Askerin altı aylık tahsisatı da nak
den teslim edilmiştir. O' zaman muazzam bir Türkmen imparatorluğu vaziyetinde 
bulunan Safavî devletine karşı Şirvan ve Dağistan ölkelerini Osman Paşa işte bu 
14 bin asker, 66 top ve 180 - 200 sandık cephâneyle müdâfaa edecektir! Hattâ bu 
14 bin askerin de tam verilmediği rivayet edilir! Her halde Lala-Mustafa Paşa'nın bu 
tuhaf hareketi kolay izah edilebilecek şeylerden değildir; Pek az bir zaman sonra 
Osman Paşa’nın Lala ile her türlü münasebet ve irtibâtını kesmesiyle neticelenen 
âmiller içinde her halde bu vaziyetin de hesaba katılması lâzımdır; Aşağıda bu sene 
vukuatının «27 Teşrinisâni» fıkrasına bakmız. — Bu sırada yapılan İdare teşkilâtın
da Şirvan 13 ve bir rivayete göre de 14, Dağıstan da 7 sancak-beyliğirie taksim 
edilmiş ve bütün bunlara beylerle gâir memurlar tâyin edilmiştir. Bu seferin ba
şından mevsim sonuna kadar Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan ölkeleri boydanboya 
fethedilmiş ve Safavî hâkimiyyetinde yalnız Kür ve Aras nehirleri arasındaki Ka- 
rabag ve kısmen Erran havalisi kalmıştır: Bununla beraber Osmanlı fütûhat dâire
sinde henüz işgal edilmemiş yerler de yok değildir; fakat buna mukabil Lala-Mus
tafa Paşa’nm Üçüncü Murad’a gönderdiği bir tezkiresinden anlaşıldığına göre, 
Karadeniz'in şarkındaki Abhazya ölkesi itâat etmiş ve Sohum-kale yeni bir eyâ  ̂
let merkezi ittihâz edilerek beylerbeyliğine «ol serhaddin kudemâsundan, husûsâ 
şecaatle rhaTûf olan ümerâsundan Haydar paşa» tâyin edilmiştir; tabiî bu vaziyet 
üzerine Kırım hanhğıyla bu cihetten de ittisal temin ecîilmiş demektir. Artık bü
tün Kafkasya Osmanlı hâkimiyyet ve nüfuzuna alınmış sayılabilir: Bu vaziyet 
OsmanlI imparatorluğunu Hazar sahillerine de dayandırm:<ş ve Rus çarliğmın ce. 
nuba doğru sarkma siyasetine karşı ku\-vetU bir sed kurulmuş demektir. Bütün bu 
arâzi dört beylerbeyliğine taksim edilmiştir bunlardan yalnız Gürcistan’daki 
«Kakheti,, beylerbeyliği eski kralının idaresinde bırakıldığı için «ocaklık» yâni irsî 
valilik şeklindedir ve diğerleri de eski karthii krallığından teşkil edilen Tiflis, Ab- 
hazya’daki Sohum ve Şirvan’daki Ereş beylerbeylikleridir. Kakheti beylerbeyliğine 
eski kral Alexadre, Şirvan beylerbeyliğine Kaytas Paşa, Karthii beylerbeyliğine 
Ferhad-Paşa-zâde Mehmet Paşa tâyin edilmiştir; özdemir-oğlu Osman Paşa'mn 
vaziyeti büsbütün başkadır; vezâret pâyesi ve «Serdar» ünvâniyle Şirvan ve Da
ğıstan Muhâfızlığına tâyin edilmiş olan bu büyük asker Şirvan beylerbeyi Kaytas 
Paşa ile Dağıstan beylerbeyinin de mercii olmak itibariyle bu iki eyâletin umumî 
valisi ve başkumandanı vaziyetindedir).

8 Teşrinievvel =  6 Şa’bân, Çarşanba : Ordunun Ereş’den Erzurum 
kışlağma har^eti.

(OsmanlI menbâlarında 12 Eylül =  10 Receb Cuma günü Ereş’e girmiş olan ordunun 
burada 18 gün kaldıktan sonra yola çıkmış olduğundan bahsedilirse de bu iki tarih 
arasında 18 gün değil, tam 27 gün geçmiş olduğuna göre 26 gün kalındıktan sonra 
27 nci gün hareket edilmiş olması lâzımgelir. — Erzurum’a dönülm.esinin sebebi mev
simin ilerlemiş ve hattâ kış soğuklarının başlamış olmasıyla izah edilir; Safavîlerin 
Şirvan’la Gürcistan’ı istirdâd için giriştikleri büyük hazırlıklar hakkındaki haberle
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rin her tarafa yayıldığı bir sırada o kadar büyük fütûhâtı küçük bir kuvvete bırakıp 
kışlağ-a çekilmek her halde çok tehlikeli bir harekettir ve aşağıda görüleceği gibi 
Lala Paşa’mn bu hareketi Safavîlerin Şamahı üzerine iki büyük taarruziyle neti
celenmiştir: Bu sene vukuatının «12 Teşrinisani» ve «27 Teşrinisâni» fıkralarına 
bakınız. — Lala.Mustafa Paşa’nın kumandasındaki kuvây-i-külliye Erzurum’a döner
ken Şirvan ve Dağıstan serdârı özdemir-oğlu Osman Paşa da Ereş’den' serdârlık 
merkezi olan Şamahi’ya çekilmşitir)

28 K R O N O L O J İ  1578 =  986

10 Teşrinievvel =  8 Şa’bân, Cuma: Budin beylerbey! Sokullu-Musta- 
fa Paşa’ıun idamı.

(Kanuni'nin ölümündenberi İstanbul’da sarayla hükümet arasında mütemâdi bir 
gerginlik vardır : Osmanlı sarayını keyfî idare ve istibdada sevketmekle neticele
nen bu gerginlik, ikinci Selim’in culûsunda Vezir-i.a’zam Sokullu-Mehmet paşa’nın 
Yeniçeri ocağma istinaden padişaha hâkim olup onu oyuncak hâline getirmek ve 
İkinci Selim’in şehzâdeliğindenberi maiyyetinde bulunan Anadolu Türk beyleriyle 
askerlerini payitahttan uzaklaştırıp Devşirme hâkimiyyetini tahkim etmek inin gi
riştiği şiddetli tedbirlerle başlamıştır: 1566=974 vukuatının «25 ve 26 Teşrinievvel» 
ve «5 Kânunuevvel» fıkralarına bakınız, ikinci Selim devrini âdetâ bir Sokullu 
mutlakıyyeti altında geçiT’ten bu vaziyet, Üçüncü Murad’la maiyyetinin daha ilk 
ânından itibaren ona karşı cephe almasıyla neticelenmiştir: 1574=982 vukuâtının 
«22 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. — Bu sırada Sokullu-Mehmet Paşa bütün 
memlekette Sokullularla Sokullu tarafdarlanndan mürekkep bir hâkimiyyet şebe
kesi kurmuş gibidir: Devletin en mühim makamlarmda hep onun akrabâsı veyahut 
adamları vardır! Meselâ Macar krallığına muâdil sayılabilecek bir mevki olan Bu
din beylerbeyliğinde Sokullu’nun amcazâdesi Mustafa Faşa, Şam beylerbeyliğinde 
oğlu Haşan Paşa ve Diyarbekir beylerbeyliğinde de dlger amcazâdesi ve Budin'deki 
Mustafa Paşa’nm kardeşi Derviş Paşa vardır! Bu suretle şarktan garba kol-budak salan 
Sokullu âilesi memlekete tasarruf etmiş gibi bir vaziyettedir ve hattâ Sokullu-Meh
met Paşasn göklere çıkaran müverrihler bile bu hâli tenkid etmişlerdir! üçüncü 
Murad’la maiyyetini mücadeleye mecbur etmek suretiyle padişahları keyfî idareye 
sevkeden şerâitin en mühimmi işte bu vaziyette aranmalıdır.

Sokullu-Mehmet Paşa ikinci Selim'le Üçüncü Murad’ın maiyyet erkânına- musallat 
olduğu gibi, Üçüncü Murad da Sokullu'nun akrabâsiyle maiyyetine musallat olmuş 
ve bir taraftan Yeniçeri ocağına, bir taraftan bütün memleketteki akraba ve taraf- 
dar şebekesine ve bir taraftan da padişahın kızkardeşi olan karısı Esmâ-Han Sultan 
vâsıtasiyle saraydaki kadınlar partisine dayanan Vezir-i-a’zamm istinat noktalarını 
yıkarak onu zayıf düşürmiye çalışmıştır. Bu siyasetin ilk kurbanı, Sokullu’nun ye
tiştirmesi olan «Münşeât» sahibi Feridun Bey’dir: üçüncü Murad'ın emriyle 1576— 
984 tarihinde Nişancılık makamından azledilip bir sancak beyliğiyle İstanbul’dan 
uzaklaştırılan münşi için 1575=982 vukuatının «22 Kânunusâni» fıkrasına bakınız. O 
bâdirede Feridun Bey’in kethudâsı da idâm edilmiştir. Hattâ Sokullu’nun kethudâsı 
Husrev ve Kapucubaşısı Sinan Ağalar bile padişahm emriyle vazifelerinden attırıl
mışlardır! Türk ilini âdetâ bir Boşnak müstemlekesine çeviren Sokullu şebekesini 
devirmek için başlıyan bu keyfî icrââtın en müdhişi Budin beylerbeyi Mustafa Pa- 
şa’nın idamıdır : Kanunî devrinin sonunda Sokullu’nun garazına kurban olarak 
1566 =  974 senesi 3 Ağustos =  16 Muharrem Cumartesi günü idâm edilen Budin 
beylerbeyi Arslan paşa’nm yerine tâyin edilmiş olan Mustafa Paşa o tarihten bu 
tarihe kadar 12 sene, 3 ay, 7 gün bu mühim mevkide kalmıştır. Sokullu şebekesi
nin en mühim istinat noktalarından olan Mustafa Paşa’nın idamına Baş-Emîrâ- 
hur Ferhad Ağa memur edilmiş ve zâhiren Budin sarayı ile baruthanesine düşen 
yıldırımın, sebeb olduğu tahribâtı tahkik bahânesiyle gönderilen Ferhâd Ağa, bir 
çok şahsî muhafızları bulunan Mustafa Paşa’yı büyük bir ustalıkla ve sızıltısızca



izâle ediv«rmiştir! Bu kejrfî hüküm, Sokullu şebekesini en sarsan hâdise sayılır : 
Bunımla beraber Sokullu-Mehmet Paşa gene istifâ etmemiş ve artık eski nüfuz 
ve itibarı kalmadı|;ı halde makamına gene dört elle sarılmakta devam etmesi ni
hayet kendi felâketine de sebeb olmuşturAşagrıda 1579 =  987 vukuâtımn «12 
Teşrinievvel» fıkrasına bakmız.
Mustafa Pa^a’nm idâmı üzerine Budin beylerbeyliğfine Sokullu şebekesinin en şid
detli düşmanı olan Baş-Defterdar, yâni Maliye Nâzın Üveys Paşa tâyin edilmiş
tir; Anadolu Türklerinden oldug:u için Devşirmeler tarafından «Türk-i sütürk» gi
bi nankörce terkiplerle tezyif edilen bu çok zeki, münevver ve azimkâr adam ev
velce Tire Kadılığında iken Mağnisa valisi olan şehzâde Murad'a intlsâb edip 
onun eyâlet defterdarlıgrma tâyin edilmiş ve şehzâde Muradın cülûsunda İstan
bul’a beraber gelerek evvelâ Şıkk-ı-sânî ve ondan sonra da Şıkk.ı-evvel defterdarı 
olmuştur. Peçevî-Ibrahim Efendi matkul Sokullu-Mustafa Paşa’mn yeğeni olduğu 
halde, Üveys paşa’nın doğruluğunu ve irtikâba tenezzül etmediğini ve hattâ bir 
tımar meselesinde kendi babasınm takdim ettiği «câize» yi reddetmiş olduğunu 
ayn bir fasıl hâlinde anlatır).

16 T^rinievvel =  14 Şa’bân, Perşenbe : Dağıstan’daki Kumuk şam- 
hahnm tâbiiyyet ve itaati.

(Tarihin en eski devirlerindenberi Hun, Avar, Hazar, Oğu?. ve şâir Türk dalgala- 
nnm istilâlarından kalan ve büyük bir yekûn, tutan Türk ve Moğol unsurlarıyla 
eski Arap ve İran istilâlarmın bakıyyelerinden başka Dağıstan'da bir takım yerli 
kabileler de vardır; onun için bu memlekette hiç bir zaman millî bir idare birliği 
kurulamamıştır; Dağıstan bir takım beyler elindedir ve Osmanlı menbâlanna göre
o sırada bu beylerin en mühimmi, mezhebleri sünnî ve şâfiî olduğu için Safavî 
hâkimiyyetine ısınamıyan Kazı-Kumuk/Gazi-Gumuklarm «Şamhal» ünvanlı emîri 
«Şamhal Çobanadır: Lala Mustafa Paşa ordusu Şirvan’dan Erzurum kışlağına gi
derken bu g^n uğradığı «Sultancık» konağına kardeşi «Alkac» ve bunun oğlu olan 
yeğeni «Tucelan Bürhânüddin» beylerle beraber gelip itâat ve tâbiyyetini arze- 
den «Dağistan hâkimi» işte budur: Ordunun Ereş’den Erzurum’a hareketi için 
yukarda bu sene vukuâtmm «8 Teşrinievvel», fıkrasına bakınız. Dağıstan’ın şimal 
ve şimalişarkî taraflarından mühim bir kısmına hükmeden ve hattâ bu memleke
tin şimdi «Mahaç-kale» ve eskiden «Tarku/Tarkhu/Tarki», «Semender» ve «Anci- 
kale» denilen tarihî merkezine bile sahib olan şamhalın kışlak merkezi sahil 
tarafındaki ovada bulunan Buynak ve yazlıM merkezi de dağlık tarafındaki «Ku- 
muk/Kumukh» kasabasıdır. Osmanlı menbâlarmda Şamhalın 70 - 80 bin askeri 
bulunduğundan bahsedilmekteyse de bu rakamlar ihtiyatla karşılanmalıdır. Bâzı 
menbâlarda Osmanlı ordusunun Şirvan'a geldiğini «Çerkeş’le gazâ iderken» haber 
alıp 40 - 50 kişilik bir maiyyetle kendiliğinden çıkagelmiş gibi gösterilen bu bey 
hakikatte Şark seferinin başındanberi devam eden bir muhârebe üzerine orduya 
gelmiştir: Yukarda bu sene vukuâtmm «5 Nisan» ve «3 Temmuz» fıkralarına ba. 
kmız. — Şerefine toplar atılarak parlak merasimle istikbâl edilen şamhala elmaslı 
sorguçlar takılıp murassâ kılıçlar hediye edilmiş, bir rivayete göre gece geldiği 
için şerefine «Mum-donanması» yapılmış, kendisine Şâbûrân/Şabran ve bâzı men
bâlarda kardeşi gösterilen yeğeni «Tucelav Bürhânüddin» Bey’e de Ahtı sancak- 
beyllkleri tevcih edilmiştir: «Mum-donanması^ için 1453=857 vukuâtmm «28/29 
Mayıs» fıkrasma bakınız, _  Gene bu gün Dağıstan Kaytaklarının «Usmi/üsümi» 
denilen beyleriyle oğlu Han-Muhammed’den, Derbend=Demir-Kapu’nun garbında
ki Tabasaran/Tabarsarân beyliğinin «Maysum,, denilen hâkimi Gazi-Sâlih’le Zakho 
beyi Adı-Görklü'den itâatnâmeler gelmiştir. — Kumuk Şamhah ordudan ayrıldık
tan sonra Şamahi’ya gidip özdemir-oğlu Osman Paşa’nm maiyyetine iltihak et
miştir: Bu adamın bir müddet sonraki Safavî taarruzları esnasında oynadığı boz
gunculuk rolünden dolajn Osman Paşa’nın emriyle hapsi için aşağıda 1579=986
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vukuatının «7 Kânunusâni» fıkrasına bakınız, özdemir-oglu Osman Paşa bu ta
rihten bir müddet sonra şamhalın yeğeni «Tucelav Bey» in g-üzelli|riyle meşhur 
olan kızıyla evlenmiştir; bu tarihten altı: sene sonra Osman Paşa İstanbul’a gel
diği zaman, Âlî ve Peçevî gibi müverrihlere göre bu Dağıstan dilberinin güzelliği,
o zaman bütün milletlerin en güzel kızlarına meşhuı; olan pâyıtahtta bile dillere 
destan olmuştur :
«01 zamânun ehl-i havası (Dağıstan güzeli) diyü şarkılar söylediler ve murabba’1ar 
bağladılar: Bir iki sene hanende ve gûyende lisânunda ekseri mezkûr olan ol idi»! 
Özdemir-oğlu öldükten sonra bu dilber karısı padişahın irâdesiyle Bosna beylerbe
yi Haşan Paşa’ya verilmiş ve yeni kocasıyla Bosna’ya gitmiştir).

11 Teşrinisani =5 11 Bamazan, Sah: Gürcistan’daki «îmerethi» 
krallığıyla «Guria» prensliğinin itaat ve inkıyadı.

(Kafkasya umumiyetle Osmanlı nüfuzuna girmiş olmakla beraber henüz itâat et
memiş- yerleri de yok değildir: Yukarda bu sene vukuatının «12 Eylül» fıkrasına 
bakınız. Gene yukarda bu sene vukuatının «5 Nisan» fıkrasında gördüğümüz Gür
cistan hükümetlerinden îmerethi =  Açuk-baş/Baş-açuk evvelce bu krallıktan ay
rılmış olan ve hükümdarlarının «Guriel» ünvâmndan dolayı bâzı Osmanlı menbâ- 
larında «Guril/Güril» denilen «Guria =  Gurya prensliği de işte bunlardandır: Os
manlI menbalarına göre bu sırada Açuk-baş kralı olan ikinci Corci’nin kardeşiyle 
Guria prensinin «Mamia =  Mamya» ismindeki oğlu Erzurum kışlağına çekilmekte 
olan Lala-Mustafa paşa ordusuna bu gün «Gori =  Goru» konağında gelip, itâat ve 
tâbiyyetlerini arzetmişlerdir; Bâzı menbâlarda kral Corci'nin ismi «Gorgu/Görgü,, 
tahrifleriyle kaydedilir; fakat bâzı Gürcü menbâlarına göre bu sırada îmerethi 
krallığmd'a Birinci L.ewan bulunmaktadır. — Bunlardan başka diğer bir takım 
ufak-tefek Gürcü beyleri de itâat etmiş oldukları için, Gürcistan hâkimiyyeti ai'- 
tik tamamlanmış demektir: Bu mesele için aşağıda bu sene vukuâtının «21 Teş- 
rinisâni» fıkrasına da bakınız).

11 Teşrinisani =  11 Ramazan, Sah : Üç gün üç gece süren Mrinci 
Şamahı muharebesi ve Özdemir-oğlu Osman Paşa’nın zaferi.

(ikinci Şamahı muharebesi için aşağıda bu sene vukuâtının «27 Teşrinisâni» fıkra
sına bakınız. — Yukarda gene bu sene vukuâtınm «9 Ağustos,, ve «9 Eylül> fık
ralarında gördüğümüz «Çıldır» ve «Koyun-geçidi» muharebelerinde bir ay fasıla 
ile iki ordusu mağlûb olarak Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan ölkelerini kaybetmiş 
olan Safavî devleti, dahilî bir buhran devri geçirmekte olmasına rağmen mücâ
deleden vazgeçmemiş ve Osmanlı menbâlarında kaydedildiği veçhile bütün İran’ı 
tehdid eden bu vaziyeti millî bir tehlike saymıştır, işte bundan dolayı, yukarda 
bu sene vukuatının «9 Eylül» fıkrasında gördüğümüz «Koyun-geçidi» muharebe
sinde mağlûb olan Safavî kumandanları Kür nehrinin cenubundaki İran arâzisine 
çekildikleri zaman şâhın emriyle yeni bir ordu daha toplamıya başlamışlardır. Bu 
düşman hazırlıklarından gafil olmıyan Osmanlı idaresinin mukabil tedbirleri 
içinde en mühimlerinden biri padişahın emriyle Kırım hanının yardımına memur 
edilmesi ve biri d'e Tuna nehrinde olduğu gibi Kür suyunda da bir nehir filosu in
şâsına teşebbüs edilmiş olmasıdır: Fakat her nedense bu zarurî tedbir ihmal 
edilmiş olduğu için, meşhur Koyun-geçidl’yle Kür boyunım diğer müsait geçitleri 
Safavî ordusuna açık bırakılmıştır: bu netice üzerinde Kür’ün Tuna kadar gemi
ciliğe müsâit olmamasının da tesiri bulunmak ihtimali yok değilse de, hazırlanacak 
hafif filonun şerâite göre yapılmak imkânı da mevcud olduğu işe başlanmış ol
masından anlaşılmaktadır. Sokullu-Mehmet Paşa’nın bu tarihten yedi buçuk ay 
sonra 5 Cumâda-l-ûlâ 987 =  30 Haziran 1579 Salı günü Şirvan ve Dağıstan muhâ- 
fızı özdemir-oğlu Osman Paşa'ya yazdığı bir tezkirede bu nokta, şöyle tenkid 
edilmektedir;
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Sene-i sabıkada Ardahan’da dört beş pâre kalite yapılıp Kür suyuna konulup Ko. 
yun-geçidin beklemek içün bu cânibden üstâdlar ve keresteler gönderilüp anda 
varup kerestelerlnün ba’zısı yonulmuş iken ihmâl olunmağla ol kaliteler yapılma- 
yup üstâdlar girü bu cânibe avdet eyleyüp a’dây-ı bed-rây geçidleri hâlî bulmakla 
"bu hasârete cesâret eyledi,,.

Bu ifadeden anlaşıldığına göre daha ilk anlardan itibaren muhtemel İran tecâ- 
vuzlarına karşı nehir boylarını ve bilhassa geçit yerlerini kapayarak hafif bir filo 
inşası için her türlü malzeme ve mütehassıs getirilip keresteler bile yontulmuş 
olduğ-u halde, meçhul bir sebeble bu zarurî tedbir ihmal edilmiştir! Bu affedilmez 
ihmale mukabil özdemir-oğlu Osman Paşa Kür nehri üzerinde bir köprü kurma
ya teşebbüs etmiş ve hattâ bir rivayete göre karşı yakaya geçip İran’ın Karabağ 
arazisine girerek büyük bir akın hareketi yapmıştır. Safavîlerin Koyun-geçidi mu
harebesinde mağlûb olan eski Şirvan! valisi Oros-Han'm yirmi beş bin kişilik bir 
ordu başında Kür şimaline geçmesi işte bu vaziyet üzerinedir.

İran ordusunun Şirvan’da ilk girdiği yer Sâliyân/Salyan’dır. Bu sırada Şamahrda 
bulunan Özdemir-oflu Osman Paşa takriben 14 bin kişilik küçük ordusuyla mu
kabeleye kalkıp Salyan üzerine hareket etmişse de, bir kaç gün gittikten sonra 
iâşe müşkilâtından dolayı geri dönmek mecburiyetinde kalmış ve işte bunun üze
rine Oros-Han da Osman Paşa’nın çekildiği Şamahı üzerine yürümüştür. Gene bu 
sırada İran'ın Gence valisi İmâmkuli.Hân kumandasmda 15 bin kişilik bir kuvvet 
de Şirvan Beylerbeyliğinin merkezi olan Ereş üzerine yürümüştür: Şirvan beyler
beyi Kaytas paşa serdâr Osman Paşa’dan istimdâd etmekle beraber câhilâne bir 
cesaret de göstererek imdad kuvvetleri gelmeden evvel atılganlık etmiş, düşman 
kuvvetlerinin nisbetsiz üstünlüğüne karşı müdâfaaya çekilmesi lâzımgeldiği halde 
2 -3  yüz kişilik askeriyle taarruza geçip bir meydan muharebesine atıldığa için 
mağlûb ve şehîd olmuş, Ereş sukut etmiş ve bütün sünnîler kılıçtan geçirilip şe
hir yağma edilmiştir: Hattâ zavallı Kaytas paşa’nın akılsız başına bu felâket gel
diği sırada yetişen 700 kişilik imdâd kuvveti de o yüzden bozguna uğramış ve 
ancak bunların kılıç artıkları Şamahı’ya can atabilmiştir! Bununla beraber Kay
tas Paşa’nın Ereş muharebesinden evvel 700 -1000 kişilik bir yardım kuvveti 
almış olduğu hakkında da bir rivayet vardır : Her halde bu ikinci rivayet doğru 
olsa bile, Paşa'nın yaptığı iş bir çılgınlıktan başka bir şey değildir! Tabiî bu 
suretle bir kişinin çılgmiığı binlerce insanın hayatına mal olmuş demektir.
Üç gün üç gece süren Şamahı muharebesinin 10 Ramazan =  10 Teşrinisâni Pa
zartesi günü başlamış olduğu hakkında da bir rivayet mevcud olmakla beraber, 
Lala-Mustafa Paşa’nın bir arz tezkiresine göre bu muharebe o tarihten bir gün 
evveline tesadüf eden 9 Ramazan =  9 Teşrinisâni Pazar günü başlamış ve işte bu
11 Ramazan =  11 Teşrinisâni Sah; günü neticelenmiştir. Bununla beraber 9 Ra- 
mazan’da başlayıp 12 Ramazan’a kadar dört gün sürmüş olduğu hakkında da bir 
rivayet vardır Her halde en kuvvetli rivayetlere göre Ramazan ve Teşrinisâni 
aylannm 9 uncu ve 10 uncu Pazar ve Pazartesi günleriyle geceleri devam edip 
nüıayet işte bu 11 Teşrinisâni =  11 Ramazan Salı günü parlak bir Osmanlı zafe
riyle nihayet bulduğu muhakkak olan bu uzun ve çetin mücâdelede Osman paşa 
her evin önünde bir meş’ale yaktırarak geceyi gündüze çevirmiş ve bu suretle ge
ce baskınlarını önlemek istemiştir. — Dağıstan Kumuklarının şamhaliyle Kakheti 
beylerbejd olan eski kral Alexandre de bu Şamahı muharebesinde Osman Paşa'nın 
maiyyetinde bulunup harbe iştirâk etmiştir.

Bu muharebenin en çetin günü ikinci günüdür: Takriben 12-13 bin kişilik mevcu- 
diyle 25 bin kişilik bir kuvvete karşı koymak mecburiyetinde kalan Osmanlı ordu
sunda o gün mâneviyyâtın çok sarsılmış olduğu rivayet edilir; bu tehlikeli vaziyet 
ancak Kırım’dan gelen yardım kuvvetlerinin yaklaşmakta olduğu hakkında alınan 
müjde üzerine düzelmiştir: Yukarda gördüğümüz gibi, Üçüncü Murad Safavî ha
zırlıkları hakkındaki haberler üzerine o sırada Kmm hanlığında bulunan tkinei 
Mehmet.Giray’a Osman Paşa’nın imdâdına yetişmesini emretmiş ve işte bu kat’î
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emirler üzerine Kınm hanı da Âdil-Giray, Gazi-Giray ve Saâdet-Giray isimlerinde
ki kardeşleriyle oğlu Mubârek-Giray kumandasmda 5 . 6, yahut 15 ve inanılmıyacak 
kadar mübalâğalı bir rivayete nazaran da 50 bin kişilik bir kuvvet göndermiştir : 
Her halde bu kuvvetin 10 - 15 bin kişilik olduğu anlaşılmaktadır; Azak sancak
beyi Mehmet Bey kumandasında 300 Yeniçeri ile 10 top da gönderilmiş olduğu 
rivayet edilir; Kırım kuvvetlerinin başkumandanı Âdil-Giray'dır.
Son fütuhât sayesinde Kafkasya üzerinden Kınm’la te’sis edilen ittisâlin ilk se
meresi olan bu yardım kuvveti muharebenin üçüncü günü Osman Paşa ordusunun 
çok bitkin olduğu müşkil bir anda yetişmiştir ; İkindi vakti gelmiş olan Tatar 
kuvvetlerinin müdâhalesi harb vaziyetini birdenbire değiştirmiş, muhtelif rivayet
lere göre düşman ordusu üç günde 10 -15 bin telefat vermiş ve hattâ Safavî baş
kumandanı Oros-Han, oğlu Dede.Han’la beraber esir alındıktan sonra idâm edil
miştir; Safavîlerin yaralı ve esir mıkdârı da 10 bin kadar gösterilir. Şamahı mu
harebesinin kılıç artıklan olan ve her nasılsa, kaçıp kurtulabilen Kızılbaşlar mak
tul Oros-Han’in âllesiyle hazînelerinin bulunduğu Salyan/Sâliyân'a can atmışlarsa 
da, arkalarından Adil-Giray sevkedîlip ve şehir istirâd ettirildiği gibi Oros-Han’m 
karısıyla güzel kızlan ve bütün hazîneleri de zaptedilmiştir :

«Ereş-Hân’un, hazînesin ve sâhibet-ül-cemâl yetişmiş kızlann ve avretin ve kuk 
elli bin hesnâ câriyesin seyb-ü-gaaret eylediler ve bir sabî oğlunu dahî esir ittiler 
ve anda o an Kızılbaşların ekserin katleydiler»!

Adil-Giray’in işte bu suretle kurduğu keyf âlemi çok sürmemiş, biraz sonra Safa
vîlerin müdhiş bir baskınına uğrayıp esir düşerek Kazvin'e sevkedilmiştir: Aşa.Şı- 
da bu sene vukuâtının «27 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız.

OsmanlI menbâlarmda milliyetleri «Surh-ser =  Kızılbaş» kelimesiyle örtülen bü. 
tün bu Safavî cengâverlerinin Türk ve Türkmen oldukları ve netice itibariyle sün- 
nî Türklerle şiî Türklerin birbirlerini kırdıkları her halde kolay unutulur fâcialar- 
dan değildir).

21 Teşrinisâni =  21 Ramazan, Cuma : Lala-Mustafa Paşa ordnsnnun 
Gürcistan ve Şirvan seferinden Erzurum kışlağma avdeti.

(Kışın şiddetinden ve Safavî taraf darlarının iz’âc hareketlerinden dolayı Ereş'den 
Erzurum’a gelinceye kadar çok müşkilât çekilmiş olduğu rivayet edilir: 8 Teşrini
evvel =  6 Şa’bân» Çarşanba günü Ereş'den hareket etmiş olan ordu, muhtelif 
konaklarda geçirilen günler de dâhil olmak üzere bu mesâfeyi 44 günde kat’edip 
45 inci gün Erzurum’a vâsıl olmuştur.

Lala Paşa ordusunun bilhassa Gürcistan’dan geçerken «derbendlerde ve şâir sa'b- 
ul-mürûr yerlerde» uğradığı iz’âç hareketlerini yapan adam, yukarda bu sene vu- 
kuâtınm «5 Nisan>> fıkrasında baJısi geçen ve Osmanlı ordusu Gürcistan’a geldiği 
zaman Tiflis şehrini müdafaa edemiyeceği için, ateşlesâp savuştuğu rivayet edilen 
eski Karthii kralı «Dawith =  Dâvûd-Han»ın İran’daki Alamut kalesine seneler- 
denberi mahbus olduğu halde nihayet OsmanlIlara karşı Gürcistan'a gönderilmiş 
olan kardeşi «S\^mon» dur; Osmanlı menbâlannda «Luvarsab-oğlu Simon-ı Gfircî» 
diye bahsedilen bu prens eski Karthli krallarından «Birinci Luarsab» m oğludur; 
İran şâhı Muhammed-Hudâbende’den aldığı bir fermana istinâden Karthli kral
lığını OsmanlIlardan istirdâda gelen Swimon’un Lala-Mustafa Paşa ile anlaşarak 
Gori =  Goru sancak-beyliğini elde etmiş olduğu hakkında bir rivayet varsa da 
doğru değildir : Lala Paşa Gürcistan’dan geçerken bu memleketin Tiflis’den sonra 
ikinci şehri sayılan Gori kalesini tahkim ettirip muhâfızlar kojmıuş ve Swimon'un 
istediği halde elde edemediği sancak.beyliğine de ümerâdan Hüseyin Bejr’i tâyin 
etmiştir; hattâ bir Gürcü rivayetine göre Birinci Swimon bu Gori kalesini biraz 
sonra OsmanlIlardan zaptedip yerleşmiş ve gittikçe kuvvetlenmiye başlamıştır; 
gene Gürcülere göre bu sırada OsmanlIlara ilticâ eden o değil, onun evvelce Os- 
manlılan Gürcistan’a dâvet etmiş olan kardeşi Dawith =  Dâvûd-Hân’dır; hattâ
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padişahın bu Dâvûd-Hân’a iki sancak vermiş oid'uğu bile rivayet edilir : Dav.'ithin’ 
birbirine uymıyan bu mütenâkız rolleri için yukarda bu sene vukuatının «5 Ni
san» ve «24 Ağustos» fıkralarına da bakınız.
Gene bu avdet yolunda ittihâz edilen tedbirlerden biri de Ahıska, Ardahan ve Çoruh 
boyundan mürekkep «Çıldır eyâleti» ismiyle yeni bir Beylerbeylik teşkil edilmiş- 
olmasıdır; Buralardaki kaleler tahkim edilip toplar ve muhâfızîarla talikini 
edilmiştir.
Ordunun Erzurum'a gelmesi kışı geçirmek içindir: Bilhassa iâşe müşkilâtı bakı
mından askerin muhtelif kışlalara dağıtılması zaruri bir tedbir olmakla beraber, 
Safavîlerin hâlâ devam eden harb hazırlıklarına rağmen bir kısmının terhis edil
mesi büyük bir ihtiyatsızlık sayılabilir; Bu mesele için yukarda bu sene vukuatı
nın «8 Teşrinievvel» fıkrasına da bakınız.
Bu senenin 23 Temmuz =  18 Cumâda-l-ûlâ Çarşamba günü Erzurum’dan hareket 
etmiş olan ordunun hemen bütün Kafkasya’yı Osmanlı hâkimiyyet ve nüfuzuna 
almakla neticelenen bu meşhur seferi, o tarihten bu gün tekrar Erzurum’a gelin- 
ceye kadar tam dört ay sürmüştür).

27 Teşrinisâni =  27 Ramazan, Perşenbe : İkinci Şaanahı muharebesL

(Birinci Şamahı muharebesi için yukarda bu sene vukuâtının «11 Teşrinisâni,, f ı k 
rasına bakınız. — Üç ay içinde üstüste kazanılan Çıldır, Koyun-geçidl ve Şamahı 
zaferleri Safavi devletini sarsmış veyahut Kafkasya hâkimiyyetind:en vazgeçirmiş 
değildir: Bu zaferler için yukarda bu sene vukuatının «9 Ağustos», «9 Eylül» ve 
«13 Teşrinisâni» fıkralarına bakınız. İran’a hâkim olan Türk boylarıyla oymaklaıı 
tükenmez bir kuvvet kaynağı hâlindedir: Kür suyunun şimaline saldırıp duran 
Safavî dalgalarının bütün sırrı işte o müdhiş kaynaktadır. Hazar denizinin şima
line dayanmış olan Rus çarlığmın; her iki taraf için de teşkil ettiği müşterek ve 
müstakbel tehlike Kazvin'de de, İstanbul’da da henüz sezilmiş değildir! Safavîler 
istirdâd siyasetinden, OsmanlIlar da yeni fütuhat sâhalarını muhâfaza endişesin
den başka bir şey düşünmemektedir. Fakat OsmanlIların bu düşünceleri bir tak ınT , 
askerî hatâlar işlenmesine mâni olamamıştır :

1 — En büyük hatâ, bütün levâzımı ve ustaları İstanbul’dan getirtilip her türlü ha
zırlıkları tamamlanan nehir filosunun inşâsı ihmâl edilip «Kür,, boylarıyla geçitleri
nin düşman taarruzlarına açık bırakılmış olmasıdır: Yukarda bu sene vukuâtının- 
«12 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız.
2 — Serdar Lala.Mustafa Paşa’nın yeniçeri dırıltılarına kapılarak bütün orduyu ahp 
Erzurum kışlağına çekilmesi ve Şirvan’la Dağıstan'm mukadderatını özdemir-oğlu 
Osman Paşa’mn maiyyetine verdiği a’zamî 14 bin kişilik küçük bir kuvvete bırak
ması dâ kolay affedilecek hatâlardan değildir: Safavîlerin bilhassa bu vaziyetler» 
cüret aldıkları ehemmiyetle kaydedilir.
3 — Lala-Mustafa ve özdemir-oğlu Osman Paşalar gibi en büyük kumandanların en 
bü5̂ ük tehlike karşısında ihtilâfa düşüp birbiriyle muhâbere ve temâsı kesecek hâle 
gelmeleri Şirvan’ın askerî vaziyetini büsbütün müşkilleştirmiştir; Oisman Paşa'dan 
Lala paşa’ya giden son tezkire 11 Teşrinisâni =  11 Ramazan Salı günü kazanılan bi
rinci Şamahı muharebesine ait bir rapordur ve bu da ikinci Şamahı muharebesin
den sonra gene bu senenin 16 Kânunuevvel=16 Şevvâl Salı günü Erzurum’a varmış
tır; işte bundan anlaşıldığına göre iki Paşa arasındaki münâsebetler birinci ve- 
ikinci Şamahı muharebeleri arasında kesilmiştir; Peçevî bu hâli şöyle anlatır : 
«Osman Pâşây-ı dilîr bu ahvâli vezîr-i kişver-gîre arzitmekden cânib-i Pâdişâh-ı ger- 
dun-serîre arzitmeğe tercih idüp Deşt-i.Kıpçak’dan Kefe sâhilüne doğru çapar atlâri 
ile ulaklar gönderüp i'lâm-i hâl eyledi ve cânib-i Serdârdan iğmâz-ı ayn itmeğe mû- 
cib yoğ iken ve mâbeynleründe bâis-i bürûdet bir hâl zâhir olmamuş iken bundan' 
sonra vezire mürâcaat itmeyüp arz-u-i’lâma muhtaç olan ahvâli Der-Aliyye’ye-' 
arzider oldu»,

F.: S
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Lala-Mustafa Paşa ötedenberl özdemir-oğlu’nun dostu ve bilhassa Sokullu vesaire 
gibi müşterek düşmanlarına karşı müttefikdir ve hattâ Osman paşa Diyarbekir bey- 
lerbeyligrinden mâzul ve menkûb olduğu sırada onun bu sefere iştirâkini de kendisi 
te’min etmiştir: Yukarda bu sene vukuatının «1 Temmuz» fıkrasına bakınız. Bunun
la beraber Lala Paşa bütün muharebeleri otağında geçirdiği halde Osman Paşa’nm 
Çıldır, Koyun-geçidi ve Şamahı zaferlerini kazanarak Kafkasya fâtihi sayılacak ka. 
dar parlayıp şan ve şöhretinin her tarafa yayılması Lala’nın gözlerini kamaştırmış ve 
netice itibariyle Osman Paşa Lala Paşa’nın nazarında lüzumundan çok fazla hizmet 
etmiş tehlikeli bir arkadaş vaziyetine girmiştir: Bu iki Paşa arasmd'aki ihtilâfın en 
mühim sebebi işte bu ruhî vaziyette aranmalıdır.
îran şâhı Muhammed-Hudâbende’nin Safavîler arasında «Mehd-i-Ulyâ» denilen ve 
kör kocasının cülûsundanberi devleti idare eden karısıyla Osmanlı menbâlannda 
cŞâh-oğlu» denilen en sevgili oğlu «Hamze-Mirzâ„nm kumandasında 30-40 bin kişi
lik bir ordlınun birdenbire Şamahı önlerine dayanması bilhassa işte bu şerâitin çok 
kolaylandırdığı bir harekettir; bâzı Osmanlı menbâlannda «sekiz yaşmda bir oğlan 
vâlidesiyle ve üç yüzden ziyâde zenân-ı bî-hâsiyle» orduyu idare ediyor gibi göste
rilirse de, hakikatte bu hareketi idare eden şahsiyyet, şâhın vezir-i-a’zamı Mirzâ- 
Selmân’dır ve şehzade Hamza-MIrzâ da o sırada sekiz yaşında değil, 14 yaşındadır. 
Gene ayni menbâlarda bu «Mirzâ_Selmân»m ismi bâzan «Selmâs» şekline sokulursa 
da doğru değildir. Safavîlerin hazırlıkları bundan ibaret kalmamıştır: Üç ordu daha 
liazırlanmakta olduğu hakkında da bir takım haberler alınmıştır; bunların biri eski 
Bitlis hanları sülâlesinden olup babası İran’a ilticâ etmiş olduğu için orada doğmuş 
ve orada yetişmiş olan Nahcivan valisi Şeref-Hân’ın, bir diğeri Çıldır muharebesin
de OsmanlIlara mağlûb olan Revan/Erivan valisi meşhut̂  Tokmak-Han’ın ve diğer 
biri de Dînâver valisi Solak-Hüseyn-Han’in kumandasında gösterilir: Şeref-Hân Şir
van üzerine, Tokmak-Han Lala-Mustafa Paşa ordusunun bulunduğu Erzurum üze
rine ve Solak-Hüseyn de Bağdad üzerine memur edilmiştir; bu suretle Şirvan'a 
karşı Mehd-i-Ulyâ ile Şeref-Hân kumandalarmda iki ordu tahsis edilmiş demektir.
0  sırada Erzurum kışlağında bulunan Lala-Mustafa Paşa’nın bu vaziyete karşı it. 
tihâz ettiği tedbirlerin en mühimleri şöyle sıralanabilir:
1 — Anadolu beylerbeyi Hadım-Ca’fer paşa ile Sokullu-Mehmet Paşa’nın oğlu olan 
Şam Beylerbeyi Haşan Paşa ve diğer bir takım ümerâ askerleriyle beraber, ordunun 
takviyesine dâvet edilmişlerdir;
2 — Bağdad: beylerbeyi Hüseyn Paşa ile Şehr-i-Zûr beylerbeyi Şemsüddin-Paşa-zâde 
Mahmud Paşa Iran üzerine bir akın hareketi yaparak Solak-Hüseyn’i kendi üssünde 
ezmiye memur edilmişler ve bu paşalar bundan bir müddet sonra vazifelerini ifâ 
edip Kazvin civarına kadar büyük bir akın hareketi yaparak o taraftaki tehlikeyi 
önlemişlerdir;
3 — Ayni vazifeyle Erivan/Revan üzerine de gene bundan bir müddet sonra Anadolu 
beylerbeyi Hadun-Ca'fer Paşa memur edilmiş ve bu da o hâvaliyi altüst ederek bir 
çok ganimetler ve esirler almıştır; Tokmak-Hân’ın kaçtığı rivayet edilir;
4 — İran’ın Nahcivan valisi Şeref-Hân esasen Bitlis’in Kürt beyleri sülâlesinden ol
mak itibariyle Lala-Mustafa Paşa kendisiyle muhâbere ederek Bitlis beyliği mukabi
linde dehaletini temin etmiştir: Bu mesele için aşağıki fıkraya bakınız. Lala-Paşa’. 
nm bu tedbirlerinden anlaşıldığma göre Safavîlerin toplamakta oldukları dört or
dudan bu sırada yalnız Mehd-i-Ulyâ ile oğlu Hamze-Mirzâ'nın kumandasında ve 
Mirzâ-Selman’in idaresinde bulunan büyük ordunun hazırlıkları tamamlanmış ve 
diğerleri henüz hareket edebilecek bir vaziyete gelmemiştir; Kazvin havâlisiyle Eri
van üzerine bundan bir müddet sonra yapılan Osmanlı akınlarının kolay muvaffaki
yetleri işte bu vaziyetle izah edilebilir. Bununla beraber. Lala paşa’mn bütün bu 
tedbirleri ikinci Şamahı muharebesinin kuvvetsizlik ve yardımsızlık yüzünden mu- 
vaffakıyetsizlikle neticelenmesine ve hattâ Şirvan’ın bir müddet için elden çıkma- 
isına mâni olamamıştır.

34 K R O N O L O J İ  1578 = : 986



Mehd-i-Ulyâ ordusunun özdemir-oğlu Osman Paşa’ya karşı Şamahı üzerine yap- 
tıgrı bu ânî baskın hareketini 24 Ramazan=24 Teşrinisani Pazartesi veyahut 26 Ra- 
mazan=26 Teşrinisâni Çarşanba gününe müsâdif gösteren bir takım rivayetlerde 
vardır—  Yukarda «12 Teşrinisâni» fıkrasmda gördüğümüz ilk Şamahı muharebesin
den 15 gün sonra başhyan bu ikinci Şamahı muharebesi de birincisi gibi üç ĝ in sür
müşse de onun gibi zaferle neticelenmemiştir: Bu muharebede Osman Paşa’yı çok 
müşkil bir vaziyete sokan sebeblerin en mühimleri gaafil avlanmış olması, esasen 
az olduğru halde birinci Şamahı muharebesinde büsbütün azalan kuvvetlerinin ehem- 
miyetsizliği ve bilhassa bundan evvelki muharebenin son günü Âdil-Giray kumanda
sında Kırım’dan gelen yardım kuvvetlerinin de bu sırada Mahmud-âbâd civarında, 
yahut Aksu’da veyahut Molla-Hasan ırmağı kenarında, yâni Şamahı’dan çok uzakta 
bulunmasıdır.
Muharebenin birinci günü «ale-s-seher» :
— Şâh-oğlu geldi!
velvelesiyle gözlerini açan Şamahı muhâfızlarının toparlanmasına bile vakit kalma
dan düşmanın şehre girdiği rivayet edilir! Bâzı menbâlarda bu muharebe bir muha
sara şeklinde gösterilirse de doğru değildir: Her halde bir şehir muharebesi sayıl
ması daha doğrudur. Bu birinci gün Osman Paşa askerlerini mümkün olduğu kadar 
toparladıktan sonra Safavîleri top ateşiyle ezmiye başlamış, ikinci gün şehre dağıl
mış olan İranlIlar mukabil bir taarruzla püskürtülmüş ve nihayet üçüncü gün Adil- 
Giray’a gönderilen bir istimdat mektubu düşman eline geçtiği için, iki tarafın bir
leşmesine mâni olmak istiyen Mirzâ.Selmân Şamahı önlerinde bir mıkdar abluka 
kuvveti bırakıp Adil-Giray üzerine hareket etmek hatâsım irtikâb ettiği için Şa- 
mahı müdâfilerinin sağ kalanları büyük bir vartadan kurtulmuştur. Osman Paşa'nın 
bu üç gün içinde düşman ordusuna yirmi bin telefat verdirmiş olduğu rivayet edilir: 
Fakat kendi kuvvetleri de artık bir iki bin kişilik bir müfreze hâline gelmiştir. 
Yukarda bu sene vukuâtınm «12 Teşrinisâni ,̂ fıkrasının sonunda gördüğümüz Sâli- 
yanySalyan baskınında İran’ın eski Şirvan valisi maktul Orcs-Hân’ın güzel kızla
rıyla harem halkını eline geçiren ve hazînelerini zaptetmiş olan Âdil-Giray’ın bu 
sırada o canlı ve cansız ganimetler iğinde «sermes-ü-perîşân» safâ sürmekte olduğu 
rivayet edilir! İşte bu perişan vaziyette Mirzâ-Selmân’ın baskınına uğrıyan Adil- 
Giray kahramanca bir müdâfaaya girişmişse de nihayet mağlûb ve esir edilerek 
Kazvin'e sevkedilmiştir
Hürriyet devrinde olduğu gibi esâret zamanında da ihtiyatsızlık eden bu zarif ve 
sevimli prensin Kazvin’de bir aşk mâcerâsından dolayı öldürüldüğü rivayet edi
lir: Bu tuhaf rivayete nazaran Adil-Giray Kazvin sarayında yahut saray bahçesin
de bulunan bir köşkte müsâfir edilmiş ve son derece hürmet ve ikram görmüştür; 
fakat tabiî bu saray yahut köşk âdetâ bir altın kafes demektir ve o muhteşem 
esirin etrâfmda gözcülük eden bir çok «korçular» vardır; Şâhın Hâssa askerleri 
vaziyetinde bulunan bu saray muhafızları efendilerinin karısıyla kızkardeşinln 
Adil-Giray’la âşıkane münasebetlerini sezdikleri için bir gün sarayı basıp hem o 
iki hanımı, hem Adil-Giray’ı öldürmüşlerdir! Bununla beraber «Mehd.i.Ulyâ»nın 
bir takım siyasî sebeblere ve bilhassa devletin bir kadm elinde kalmasına Kızıl- 
başlann bir türlü tahammül edememiş olmalarına kurban gitmiş olduğu hakkında 
da bir takım rivayetler vardır).

7 Kânunuevvel =  Şevval, Pazar : Safavilerden ayrılıp Osmanlı hâki- 
miyyetine girerek ecdadının Bitlis hanlığına tâyin edilen Nahcivan valisi 
ve «Şerefnâme» müellifi Şeref-Han’ın Van’a gelip merâsimle karşılanması.

(Bu Safavî valisinin babası, «Şeref-Hânlar» denilen Bitlis beylerindendir: Devir 
devir Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safavîler ve OsmanlIlar gibi büyük devletlere 
itâat ve inkıyâd ederek mevcudiyyetini muhâfaza edebilen bu küçük beylik ilk defa 
olarak Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı hâkimiyyetine girmiştir; 1515=:921 vu-
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kuâtmm «19 Eylül» fıkrasına bakınız, Yavuz’a itâat eden Bitlis emîri işte bu Nahci- 
van valisi Beşinci Şeref-Han’in dedesi Dördüncü Şeref’dîr. Fakat bu ilk itâat çok 
sürmemiş, OsmanlIlarla Safavîler arasındaki büyük mücâdele devrini siyasî ve as
keri vaziyetlere göre bâzan Türkiye'ye bazân İran’a boyun iğ-mekle geçiren Bitlis 
hanları hiç bir tarafa samimî ve dâimî surette bağlanamamışlardır. Hattâ Yavuz’a 
itâat eden Dördüncü Şeref bir müddet sonra tekrar Iran tâbiiyyetine geçtiğri için 
Kanunî devrinde bu dönekliğini hayatiyle ödemiştir: 1533=940 vukuâtının «21 
Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. O zamanki Vezir.i-a’zam Makbûl-tbrahim Paşa 
Dördüncü Şeref’in cezâsını verdirdikten sonra yerine oğlu üçüncü Şemsüddin’i 
tâyin etmiştir : Bu gün Van’a gelen Nahcivan valisi Şeref-Han işte bu üçüncü 
Şemsüddin’in oğludur. Fakat bu Şemsüddin de OsmanlIlara sâdık çıkmamış ve 
hattâ Irâkayn seferinin başında OsmanlIlar tarafından babasının yerine tâyin 
edilmiş olduğu halde, gene o sefer esnasında Kanunî Bağdad fethiyle meşgul ol
duğu sırada Birinci Tahmâsb Şarkî-Anadolu’ya taarruz edince Üçüncü Şemsüddin 
Safavîlere temâyül etmiştir! Hudut boylarının askerî emniyetini ihlâl eden bu mü
nasebetsiz oyunlara göz yummak büyük devletler için çok müşkil ve hattâ tehli
keli olduğu halde. Kanunî Sultan Süleyman Irakayn seferinden avdet ederken 
Türk ordusuna anasıyla Bitlis’in anahtarlarım gönderen Üçüncü Şemsüddin’in 
taksîrâtını affetmiştir : 1535 =  942 vukuatının «23 Eylül» fıkrasına bakınız. Fa
kat Şemsüddin rahat duracak tiplerden olmadığı için Sultan Süleyman kendisini 
Bitlis’den kaldırıp Malatya beyliğine tâyin etmişse de bu vaziyeti kabul etmiyen 
Şemsüddin Birinci Tahmâsb’a ilticâ etmiş ve 965— 1557—1558 tarihinde ölünceye 
kadar orada kalmıştır: Oğlunun «Şerefnâme,, sinde Şemsüddin’in Malatya’ya tâ
yini 941=1534—1535 tarihine müsâdif gösterilir. Her halde Şemsüddin’in 942=1535 
tarihinde İran'a ilticasından işte bu 986=1578 tarihine kadar geçen 43 sene Şeref- 
Hanlar sülâlesinin Bitlis beyliğinde bir fâsıla teşkil etmiştir-
Bu gün Van’a gelen Nahcivan valisi Şeref-Han, babası üçüncü Şemsüddin’in işte 
bu mültecilik devrinde 949=1543 senesi 22 Zülka’de=27 Şubat Salı günü İran’da 
doğmuştur: Anası, Muslu/Musullu Türkmen oymağınm beylerinden Kayıtmış 
Bey'in kızıdır. Dokuz yaşında Safavî sarayına almıp üç sene kadar o Türk mu
hitinde terbiye gördükten sonra 961=1554 tarihinde on iki yaşlarında İken Mu- 
hammed-âbâd valiliğine tâyin edilen Şeref-Han ondan sonra muhtelif ıran vilâ
yetlerinde bulunarak nihayet Nahcivan valisi olmuş ve bir sene dört ay Nahci- 
van’da kalmıştır, Yukanki fıkrada gördüğümüz gibi, Erzurum kışlağınd'a bulunan 
serdar Lala.Mustafa paşa bu sırada OsmanlIlara karşı hazırlanmakta olan Sa
favî ordularından birinin başına geçeceği haber alınan Şeref-Han’la muhabereye 
girişip ona sülâlesinin elinden çıkmış olan Bitlis beyliğini teklif etmiş ve o da 
bu teklifi kabul ettiği için âilesi ve 400 kişilik maiyyetiyle 3 Kânunuewel= 3 Şev- 
vâl Çarşanba günü Nahcivan’dan çıkarak Bitlis’e gitmek üzere bu gün Van’a gel
miş ve Van beylerbeyi Köse-Husrev Paşa taraf-mdan merâsimle karşılanmıştır ; 
Bu suretle Bitlis hanlığı yeniden kurulmuş olmakla beraber, bu hanlık artık doğ
rudan doğruya bir Osmanlı vilâyeti vaziyetindedir ve diğer eyâletlerden farkı 
valiliğinin «ocaklık», yâni irsî olmasından ibarettir.
OsmanlI menbâlannda «Şeref-Han-i Bitlisi» denilen bu Beşinci Şeref-Han «Şeref
nâme» ismindeki Kürt tarihinin müellifidir: Bir çok noktaları itimâda şâyân ol- 
mıyan bu iki ciltlik acemce eserin bir Petersburg tab’iyle iki Türkçe tercemesi de 
TOrdır: Bu Türkçe tercemelerin bir nüshası «Millet» kütüphânesindeki «Emirî,, ve 
bir nüshası da Belediye müzesindeki «Muallim-Cevdet» koleksiyonundadır),

1579 =  986
7 Kânunusâni =  10 Zülhicce, Cumartesi : Özdemir-oğlu Osman Pa- 

şa’nm Şamahı’dan Demir-Kapu’ya hareketi ve Şirvan’ın tahliyesi.

Ŷukarda 1578=986 vukuâtının «27 Teşrinisâni» fıkrasında gördüğümüz ikinci Şa-
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mahı muharebesi esnasında Osman Paşa’nın maijo'etinde bulunan Dağıstan Ko- 
mukları Şamhalının asker arasında çok şiddetli bir bozgunculuk propagandası 
yapmış olduğundan bahsedilir: Bu Şamhalın OsmanlIlara inkıyâd ve iltihâkı için 
yukarda 1578=986 vukuatının «16 Teşrinievvel» fıkrasma bakınız O zaman orada 
Osman Paşa'nın maiyyetinde bulunan «Şecâatnâme» müellifi Dal-Mehmet «mu- 
hannes» ve «bed.kaal» tâbirleriyle tavsif ettiği şemhalın bu menfi propagandasını 
şöyle hulâsa etmektedir :

Askeri başlâdı ızlâl itmeğe
Cümle Dâğıstân âlup gitmeğe
Dir idi bunda halâs olmak muhâl
At ayağıyla olursuz pâymâl

Bu bozgunculuk o kadar tehlikeli bir şekil almıştır ki, nihayet özdemir-oğlu vazi
yete hâkim olabilmek için Şamhalı hapsetmek mecburiyetinde bile kalmıştır! Yu
karda 1578=986 vukuâtının «27 Teşrinisâni» fıkrasında gördüğümüz gibi, bu si- 
rad'a özdemir-oğlu Osman Paşa ile âmiri; olan ve Erzurum kışlağına çekilen ser
dar Lala-Mustafa Paşa arasında şiddetli bir ihtilâf vardır ve hattâ bu ihtilâf iki 
paşanın birbiriyle her türlü muhâbere ve temâsı kesmelerine kadar dayandığı için, 
Osman Paşa Kafkasya ve Kırım üzerlerinden doğrudan doğruya İstanbul’la mu
hâbere etmektedir! Safavîlerin büyük kuvvetlerle Şirvan üzerine yüklenmeleri 
karşisında Lala-Mustafa paşa’nın tamamiyle lâkayd kalması her halde işte bu 
vaziyetle alâkadar olmak lâzımgelir : Çünkü Lala Paşa şahsî ihtirâsâtına bütün 
dünyâyı fedâ ed'ebilecek kıratta bir tiptir ve onun bu mâhiyyeti Kanunî devrinde 
şehzâdeleri birbirine düşürerek orta Anadolu’yu kana boyatmış olmasıyla sâbittir. 
Hattâ Şamhalın yaptığı menfi propagandada Lala Paşa’nın bir tesiri olup olmadığı 
bile ayrıca tetkik edilecek bir meseledir! — Şamhalın bozgunculuğuna bilhassa Âdil- 
Giray'ın esareti hakkındaki haber de inzimâm edince asker artık tutulamıyacak 
bir hâleı gelmiş ve Harîmî-Çavuş’un «Zafernâme»sine göre bu korkunç haber 2-3 
bin askerin kaçmasına sebeb olmuştur. Bir taraftan bu firar vak’aları devam edip 
dururken, bir taraftan da bütün asker birden ayaklamp müstahkem bir kaleye çe
kilmek istediklerini söyledikleri için, nihayet Osman Paşa Şirvan’ı tahliye edip 
Dağıstan’danki «Derbend =  Demir-Kapu,) ya çekilmek mecburiyetinde kalmıştır : 
Tabiî bu suretle Şirvan o kış boyunca elden çıkıp tekrar îıan istilâsına uğramır;- 
tır. Dağıstan ve Şirvan gibi iki ölkonin muhâfazasma a'zamî 14 bin kişilik bir 
kuvvet bırakmış olan Lala.Mustafa Paşa tabiî bu âkıbeti kendi eliyle hazırlamış 
demektir! Bu cüz’î kuvvetin mühim bir kısmı da Şamahı muharebeleriyle firar 
vak’âları yüzünden erimiş olduğu için, Osman Paşa’nın emrinde artık pek az bir 
şey kalniiştır.
1578=986 senesi 27 Teşrinisâni=27 Ramazan Perşenbe günü başlayıp üç gün sür
müş olan ikinci Şamahı muharebesi 29 Teşrinisâni=29 Ramazan Cumartesi günü 
nihayet bulmuş oid'uğu için, o tarihten bu 1579=986 senesi 7 Kânunusâni=10 Zülhicce 
Cumartesi günü Demir-Kapu’ya hareket edinceye kadar Osman Paşa «Mehd-i- 
Ulyâsi ordusunun bırakmış olduğu bir Safavî kuvvetinin ablukası altmda 38 gün 
daha Şamahı'da kaldıktan sonra, nihayet işte bu 39 uncu gün yola çıkmıştır. 
Elindeki askerin azlığına rağmen şehrin etrâfındaki Safavî ablukasını büyük bir 
kahramanlıkla yarıp çıkmıya muvaffak olan Osman Paşa’nın 7-8 günde Demir- 
KapU’ya varmcaya kadar gerek düşman tâkipçilerinin taarruzlarından, gerek kı
şın şiddetli soğuklarından çok sıkıntı çektiği, bâzı askerlerin elleri, ayakları, bu
runları ve kulakları donduğu ve bu yüzden geri kalan efratla; yaralıların da Pa- 
şa’dan bir kaç gün sonra getirilebildikleri rivayet edilir, — özdemir-oğlu’nun De- 
mir-Kapu'ya gelmesi gibi girmesi d'e bir hâdise teşkil etmiştir; Osmanlı ve Ta
tar kuvvetlerinin bozgun haberlerini alan Demir-Kapu halkı yukarda 1578 =  986 
vukuâtının «12 Eylül» fıkrasında gönderildiğini gördüğümüz yüz kişilik Osmanlı 
müfrezesini dışarı atıp kale kapılarını kapamış oldukları için, Özdemir-oğlu bir
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rivayete göre harben ve ikinci bir rivayete göre de telıdit ve müzakere suretiyle 
ilkönce varoşun ve ondanı sonra da kalenin kapılarını açtırıp bin müşkilâtla içeri 
girebilmiş ve hattâ bu sırada çapulculuğa kalkışan bâzı Dağıstan kabilelerinden 
de çok sıkıntı çekmiştir. _  OsmanlIlara ancak iyi günlerinde dost olan Dağıstan, 
lılar bu kötü günlerinde düşman kesilip erzak bile vermedikleri için Osman Paşa 
bu kış mevsimini müdhiş bir iaşe buhranı içinde geçirmiş ve nihayet Demir-Kapu 
civarını vurarak askerinin nafakasını Dağıstan köylerinden zorla temin etmek 
mecburiyetinde kalmıştır.
Büyük Paşalar arasmdald ihtilâfın bu acı netice üzerinde ne derecelere kadar tesir 
etmiş olması lâzımgeldiğini gösteren bir Gürcü rivayetine göre, Osman Paşa’nın 
Demir-Kapu’ya çekilmiş ve Kırım şehzadesi Âdil-Giray’ın da yukarıki fıkrada 
gördüğümüz Safavi taarruzunda esir edilip Kazvin’e sevkedilmiş oldtığunu Erzu
rum’da bulunan serdar Lala-Mustafa Paşa ancak Gürcülerden haber alabilmiş, 
Oltu sancak-beyliğinde bulunan prens «Qwaqware» bu vak’aları kendisine haber 
vermiye gelen bir Gürcü ulağmı derhal Erzurum’a göndermek suretiyle Başku
mandanı vaziyetten haberdâr etmiştir: «Qwarqware» için yukarda 1578 =  986 vu- 
kuâtınm «10 Ağustos» fıkrasına bakınız. Gene yukarda bu sene vukuâtının «7 Kâ
nunusâni» fıkrasında gördüğümüz gibi, ikinci Şamahı muharebesinden sonra ora
da 38 gün d'aha kalmış ve ancak 39 uncu gün Dağıstan’a hareket etmiş olan özde- 
mir-oğlu’nun o kadar zamanda Lala Paşa’ya vaziyeti bildirmemesi, aralarındaki 
gerginliğin ne kadar şiddetli olduğımu gösteren kuvvetli bir delil demektir. 
OsmanlIların Şirvan’dan çekilmesi üzerine bu memlekete tekrar hâkim olan Safa- 
vîler Şirvan valiliğine Mâzenderan valisi Dulgadırlu-Muhammed.Han yahut Mu- 
hammed-Halîfe isminde bir Türkmen beyini tâyin etmişlerdir; Bu valinin on bin 
kişilik bir kuvvetle gelmiş olduğu rivayet edîlir. Son Şirvan hükümdarı «Bürhân-ı- 
Ali» nin evvelce OsmanlIlara ilticâ etmiş olan oğlu «Ebûbekir-Mirzâ^ bu sırada 
Osman Paşa’nm yanında bulunmasından istifade ederek Muhammed-Halîfenin 
âciz ve beceriksiz bir adam olduğundan bahsetmiş ve kendisine bir mıkdar asker 
verildiği takdirde, âilesinin tarafdarlanndan da istifade ederek Şirvan’ı kolayca 
istirdâd edebileceğinden dem vurmuştur; Bu Ebûbekir-Mirzâ için yukarda 1578 =  
986 vukuâtınm «5 Nisan» fıkrasına bakınız. Bir İran rivayetine göre bu prens 
OsmanlIlarla Safaviler arasında iki yüzlü bir siyaset tâkib etmekte olduğu için, 
Osman paşa'dan aldığı kuvveti Muhammed-Halîfe ordusunun karşısma götürüp 
birdenbire savuşmuş ve bu suretle o kuvvetin imhâsına sebeb olmuştur! Ebûbekir- 
Mirzâ’nın bu hareketi, OsmanlIların kendisine babasının tahtım iâde etmem^ ol- 
malarınm intikamını almak hissiyle izah edilir! .— Bütün bu kış mevsimi İçinde 
Osman Paşa Erzurum’la Kırım’dan hiç bir yardım göremediği ve bilhassa Dağıs
tan’da bir takımı isyan hareketleriyle de karşılsıştığı halde, mevsim sonuna kadar 
tutunabilmek kudretini göstermiş ve hattâ bâzı akın ve tenkil hareketlerinde de 
bulunmuştur).

1579 =  987

Mart =  Muharrem : Osmanlı - İngiliz ticari ve siyasî münâsebetleri- 
lün başlaması.

(Bu sırada İngiltere tahtında meşhur kraliçe Elisabeth vardır: Protestanlığın hi- 
mâyesinde ve hattâ resmî bir mezheb şeklini almasında ön-ayak olan bu kraliçe 
Katolik Ispanya'ya karşı dinî ve siyasî sebeblerle cephe almış olduktan başka, Ak
deniz ticareti bakımından da Ispanya’ya karşı Türkiye’nin müzâharetini temin et
mek mecburiyetindedir; o sırada İngiliz ticareti artık inkişafa başlamış olduğu 
için, böyle bir müzâharet İngiltere’ye çok büyük menfaatler temin edebilir. Tür
kiye’nin ötedenberi İspanya ile harb hâlinde bulunması da o müşterek düşmana 
karşı böyle bir Türk-Ingiliz yaklaşmasmı kolaylaştırabilecek bir vaziyet demektir;



Cebelitarık boğazından Akdeniz'e çok defa zorla girmek mecburiyetinde kalan 
Ingiliz ticaret gemileri için şimalî Afrika Türk Ocaklarımn himâyesini temin et
mek tabiî çok mühimdir: buna mukabil Türkiye için de Ispanya’ya karşı Akdeniz 
hâricinde bir dost bulmanın ihmal edilemiyecek bir kıymeti vardır. Bu sırada bir 
taraftan da Ispanyollar İstanbul’da hararetli bir faaliyet sarfederck sulh akdine 
çalışmaktadırlar: Tabiî böyle bir sulh Ispanya’yı İngiltere’ye karşı harekâtında 
Şark tehlikesinden masun bir halde bulunduracaktır. Ingiliz teşebbüsünde işte bu 
Ispanya meselesinden başka Fransa'ya karşı da ticarî bir rekabet fikrî vardır : 
Çünkü Fransa’ya verilen kapitülâsyonların Türk limanlarında ticaret hakkını 
Fransız bandırasına hasretmesi ve bu suretle Ingiliz gemilerinin Şark limanlarına 
ancak Fransız bayrağı altında gelebilmesi Ingiltere deniz ticaretinin inkişâfına pek 
müsâit olmıyan bir vaziyettir Kanunî devrinde Fransa’ya ihsan edilen ilk kapi
tülâsyonun muhtelif menbâlardaki metinlerinde ihtilâf bulunduğu için, kabotaj 
meselesine temas edilip edilmediği belli değildir : 1536 =  942 vukuâtının «18 Şu
bat,, fıkrasına bakınız, ikinci Selim’in verdiği ikinci kapitülâsyon fermanında 
OsmanlI limanlarına gelecek Ciniviz, Sicilya ve Ankona ticaret gemilerinin Fran
sız bayrağı çekmek mecburiyetinden bahsetmekteyse de, bu mecburiyet başka 
milletlere teşmil edilmemiştir : 1569 =  977 vukuâtmın «18 Teşrinievvel» fıkrasına 
bakınız. Yalnız işte bu ikinci kapitülâsyonun tatbikatında Venedik, Portekiz ve 
Ingiliz ticaret gemileri de gittikçe örfî surette bu mecburiyetle mükellef tutul
duğu için, bu hâl fi’len bir teâmül şeklini almıya başlamıştır! Ingiltere kraliçesi
nin itirâz ettiği vaziyet işte budur ve bu maksatla Üçüncü Murad’a «William Ha- 
rebone», «Edouard Eibron» ve «Richard Stapei» isimlerinde üç tüccarla bir nâme 
göndermiştir : Mart =  Muharrem ayında maksatlarını istihsâle muvaffak ola» 
bu üç IngUlzin hangi gün İstanbul’a; vâsıl oldukları belli değildir.
Hammer bu münasebetle Sokullu’nun bu gibi muahedelerde ecnebilerden rüşvet al
mak suretiyle kendi kesesini Türk ticaretinden üstün tuttuğunu anlatır; Atâ Bey’- 
in tercemesinde pek vâzıh olmıyan bu nokta, Hammer'in Fransızca nüshasında 
şöyledir :
«Ces faveurs leur furent accordees par Sokolli qui, dans chaqu3 traite avec los 
pussances chretiennes, considerait moins les avantages du commerce ottoman que' 
son interet personnel, en raison des sommes que de telles transactioas îui 
produisaint,,.
Ingiliz murahhaslarına verilen muvâfakat cevabının metni mevcud olmadığı veya
hut biz görememiş olduğumuz için, Sokullu’nun Türk menfaatlerini ihlâl ettiği 
halde kabul etmiş olduğu noktaları tesbit edebilecek vaziyette değiliz. Muhak
kak olan nokta, Ingiltere kraliçesinin nâmesine verilen cevapta Ingiliz ticaret ge- 
mUerinin Türk limanlarına kendi bayraklarıyla gelebilecekleri bildirilmiş olma
sından ibarettir, ilk Ingiltere sefirinin İstanbul’a gelişi için 1583 =  991 vukuâtiiıiTt 
«29 Mart» fıkrasına bakınız).

30 Mart =  1 Safer, Pazartesi : Safavîlerin Tiflis muhasarası.
(Bu mesele için aşağıda bu seneı vukuâtı içindeki «28 Temmuz,, fıkralarının bi
rincisine bakmız).

11 Temmuz =  16 Cumâda-l-ûlâ, Cumartesi: Lala-Mustafa Pa§a 
ordusunun Erzurum’dan Kars’a hareketi.

(10 Temmuz =  15 Cumâda-l-ûlâ Cuma tarihi de rivayet edilir. — Yukarda gördü_ 
ğümüz gibi. Şark serdârı Lala-Mustafa Paşa bu kış mevsimini Erzurum kışlağın
da geçirmiştir; 1578=986 vukuâtmın «8 Teşrinievvel» ve «21 Teşrinisâni» fıkrala
rına bakınız. — Lala Paşa’nın Şirvan ve Dağıstan serdârı özdemir-oğlu Osman Pa- 
şa’ya pek az asker bırakması Safavîlerin üstüste yaptıkları taarruzlar üzerine 
Şirvan'ın elden çıkmasına ve Dağıstan’ın OsmanlIlardan yüz çevirmesine sebsb
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olarak yaz mevsimind'eki fütûhâtın hepsini tehlikeye sokmuştur; 1579=986 vuku
atının «7 Kânunusâni,, fıkrasına bakınız. Hattâ Tiflis kalesi bile Safavîlerle onlara 
tâbi olan bir kısım Gürcüler tarafından muhasara edilmiş olduğu için, Gürcistan 
bile tehlike altındadır! işte bu korkunç vaziyetten dolayı üçüncü Murad Aras ve 
Kür başlarına hâkim olup o sırada harap bir halde bulunan ve askerî ehemmiyeti 
Kanunî devrindenberi takdir edilmekte olan Kars kalesiyle şehrinin yeniden inşâ 
ve tahkimiyle Safavîlere karşı üssülherekete ittihâzını emretmiş olduğu için, kış
laklara dağıtılmış olan askerler toplatıldıktan, bir çok levazım hazırlandıktan ve 
hattâ İstanbul’dan bile bâzı levâzım getirildikten sonra, bu gün Erzurum’dan 
Kars’a hareket edilmiştir.

Ordunun hareketinden evvel Anadolu beylerbeyi Hadım Ca’fer, Şam beylerbeyi ve 
Sokullu-Mehmet Paşa'mn oğlu Haşan, sabık Basra beylerbeyi Rıdvan ve Lahsâ 
beylerbeyliğinden mâzul Iskender-paşa-zâde Ahmed Paşalar da serdârın emriyle 
askerlerini alıp' iltihak etmiş oldukları İçin, Lala Paşa’mn kumandasında yoîa çı
kan kuvvet takriben yüz bin kişilik büyük bir ordudur: Bu ordu muhtelif konak
larda icabma göre bir kaçar gün kalarak ilerlemiştir; meselâ ilk menzil olan 
«Şehitlik» konağında Trabzon’dan gelecek levâzımı beklemek için bir hafta ka
lındığı rivayet edilir).

26 Temmuz =  1 Cumâda-I-âhire, Pazar : Muhasara altında bulunan 
Tiflis’e imdat gönderilmesi.

<Bu sırada Tiflis şehri bu senenin 30 M art=l Safer Pazartesi gününden itibaren 
takriben dört aydanberi muhasara altındadır: Bu muhasarayı yapanlar, evvelce Os. 
manlıları Gürcistan’a davet etmiş olan «Karthii» kralı Dawith =  Dâvûd-Han’ın 
İran’da mahpusken OsmanlIlara karşı Gürcistan’a sevkedilen kardeşi Birinci Swi- 
mon =  Simon’la İran’ın Gence valisi Imamkuli-Han’dır; Swimon için yukarda 
1578 =  986 vukuatının «21 Teşrinisani» fıkrasına bakınız. On bin kişilik bir kuv
vetle yapılan bu şiddetli muhasaraya karşı Tiflis beylerbeyi Solak-Ferhad-Paşa- 
zâde Mehmet Paşa efsâne kahramanlarını hatırlatacak bir müdâfaada bulunn-.uş- 
tur: Mehmet Paşa için 1578 =  986 vukuatının «29 Ağustos» fıkrasına bakınız. Bu 
şanlı müdâfaada Yeniçeriler kaçmış olduğu için, Paşa’mn emrinde yalnız Sipâhi- 
lerle Azebler kalmış ve onlar da gittikçe eriyerek Tiflis’in 1800 kişilik muhâfız 
kıt’ası nihayet 700 kişiye inmiştir: Hep Anadolu askerlerinden olan bu muhteşem 
kahramanlar açlıkla susuzluğa bile ehemmiyet vermiyerek çarpışmışlardır! O sı
rada at, eşek, köpek ve kedi gibi hayvanlar kesilip̂  yenilmiş ve hattâ bir at yedi 
bin duka altınına, bir eşek iki bin altına ve bir köpek de iki bin akçaya çıkmiş- 
tır! Hattâ kaplumbağa ve nihayet yılan bile yenildiği halde, Türk ordusunun 
muhteşem tarihine şeref veren Tiflis müdâfileri beşer kudretinin son haddini çok
tan aşan o mehâbetli müdâfaalarma sebât etmek büyüklüğünü göstermişlerdir. 
Lala-Mustafa Paşa’mn Erzurum’dan hareket edinceye kadar Tiflis için yolaı çıkar
dığı erzak kafilesinin hep düşman eline geçtiği rivayet edilir İşte bundan dolayı 
nihayet ordu Erzurum’dan Kars’a geldiği gün Dulgadır Maraş beylerbeyi Mus
tafa paşa kumandasında 12 bin kişilik bir imdat kuvveti gönderilmiştir).

40 K R O N O L O J İ  1579 987

26 Temmuz s= 1 Cumâda-l-âhire, Pazar : Ordunun Kars’a muvasalatı.

<Lala Paşa ordusunun «Kars sahrâsuna nüzûlü,, ile yeni yapılacak kalenin temeL 
atma merâsimi için umumiyetle 1 Cumâda-l-âhire=26 Temmuz Pazar ve 2 Cu- 
mâda-l-âhire=27 Temmuz Pazartesi günlerinden bahsedilir: Muhtelif menbâlarda 
muvasalat tarihiyle temel-atma tarihi birbirine karıştırıldığı gibi, gün ismi olarak 
«Cumartesi» rivayetine bile tesadüf edilmektedir ve bu da 30 Cumâda-l-ûlâ =  25 
Temmuz tarihine müsadiftir. Fakat bu menbâların mukayesesinden anlaşıldığına 
göre, bizim burada esas ittihâz ettiğimiz 1 Cumâda-l-âhire =  26 Temmuz Pazar



günü, ordu Kars’a gelince paşalar atlarla arazi vaziyetini tetkik etmişler ve ertesi 
gün de temel attırmışlardlr; Aşağıdaki fıkraya da bakınız).
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26 Temmuz =  1 Cumâ,da-l-âhire, Pazar : Kılıc-Ali Paşa’mn yaptırdığı 
«Faş =  Poti» kalesinin ikmâli.

(Eski «Phasis/Phase» isminden muharref olarak Türklerin «Faşa/Faş» dedikleri 
«Rhion/Rion» nehri Kafkas dağlarından çıkıp Kutais’den geçerek 260 kilometrelik 
bir nıecrâdan sonra Poti limanında Karadeniz’e dökülür: Vaktiyle Avrupaj ile As
ya'nın hududu sayılan bu nehrin askerî ve ticarî ehemmiyeti tarihin en eski de- 
virlerindenberi takdir edilmiş ve meselâ lyonyalılar bu suyun ağzana yakın bir 
yerde ve cenup sahilinde ismi nehre de teşmil edilen «phasis» şehrini kurmuşlar, 
dır: OsmanlIların «Faş kal’ası» dedikleri Poti şehri işte budur. — Son Türk fütû- 
hâtının bilhassa Kafkasya üzerinden Kırım’la ittisâl temini itibariyle hâiz olduğu 
büyük ehemmiyet Osmanlı devletini de bu şehir ve nehirle alâkadar etmektedir : 
1578 == 986 vukuatının «11 Teşrinisâni» fıkrasında itâatlerini gördüğümüz irili- 
ufakh Gürcü hükümetlerinden «Imerethi =: Açuk.baş» kralhğıyla» «Gourie=Guril/ 
Güril» ye «Megreli/Mingrelie =  Dadyan» prenslikleri de Faş boylarında bulunduk
ları için, bu suyun ağzına hâkim olmanın o bakımdan da büyük bir ehemmiyeti 
vardır, işte bundan dolayı Serdar Lala-Mustafa Paşa’nm gösterdiği lüzum üzerine 
Kapdan-ı-Deryâ Kılıc-Ali Paşa 60 gemilik bir filo ile Karadeniz’den Faş nehrine 
girmiş, «Faş boğazı» nda Türk bahriyelilerine yaptırdığı Faş =  Poti kalesinin in
şaatım işte bu gün bitirmiş ve bitirdiğini serdâra da bildirmiştir)

Lala Paşa’mn üçüncü Murad’a gönderdiği bir arz tezkiresinde filonun:
«Faşa suyundan içerü girüp harac-güzârân-ı Atebe-i adâlet-nişân olan kefere-i Güril ve 
Dadyan delâletleriyle, husûsâ ol câniblerün ehl-i vukuufu»

ile işin başarıldığından bahsetmiş olmasına göre, Türk tâbiiyyetindeki Gürcü 
prensleriyle adamlarının da hizmet ettikleri anlaşılmaktadır).

27 Temmuz =  2 Cumâda-l-âhire, Pazartesi : Kars kalesinin t«mel- 
atma merasimi.

(Evvelce Erzurum’la beraber bir Türkmen beyliğine aid olan Kars’ın Kanunî dev
rinde Türkiye’ye ilhâkı için 1534 =  941 vukuatının «14 Teşrinievvel» fıkrasına ba
kınız. — Erzurum’la Kars'ın askerî ve ticarî ehemmiyetlerini çok iyi takdir eden 
Kanunî buraların i’mânna büyük bir alâka göstermiş ve ilkönce harap biıı halde 
bulunan Erzurum’dan başlatıp ondeın sonra Kars’ı d'a tâmir ettirmişse de. Safa, 
vîlerin mütemâdi akınlarıyla taarruzları bu mühim noktayı tekrar harabeye çe- 
verilmiştir: 1548 =  955 vukuatının «25 Teşrinisâni,, fıkrasına bakınız. 1555^06" ~ -̂ 
nesi 29 Mayıs =  8 Receb Çarşanba günü Safavilerie akdedilen Amasya .sulh ’n- 
den itibaren Kars kalesi artık ihmal edilmiş olduğu için, bu sırada harap !ıir İnl- 
dedir. Yukarda bu sene vukuâtmm «11 Temmuz,, fıkrasında gördüğümüz gibi, 
Kars'ın bu sefer yeniden inşâ ve tahkimine başlanması Şirvan’la Gürcistan’daki 
askerî müşkilât üzerinedir. — Temel-atma merâsiminin çok parlak olduğu, kur
banlar kesilip duâlar edildiği ve askere örnek olmak üzere Lala-Mustafa Paşa’nm 
bir kaç kere sırtında taş ve toprak taşıdığı rivayet edilir. Osmanlı ordusunun 
i'mâr işlerinde dâimâ görüldüğü gibi, burada da inşaât yedi burca göre yedi kola 
ayrılmış ve her kol bir beylerbeyine verilmiştir: Bunların birbiriyle yarışarak ça
lışmaları âdettir ve hattâ bu güzel âdete Selçukîler devrinde de tesadüf edilir- — 
Inşaâtın ikmâli için aşağıdaki fıkralara bakınız).



1 Ağustos s= 7 Cumâda^l-âhire, Cumartesi : Tiflis’in tnnh^sî rfMİa.ı̂  
kurtulması.

(Yukarda bu sene vukuâtı içindeki «26 Temmuz» fıkralannm birincisinde gördü- 
grümüz imdat kuvvetlerinin yaklaştığmı haber alan Safavî kumandam Imâm-kuli- 
Han iki ateş arasmda kalmamak için bu gün erkenden muhasarayı kaldırıp git
miştir: Bu suretle Tiflis şehri bu senenin ZĞ Mart — 1 Safer Pazartesi gününden 
bu güne kadar tam dört ay iki gün, yâni 124 gün nisbetsiz bir muhasara alt'.nda 
şanlı bir müdâfaada bulunduktan sonra 125 inci gün< kurtulmuş demektir).

2 Ağustos =  8 Oumâda-l-âhire, Pazar: Maraş beylerbeyi Mjustafa 
Paşa kumandasındaki imdat kuvvetlerinin Tiflis’e muvâsalatı.

(Açlıktan bitkin bir halde bulunan 700 kahraman askeriyle Mustafa paşa’yı şehir 
hâricinde karşılıyan Tiflis beylerbeyi Mehmet Paşa’nın heyecanından ağladığı ri
vayet edilir: Tifüs müdâfaası için yukarda bu sene vukuâtı içindeki «26 Teramuz» 
fıkralannm birincisine ve Mustafa Paşa'nın avdeti için de aşağıda gene bu senenin 
«17 Eylül» fıkrasına bakınız).

23 Ağustos =  29 Cumâda-l-âhire, Pazar : Kars kalesi inşaâtınm 
ikmâli.

(1 Receb =  24 Ağustos Pazartesi tarihi de rivayet edilir. — Kars inşaatı iki saf
haya ayrılmaktadır: ilkönce iç ve dış kalelerle varoşun sûru yapılmış ve ondan 
sonra da bunların bâzı teferrüâtiyle şehir inşaâtı tamamlanmıştır. Bu gün ikmâl 
edilen kalelerin inşâsına yukarıki fıkrada gördüğümüz 27 Temmuz=2 Cumâda-1. 
âhire Pazartesi günü başlanmış olmak itibariyle akıllara hayret verecek bir sür
atle yapılan bu muazzam iş 28 günde başarılmış demektir; Dış-kalenin çevresi 
5000 arşın, yâni takriben 3500 metre gösterilir; bundan başka şimdiki Taşbaşı, 
Orta-kapu ve Yusufpaşa mahallelerini de içine alan sûrla beraber mecmûunun 
çevresi 40 bin arşın, yâni takriben 27 bin metredir. Dış-kalenin etrâfma geniş ve 
derin bir hendek de yapılmıştır; bu kalenin üç kapısıyla muhâfızlarm su almasına 
mahsus gizli bir kapısı daha vardır. Bu kadar muazzam bir işi dev gibi bir ham
leyle 28 günde bitirilen Türk ordusunun o zamanki teknik seviyyesi başk*. ordula
rın tarihinde görülmemiş bir derecededir. — Şehir inşaâtı için aşağrıda bu sene 
vukuatının «22 Eylül» fıkrasına bakınız).

27 Ağustos s= 4 Beceb, Perşenbe : Kırım’dan Demir-Kapu’ya gelen 
Azak sancakbeyi Mİehmet Bey’in Şirvan Beylerbeyliği ile Hazar kap- 
danlığma tâyini ve Hazar denizinde Osnmniı bahriyesi.

(özdemir-oğlu Osman Paşa ile Safavîlere karşı elbirliği etmek üzere büyük bir 
kuvvet başında yola çıkmış olan Kırım hanı ikinci Mehmet-Giray’m on bin Tatar 
atlısıyla öncü olarak gönderdiği Azak sancak-bejâ Mehmet Bey bu gün Osman 
Paşa’nın Dağıstan’da merkez ittihâz ettiği Demir-Kapu — Derbend kalesine vâsıl 
olmuştur: Kırım hanının muvâsalatı için aşağıda bu sene vukuâtının «10 Teşrini
evvel,, fıkralarının İkincisine bakınız. — Miralay Safvet Bey merhumun Hazar 
donanması hakkında neşrettiği Arşiv vesikalarından anlaşıldığına göre, özdemir- 
oğlu Osman Paşa bundan evvel Sokullu-Mehmet paşa’ya yazdığı bir tezkirede 
Demir-Kapu’nun mükemmel bir deniz üssü olabileceğinden bahsederek :

«Yirmi kıt’a mıkdârı kadırgalar yapulup levâzım ve mühimmâtı ol cânibden irsâl 
olunursa Bahr.i-Kulzüm ve ana dâhil olan enhâr kenarlarunda nice vilâyetler fet- 
holunup kabza-i teshire gelürdü^
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demiş ve Sokullu da «Cumâda-l-ûlâ 987 =  30 Haziran 1579 Salı» tarihli cevabında 
bu teklifi tamamiyle tasvib ederek kendisine tam salâhiyet verdig;ini ve Kırım ha
nına da «bizzat Demür-Kapu’ya» gidip kendisiyle elbirliği etmesi hakkında emir 
verildiğ:ini bildirmiştir. Gene Osman Paşa’ya yazılan diğer bir tezkirede de:

ve deryâ ilmünden haberdâr yirmi nefer kadırga reîsi tevâbii ile ve kadırgala 
run binâsiyçün naccârlar ve üstâd topculaıj ve arabacılar ve arzeyledüğünden zi. 
yâde müstevfâ hazîne ve sâyir levazım ve mühimmât Kefe cânibüne gönderilüp ve 
cümleye Kefe sancak-beyi Mehmet serdâr olup Demür-Kapu’ya gelmek emrolup...» 
denildiğ̂ ine göre, Osman Paşa’nm yukarda gördüğümüz mütalâası mucibince Hazar 
denizinde kurulacak ilk Osmanlı filosunun 20 gemiden mürekkeb olması takarrür 
etmiş, bunların kapdanlarıyla topçuları ve tayfaları ve her türlü levâzımı Kefe’ye 
gönderilmiş ve Azak yahut Kefe sancak-beyi Mehmet Bey de işte bu ilk' Hazar 
filosuna amiral tâyin edilmiştir; Bu yeni amiralliğin ünvânı resmî vesikalarda 
«Bahr-i Külzüm kapdanlığı» ve muhtelif tarih menbâlarmda da «Demir-Kapu kap- 
danlığı» ve «Bahr-i Şirvan kapdanlığı» gibi şekiller almaktadır: Sonraları daha 
fazla inkişaf eden Hazar bahriyesi işte böyle kurulmuştur. — Dağıstan ve Şirvan 
serdârı vezir Osman Paşa’nın çok kıymetli bir asker olan Mehmet Bey’i Hazar 
kapdanhğına ilâveten Şirvan beylerbeyliğine de tâyin etmiş olduğu rivayet edi. 
lir. — Kırım hanı İkinci Mehmet-Giray'ın işte bu Mehmet Bey fırkasiyle Osman 
Paşa’ya erzak göndermiş olduğundan da bahsedilmektedir: Mehmet Bey’in emri
ne verilen kapdanlarla levâzım da yanındadır).
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17 Eylül=25 Receb, Perşenbe : Tiflis’in imdadına giden Maraş bey
lerbeyi Mustafa Paşa’mn kahraman müdâfilerle beraber Kars’a hareketi.

(Bu senenin 2 Ağustos— 8 Cumâda-l-âhire Pazar günü 12 bin kişilik bir kuvvetle 
Tiflis’e gelen Mustafa paşa o tarihten itibaren 46 gün kaldıktan sonra bu gün 
Kars’a dönmek üzere yola çıkm^tır. — Bu müddet zarfında «doyumluk =  erzak» 
tedârik etmek için etrâfâ akınlar yapılmıştır. — Tiflis'in şanlı müdâfileri istira
hata muhtâc oldukları için Mustafa Paşa ile beraber Kars'a hareket etmişlerdir: 
Tiflis muhafazasına ümerâdan Çerkes-Kasım Bey’le beş yüz asker bırakılmıştır. — 
Alî’nin «Nusretnâme»sinde «26 Receb Perşenbe» günü hareket edilmiş olduğundan 
bahsedilirse de Perşenbe günü Recebin 26 sına değil, 25 ine müsadiftir).

18 Eylül =  26 Receb, Cuma: Tiflis muhafızlarına erzak gönderilmesi.

(28 Receb =  20 Eylül Pazar tarihi de rivayet edilir. — Tiflis’in muhasaradan kur
tarılması için yukarda bu sene vukuâtının «1 Ağustos» ve «17 Eylül» fıkı'alarına 
bakınız — Kasım Bey kumandasında bırakılan 500 askerin 450 si kaçtığı için ka
lenin mukadderâtı yalnız 50 askere kalmış, ve bu vaziyet serdâra aksedince sâbık 
Lahsâ beylerbeyi Iskender-Paşa-zâde Ahmed' Paşa kumandasında bir mıkdar kuv
vetle erzak sevkedilmiştir; Ahmed Paşa çok üstün düşman kuvvetleriyle bir mü
sademeden sonra ric’at etmek mecburiyetinde kaldığı için Lala-Mustafa paşa Şam 
beylerbeyi ve Vezir-i-a’zam Sokullu-Mehmet paşa’nın oğlu Haşan Paşa’yı ikinci bir 
kuvvet başında iki bin yük zahire götürmiye memur etmiş, Tiflis Beylerbeyliğine 
tâyin ettiği Haci-Bey-zâde Ahmed Paşa ile eski Basra ve yeni Diyarbekir beyler
beyi Rıdvan Paşa’yı da maiyyetine vermiştir. Sokullu'nun oğlu bu sırada âdetâ 
bir küçük-bey vaziyetind'edir: Kuvvetli bir rivayete göre bu «Paşa» rütbeli küçük- 
bey bir iki konak gittikten sonra korkuya kapılıp serdardan istimdâd etmiş ve 
işte bunun üzerine arkasından gönderilen Diyarbekir beylerbeyi Rıdvan Paşa o 
toy paşacığı ayıpladıktan ve dünyaya maskara olacağını söyledikten sonra beraber 
alıp "Rflis’e götürmüştür! Tabiî bu vaziyette Rıdvan Paşa küçük Sokullu’ya bir



nevi lalalık etmiş demektir! — Tiflis’de bir yahut üç gün kalıp bir mıkdar askerle 
erzak bıraktıktan sonra geri dönen Haşan Paşa'nm hakikatte Rıdvan paşa’ya aid 
olan bu iğreti muvaffakiyetinden itibaren «cesâret ve cehâlet» le şöhret bulmıya 
başladığı hakkında çok tuhaf bir rivayet vardır! Hattâ hareketinden on aîtı gün 
sonra Haşan Paşa Kars’a dönünce, Lala Paşa’nm kendisini «otağ kapusıında» - 
şılayıp alnından öpmüş olduğu bile rivayet edilir!).

22 Eylül =  30 Keceb, Sah: Kars’daki şehir inşaatının ikmâli.

(Yukarda bu sene vukuatının «23 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz kale inşaâtmın 
ikmâlinden sonra ikinci safha demek olan şehircilik faaliyeti de işte bu ikinci ay 
sonlarında tamamlanmıştır: Bu suretle Kars’ın iki safhaya ayrılan askerî ve me
denî inşaatının mecmûu bu senenin 27 Temmuz =  2 Cumâda-l-âhire Pazartesi gü
nünden işte bu 22 Eylül =  30 Receb Salı gününe kadar, başlama ve bitirme günle
ri de sayılmak şartiyle, tam 58 günde ikmal edilmiş demektir! Bâzı menbâlarda 
doksan günden bahsedilirse de doğru olmadığı orada bizzat bulunmuş olan Geli- 
boIulu-Âlî ile Lala-Mustafa Paşa tarafından bu seferin tarihini yazmıya memur 
edilen Rahmî-zâde İbrahim Harîmi.Çavuş’un gösterdikleri tarihlerle sabittir. Ya
pılan işin azameti göz önüne getirilecek olursa, o zamanki Türk ordusunun askerî 
kıymeti kadar medenî kıymeti de kendiliğinden anlaşılır, «Narm-kale,, denilen iç- 
kalesi ve burçlarla tahkîm edilen dış /-kalesiyle etrafındaki büyük hendekten, üç 
tarafta üç gözcü kulesinden ve bir de kışladan mürekkep olan askerî inşaattan 
başka bir beylerbeylik sarayı, üç tahsil devresine ait bir mekteple medrese, Kars- 
çayı üzerinde biri kagir ve biri ahşap olmak üzere iki Itop'-ü, zarif ve heybetli mi
nareleriyle beş câmi ve halk için evler, konaklar, hamamlar, değirmenler ve su-te- 
râzileri yapılmış ve yollarla sokaklar tanzim edilmiştir; Türk ordusunun bu me
denî eserlerinden zamanımıza kadar kalanlar bile vardır: Meselâ eskiden «Sultan 
Murâd-ı Sâlis câmii» denilen şimdiki «Evliya-câmii» bunlardandır; diğer camilerle 
mektep ve medreseyi de paşalar kendi nâmlarına hayrat olarak yaptırmışlardır. 
Ermeniler tarafından yakılmış olan Beylerbey-sarayı bile hâlâ eski ihtişamım 
hatırlatan bir âbide sayılabilir-

En büyük işlerden biri de Kars çayından bir kol alınıp d*ış-kale. içine akıtılması vfi 
bu suretle halkın su ihtiyâcı temin edilmekle beraber kalenin etrâfındaki hendeğin 
de istenildiği zaman doldurulabilecek bir hâle getirilmiş olmasıdır, ilkönce imkân
sız gibi görülen bu büyük işi Ramazan-oğullarından Adana beyi Pîrî.Paça-zâcle 
İbrahim bey kendi askerleriyle başarmış ve bu büyük hizmetine mükâfat olarak 
oğlu tsmail-Bey’e Sis =  Kozan sancak-beyliği verilmiştir. OsmanlIlardan evvelki 
devirlerden ve Osmanlı hâkimiyyetinden sonraki asırlardanberi taşlarıyla toprak
ları Türk kanlarıyla yuğrulan Kars yalnız askerlik bakımından değil, şehircilik 
bakımından da Türk eseri demektir ve bu millî eser ordu efrâdmın temsil ettiği 
bütün Türk vilâyetlerinin müşterek eseridir.

Burada elli sekiz gün çalışan ordunun yüz bine yaklaşan mevcudu kâmilen Kars’a 
hasredilmiş değildir: Bir taraftan Kars kalesiyle şehri yapılırken, bir taraftan da 
Keçivan kalesiyle bu sırada Safavîlerden zaptedilen Ani =  Anı, Mağazbert ve 
Kağızman kaleleri birer dev hamlesiyle yerden fışkırır gibi kurulu vermiş ve bu 
suretle kuvvetli bir tahkîmât şebekesi vücuda gelmiştir).

3 /4  Teşrinievvel =  11/12 Şa’bân, Cumartesi/Pazar gecesi : Anadolu 
beylerbeyi Ca’fer Paşa’nm Erivan hareketi.

(Kars inşaatı esnasmda Safavîlerin Revan/Erivan valisi meşhur Tokmak-Han 
iâşe ve levâzım kollarına taarruzda kusur etmemiş ve bir rivayete göre bir taraf
tan da Lala-Mustafa paşa’ya her hafta elçiler ve nâmeler gönderilip sulh teklifleri 
yaparak pek acemice bir oyalama siyaseti tâkib etmiştir! Anadolu beylerbeyi Ca’-
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fer Paşa’nm Erivan üzerine büyük bir akın hareketine memur edilmesi işte bu se- 
beblerle izah edilir. Ca'fer Paşa’nm maiyyetine Sivas, Karaman ve Diyarbekir 
beylerbeyi de verilerek otuz bin atlıdan mürekkep büyük bir akıncı kuvveti teşkil 
edilmiş ve bu gece-yarısı Kars’dan hareket eden bu müdhiş kuvvet üçüncü ve bir 
rivayete göre de ikinci gün Erivan önlerinde görünmüştür. Osmanlı akıncılarının 
yola çıktığını veyahut çıkacağrım duyan Tokmak-Han onlar gelmeden evvel kaç
mış, sarayı ile bahçesi tahrib edilmiş, Erivan ve havâlisi vurulup bir çok ganimet
lerden başka yirmi binden fazla esir alınmıştır: Bu esirlerin hemen pazarlara 
sevkolundukları rivayet edilir; bunların çoğu ermenidir ve İranlIlarla beraber Os
m a n lI la r a  karşı cephe almış oldukları için evvelce neşredilmiş olan müteaddid 
fetvâlar mucibince esir edilmişler ve onların ellerinde bulunan Türk esirleri de 
kurtarılmışlardır. — Osmanlı akıncılarınm Erivan’da yalnız bir gece dinlendikten 
sonra ertesi gün Kars’a hareket ettikleri rivayet edilir).

7 Teşrinievvel =  15 Şa’bân, Çarşanba: Kınm hanı İkinci Mehmet-Gi- 
ray’m Demir-Kapu’ya muvasalatı.

(Yukarda bu sene vukuatının «27 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz gibi, Kırım 
hanı Mehmet-Giray padişahın emriyle ordusunu alıp Demir.Kapu’ya giderek Sa- 
favîlere karşı özdemir-oğlu Osman Paşa ile elbirliği etmiye memur edilmiştir. 
Bundan evvel de Osman Paşa'ya yardım emri almış olan Kırım hanı bizzat gelme
yip kardeşi Adil-Giray kumandasında bir kuvvet göndermiştir; Yukarda 1578=986 
vukuatının «11 Teşrinisani» fıkrasına bakınız. Bu sefer Mehmet-Giray’ın biziHit 
sefere çıkması hem İstanbul’dan aldığı emirlerin kat’iyyetini, hem esir olarak 
gönderilmiş olduğu Kazvin’de idâm edilen kardeşi Âdil-Giray'ın intikamım almak 
gayretiyle izah edilir: Gene ayni senenin «27 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. — 
İkinci Mehmet-Giray payitahtı olan Bahçe-saray’dan bu senenin 1 Cumâda-l-âhire= 
26 Temmuz Pazar günü hareket etmiş, Kafkasya üzerinden 74 günlük bir mesafe 
kat’ederek Demir-Kapu’ya varmış ve özdemir-oğlu Osman Paşa tarafından bir 
kaç konaklık yere kadar istikbâl edilmiştir; Âlî’nin «Nusretnâme»sinde Kırım ha- 
nımn Demir-Kapu’ya muvâsalatı 18 Şa’bân =  10 Teşrinievvel Cumartesi gününe 
müsâdif gösterilirse de, bunda bir zühûl olmak ihtimali vardır; Çünkü gene Âlî, 
Mehmet.Giray’ın 74 menzilde geldiğindten bahsettiğine göre, bizim burada esas it
tihâz ettiğimiz «15 Şa’bân =  7 Teşrinievvel Çarşanba» rivayetini teyid etmiş de
mektir: Zâten bu rivayet o sırada orada bulunan Dal-Mehmet-Çelebi'nin «Şecâat- 
nâme» sine de uygundur ve Müneccimbaşı da bunu kabul etmiştir — Harîmî-Ça- 
vuş’un «Zafernâme»sine göre Kırım hanının ordusu 80 bin kişiliktir).

10 Teşrinievvel =  18 Şa’bân, Cumartesi: Ca’fer Paşa kolunun Eri
van akmından Kars’a avdeti.

(Yukanki fıkrada gördüğümüz gibi 3/4 Teşrinievvel =  11/12 Şa’bân gecesi yola 
sıkmış olan Ca’fer Paşa takımının bu meşhur akın hareketi o günden bu gfüne ka-t 
dar gidip gelme müddetiyle beraber altı gün sürmüştür. _  Bundan bir gün evvelki 
Cuma tarihi de rivayet edilir).

11 Teşrinievvel =  9 Şa’bân, Pazar : Kırım hanı İkinci Mehmet- 
Giray’la Özdemir-oğlu Osman Paşa’mn Demir-Kapu’dan Şirvan’a hareketi.

(Mehmet-Giray Demir-Kapu hâricindeki otağında dört gün dinlendikten sonra öz- 
demir-oğlu Osman paşa ile beraber bu gün Şirvan üzerine hareket etmiştir; «11 
Ramazan Cuma» tarihi de rivayet edilir: Fakat Teşrinisâni’nin birinci gününe te
sadüf eden bu yanhş tarih bir «Cuma» ya değil, bir «Pazar» gününe müsâdiftir. — 
Yukarda 1579=986 vukuâtının «7 Kânunusâni» fıkrasında gördüğümiiz gibi, ikinci
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Şamahı muharebesinin neticesi olarak elden çıkmış olan Şirvan bu sırada Safavî 
hâkimiyyetinded'ir: Osmanlı-Kınm kuvvetleri Demir-Kapu’dan hareket ederken 
ileri doğru iki kol sevkolunduğu rivayet edilir; Mehmet.Giray’ın oğullarından Şir- 
van-Giray kumandasındaki birinci kol «Ali-Han» ve «Maksud-Sultan» isimlerinde 
iki Safavî kumandanının müdâfaa ettiği Baku şehrini istirdâd edip bu muhafızları 
esir almış ve bir kol da Safavîlerin Şirvan valisi Muhammed-Hân’in 15 bin kişilik 
kuvvetinden iki binini kırarak mütebakisini Kür nehrinin cenubuna çekilmek mec
buriyetinde bırakmıştır; Muhammed-Han’ın id'âm olunduğu rivayet edilir : İşte 
bu suretle Safavîler Şirvan’ı ikincî defa olarak tahliye etmişler demektir- — Ba
ku’ya giden kolun Demir-Kapu’dan ve İkincisinin de Şabran konağmdan sevkedil- 
miş olduğu da rivayet edilir. — Ordu’nun Şamahı’ya girmesi için aşağıda bu sene 
vukuâtınm «23 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız).

12 Teşrinievvel =  30 Şa’bân, Pazartesi : Vezir-i-a’zam Sokullu-Meh- 
met Paşa’nm katli.

(En kuvvetli rivayete göre 911=1505—1506 tarihinde dünyâya gelmiş olan Vezir-i- 
a’zam Sokullu-Mehmet Paşa bu sırada Milâdî takvim hesabiyle 73/74 yaşlarında- 
«■ır. 1565=972 senesi 28 Haziran=29 Zülka’de Perşenbe günü 59-60 yaşlarında 
Vezâret-i.uzmâ makamına tâyin edilmiş olmak itibariyle, o tarihten bu tarihe ka
dar gene Milâdî takvim hesabiyle tam 14 sene, 3 ay, 15 gün Sadâret makamında 
bulunmuş demektir.

Sokullu’nun bu uzun Sadâret devresi Osmanlı imparatorluğunun azamet ve ihti
şam devrinde Kanunî Sultan Süleyman, İkinci Selim ve Üçüncü Murad saltanat
larına müsâdiftir: Sokullu-Mehmet Paşa Kanunî’nin son, ikinci Selim’in yegâne ve 
Üçüncü Murad’ın da ilk vezir-i-a’zamıdır. 14 sene, 3 ay, 15 gün süren sadâretinin
1 sene, 3 ay, 2 günü Kanunî devrine, 8 sene, 2 ay, 22 günü İkinci Selim devrine ve
4 sene, 9 ay, 21 günü de Üçüncü Murad devrine müsadiftir: Bu hesapta padişahlarm 
ölüm günleri değil, cülûs günleri esas tutulmuştur.
Kanunî devrinde padişahın torunu Esmâ-Han-Sultan'la evlenmiş olan Sokullu- 
Mehmet Paşa İkinci Selim’in dâmâdı ve Üçüncü Murad’ın eniştesidir: 1562 =  969 
vukuâtınm «25 Eylül» fıkrasına bakınız-
Bosna devşirmelerinden olan Sokullu ilkönce saray hizmetlerinde kendini gösterip 
terakki ettikten sonra Barbaros merhumun irtihâli üzerine pek nisbetsiz bir tevcih 
eseri olarak onun yerine Kapdan-i-Deryâ olup «Taşra çıkmış», yâni; saray hizme
tinden hükümet hizmetine geçmiştir; Bu nokta için 1546=953 vukuâtınm «4 Tem
muz,, fıkrasına ve Sokullu’nun menşeiyle hüviyyeti için de 1565 =  972 vukuatının 
«28 Haziran» fıkrasına bakınız.
İkinci Selim ve Üçüncü Murad devirlerinin o büyük seferlerini tıpkı bu iki padişah 
gibi Istanbul’d'a geçirmiş ve yerinden bile kımıldamamış olan Sokullu'nun askerî 
şahsiyyeti pek silik ve sönüktür: Barbaros’un yerine tâyin edilmiş olduğu Deryâ- 
Kapdanlığında tarihe aksedecek hiç bir muvaffakiyet gösterememiş olduktan baş
ka, denizden karaya geçerek Rumeli beylerbeyi olduktan sonra Avusturya’ya kar. 
şı tâjân edilmiş olduğu Macaristan serdarlığında da muvaffakıyetsizliklerinden 
dtolayı Kanunî’nin gazabına uğrıyarak azledilmiş ve hattâ kendi yerine tâyin edil
miş olan ikinci vezir Ahmed Paşa’nın maiyyetine verilmiştir: 1552=959 vukuâtınm 
«2 Nisan» fıkrasına bakmız.
Sokullu-Mehmet Paşa’nın yıldızı parlıyarak Kanunî’nin gözüne girmesi askerî bir 
muvaffakiyet üzerine değil, şehzade Selim’le kardeşi Bâyezid arasındaki saltanat 
mücâdelelerindedir ve hattâ kendisine şehzade Selim’in kızı Esma-Han-Sultan'ın 
verilmesi de orta Anadolu’yu kana bulayan o fecî mücâdelede Selim’e etmiş olduğu 
hizmetin mükâfâtıdır: 1559=966 vukuâtınm «29 Mayıs» ve 1562=969 vukuâtınm 
■da «25 Eylül» fıkralarına bakmız.
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Sokullu’nun siyasî şahsiyyetiı askerî şahsiyyetinden d'aha parlak değil, belki daha 
sönüktür ve hattâ şahsî Ihtirâsâtını devletin en hayatî menfaatlerinden bile üstün 
tuttuğu için çok fecîdir: Meselâ Akdeniz hâkimiyyeti ve hattâ anavatanın emni
yeti bakımından zarurî bir hareket olan Kıbrıs seferiyle hudut boylarındaki ahâ
liyi telâşa düşürecek bir şekle giren şimal ve şark tehlikelerine rağmen Kafkas 
seferine muhâlefeti, bu seferlere tarafdâr olduğu için serdâr olan Lala-Mustafa 
paşa’yı çekememesindendir: 1570=977 vukuâtının «15 Mayıs» ve 1578=986 vu- 
kuâtımn da «5 Nisan» fıkralarına bakınız. Fakat Sokullu’nun en fecî hareketi, bü
yük denizciler dururken bir takım kara askerlerinin eline verdiği donanmaya ta
arruz emri vererek Lepanto=înebahtı muharebesinde müdhiş bir bozguna sebeb 
olmak suretiyle devletin Akdeniz hâkimiyyetini tehlikeye atmasıdır; Sokullu’nun 
bu hareketi, ikinci vezir Pertev Paşa’yı muvaffakıyetsizliğe uğratarak mahvet
mek hırsıyla izah edilir; 1571=979 vukuâtının «7 Teşrinievvel» fıkrasına bakın;z 
Don ve Volga nehirleri arasında bir kanal açarak Karadeniz’le Hazar denizini bir
leştirmek için girişilen Ejderhan seferi bâzı menbâlarda Sokullu’nun dâhiyâne bir 
projesi' gibi gösterilirse de, bu meşhur proje onun değildir: Kanunî devrindenberi 
tasarlanan ve hattâ bâzı resmî muhâberelerde bile bahsi geçen bu büyük fikir o 
zamanki efkâr-ı-umumiyyede yıllardanberi yer tutmuş umumî ve millî bir fikir
dir; Sokullu’nun bu işteki yegâne rolü de, o kadar muazzam bir projenin tatbikine 
memur olan ordunun kumandasını bir defterdara bırakarak fecî bir muvaffakiyet, 
sizliğe sebeb olmasından ibarettir ve hattâ bundan dolayı İkinci Seüm’in tekdi
rine uğramış ve Kâtib-Çelebi tarafından da şiddetle tenkid edilmiştir: 1569=977 
vukuâtının «4 Ağustos» fıkrasına bakınız. Ecnebi devletlerle akdedilen ticaret mu- 
âhedelerinde rüşvet alarak Türk menfaatlerini ihmal etmesi hakkmda da Ham- 
mer’in bir rivayeti vardır; Yukarda bu sene vukuâtının «Mart=Muharrem» fık
rasına bakınız.
«Münşeât,, sâhibi Feridun Bey gibi kendi adamı veyahut Peçevî gibi ana/ tarafın
dan akrabâsı oldukları için onu göklere çıkaran ve bunlara mukabil Gelibolulu-Âlî 
gibi Lala-Mustafa Paşa’nm adamı olduğu için onun aleyhinde bulunan müellifle, 
rin hissiyâta kapılarak söyledikleri sözler bir tarafa bırakılmak şartiyle, sırf ken
di icraâtına göre tetkik ve muhakeme edildiği takdirde, Sokullu-Mehmet Paşa ta
rihin huzurunda işte bu saydığımız şeyleri yapmış bir ad'am vaziyetinde kalır: 
Her halde bu vaziyette bir vezirin ileriyi görüp ona göre tedbirler alarak) memle
ketin selâmetini temin etmiş büyük bir devlet adamı sayılması kabil değildir, 
Sokullu'nun en bâriz hususiyeti, hiç bir suretle teskin edemediği sonsuz ihtirâsıdır: 
Lala-Mustafa Paşa’yı çekemediği için Kıbrıs ve Kafkas seferleri gibi en zarurî te
şebbüslere muhâlefet etmiş. Pertev Paşa’yı mahvetmek için donanmayı tehlikeye 
atmakta tereddüt etmemiş, Kanunî’nin ölümünden itibaren ve Yeniçeri ocağına 
istinâden padişahlara bile tahakküm ederek bütün devleti kendi eline almaktan 
başka bir şey düşünmemiş, bunların maiyyetinde Anadolu’dan gelen Türkleri is. 
tihfâf edip ezmiş veyahut İstanbul’dan koğmuş ve bütün memlekette bir akraba 
ve taraf dar şebekesi kurmuştur: 1566=974 vukuâtının «4 ve 5 Kânunuevvel», 
1574=982 vukuâtının «22 Kânunuevvel» ve 1578=986 vukuâtının da «10 Teşrini
evvel» fıkralarına bakınız. Bilhassa bu akrabâ şebekesini kendi akrâbâsından ol
duğu için dâimâ lehinde bulunan Peçevî-tbrahim Efendi bile:
«Kendü akrabâ ve müteallikaatm ilerü çekdiğinden gayri a’dâsı dahî bir aybm 
gıybetine yol bulmadı»
şeklinde itirâf etmiştir. Gene ayni müverrih:
«Bu silsile-i celîlede iki sâhib-devlet Vezir-i-a’zam olmuş ve beş devletlü dahî ve- 
zâret rütbesine irmüşdür ve on kimesne vardur ki beylerbeylik ünvâmn bulmuş- 
dur; ümerâ ve şâir a’yân mezbûtumuz değüldür»
demek suretiyle o muazzam şebekenin bütün efrâdım sayıp dökmek imkânı olma
yacak kadar geniş olduğunu anlatır! Bu sülâle hesabındaki iki vezir-i-a’zamdan bi
ri Sokullu-Mehmet Paşa, biri de ondan çok sonra Birinci Ahmed devrinde vezir-
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La'zam olan amcazadesi Lala-Mehmet Paşa’dır, «Beş devletlü» denilen vezirler do 
diğer amcazadeleri Ferhad, Derviş ve Mustafa Paşalarla; oğulları Haşan ve İbra
him Paşalardır. Sokullu’nun şahsî vaziyeti bakımından en büyük hatâsı, kendisine 
karşı cephe almış olan tJçüncü Murad’’ın indirdiği darbelerden ibret almamış ve 
bilhassa kurduğu şebeke mensuplarından bir çoklarının uğradıkları muâmeleler 
karşısında nihayet kendi başına da geleceği muhakkak olan fecî âkıbeti anlaya- 
mamış olmasında gösterilir; son darbeyi jâyen amcasının oğlu vo Budin beyler
beyi Mustafa Paşa’nın idâmı ona en müdhiş ihtar demek olduğu halde, SokuIIu- 
Mehmet paşa gene makamına dört elle yapışıp durmakta ısrar etmiştir: Mustafa 
Paşa’nın akıbeti için yukarda 1578=986 vukuatının «10 Teşrinievvel» fıkrasma 
bakınız. Sokullu ne darbelerden ibret almış, ne de padişahın mütemâdî istihfafla
rından müteessir olmuştur; Peçevî bu noktayı da şöyle anlatır:
«Emmâ merhûma bu mertebe ihanet olunurdu, aslâ kendüsü mütegayyir olmazdı,,! 
Hattâ gene ayni menbaa göre Üçüncü Murad nihayet vezir-i-a'zamımn arz tezki
relerini bile reddetmiye başlamıştır:

«Kendü arzına müsâade İtmez oldular»!
Sokullu-Mehmet Paşa işt«( bunlara rağmen isti’fâ etmiyecek ve şerefli bir mâzu. 
liyyeti şerefsiz bir iktidâra tercih edemiyecek kadar mevki hırsına kapılmıştır. 
Böyle bir şalısiyyetin muahhar menbâalara büyük bir devlet adamı şeklinde ak
setmesi kendi akrabâsmdan veyahut adamlarından olan bâzı müelliflerin onu mus- 
talah ifâdelerle şişirerek göklere çıkarmış ve daha sonraki müelliflerin de bunları 
olduğu gibi kabul etmiş olmalarından, devletin en parlak azamet ve ihtişam dev
rinde ve üç padişah zamanında 14 seneden fazla rnütemâdiyen iş başında bulun
muş olmasından, Kıbrıs, Tunus, Şirvan, Gürcistan ve Dağıstan fütûhâtı gibi hiç 
birine iştirâk etmedikten başka bâzılarma muhâlefet ettiği bir çok büyük muviif- 
fakıyetlerin hep bu uzun sadâret devrine tesadüf etmesinden ve nihayet Osmanlı 
imparatorluğunun kuvvet ve kudretine boyun iğen ecnebî devletlerinin Sokullu’ya 
serfürû etmiş gibi görünmesindendir! Halbuki hakikatte büsKik bir şey varsa o 
da Sokullu’nun iktidân değil, devletin kudretidir. Osmanlı menbâlannda umumi, 
yetle Sokullu-Mehmet Paşa’yı vuran adam «dîvâne,,, «mecnun» ve «meczûb» gibi sı
fatlarla deli gösterilirse de bu iddiâ kat’iyyen doğru değildir; muâsır müvverrihlerden 
Selânikî-Mustafa Efendi kaatili bir «harâbâtî-i fâsık» gösterir ve bu da ahlâksız bir 
sarhoş demektir; Cinayeti tertib edenler belki de bu adamın o hâlinden istifade 
ederek para vesaireyle elde etmişlerdir; deli gösterilmesi sarayın alâkasını belli 
etmemek içindir; bu sûikasdın Üçüncü Murad tarafından tertib ettirildiği muhak
kaktır; bir taraftan Yeniçeri ocağına ve bir taraftan da hâlâ kuvvetini? muhâfaza 
eden bir akrabâ ve tarafdar şebekesine istinad eden Sokullu’nun bir irâdeyle idâmı 
şöyle dursun, hattâ şimdiye kadar azli bile kabil olamamıştır; sûikasdın sebebi 
işte bu noktada aranmalıdır; bu sırada ve bilhassa Budin beylerbeyi Mustafa Pa- 
şa’nın idâmı üzerine Sokullu’nun padişaha karşı bir takım tertibâta girişmiş olup 
olmadığı belli değildir, fakat ihtimali vardır. Vezir-i-a’zamm akrâbasından olan 
Peçevî diğer müverrihler gibi sükût etmemiş, padişahın alâkasını açıkça söyle
miştir :
«Sultan Murad merhum hakka kaail bir pâdişâh-ı âdil idi; Bilâ-sebeb merhumun 
kanuna girmeğe irtikâb etmedi ve illâ kendüye gayz-i azîmi var idi».
Bu izaha göre padişahın vezir-i-a'zamını izâle ettirmesi sebebsiz değildir, sebebi de 
«gayz-i azîmi» dir ve hattâ müellif bu gayzın da sebebini uzun uzadıya anlatarak 
üçüncü Murad’in babası öldüğü zaman tahta çıkmak üzere İstanbul’a geldiği gece 
payitahttaki vaziyeti bilmediği için kardeşlerinden birinin kendisine tercih edil, 
mek ihtimalinden korkarak Sokullu’nun elini öpecek kadar «inhinâ» göstermek 
mecburiyetini hissetmiş ve bu «temellük» unu «nâmûs-i saltanat muktezâsiyle» bir 
türlü unutmamış olmasmda gösterir: Bu mesele için 1574=982 vukuâtının «21/22 
Kânunuevvel» fıkrasına bakınız.
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Muhtelif menbâların tafsilâtım toplamış olan Solalîzâde vak’ayı şöyle anlatmak
tadır:
«Mehmet paşa mahmiye-i İstanbul’da vâki’ sarây-ı dilg îişâsında ikindi divânı 
iderken divâne-nakş bir şahs-ı- kallâş ki gâh-u-bîgâh ol vezîr-i âgâh karşusuna 
gelüp in’âmını alurmuş, ol gün de yine mukaabele-i pâşâ’ya geldükde Pâşây-ı saâ- 
det-medâr-ı sehâ. istînâs yine in’âm almağ:a geldi kıyâs idüp yedini ceybine idhâl 
ve akça çıkarup îsâl üzere iken ol şahs-ı bî-lâ|: paşanın memesi altıma bıçağıyla 
urup mecrûh ider. Çavuş-başı ve Çavuşlar bend idüp habse gönderüp paşayı ag:a- 
lan içerü alup ve odasuna alunup eerrâha âdem gönderdiler. Cerrâh gurûba yakın 
gelüp gerçi fitil ve merhem vaz’idüp bağlar, lâkin bıçak ziyâde te'sîr itmüş olmağ- 
la vak-i ısâya yarmadan pâşây-ı perîşân-hâl âhirete intikaal ider: Gerçi ol şahsı 
dört pâre idüp her pâresini ibret-i nâs olmağ içün İstanbul ebvâbından dört kapu 
üzerine ta’lik ile müşahhas-ı enâm iderler, lâkin ba’de-harâb-il-Basra! Paşa git. 
tikten sonra ne fâide idecekdür?»
Muhtelif menbâlarda kaatilin bir boşnak olduğu, hançerini «yeni içre» sakladığı, o 
gfün paşanın sarayındaki ikindi divânında kendisine bir arzıhal verecek gibi dav
ranarak birdenbire «sinegâhından,, vurduğu ve Sokullu’nun ancak bir iki saat ya
şayabildikten! sonra «Ahşam ezâm vaktünde teslîm-i rûh» ettiği de rivayet edilir. 
Ustalıkla kandırılıp elde edilmiş olduğu anlaşılan kaatilin akıbeti pek fecî olmuş, 
her halde Sokullu tarafdarlarını tatmin etmek için* ertesi gün zindandan çıkaiıhp 
kollarıyla bacaklarından dört ata bağlanarak vücudu «dört pâre» edilmiş, her par
çası İstanbul kapularından birine cisılmış ve Şeyh-ül-îslâm Kadı-zâde Ahmed Şem- 
süddin Efendi'nin i’tirâzına rağmen Sokullu şehîd sayıldığı için cenâzesi yıkanma
dan defnedilmiştir: Türbesi Eyüp’dedir — Sokullu’nun katlini Peçevî 8 Şa’ban =  
30 Eylül tarihine müsâdif gösterirse de o günün bir «Yekşenbih =  Pazar» olduğun
dan bahsetmesi yanılmış olduğunu tesbite kâfidir: Çünkü o gün hakikatte «Çar- 
şanba»ya müsâdiftir. Bundan başka 19 Şa’b â n = ll Teşrinievvel Pazar tarihine de 
tesadüf edilir: Bizim burada esas ittihâz ettiğimiz 20 Şa'bân=12 Teşrinievvel Pa
zartesi tarihi Alî ve Selânikî gibi muâsır müverrihlerin gösterdikleri en kuvvetli 
rivayettir).

13 Teşrinievvel =  21 Şa’bân, Salı: Vezâret-i-uzmâ makamına tkinci 
vezir Ahmed Paşa’nm tâjini.
(Bu gün öğleden sonra «Mühr-i-Hümâyun» evine gönderilmek suretiyle Vezir-i-sânî 
Ahmed Paşa Sokullu’nun yerine usûlen Vezi-i-a’zam olmuştur: Ahmed Paşa Arna
vut devşirmesidir. Çok silik bir şahsiyyet olan ve daha doğrusu hiç bir şahsiyyeti 
olmıyan bu devşirme vezirin bundan evvel bulunmuş olduğu Yeniçeri-ağalığı, Ru
meli beylerbeyliği ve muhtelif derecelerde vezâret gibi vazifelerinde tarihe akse
debilecek bir muvaffakiyet gösterememiş olduğunda ittifak edilir. — Ahmet Paşa 
Kanunî’nin torunlarından ve Mihrimah-Sultan’la Rüstem Paşa'nın kızlarından bir 
hamm-sultanla evli olduğu için «Münşeât» sâhibi Feridun Bey’in bacanağı sayılırsa 
da, Feridun Bey’in Mihrimah-Sultan kızı Ayşe Hanım-sultan’la izdivâcı Ahmed 
Paşa’nın ölümünden iki sene sonradır ; Hattâ Ahmed Paşa’yı işte bu Ayşe Hanım- 
sultan’ın ilk kocası gösteren rivayetler de mevcud olduğuna göre, Feridun Bey 
belki de Ahmed Paşa'nın dul karısını almıştır; 1575=982 vukuâtının «22 Kânunu, 
sâni» fıkrasına bakmız- — Osman-zâde Tâib’in «Nisâb-ı re’y-ü-tedbirden bî-vâye» 
gösterdiği bu devşirme vezir-i-a’zamm yegâne meziyyeti olarak rüşvet almadığın
dan bahsedilir! — Ahmed Paşa Kanunî devrindeki Irâkayn seferine Vezir-i-a’zarn 
Makbûl-Ibrahim Paşa’nın şerrine uğrıyarak Bağdad’da idâm edilen meşhur Def
terdar Iskender-Çelebi’nin kölelerindendir: 1535=941 vtıkuâtımn «13 Mart» fıkra
sına bakınız. — Evvelce bir aralık Sokullu ile ihtilâfından dolayı vezâretten azle
dilmiş olan Ahmed Paşa sonradan «üçüncü Murad’in himayesiyle tekrar eski va. 
zifesine iâde edilmiş olmak itibariyle, saraya istinâden Sokullu’ya karşı cepho 
alan muhâlif zümreden sayılabilir. — Ahmed paşa’nın ölümü için aşağıda 1580 =  
988 vukuâtının «28 Nisan» fıkrasına bakmız).

F. :  4
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32 Teşrinievvel =  1 Ramazan, Perşenbe: Lala-Mustafa* Paşa ordu
sunun Kars’dan Erzurum kışlağına hareketi.

<Bu seferin başındaki «Çıldır>> ve «Koyun-geçidi,, muharebelerinin idaresini özde- 
«lir-oğlu Osman Paşa’ya bırakıp kendisi otağında zafer müjdeleri beklemekle va
kit geçirmiş olan Lala Paşa bidâyettenberi hiç bir muharebeye bizzat iştirak et
memiştir: 1578=986 vukuatının «9 Ağustos» ve «9 Eylül» fıkralarına bakınız. — 
Kış mevsimini Erzurum kışlağında geçirmiş, yazın Kars inşaâtiyle meşgul olmuş, 
Şirvan ve Dağıstan vaziyetleriyle kat’iyyen alâkadar olmamış ve nihayet işte bu 
gün mevsim ilerlemiş olduğu için Kars’dan kalkıp gene Erzurum kışlağına istirâ. 
hate gitmiştir: Kars inşaatı için yukarda bu sene vukuâtının «23 Ağustos» ve 
«22 Eylül,, fıkralarına bakınız).

33 Teşrinievvel =  3 Ramazan, Cuma: Özdemir-oğlu Osman Paşa’mn 
Kırım hamyla beraber Şamahı’ya girişi ve Şirvan’m istirdadı.
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(Yukarda bu sene vukuatının «11 Teşrinievvel^  ̂ fıkrasında gördüğümüz gibi Kırım 
hanı İkinci Mehmet-Giray'la özdemir-oğlu Osman Paşa Demir-Kapu’dan hareket
leri sırasında» veyahut biraz sonra önden sevkettikleri bir kuvvetle İran’ın Şirvan 
ordusunu bozguna uğratıp Safavîleri Kür suyunun cenubuna çekilmek mecburiye
tinde bırakmışlar ve kendileri de kuvvây-ı-külliyeleriyle ilerliyerek bu, gün Şama- 
hı’ya girmişlerdir: Bu suretle Şirvan artık istirdâd edilmiş ve etrafa da Tatar 
akıncıları saldırmıştır; Lala-Mustafa Paşa bütün bu hareketlere yabancı kalmıştır: 
Aşağıda bu sene vukuâtmm «7 Teşrinisani» fıkrasına da bakınız.'

37 Teşrinievvel =  6 Ranmzan, Salı: Sokullu’nun katli ve Ahmed 
Paşa’nm sadâreti haberinin Şark serdârı Lala-Mustafa Paşa’ya tebliği.

(22 Teşrinievvel =  1 Ramazan Perşenbe günü Kars’dan hareket etmiş olan Lala 
Paşa bu haberi Erzurum yolunda aimştır: Sokullu devrinde üçüncü vezir olan La
la-Mustafa paşa’mn bu tebeddül üzerine usûlen ikinci vezir olduğu için ordu er
kânı tarafmdan tebrik olunduğu rivayet edilir).

38 Teşrinievvel =  7 Ramazan, Çarşanba: Pasin ovasmda Lala-Mus
tafa Paşa’nm asker terhisi.

(Kırım hanı İkinci Mehmet-Giray'la özdemir-oğlu Osman Paşa’nın Şirvan harekâ
tına iştirâk etmîyen Lala Paşa, aşağıki fıkrada görüleceği gibi, onların kendisini 
elbirliğine dâvet eden taleplerini de reddederek Erzurum’a hareket etmiş ve bu 
gün vardığı Pasin konağında askerinin mühim bir kısmını kışlaklara dağıtmış ve. 
yahut büsbütün terhis etmiştir: Lala’nın bu hareketi affedilir günahlardan değildir).

7 Teşrinisâni =  17 Ramazan, Cumartesi : Şirvan’m istirdâdiyle Kür 
cenubuna yapılan akın hareketinin Şark serdârı Lala-Mustafa Paşa’ya 
tebliği v« Lala Paşa’nm Kırım hanım memleketine avdet mecburiyetin
de bıralcan menfî vainyeti.

(Yukarda 1578=:986 vukuatının «27 Teşrinisâni» ve «1579=986 vukuâtının da «7 
Kânunusâni» fıkralarında gördüğümüz gfibi, özdemir-oğlu Osman Faşa’nın parlak 
zaferlerini çekemiyen âmiri Lala-Mustafa Paşa artık onunla her türlü münasebet 
ve muhâbereyi kesmiş ve hattâ Şirvan ve Dağıstan vukuâtiyle hiç alâkadar ol
mamıştır! Kınm ham İkinci Mehmet-Giray padişahın emriyle Osman Pajja’yı tak
viye için Demir-Kapu'ya geldiği zaman açılan harekâta ve bilhassa Kür suyunun



cenubundaki Safavî arâzisinin fethine Lala Paşa da dâvet edilmişse de, Şamahı’da 
alınan cevapta Kars inşaâtmdan ve bir rivayete göre de mevsim ilerlemiş olduğun
dan dolayı serdârın gelemiyeceği bildirilmiş ve bu çok çirkin red cevabı hem 
askerin mâneviyyâtmı bozmuş, hem Kırımlılar arasında, artık yapılacak iş kal
madığı için bir an evvel memleketlerine avdet cereyânı başlamasına sebeb olmuş
tur! Hattâ Osman paşa’nın Kırım hanını Kür cenubuna bir akın hareketi yapmı- 
ya râzı etmek için bir çok uğraştıktan sonra muvaffak olabildiği rivayet edilir. 
Bu büyük akın hareketinde ilkönce Gencel havâlisi vurulduktan sonra Kızılağac’a 
kadar her taraf yağma ve tahrib edilmiş ve oralarda artık servet nâmına bir şey 
bırakılmamıştır; Dal-Mehmet bu harekette alınan esirlerin bolluğunu :

Bir dilim nâna idi bir meh-cebîn!

mısrâiyle anlatır. — Bu muvaffakiyetler Kırım hanının Kapucu-başısı Laçın Ağa 
ile Şark serdârı Lala-Mustafa Paşa’ya bildirilmiş ve Lala Paşa da Laçın Ağa’mn 
yanına kendi maisryetinden Mustafa-Çavuş’u katarak Şirvan’ın istirdâdmı Istan, 
bul’a arzetmiştir. Bir rivayete göre de Lala'ya Şirvan’ın istirdadı müjdesini Laçın 
Ağa ve Gence akmı haberini de Osman Paşa’nın maiyyetinden ve sancak-beylerinden 
Ali, Bey getirmiştir. Fakat bu Ali Bey’in o fütuhat müjdeleri üzerine Lala Paşa 
tarafmdan Kırım hajııyla Osman Pa^a’ya usûlen zafer tebriki için gönderildiği ve 
Lala'nın bu vesileyle Safavîlerin dinî merkezi sayılan Erdebil’in fethini de uzak
tan uzağa tavsiye etmekle iktifâ ettiği, rivayet edilir! İkinci Mehmet-Giray’in ri- 
yâsetinde toplanan Kırım beyleri işte bunun üzerine memleketlerine avdet kararı 
vermişlerdir: Osman Paşa pek çok ısrar ettiği halde Kınm hanını bu kararmdan 
caydıramamış, yalnız Şirvan muhafazası için kardeşi Gazi-Giray’la oğlu Saâdet- 
Glray kumandasında bir mıkdar asker bıramıya râzı edebilmiştir; Fakat bir müd
det sonra Kırım hanı oğlunu geri çağırdığı için Şirvan’daki Tatar askerinin bir 
kısmı da onunla gitmiş ve gene Demir-Kapu’ya çekilmiş olan Osman Paşa ora
dan biraz asker gönderip Şirvan’ı mümkin-mertebe takviye etmiye mecbur ol
muştur: Tabiî artık bu vaziyette Şirvan tekrar Safavî taarruzlarına açık bir sâha 
demektir ve bunun bütün mes’ûliyyeti de şahsî ihtirâsâtına her şeyi fedâ eden 
Lala-Mustafa paşa’ya aittir: Bu memleketin devşirmeler yüzünden uğradığı fe
nalıkların en müdhişlerinden biri de işte bu vaziyette gösterilebilir).

1580 =  987 

7 Kânunusâni =  19 Zülka’de, Perşenbe: tkinci vezir Lala-Mustafa 
Paşa’ya Şark serâarlığından azlinin tebliği ve üçüncü vezir Koca-Sinan 
Paşa’nm serdarlığı.

(1578=986 senesi 9 Nisan=27 Muharrem Cumartesi günü İstanbul’dan tJsküdar’a 
geçerek Şark serdarlığmı der'uhde etmiş olan Lala-Mustafa Paşa o günden bu gü. 
ne kadar tam 1 sene, 9 ay, 2 grün sonsuz salâhiyetlerle bulunmuş oldlığu bu büyük 
vazifede bir takım siyasî ve İdarî tedbirler ittihâziyle Kars’ın inşâ ve i’mânndan 
başka hiç bir iş görmemiş ve bilâkis görülen işlere zarar vermiştir: Kafkasya’nın 
fethiyle neticelenen zaferleri Lala Paşa değil, hep özdemir-oğlu Osman Paşa ka
zanmıştır; meselâ Çıldır ve Kojnın-geçidi muharebelerinde bulunan Lala Paşa ota
ğından hiç çıkmamış ve birinci Şamâhı zaferinde de hiç bulunmamıştır: 1578=986 
vukuâtımn «9 Ağustos», «9 Eylül» ve «11 Teşrinisâni^> fıkralarına bakınız. Ken
disi Erzurum’dayken vukua gelen ve Şirvan'ın o kış elden çıkmasıyla neticelenen 
ikinci Şamahı muharebesinin kaybedilmesi de Osman Paşa’ya pek az asker bıra
karak bütün orduyu alıp gitmiş olmasındandır: 1578=986 vukuatının «27 Teşrini- 
sâni» ve 1579=986 vukuâtımn da «7 Kânunusâni» fıkralarına bakınız. Gene o fık
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ralarda gördüğümüz gibi Lala Paşa Özdemir-oğlu’nu kıskandığı için ona yardım 
etmemiş, her türlü münasebet ve muhabereyi kesmiş ve hattâ Kırım ham îkinci 
Mehmet-Giray padişahın emriyle Kafkasya harekâtına iştirâk etmek için Demir- 
Kapu’ya geldiği zaman Lala-Mustafa Paşa'yı cenubî Kür boylarının ve bilhassa 
Erivan’ın elbirliğiyle fethine dâvet ettiği halde Lala paşa ne gelmiş, ne bir tek 
askeı< vermiştir: Yukarda 1579=987 vukuatının «7 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız, 
îşte bundan dolayı, olgun bir meyve hâline gelmiş olan Erivan havalisinin bu se
fer fethedilememiş olmasının da bütün mes’ûliyyeti Lala Paşa’ya aittir. __ Tabiî bu
vaziyetin İstanbul'a aksetmemesi kabil değildir: Bir taraftan özdemir-oğlu Osman 
Paşa’nın hükümetle d’oğrudan doğruya muhâberesi; bir taraftan Tımar.defter darı 
Hızır-Çelebi’nin raporları ve bir taraftan da Şark seferlerine iştirâk etmiş asker
lerin pâyıtahta gidenlerin ifşaatı Lala’nın devlete büyük zararlar veren menfi ro
lünü dillere düşürmüş ve bu vaziyetten bilhassa bidâyettenberi Şark serdarlığında 
kendisine rakîb olan üçüncü vezir Koca-Sinam Paşa istifade etmiştir.
Lala-Mustafa Paşa’nın lehinde bulunan Selânikî-Mustafa Efendi bilhassa ordudaki 
Tımar-defterdarı Hızır-Çelebi'nin «vâki’ ve gayr-i vâki’» haberlerinin yaptığı te’- 
siri şöyle anlatır :
«Yazduğu ahbârun şeâmeti Âstâne-i devletde erbâb-ı hıkd-u-hasedün ırk-i hased.ü- 
gayretln tahrik idüp Serdâr-bâ-vekaar Hazretlerinün ekser-i umur-u-tedârükün 
takbih eylemeğe bâis oldu ve Şevketlü Pâdişâh Hazretlerine külliyen vakaayii 
ber-aks bildirdiler ve hamiyyet-i saltanatı hurûşa getürüp mubârek kalb-i Şerifle
rin gönderüp Serdâr eyledüğü rey-ü.tedbirleri hatâya çıkarup tebdîl-ü-tağyîr 
İttir m e ğ le .»
Hâlbuki hakikatte vaziyet İstanbul’a «ber-aks» olarak değil, olduğu gibi bildiril
miş ve Sinan Paşa tarafd'arları da bu vaziyetten istifade ederek hakikaten «ha
miyyet-i saltanatı hurûşa» getirmişlerdir! Her halde bu işin en acıklı tarafı, «ha- 
miyyet-i saltanatı» nın hurûşundan bahsedilen Üçüncü Murad’m ataları gibi er- 
meydanına atılacak yerde devletinin askerî mukadderâtını bir takım vatansız dev
şirmelerin keyfî idarelerine bırakmakla devam etmesidir.
Bundan iki sene kadar evvel böyle bir sefer açılması kararlaştığı zaman, ilkönce 
iki serdarlık ihdâs edilerek Lala-Mustafa Paşa’nın Kafkas cephesine ve Sinan 
paşa’nın da Irak cephesine tâyini kararlaştırılmışsa da, maiyyetlerine verilecek 
askerin intihâbı vesaire gibi meselelerde ihtilâfa düştükleri için, nihayet iki vazife 
birleştirilip Lala-Mustafa Paşa'ya verilmiştir; işte bu suretle ikinci Selim devrin
de Koca-Sinan Paşa’nın Yemen serdarlığını Lala Paşa’dan kapmış olmasına mu
kabil, şimdi de tîçüncü Murad devrinde Lala-Mustafa Paşa Şark serdarlığını Sinan 
Paşa’nın elinden kapmış demektir: 1568=975 vukuâtının «13 Mayıs» fıkrasına ba. 
kınız. Peçevî bu devşirme kapışmasınm içyüzünü şöyle anlatır:
«Sinan Paşa merhum zâtinde hob-fürûş ve hod-bîn ve Arnavûd-i ânûd einsind'eft 
lecûc pür-kibr-ü-kin devletlü idi ve mâl-i flrâvâna mâlik ve hilâfunda olanlarun 
intikaamuna mütehâlik kimesne idi. Husûsâ Lala ile her biri bir koldan serdar 
nasbolunmak re’yolunmuş iken Sadr-ı-a'zam Mehmet paşa merhûmun savâbdîdi 
ile Lala Paşa yalunuz serdâr olmak mukarrer olunacak her bâr Lala Paşa’nın 
hidemât-ı mebrûresin tezlîl-ü-tahkîr ve gelen mekâtib-u-urûzun tekzîb itmekden 
hâlî değül idi ve her rey-i hasen ki Lala’dan vücûda gelürdü, müşarünileyh elbette 
anı hatâya hamliderdi: Meselâ Tokmak-Hân muhârebesinde kendüsü keemıehu 
senktn direnmüş, çadırında oturup üzerine asker göndermüş, hattâ itmüşdür; ken
düsü alaylarıyla varmış,olsa bi-minnet ya esir iderdi yâhud vücûdu aı-şa-i âlemden 
hâkkolur giderdi. Ben olsam öyle iderdüm ve Dîvân-i Pâdişâhîyi Surh-ser kelle
siyle doldururdum! ümidüm Cenâb-ı Hak’dan ol idi ki şimdiye değin şâhun kelle
sini Dîvân-ı Pâdişâhiye gönderürdüm!»
Sinan Paşa bir taraftan işte böyle atıp tutarken, bir taraftan da:
«Bu ortalukda mâl-i firâvân dahî sarfeyledi: Mâ-hasal neylediyse eyledi, serdâr oldu»! 
Üsküdar sahilinde medfun Kızıl-Ahmedlülerden, yâni Isfendiyar-oğullarından Şemsi 
Paşa’nm üçüncü Murad’ı rüşvete alıştırıp OsmanlIlardan ecdadının intikamını almış
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olmakla iftihar ettiği pek meşhurdur; 1574=982 vukuâtmın «22 Kânunuevvel» fık- 
rasma bakmız. Peçevi’nin ifâdesinden anlaşıldıgma göre Sinan paşa bu sefer Lala 
Paşa’nm elinden ikinci defa olarak serdarhğ:ı kaparken yalnız rakibinin taksîrâ- 
tından değil, padişahın işte bu kusurundan da istifade etmiştir.

Bu sırada Erzurum kışlağında bulunan Lala.Mustafa Paşa’ya serdarlıktan azli 
hakkındaki emri Koca-Sinan Paşa’nm Selâm-çavuşu Ken'an Ağa getirmiştir: Pa
dişahın bu emriyle beraber, yeni serdâr gelinceye kadar onun tensibiyle serdâr- 
kaymakamlığına, yâni başkumandan-vekilliğine eski Van beylerbeyi Köse-Husrev 
Paşa’nm tâyin edilmiş olduğu ve Lala Paşa’nın da derhal İstanbul’a gelmesi emre
dilmiştir; işte bunun üzerine Lala'nm hemen hareket ettiği ve İstanbul’da ikinci 
vezirlik vazifesiyle meşgul olduğu rivayet edilir. — Büyük bir tantana ve debde
beyle ve bir mıkdar askerle Erzurum’a gelen yeni serdâr Koca-Sinan Paşa, İstan
bul’da o kadar yüksekten atıp tuttuktan sonra iş başına gelince kendisinden evvel 
fethedilmiş yerlerde ve bilhassa Gürcistan’da şöyle bir dönüp dolaşmaktan ve bâzı 
valileri ö-eğiştirmekten başka bir şey yapamamıştır)
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28 Nisan =  13 Rebî’ül-evvel Perşenbe: Vezir-i-a’zam Ahmed Paşa’- 
nm ölümü, sadâret makamının ilgası ve «Vekil-i-Saltanat» ünvâniyle Ve- 
zâret-i-uzmâ kaymakamlığına ikinci vezir Lala-Mnstafa Paşa’nın tâyini.

(Arnavut devşirmelerinden ve Kanunî devrindeki Defterdar Iskender-Çelebi kölele
rinden olan Vezir-i-a’zam Ahmed Paşa, Sokullu-Mehmet Paşa'nın izâlesi üzerine 
1579=987 senesi 13 Teşrinievvel =  21 Şa’bân Salı günü ikinci vezirlikten alelûsul 
Vezâret.i-uzmâ makamma tâyin edilmiş ve o tarihten bu güne kadar 6 ay 16 gün 
sadârette bulunduktan sonra mesâne hastalığından ölmüştür; Pek basit bir adam
cağız olduğu için tarihte hiç bir izi kalmıyan bu silik Vezir-i-a’zam belirsiz şah- 
siyyeti için yukarda 1579=987 vukuâtmın «13 Teşrinievvel» fıkrasına bakmız. 
Ahmed Paşa’nın ölümü üzerine usûlen ikinci vezir Lala-Mustafa Paşa'nın Vezir-i- 
a’zam olması lâzımgelir; Fakat yukarıki fıkrada görüldüğü gibi, Lala’nm rakibi 
ve hattâ can düşmanı olan üçüncü vezir Koca-Sinan Paşa bu sırada Şark serdârı
dır ve kendisi gûyâ cephedeyken İstanbul’da rakibinin Vezir-i-a’zam olması bol ke- 
sed'en va’dettiği büyük zaferleri suya düşürebilir! Peçevi’nin izâhına göre İstanbul’
daki Sinan paşa tarafdarları işte bu mülâhazayı istismâr ederek ve serdârlık me
selesinde olduğu gibi bu meselede de saraya para yedirerek Lala'nm sedâretine 
'.Tiâni olmuşlardır;

«Sinan Paşa havâdârlan Lala Paşa [Vezir-i.a’zam] olduğu takdirde;

— Yerine serdâr olmuştur, elbette muhâlefet mukarrerdür! 

didiklerinden gayri bir kaç kîse filori dahî sarf eylediler».
Bu vaziyet üzerine «Mühr-i-Hümâyûn„ un hiç kimseye verilmemesi tercih edilmiş. 
Kanunî devrindenberi Sadâret bekliyen Lala Paşa işte bu yüzden muradına eremi- 
yerek ancak «Vekil-i-Saltanat» ünvâniyle Sadâret-kaymakamı olabilmiştir; Lala’- 
nın bu suretle bir «fâsk-i mahrûm» vaziyetinde kalmış olması bâzı menbâlarda 
vaktiyle Sadâret uğrunda Kanuni’nin oğullarını saltanat mücâdelesine kışkırtarak 
orta Anadolu’yu kan içinde bırakmış olmasından dolayı Allâhm bir adâlet eseri 
sayılır: Lala'nm o kanlı oyunları için 1559=966 vukuâtmın «29 Mayıs» ve «7 Tem- 
muz>> fıkralarına bakınız. Selânikî’nin rivayetinden anlaşıldığına göre Sadâretin 
ilgası, devletin Vezir.i-a’zamsız kalmasına karşı yükselen i’tirazlardan dolayı itti
hâz edilmiş bir tedbirdir:
«Halk-ı âlem;



— Mühürsüz arza amel olunmaz, Pâdişâhum!
diye nice nice arzıhaller sunduklarunda Şehriyâr-ı Âlî-tebâr Hazretleri mukayyed 
olmayup :

—  Lâzım degül Mühür verilmek, şimdengirü kimseye Mühür virilmez; cümlet-ül- 
mülk vekîl-i-saltanatumdur: Her kim itâat ve inkıyâd itmezse kapusu önünde salb 
idesün!

diyü mufassal Hatt-ı-Hümâyun çıkup bu minval üzre nice eyyâm vezir Mustafa 
Paşa Hazretleri ile umûr-i dîvâniyye görüldü».

«Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmûası^nda «özdemir-oğlu Osman Paşa» hakkmd:ı 
uzun bir etüd neşretmiş olan Abdurrahman Şeref Bey merhum bir haşiyesinde üç ay 
sürdüğünden bahsettiği bu Sadâret fâsılasını şöyle anlatır :

«Ba’d-ezîn Mühr-i-Hümâyûn i’tâsı ve Vezîr-i-a’zam ıtlâkı ilgaa kılmdığı i’lân olundu 
ve Lala-Mustafa Paşa Kaymakam sıf atiyle temşiyet-i umûr-i Dîvân eyledi... Sadâret 
ünvânmm lâğvı târihimizde bir mühim vak’adır ve sırf Sinan Paşa’nın hatırım gözet
mekten ilerü gelmişdir,,.

Bu tuhaf vaziyet devlet işlerinde bir takım karışıklıklara sebeb olmuş ve hattâ Lala 
Paşa işte bu vesileden istifade ederek «Rikâb-ı-Hümâyûn» a bir ariza takdim edip :

— Ba’zı kazâyâ düşer ki Divân-ı-Hümâyûn’a götürülmeyüp makam-ı Sadâretde olan 
kullarun sarayunda görülmek mu’tâddur: Kadı-askerler bu bendeleri sarayuna gelmez
ler; öyle bir mâdde vâki’ oldukda bu kulları anlara varalum mu?

şeklinde kinâyeli bir istizanda bulunmuştur; Sultan Murad’ın buna cevab olarak 
gönderdiği «Hatt-ı-Şerif» de :

— Hakikat Vezir-i-a’zam sensün! Ancak sefere rağbet içün Mühr-i-Şerîf Sinan 
Paşa’ya gönderülmüşdür!

üçüncü Murad’ın «mâvi boncuk» hikâyesini hatırlatan bu çok tuhaf hareketine gö
re Vezâret-i-uzmâ makamı âdetâ ikiye bölünmüş ve salâhiyeti ikinci vezire, 
mührü üçüncü vezire verilmiş gibidir! Hattâ Lala paşa:

«Bu Hatt-ı-Şei-îf’den sonra Vezîr-i-a’zamluk ırzm tekmil idüp erbâb-ı menâsıb 
dahî Vezîr-i-a’zam ta’zîmin ider oldular»!

Fakat hakikatte «Mühr-i-Hümâyûn» un Sinan Paşa’ya gitmesi demek, üç ay .süren 
bir «ilga oyunundan» sonra ikinci vezir Lala-Mustafa paşa dururken üçüncü vezir 
Koca-Sinan Paşa’nın usul hârici Vezir-i-a’zam olması demektir ve Lala’ya gönde
rilen «Hatt-ı-Şerf» de misli görülmemiş bir teselli hattından başka bir şey değil
dir! Bu neticeyi istihsâl için Sinan Paşa taraf darlarının «Aşuru derecede bezl-i 
mâl» ettiklerinden bahsedilir! Zâten Lala Paşa da bu vaziyeti anlamakta gecik
memiş ve hattâ biraz sonra «Mühr-i-Hümâyûn» hasretine kurban gitmiştir : Aşa- 
ğıki fıkraya bakmız. Bu tuhaf vaziyetten de anlaşılacağı gibi, sarayla hükîımet 
arasındaki salâhiyet müvâzenesi ikinci Selim devrinin sonlarına kadar az çok 
devam ettikten sonra üçüncü Murad devrinde Sokullu’nun tahakkümüne karşı sa- 
rajnn aksülâmeli yüzünden bozulmuş, padişah keyfî idareyi kanuna an’aneden 
üstün tutan bir müstebit şekline girmiş, Kızıl-Ahmedlü Şemsi Paşa’nın iğvâsiyle 
rüşvete alışmış ve bu suretle Osmanlı inhitâtının mikropları devletin bünyesinde 
Kanunî devrindenberi bir tefrih devresi geçirdikten sonra o müdhiş hastalığın ilk 
a’râzını tamamiyle meydana çıkarmış demektir. Her halde bu acı neticenin bütün 
mes’ûliyyeti, sarayı hükümete karşı cephe almak mecbui’iyetinde bırakan Sokul- 
lu’ya aittir: 1578 =  986 vukuâtının «10 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız).
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7 Ağustos =  25 Cumâda-l-âhire, Pazar: «Vekil-i-Saltanat» ünvâniyle 
Sadâret-kaymakanu olan ikinci vezir Lala-Mustafa Paşa’nm ölümü.
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(Hayatının en büyük gayesi olan «Mühr-i-Hümâjrûn„ uğrunda çevirmediği dolap 
kalmıyan ve hattâ daha Kanunî devrinde bile Orta-Anadolu’nun o yüzden kan için
de kalmasına sebeb olan Lala Paşa ikinci vezirliğe kadar çıktığı ve usûlen sırası 
bile geldiği halde mahrum bırakılıp Mührün yıllardanberi can düşmanı olan üçün
cü vezir Koca-Sinan paşa’ya gönderilmesinden o kadar müteessir olmuştur ki, 
bir rivayete göre ;

«Hemen o gün türbe-i Hazret-i Hâlid’e gitmiş ve bir âh-ı cengâh çekerek âlâm-ı 
dünyâdan halâsını niyâz etmiş ve konağına avdetini müteâkıb füc’ceten terk-i 
dağdağa-i âlem kılmışdır».

Fakat Solakzâde’ye göre Lala Paşa «iki üç gün hasta,-> yattıktan sonra can vermiş 
ve Hammer’e göre de Mühürsüzlüğe cîayanamıyarak zehir içmiştir: Yu'carıki fık
raya da bakınız. — thtirâsâtına bütün dünyâyı fedâ edecek kadar harîs olmakla ve 
Kıbrıs fethindeki hizmetlerine mukabil bu memlekete çok büyük zaraıiarı dokun
muş bulunmakla beraber, diğer devşirmelere nisbetle çok zeki, müdebbir ve tecri- 
beli bir vezir olduğu da muhakkak olan Lala-Mustafa Paşa’nın Kanunî, İkinci Se
lim ve tîçüncü Murad devirlerindeki en mühim rolleri için 1559—966 vukuâtınm 
«29 ve 31 Mayıs», ve «7 Temmuz», 1576 =  975 vukuâtınm «30 Kânunuevvel», 1568= 
975 vukuâtınm «13 Mayıs» 1570=977 vukuâtınm «15 Mayıs,,, 1571=979 vukuâtınm «15 
Eylül», 1578 =  986 vukuâtınm «5 Nisan» ve «27 Teşrinisani», 1579 =  986 vuku- 
âtmm «7 Kânunusâni», 1579=987 vukuâtınm «27 Temmuz», «23 Ağustos» ve «22 
EyltU», 1580 =  987 vukuatının «7 Kânunusâni,, ve nihayet yukarda bu sene vuku- 
âtımn da «28 Nisan» fıkralarına bakınız. — Lala-Mustafa Paşa’nm ölümü üzerine 
Sadâret-kaymakamlığına biraz evvel Rumeli beylerbeyliğinden vezârete terfi edil
miş olan Siyavuş Paşa tâyin edilmiştir).

26 Ağustos =  14 Keceb, Perşenbe: «Mühr-i-Hümâyûn» un Şark ser
dârı Koca-Sinan Paşa’ya tevdii.

(Sinan Paşa’ya gönderilen Mühr’ü Kapucular-Kethudâsı Yemişci-Hasan Ağa gö
türmüş ve yeni Vezir-i-a’zamı debdebe ve tantana içindte azamet taslıyarak Gür
cistan’da dolaşırken Tiflis civârmdaki karargâhında bulmuştur: Bu münasebetle 
orduda top şenlikleriyle tebrik merasimi yapılmıştır).

10 Teşrinievvel =  1 Ramazan, Pazartesi: Boş yere Gürcistan’da do
laştıktan sonra Kars önlerinde ordusuna tuhaf bir harb manevrası yaptı
ran Vezir-i-a’zam Serdâr-Sinan Paşa’nın Erzurum’a hareketi.

(Koca-Sinan Paşa İstanbul’dan gelip ordunun başma geçtikten sonra Gürcistan’
da şöyle bir dolaşıp tantana ve debdebe göstermekten başka bir şey yapmamış. Dev
şirmelerin canları Türk camndan çok tatlı olduğu için selefi gibi bu da hiç bir har
be girmemiş, Gürcistan’dan Kars’a gelince gûyâ Tebriz’i fethetmek için bir takım 
hazırlıklarla meşgul olmuş ve nihayet mevsimin geçtiğini bahâne ederek tıpkı 
selefi gibi Erzurum kışlağına çekilmek üzere bu gün Kars’dan hareket etmiştir. 
Sinan Paşa’nın Kars’da tuhaf bir harb manevrası vardır : peçevî bunu şöyle anlatır: 
«Bu mahalde çün a’dâ ile ceng-ü-perhâç ve bir dürlü uğraş olmadı:
— Bâri karşumuzda olan tell-i refîi, yâni depe-i azîmeyi adû farzidelüm ve üstüne 
at sürelüm ve her kesün alayunu ve yörüyüşünü görelüm!

diyu ol tell-i refîa ile her tarafdan at sürdüler ve toplar ve tüfenkler attular ve âleme 
Allah! Allah! sadâsiyle velveleler bırakdular! Kendüsü dahî bizzat kılıcın sıyırup gâh



çaldı, gâh ürdu, gâh atın sürdü ve bilcümle bir nice evzâ’-i acîbe izhâr idüp durdu! 
Egerçi, ba’zılar hıffetine hamlettiler ise ba’zılar gelen elçilere kemâl-i celâdet-u 
salâbet izhâr itti didiler»!
Peçevî’nin istihfâfına rağmen her halde bunun biraz Don-Klşot’ça yapılmış bir 
nevi harb manevrası olduğu anlaşılmaktadır; Fakat cenubî Kür boylarım Safavî- 
lerden temizlemek için yapılması zarurî bir harb dururken böyle bir harb oyunuyla 
iktifa etmek tabiî Don-Kişotluktan başka bir şey değildir).

9 Teşrinisani =  1 Şevval, Çarşanba: Koca-Sinan Paşa ordusunun 
boşuna dolaştırıldıktan sonra Erzurum kuşlağına gelişi.

(Lala-Mustafa Paşa’nın yerine Şark ordusunun başına ma^ıtteossüf geçtiği gün- 
denberi boş yere Gürcistan’da dönüp dolaşmaktan başka bir şey yapmamış olduğu 
için umumiyetle tenkid edilen Sinan Paşa Kars’d'an Erzurum'a gelinceye kadar 
yollarda bir ay geçirdikten sonra nihayet bu gün Erzurum kışlağma varmış ve 
askerin bir kısmını terhis edip bir kısmını da muhtelif kışlaklara dağıtmıştır).

56 K R O N O L O J İ  1581 =  988

1581 =  988 

7 Kânunusâni =  1 Zülhicce, Cumartesi: Safavîlerin sulh teklifi.

(Yeni serdârın Şark ordusuna takviye kıt’alarıyla gelmiş olması Safavîleri iki de
fa elçi gönderip sulh istemek mecburiyetinde bırakmış gösterilir: Bu elçilerin bi
rincisi Maksûd-Hân, İkincisi Tâbût-Ağa’dır. îik elçinin Diyarbekir civârındaki Çer
mik konağında veyahut daha sonra Kars’da geldiğinden bahsedilirse de muvasalat 
tarihi belli değildir; İkincisi bu gün gelmiştir: Bunların teklifi, kan dökülmesine 
nihayet verilmek üzere Kanunî devrindeki hududun esas ittihâzından ibarettir; 
böyle bir teklife göre son fütûhâtın kâmilen Safavîlere iâdesi lâzımgelecektir! Ta
biî bu tuhaf teklifler kabul edilmemiş ve hattâ siyasî ve askerî bir prensip olarak;

«Türk atının ayak bastığı yerler Türkiye’ye aittir !>;,

d ü s t û r iy l e  cevap v e r i lm iş t i r .  Zâten İ r a n l I la r ın  b u  s u lh  t e k l i f l e r i y l e  b i r  o y a la m a  
s iy a s e t i  t â k ib  etmekte o ld u k la r ı  d a  r i v a y e t  e d i l i r ) .

Gazi-Giray’m Kür boyundaki Safavî karargâhına baskın hareketi.

(Dahilî vaziyetlerinin karışıklığına rağmen OsmanlIlarla mücâdeleden yılmıyan Sa- 
favîler kaybettikleri orduların yerine tâze kuvvetler hazırlamakta kusur etmemiş
ler ve gene Kür cenubunda bir ordu kurmıya başlamışlardır; Bu ordunun kuman
danlığına Iran şâhı Hudâbende’nin eniştesi olan Ustaclu-Selman-Hân isminde bir 
Türkmen şâhı tâyin edilmiş ve kendisine Şamahı hanlığı, yâni Şirvan valiliği de 
verilmiştir; bu suretle Selman-Hân OsmanlIlardan istirdâd edeceği eyâletin vali
liğine tâyin edilmiş demektir. Bu Selman-Hân’ı o sırada tran Vezir-i-a’zamlıg'nda 
bulunan Mirzâ-Selman’la l:arıştırmamalıdır; Mirzâ-Selman için yukarda 1578 =  
986 vukuâtmın «27 Teşrinisani,, fıkrasına bakınız. — 1579 =  987 vukuâtımn «7 
Teşrinisâni» fıkrasında gördüğümüz gibi, Kırım ham İkinci Mehmet-Giray’ın eski 
serdâr Lala-Mustafa Paşa’ya yaptığı elbirliği teklifinin reddi üzerine özdemir-oğlu 
Osman Paşa’ya pek az asker bırakarak ordusunu alıp mem.leketine gitmesi Şir
van müdâfaasını çok zayıflatmış olduğu için, fırsattan istifade etmek istiyen 
Ustaclu Selman-Hân Şamahı üzerine bir akıncı kolu gönderip şehri işgal ettirmiş
se de, Osman Paşa’nın derhal yolladığı bir kuvvet Safavîleri mağlûb edip tekrar 
Kür cenubuna atmış ve bu karşılıklı hareketlerden itibaren Selman-Hân’ın hazır
lıkları büsbütün hararetlenmiştir.
Bu sırada Baku’ya gelip petrol menbâlarmın ıslâhı ve kalenin tâmiri gibi işlerle



meşgul olan, özdemir-oğlu’nun Kırım hanından gelen 4-5 bin Tatar askeriyle tak
viye edilmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır. Han’ın kardeşi Gazi-Giray da bir 
mıkdar askeriyle zâten Osman Paşa’nın yanındadır. Selman-Hân’ın Kür cenubun
daki hazırlıklarını gözünden kaçırmıyan Paşa, bu Safavî ordusunu tekemmülün
den evvel ezmek için Gazi-Giray’ı Osmanh-Kırım kuvvetlerinden mürekkep bir 
fırka başında Kür boyuna şevketmiş, Safavî karargâhının etrâfına bir gece ka- 
raıüı^nda varan Gazi-Giray kuvvetlerini üçe bölüp pusu tutmuş ve bir rivayete 
göre «Şebhûn =  Gece-baskını» ve ikinci bir rivayete göre de sabaha karşı ânî bir 
taarruz yaparak 17-18 bin kişilik Iran ordusunu birdenbire bastırıp imhâ etmiştir: 
Bu baskından ancak 300 düşman askeri kurtulabildiği hakkında bir rivayet var
dır. Ustaclu Selman-Hân yaralı olduğu halde çıplak bir atla kaçmış ve kızkardeşi 
olan kahraman Türkmen kızı erkekleri bile haj^ân eden büyük bir şecâatle 
harbetmiştir.

Bu mühim vak’anın gün tarihi belli değildir ; Yalnız Abdurrahman Şeref merhum 
«Özdemir-oğlu» hakkındaki monografisinde bâzı «Dîvân-ı-Hümâyun» vesikalarına 
istinâden Hicretin 988 senesi sonlarına müsadif olcîuğunu tesbit ettiğine göre. Mi
lâdın işte bu 1581 senesinin başlarında vukua gelmiş olması lâzımgelir.
Bu büyük muvaffakiyet, gittikçe büyüyen bir tehlikenin menbâında bastırılması 
demek olduğu için, üçüncü Murad Osman Paşa ile Gazi-Giray’ı ve yanında bulunan 
yeğenlerini taltif etmiştir: Kırım prenslerinin bir çok esirler ve ganimetlerle dön
müş oldukları rivayet edilir. _  Bu hareket üzerine Iran’m «Vekîl-i Şâhi,, denilen 
vezir-i-a’zamı Mirzâ-Selmân’ın kumandasında sevkedilen büyük bir Safavî ordusu 
bu sıralarda Baku’ya gelip kırk gün muhasara etmişse de, özdemir-oğlu Osman 
Paşa’mn Baku muhafızlığına tâyin etmiş olduğu Ahmed Bey’in kahramanca mü
dâfaası İran ordusunu muhasarayı kaldırıp Kür cenubuna çekilmek mecburiyetin
de bırakmıştır).

1581 989 O S M A N L I  T A R İ H Î  57

1581 =  989

6 Temmuz =  4 Cumâda-l-âhire, Perşenbe: Üçüncü Fransız kapitü
lâsyonu.

(Bundan evvel Kanunî ve İkinci Selim devirlerinde Fransızlara iki kapitülâsyon 
fermanı verilmiştir : 1536=942 vukuâtının «18 Şubat» ve 1569=977 vukuatının da 
«18 Teşrinievvel» fıkraiarma bakınız. Bunların İkincisinde Türk limanlarına gele
cek Cenova, Sicilya ve Ankona ticaret gemilerine münhasır olan Fransız bandıra
sıyla seyahat mecburiyeti gittikçe örfî bir surette Venedik, Ingiliz ve Portekiz 
gemilerine de teşmil edildiği için, Ingiltere kraliçesi Elisabeth’in şikâyeti üzerine 
Ingilizler bu lüzumsuz mecburiyetten istisnâ edilmişlerdir: 1579=987 vukuâtının 
«Mart=Muharrem» fıkrasına bakınız. Fransa kralı üçüncü Henri işte bu vaziyet 
üzerine İstanbul’a gene o 1579=987 tarihinde «Baron de Germales» ünvânını ta
şıyan «Sieur de Germigny), isminde bir sefir göndermiş ve bu elçisine Ingiliz 
bayrağına verilen istisnâ hakkının geri aldırılmasını, o sırada Türkiye ile suîh 
akdine çalışan Ispanya’nın bu teşebbüsüneı mâni olmasını ve Türkiye ile cs’îi ra
mimi münasebetlerin iadesine çalışmasını emretmiştir. Fransa elçisi bir bi’çıık 
sene kadar uğraştıktan sonra Ispanya ile nihayet üç senelik bir mütâreke akclcd l- 
mesine mâni olamamışsa da, Türk limanlarında ticaret hakkım Fransız bandıra- 
sma hasreden üçüncü bir kapitülâsyon fermanı istihsâline muvaffak olmuştur: Bu 
yeni fermanın birinci maddesi mucibince Venedik, Ciniviz, Portekiz, Ingiliz, Kata- 
lan, Sicilya, Ankona ve Raguza =  Dubrovnik gemileri Türk limanlarına hep 
Fransız bayrağı altında gelmek mecburiyetindedir! Fakat Ingilizlerin mukabil te
şebbüsleri üzerine kendi gemilerine yüklenen bu mükellefiyet tatbik edilmemiş ve 
Fransızların i’tirâzma rağmen onlar gene kendi bayraklarıyla gelmekte devam et
mişlerdir. Bundan başka üçüncü madde mucibince Fransa sefiri diğer elçilere ta
kaddüm hakkını da kazanmıştır: Her halde Kanunî devrind'enberi varlığını bile



Türk himayesine borçlu olan zayıf ve fakir Fransa’ya lüzumundan çok fazla yüz 
verildiği halde hemen dâimâ ihanet görülmüştür).

22 Temmuz =  20 Cumâda-l-âhire, Cumartesi: Şark serdân Vezir-i- 
a’zam Koca-Sinan Paşa’nın Erzurum’dan İstanbul’a gelişi.

(Şark serdârhg;ına tâyininden evvel eski rakibi Lala-Mustafa Paşa’nm elinden bu 
büyük mevkii kapmak için İstanbul’da atmadığrı palavra kalmıyan ve hattâ ken
disi serdâr olduğu takdirde İran’ı bir hamled'ei fethedip şâhı esir edeceğinden bile 
dem vuran Koca-Sinan paşa Şark’a gidip Lala’nm yerine geçtikten sonra, Gürcis
tan’da şöyle bir gösteriş gezintisi yapmış ve ondan sonra da mevsim sonunu bahâ- 
ne ederek Erzurum kışlağına çekilip keyfinden başka bir şey düşünmemişi olduğu 
için OsmanlI müverrihlerinin diline düşmüştür. Koca-Sinan Paşa, Şirvan ve Dağıs
tan serdârı özdemir-oğlu Osman Paşa’nın bin türlü müşkilât İçinde ve bilhassa 
takviye ihtiyâcında bulunmasına rağmen ona bile yardım etmemiştir; çünkü Os
man Paşa ile Yemen meselesindenberi arası açıktır: 1568=975 vukuâtmın «13 Ma
yıs» ve 1569 =  976 vukuâtmın da «3 Mayıs» fıkralarına bakınız. Her halde bütün 
bu Lala Paşalarla Koca Paşalar gibi devşirmeler nazarında ne ordunun, ne devle
tin, ne memleketin hiç bir kıymet ve ehemmiyeti yoktur: Bunlar en küçük ihti- 
râslarma bu milletin en büyük ve en hayatî menfaatlerini bile fedâ etmekten hiç 
bir zaman çekinmemiş adamlardır. İşte bundan dolayı Şark serdârlığında debdebe 
göstermekten başka bir şey yapmamış, yapmak istememiş ve yapamamış olan 
Koca-Sinan Paşa 1580 =  988 senesi 9 Teşrinisâni =  1 Şevvâl Çarşanba günü gel
diği Erzurum kışlağında kışı geçirdikten sonra yaz gelince bir rivayete göre İzin 
alarak ve diğer bir rivayetet göre de üçüncü Murad’m oğlu ve vellahdi şelızâde 
Mehmed’in yakında yapılacak sünnet düğününde bulunmak üzere dâvet edilerek 
Erzurum’dan kalkmış ve o kadar atıp tuttuktan sonra hiç bir şey yapamadığına 
sıkılmadan bu gün İstanbul’a gelmiştir: Bu sırada ikinci vezir Siyavnş Paşa, 
üçüncü vezir Mesih paşa, dördüncü vezir Cerrah-Mehmet Paşa’dır ve Rumeli bey
lerbeyliğinde İbrahim Paşa, Yeniçeri-ağalığmda da Ferhad Ağa bulunmaktadır : 
Bu Ferhad Ağa evvelce Budin beylerbeyi Sokullu-Mustafa Paşa’yı elçabukîağuyla 
izâle edivermiş olduğu için parlamış olan ve sonraları Şark serdârlığı ile VeEİr-i- 
a’zamUğa kadar yükselen eski Baş-Emîrâhur Ferhad Ağa’dır: 1578 =  986 vuku- 
âtının «10 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız).

1582 =  990

29 Mayıs =  6 Cumâda-l-ûlâ, Salı, Üçüncü Murad’m oğlu ve v^iahdi 
şehzade Mehmed’in Osmanlı tarihinde en muhteşem şenlik sayılan elli yedi 
günlük sünnet düğününlin ilk günü.

(Bin-bir-gece masallarını bile gölgede bırakan eski Osmanh düğünleri hakkmda 
hem vakayi’nâmelerde, hem «Sûrnâme» denilen manzum ve mensur eserlerde bir 
çok tafsilât verilir. Evvelce bunlar hakkında küçük bir fikir vermiş olmak için 
Kanunî devrindeki İbrahim Paşa düğünü kısaca gözden geçirilmiştir: 1524 ~  930 
vukuâtmın «22 Mayıs» fıkrasına bakınız. Halkın da iştirâk ettiği bu sünnet ve iz
divaç dtiğünleri eskiden «At-meydanı» denilen şimdiki «Sultanahmet-meydanisnda 
yapılır. On beş günden otuz, kırk ve hattâ kırk beş güne kadar bir çok gscelc;lc 
günler süren bu uzun şenliklerin hazırlıkları aylarca evvelden başlar ve hazînelcıle 
paralar sarfedilir: Fakat bunlara büyük ve küçük, müstakil ve tâbi devletlerin 
hepsi dâvet edildiği için, onlardan gelen muhteşem ve efsânevî «pişkeş»ler düğün 
masraflarını gölgede bırakır. Sonradan «üçüncü Mehmet» ismiyle tahta çıkacak 
olan şehzâde Mehmed’in işte bu 29 Mayıs=6 Cumâda-l-ûlâ Salı gününden 24 Tem

58 K R O N O L O J İ  1582 =  990



muz =  3 Receb Salı gününe kadar 57 gün süren meşhur sünnet dügrünü bâzı riva
yetlere göre bu gibi OsmanlI şenliklerinin en muhteşemidir. — Kanunî devrinin 
sonlarında 1566=973 senesi 26 Mayı s =  7 Zülka’de Pazar günü dünyaya gelmiş 
olan şehzâde Mehmed’in yaşı bu sırada tam 16 sene, 5 gündür; yâni 17 yaşma ba
salı beş gün olmuş demektir. — Şehzâdeyi Dördüncü vezir Cerrah-Mehmet Paşa 
sünnet etmiştir; Bunu düğünün birinci yahut kırkıncı gününe müsadif gösteren, 
ik; rivayet vardır; bu münasebetle sünnetgi Paşa’ya padişah on bin altınla som 
altından bir leğen-ibrik, otuz top kumaş ve bir kaç muhteşem hil’at ihsan etmiş, 
Vâlide-Sultan da üç bin altmla bir çok hil’atler ve kumaşlar göndermiştir.

Bundan evvelkilerde olduğu gibi bu düğünde de muhtelif esnaf teşkilâtlarından lıer 
biri kendi san’atına ait bir eser teşhir etmiştir: Taşköprülü-zâde Mehmet Kemâ- 
lüddin Efendi «TârIh-i-Sâf» ismiyle de anılan «Tuhfet-ül-ahbâb» ında bu seferkile
rin en mühimlerini şöyle anlatır ;

«Elhl-i hırfet kendülere münâsib san’at ile Rikâb-ı-Hümâyunlarına arz-ı hedâyâ 
idüp Pâdişâh-ı gerdun-vekaar dahî ihsân-ı bî-şümâr ile her birini mesrûr ider idi ■. 
Bir gün hammâmcılar tekerlek üstünde âlât-u-esbâbı mükemmel bir hammânı 
şeklini binâ ve içinde bir iki dellâk peyd'â idüp At-meydanuna getürdüler ve halk-ı 
âlem temâşâ itti. Bir gün dahî eşcâr-u-sebzezâr ve nice gazâl ve kebk-i tîz-reftâr 
ve âhû ve ganem ile zib-ü-ziynet bulmuş bir d'âğ-ı masnûu san’at ile At-meydanu
na getürdüler; Her gören masnû’ idüğünü tahayyül idemeyüp hakikî dağ sandılar'. 
Bunun emsali garâib-i eşkâl peyda olmuşdur ki müstakil kitaba mütehammil ol
mağın bu muhtasarda tahrir olunmadı».
Solakzâde’nin şu kaydi de donanma fişekçiliğinin ne kadar ilerlemiş olduğunu 
gösterir :
«Gicelerde ise fişenk seyri olup gâh hisârlar ve gâh dağlar süratleri yakup evc-i 
âsmân sanki şihâb-ı bî-pâyân ile müzeyyen olurdu».
Şekercilerin şekerden yaptıkları şehirler, dağlar, câmiler ve daha bir çok mücessenx 
şekiller hakkında da bir takım tafsilâta tesadüf edilir.
Bu düğünde Osmanlı menbâlarının ehemmiyetle kaydettikleri iki mühim nokta 
var&r :
1 — Bundan evvelki düğünlerde padişahlar vüzerâ ve ümerâ ve ulemâ meclislerine 
dâvet sfthibi sıfatiyle bizzat riyâset ettikleri halde, üçüncü Murad bu an’aneyi 
bozmakla kendisini cem’iyyetin üstünde fevkalâde bir mahlûk saymıya başladığını 
göstermiştir :

«pâdişâh-ı nîk-kirdâr bizzat hem-meclis olmağı ihtiyar itmediler: üç meclis-i azî- 
rne ki tertîb olundu, üçünde dahî Vezîr-i-a’zam sadr-ı meclis idi»
Üçüncü Murad düğün eğlenceleriyle şenliklerini, oyunlarla temsilleri İbrahim Paşa 
sarayından seyretmiştir ;
«Her gün kendüler bizzat At-meydanuna nâzır İbrahim Paşa sarayında vâki’ şeh- 
nişinde oturup taşra fukarâya akça ile memlû gümüş tepsiler atarlar idi». 
Edirneli-Mehmet de «Nuhbet-üt-tevârîh» inde bu noktayı şöyle anlatır ;
«Haftada bir gün ni’met yağması ve her üç günde bir Pâdişâh-ı âlemin in’am-ı 
zer-û-sîme müteallik mekârim-i bî-imtihâsı mukarrer idi: Farzâ ki bir revzeneden 
kendüler gümüş tepsiler ile akça ve altun saçarlardı ve bir revzeneden şehzâde-i 
cüvan-bahtlan dest-i direm-pâşları ile bezl-i emvâl iderler idi».
Sarayla hükümet arasındaki eski vazife ve salâhiyet müvâzenesi üçüncü Murad 
devrinden itibaren artık tamamiyle bozulmuş ve bu tarihî müvâzeneyi kendi lehine 
ihlâl etmek istiyen Sokullu’nun tahakkümüne karşı açılan mücâdelede muvaffak 
olduktan sonra bütün salâhiyetleri nefsinde toplıyan padişah kendisini kanunun 
fevkinde müstesnâ bir mahlûk gibi görmiye başlamıştır: Bu mesele için yukarda 
1580=988 vukuâtınm «28 Nisan>> fıkrasına da bakınız.
2 — Yeniçeri ocağı kanunlarının da ilk defa olarak işte bu düğünde bozulmıya baş
ladığı rivayet edilir. Bunun sebebi, padîşahm kendi irâdesini kanunla an’aneden üs
tün tutmıya başlamış olmasıdır. Rivayete nazaran düğünde hüner göstermiş bâzı 
kimselerden ne mükâfat istedikleri sorul-ınca Yeniçeri ocağına kaydolunmalarını
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rica etmişler ve Ocağın muhalefetine rağmen padisahm irâdesiyle kaydedilmişler
dir!
«Koçu Bey risalesi» nde bu nokta şöyle izah edilir :
«Tâife-i mezbureye riâyet olunmak lâzımgeldikde cümlesi Yeniçerihk isteyüp gayri 
nesne ile müteselli olmayıcak taraf-ı saltanat-ı aliyyeden murâdlaruna müsâade 
buyrulup ol tarihd'e Yeniçeri-ağası olan Ferhad Ağa’ya emrolundukda Âğây-ı mü
şarünileyh dahî Ocak zâbitleriyle meşveret idüp cümlesinün re’yi bunun üzerine 
oldu ki:
— Böyle olursa Ocağunuza ecnebi ve bîgâne dühûl ider; Ocakda cârî olan kanun 
ve kaide elden gider; Devlet-i-Aliyye’ye bunun zararı vardur!
diyü râzı olmadılar. Bil’âhire âkıbet-endîş olmıyan ba’zı nüdemâ ve mukarrlbânın 
Pâdişâh-ı âlem-penâh Hazretlerine ilhâk-u-recâlarıyla taraf-ı saltanat-ı aliyyeden 
tekrar murad olunup Âğây-ı müşârünileyh yine kabul itmeyüp azli ihtiyar eyledi; 
yerüne Ağa olan Yûsuf Ağa (Ağa-çırağı) nâmiyle tâife-i mezbûreyi Ocağa idhâl 
idüp bir bid’at ihdâs eyledi-».
Bununla beraber, Selânikî ve Peçevî gibi o devirde ve ondan biraz sonra yaşamış 
müverrihlere göre FerJıad Ağa asker arasında çıkan bir kavga üzerine azledilmiş 
ve hattâ Vezir-i-a’zam Koca-Sinan Paşa tarafından ;
— Bre Kara köpek!
diye tahkir edilmesi aralarındaki husûmetin menşei olmuştur. Ferhad Ağa için yu
karda 1581 =  989 vukuâtının «22 Temmuz» fıkrasına ve Yeniçeri Ocağı için de 
1361—1362=793 vukuatının son fıkrasına bakınız. — Tabiî bütün bunlar Osmanlı 
idaresinin artık keyfileşmeye başlamış olduğunu gösteren korkunç emarelerdir; Bu 
hâl üç asırdır muntazam işliyen bir cihazın artık eskimiye başlaması demektir).

37 Ağustos =  7 Şa’bân, Pazartesi: Kefe’de toplanan takviye kıt’alan- 
ıım Demir-Kapu’ya şevki.

(Şirvan ve Dağıstan serdârı özdemir-oğlu Osman Paşa’nın emrinde bulunan Kırım 
prenslerinden Gazi-Giray’ın 1581=988 vukuâtınm son fıkrasmda gördüğümüz bas
kın hareketlerindenberi Şirvan OsmanlIlarla Safavîlerin dâimî bir mücâdele sah
nesi halindedir: Gazi-Giray’ın o parlak baskın hareketi üzerine İran Yozir-i-a’zamı 
Mirzâ-Selmân kumandasında büyük bir Safavî ordusu Şirvan’a girip Şamahı’yı al
mış ve Kırım prensini de gene o civarda bozguna uğratmışsa da, gene ayni fıkra
da gördüğümüz Baku muhasarasının neticesiz kalması üzerine bu Safavî oi'dusu 
Şirvan’ı bir kere daha tahliyeye mecbur olmuştur. Bu vaziyet üzerine şahın istir- 
d'at vazifesiyle Şirvan valiliğine tâyin ettiği peyker-Hân on beş bin kişilik bir ordu 
başında tekrar Şirvan’a girmiş, fazla askeri olmıyan Paşa’mn iki üç bin ki.'jilik 
bir kuvvetle gönderdiği Gazi-Giray 1578 =  986 vukuâtının «5 Nisan» fıkrasında 
bahsi geçen eski Şirvan prenslerinden Ebubekir-Mirzâ’nın ihaneti ve hattâ düş
mana iltihâkı yüzünden mağlûb olduktan sonra kaçarken bir ağaca çarpıp atın
dan yuvarlandığı için esir edilip İran’daki Alamut kalesine sevkedilmiş, ondan 
sonra Kabala kalesinin ihtiyâten tahkîml için Osman Paşa’nın bir mıkdar askerle 
sevkettiği «Şecâatnâme» müellifi Dal-Mehmet Bey Safavîlerin muhasarasma uğ
ramış, düşmanlarm içerdeki Osmanlı askerine sulh akdedilmiş olduğu için artık 
mukavemete hacet kalmadığı hakkında saldıkları haberlere kapılan asker Dal- 
Mehmet Bey’i tehdid ederek dışarı çıkınca kılıçtan geçirilmiş ve hattâ Gazi-Giray 
gibi zavallı Mehmet Bey de esir edilip Alamut kalesine sevkedilmiş ve ondan son
ra da Peyker-Hân Demir-Kapu taraflarına kadar akın etmiye başlamıştır. Bu 
mühlik vaziyette parasızlıkla kuvvetsizlikten çok bunaldığı için mukabil harekete 
geçemiyen Osman Paşa nihayet uzun bir arîza ile bütün vaziyeti padişaha bilcî lip 
yardım istemekten başka çare bulamamıştır: Paşa’mn bu arîzasını «Budak Bey» 
isminde bir sancak beyine tevdi ederek Kafkasya ve Kırım üzerlerinden İstanbul’a 
gönderdiği rivayet edilir. Tabiî bu fecî vaziyetin bütün mes’ûlij?yeti Lala-Mustafa 
Paşa ile halefi Koca-Sinan Paşa gibi şahsiyyâta kapılarak Osman paşa’yı takviye 
etmemiş olan serdâra aittir.
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Özdemir-oflu’nun arîzasma karşı çok hassas davranan üçüncü Murad bir taraftan 
Kırım hânı İkinci Mehmet-Giray’ı tekrar sefere memur etmekle beraber, bir ta
raftan da Sivas beylerbeyi Haydar Paşa ile Köstendil, Silistre ve Niğbolu sancak- 
beylerinin askerlerini alıp derhal Kefe’ye gitmelerini emrettikten başka Istanbu!- 
dan d'a üç bin Yeniçeri ile Sinan Ağa ismindeki Kethudâlârının kumandasında si- 
lâhdar bölüklerini göndermiş ve hazine olarak da 86 yük, yâni 8 milyon 6 yüz bin 
akça yollamıştır: Bu para, o zamanki râyicine göre takriben 140 bin altın kadar
dır. — Kefe’de toplanan yardım kuvvetlerinin Demir-Kapu’ya isâli vazifesiyle baş- 
kumandanlığma Kefe beylerbeyi Ca’fer Paşa tâyin edilmiş ve işte bu gün hareket 
eden bu mühim kuvvet 80 günlük bir yolculuktan sonra 24 Teşrinisâni=27 Zülka'- 
de Çarşanba günü Demir-Kapu’ya varmış ve çok müşkil bir vaziyete nihayet ver- 
diğ'i için muvasalatı şenliklerle tes’îd edilmiştir).
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6 Kânunuevvel =  10 Zülka’de, Pazartesi: Vezir-i-a’zam Koca-Sinan 
Paşa’nm azli. [*]

(Şark serdârlığında kuru bir gösterişten başka bir şey yapamadığı için artık İs
tanbul'da bir alay mevzûu hâline gelen Sinan Paşa'mn azline iki sebeb gösterilir:
1 — Kendisi daha Erzurum’dayken İran şâhının her türlü fedâkârlıklarla ve iste
nilen şeraitle sulh akdetmek üzere «Ibrâhim-Hân-ı Türkmânî» isminde bir elçi gön
dermekte olduğunu arzetmiş ve İran’ın Kum valisi olan bu elçi bir rivayete göre
1000 kişilik ve diğer bir rivayete göre de 365 kişilik bir maijryetle ve 419 hajrvan 
yükü tutan kıymetli hediyeler ve eşyâlarla bir rivayete göre Sinan Paşa’dan biraz 
evvel, ikinci bir rivayete göre onunla beraber ve üçüncü bir rivayete göre de ondan 
bir müddet sonra İstanbul’a gelmiş, izzet ve ikramla müsâfir edilip yukarıki fık
rada gördüğümüz muhteşem sünnet düğününde dâvetli olarak bulunmuş ve niha
yet düğünden sonra sulh meselesiyle meşgul olmak istiyen üçüncü Murad kendi
sini huzuruna celbettirip şâhın ne gibi fedâkârlıklara katlanacağını ve ne gibi tek
liflerde bulunduğunu sormuşsa da, hiç bir fedâkârlık meselesinden haberi olmı- 
yan ve hattâ hiç bir teklif getirmemiş olan Safavi sefirinden şu tuhaf cevabı al
mıştır :

— Sadr-ı-a’zamımuz şâhumuzdan sulh umurun mükâleme içün bir mu’temedin taleb

[*] Bu fıkradan itibaren Milâdî tarih ‘birdenbire on günlük bir fark göstermiye baş
lamaktadır: Birinci cildin başındaki mukaddimede isah edildiği gibi, Milâd takvi- 
mÂnin iki devri vardır; 1. devrine ^ ere  jrilien,,, 2. devrine «ere gregoren» denir; 
Hicretin 990 senesi Ramazan aytnın 17 inci Cuma günü, bizim buraya kadar tâkib 
ettiğimiz «Julieny^ devrinin 1582 senesi Teşrinievvel ayının 5 inci gününe müsadif
tir. İşte bu «5 Teşrinievvel^ günü, o zamanki Papa On üçüncü Grigrien’m münec
cim LiUo’ya yaptırdığı takvim ıslâhatı üzerine birdenbire on gün ilâvesiyle tı.15 
Teşrinievvel,, itibar edilmiştir. Eski Romalılardan kalan ve 'meşhur «Jules Cesar»ın 
emriyle Milâttan evvel tarihinde tertib edildiği için «Oalendrier juUen,, denilen 
eski takvim hakiki güneş senesine nisbetle dokuz asırda yedi gün geri kaldığı için, 
Onüçüncü Grdgmre devrinde on günü bulan bu fark itibarî olarak ortadan kal- 
dmlm/ış ve bir daha böyle bir fark olmasına meydan vermiyecek bir takım ıslâhat 
yapılarak o zamanki papanın isminden dolayı ^Galendrier gregorieny) denilen şim
diki milâdî takvim devri başlamıştır. — Ortodoks kilisesi bu katolik ıslâhatım ka
bul etmeyip ^Jülien» takvimine sâdık kaldığı için, 1582 de on günü bulan «Julien- 
Gregorien» farkı 1700, 1800 ve 1900 tarihlerinde birer gün artarak nihayet on üç 
güne çıkmıştır : Osmanlı hükümetinin Tanzimât’dan sonra kullandığı <tRûm-» tak
vimi işte bu eski <^Julien„ takviminden alınmıştır. — Bizim burada tâkib etm ekte 
olduğumuz XVI ncı asır vukuâtı itibariyle «Gregorieny) takvimini «.Julien» e tahvil 
için birincisinden on gün tarhetmelidir. — Daha fazla tafsilât için birinci cildin 
başındaki muJcaddimeye bakınız.



itmüş idi; bu hakiri gönderdi ve: (Gör pâdişâhun recâsı ne yüzden ise bana geliip 
va’ayı bildür!» diyü sipariş itti. Benüm risâletüm ancak bu kadardur; nihayet mu
kadder olan bir yıldan ziyâde intizâr ile Saâdetlü pâdişâhun niam-i bisyârına müs- 
tağrak olmamuz imüş!
îbrahim-Hân’ın bu tuhaf cevabı üzerine üçüncü Murad Vezir-i-a’zam Sinan Pa- 
şa’dan şâhın nâmelerini isteyip tetkik etmiş ve bunlarda da Sinan Paşa’nın iddiâ- 
sını tejâd edebilecek bir ifâdeye tesadüf edememiştir! Tabiî bu suretle Koca-Sinan 
Paşa’nm yalan söylediği, padişahla hükümeti aldattığı ve Safavîlerin hiç bir sulh 
talebinde bulunmamış ve bil’akis Sinan Paşa’nın böyle bir elçi istemekle Türkiye’yi 
sulh istiyor gibi göstermiş olduğu meydana çıkmıştır! Bu misli görülmemiş sah
tekârlıktan dolajn Sultan Murad’ın çok haklı olarak son derecede hiddetlendiği 
rivayet edilir.
2 — Son gelen haberlere nazaran Şark işlerinin iyi gitmemesinden ve Safavîlerin 
yeni tecâvuzlarından çok müteessir olan üçüncü Murad’a karşı Vezir-i-a’aam Si
nan Paşa’mn büyük bir cesâret göstererek ecdâdı gibi bizzat sefere çıkıp ordusu
nun başına geçmesinden başka çare olmadığından bahsettiği hakkında bir rivayet 
vardır; Bu rivayete göre Sultan Murad rahatını bozmak istemediği için bu haklı tek
liften memnun olmamış ve bilhassa padişahın kendi nüfuz dâireleri olan saraydan 
uzaklaşmasına haremdeki kadınlar partisi muhâlefet etmiştir: Bu mesele için 
1574—982 vukuâtının «22 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. Koca-Sinan Paşa’mn 
azli işte bu sebeblerle izah edilir.

Sinan Paşa’nın bu birinci sadâreti 1580=988 senesi 25 Ağustos=14 Receb perşen- 
be günü Tiflis civârındaki karargâhında «Mühr-i-Hümâyûn„ un kendisine teslimin
den işte bu 1582=:990 senesi 6 Kânunuevvel =  10 Zülka’de Pazartesi gününe kadar
2 sene, 3 ay, 2 gün sürmüştür. Selânikî’nin kaydine göre azlinden sonra bâzan Üs
küdar’daki konağında ve bâzan da çiftliğinde «âh-ı derd-nâk-i hasret» çekerek va
kit geçirmekte olan Koca-Sinan Paşa’yı payitahttan uzaklaştırmak için üçüncü 
Murad :

— İstanbul zahiresine sıklet virmesün: Malkara otlu sulu yerdür, anda karâr ey- 
lesün!
diye haber göndermiş ve işte bu tuhaf irâde üzerine Sinan Paşa Malkara’ya sürül
müştür. — Hammer Koca-Sinan Paşa’nm azlini «20 Zülka’de =  5 Kânunuevvel» 
tarihine müsâdif gösterirse de, Hicrî 990 senesinin 20 Zülka’d'e günü 1582 Kânunu- 
evvel’inin beşinci değil, on altıncı Perşenbe gününe ve buna mukabil Kânunuev- 
vel’in beşinci günü de Zülka’denin dokuzuncu Pazar gününe müsadiftir).

24 Kânunuevvel =  28 Zülka’de, Cuma: Vezâret-i-urânâ tnakamina, 
iMnci vezir Kanije’Ii-Siyavuş Paşa’nm tâyini.

(Muâsır bir menbâ olan Selânikî tarihinde bu tâyin «Zülka’denin yirmi sekizinci 
Düşenbih grfinü» ne müsâdif gösterilir; «Düşenbih» pazartesi’dir: Halbuki bu sene 
Zülka’denin 28 inci günü Pazartesi değil, Cuma’dır; her halde bunda bir zühul ve
yahut istinsah hatâsı olduğu muhakkaktır: Pazartesi kaydi doğru olduğu takdirde 
ise gün isminin «Cuma» şeklinde tashihi lâzımgelir. Bizim burada esas ittihâz et
tiğimiz bu «24 Kânunuevvel r= 28 Zülka’de Cuma» rivayeti doğru olduğu takdirde, 
Koca-Sinan Paşa’mn azlinden itibaren Vezâret-i-uzmâ makamının 18 ĝ ün münhal 
kalmış olması lâzımgelir: Bâzı Osmanlı menbâlarında Sinan Paşa’nın azliyle Si
ya vuş Paşa’nın sadâreti «Zülhicce =  Kânunuevvel - Kânunusâni» ayına müsâdif 
gösterilirse de bu rivayet daha zayıftır.

Yeni Vezir-i-a’zam Siyavuş Paşa Macar yahut Hırvat devşirmesidir: ilkönce saray 
hizmetlerinde ve ondan sonra da sırayla Yeniçeri-ağalığında ve Rumeli-beylerbey- 
liğinde bulunmuş ve nihayet 1580=988 tarihinde Kubbe veziri olmuştur: Lala- 
Mustafa Paşa’nm 1580=988 senesi 7 Ağustos=25 Cumâda-l-âhire pazar günü ve
fatı üzerine Siyavuş Paşa ikinci vezir olmuş ve o tarihten itibaren Koca-Sinan Pa- 
şa’nın 1581 =  989 senesi 22 Temmuz =  20 Cumâda-l-âhire Cumartesi günü Erzu
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rum’dan İstanbul’a gelişine kadar 11 ay, 16 gün Sadâret-kaymakamlığında bulun
muştur. ikinci Selim’in kızlarından Fatma-Sultan’ın kocası olan Siyavuş Paşa Or
manlı hânedanına dâmâd olmuşsa da karısı Paşa’nın sadâretinden evvel vefat edip 
babasmm Ayasofya’daki türbesine defned'ilmiştir. — Siyavuş Paşa’nın rüşvet al
madığı ve tok sözlü bir adam olduğu rivayet edilir).
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29 Kânunuevvel =  3 Zülhicce, Çarşanba: Yeniçeri-ağahğmdan ma’zul 
Ferhad Ağa’nın Rumeli-beylerbeyliğine tâyini.

(O devrin en mühim şahsiyetlerinden olan Ferhad Ağa’nın bundan evvelki rolleri 
için yukarda 1581 =  989 vukuâtınm «22 Temmuz» ve bu sene vukuâtının da «29 
Mayıs» fıkralarına bakınız. — Bu tarihten itibaren Paşalık ünvânını alan Ferhad 
paşa bımdan üç ay sonra vezâretle Şark serdârlığına tâyin edilmiştir : Aşağıda 
1583 =  991 vukuâtının «28 Mart» fıkrasına bakınız).
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16 Mart =  21 Saf er, Çarşanba: «Münşeât» sâhibi Feridun Bey’in 
ölümü.

(Feridun Bey son zamanlarda aldlığı karısı Ayşe Hanım-Sultan’ın sarayında bu gün 
sabaha karşı «kan istifrâğ idüp teslîm-i rûh» etmiştir: Şahsiyyeti ve eseri için 
1 5 7 5  =  982 vukuâtının «22 Kânunusâni» fıkrasına ve Ayşe Hanım-Sultan için de 
1579 =  987 vukuâtının «13 Teşrinievvel» fıkrasına bakımz).

28 Mart =  4 Rebî’ül-evvel, Pazartesi: Vezâret pâyesiyle Şark serdâr- 
Iığma tâyin edilen Rumeli-beylerbeyi Ferhad Pa§a’nın İstanbul’dan Üskü
dar’a geçişi.

(Bundan ancak üç ay evvel Rumeli-beylerbeyliğine tâyin edilmiş olan Ferhad Pa- 
şa’mn 89 gün sonra bu mühim mevkie yükselmesinde Vezir-i-a’zam Siyavuş Pa- 
şa’nın âmil olduğu rivayet edilir: Yukarda 1582=990 vukuâtının «29 Kânunuevvel» 
fıkrasına da bakımz. Gene ayni rivayete nazaran Siyavuş Paşa padişahın Şark ser- 
dârlığına kendisini göndermek ihtimalinden korktuğu için Ferhad Paşa’yı öne sür
müştür! — Ferhad Paşa’dan açılan Rumeli-beylerbeyliğine Anadolu-beylerbeyi 
Ca’fer ve onun yerine de eski Erzurum beylerbeyi Rıdvan Paşalar tâyin edilmiş
lerdir. — Ferhad Paşa’nın vezâretle serdârlığa tâyinini Siyavuş paşa’nın sâdarete 
getirildiği güne veyahut dört gün sonrasına müsâdif gösteren iki rivayet daha 
varsa da bunlar Rumeli-beylerbeyliğine tâyininden galat olmak lâzımgelir. — Yeni 
serdârm İstanbul’dan merâsimle teşyi edilerek Üsküdar’a geçişi bâzı menbâlarda 
1 Muharrem =  25 Kânunusâni Salı gününe müsâdif gösterilirse de, kış mevsimi
nin en şiddetli zamEinında bilhassa asker ve ağırlıkla hareket edilemiyeceği için 
burada «Nevrûz-i fîrûzdan bir hafta geçdükde» hareket edilmiş olduğu hakkında- 
kl rivayet esas ittihâz edilmiştir; Zâten hareketin bahara tesadüf ettiğinden bah
seden menbâlar da vardır; buna mukabil Harîmî-Çavuş’un bu sefer için yazdığı 
«Kitâb-ı gencîne-i feth-i Gence» de ay ve gün tarihleri yoktur! — Bir rivayete 
göre FerhadI Paşa Üsküdar karargâhında on küsur gün kaldıktan sonra, yâni Ni- 
san’m onuna doğru Erzurum’a hareket etmiştir. — Ferhad Paşa’nın muhtelif sı
nıflardan 60 bin asker, 4 yüz Çavuş, 3 yüz top veı 10 bin inşaât amelesiyle iki 
milyon akça alarak yola çıktığı rivayet edilir: Aşağıda bu sene vnkuâtmm «4 Ey
lül^ fıkrasına da bakınız).



39 Mart =  5 Eebî’üI-eY-vel, Sah: İlk İngiltere sefirinin İstanbul’a 
gelişi.

(OsmanlIlarla Ingilizlerin bundan evvelki ilk ticarî ve siyasî münasebetleri için 
1579 =  987 vukuâtmın «Mart =  Muharrem» ve 1581 =  989 vukuâtmın da «6 Tem
muz» fıkralarma bakınız. — İngiltere kraliçesi Elisabeth 1579 =  987 deki ilk te
şebbüsünde üç tüccarla bir nâme göndermişse de, onlar elçi sıfatını hâiz olmadık
ları için ilk sefir işte bu tarihte gelen «William Herebone,, dur: Bu ilk elçi, bun
dan dört sene evvel kraliçeden mektup getiren üç kişilik ticaret hey’etinde de bu
lunmuş oid'uğu için, ikinci defa olarak İstanbul’a gelmiş demektir. — Katolikliğe 
karşı Protestanlığ'in alemdârı vaziyetini alan İngiltere kraliçesi bu sefer gönder
diği nâmede Katoliklerden bahsederken «Putperestler» tâbirini kullanmış ve bu 
suretle onlara karşı müslüman Türklere temâyül siyasetini göstermiştir: Üçüncü 
Murad da verdiği cevapta İngiliz elçilerine Fransa sefirlerinin imtiyazlarım bah
şettiğinden bahsetmiştir. Ingiltere sefirinin bu muvaffakiyetinde «Muallim-i-Sul- 
tânî» olan «Tâc-üt-tevârîh» müellifi meşhur hoca Sa’düddin Efendi’nin himâyesin- 
den istifade etmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır).

24 Nisan =  1 Kebî’ül-âhîr, Pazar: Niyâz-âbâd vak’ası.

(Yukarda 1582 =  990 vukuâtmın «27 Ağustos» fıkrasında bahsi geçen yardım kuv
vetlerinin özdemir-oğlu Osman Paşa’yı takviye etmiş olmasına rağmen, arada ge
çen kış mevsiminden dolayı henüz harekete geçilmiş olmadığı için- umumî vaziyet 
hâlâ Safavîlerin lehinedir: Her şeyden evvel bir kere Şirvan Safavî işgalindedir;
1578 =  986 vukuâtmın «21 Teşrinisâni,, ve 1579 =  987 vukuâtmın da «26 Tem
muz» fıkralarında bahsi geçen Gürcistan krallık müddaîsi Birinci Swimon =  Simon 
da Safavîlerle beraber Tiflis iâşe yollarım tehdid etmektedir; eski «Samtskhe» 
Atabeğleri sülâlesinden olup «Mustafa Bey» ismiyle ihtidâ ederek Osmanlı hizme
tine girmiş ve ilkönce bir sancak-beyliğine ve ondan sonra da Paşalıkla Çıldır 
beylerbeyliğine tâyin edilip «Mustafa Paşa» ismiyle anılmıya başlamış olan «Ma- 
nuçar =  Minûçehr» bir rivayete göre Birinci Swimon’un kızmı almış olduğu için 
mimlenmiş ve bu tarihten üç ay kadar evvel Erzurum beylerbeyi Mehmet ve Di- 
yarbekir beylerbeyi Hadım-Mehmet Paşalarla beraber Tiflis’e erzak götürürken 
bu Paşaların kendisini izâle etmek istediklerini anlayıp büyük bir cesâretle ikisini 
de yaraladıktan sonra Osmanlı ordusundan kaçıp düşmana iltihak ederek irtidâd 
etmiştir: Bu prens için 1578 =  986 vukuatının «10 Ağustos,, fıkrasına bakıjuz. 
Bundan başka son Şirvan hükümdarı «Bürhân-ı-Ali» nin evvelce OsmanlIlara iltica 
etmiş olan oğlu «Ebûbekir-Mirzâ» da iki kere ihânet ettikten sonra düşmana ilti
hak etmiştir : Bu prensin şahsiyyeti için 1578 =  986 vukuatının «5 Nisan» fıkra
sına ve ihânetleri için de 1579 =  986 vukuâtının «7 Kânunusâni» ve 1582 — 990 
vukuâtmın da «27 Ağustos,, fıkralarına bakınız. — özdemir-oğîu Osman Paşa Ke
fe üzerinden geldiğini gördüğümüz yardım kuwetlerini aldıktan sonra işte bu fe
na vaziyete artık nihayet vermek için harb hazırlıklarına başlamış ve ona karşı 
da Safavîlerin Şirvan ve Gürcistan cepheleri başkumandanlığına tâyin edilmiş 
olan Gence/Karabağ valisi İmâmkulli-Hân elli bin kişilik büyük bir ordu topla
mıştır. Ümerâsının teenni ve ihtiyât tavsiyelerine ehemmiyet vermiyen Imârnküli- 
Hân işte bu ordunun başında Demir-Kapu’d'aki Osman Paşa kuvvetlerini ezmek 
için Şirvan’dan şimale doğru ilerlerken 6-10 bin kişilik bir kuvvet ayırıp Rüstex:ı- 
Hân kumandasında ve talîa şeklinde ileri şevketmiş ve bu kuvvet Şâbûrân/Şabran 
şehri civarındaki «Niyâz-âbâd» ovasında Osman Paşa’ya gönderilen küvvkier 
içindeki Rumeli askerine kumanda eden Sillstre sancak-beyi Ta’kub Bey takımıyla 
karşılaşmıştır: Kümelilerin Osman Paşa’yı dinlemiyerek ve hattâ ona ısyân ederek :
_ Hem kendi korkar kal’adan çıkmaz, hem bizi harbden men’idler; Kazanduğu
sıyt-u-şân meğer boş imüş! Biz düşmenle bir uruşalum da yiğitlik ne olduğunu 
uzakdan seyritsün ve öğrensün!
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diye Safavî Türklerini Balkan ve Orta-Avrupa milletleri gibi bir şey zannederek 
hücuma kalkıştıkları rivayet edilir! Tabiî bu çılgınca hareket müdhiş bir bozgun
lukla neticelenmiş, başta Silistre sancak-beyi Ya’kub bey olmak üzere bir çok bey
ler şehît düşmüş ve Safavî kıhncından kurtulabilen askerler de perişan ve mah
cup bir halde Demir-Kapu’ya can atmışlardır: Osman Paşa’mn askerî itaatsizlik 
suçundan başka bir bozguna da sebeb olmakla ithâm ettiği bu Niyâz-âbâd dökün
tülerini bir câmiye doldurup yaralarına baktırmadığı için hepsinin telef olduğU' 
rivayet edilir. Bu Don-Kişotluğa iştirâk etmeyip Demir-Kapu’da kalmış olan Ru
meli askerlerinin son derece mahcub oldukları için Paşa’ya murahhaslar gönderip-

— üç dört aya değin ne senden ulûfe isterüz ve ne de bir habbe zahire içün söz 
söylerüz! Pâdişâh uğruna ve senün yüzün suyuna her ne veçhile mümkin olursa 
tahammül iderüz: Birer başumuz var, dîn-ü-devlet yoluna koymuşuz ve kanumuzu 
helâl itmüşüz! Arkadaşlarumuzun kanunu düşmenün yanuna koyma! Nâmusûmuz. 
bir akçaluk oldu!

dedikleri rivayet edilir: özdemir-oğlu Osman Paşa işte bu vaziyet üzerine Demir- 
Kapu’dan çıkıp düşmanı karşılamıya karar vermiştir. — Gelibolulu Âlî «Niyâz-âbâd». 
vak’asımn tarihini «2 Rebî’ül-âhir Ahad» gününe müsadif gösterirse de «Ahad=Pa- 
zar> günü o sene Rebî’ül-âhir’inin ikisine değil, birine müsadiftir).

28 Nisan =  5 Rebî’ül-âhir, Perşenbe: Osman Paşa ordusunun Demir- 
Kapu’dan hareketi.

(Umumiyetle 6 Rebî’ül-âhir Perşenbe tarihinden bahsedilirse de, perşenbe günü Re- 
bî’ül-âhirin altısına değil, beşine müsâdiftir. — Yukarıki fıkrada gördüğümüz Ni
yâz-âbâd vak’asından dört grün sonra Demir-Kapu’dan çıkan ordunun şiddetli bir 
intikam hissiyle hareket ettiği rivayet edilir; Bu sırada dtişman ordusu da şimale 
doğru ilerlemektedir).

11 Mayıs =  18 Rebî’ül-âhir, Çarşanba: «Mieş’ale savaşı» ve özdemir- 
oğlu Osman Paşa’nm en büyük zaferi.

(28 Nisan=5 Rebî’ül-âhir Perşenbe günü Demir-Kapu’dan çıktığını yukarıki fıkra
da gördüğümüz Osman Paşa ordusu şehir önlerinde dört gün manevra yaptıkta» 
sonra 2 Mayıs=9 Rebî’ül-âhir Pazartesi günü cenuba doğru inerek Samur çayınr 
geçmiş ve şehirden çıkışının on birinci gününe tesadüf eden 8 î,îayıs=15 R'sbî’üî  ̂
âhir Pazar günü Samur’un cenubundaki «Beş-depe/Baş-tepej, civarında gösteriichf 
«Kuba» mülhakatından «Vilasa/Bilasa» ovasında Karabağ valisi Kacarlu-lmâm- 
kuli-Hân kumandasındaki elli bin kişilik Safavî ordusuyla karşılaşıp «elleşme»ye? 
başlamıştır. — üç ve daha kuvvetli bir rivayete göre dört gün sürdüğünden bah
sedilen bu meşhur muharebenin başlayıp bittiği günlerde ihtilâf vardır; Muhtelif 
menbâlarda birinci gününün 11 Rebî’ül-âhir =  4 Mayıs, 12 Rebî’ül-âhir =  5 Mayıs,
16 Rebî’ül-âhir =  9 Mayıs, 17 Rebî’ül-âhir =  10 Mayıs ve 18 Rebî’ül-âhir =  11 Ma
yıs günlerine müsadif olduğu hakkında bir takım mütenâkız rivayetler bulunduğu' 
gibi, son gününü de 14 Rebî’ül-âhir =  7 Mayıs, 16 Rebî’ül-âhir =  9 Mayıs ve 20 
Rebî’ül-âhir =  13 Mayıs tarihlerine müsâdif gösteren birbirini tutmaz rivayetlere' 
tesadüf edilir! Bilhassa bu tarihlere karşılık tutulan gün isimleri tamamiyle yan
lıştır: Bu hususta çok ihmalkâr olan eski menbâlar şöyle dursun, yeni tetkiklerda 
bile doğru bir kronoloji tesbitine ehemmiyet verilmemiştir; Meselâ Abdurrahmâıi 
Şeref merhum «özdemir-oğlu Osman Paşa» hakkındaki monografisinde muharebe-  ̂
nin son gününü «şehr-i Rebî’ül-âhirin on dördüncü Çarşanba „ gününe müsâdif gSs-' 
terirken o günün bir «Çarşanba» ya değil, bir «Cumartesi» ye tesadüf ettiğini İteıf 
nedense hesab etmemiştir! Bizim burada zafer gününe tesadüf eden son : giîiîiE 
«11 Mayıs =  18 Rebî’ül-âhir Çarşanba» gününe müsâdif gösterişimiz, gün islaiâ 
olarak umumiyetle «Çarşanba» da ittifak edilmesinden ve ordunun Demir-Kapp'-j
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dan harb sahasına gelinceye kadar geçirdiği günlerin de bu noktayı te’yid etmesidir: 
Merhaleler hakkında verilen izahata göre Osman Paşa Demir-Kapu’dan 28 Ni
san =  5 Rebî’ül-âhir perşenbe günü çıkıp şehir önlerinde dört gün geçit resimleri 
ve manevralarla vakit geçirmiş, beşinci gün yola çıkıp o gün de dâhil olmak üzere 
altı merhale kat’ettikten sonra onuncu gün düşmanın «Beşdepe/Baş-tepe„ civânnda 
göründüğünü haber almış ve hareketinden itibaren on birinci güne tesadüf eden 
daha ertesi gün de düşmanla karşılaşmıştır; Demir-Kapu kalesinden çıkıldığı gün 
de sayılmak şartiyle bu on birinci gün 8 Mayıs=15 Rebî’ül-âhir Pazar gününe mü
sadiftir: Âlî’nin «Künh-ül-ahbâr» ındaki İzâhât da bu hesabı te’yid etmektedir. _  
Umumiyetle «Meş’ale savaşı» mn dört gün sürmüş olduğundan bahsedildiğine gö
re, işte o Pazar günü ve daha zayıf olan üç gün rivayetine nazaran da Pazartesi 
günü başlayıp Çarşanba günü nihayet bulmuş olması lâzımgelir. üç gün rivayeti 
belki de pişdar müsademeleriyle geçmiş olan ilk günün sayılmamasından mütevel
littir. Bu muharebeye «Meş’ale savaşı» denilmesi, aşağıda görüleceği gibi ikinci 
gecesi iki taraftan da meş’aleler yakılarak ortalık karard'ıktan sonra da harbe de
vam edilmiş olmasındandır. Osmanlı ordusunun harb nizâmında başkumandan öz- 
demir-oğlu Osman Paşa Yeniçeri ve Silâhdar bölükleriyle merkezde durmuş, Ana
dolu askerinin bulunduğu sağ cenâhı Sivas beylerbeyi Haydar Paşa’ya tevdi etmiş, 
Rumeli ve Şirvan askerlerinin bulunduğu sol cenâhı da Kefe beylerbeyi Oa’fer 
Paşa’ya vermiştir: Merkezin önünde «otuzdan ziyâde darbezen» toplan vardır. — 
Düşman ordusunun tertibi de bu vaziyetin aynidir: Merkeze şâhın gönderdiği üç bin 
«Korçu» ile Imâmkulli-Hân, sağ cenâha yukarda bu sone vukuatının «24 Nisan» 
fıkrasında- gördüğümüz Niyâz-âbâd muharebesini kazanan Rüstem-Hân ve sol ce
nâha da gene ayni fıkrada OsmanlIlara ihânet edip karşı tarafa geçmiş olduğun
dan bahsettiğimiz eski Şirvanşâhlar sülâlesinden Ebûbekir-Mirzâ kumanda et
miştir. Safavî ordusunda OsmanlIlardan yüz çevirmiş bir takım Gürcistan ve 
Dağıstan beyleri daha vardır.

Bu dört günlük muharebenin 8 Mayıs =  15 Rebı’ül-âhir Pazar gününe tesadüf 
eden birinci ĝ ünü bilhassa pişdar müsâdemeleriyle geçtiği için neticesiz kalmış, 
9 Mayıs =  16 Rebî’ül-âhir pazartesi’ne tesadüf eden ikinci gün sabahtan akşama 
kadar büyük bir şiddetle harbedildiği gibi karanlık bastıktan sonra da her iki ta
raftan meş’alelet- yakılarak yatsıya veyahut gece-yansına kadar mücâdele devam 
ettiği için bu muharebenin ismi tarihe «Meş’ale savaşı» şeklinde aksetmiş, 10 Ma
yıs =: 17 Rebî’ül-âhir Salı gününe tesadüf eden üçüncü gün her iki taraf da bîtâb 
olduğu için harb olmamış ve yalnız düşmanı şaşırtıp bir ric’at hissi vermek isti- 
yen Osman Paşa ağırlıklarını ordunun gerilerine naklettirdiği için Safavîler ümi
de kapılmış ve nihayet işte bu 11 Majns =  18 Rebî’ül-âhir Çarşanba gününe tesa
düf eden dördüncü ve sonuncu gün de sahte bir ric’at manevrasıyla işe başlıyan 
Osman Paşa’nın bu ustalıklı oyununa kapılarak Demir-Kapu yollarını kesmek için 
suvâri kuvvetleri sevkeden düşman birdenbire şiddetli bir topçu ateşiyle karşılaş
tığı sırada iki koldan sarılmaya başlamıştır. Çok geç anladığı bu m.anevraya 
mâni olmak istiyen tmâmkuli-Hân bir aralık Ca’fer Paşa kumandasındaki Osmanlı 
sol cenâhına yüklenip tehlikeli br vaziyet ihdâs etmişse de, Osman Paşa’nın derhal 
yetiştirdiği takviye kıt’aları bu tehlikeyi önlemiş, düşman ordusu dağılmıya başla
mış ve hattâ İmâmkuli-Hân:

— Bre kancaru gidersiz? Şâhun çöreğini kendünüze harâm mu idersiz?

diye bağırarak bozulmuş askerini durdurmak istemişse de muvaffak olamadığı 
için bütün kahramanlığına rağmen nihayet çaresiz kalarak kendisi de kaçmıştır, 
özdemir-oğlu Osman Paşa’nın en büyük zaferi sayılan ve düşmanın çok üstün kuv
vetlerine karşı kazanılan bu muvaffakiyet üzerine Safavî ordugâhı zaptedilmiş, fa
kat düşman «Ehl-i-lslâm» olduğu için tâkib edilmemiştir; Iran nâmma harbeden 
Safavî ordusu Irânî unsurlardan değil, hep Türk ve Türkmen unsurlarından ibaret 
olmak itibariyle bu fecî muharebe hakikatte bir öz-kardeş kavgasından başka bir 
şey değildir; onun için Osman Paşa’nın Safavîleri tâkib ettirmemesi, siyasî zaru
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retlerle akan Türk kanını durdurması d'emektir; bu merdâne harekete Fatih’in 
«Otluk-belij> zaferinde de tesadüf edilir: 1473=;878 vukuâtının «11 Ağustos» fık
rasına bakınız. — özdemir-oglu’nun bu muharebede askerlerine karşı gösterdiği 
alâka şöyle izah edilir ;

«Osman Pâşây-ı dilîr saf-be-saf gezüp askere istimâletler ve bahşişler virir ve atı 
düşenleri kendü yedeklerine bindirir ve mecruh olanlarun yaralarım kendü eliyle 
bağlar Mi a- Bu Kafkasya fatihi gibi büyük kumandanlar düşman topraklarından 
evvel hep böyle kendi ordularımn kalbini fethetmiş adamlardır.

Osman paşa harb meydanında iki gün kalmış ve bu müddet zarfında düşman zâyiâtı 
tesbit edilip 7500 maktul sayılmıştır; Kaçarken ölenlerin sayısı da «tahminen üg bin
den artuğ» gösterilir; bu suretle «Meş’ale savaşı» Safavîler için on binden fazla 
maktûle mâl olmuş demektir. — Bu büyük zaferin en mühim neticeleri Şirvan’ın 
istirdâöiyle Dağıstan ve Gürcistan fütûhâtmm çok yakın ve korkunç bir tehlikeden 
kurtulmuş. Kür cenubu fütûhâtının kolaylaştırılmış ve bu memleketlerdeki âsilerden 
bir çoklarının tekrar itâat etmiş olmalarında gösterilebilir: Kür cenubundan E>i- 
van’la havâlisinin bu tarihten 3 ay, 24 gün sonra hiç kan dökülmeden İşgali için 
aşağıda bu sene vukuâtının «4 Eylül» fıkrasına bakınız).
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3 Haziran =  13 Cumâda-l-ûlâ, Cuma: özdemir-oğlu Osman Paşa’nm 
«Meş’ale savaşı» ndan sonra Şirvan’m merkezi olan Şamahı’ya girişi.

(Osman Paşa ordusu zaferden sonra Şabran/Şâbûrân şehrinde bir kaç gün dinlen
miş ve ondan sonra d'a Safavîlerin bir kere daha tahliye ettikleri Şirvan arâzisini 
yeniden işgal ederek bu gün Şamahı’ya girmiştir; Şimdiye kadar bir kag kere el
den ele geçen bu şehrin bu seferki istirdâdı OsmanlIların beşinci işgali sayılır).

6 Haziran =  15 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi: Şamahı kalesinin temel-at- 
ma merasimi.

<Bu sırada Şamahı şehri müstahkem olmadığı gibi son hâdiseler yüzünden pek ha
rap bir hâldedir; şimdiye kadar müdafaa edilemeyip yukarıki fıki-ada gördüğü
müz gibi bir kaç kere tahliye edilmiş olması da kalesiz olmasındandır; Eski kalesi 
çoktan yıkılmıştır. — Osman Paşa’nın »Meş’ale savaşı» nı kazandıktan sonra der
hal buraya gelip ilk iş olarak büyük bir kale yaptırmıya başlaması îju tahkimatı 
yalmz Şamahı’nm değil bütün Şirvan’m müdâfaası bakımından zarurî görmesin- 
■dendir: înşaâtın ikmâli için aşağıdaki fıkraya bakınız).

20 Temmuz :=  29 Cumâda-l-âhire, Çarşanba: Şamahı kalesinin ikmâli.

(O zamanki Türk ordusunun dev hamleleriyle 30-40-50 günde muazzam kaleler ve 
şehirler kurmakta gösterdiği büyük kudretin bundan evvelki son muvaffakiyetleri 
için 1579=987 vukuâtınm «23 Ağustos» ve «22 Eylül» fıkralarına bakınız. — Şa- 
mahı kalesinin bütün inşaatı 45 günde ikmâl edilmiştir; Bir rivayete göre de 45 inci 
gün dış-kale ve 50 nci gün de iç-kale ikmâl edilmek suretiyle hepsi elli günde bi
tirilmiştir; bu ikinci rivayet doğru olduğu takdirde, iç-kale inşaâtının dış-kaleden 
beş gün sonra 25 Temmuz =  5 Receb Pazartesi günü ikmâl edilmiş olması lâzım- 
gelir. — Çok kalın ve yüksek duvarları ve heybetli kuleleriyle eski Türk askerî 
mimârîsinin . muazzam bir eseri olan Şamahı kalesinin yedi kapusu ve etrâfında 
geniş ve derin bir hendeği vardır : Pirsagat çayından su isâle edilerek bu hendek 
doldurulmuş ve kale büyük toplarla tahkîm edildikten sonra Şamahı beylerbeyliği
ne Amasya sancak-beyi Mustafa Bey tâyin edilmiştir).



4 Eylül =  16 Şa’bân, Pazar: Kevân/Erivan kalesinin temel-atma me- 
râsimi.

(Yukarda bu sene vukuâtınm «28 Mart» fıkrasında İstanbul’dan Üsküdar’a geç
tiğini gördüğümüz yeni Şark serdârı Ferhad Paşa Nisan’ın sonuna doğru 60 bin 
kişilik ordusu ve 10 bin amelesiyle Üsküdar’dan hareket ederek Erzurum’a geJmiş 
ve burada kışlaklara dağıtılmış olan askerleri de toplayıp ordusunun mevcudunu 
yüz bine çıkardıktan sonra Kars’a gitmiştir: Bu hareketlerin ay ve gün tarihleri 
belli değildir. — özdemir-oğlu Osman Paşa’nın yukard'a bu sene vukuâtmın «11 
Mayısj. fıkrasında gördüğümüz «Meş’ale savaşı,, nda İran’ın Kür cenubundan ge
len en mühim ordusunu bozmuş ve ondan sonra da «20 Temmuz» fıkrasmda gör
düğümüz gibi Şamahı kalesini yaptırarak Şirvan’da Osmanlı hâkimiyyetini tahkim 
etmiş olması ve nihayet Ferhat Paşa’nın da büyük bir ordu başında yaklaşmıya 
başlaması karşısında artık mukavemet imkânı göremiyen Revân/Erivan valisi 
Ustaclu-Tokmak-Hân Safâvîlerin bu mühim merkezini tahliye edip Ağn dağına 
veyahut yaylalara çekilmiş olduğu için, Ferhad paşa ordusu Kars-Kağızmsm-Kulp 
üzerinden ilerliyerek ve hiç bir mukavemet görmiyerek askerî bir gezinti kolay
lığıyla Erivan’ı işgal etmiştir: îskender-i-Münşî’nin «Târîh-i Alem-ârây-ı Abbâsî»- 
sine göre Safavîlerin Tokmak-Hân’a yardım etmemeleri, tehlikede gördükleri Teb
riz’in müdâfaasına ehemmiyet vermelerindendir! — Erivan işgalinin kat’î tarihi 
belli olmamakla beraber «Receb .=  Temmuz - Ağustos» ayma tesadüf ettiği hak
kında bir rivayet mevcud olduğuna göre, Ağustos’a müsâdlf olmak ihtimali çok 
kuvvetlidir. — Bundan evvel Kars’da ve Şamahı’da olduğu gibi burada da ordu 
bir hamlede muazzam bir kale kurmuştur; Bu kalenin işte bu 4 Eylül =  16 Şa’
bân Pazar günü başlıyan inşaâtınm İkmâli ve tarih meselesi için aşağıda bu sene 
vukuâtımn «18 Teşrinievvel,, fıkrasına bakınız).

16 Eylül =  28 Şa’bân, Cuma: Özdemir-oğlu Osman Paşa’mn Şamahı’- 
dan hareketi.
(Osman Paşa 3 Haziran=12 Cumâda-l-ûlâ Cuma gününden bu güne kadar tam 3 
ay 13 gün Şamahı’da kalıp 45 - 50 günde muazzam bir kale yaptırdıktan sonra 
petrol ku3Tularmı ıslâh ettirmek üzere bu gün Baku’ya hareket etmiş ve orada bir 
müddet kaldıktan sonra Ramazan =  Teşrinievvel İçinde kendi merkezi olan De- 
mir-Kapu’ya gitmiştir).

18 Teşrinievvel =  1 Şevval, Sah: Revân/Erivan kalesinin ikmâli.
(Yukarda bu sene vukuâtınm «4 Eylül» fıkrasında inşâsma başlandığını gördüğü
müz Revân/Erivan kalesi 45 günde bitirilmiştir: Bu muazzam inşaâtın başlangıç 
ve ikmal tarihleri bizim gördüğümüz menbâların hiç birinde maatteessüf musar- 
rah değildir : Hattâ Ferhad Paşa seferleri hakkmda «Gencîne-i feth-i Gence» is
minde hususî bir tarih yazmış olan Harîmî-Çavuş bile bu noktaya temâs etme
miştir; yalnız «Hasan-Bey-zâde» tarihinde tesadüf edilen:

Revanı kıldılar ihyâ-vu-âbâd iyd-i ekberde 
şeklindeki tarih mısrâından Ramazan bayramında ikmâl edilmiş olduğu anlaşıl
maktadır: İnşaâtın 45 günde tamamlanmış olduğunda umumiyetle ittifak edilme
sine göre 4 Eylül =  16 Şa’bân Pazar günü temel-atma ve bayramın birinci günü 
de küşad merâsiminin yapılmış olması lâzımgelir. Bundan başka «Kara-Çelebi-zâ- 
de» nin kaydettiği:

Ehl-i-Sünnet menzili oldu Revân 
gibi bir takım tarih mısrâlarına daha tesadüf edilirse de bunlar yalnız 991 Hicrî 
sene rakamına aittir. — Gelibolulu-Alî yapılan işin azametiyle Erivan kalesinin 
başlıca hususiyetini şöyle anlatır : .
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«Merkum Tokmak-Hân’m kasrını ortaya aldılar ve etrâfma sûr çevirdiler ve ol sa- 
rayun ma’mûre yerlerini beylerbeyilere saray ta’yîn eylediler ve bilcümle seltiz 
kullesi ve yedi yüz yirmi beş bedeni ve bir câmii ile iç-kal’asını yapdılar ve kırk 
üç külle ve bin yediyüz yirmialtı beden tertibiyle dış-kal’ası tamâm oldu : Elli üç 
aded şâhâne toplar kodular ve zikrolunan hidemât-ı sâmiyed'en 5 günün içinde 
kurtuldular».

Revan kalesine 5601 mevcutlu bir muhafız kıt’a konulduğu gibi, bu civarın Süre
gel, Talin, Akçakale, Sürmeli/Iğdır-Karakalesi ve Beceni kalelerine de birer mık- 
dar muhâfız konulmuş ve Erivan/Revân beylerbeyliğine de Van beylerbeyi «Ca- 
ğâla-zâde Yûsuf Sinan Paşa» kendi eyâleti de uhdesinde kalmak üzere vezâret 
pâyesiyle ve büyük salâhiyetlerle tâjön edilmiştir; Üçüncü Mehmet devrinde Ve- 
zir-i-a’zamlığa kadar yükselen ve «Cicala =  Cağala» ismi İstanbul’daki hamamı
nın bulunduğu mahalleye «Cağal-oğlu» denilmesine sebeb olan bu ilk Revân bey
lerbeyi bir Ciniviz dönmesidir! Vaktiyle Kanunî devrinde padişahm teveccühünü 
kazanan Cağala-zâde yahut Cağal-oğlu saray memuriyetlerinde bulunurken, şim
di Şark serdârı sıfatiyle âmiri olan ve onu bu memuriyete tâyin eden Ferhad Paşa 
şehzade Selim’in aşçılarındanmış! Onun için bu vaziyet bir çok dedikodulara se
beb olmuş! Hattâ Peçevî bu münâsebetle şöyle bir ibret verir;

— işte dünyây-ı denînün devlet-ü-izzeti gelicek böyle gelür, gidicek böyle gider!

Ferhad Paşa Erivan’dan Kars’a ve oradan da o zaman «Kara-Ardahan-» ismiyle c’e 
amlan Ardahan kalesine gelmiş ve işte bu son noktadan Tiflis muhâfızlarına erzak 
gönderdikten sonra, mevsim ilerlemiş olduğu için Erzurum kışlağına çekilmiştir : 
Bu hareketlerin ay ve gün tarihleri belli değildir).

21 Teşrinievvel =  4 Şevval, Cuma: Şirvan ve Dağıstan serdârı Özde- 
mir-oğlu Osman Paşa’nm Demir-Kapıı’dan İstanbul’a hareketi ve Kırım 
meselesi.

(1878=983 senesi 1 Temmuz=25 Rebî’ül-âhir Sah günü Erzurum civarındaki «Ciııis / 
Cinüs» köyünde Lala-Mustafa Paşa ordusuna iltihâkından bu güne kadar tam 5 
sene, 3 ay, 21 gündür Kafkas cephesinden hiç ayrılmamış ve üstüste kazandığı 
parlak zaferlerle Kafkasya’nın boydan boya fethini te’min ettikten başka, err 
ümitsiz vaziyetlerde bile bu yeni fütûhâtın muhafazasını te’min eden tedbirler it
tihâzında büyük bir muvaffakiyet göstermiş olan özdemir-oğlu’nun artık İstan
bul’a gelmek için çok haklı olarak izin istediği rivayet edilir. Paşa’nın niyeti, Kaf
kasya üzerinden Taman yarımadasına gid'ip oradan Keç boğazını geçerek Kefe’ye 
ve Kefe limanından da gemilerle İstanbul’a gitmektir. Evvelce kendisine yardım, 
kuvvetleri getirmiş olan Kefe beylerbeyi Ca’fer Paşa’yı Serdâr-kaymakamı sıfa- 
tiyle Demir-Kapu muhâfızlığına memur eden özdemir-oğlu nihayet işte bu gün 
yorgun olan askerini de alarak yola çıkmıştır. Yukarda bu sene vukuatının «20 
Temmuz» fıkrasında ikmâlini gördüğümüz Şamahı kalesini yaptırırken üçüncü 
Murad’ın İstanbul’dan göndermiş olduğu bir Çavuş’un Osman Paşa’ya Sadâret 
tebşir eden bir «Ağız-müjdesi» getirmiş olduğundan bahsedilir : Her halde böyle 
bir müjdenin gönderilmesinde ve Osman Paşa’nın da İstanbul’a Kırım üzerinden 
gitmesinde üçüncü Murad’ın Kınm hânı İkinci Mehmet-Giray’ı te’dibe karar ver
miş olmasının da mühim bir te’siri olmak lâzımgelir; Yukarda 1582 =  990 vuku
atının «27 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz gibi. Sultan Murad Osman Paşa’ya 
Kefe üzerinden yardım kuvvetleri gönderirken Mehmet-Giray’ın da bizzat hareket 
etmesini emretmiş, fakat Kınm hânı bir takım bahanelerle bu emre itaat etm.e- 
miştir! Hattâ hânın böyle bir vaziyet almasında Rusların d'a parmağı olduğu hak
kında kuvvetli bir rivayet vardır! Mehmet-Giray’ın bir takım «tefevvühât»a kalkı
şarak:
_K z evlâd-ı Çingiz’denüz; ebâ-an-ceddin nesl-i mülûkdenüz; Osmanlı bendesi ol-
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maduğumuz halde revâ mudur kim bize böyle lâ-yenkatı’ emirler vireler ve kendü 
âdemleri gibi istihdam eyliyeler?
kabilinden bir takım büjrük sözler söylemiş olduğundan bile bahsedilir. İkinci 
Mehmet-Giray’m işte bundan dolayı azline karar verilmiş ve bir rivayete göre bu 
karar Osman Paşa’nın hareketinden evvel kendisine bildirilmiştir: Bu rivayet 
doğru olduğu takdirde, Sadâret va’dinde ve paşa’nın belki de Kırım beylerini giz
lice elde etmek üzere Kefe üzerinden avdetinde her halde bu vaziyetin mühim 
bir âmil olmak ihtimali de vârid olabilir.

Özdemir-oğlu’nun kış bastırdıktan sonra Demir-Kapu’dan Kerç’e kadar tâkib et* 
tIği yol boyunda donmuş nehirlerle buz tutan Kerç boğazmdan bin müşkUâtla geç
mek gibi tabiî zorluklardan başka askerî bir mâcerâsı da vardır: Cenup tarafın
dan Terek nehrine dökülen ve Osmanlı menbâlarında «Sunc-Sünc» gibi imlâlarla 
kaydedilen «Sunca» çayına gelip ağırlıklarıyla askerini geçirmiye başladığı zaman
o civardaki ormanlarda pusu kuran büyük bir Rus kuvvetinin taarruzuna uğra
mıştır. Bu yağmacı Rus kuvvetinin sırf çapul için gelmiş olduğunda ittifak edilir: 
Hattâ bu pusu Osman Paşa’ya karşı değil, İstanbul’un Kırım üzerinden Demir-Ka- 
pu’ya sevketmekte olduğu ordu hazînesine karşıdır; Osman Paşa’nın İstanbul’da Kapu- 
kâhyası olan ve bu sırada paşalıkla taltif edilen Ferhad-Kethudâ’nm kumandasın
da bir mıkdar kuvvetle böyle bir hazine sevketmekte olduğunu duyan Ruslar pu
suda beklerken Ferhad Paşa’nın hazînelerinden evvel Osman Paşa’nın ağırlıklarını 
görünce dayanamayıp çapulculuk etmişler ve ondan sonra da siperlerle tahkim 
ettikleri ormanlarına çekilmişlerdir! Buna rağmen karşı yakaya geçen Osman 
Paşa Moskoflarla üç gün harbettikten sonra toprak torbalarıyla mukabil siperler 
kurup şiddetli bir tazyika başladığı için, mukavemet edemiyeceklerini anlıyan Rus 
çapulcuları muharebenin üçüncü gecesi ormanhklarla karanlıklardan istifade ede
rek kaçıp gitmişlerdir.

Osman Paşa evvelâ Kereç’e, ondan sonra da Kefe’ye geldiği zaman Kırım hânı 
ikinci Mehmet-Giray’dan üstüste iki dâvetnâme almıştır; Payitahtı olan Bahçe- 
Saray’ın büyük kahramanı görmek ve müsâfir etmek istediğinden bahseden Meh- 
met-Giray’ın ikinci dâvetnâmesini oğlu Safa-Giray’la gönderdiğinden, fakat bunun 
bir tuzak olmasından kuşkulanan Osman paşa’nın da icabet etmediğinden bahse
dilir. Bu tarihten dört sene kadar evvel Üçüncü Murad’ın emriyle Osman Paşa’ya 
yardım etmek için Demir-Kapu’ya giden Mehmet-Giray’m Şirvan istirdadında 
bulunduktan sonra Paşa’nın ısrarlarma rağmen daha fazla kalnuyarak memleke
tine dönmüş olması işte o zamandanberi Paşa’yı Hân’ın aleyhine çevirmiş ve hat
tâ bir rivayete göre o zaman aralarmda şiddetli bir münakaşa bile geçmiştir :
1579 =  987 vukuâtmın «7 Teşrinisâni>> fıkrasına da bakınız, işte bundan dolayı 
Hân’la Paşa’nm arası yıllardan beri açık demektir. Bununla beraber, «Umdet-üt- 
tevârîh» isminde bir Kınm tarihi yazan «Hacı Abdülgaffâr» ın rivayetine nazaran 
Osman Paşa Mehmet-Giray’a karşı İstanbul hükümetiyle arası açılmış gibi görü
nerek :

«Dört beş bin âdemiyle firâren Demür-Kapu derbendini geçüp Kuban sahrâsmdan 
doğru Kırım’a gelür; Gûya Han’a ilticâ itmek tarîkim gösterir,,!

Fakat bu rivayetin doğru olmadığı, Osman Paşa’nın doğrudan doğruya İstanbul 
hükümetine tâbi olan Kefe’ye gelmiş ve Hân’ın mükerrer dâvetlerine icabet etme
miş olmasından anlaşılmaktadır. Hattâ bu vaziyet üzerine Kırım hânı en az kıık 
bin ve en fazla yüz yedi bin kişilik gösterilen büyük bir orduyla Kefe’yi muhasara 
etmiş ve bir rivayete göre bu şiddetli muhasara 37 gün sürmüştür. Bu sırada Os
man Paşa’nın 4 - 5  bin kişilik kuvvetinden bir kısmını da terhis etmiş olduğu için 
yanmda pek az bir şey kaldığı hakkında bir rivayet vardır; Tabiî bu terhis riva
yeti, paşa’nın Mehmet-Giray’ı izâle vazifesiyle Kefe’ye gelmiş olduğu haldtmdaki 
rivayetleri çürütecek bir d'elil demektir; zâten terhis rivayeti doğru olmasa bile, 
her halde Kınm hânı gibi elinde büyük bir ordu bulunan kuvvetli bir hükümdara 
karşı 4 -5  bin kişilik bir kuvvetle hareket edilemiyeceği de muhakkaktır. Onun
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için Osman Paşa’nın gizli bir maksadı veyahut maJırem bir vazifesi bulunduğu 
takdirde, yukarda da söylediğimiz gibi, bunun ancak Kırım beylerini elde ederek 
meseleyi onlarla beraber halletmekten ibaret olması lâzımgelir: Her halde bu nok
ta ayrıca tetkik edilmelidir.

Dâvetlerini kabul etmemiş olan Osman Paşa’dan şüphelendiği için birdenbire âsi 
vaziyetine geçmiş gösterilen İkinci Mehmet-Giray’ın 37 gün sürdüğünden baiısedi- 
len Kefe muhasarasında Özdemir-oğlu’nun iki taraf arasındaki kuvvet nisbetsiz- 
liğine rağmen huruç hareketleri bile yaptığı ve yaptırdığı hakkında bir takım ri
vayetler vardır: Hattâ bir seferinde dışarda bulunan bir müfrezesini düşmanla 
harbe mecbur etmek için içeri almamış olduğundan biie bahsedilir; askerine karşı 
umumiyetle bir baba şefkati gösteren Osman Paşa icâbında merhametsiz ve hattâ 
bir taş gibi hissizdir. — Bir taraftan işte böyle uğraşılıp âtırulurken, bir taraftan 
da İstanbul’dan istimdâd edilmiştir.

Çok müşkil ve âdetâ ümitsiz şartlar altında mukavemet eden Osman Paşa İstan
bul’dan imdâd alıncaya kadar karşı tarafı ihtilâfa düşürmek için bâzı siyasî ted
birlere de mürâcaat etmiş ve meselâ Mehmet-Giray’ın kardeşlerinden en büyüğü 
olan ve «Kalgaylık», yâni Veliahdlik meselesinden dolayı kendisiyle ihtilâf hâlinde 
bulunduğu rivayet edilen. «Alp-Giray»ı gizli bir mektupla davet edip bir gece ka- 
ranlığmda Kefe kalesine alarak Kırım hânı ilân etmiştir! Hattâ bu vaziyet üze
rine Kınm beyleriyle askerlerinden bâzılarmın Mehmet-Giray’dan ayrılıp Alp-Gi- 
ray tarafına geçtikleri için Osman Paşa’mn vaziyeti biraz daha kuvvetlenmiş ol
duğundan bahsedilir; bununla beraber Paşa’nın geçirdiği buhranlı ve çok tehlikeli 
vaziyet İstanbul’dan donanma gelinceye kadar bütün şiddetiyle devam etmiştir; 
her halde özdemir-oğlu Osman Paşa’nın bu mühlik vaziyette gösterdiği büyük se- 
bât, askerî hayatının en şerefli muvaffakiyetlerinden sayılabilecek kadar mühim
dir. — Aşağıda 1584 := 992 vukuâtının «23 Mayıs» fıkrasına da bakınız).
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7 Kânanaevvel r= 22 Zülka’de, Çarşanba: Osmanh tarihinde ilk defa 
olarak «Valide-Sultan» ünvaniyle anılan Nûr-Bânû-Sultan’m ölümü.

(üçüncü Murad’ın bu gün ölen anası Nûr-Bânû-Sultan yahudi dönmesidir ve hattâ 
OsmanlI sarayma işte bundan dolayı bir aralık yahudi nüfuzu girmiş ve bâzı ya- 
hudUer lüzumundan çok fazla sivriltilmiştir: 1546=953 vukuatı içinde «4 Tem
muz» fıkralarının İkincisine, 1570 =  977 vukuâtının «15 Mayıs» ve 1574 =  983 vıı- 
kuâtımn da «22 Kânunuevvel» fıkralarına bakınız. — Osmanlı tarihinde ilk defa 
olarak «Vâlide-Sultan» ünvânının işte bu Nûr-Bânû’ya verilmiş old'uğu rivayet 
edilir: Bu rivayet doğru olduğu takdirde, bundan evvelkilere de bâzan ayni ünvâ- 
nın verilmesi muahhar bir teşmil eseri olmak lâzımgelir. — Oğlu üzerinde çok bü
yük bir nüfuzu olan ve hattâ saraydaki kadınlar partisinin en mühim siması şaşa
lan Nûr-Bânû-Sultan’ın vefatı üzerine Harem dairesinin en nüfuzlu şahsiyyeti 
olarak üçüncü Murad’m meşhur Venedikli karısı Safiye-Sultan’la Harem-Kethu- 
dâsı Canfedâ-Kadın kalmıştır: Nûr-Bânû’nun ölüm döşeğinde Canfedâ’yı oğluna 
ehemmiyetle tavsiye ettiği için bilhassa bu tarihten itibaren Kethudâ-Kadın’ın 
büsbütün parladığı rivayet edilir. — Vâlide-Sultan’ın saray hâklmiyyetinde en mü
him rakîbesi olan ve «Haseki-Sultan» denilen gelini Venedikli Safiye-Suîtan tara
fından zehirlenmiş olduğu hakkında da bir rivayet vardır.

Nûr-Bânû-Sultan dönmeliğine rağmen bir hayli hayrât bırakmıştır ve bunların en 
mühimmi de Üsküdar’da Toptaşı’ndaki «Vâlide-i-Âtlk» yahut «Atîk-Vâlide-Sultan» 
câmiidir: Birer şeref eli iki minâresi bulunan bu cami, kitâbesine nazaran işte bu 
1583 =; 991 tarihinde ikmâl edilmiştir; camiin mülhakatından olarak medresesi, 
mektebi, imâreti, tâbhânesi, ham ve hastahanesi de vardır; bunlara mühim vakıf
lar tahsis edilmiştir. ~  Nûr-Bânû-Sultan’ın ölümü için 1 Zülka’de =  6 Kânunuev



vel Salı tarihi de rivayet edilir. — Mâtem elbiseleriyle yapılan cenâze nısrâsiniino 
'Üçüncü Murad da iştirak etmiş ve namazı Fâtih câmiinde kılındıktan sonra cenâao 
.Ayasofya’daki ikinci Selim türbesine defnedilmiştir).
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17 Kânunuevvel =  2 Zülhicce, Cumartesi: Mağnisa valiliğine tâyin 
edilen şehzade Mehmed’in İstanbul’dan hareketi.

^(üçüncü Murad’ın oflu ve veliahd’i şehzade Mehmet yukarda 1582 =  990 vukuâtı- 
îiın «23 Mayıs» fıkrasında başladığını gördüğümüz 57 günlük muhteşem sünnet dü
ğününün hitâmından itibaren 1 sene, 4 ay, 22 gün daha İstanbul'da kaldıktan son
ra bu gün ■ 1500 kişilik maiyyet takımı ve hususî askerlerij'le İstanbul’dan 
Üsküdar’a geçerek eyâlet merkezi olan Mağnisa’ya hareket etmiştir; üçüncü Mu
rad öldükten sonra «üçüncü Mehmet» ismiyle 1595 =  1003 tarihinde ta,hta çıka
cak olan şehzâde Mehmet en kuvvetli rivayete göre Kanunî devrinin sonlarında 
1566 =  973 senesi 26 Mayıs =  7 Zülka’de pazar günü dünyaya gelmiş olmak iti
bariyle, İstanbul’dan Mağnisa’ya hareket ettiği gün yaşının 17 sene, 6 ay, 23 gün 
olması, yâni 18 yaşının içinde bulunması lâzımgelir.

Çok parlak merâsimle teşyi edilen «Velî-ahd-i saltanat» başta Vezir-i-a’zam Siya- 
vuş Paşa olmak üzere bütün vüzerâ, ulemâ ve sâlr devlet erkânı tarafından Üs
küdar’da îbrahim-Ağa çiftliğinde kurulan otağına kadar büyük bir tantanayla gö
türülmüş, saraydan Eminönü iskelesine kadar iki sıra dizilen ihtiram kıt’aları ta- 
j-afından selâmlanmış, Kapdan-ı-Deryâ Kılıc-Ali Paşa’mn baştard'asıyla iskeleden 
hareket ederken selâm topları atılmış ve Üsküdar’daki otağmd'a «El-öpme» mera
simi yapüdıktan sonra vüzerâ ve ulemâ İstanbul’a avdet etmiştir.

Eski OsmanlI an’anesi bakımından bu teşyi merâsiminin en mühim hususiyeti, seh- 
zâdenin sarayda ata binmesinden iskelede attan inmesine kadar Kubbe vüzerâs;y!e 
en büyük ulemânın birer birer kendisine yaklaşıp idareye, adâlete, halka hizmete 
ve askerliğe ait nasihat sözleri söylemelerinde gösterilebilir; Bu sefer ilkönce 
Üçüncü Murad’ın m.eşhur hocası ve o devrin en zî-nüfuz adamı olan «Tâc-üt-tevâ- 
rîh„ müellifi büyük müverrih Hoca-Sa’d'üddin Efendi, sonra Vezir-i-a’zam Siyavuş 
Paşa ve ondan sonra da diğer vüzerâ ve ulemâ sırajda yaklaşıp- nasihat sözlerini 
söylemişlerdir. Bu gibi nasihatler «Âdâb-ı selâtîn üzre adl-ü-dâda ve leşger-i zafer- 
mu’tâda müteallik kelimâtr, şeklinde tavsif edilir.

Şehzâdelerin «Sancâğ-ı-Hümâyûn» denilen valilikleri bir nevi küçük hükümdarlık 
demektir ve hattâ «Vâli» kelimesi bazân onlara tatbik edildiği zaman bu günkü 
Türkçede ifâde ettiği memuriyet mânâsından ziyâde Arapçadaki lügat mânâsiyle 
hükümdar mukabili olarak kullanılır: Onun için şehzâdeleı’in maiyyetinde «Lala> 
ismiyle bir nevi vezirden başka bir hoca, bir defterdar, bir nişancı, bir kapucular- 
kethudâsı, bir reîs-ul-küttâb ve bir emîr-âhûr vesaireden mürekkep küçük bir hü
kümet erkânı vardır: onun için «Sancâğ-ı-Hümâyûn» bir nevi prenslik demektir; 
OsmanlIlardan evvel SelçurJlerde ve şâir Türk devletlerinde de görülen bu c.̂ ki 
an’aneden maksat saltanat vârisinin tecribe görmesidir.

Şehzâde Mehmet îbrahim-Ağa çiftliğindeki otağında iki gece kaldıktan sonra 19 
Kânunuevvel =  4 Zülhicce Pazartesi günü yola çıkıp 25 günlük bir yolculuktan son
ra 26 ıncı güne tesadüf eden 1 Muharrem 992 =  14 Kânunusâni 1584 Cumartesi gü
nü Mağnisa’ya varmıştır. — Şehzâdenin hareketi için 22 Zülhicce 991 =  6 Kânu
nusâni 1584 Cuma ve 23 Zülhicce 991 “  7 Kânunusâni 1584 Cumartesi tarihleri de 
rivayet edilir: Fakat bunlar zayıftır).



34 Nisan :=  13 Rebî’ül-âhir, Sah: Kının hânı İkinci Mehmet-Giray’m 
izâlesi ve Kmm meselesinin tesviyesi.

(Yukarda 1583 =: 991 vukuâtımn «21 Teşrinievvelj, fıkrasında gördüğümüz Kefe 
muhasarasında bir taraftan âsi Kırım hânı ikinci Mehmet-Giray’a karşı kardeş
lerinden Alp-Giray’ın hanhğını ilân ederek Kırım beylerini elde etmiye çalışmak 
gibi mahallî tedbirler ittihâz etmek suretiyle askerinin azlığını siyasî tedbirler sâ- 
yesinde telâfiye çalışan özdemir-oğlu Osman Paşa bir taraftan da İstanbul’dan 
istimdada mecbur olmuştur: Mehmet-Giray’m azline çoktanberi karar vermiş olan 
Sultan Murad onun yerine rehîne olarak Konya’da bulunan kardeşi Islâm-Giray’ı 
tâyin etmiş ve Kapdan-ı-Deryâ Kılıc-Ali Paşa kumandasında sevkettiği 35 gemi
lik bir filo ve on bin askerle yeni Kırım hânım Kefe’ye göndermiştir; Tabiî bu su
retle Osman Paşa’nm Kefe muhasarasında Kırım hânı ilân ettiği Alp-Giray’m 
hanlığı tasdik edilmemiş ve İkinci Mehmet-Giray’ın yerine İkinci Islâm-Giray tâ
yin edilmiş demektir. İşte bundan dolayı Osman Paşa’ya gönderilen on bin askerle 
beraber Islâm-Giray Kefe’ye çıkıp Hânhk fermanı okunduğu zaman Alp-Giray da 
bîat etmiştir. — İkinci Mehmet-Girayın maiyyet beyleri bu vaziyet karşısında Ke
fe’ye can atıp dehâlet etmekten başka çâre bulamadıkları için, âsi vaziyetinde 
bulunan muhasara ordusu artık kendiliğinden inhilâl etmiştir. İkinci Mehmet-Gi- 
ray bu manzara karşısında;
— Ben azl-i pâdişâhî ile ma’zûl olmazın: Sâhib-sikke ve hutbe bir Hân-ı zîşân 
iken mOlk-i mevrûsumdan ferâgat bulmazın!
gribi sözlerle maiyyetini sadâkate dâvet etmişse de hiç bir tesiri olmamıştır. Niha
yet «karârı firâra tahvil» etmekten başka çâre bulamıyan Mehmet-Giray’m 
«gaayet semin olmağın» altı atlı bir arabayla kaçtığı rivayet edilir! Tâkip hareke
tine Alp-Giray memur edilmiş ve İki yüz atlıdan ibaret bir müfrezeyle yola çıkan 
bu «kalgay» büyük kardeşine yetiştiği zaman:

— Hanlarun yüzü suyun nâmerdlük ile yere döküp Kırım ocağuna su kodun, hey 
kaltaban! diye kemend atarak veyahut yay kirişiyle boğdurarak işini bitirmiştir! 
Bir. rivayete göre de bu fecî rolü oymyan Alp-Giray değil, yeni Kırım hânı İkinci 
Islâm-Giray’dır. Selânikî’ye göre maktul İkinci Mehmet-Giray «mübarek bir zat 
olup Pâdişâh-ı İslâm tarafına asla âsî ve tâğî olmak» hatırına gelmediği hâlde 
araya giren bir takım müfsitlerin şerrine uğramıştır.

O sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi İkinci Mehmet-Giray’ın kat
lini «E3vâsıt-ı Rebî’ül-âhir =  Nisan sonları»na müsâdif gösterir: Fakat buna mu
kabil diğer menbâlarda umumiyetle «13 Cumâdâ-l-ûlâ =  23 Mayıs Çai’şanba» ta
rihine tesadüf edilmektedir; Osman Paşa ile alâkadar hâdiselerin tarihlerini ken
disiyle muâsır olan Selânikî büyük bir dikkatle tâkib ettiği halde, diğer menbâlar 
birbiriyle ihtilâf hâlinde bulundukları için burada Selâniki’nin tarih rakamları 
tercih edilmiştir ; Selânikî ile diğerleri arasındaki farkın «13 Rebî’ül-âhir» yerine 
«13 Cumâda-l-ûlâ» diye yanlışlıkla ertesi ayın kaydedilmiş olmasmdan hâsıl olmuş 
bulunması da mümkündür).

28 Haziran =  19 Cumâda-l-âhire, Perşenbe: Özdemir-oğlu Osman 
Paşa’mn Kefe’den İstanbul’a gelişi.

(Kapdan-ı-Deryâ Kılıc-Ali Paşa’nm Kefe’ye götürdüğü filo ile gelen Osman Paşa’
mn pâyıtahta muvâsalatını o sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi 
Cumâda-l-âhire ayının yirminci Perşenbe gününe müsâdif gösterirse de o gün Per
şenbe d^ril Cuma’dır: Onun için burada Perşenbe’ye müsâdif olan 19 Cumâda-l- 
âhire =  28 Haziran tarihi esas ittihâz edilmiştir. Diğer menbâlar umumiyetle 
«Evâ’-l-i Receb,, den bahsetmektedir: Bunlarda gün tarihi olarak da 1 Receb =  9 
Temmuz Pazartesi ve 2 Receb=10 Temmuz Salı rivayetlerine tesadüf edilir; fakat 
yukarıki fıkrada da gördüğümüz gibi, Selânikî-Mustafa Efendi o sırada İstanbul’-
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da bulundugru için burada onun rivayetleri tercih edilmiştir. Osman Paşa’yı kıska
nan Kubbe vezirlerinin istikbâle gelmedikleri ve yalnız Yeniçeri-ağ-asıyla Üzengi 
ve Ocak ağalarının karşıladıkları ve Paşa karaya çıktığı zaman askerî ihtiram 
merâsimi yapılmış olduğu rivayet edilir: Fakat buna mukabil Kafkasya fâtihînin 
büyük ve parlak şöhreti payitaht ahâlisinin yollara dökülmesine sebeb olmuş, 
şanlı kahramanın geçtiği caddelerle sokaklar:
— Allah seni padişaha bağışlasın!
gibi alkış sesleriyle çınlamıştır. — Bir rivayete göre Osman Paşa bir iki gün Be- 
şiktaş’da misâfir kaldıktan sonra kendisine tahsis edilen Vefa’daki Pertev-Paşa- 
konağı’na gitmiştir. — Esasen vezâret pâyesini hâiz olan özdemir-oğlu bundan 
biraz evvel veyahut bu sırada ikinci vezirliğe terfi etmiştir).

5 Temmuz =  26 Cumâda-l-âhire, Perşenbe: özdtemîr-oğlu Osman Pa- 
şa’nın huzura kabulü.

(Yukarıki fıkralarda da gördüğümüz gibi, Kafkasya fatihinin Kırım meselesini 
hallettikten sonra İstanbul’a gelişi hakkmdaki ay ve gün tarihleri tamamiyîe ihti
laflı ve mütenâkızdir: Biz burada o zaman İstanbul’da bulunan ve bu m.eseleleri 
dikkatle tâkip ettiği anlaşılan Selânikî-Mustafa Efendi’nin rivayetini esas ittihâz 
ediyoruz. Diğer muâsır ve muahhar menbâlardaki rivayetler bundan çok farklıdır: 
Paşa’nın İstanbul’a muvasalatında olduğu gibi huzura kabulü hususunda da 1 Re- 
ceb =  9 Temmuz Pazartesi, 2 Receb =  10 Temmuz Salı, hattâ 3 Receb =  11 Tem
muz Çarşanba ve nihayet 5 Receb =  13 Temmuz Cuma rivayetlerine tesadüf edi
lir! Bütün bunlara mukabil o sırada İstanbul’da bulunduğu için tercih ettiğimiz 
Selânikî rivayetinde ise, yukarıki fıkrada da gördüğümüz gibi, gün tarihiyle gün 
ismi arasmdîa bir günlük bir fark vardır; Gerek yukarıki fıkrada, gerek burada 
bu ehemmiyetsiz fark gün ismine istinâden tashih edilmiştir. Her halde bu tarih 
rakamları daha sarîh ve kat’î vesikalarla bulununcaya kadar ihtiyatla karşılan
malıdır.
Sultan Murad o devrin millî kahramanı olan özdemir-oğlu’nu o zaman «Kasr-ı-ce- 
dîd» denilen «Yalı-köşkü» nde huzura kabul edip:
— Safâ geldün Osman!
diye iltifât ettikten sonra dört saat alıkoymuş, büyük zaferlerinin tafsilâtım kendi 
ağzından d'inlemiş ve bunları dinledikçe:
— Aferin Osman! 
ve :
— Berhur<îâr ol, berhurdâr ol Osman!
gibi takdir sözleri söylemiş ve nihayet ellerini kaldırıp :
— iki cihanda yüzün ağ olsun! Hak-Teâlâ Hazreti senden râzı olsun! Dünyâlar 
durdukça durasun!
diye duâ etmiştir ;Bu kadar teveccüh ve iltifaâta hiç kimsenin mazhar olmadığı 
rivayet edilir.
Üçüncü Murad’ın bu teveccüh ve iltifat sözlerinden her birini söyledikçe kendi ba
şındaki murassâ sorguçla belindeki murassâ hançeri birer birer çıkarıp gene kendi 
eliyle Özdemir-oğlu’nun başına ve beline taktığı rivayet edilir; büyük kahramana 
bunlardan başka muhteşem hil’atlerle murassâ takımlı bir at vesâir bir takım 
kıymetli şeyler daha ihsan edilmiştir.
Osman paşa’yı istirkâb eden Kubbe vüzerâsının istismâr ettiği ve hattâ Paşa’mn 
aleyhinde bulunan müverrihlerin de ustalıklı ifâdelerle kaydetmekte kusur etme
dikleri bir şâyia vardır: Bu mübalâğalı rivayete göre özdem.ir-oğlu hem esrarkeş, hem 
gece-gündüz sarhoştur! Bu sefer «Huzûr-i-Hümâyun» da dört saat kalıp çıktıktan 
sonra Sultan Murad’ın artık o hususta müsterih olduğunu «Bâb-üs-Saâde» ağa
sına şöyle anlattığından bahsedilir :
— Bize Osman Paşa Içün «Keyfe,, mübtelâdur ve andan gayri âlûde-i bâde-i ham-
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râdur: Vezîr-i-a’zam olsa Dîvân sürmeğre kaadir değüldür!» dimüşler idi: Dört sâ- 
at-i nücûmî oldu ki mukaabilünde durdu; bu kadar güftügûda anun âşân zâhir 
olmadı; mükeyyef olsa elbette keseli ve bâdeye mübtelâ olsa tâtyîr-i vaz’ ider 
alâyimi zâhir olurdu: Tahkik ma’Iûmum oldu, birine ibtilâsı yog: imüş! 
özdemir-oglu Osman Paşa muhtelif zaferlerinde Safavîlerden aldıfı ganimetlerin 
en kıymetlilerini tarihî bir koleksiyon şeklinde Üçüncü Murad’a takdim etmiştir. — 
Paşa’nm sadâreti için aşaĝ ıda bu sene vukuâtmm «28 Temmuz» fıkrasına bakınız).

25 Temmuz s= 17 Receb, Çarşanba: Vezir-i-a’zam Sîyavuş Paşa’mn 
azIL

(Selânikî Receb’in «on yedinci Selâse gününden bahsederse de «Selâse =  Salı» gü
nü Receb ayının 17 sine değil, 16 sına müsadiftir; Gene ayni müellif Receb’in yir
misini «Sebt =  Cumartesi» gününe müsâdif göstermekte oldugru için, 17 Receb’in 
Çarşanba yerine yanhşhkla Sah gösterilmiş olduğu anlaşılmaktadır; Edirneli- 
Mehmet de Siyavuş Paşa’yı Çarşanba günü azledilmiş gösterir. — Bâzı menbâlar- 
da «20 Receb =  28 Temmuz Cumartesi» gününden de bahsedilir: Fakat o tarih 
Siyavuş Paşa’nın azline değil, ona halef olan özdemir-oğlu Osman Paşa’mn tâyi
nine müsadiftir. — Siyavuş Paşa’nm bu ilk sadâreti 1582 =  990 senesi 24 Kânunu
evvel =  28 Zülka’de Cuma gününd'en bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam
1 sene, 7 ay, 2 gün sürmüştür. — Siyavuş paşa’nın azliyle özdemir-oğlu Osman 
Paşa’nın sadâretine sebeb olan mesele için aşağıki fıkraya bakınız. — Sultan Mu- 
rad’ın irâdesiyle Siyavuş Paşa bu gün derhal çiftliğine çekilmiştir).

28 Temmuz — 20 Receb, Cumartesi: Özdemir-oğlu Osman Paşa’mn 
sadâreti.

(Siyavuş Paşa’nın yukanki fıkrada gördüğümüz azil tarihinden itibaren Vezâ- 
ret-i-uzmâ makamı iki gün açık kaldıktan sonra bu üçüncü gün «Mühr-i-Hümâ- 
yûn^ Kafkasya fâtihi ve devrin millî kahramanı özdemir-oğlu Osman Paşa’ya 
gönderilmiştir; Peçevî’nin matbû nüshasında bu tâyin 3 Receb — 11 Temmuz Çar
şanba gününe müsâdif gösterilirse de doğru değildir. — Siyavufi Paşa’nm azliyle 
Osman Paşa’nm sadâretine sebeb gösterilen hâdise, başta Vezir-i-a’zanı olmak 
üzere bütün vüzerâmn ikinci vezir Osman paşa’yı çekemedikleri için çevirdikleri 
bir entrikadır : Rivayete nazaran Kafkasya fâtihinin muhtelif zaferlerinde asker
lerine gazâ mükâfâtı olarak tâs^n ettiği «Terakki» leri Siyavuş Paşa’yla arkadaş
ları israf sayarak ve karşılık bulunamıyacağını bahâne ederek ibtâl etmişlerdir! 
Bu muâmeleden maksatları «Terakki» den, yâni tahsisat zammından mahrum ka
lan askerleri aldatmış vaziyette bırakarak eski başkumandanlarına karşı ayaklan
dırmaktır! Fakat Siyavuş Paşa’nın umduğu netice kendi aleyhine çıkmış, ayakla
nan asker :
«Dîvân’a gelüp vüzerâya âdâbdan çok hâriç nâ-ma’kuul cevâblar söylemüşler, illâ 
Osman Paşa Hazretlerine kat’â bir bârid kelâm itmemüşlerdir»! 
işte bunun üzerine «Fâsık-i mahrum), vaziyetinde kalan Siyavuş Paşa 17 Receb”= 
25 Temmuz Çarşanba günü azledilip çiftliğine gönderilmiş ve iki gün açık duran 
Vezâret-i-uzmâ makamına nihayet bu üçüncü gün özdemir-oğlu Osman Paşa tâ
yin edilmiştir; Bununla beraber, üçüncü Murad’ın Osman Paşa’jn. Sadâret mevki
ine getirmeyi çoktanberi tasarladığı ve hattâ kendisine bir «Ağız-müjdesi» bile 
göndermiş olduğu rivayet edilir; Yukarda 1583=991 vukuâtlnın «21 Teşrinievvel» 
fıkrasına bakınız. Bu vaziyete göre Siyavuş Paşa’nın entrikası Sultan Murad’ın 
kararını bir an evvel icrâ etmesine sebeb olmaktan başka bir işe yaramamış ele
mektir.
«Mühr-i-Hümâyûn» un Özdemir-oğlu’na tevdiinde bir fevkalâdelik gösterir; Bu çok 
cazip mühür şimdiye kadar yeni Sadr-ı-a’zamlann konaklarına gönderildiği halde
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Osman paşa’ya Dîvân ictimâında gönderilmiştir: Her halde bu suretle Paşa’yı is- 
tirkâb edip aleyhine elbirliği eden Kubbe vüzerâsmı mahcûb etmek maksadı tâ- 
kib edilmiş olacaktır. — özdemir-oğlu Mühr-i-Hümâyûn’u. öpüp başına koyduktan 
sonra yüzüne gözüne sürüp hemen koynuna sokmuş ve işte bunun üzerine;
«Ehl-i Dîvân yollu yolunca kalkup (Mubârek-bâd) idüp el ve etek öpmüşlerdirs-! 
Osman Paşa’nın sadâreti bütün memlekete çok iyi tssir ettiği ve bir iki düşma
nından ba,şka her kesin memnun olduğu rivayet edilir. — Bu sadâret değişikliği 
üzerine Mesih Paşa ikinci ve Cerrah-Mehmet Paşa da üçüncü vezir olmuştur).

Şark serdârı Ferhad Paşa’nın Gürcistan seferinde muhtelif kaleler 
yaptırması, Gürcistan hâkimiyyetinin takviyesi ve Borçalı Kazaklarmın 
itaati.

(Ferhad paşa’nın bundan evvel Erivan havâlisini işgal etmesi için yukaro'a 1583 — 
991 vukuâtmm «4 Eylül» fıkrasına ve Erivan’da büyük bir kale yaptırdıktan sonra 
Erzurum kışlağına çekilmesi için de gene o senenin «18 Teşrinievvel» fıkrasına 
bakımz. O iki fıkrada gördüğümüz gibi, Ferhad Paşa’nın bu ilk Şark serdârlığın- 
daki harekâtının ay ve gün tarihleri maatteessüf belli değildir; Hattâ Harîmî-Ça- 
vuş bile Ferhad Paşa seferine ait «Gencîne-i feth-i Gence» ismindeki monografi
sinde sene tarihinden başka bir şey göstermemiştir. Bu menbâa göre Eîrivan fet
hini tâkib eden bahar mevsiminde, yâni işte bu 15S1 =  092  baharında Paşa’nın 
topladığı bir üarb meclisi «râh-i Şirvân’ın şeddi ve tarîk-ı Revân’ın hâr-u-hâşâki» 
olan «Sim6n-ı lâîn» üzerine hareket kararı vermiştir; Bu Simon, Türkleri Gürc's- 
tan’a dâvet etmiş olan son Karthii krah Dawith =  Dâvud-Hân’m Safavîlerle elbir
liği eden kardeşi «Birinci Swimon,, dur; Osmanlı hâkimiyyetine karşı mütemadi 
bir mücâdele hâlinde bulunan bu adamm bilhassa Safavîlerden yardım görmesi 
Gürcistan’ın daimî bir tehlike altında kalmasına sebeb olmakta ve meselâ Beyler
beylik merkezi olan Tiflis’in iâşesi Osmanlı hükümetiyle ordusu için mütemadi ve 
mühim bir gaile teşkil etmektedir. Bir Gürcü rivayetine göre Swimon bu dâimî 
mücâdelesi esnasında Gürcitsan’ın Tiflis’den sonra ikinci şehri sayılan ve Os
manlIlar tarafından bir sancak merkezi ittihâz edilen «Gori =  Goru>> şehrini zap
tedip payitaht ittihâz etmiştir; 1578 =  986 vukuâtmm «21 Teşrinisâni» fıkrasına 
da bakınız. Tiflis’in şimaligarbîsinde ve iki dağ arasında bulunan bu şehrin asker
likçe büyük bir ehemmiyeti bulunduğu için, buranın işgal vc tahkimi Gürcistan 
hâkimiyyetinin istikbali bakımından çok mühim bir hedeftir. Fakat ondan evvel 
tahkim ve işgaline lüzum görülen irili ufaklı bir takım kaleler daha vardır: En 
mühimleri «Lore/Lori =  Loru» ve «Tomanis/Tumanis» kaleleridir. Bir rivayete 
göre Ferhad paşa bu sene harekâtına Nahcivan seferiyle başlamak istediği halde 
Üçüncü Murad ilkönce Gürcistan’m tahkimini ve bilhassa Gori, Lori ve Tumanis 
kalelerinin inşâsını emrettiği için Nahcivan teşebbüsünü te’hire mecbur olmuştur. 
Bunlardan «Lori,, mevkii, eski «Daşirj> vilâyetinde Gürcülerin «Debed'a/Debede» 
dedikleri «Borçalı» suyunun sol sahilinde ve bu suyun başındaki «Penbek» le aşağı
sındaki «Aktala» kasabaları arasındadır; Gürcülerin «Dmanisi/Dbanisi» dedik
leri «Tumanis/Tomanis,, şehri de Somkhith vilâyetinde. Kür ırmağına karışan 
«Khram» çayı ile «Borçalı» suyu arasında ve «Khram» çayına sağdan karışan 
«Maşaveri» suyunun ortalarına doğru sağ sahilindedir; Bu şehirler sonradan ha- 
râb olmuş ve yerlerinde köyler teşekkül etmiştir. Ferhad Paşa ordusu ilkönce işte 
bu mevkiler üzerine hareket etmiş, yolda bâzı kaleler top ve askerle takviye edil
miş ve ondan sonra da Lori ve Tumanis işgal edilip kaleleri yapılarak birincisin i! 
beylerbeyliğine Mora sancak-beyi Potur-Ali Bey ve İkincisinin beylerbeyliğine de 
Semender Paşa tâyin edilmiştir; bunlardan Lori’ye 1897, yahut 2000 veyahut 3017 
muhafızla 22 top konulmuş ve Tumanis’e de 1929 muhâfızla bir mıkdar top bıra
kılmıştır. Sûrunun çevresi 17 bin arşın gösterilen ve bütün inşaatının kırk gün
de ikmâl edildiğindlen bahsedilen Tumanis kalesinin muhâfızhğma eski
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Vezir-i-a’zam Sokullu-Mehmet Paşa’nın oğlu olan ve o sırada EJrzurum beylerbey
liğinde bulunan Haşan Paşa memur edilmiştir: Bu Haşan Paşa için 1579=987 vu- 
kuâtınm «18 Eylül» fıkrasına bakınız. Tabiî bu suretle Kür boyunda ve Gürcis
tan’da iki yeni vilâyet daha teşekkül etmiş demektir.

Ferhad paşa’nın işte bu işler bittikten sonra «Gori>> üzerine hareket ettiği rivayet 
edilir. Bâzı menbâlarda Gori kalesini bu sefer inşâ edilmiş gibi gösteren bir ifâde
ye tesadüf edilirse de doğru değildir; bu kalenin temel-atma merâsimi bundan üç 
sene sonradır ve Ferhad Paşa’nın ikinci serdârlığı devrindedir: 1587=995 vuku- 
âtının «13 Eylül» fıkrasına bakınız. Buna mukabil bâzı menbâlarda da Paşa’nın 
Gori’ye gittiğinden hiç bahsedilmeyip Lori ve Tumanis inşaâtından sonra Ahıs- 
ka’ya gelmiş gibi gösterilir; Her halde bu ihtilâf Ferhad Paşa’nın Gori’yi işgal 
edip muhâfız ve levâzım bırakmış ve bâzı yerlerini tâmir ettirmiş olmasmdan 
mütevellid olmak lâzımgelir.
OsmanlI menbâlarmda «Kazak-Hân» ismiyle zikredilen «Kazak-Terekeme» bey 
işte burada maiyyetiyle beraber orduya gelip itâat ve inkıyâdını arzetmiş, Serdâ
rın huzurunda ihtidâ ederek Alî’nin izahına göre «nazar-ı iltifât ile manzûr kılın
mağın» (Nazar Paşa) İsmini almış ve kendisine beylerbeylik pâyesi verilmiştir.

«Türkmen^ kelimesinin Arapçada cemi şekli olan «Terâkime» tâbirinden muhar- 
ref olarak ,(Terekeme>> denilmiş olması pek muhtemel bulunan cemâat «Karak», 
«Borçalı», «Cavak», «Şemsedin» kollarına ayrılır; bunlardan «Borçalı» kolu 
meskûn, diğerleri göçebedir : Ötedenberi Türkçe konuşan bu kabilelerin Hazar 
bakıyyelerind'en olmak ihtimâli vardır. Gori’de Ferhad Paşa ordusuna gelip ihtidâ 
ederek «Nazar Paşa» ismini alan «Kazak-Hân» işte bu dört zümreden «Borçalı- 
Akçakalesi» ni merkez ittihâz etmiş olan Borçalı Kazaklarının beyidir; Bu beyin 
ikinci defa olarak kat’î surette itaatle Osmanlı hizmetine girip Lori beylerbeyliği
ne tâyini için aşağıda 1587 =  995 vukuâtmın «28 Ağustos» fıkrasına bakınız.

Kars’ın genç ve gayretli tarihçisi Fahreddin Karzıoğlu’nun «Kars tarihi» ismin
deki gayr-i-münteşir eserinde Tımar defterleriyle mahallî tetkiklere istinaden izah 
edildiğine göre, eski Şaman dinini ilkönce Ortodoksluk ve ondan sonra da Ferhad 
Paşa’nın bu ilk serdârlığındaki siyasî ihtidâ vak’asından itibaren Müslümanlık za- 
vâhiri altında muhafâza eden Terekemelerin Üçüncü Murad devrinde yaşadıkları 
sâha Lori vilâyetinin Ağlağan dağı civarındaki «Eğritaş» dağı ile «Hamza-çeme- 
ni» arasmdaki yerlerdir. Bugün bunlar Kars’ın Arpaçay kazasını teşkil eden Zar- 
şat ve Şüregel taraflarıyla Akbaba nâhiyesinde meskûn ve Kars vilâyet merke
ziyle Sarıkamış köylerinde de yeni yerleşmiş veyahut yarıgöçebe haldedir. Şiîlik 
ve Sünnîlikle alâkaları olmadığından bahseden Terekemeler pek tuhaf olan bu 
dinî vaziyetlerini şöyle izah ederler :
__ Ne sünnüyük, ne şiyi: bizler khelis müsürmanıkh, müsürman!
Fakat Kırzioğlu’nun tetkikine göre hakikatte bu «mürsümanlıkh» Şamanizm an’a- 
nelerinin İslâmî şekillere devamından başka bir şey değildir. Bunların mollalarına 
«Mürîd» den muharref «mürüt» denir. Amasya’da medfun Karabağlı mutasavvıf 
şair „mr-Hamze Nigârî» yi velî ve pîr ittihâz ettikleri için onun tasavvuf şiirle
rini âhenkle okuyarak, Şaman davulu yerine teneke çalarak ve Mevleviler gibi dö
nerek yaptıkları âyinler kadınlı-erkeklidir. Eskiden atalarının mezarlarına tapan 
Terekemeler şimdi Mîr-Nigârî’nin türbesinden dolayı Amasya’yı bir nevi Kâbe it
tihâz ettikleri için her sene ziyârete gelirler.

Serdâr Ferhad paşa bu icraatından sonra Ahıska’ya gelip oranın kalesini dc yap
tırmak istemişse de mevsim geçmiş ve kış yaklaşmış olduğu için Yeniçeriler gü
rültü çıkarmış ve işte bu yüzden Erzurum kışlağına çekilmek mecburiyetinde ka
lan Paşa bir rivayete göre ordunun, hoşnutsuzluğuna sebeb olduğu için padişahın 
teveccühünü kaybetmiştir).
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15 Teşrinievvel =  10 Şevvâl, Pazartesi: Vezir-i-a’zam Özdemir-oğhı 
Osman Paşa’nm Kırım’da çıkan ısyâm tenkil vazifesiyle ve serdârlıkla 
İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Yukarda bu sene vukuâtmın «24 Nisan» fıkrasında ısyânından dolayı öldürülmüş 
olduğunu gördüğ-ümüz eski Kırım hâm îkincl Mehmet-GIray’ın o^lları Saâdet, 
Safâ ve Murad-Giray’lar babalarının felâketi üzerine bir rivayete göre Rus arâzi- 
sine kaçmışlar, diğer bir rivayete nazaran Nogay-Tatarları’na ve nihayet üçüncü 
bir rivayete göre d'e Dag:ıstan Şamhalma ilticâ etmişlerdir: Şamhal için 1578=986 
vukuâtmın «16 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. Rahîmî-zâde İbrahim Harîmî-Ça- 
vuş’un «Gonçe-i bâ^-ı Murâd» ismindeki manzum eserine nsızaran :

Hân-ı mezbûrun üç oğlu ol zamân idüp firâr
Kûh-i Elbürzün beyi Şamhâla itmüşler mirâr

Dal-Mehmed’in «Şecâatnâme» sine göre de bu prenslerin Kıpçak ve Dağıstan aha
lisini ifsâd etmeleri Safavîler için müsâit bir fırsat teşkil etmiş ve işte bunun 
üzerine OsmanlIların «Şâh-oğlu» dedikleri şehzâde «Hamze-Mirzâ» nın kumanda
sında mühim kuvvetler hazırlanmıya başlamıştır. Hattâ Şamlıal’m Safavileri Os
manlIlar aleyhine kışkırttığı bile rivayet edilir: Bu vaziyete göre âsi Kınm prens
lerinin bilhassa Kıpçak ve Dağıstan taraflarından kuvvet toplamış olmaları lâzım- 
gelir; on bin kadar gösterilen bu kuvvetin bâzı Kırımlılarla Nogaylardan ve hattâ 
Kuşlardan mürekkep olduğu hakkında muhtelif rivayetler vardır: Her halde bun
ların içinde Dağıstan Kumuklarmdan da bir mıkdar yardım kuvveti bulunmak 
ihtimali yok değildir. Hanlık müddaîsi Saâdet-Giray’la kardeşleri işte bu on bin 
kişilik ordularıyla amcaları İkinci Islâm-Giray’ın tahtını zaptetmek üzere Kırım’ın 
payitahtı olan Bahçe-Saray’ı birdenbire bastırıp yağma ve tahrib etmişler ve on
dan sonra da îslâm-Giray’ın yaralı olarak kaçtığı Kefe üzerine yürümüşlerdir: Bu 
sırada Demir-Kapu muhâfızlarını takviye etmek üzere gönderilmiş bir mıkdar 
OsmanlI kuvvetinin Kefe’de bulunduğu ve Islâm-Giray’ın buna rağmen vaziyeti 
İstanbul’a arzedip istimdâd ettiği rivayet edilir: O sırada İstanbul’da Nişancı 
Mehmet Paşa’nın «Devâtdârlık» hizmetinde bulunan Selânikî-Mustafa Efendi’ye 
göre Üçüncü; Murad bu haber üzerine :
— Bunların hâli nice olmak gerek? Kim gider?
demiş ve «İstanbul’un havâsiyle adem-i imtizâcı» ndan bahsedilen Vezir-i-a’zam 
özdemir-oğlu Osman Paşa da:
— Ben kulun giderüm Pâdişâhum!
dediği için, kahraman Sadr-ı-a’zam Vezâret-i-uzmâ makamma İlâveten Kırım ser- 
dârlığına tâyin edilmiştir. — Harîmî-Çavuş’a göre bütün hazırlıklar 12 günde ik
mâl edilmiştir: Bu hazırlıklar «on bin Yeniçeri ve altı bölük umûmen ağalarıyla 
ve ulûfelü Müteferrikagân ve bin nefer Çavuşân» dan mürekkep bir orduyla Kap- 
dan-ı-Deryâ Kılıc-Ali Paşa’nın kumandasında toplarla bâzı ağırlıkları yüklenen bir 
filo şeklinde gösterilir. Osman Paşa’mn kumandasındaki kara ordusu Üsküdar’dan 
Kastamonu’ya gidecek ve Kılıc-Ali Paşa’nın kumandasındaki filo da bu orduyu 
Kırım’a geçirmek üzere bu gün Sinob’a hareket edip orada bekliyecektir. FaJıat 
kış bastırdıktan sonra hem karada, hem denizde sefer açılması o zamana kadar 
misli görülmemiş bir şey olduğu için bir takım itirazlarla dedikodulara sebeb ol
muşsa da ehemmiyet verilmemiştir. — Selânikî-Mustafa Efendi Vezir-i-a’zamın 
Üsküdar’a geçişini bu tarihten on gün sonra «Şevvâl’in yirminci günü»ne müsâdif 
gösterirse de bir zühul veyahut istinsah hâtası olmak lâzımgelir: paşa’nın maiy- 
yetinde bu sefere iştirâk eden «Gonçe-i bâğ-ı Murâd» isminde manzum bir monog
rafisini yazmış olan Harîmî-Çavuş serdârlık otağı ile ağırlıklarının 13 Teşriniev
vel =  8 Şevvâl Cumartesi günü Üsküdar’a geçirildiğinden ve ondan iki gün sonra
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sına tesadüf eden işte bu 15 Teşrinievvel =  10 Şevvâl pazartesi günü de Paşa’nın 
geçmiş olduğundan bahsetmekte ve diğer bâzı mühim menbâlar da bunu te’yid 
etmektedir.
Büyük kahramamn İstanbul’dan hareketi münasebetiyle yapılan askerî merâsim, 
onu çok seven halkm da iştirâkiyle millî bir tezâhür şeklini almıştır: Hârimî-Çavuş 
İstanbul’un o günkü hâlini şöyle anlatır :

Şöyle dolmuşdû sokaklar içi âm-u-hâsdan
îg;ne atsan yîre düşmez kesret-î eşhâsdan

Bu senenin 28 Haziran=19 Cumada-l-âhire Perşenbe günü Kefe üzerinden İstanbul’a 
gelmiş olan özdemir-oğlu Osman Paşa o tarihten bu güne kadar tam 3 ay, 17 gün İs
tanbul’da kaldıktan sonra, artık bir daha dönemiyeceği için son seferine çıkmış 
demektir: Gene bu senenin 28 Temmuz=20 Receb Cumartesi günü Vezâret-i-uzmâ 
makamma tâyin edilmiş olan Kafkasya fatihinin pâjntahtta geçirdl|ri bu 109 gü
nün ilk 30 günü ikinci vezirlikle ve ondan sonraki 79 günü de sadâretle geçmiş
tir. — Vezir-i-a’zamın serdârlıkla İstanbul’dan hareketi üzerine Sadâret-Kayma- 
kamlığpı’na ikinci vezir Mesih Paşa tâyin edilmiş ve bu sırada diğer bir takım de
ğişikliklerle tâyinler daha olmuştur).

2 Teşrinisani =  38 Şevvâl, Cuma; Vezir-i-a’zam ve Kırım serdârı Öz- 
demîr-oğlu Osman Paşa’nm Üsküdar’dan Kastamonu’ya hareketi.

(Osman Paşa’nm maiyyetinde bulunan Harîmî-Çavuş padişahın mükerrer emirleri 
üzerine Paşa’nın bu gün yola çıktığını şöyle anlatır:

Geldi bi-d-defât ferman î şerîf-î- Şehriyâr
Kıl teveccüh cânib-î me’mûreye ey sazkâr

Fakat buna mukabil o sırada Nişancı Mehmet Paşa’nın devâtdârı olan ve hattâ 
paşasıyla beraber Üsküdar’a geçip Vezir-i-a’zama «beş bin kıt’a tuğralu ahkâm 
kâğıdı ve diğer ismiyle «nişanlu-evâmir» götürmüş olduğu için atıyye bile almış 
olduğundan bahseden Selânikî-Mustafa Efendi serdârın «evâil-i şehr-i Zülka’de» 
de, yâni Teşrinisâni’nin ilk haftasına doğru Üsküdar’dan hareket etmiş olduğun
dan bahsetmektedir: «Nişanlu-evâmîr» için 1569=976 vukuâtmm „3 Mayıs» fık- 
rasma bakınız. Tabiî burada orduyla hareket eden müverrihin vâzıh rivayeti İs
tanbul’da kalan müverrihin müphem rivayetine tercih edilmiştir. — Yukarıki fık
rada gördüğümüz gibi 15 Teşrinievvel =  10 Şevvâl pazartesi İstanbul’dan Üskü
dar’a geçmiş olan Osman Paşa 18 gün Üsküdar karargâhında kaldıktan sonra 
19 uncu gün yola çıkmış demektir).

18 Kânunuevvel =  15 Zülhicce, Sah: Özdemir-oğlu Osman Paşa’nm 
Kastamonu’ya varması ve Kırım meselesinin tesviyesi.

(Harimî-Çavuş Kurban bayramının şehirden iki menzil ötede geçirildiğini ve bay
ramdan sonra şehre girildiğini söylediğine göre, Paşa’nm işte bu gün Kastamonu’
ya varmış olması lâzımgelir. — Kışın şiddetinden dolayı yollarda ve bilhassa Bolu 
ve Gerede taraflarında pek çok sıkıntı çekilip bir çok insan ve hayvan telef ol
duğu arzedildiği için. Üçüncü Murad kış mevsiminin Kastamonu’da geçirilmesini 
emretmiştir. _  Bununla beraber, Vezir-i-a’zamın maiyyetinde bulunan sâbık Bos
na beylerbeyi Ferhad Paşa Sinop’da bekliyen filo ile ve pişdarlık vazifesiyle icab 
eden tedbirleri ittihâz etmek üzere Kefe’ye gönderilmiştir: Yukarda bu sene vu- 
kuâtınm «15 Teşrinievvel» fıkrasmda İstanbul’dan hareketini gördüğümüz Kılıc- 
Ali Paşa filosunun 24 Teşriniewel=19 Şevvâl Çarşanba günü Sinob’a varmış ol
duğu rivayet edilir. Bu filoda Kefe kuvvetlerini takviye edecek top ve mühimmatla
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bir mıkdar askerden başka Mustafa, Ömer ve Ali Paşalar gibi bâzı kıımandaniar 
da bulunduğu hakkında bir rivayet vardır. Bâzı menbâlarda Ferhad Paşa’nın' Kı- 
i'im meselesini «eshel vech üzre» tesviye etmiş olduğundan bahsedilirse de, bu pa
şaya izafe edSlen müphem role mukabil meselenin yukarda bu sene vukuâtmın 
«15 Teşrinievvel» fıkrasında Kefe’ye kaçmış olduğunu gördüğümüz Kırım Hânı 
İkinci Islâm-Giray’la kardeşi ve veliahdi olan Alp-Giray’m elbirliğiyle tesviye edil
miş olduğu hakkındaki rivayetler daha kuvvetlidir; Her halde bunların âsi ve ga- 
asıp yeğenleri Saâdet-Giray’la kardeşlerini Kefe civarındaki «Andal» ovasında 
tenkil ederken Kefe’de bulunan Osmanlı kuvvetlerinden de istifade ettikleri mu
hakkaktır. Bu vaziyet üzerine tabiî artık Vezir-i-a’zamın Kırım seferine hâcet kal
mamıştır. — Kırım gailesinin tesviyesi her halde çok büyük bir muvaffakıjryettir; 
Çünkü bu gaile yukarda bu sene vukuâtmın «15 Teşrinievvel» fıkrasında da gör
düğümüz gibi, Safavîlerle Ruslarm da iştirâkiyle çok g'eniş nisbetler alabilecek bir 
istidat göstermiştir),

1585 =  993 

15 Mart =  13 Kebî’ül-evvel, Cuma: Kastamonu’da bulunan Vezir-i-a’- 
zam Özdemir-oğlu Osman Paşa’nın Şark-serdârhğı hakkında İstanbul’dan 
Hatt-ı-Hümâyun gelmesi.

(Yukarda 1584 =  992 vukuâtmın son dört fıkrasında gözden geçirdiğimiz Kınm 
meselesinin tesviyesi Osman Paşa’nm artık o tarafa teveccüh etmesine hâcet bı
rakmamış olduğu için, o buhrandan istifade etmek üzere askerî hazırlıklarda bu
lunan Safavîlere karşı büyük bir harekete geçilmesini istiyen Üçüncü Muracî bu 
vazifeye hayatmm son yıllarını Safavî muharebelerinde geçirmiş olan Kafkasya 
fatihini memur etmiştir. Gene ayni- sene vukuatında gördüğümüz gibi, bu sırada 
Şark serdârlığmda bulunan Ferhad paşa askerin itaatsizliğine mâni olamadığı 
için gözden düşmüş ve kendisine vazifesinin nihayet bulduğu bildirilerek hemen 
İstanbul’a avdeti emredilmiştir; fakat her halde onun geri çağırılması menkûbi- 
yetinden ziyade o cephenin eski kurdu olan özd'emir-oğlu’nun askerî dehâsiyle 
büyük tecribelerinden istifade etmek içindir. — Harîmî-Çavuş Vezâret-i-uzmâ ma
kamına ilâveten Osman Paşa’ya Şark serdârlığmm tevcihi hakkındaki Hatt-ı-Hü- 
mâyun’u «14 Rebî’ül-evvel Cuma,, günü gelmiş gösterirse de, Cuma günü Rebî’ül- 
evvel’in 14 üne değil, 13 üne müsâdiftir).

4 Nisan ^  3 Rebî’ül-âhir, Perşenbe: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
özdemir-oğlu Osman Paşa’nm Kastamonu’dan Erzurum’a hardketl

(Yukanki fıkrada gördüğümüz Şark serdârhğı Hatt-ı-Hümâyûnu üzerine bir çok 
eyâletlere bir ta’mim gönderen Vezir-i-a’zam Anadolu’dan 12 Beylerbeyinin, Ru
meli’den 17 Sancak-beyinin askerleriyle ve İstanbul’dan da Sipahi ve Silâhdar bö
lükleriyle 300 Çavuş’un 400 «Darbezen» topuyla Sıvas’da maiyyetine iltihak etme
lerini emretmiş, ma’zul beylerbeylerinden 12 siyle ma’zul sancak-beylerinden 50 si
ni maiyyet askerleriyle sefere çağırmış ve Kırım hanlığıyla Çerkezistan beylerine 
de kuvvet göndermelerini emretmiştir.

Askerî hayatı bilhassa Yemen ve Kafkas cephelerinin cehennemleriyle buzları, 
dâimî mahrumiyetleri ve tükenmez muharebeleri içinde geçmiş olduğu için bu sı
rada kalp hastalığmdan muztarib olan zavallı kahramanın bu son seferindeki hâ
lini Peçevî şöyle anlatır ;
«Kendülerin hod İstanbul’a gelelidenberü mizâclaruna za’f-u-fütûr müstevli plnıuş 
idi ve gün günden kuvâsı za’f kuvvet bulmuş idi; Bizzarürî bu d'ef’a, taht-ı-rcvân 
ile revân olunmağı ihtiyar ittiler ve Tebriz’e değin öylece gettiler».
Müneccim-başı tarihinde Paşa’nın hastalığı Erzurum’da başjamış gibi gösterilirse de 
İstanbul havasının iyi gelmediği hakkındaki muhtelif rivayetlere nazaran İstanbul'da
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defa taht-ı-revân ile revân olunmağı ihtiyâr ittiler ve Tebriz’e değin öylece gitti
ler».
Müneccim-başı tarihinde paşa’nın hastalığı Erzurum'da başlamış gibi gösterilirse de, 
İstanbul havEisının iyi gelmediği halikındaki muhtelif rivayetlere nazaran İstanbul’da 
başlıyan hastalığın Erzurum’da şiddetlenmiş olmak ihtimali daha kuvvetlidir : Bu
nunla beraber, taht-ı-revan’la seyahat meselesini Erzurum’dan itibaren gösteren da
ha kuvvetli bir rivayet de vardır : Aşağıda bu sene vukuâtmın „11 Ağustos» fıkrasına, 
bakınız. — Sıvas’da özdemir-oğlu’nun emrinde toplanan ordu mevcudunu 200 - 300* 
bin gösteren muhtelif rivayetler vardır. Hammer’e göre Serdâr iaşe müşkilâtından 
dolayı 200 bin kişilik ordusundan 40 bin kişi terhis ederek 160 bin kişiyle yoluna 
devam etmiştir.
Harîmî-Çavuş Paşa’nın Kastamonu’dan hareketini «4 Rebî’ül-âhir Perşenbe» gÛ  
nüne müsâdif gösterirse de, Perşenbe günü o ayın 4 üne değil, 3 üne müsâdif- 
tir. — Osman Paşa’mn bu gün Kastamonu’dan -çıkıp üç gün şehir hâricindeki ka
rargâhında kaldıktan sonra 8 Nisan =  7 Rebî’ül-âhir Pazartesi günü yola çıkmış 
olduğu rivayet edilir).

1 Ağustos =  4 Şa’bân, Perşenbe : Ordunun Erzurum önlerinde ko
naklaması ve Kırım prenslerinden Gazi-Giray*la »Şecâatnâme» müellifi 
Dal-Mehmet Bey’in Safavî esaretinden kurtulup gelmeleri.
(Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu Osman Paşa Kastamonu’dan 
çıktıktan sonra Amasya-Tokat-Sıvas-Erzincan üzerinden Erzurum’a gelmiştir : 
İstanbul’a dönmekte olan sâbık Şark serdârı Ferhad Paşa Vezir-i-a’zamla To
kat konağında karşılaşıp iltifâtına mazhar olmuş ve Şark’daki hizmetlerinden 
dolayı padişaha hitâben bir takdirnâme aldıktan sonra yoluna devam etmiş
tir. — Yukarıki fıkrada da gördüğümüz gibi, ordunun toplanması Sivas konağın
da olmuştur: Hattâ bundan dolayı paşa’nın Sıvas’da yirmi gün kaldığı rivayet 
edilir. — Harîmî-Çavuş ordtınun Erzurum önlerine muvasalatını «5 Şa’bân» tari
hine müsâdif gösterirse de, gene kendisinin gün isimleri hakkındaki kayitlerine 
nazaran bizim burada esas ittihâz ettiğimiz «4 Şa’bân c= 1 Ağustos Perşenbe» 
tarihinin daha doğru olması lâzımgelir.
özdemir-oğlu Erzurum karargâhında bulunduğu sırada Safavî zmdanındart 
kurtulup kaçan iki mühim esir gelmiştir: Bunların biri sâbık ve lâhık Kırım 
hânları ikinci Mehmet-Giray’la İkinci Islâm-Giray’ın kardeşi olup 1581 =  988 vu
kuatının son fıkrasında gördüğümüz baskm hareketiyle meşhur olan Gazi-Giray 
ve biri de Osman Paşa’nm sadâretinden evvelki Şirvan ve Dağıstan serdâr- 
lığmda muhtelif vazifelerle maiyyetinde bulunmuş olan «Şecâatnâme» müellifi 
Dal-Mehmet Beydir; bunların her ikisi de Safavîlerin o zamanki mukabil taar
ruzlarında esir olup İran’ın Alamut kalesine sevkedilmişlerdir : 1582 =  990 vuku
atının «27 Ağustos» fıkrasına bakınız. Gazi-Giray kaled'e mevkuf tutulmuşsa da, 
zavallı Dal-Mehmet Bey ilkönce ilmine hürmeten biraz riâyet gördükten sonra 
kuyu gibi bir yer-altı zindanına atılmıştır! Bunlarm esaretten kaçıp kurtuluşları 
ayrı ayrıdır : Yukarda 1584 =  992 vukuâtmın „15 Teşrinievvel» fıkrasında 
gördüğümüz Saâdet-Giray ısyânında Dağıstanlıların da OsmanlIlara karşı Safavî- 
lere temâyül etmelerinden istifade etmek istiyen İran hükümeti Gazi-Giray-ı 
hizmetine alıp onu da OsmanlIlara musallat etmek için Alamut kalesinden çı
karmış ve işte bunun üzerine İran şâhı Muhammed-Hüdâbende’nin meşhur oğlu 
ve veliahdi Hamze-Mirzâ ile zâhirî bir samimiyet te’sisine muvaffak olan Gazi- 
Giray’m şefâati üzerine Dal-Mehmet Bey de zindandan kurtulup İsfahan’a gön
derilmiştir ; Oradan Şirâz’a ve Şirâz’dan da Basra’ya kaçan ve bu mâcerâsmda- 
yalın-ayak dilenerek bir çok sefaletler çeken «Şecâat-nâme» müellifi nihayet 
Bağdad ve Diyarbekir üzerlerinden Erzurum’a can atmıştır. Gazi-Giray da Sa
favîlerin hizmet teklifini kabul etmiş gfibi görünerek şehzâde Hamze-Mirzâ ile 
Tebriz’e geldikten sonra bir kolayını bulup Van’a kaçmış ve Van beylerbeyi 
Cağal-oğlu/Cağala-zâde Sinan Paşa da prensin Erzurum’a gelmekte olduğunu;
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Serdâr-ı-Ekrem’e bildirmiştir : Bu haber 3 Ağustos =  6 Şa’bân Cumartesi günü 
Erzurum ordugâhına gelmiş ve umumî bir memnuniyetle karşılanmıştır : Harî- 
mî-Çavuş’un «7 Şa’bân,, göstermesi bir gün hatalıdır.
Gazi-Gray bu haberden bir iki gün sonra gelmiş, hasta hâliyle otağından çıkıp 
bir ok-atımı kadar ilerliyerek kendisini karşılıyan eski dostu özdemir-oğluyla 
kucaklaşıp öpüşmüş, murassa hediyeleı' ve muhteşem hil’atlerle taltif edildikten 
İjaşka hususî bir otak kurulmuş ve orada bulunan Tatar ve Çerkeş efradına 
başbuğ tâyin edilmiştir : Bu suretle Gazi-Giray beş senelik uzun bir esâret devre
sinden sonra Osmanlı ordusunda tekrar hizmete başlamış demektir.
Vaktiyle Osman Paşa’nın Gazi-Giray’a Kırım hanlığını va’detmiş olduğu ve bu 
mesele bu sefer yeniden kurcalanınca Serdâr-ı-Ekrem’in Tebriz fethedildikten 
sonra va’dini icrâ edeceğinden bahsettiği hakkında bir rivayet vard'ır : Bu mesele 
için aşağıda bu sene vukuatının «29 Eylül» fıkrasına da bakınız).
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7 Ağustos =  10 Şa’bân, Çarşanba : Esmâ-Hân-Sultan’ın ölümü.

(Kanunî Sultan Süleyman’ın torunu, İkinci Selim’in kızı, üçüncü Murad’ın kız- 
kardeşi ve maktul Vezir-i-a’zam Sokullu-Mehmet Paşa’nın karısı olan Esmâ- 
Hân-Sultan’m Sokullu ile evlenmesi ve saray entrikalarındaki rolleri için 1562 =  
969 vukuatının «25 Eylül», 1574 =  982 vukuâtmın «22 Kânunuevvel» ve 1579=987 
’pukuâtımn da «12 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız. — Esmâ-Hân-Sultan, ilk ko
cası olan Sokullu-Mehmet Paşa’nın katlinden sonra, Budin beylerbeyi Kalaylıkoz- 
Ali Paşa ile evlenmiş ve ondan «Mahmud,, isminde bir oğlu olmuşsa da, bu ço
cuğu doğurduktan iki gün sonra kendisi ve elli gün sonra da çocuğu ölmüştür. — 
Esmâ-Hân-Sultan Ayasofya’daki İkinci Selim türbesinde medfundur).

11 Ağustos =  14 Şa’bân, Pazar : Vezir-i-a’izam ve Serdâr-ı-Ek- 
rem Özdemir-oğlu Osman Paşa kumandasındaki Şark ordusunun Erzu
rum’dan Tebriz’e hareketi.

(paşa’nın maiyyetinde bulunan Harîmî-Çavuş ordunun hareketini „15 Şa’bân 
Ahad» gününe müsâdif gösterirse de «Ahad =: Pazar» günü Şa’bân’ın 15 ine de
ğil, 14 üne müsâdiftir. — 1 Ağustos =  4 Şa’bân Perşenbe günü Erzurum konağına 
gelmiş olan Osman Paşa ordusu burada on gün kalıp son hazırlıklarını bitir
dikten sonra on birinci gün yola çıkmış demektir. — Kalb hastalığından muzta- 
rib olan Serdâr-ı-Ekrem zayıf bir rivayete göre Kastamonu’dan ve daha kuvvetli 
olan ikinci bir rivayete göre de işte bu Erzurum konağından itibaren ata bineme- 
diği için «Taht-ı-revan» la seyahat etmiştir : Yukarda bu sene vukuâtmın «4 Ni
san» fıkrasına da bakınız. — özdemir-oğlu’nun «Kara-Kaytas,, ism’nde çok yaşlı 
ve uğurlu bir harb atı vardır : Otuz yaşını geçmiş gösterilen bu meşhur atın kiş
nemesi zafer alâmeti sayılır! Âhiret yolculuğuna benziyen bu son seferine taht-ı- 
revan’la götürülen büyük serdârm Kara-Kaytas’ına binememesi bir rivayete naza
ran asker arasında hayra alâmet sayılmamıştır).

7 Eylül =  12 Ramazan, Cumartesi : Ordunun Çaldıran’a varması.

<«Çaldıran sahrâsı» bu tarihten 71 sene evvel Yavuz Sultan Selim’in meşhur za
ferini kazanmıya gelmiş ve geldiğinin ertesi gün de kazanmış oldüğu ermeyda- 
nıdır : 1514 =  920 vukuâtmın «22 ve 23 Ağustos» fıkralarına bakınız. Ordu bu
raya geldiği zaman o şanlı hâtıranın tâzelendiği rivayet edilir. Çaldıran’da bir 
gün kalan ordu içinde î

— Şâh geliyor!
diye bir şâyia çıkıp bu eski zafer sahnesinin uğurlu hâtırasından dolayı askerin



şevkine sebeb olmuşsa da, o sırada yakalanan bâzı esirlerden şahın 12 gün evveli 
yaylaya çıkmak üzere Tebriz’den ayrılmış olduğu öğrenilmiştir).

9 Eylül i=z 14 Ramazan, Pazartesi: «Kara-dere» konağında Cağal- 
oğlu kuvvetlerinin orduya iltihâkı.

(Bu sırada Van ve Erivan beylerbeyliğinde Câğal-zâde/Cağal-oğlu Yusuf Sinan 
Paşa bulunmaktadır : Bu paşa için 1583 =  991 vukuatının «18 Teşrinievvel» fık
rasına bakınız. — Mevcudu hakkında 6 binden 40 - 50 bine kadar muhtelif riva
yetler bulunan askerinin intizam ve ihtişâmiyle Serdâr-ı-Ekrem’in takdirini kaza
nan Cağal-oğlu’nun bundan iki gün evvel Çaldıran sahrasında orduya iltihak et
miş olduğu hakkında da bir rivayet varsa da doğru d'eğildir. — Bir kaç senedir hu
dut boylarında beylerbeyi olmak itibariyle Safavîlerin ahvâline yakmdan vâkıf 
olan Sinan Paşa bir rivayete göre kendi ricâsiyle bir konak önden gitmek üzere 
«çarhacı,, tâyin edilmiş ve ordu Hoy üzerinden Tebriz’e doğru hareketine devam 
etmiştir).

30 Eylül =  25 Kamazan, Cuma : Ordunun Sûfiyân/Sofyan menzi
linde konaklaması.

(Osman Paşa ordusunun Çaldıran-Karadere-Hoy-Merend/Marand üzerinden bu 
gün gelip konaklamış olduğu Sûfiyân/Sofyan menzili Tebriz’in şimaligarbîsindedri; 
bâzı menbâlarda Safavîlerle ilk muharebenin burada olduğundan bahsedilirse de 
doğru değildir : Orduda bizzat bulunarak kendi gözüyle gördüğü vukuâtı 
«Gançe-i bâğ-ı Murâd» ismindeki manzum monografisinde sırayla kaydetmiş olan 
Rahîmî-zâde İbrahim Harîmî-Çavuş bu noktayı şöyle anlatır :

Bist-ü-penciydî meh-i savmın eyâ rûh-î revân 
Asker-i İslama menzil oldu mülk-î Sûfiyân 
Gelmedi düşmen yoğ îdî karşu durmağa mecâl 
Lîk âzıkcî ile taşrâda kıldılar kıtâl

Sûfiyân konağmd'a gösterillen ilk muharebe bundan bir gün sonra bu menzille 
Tebriz arasındaki «Abvâr» konağında olmuştur: Aşağıki fıkraya bakınız. Bu gün 
yalnız Harîmî’nin «Azıkçı» dediği ve diğer bâzı müelliflerin de «otluğa giden 
at-oğlanları» dedikleri seyislerle Safavî pişdarları arasında bir «elleşme» ol
muş ve bu kavganın büyümesi ertesi günkü ilk muharebeyle neticelenmiştir ; 
İşte bımdan dolayı bâzı menbâlarda iki gün üstüste iki muharebe olmuş gibi gös
terilir. — Bu sırada Osman Paşa ordusunda Harîmî-Çavuş’dan başka ikinci bir 
müverrih olarak «Şecâatnâme» sâhibi Dal-Mehmet Bey de vardır ; Yukarda bu 
sene vukuâtının «I Ağustos>> fıkrasına bakınız. Fakat çok defa bu iki şahidin 
ifâdeleri arasında bile mühim farklara tesadüf edilir).

21 Eylül =  26 Ramazan, Cumartesi : Tebriz civarında «Abvâr» 
muharebesi.

(Bu ilk muharebe Tebriz’in şimaligarbîsine tesadüf eden ve yanlış olarak «Ali- 
vâr» şeklinde de kaydedilen «Âbvâr» da veyahut d'aha zayıf bir rivayete göre 
şehrin cenubuna tesadüf eden «Şam-Gazân =  Şenb-i-Gaazân» civârında vukua 
gelmiş gösterilir ; Bu tarihten 51 sene evvel Kanunî’nin meşhur Vezir-i-a’zamı 
Makbul-Ibrahim Paşa’nın bir kale yaptırarak tahkim etmiş olduğu «Şenb-i-Ga- 
azân» mevkii için 1534 =  941 vukuâtının «13 Temmuz» fıkrasına bakımz. Bu iki 
rivayetin birincisi doğru, İkincisi yanlıştır : Çünkü ordunun cenuba sarkması bu 
ilk muharebeden sonradır : Aşağıda bu sene vukuâtının «25 Eylül» fıkrasına 
bakmız.
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Safavîler bakımından bu vukuâtın en mühim menbâı olan «Târîh-i Âlem-ârây-; 
Abbasî), de Tebriz’in işgalinden evvel vukua gelen bu ilk muharebe tamamiyle 
meskût geçilmektedir : Buna mukabil OsmanlI menbâlarmdaki tafsilât arasmd'a 
da bâzı mühim ihtilâflara tesadüf edilir! Mesellâ Tebriz’i kurtarmak için ge
len ve muhtelif menbâlarda «Şâh-oğ'lu» ve «Koç-kapan>> gibi lâkaplarla anılan 
İran veliahdi Sultan Hamze-Mirzâ ile Serdâr-ı-Ekrem Osman Paşa’nm bu mu
harebeye bizzat iştirâk edip etmedikleri kat’î surette belli olmıyacak kadar 
ihtilaflıdır! Bir rivayete göre Saf avı saltanatının kahraman veliahdi bu harbe 
bizzat iştirâk etmeyip bir dağ ardında durmuş ve ikinci bir rivayete göre de 
ordusunun harekâtım bizzat id'are etmiştir! Tıpkı bunun gibi, o sırada hasta bu
lunan özdemir-oğlu Osman Paşa da umumiyetle harbe iştirâk etmeyip harekâ
tın idaresini Van beylerbeyi Cağal-oğlu Sinan Paşa’ya havale etmiş gösterilirse 
de, Sinan Paşa’yı Diyarbekir beylerbeyi Solak-Ferhad-Paşa-zâde Mehmet Pa
şa ile beraber pişdar vaziyetinde gösteren ikinci bir rivayete göre Serdâr-ı- 
Ekrem Yeniçeri ile merkezde durup Anadolu askerini sağ ve Rumeli askerini 
de sol cenahına almıştır! Fakat birinci rivayet daha doğrudur. — Hamze-Mir- 
zâ’nın kumandasında en seçme askerlerden mürekkeb olan Safavî kuvvetlerinin 
mıkdarı hakkında da 12 bin, 17 bin ve 30 bin gibi muhtelif rivayetlere tesa
düf edilir : Bu sırada İran esas ordusunun Şâh Muhammed-Hudâbende kumanda
sında 0 ‘ â̂n yaylasma çekilmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır. — Kuşluktan 
ikindiye veyahut ikindiden akşama kadar sürmüş olan bu ilk muharebede her 
iki taraf da bir çok telefâta uğramış olmakla beraber, Hammer’in iddia ettiği 
gibi OsmanlIlar mağlûb olmamış, bilâkis Safavîler ric’ate mecbur oldukları için 
Tebriz yolu açılmış ve hattâ bundan dolayı Serdâr-ı-Ekrem başta Cağal-oğlu Si
nan Paşa olmak üzere muhtelif paşalara kıymetli mükâfatlar ve askere ihsanlar 
vermiştir.

Harîmî-Çavuş ordunun gurura kapılıp düşmanı tâkib etmemiş olmasını tenkid 
ederse de, bunu Serdânn hastalığıyla izah eden bir rivayet de vardır).

22 Eylül =  27 Ramazan, Pazar : Tebriz’de sokak muharebesi.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz «Âbvâr» konağından kalkan ordu bu sabah 
«Şûrâb» sahillerine gelmiştir : 'Türklerin «Acısu/Acıçay,, dedikleri «Şûrâb» ya
hut ((Telhrûd» ırmağı Tebriz’in şimalinden geçip garba doğru akarak Urmiye 
gölüne dökülür. Bir gün evvelki müsâdemede ric’at etmiş olan Hamza-Miızâ, 
OsmanlI ordusunun bu ileri hareketinde tekrar taarrruza geçmişse de bir ta
kım iz’ac hareketlerinden başka bir şey yapamamıştır. Vaktiyle Kanunî devrin
de OsmanlI ordusu buraya geldikçe şehrin harâb olmasını istemiyen Tebrizliler 
dâimâ teslim oldukları için bu sefer de orduda öyle bir ümid olduğu Harîmî-Ça- 
vuş’un şu beytinden anlaşılmaktadır :

Ânın îçün bir ikî mil denlü konuldu baîd
Sulh içün âdem gelür dîyû olûnurdû ümîd

Fakat bu seferki vaziyet büsbütün başkadır ; Iskender-Beg-Münşî’nin «Târîh-i 
Alem-ârây-ı Abbasî» sindeki izâhâta göre özdemir-oğlu Osman paşa daha Şarkî- 
Anadolu’da ilerlediği sıralarda İran şâhı Muhammed-Hudâbende’nin riyâsetinde 
bir «Kengeş =  Meşveret,, meclisi toplanmış ve bu meclisde Tebriz mese
lesi müzakere edilmiştir : Bir taraftan Osmanlı ordusunun azameti, bir taraftan Sa- 
favîlerin «Adı-yaman» lâkabını taktıkları Osman Paşa’nın bütün şarkı titreten as
kerî şöhreti ve nihayet bir taraftan da İran’a hâkim olan Türkmen oymakları 
arasında saltanat verâseti meselesinden dolayı jnllardanberi hüküm süren 
ihtilâfın o sırada dahilî bir harbe inkılâb edecek kadar şiddetlenmesi Safavî 
saltanatını temelinden sarsacak bir buhranla karşılaştırmıştır. Tabiî bu vazi
yette Safavî hükümeti bir taraftan dahilî buhranı yatıştırmıya çalışırken, bir 
taraftan da hâricî tehlikeye karşı koymak mecburiyetindedir : Şâhın riyasetin
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deki «Kengeş» meclisi işte böyle bir vaziyette toplanmıştır. O sırada İran tahtında 
bulunan ve Birinci Tahmâsb’ın oğlu olan Muhammed-Huhâbende’nin gözlerinden 
ma’lûl olması bu bedbaht hükümdarı ilkönce karısının, sonra Vezir-i-a’zamı Mirzâ- 
Selmân’ın ve nihayet bunlar sırayla izâlt edildikten sonra da oğlu ve veliahdi Ham- 
ze-Mirzâ’nın elinde oyuncak hâline getirmiştir : 1576 =  984 vukuatının «21 Mayıs» 
fıkrasına da bakınız.

Bu vaziyet bir taraftan da Safavî saltanatının istinâd ettiği Türkmen oymakları
nın beyleri arasında şiddetli bir ihtiras devri açılmasına sebeb olmuş, şâhın oğulla
rından ve Hamze-Mirzâ’nın kardeşlerinden henüz küçük bir çocuk olan Abbas- 
Mirzâ’nın Horasan valiliğinde bulunmasından istifade ve küçük prensin lalalığında 
birbirini istihlâf eden Türkmen beyleri Kazvin’deki merkezî hükümete karşı cephe 
alarak Hamze-Mirzâ’ya mukabil Abbas-Mirzâ’nın veliahdliğini te’mine kalkışmış, 
bu vaziyet üzerine Horasan’la Irâk-ı Acem veyahut şarkî İran’la garbî İran arasın
da şiddetli bir mücâdele başlamış ve bu tehlikeli mücâdele özdemir-oğlu’nun Tebriz 
seferi esnasında çok mühlik bir buhran derecesine varmıştır.

Bu son buhranın alevlenmesine sebeb olarak veliahd Hamze-Mirzâ’nm büyük bir 
densizliğinden bahsedilir ; Kahramanlığı nisbetinde sefahatiyle de şöhret bu
lan Safavî veliahdi bundan biraz evvel kadeh arkadaşlarmdan ve Ustaclu 
beylerinden Feth-oğlu Alikuli-Hân’ın sözüne kapılarak Ustacluların rakîbi olan 
«Türkmen» ismindeki oymağın beylerinden Tebriz valisi «Emîr-Hân’ı azledip 
İran’ın en müdhiş zindanı olan Kahkaha kalesine attırmış ve onun yerine 
Peth-oğlu Alikuli-Hân’ı Türkmen usulünce «Kardaşlık» ittihâz ederek Azerbay
can valiliğine tâyin etmiştir; basit bir şey gibi görünen bu idari değişiklik, haki
katte «Türkmen» oymağının yerine «Ustaclu» oymağının Azerbaycan’a hâkim 
olması demektir; işte bunun üzerine «Türkmen» 1er hem saraydan, hem ordu
dan çekilip Hemedân’a gitmişler ve oranın valisi olan Tekelü-Muhammed-Hân’la 
beraber Kazvin’e karşı cephe almışlardır! Kâşân valisi Muhammed-Hân-Türkman 
da bunlara iltihak etmiş ve bu suretle Tekelü ve Türkmen oymakan Kazvin 
hükümetine karşı Hemedân’ı bir muhâlefet ve mücâdele merkezi hâline getir
mişlerdir : Veliahdin işte bu vaziyete karşı Kahkaha kalesindeki Emîr-Hân-ı idâm 
ettirmesi dâhili mücâdelenin başlamasına sebeb sayılır. Tabiî bu suretle Horasan’
dan sonra Irâk-ı-Acem’in cenubu da şimalinde bulunan pâyıtahta karşı cephe al
mış demektir ; özdemir-oğlu’nun Azerbaycan seferi işte bu karışık vaziyete tesa
düf ettiği için, hükümete karşı muhalif vaziyet alan «Türkmen» ve «Tekelü,, oy
maklarıyla bunların müttefikleri olan Fars ve Kerman kuvvetleri hükümetin 
OsmanlIlara karşı müdâfaa teşebbüslerine iştirâk etmek istememişlerdir.

Hâflisâtı Safavî bakımından tetkik eden «Alem-ârây-ı Abbâsî» ye göre, yukarda 
şâhın riyâsetinde toplandığından bahsettiğimiz «Kengeş» de Osman Paşa’nın teh- 
did ettiği Tebriz’in askerî vaziyeti görüşülürken iki fikir münakâşa edilmiştir :

1 — İtidal ve ihtiyat tarafdârı olan bâzı beyler büyük ve mâmur bir ticaret merkezi 
ve hattâ o zamanki İran’ın en zengin şehri olan Tebriz’in harâb olmasına meydan 
vermemek için tıpkı vaktiyle Birinci Tahmâsb’ın Kanunî’ye karşı yaptığı gibi tah
liye edilmesini, şehir ahalisinin «Karaca-dağ» a naklini, iâşe yollarının tutulmasmı 
ve bu suretle büyük bir ordu toplanmasına vakit kazanılıp OsmanlIlara istediği za
man istenildiği yerde taarruz edilmesini teklif etmişlerdir;

2 — Bir çok müfrit ve mağrur şahsiyyetler Tebriz’in yüz bini bulan erkek nüfusun
dan yarısının eli silâh tutanlardan olduğunu, bunların kadınlarıyla servetlerini mu
hafaza ve müdâfaa etm.ek için icâbında sokak muharebesi bile yapabileceklerini ve 
onlar içerden müdâfaa ederken dışardan da eldeki Safavî kuvvetlerinin taarruza 
geçmeleri Osmanlı ordusunu iki ateş arasında bırakmış olacağını ileri sürmüşler ve 
Kengeş’de bulunan Tebriz mümessilleri de bu fikre iştirâk etmişlerdir.

Uzun bir münakaşadan sonra işte bu ikinci fikir üzerine ekseriyyet hâsıl olmuş.
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«Âlem-ârây-ı Abbasî» müellifinin dediği gibi doğru yol bırakılıp yanlış yola sapıl
mış, yâni bu gibi meclislerde hemen dâimâ görüldüğü gibi hissin sesi aklın sesini 
bastırmıştır.
Tebriz ahâlisine derhal tebliğ edilen bu karar üzerine halkın şehirden çıkması kafi 
surette men’ed'ilmiş ve hattâ yasak dinlemiyerek çıkmıya kalkışacak kimseler için 
çok ağır cezalar tâyin olunmuştur.
Tebriz’in bâzı Osmanlı menbâlarında da temas edilen müdâfaa tertibâtı işte bu 
karar üzerine yapılmıştır. Bu tertibât ikiye ayrıhr ; îlk iş olarak mahalle teş
kilâtı yapılmış, her sokak ve mahalle teşekkülünün başına o semt ahâlisinden bir 
kumandan tâyin edilmiş ve işte bu milis teşkilâtınm gayretiyle ikinci iş olarak 
şehrin her tarafında ((Gûşe-bend>>ler, siperler, meterisler kurularak kuvvetli bir 
tahkîmât şebekesi vücuda getirilmiştir.
Şehir civârındaki «Şûrâb =  Acısu» konağına gelen Osmanlı ordusunda beklen
diğinden bahsedilen teslim teklifinden eser çıkmaması işte bundan dolayıdır. 
Fakat bu intizar uzun sürmemiş, Osmanlı alayları Azerbaycan’ın bu zengin ve mâ
mur merkezine doğru ilerliyerek şehrin şimaliyle şimaligarbîsinde bulunan «İs
tanbul» ve «Geçil» kapularmdan içeri girmiş, sokak tahkimâtı topla yıkılmış, dün
yanın en muntazam ordusuna karşı Tebrizlilerin milis teşkilâtı mühim bir muka
vemet gösteremediği için ahâli korkuya kapılmış ve bir kaç müsâdemeden sonra 
OsmanlI kuvvetleri şehrin şarkındaki «Sâhib-âbâd,, meydamyla «Devlethâne-i Hü
mâyûn» ismindeki saraya kadar ilerlemişlerdir : Osmanlı menbâlarına göre «Sul- 
tan-Hasan =  Uzun-Hasan» câmiinin de bulunduğu bu kısım şehrin yarısı demektir. 
İşte bu suretle o gün akşama kadar Tebriz’in yarısı harben işgal edilmiş, o gece 
icâb eden yerlere toplar yerleştirilmiş, müfrezeler konulmuş ve sokaklarda kollar 
gezmiştir.
Osmanlı menbâlarında Safavîlerin Tebriz muhâfızı olarak yukarda Azerbaycan 
valiliğine tâyin edilmiş olduğunu gördüğümüz Ustaclu beylerinden „Feth-oğlu 
Alikuli-Hân»dan bahsedilirse de, o sırada bu bey veliahdın maiyyetine iltihak et
miş olduğu için Tebriz muhâfızlığına onun kardeşi «Hüsejm-kuli-Sultan» tâyin edil
miş ve gene Ustaclu beylerinden «Pîr-i-Gayb-Hân,, da bir mıkdar kuvvetle yardı
ma memur olmuştur : Şehir muharebesinin umumî idaresi işte bu iki beyin elin
dedir.
Uzun zaman İran’ın pâjntahtı olan Tebriz şehrinin o sırada çok mâmur olduğu 
rivayet edilir : Asırlardanberi İran’a hâkim olan Türk hânedanlanmn kurdukları 
muhteşem saraylar, altın ve lâcivert işlemeli konaklar, iki üç katlı ve çinilihanlar. 
hamamlar, camiler, medreseler, „Hıyâbân>> denilen ağaçlı yollar, bağlar, bahçeler 
ve her türlü medenî âbideler bu büyük ve zengin ticaret merkezini Asya’nın en par
lak sitelerinden biri ve hattâ Iskender-Beg-Münşî’ye göre birincisi hâline getirmiş
tir; gene ayni menbâa göre umumiyetle zengin tüccarlardan mürekkeb olan halka 
ait evler bile başka memleketlerdeki ümerâ konaklan kadar güzeldir, özdemir- 
oğlu Osman Paşa’nın maiyyetinde bulunan «Şecâatnâme» müellifi Dal-Mehmet Bey 
Tebriz’de Safavî devrine ait iki saray gösterir : Bunlann en güzeli Birinci Tah- 
mâsb’ın yaptırdığı «Heşt-Bihişt», öteki de yukarda bahsi geçen eski Azerbaycan 
valisi Emîr-Hân’ın yaptırdığı «Beylerbeyi-sarayı» dır; fakat bunlardan başka 
Iskender-Beg-Münşî’nin «Devlethâne-i-Hümâyûn» dediği «Çerendâb» sarayı da 
vardır ; Gene ajmi menbâa göre bu üçüncü sarayın „ Heşt-Bihişt» civârında olduğu 
anlaşılmaktaysa da bu gün harâbesi bile kalmamıştır : Yalnız «Heşt-Bihişt» ve 
«Beylerbeyi» saraylarının hârâbeleri veyahut bâzı bakıyyeleri vardır. _  Tebriz’in 
OsmanlI ordusuna teslimi için aşağıki fıkraya bakınız).

22/23 Eylül 27/28 Ramazan, Pazar/Pazartesi gecesi: Tebriz şeh
rinin teslim olması.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz sokak muharebelerinin muvaffakıyetsizlikle ne- 
neticelenip şehrin yansı kadar yerin Osmanlı ordusu tarafından işgal edilmesi ve
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Tebriz’in şimalindeki Surhâb dağını ve bilhassa bu dağ-ın üstünde «Devlethâne-i- 
Surhâb» denilen şato tarzındaki müstahkem sarayı merkez ittihâz eden Safavî veli- 
ahdi Hamze-Mirzâ’nın idaresindeki kuvvetlerin de Osmanlı istilâsına mâni olma
ması ve olamıyacak vaziyette bulunması Tebriz’in müdâfaasına memur olan 
«Hüseyn-kuli-Sultan,, la «Pîr-i-Gayb-Hân» ın mai50^etlerindeki ümerâ ve askerle 
beraber gece karanlığ-ında şâhın maiyyetine iltihak etmek üzere şehirden kaçma;-la- 
rına sebeb olmuş ve işte bu vaziyet üzerine artık büsbütün ümitsiz kalan ahâli Ser- 
dâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu Osman Paşa’ya Tebriz müftisi «Mevlâna înâyetullâh- 
oğlu Mevlânâ Muhammed Ali» riyasetinde bir hey’et gönderip halkın malına ve 
canına dokunulmamak üzere «Aman verilmek» şartiyle teslim teklif etmişlerdir: 
Serdâr-ı-Bkrem sokak muharebelerinden ve şehrin yarısı işgal edilmiş olduğu için 
teslim teklifinin geç kalmış olmasından dolayı uzun serzenişlerde bulunmakla be
raber, halkın müslüman olması ve bu kad'ar güzel bir şehre kıyılamıyacağı gibi bir 
takım mülâhazalarla murahhasların ricâlarını kabul edip Osmanlı tâbiiyyetini ihti- 
yâr etmek şartiyle Tebrizlilere aman vermiş ve Harîmî-Çavuş’un :

Oturakdur dîyu nısf-ül-leylde oldû nidâ

mısrâından anlaşıldığına göre gece-yarısı orduya «Ateş-kes» emri verilmiştir r 
Bununla beraber îskender-Beg-Münşî’ye göre Tebriz zenginlerinden bir kısmı ser
vetlerini evlerinin gizli yerlerine sakladıktan ve hattâ gömdükten sonra gece ka
ranlığında aileleriyle beraber kaçıp gitmiş ve bunların çoğu şehir hâricinde îranlı 
çapulcular tarafmdan vurulmuştur. — İran’ın eski pâyıtahtı ve Azerbaycan’ın ta
rihî merkezi olan bu büyük ve mâmur şehir işte bu suretle Safavî Türklerinden Os
manlI Türklerine intikal etmiş demektir.
Tebriz şehri özdemir-oğlu Osman Paşa’nm son fethettiği yerdir : Bu şehir bu 
tarihten evvel Yavuz Sultan Selim’in «Çaldıran» ve Kanuıü Sultan Süleyman’ın 
«Irâkayn» seferinde üç defa daha İşgal edilmiş olduğu için, bu sefer dördüncü 
defa zaptedilmiş demektir; Çaldıran seferindeki ilk işgalinde Yavuz dokuz gün 
kalıp onuncu gün hareket edilmiştir : 1514 =  920 vukuatının «6 ve 15 Eylül» fıkra
larına bakınız. İkinci işgali Kanunî devrindeki Irâkayn seferindedir : 1534 =  941 
vukuatının «13 Temmuz» fıkrasma bakınız, üçüncü işgali de gene ajmi sefer es- 
nasındadır : 1535 =  941 vukuatının «30 Haziran» fıkrasına bakınız. Kanunî Sultan 
Süleyman o meşhur «Irâkayn,, seferinde Tebriz’e üç defa gelmiş, birincisinde 
bir gece, İkincisinde on sekiz gün ve üçüncüsünde de yedi gün kalmıştır ; 1534 ;=  
941 vukuâtmın «28 Eylül», 1535 — 942 vukuâtının «3 Temmuz», «20 Ağustos» ve 
«27 Ağustos» fıkralarına bakınız. Tebriz’in bu ilk üç işgalinden birincisiyle İkincisi; 
arasında 20, İkincisiyle üçüncüsü arasında 1 ve birincisiyle üçüncüsü arasında da 
21 sene geçmiştir ; Yavuz devrindeki ilk işgalle üçüncü Murad devrinde özdemir-oğ
lu Osman paşa’nın bu seferki dördüncü işgali arasında geçen müddet 71 senedir; 
Kanunî devrindeki ikinci ve üçüncü işgallerinden bu dördüncü işgaline kadar da 
50 - 51 sene geçmiş demekir. — Bu son işgalin bundan evvelkilerden farkı, şehrin 
mülhakatiyle beraber Osmanlı devletine ilhak edilmiş olmasında gösterilebilir: Aşa- 
ğıki fıkraya da bakınız.
Tebriz işte bu tarihten itibaren 18 sene, 28 gün Osmanlı idaresinde kalmıştır: 
1603 =  1012 vukuâtmın «21 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız).

23 Eylül :=  28 Ramazan, Pazartesi: Azerbaycan’ın Türkiye’ye ilha
kı ve bu iUıâk karartımı ilâm.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi Tebriz şehri 22/23 Eylül =  27/28 Ramazan 
Pazar/Pazartesi gecesi teslim olduğu için, gece-yarısmdan itibaren ateş kesil
miş ve bu sabah erkenden Serdârı-Ekrem ordyda bulunan beylerbeyleriyle 
sancak-beylerini vesair erkân ve ümerâyı büyük bir meclis hâlinde toplayıp 
ahâli mümessilleri Osmanlı tâbiiyyetini kabul etmiş oldukları için şehre aman 
vermiş olduğunu tebliğ etmiş, Tebriz başta olmak üzere bütün Azerbaycan’ın
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Türkiye’ye ilhak edilmiş olduğunu bildirmiş ve meclisde hazır bulunan ümerâdan 
bu ilhakın münâdîlerle orduya ilânını ve askerin artık Osmanh tebaasından olan 
ahâliye ve Osmanlı toprağı hâline gelen memlekete hiç bir zarar vermemelerinin 
'te’minini istemiştir. O sırada Osman Paşa’nın maiyyetinde bulunup vukuâtı bir şa
hit vaziyetinde tâkib eden Rahîmî-zâde İbrahim Harîmî-Çavuş «Gonçe-i bâğ-ı Mu- 
râd>> ismindeki manzum eserinde Serdâr-ı-Ekrem’in meclis toplamasından bahse- 
■derken bu mühim meseleyi şöyle anlatır ;

'Cem’ kıldî mîr-i-mirân û emîrânî hemân 
Dîdi Tebriz halkı tâbi’ olmağın virdüm emân 
Pâdişâhun oldu Âzerbâycân ikdâm ile 
Askerî zapteylenüz lutf île sa’y-î tâm ile 
Hem nida kılsun münâdîler didî ol sâzkâr 
Padişâhundur vilâyet kılmasunlar târmâr 
Hâzır olanlar didî fermânunâ canlar fedâ 
Ordu içre hep bu üslûb üzre olundû nidâ

Bununla beraber aşağıda bu sene vukuâtının «24 Eylül» fıkrasında görüleceği gibi, 
Yeniçerilerin ertesi gün yaptıkları çapulculuk çok büyük ve çirkin bir gaile şek
lini almıştır).

33 Eylül '=  28 Ramazan, Pazartesi: Osmanh saltanatının sonuna 
kadar kullanılan murassa tahtın Üçüncü Murad’a takdûni.

(Son Mısır valileri Hadını-Mesih ve Hadım-Hasan Paşa’lann zulümleriyle irtikâp
ları halkın çok haklı şikâyetlerine sebeb olmuştur ; Bunlardan Hadım-Mesih’in altı 
senede binden fazla adam idâm ettirdiği ve halefi olan Hadım-Hasan’ın da. zulüm 
ve rüşvetle efsânevî hazîneler topladığı rivayet edilir! îşte bundan dolayı Kanunî 
devrindeki «Aîakbûl-lbrahim Paşa» ya nazire olarak Üçüncü Murad devrinde de 
padişahın «Ayşe-Sultan» ismindeki kızının nişanlısı olan Boşnak devşirmelerinden 
vezir İbrahim paşa valilikle Mısır’ın ıslâhına mâmur olmuştur : Kanunî devrindeki 
Vezir-i-a’zam Makbûl-tbrahinı Paşa’nın Mısır ıslâhâtına hareketi için 1524 =  930 
vukuâtının «30 Eylül» fıkrasına bakınız. Kanuni’nin İbrahim’i gibi üçüncü Mu- 
rad’ın İbrahim’i de padişahın hem makbûlü, hem dâmâdı olmakla beraber henüz 
Vezir-i-a’zam değildir ; Bu paşa, 1582 =  990 senesinin sonlarında Rumeli beyler
beyliğinden vezirliğe terfi edilip Kapdan-ı-Deryâ Kılıc-Ali Paşa’nın kumandasındaki 
donanmayla Iskenderiyye’ye gönderilmiştir.
İbrahim Paşa’nın Mısır’daki icrââtı ıslâhattan ziyâde muazzam bir servet top
lamaktan ibaret gösterilir! Kölemen beylerinin asırlar boyunca yığdıkları servet
lerden dolayı o zamanki Ivlısır çok zengin bir memleket vaziyetini hâlâ muhâ- 
faza etmektedir : Fazla olarak, İbrahim Paşa’dan evvelki son vali Hadım- 
Hasan Paşa’nın biriktirdiği hazîneleri azledildiği zaman gizlemiş olduğu da riva
yet edilir! İbrahim Paşa işte bunları bulup zaptetmiş ve tıpkı selefi gibi ken
disi de Mısır zenginlerinden bir hayli servet toplamıştır.
Ötedenberi ölkeler fethetjniş muzaffer kumandanların seferlerinden dönerken 
padişahlara harb ganimetlerinden hediyeler takdim etmeleri âdettir : Meselâ 
Barbaros merhumun Akdeniz zaferlerinden ve Hadım-Süleyman Paşa’nın da 
Hint-deniziyle Kızıl-deniz seferlerinden Kanunî Sultan Süleyman’a getirdikleri 
ganimetler Osmanh müverrihlerinin dillerinde destan gibidir : Misâl olarak 
1537 =  944 vukuâtının «Eylül-Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. Osmanh müessesele- 
rinin bozulmıya başladığı Üçüncü Murad devrinde bu eski zafer an’anesi de 
tereddi ederek taşradan İstanbul’a gelen bütün paşalarla beylere teşmil edil
miş olduğu için, İbrahim paşa’nm iki buçuk sene Mısır’da kaldıktan sonra ya
vuklusu Ayşe-Sultan’la evlenmek üzere İstanbul’a gelirken her halde kaynata
sını her keşten fazla memnun edecek en parlak „pîşkeş»lerle gelmesi pek ta-
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bildir! İbrahim Paşa bu hususta yalnız Mısır’dan değil, Suriye’den de istifade et
miştir.
İstanbul’a gelirken Şam-Trablusu’na kadar kara yolunu tâkib etmiş olan Paşa, 
Mısır’dan sonra Suriye ıslâhâtiyle de meşgul olmuş ve rivayete nazaran yirmi bin 
askerle büyük bir tenkil hareketine girişerek Suriye’nin Sayda’dan Akkâ’ya ka
dar sahil boyuna hâkim olan Dürzü beyi «Maan-oğlu» nu hem sızdırmış, hem 
vurmuştur! O sırada Lübnan’la Suriye’de beş Dürzü beyliği vardır : Bunların üçü 
OsmanlI hâkimiyyetine boyun efdiği halde, en mühimleri olan Maan-oğlu’nun kafa 
tuttuğu ve hattâ İbrahim Paşa Suriye’ye geldiği zaman kendisini karargâhına 
dâvet ettiği halde itimâd etmediği için gelmemiş olduğu rivayet edilir : Paşa’nın 
Dürzülere karşı gösterdiği şiddet işte bundandır; o sırada İstanbul’dan 
25 gemilik bir filo ile gönderilen asker de Sayda’da karaya çıkarılmış, tenkil ha
reketlerinde bir çok ganimetler alınmış ve hattâ bir rivayete göre o zamanm 
âdetanee İstanbul’a zafer alâmeti olarak dört yüz kelle gönderilmiştir! İb
rahim Paşa Lübnan emâretine Osmanlı tarafdârı olan Baalbek emîri «Ali-bin- 
Harfûş» u tâyin ettikten sonra, Kılıç-Ali Paşa’nın Şam-Trablusu’na götürdüğü 
25 kadırgalık filoyla İstanbul’a dönmüş ve padişaha getirdiğri hefflyelerin bir 
kısmım işte bu 28 Ramazan =  23 Eylül Pazartesi günü ve bir kısmını da bayram
dan sonra 6 Şevvâl =  1 Teşrinievvel Salı günü takdim etmiştir, 
îlk takdim edilen «pîşkeş» 1er «Taht-ı zümürrüdîn» denilen ve Osmanlı saltanatının 
sonuna kadar kullanılan büyük ve altın üstüne murassâ tahtla «altmış üç yük ha
zîne ki yüz yetmiş üç bin üç yüz beş altun» paradır. İki gfün sonraki bajni’am münase
betiyle bu muhteşem tahtın kurulmasına bizzât şâhid olan Selânikî-Mustafa Efendi 
şu izfihâtı verir :
«Seksen bin miskal altundan bir taht-ı zümürrüdîn ki envâ’ kıymetlü cevâhir ile 
müzejryen ve murassa’ olup üstâd-ı kâmiller kemâl-i letâfetde tarh-u-tarsî itmüşler: 
Meselâ ednâ cevâhir ki zeberced ve pîrûzedür, beyza-1 kebûterden aşağı olanı 
komamuşlar ve Frenk-pesend yâkutun zerd-ü-kebûd olanım ve zümürrüdün ef’iyi 
kör iden gaayet a’lâlarunu nazara merguub mevâzıa vaz’idüp bir veçhile zib-ü-ziynet 
virüp kalemkârlukda ve savadda ol denlü ızhâr-ı kemâl-i san’at itmüşler ki bu veç
hile nümûne-i devrân herkiz görülmüş ve işidilmiş değüldür».
Bu muhteşem tahtın altın aksâmmı «seksen bin miskal» gösteren Selânikî’nin 
rivayeti doğru olduğu takdirde, bir «miskal» bir buçuk dirhem hesabiyle tah- 
tm üstünde 120 bin dirhem, yâni eski okka dört yüz dirhem hesabiyle tam üç 
yüz okka altun bulunması lâzımgelir! Bu altın tabakanın üstünde en küçükleri 
birer «beyza-i kebûter =  güvercin yumurtası» büyüklüğündeki kıymetli taşlar da 
umumiyetle zebercedle sarı ve mavi yâkuttur ; Selânikî’nin «ef’îyi kör» ettiğinden 
bahsettiği zümrütler de «Rûhullâh-il-Kazvînî» nin «Cevher-ül-cevâhir» ine göre en
gerek yılanlarmın gözlerini kör ettiğine ve hattâ ezilip yutulduğu takdirde bu teh
likeli jnJanın zehrini tesirsiz bıraktığına inanılan çok kıymetli ve nâdir bir zümrüt 
nev’idir.
İbrahim Paşa’nın bu muhteşem tahtı Mısır’dan getirdiği mâlûm olmakla beraber, 
nasıl temin ettiği ve kimin yaptırdığı pek belli değildir; Hammer’in rivaye
tine göre Mısır san’atkârlarından Derviş Bey’in nezâreti altında kuyumcu İbrahim 
Bey tarafından yapılmıştır : Vezir İbrahim Paşa’nın tJçüncü Murad’a ilk parti ola
rak takdim ettiği bu tarihî tahtla 173,305 duka altını Mısır beylerinin hediyesidir. 
Selânikî’nin biraz müphem bir ifâdesine göre Derviş ve İbrahim Beyler bu tahtı 
Mısır’da yaptırdıktan sonra İstanbul’da kurmuşlardır ;
«Üınerây-ı Mısriyyeden nekkaş ve ressâm Derviş ve Dergâh-ı-Âlî müteferrikagânı 
zümresine ilhak buyurulan kuyumcu İbrahim Bey san’atları ile mükemmel olup 
kuruldu».
Hammer bunu Mısır beylerinin hediyeleri içinde gösterdiği halde, hiç bir mehaz 
zikretmiyen Hayrullâh Efendi bilâkis İbrahim Paşa’nın yaptırmış olduğuna 
kaani’dir :
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«Müşarünileyh İbrahim Paşa altundan masnû’ zümürrüdiü yâkutlu bir taht-ı âlî-baht 
tanzim ettirüp padişaha takdim eyledi».
Bir müfredat defterine istinâd eden Hammer mütercimi Atâ Bey’e göre de : 
«Mısır beyleri nâmma değildir; İbrahim Paşa’nın topladığı şeylerdendir».
Bu tarihten üç gün sonra 1 Şevvâl =  26 Eylül Perşenbe tarihine tesadüf eden 
bayram günü bu murassa taht Topkapu sarayında «Bâb-us-Saâde =r Ak-ağralar 
kapusu» önüne kurulmuş, Üçüncü Murad o gün devlet ve saray erkânının bayram 
tebriklerini işte bu yeni tahtında kabul etmiş ve saltanatın ilgasına kadar geçen 
337 sene içinde Osmanlı padişahları cülûs ve muâyede merâsimlerinde ekserijryetle 
işte bu altın ve murassa tahta oturmuşlardır. Bununla beraber, bâzen başka tahtlar 
da kullanılmıştır.

Murassâ tahtın takdiminden bir hafta sonra İbrahim Paşa’nın kaynatası üçüncü 
Murad’a takdim ettiği şahsî hediyelerin kıymeti de «yirmi kerre yüz bin altun», 
yâni iki milyon altın tahmin edilmiştir).

24 Eylül =  29 Ramazan, Salı : Tebriz yağması.

(Tebriz şehrt işgal ve ilhak edilmiş olmakla beraber, Serdârlık karargâhiyle ordu 
kuvây-ı-külliyesi iki gündür «Şûrâb =  Acısu» boyundadır : Yukard'a bu sene vu
kuatının «22 Eylül,] fıkrasına bakınız. Onun için dışarda bulunan Yeniçerilerle 
Segbanlar Serdâr-ı-Ekrem’in «23 Eylül» fıkrasında gördüğümüz ilhak karariyle 
beraber ilân ettiği «Aman» şartının neticesi olan yağma yasağına taham
mül edemiyerek bu sabah erkenden çapulculuğa başlamışlar ve hattâ ahâliden el
lerine geçirdiklerini esir almıya kalkışmışlardır : Tabiî bu çirkin hareket Serdârın 
bir gün evvel ilân ettiği teslim şartlarına mugayirdir! Onun için özdemir-oğlu 
Osman paşa’mn hastalığına rağmen atına binip işin önüne geçmek için pek çok 
uğraştığı rivayet edilir : Fakat Paşa’nın gayreti halkı esâretten kurtarabilmişse de 
yağmaya mâni olamamıştır; tabiî bunun sebebi, şehre harben girmiş olan askerin 
kan hakkı iddia ederek aman tanımamasıdır. Harîmî-Çavuş hasta serdârın bu müş- 
kil vaziyetini şöyle anlatır :

Fitneye bâis olur göi’dü yok ol işde savâb 
Emri tûtulmâduğundan çekdiler gaayet hicâb 
Mâl yağmâsî içün virdî rızâ çünkim vezîr 
Râzı olmâdı velî kavmîni kılmâğâ esîr 
Tiz nidâ oldû esîrînî getürsün her kişî 
Kim inâd eylerse hayr olmâyısar ânun işî

İşte bu suretle âsi askerlerin ellerinden bin müşkilâtla kurtarılıp ordugâha topla
nan esirlerin :

Pâdişâh-î dîne kul olduk nedür bû zulm-ü-hayf

diye feryâd ettikleri ve mallarından vazgeçip canlarını kurtarmak için çığlıklar ko
pardıkları rivayet edilir :

Bir musibet vâki’ oldû kavm-i Tebrîze o gün 
Nâle vû zârîlerî kıldî felek bağrînı hûn

Bununla beraber hiç kimsenin kanına girilmemiş ve hattâ esâretten kurtarılanlar 
Paşa’nın emriyle serbest bırakılmıştır :

Cem’idûben şehre gönderdiler ol dem pür melâl 
Tâ ki her kes hânesinde öturâ âsûde-hâl

İşte bu çirkin vak’adan anlaşılacağı gibi. Yeniçeri ocağı uzun zaman memleket 
içinde bir fitne ve fesat kaynağı olduktan sonra, artık hudut boylarmda ve 
hattâ memleket dışındaki harb sahnelerinde bile devletin baş belâsı hâline gel-
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mistir : Bilhassa Üçüncü Murad devrindeki Şark seferlerinde bu acı vaziyetin bir 
çok tecellilerine tesadüf edilir).
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35 Eylül =r 30 Ramazan, Çarşanba : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Özdemlr-oğlu Osman Paşa’nm Tebriz’e girişi.

(22 Eylül=27 Ramazan Pazar günündenberi Tebriz’in şimalindeki «Şûrâb =  Acı- 
su/Acıçay» boyunda bulunan ordu bu gün şehrin cenubuşarkîsine tesadüf eden ve 
«Gonçe-i bâğ-ı Murâd» da «Serendâb» tahrifine uğrıyan «Çerendâb» semtine gel
miştir : O sırada Eîrzurum defterdarlığında bulunduğu için vukuâtı yakından 
tâkib eden Gelibolulu-Alî ordunun «Şam-Gazan =  Şenb-i-Gaazân» konağından 
«Şûrâb» konağına nakletmiş olduğundan bahsederse de doğru değildir : Çünkü 
ordu Tebriz’e şimaligarbîden gelmiştir, halbuki «Şenb-i-Gaâzan» şehrin cenubun
da ve cenubugarbîsine müsadif bir vaziyettedir. Bâzı Osmanh menbâlarm- 
da ((Şûrâb» ın kıble, yâni cenup tarafında bir sahrâ gösterilmesi de doğru 
değildir. Fazla olarak o sırada Safavîler tarafında bulunan «Âlem-ârây-ı Abbâsî» 
müellifi Iskender-Beg-Münşî OsmanlI ordusunun «Şurâb =  Acısu» dan kalkıp 
Tebriz’in cenup tarafına gelerek «Çerendâb» da konaklamış olduğundan bahset
mekte olduğu gibi, özdemir-oğlu Osman Paşa’nın maijryetinde bulunan Harîmî- 
Çavuş da «Acısu =  Şûrâb» menzilinden kalkılıp şehrin şarkına tesadüf eden «Se
rendâb =  Çerendâb,) mevkiine gelinmiş olduğundan bahsetmektedir : Iskend'er- 
Beg’in «Çerendâb» ı cenupta göstermesine mukabil Harimi-Çavuş’un «Serendâb» ı 
şarkta göstermesi her halde bu isimdeki kenar-mahalle ile şehir kapusunun cenubu- 
şarkîye tesadüf etmesinden mütevellid olmalıdır. Tebriz’in 26 mahallesinden biri 
sayılan «Çerendâb» ın o zaman bağlık-bahçelik bir yer olduğunu söyliyen Harimî- 
Çavuş işte bu bağlarla bahçeler arasında çadırlar kurulduğundan bahsetmektedir. — 
Serdâr-ı-Ekrem bu gün Çerendâb karargâhından şehre girip câmilerle sarayları 
gezdikten sonra otağına dönmüştür. — Askerin bu gün gene bâzı taşkınlıklarda 
bulunduğu ve meselâ şâhm sarayım yıkmıya kalkıştıkları rivayet edilir).

26 Eylül =  1 Şevval, Perşenbe : «îki bayram» tebriki.

(Bu gün erkân ve ümerânın hem Ramazan bayramı, hem Azerbaycan fethi münase
betiyle Serdâr-ı-Ekrem’i tebrik edip hil’atlerle taltif edilmiş olmaları «lydeynin iç
timâi» sayılır).

37 Eylül =  3 Şevval, Cuma : Tebriz’de ilk Cuma-namazı.

(Garb’ın Hıristiyan şehirleri fethedildikçe en büjrük kiliseleri derhal camiye tahvil 
ederek ilk Cuma-namazımn askerî merasimle kılınmasını millî bir an’ane hâline 
getiren Osmanh Türkleri bu an’aneye Şiî şehirlerinde de riâyet etmişlerdir; Şiîlerin 
«Çehâr-Yâr’a sebb-ü-şetm„ ve «Sebb-i Şeyheyn» âdetlerinden dolayı Sünnîler naza
rında bir Şiî câmiinin zaptı bir Hıristiyan kilisesinin câmiye tahvili kadar mü
himdir : «Sebb-i Şeyheyn» meselesi için 1555 =  962 vukuâtının «29 Mayıs» fık
rasına bakınız. — Büyük bir alayla şehre giren Osman Paşa «Sultan-Hasan=Uzun- 
Hasan» câmidnde erkân, ümerâ ve askeriyle beraber Cuma-namazı’m kılmış ve 
üçüncü Murad nâmına hutba okunmuştur; bu merâsime şehirdeki Sünnîler 
de iştirâk etmişlerdir : Milâdî takvim hesabiyle ve aradaki «Gregorien» ıslâhâtı da 
hesab edilmek suretiyle bu tarihten 71 sene 9 gün evvel Yavuz Sultan Selim’in ayni 
câmide kıldığı ilk Cuma-namazı için 1514 =  920 vukuâtının «8 Eylül» fıkrasına 
bakımz).



29 Eylül =  4 Şevval, Pazar : Tebriz kalesinin inşâsına başlan
ması.

(Umumiyetle 2 Şevvâl =  27 Eylül Cuma tarihinden bahsedilirse de o gün bayram 
tatiline tesadüf etmektedir; fazla olarak özdemir-o|rlu’nun maİ3ryetinde bulunan 
Harîmî-Çavuş Serdâr-ı-Ekrem’in 3 Şevvâl =  28 Eylül Cumartesi günü şehri gezip 
kale yerini seçtikten sonra işte bu 4 Şevvâl =  29 Eylül Pazar günü inşaâta başlan
mış olduğunu :

Çâr Şevvâl oldu çün yevm-ül-Ahaddâ âşkâr
Bâşlandî olmagâ ta’mîr o hısn-î nâmdâr

beytiyle tasrih etmiş olduğu için, burada onun şehâdeti diğer rivayetlere tercih 
edilmiştir.
Bu meşhur kalenin ikmal tarihinde de ihtilâf vardır : Osmanlı menbâlannda inşa
atın 30, 34, 35, 36 ve Safavî müverrihi îskender-beg-Münşînin «Târîh-i Âlem-ârây-ı 
Abbâsî» sinde de 40 gün sürmüş olduğu hakkında birbirini tutmaz bir takım riva
yetlere tesadüf edilir! Fakat umumiyetle inşaâtm ordu Tebriz’den hareket etmeden 
evvel ikmâl edilmiş olduğunda ittifak edildiğine ve ordunun hareketi de 4 Zülka’de 
=  28 Teşrinievvel pazartesi gününe müsâdif olmasına nazaran en kuvvetli rivaye
tin inşaâtı 30 gün sürmüş gösteren birinci rivayet olması lâzımgelir. 
özdemir-oğlu’nun seçtiği kale yeri «Heşt-Bihişt» saraymm bulunduğu sâhadır : 
Sarayı da içine alacak kadar geniş tutulan kalenin çevresi on iki bin yedi yüz 
arşın gösterilir : Askere kol kol taksim edilmiş olan inşaât büyük bir gayret ve 
sür’atla ikmâl edilmişse de, kale içinde evler yapmaya vakit müsâid olmadığı ve 
mevsim sonunda ordu kışlağa çekileceği için, şahın sarayı Beylerbeyine ve müş- 
temelâtı da Tebriz muhâfazasmda kalacak askere tahsis edilmiştir. — Kuvvetli 
toplarla takviye edilen kaleye 7 - 8  bin muhâfız konulmuş olduğunda umumiyetle 
ittifak edilmekle beraber, bu mıkdârı on beş bin gösteren daha zayıf bir rivayete de 
tesadüf edilir.
Serdâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu Osman Paşa’nın Tebriz’de bir kale yaptırması, Os
m a n lI  hâkımiyyetinin Yavuz ve Kanunî devirlerindeki muvakkat işgaller gibi ge
çici bir muvaffakiyetten ibaret kalmayıp sağlam temellere dayanmasını te’min 
maksadiyle izah edilir: Vaktiyle Kanunî devrinde iyi bir asker olmıyan Vezir-i-a’- 
zam Makbûl-Ibrahim Paşa da „Şenb-i-Gaazân» da bir kale yaptırmışsa da, şehir 
hâricinde bulunduğu için bir çok tenkitlere uğrıyan o lüzumsuz kaleden hiç bir 
fayda görülmemiştir : 1534 =  941 vukuâtınm «13 Temmuz» fıkrasına bakınız, işte 
bundan dolayı özdemir-oğlu bu sefer şehir içinde bir kale yaptırmakla Makbûl- 
İbrahim Paşa’nın hatâsını tashih etmiş demektir.
Serdâr-ı-Ekrem’in tedbirleri bundan da ibaret değildir ; Azerbaycan’ı Osmanlı 
hâkimiyyetinde tutabilmek için Tebriz kalesiyle Erzurum ve Van gibi hudut vilâ
yetlerinin kuvvetlerini kâfi görmiyen Osman Paşa’nın Kırım Hânlığını da bu va
zifeyle mükellef tutmak istediği ve hattâ o sırada kendi ordusunda bulunan Gazi- 
Giray’ı işte bu maksatla Kırım hanlığına ve «ŞecâatHâme» müellifi Dal-Mehmet 
Bey’i de Kefe beylerbeyliğine inhâ etmiş olduğu hakkında kuvvetli bir rivayet var
dır : Bu iki zât için yukarda bu sene vukuâtınm «1 Ağustos» fıkrasına ve Tebriz 
eyâletine tâyin edilen ilk beylerbeyi için de aşağıda bu sene vukuatının «25 Teşrini
evvel» fıkrasma bakınız. — Tebriz kalesinin inşâsı esnâsında Safavîler bir takım 
tâciz hareketlerinde bulunmuşlardır; meşhur Tebriz katliâmı da işte bu hareketlerle 
alâkadardır: Aşağıki fıkralara bakınız).

15 Teşrinievvel =  30 Şevvâl, Sah : Neheng muharebesi.

(«Âlem-ârâ» müellifi îskender-Beg-Münşî’nin izahına göre Tebriz’in OsmanlIlar 
tarafından işgali üzerine Safavîler vaziyeti müzâkere edip büyük bir meydan
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muharebsinfi girişmiyerek çete harbleriyle Osmanlı ordusunu iz’ac etmiye ve ni
hayet Tebriz’deki kuvây-ı-külliyye Anadolu’ya dönerken bu Iz’ac hareketlerini büs
bütün şiddetlendirdikten sonra hududdan geri dönüp Tebriz kalesini muhasara ve 
zabtetmiye karar vermişlerdir ; Tebriz şehrinin dört fersah mesâfesinde bulunan 
Neheng-deresinde bu gün vukua gelen muharebe işte bu plânm tatbikine doğru ilk 
adım demektir; Safavî veliahdi Sultan-Hamze-Mirzâ’mn Münecoim-başı’ya göre otuz 
bin kişilik bir orduyla yaklaşmakta olduğunu haber alan Serd'âr-ı-Ekrem Osman 
Paşa, Van beylerbeyi Cağal-oğlu Sinan Paşa ile Diyarbekir beylerbeyi Mehmet Pa- 
şa’yı bir mıkdar askerle düşmanı karşılamıya me’mur etmiştir : Bu günkü muhare
beye Hamze-Mirzâ bizzat iştirâk etmeyip ileri sürdüğü kuvvetleri maiyyetindeki 
beylerden Korcu-başı Kuli-Beg’in kumandasma vermiş ve bu suretle bir «yoklama» 
hareketi yapmak istemiştir. «Alem-ârâ» ya göre Cağal-oğlu Neheng-deresindeki 
asıl kuvvetleri göremeyip düşman çarhacılarım esas kuvvet zannetmiş, bunlarla 
harbederken her tarafdan taarruza uğramış ve Harîmî-Çavuş’un rivayetine göre de 
o sırada pusuda bulunan Diyarbekir beylerbeyi Mehmet paşa Cağal-oğlu’nu istir- 
kab ettiği için yardıma gelmiyerek bozulmasına sebeb olmuştur! «Alem-ârâ» da 
OsmanlI zâyiâtı on bin maktul gösterilirse de bu rivayetin son derece mübâlâgalı 
olduğu muhakkaktır; gene bu Safavî menbâma göre bozguna uğradıktan sonra bir 
yarış atıyla Tebriz’e kaçan Cağal-oğlu Sinan Paşa Serdâr-ı-Ekrem’in huzuruna çı
kınca çok şiddetli tekdirler işi<iip korkaklıkla ittiham edilmiştir. — tskender-Beg- 
Münşî, Safavî kumandanı Kuli-Beg’in bu muvaffakiyet üzerine mukabil bir Osmanlı 
hareketinden korkarak derhal geri çekildiğinden bahsetmektedir).

16 Teşrinievvel =  31 Şevvâl, Çarşanba : Tebriz katliâmı.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Neheng vak’asının Tebriz ahâlisine ümid ve heye
can vererek bir takım taşkınlıklara sebeb old!uğundan ve hattâ yalnız başlarına 
dolaşan Osmanlı askerlerine tecâvüz edip öldürmiye başladıklarından bahsedilir; o 
sırada orduda bulunan Harîmî-Çavuş bu vaziyeti :

Diş ile yerlerdi el değdirmeyüp erkek dişi

şeklinde izâh edip kadınları bile bu tecâvuzlara İştirâk etmiş gösterir. Tabiî bu hâl 
OsmanlI ordusunda mukabil bir galeyâna sebeb olmuş ve gene ayni menbaa göre 
asker arasında birdenbire ;

Katl-i-âm emroldu dîyû bir sedâ olur lyân

şeklinde ifâde edilen bir şâyia dolaştığı için Tebriz ahâlisi kılıçtan geçirilmiye 
başlamış, Peçevi’ye göre bu meşhur katliâm «üç gün üç gece>> sürmüş ve Münec- 
cim-başı’ya göre de «Tebrizliden on bin kadar âdem kati ve ehl-ü-ıyâlleri esîr» 
edilmiştir. Umumiyetle özdemir-oğlu’nun bu fâciadan çok müteessir olduğu ve 
hattâ hastalığına rağmen atma binip men’ine teşebbüs ettiği halde muvaffak ola
madığından bahsedilirse de, Gelibolulu-Alî’nin ve ondan naklen Peçevî’nin izâhı büs
bütün başkadır :

«Meğer asker-i îslâmdan on-onbeş âdem soyunup hammâma girmişler : Tûlengî ve 
Yetîmân-ı-Tebrîz dedikleri eşkıyâdan ba’zıları ki şahlarına dahî itâatleri yok idi, 
bu müslümanları hammâmda basmışlar ve kanlarını hammâm suyu gibi akıtmışlar. 
Serdâra mün’akis olduğu gibi :

— Bre hemen bunlara kılıç, katl-i-âm! 
didi

— Biz bunlara eman virdikçe ve himâyet ittikçe anlar fesâdların artururlar! 
deyü izhâr-ı renciş ittiği gibi avâm bu kadarca ruhsat bulunca şehre koyuld\ı- 
1ar, buldukları sâdât-u-eşrâfı ve tüccâr ve erbâ-ı hırefi üç gün üç gece kırdılar. 
Bu hususda Serdâr az çok rencis ile bir hatây-ı fâhiş itti ki sonraki nedâ-
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met fâide virmedi ve kendüsü tekrar «Emandur!» didiği ve askere tenbîh ve nidâ 
ittirdiği, bizzat, şehre varup bir nice âdem katlettirdiği ve câbeoâ korucular ve 
yasakçılar koduğu nesneyi müfîd olmadı»
Bununla beraber, Selânikî-Mustafa Efendi, tıpkı orduda bulunan Rahîmî-zâde 
İbrahim Harîmî-Çavuş’la «Asafî» mahlaslı Dal-Mehmet-Çelebi’nin dedikleri gibi 
Serdârın bu fâciada hiç bir taksiri olmadığını anlatır :
«Şehir halkından ba’zı lâîn tenhâ düşürdükde askerî tâifesinden ahz-i intikam üzre 
oldukları ma’lûm ve zâhir olup derunlarmda olan ukde sebebiyle dâd almağa bahâne 
isterler iken hikmet-i İlâhî ile askerün lisânına câri olur ki :
— Bunlar katl-i-âm olmak gerekdür ve illâ bunlar muti’ olmazlar ve hakka kaail 
olmazlar!
didiklerini Serdâr Hazretleri işidüp :
— Allâhu-Teâlâ saklasun!
diyüp kat’â cevâz göstermeyüp rızâsı yoğ iken nâgehânî bir gün bir velvele kopup 
umumen leşger-i-Islâm yarağa ( =  silâha) yapışup :
— Katl-i-âmdur!
deyü seğirdişüp Osman Paşa’nın dahî mizâcında küllî fütûr olmağla:
— Vay, vây!
deyü acz-ü-inkisâr birle ata binüp def-1 şerr-ü-şur itmeğe kaadir olamayup asker 
dahî zabt-u-men’olunmayup ol şehir yağmâ olup nehb-ü-gaaret eylediklerinden 
gaayet muztarib-ül-hâl olup nüks vâki’ olmuş...»
Bu muhtelif rivayetlerin mukayesesi, asker arasına «Katl-i-âm emri» şeklinde bir 
şâyia düştüğünün muhakkak olduğunu göstermektedir : Her halde Osman Pa- 
şa’nın hamamdaki Osmanlı askerlerini kılıçtan geçiren ve «eşkıya» d'enilen 
«Yetîmân-ı- Tebrîz» hakkında verdiği haklı bir te’dib emrinin bir «katl-i-âm» 
emri şekline sokulmuş olması lâzımgelir; Paşa’yı ittihâm eden Peçevi’nin bile 
ordu efrâdından bahsederken ı,avâm bu kadar ruhsat bulunca» işi büyütüp bü
tün halka teşmil etmiş göstermesi de bu noktayı te’yid edecek bir delil demektir. 
Hattâ Osman paşa’nın elebaşı vaziyetinde bulunan bâzı askerleri derhal astır
mış olduğu bile büyük bir kuvvetle rivayet edilir ve ölüm hastalığı d'a işte bu fâcia- 
nın verdiği teessürden mütevellid gösterilir : Aşağıki fıkraya bakınız).

18 Teşrinievvel = : 33 Şevvâl, Cuma : Özdemir-oğlu Osman Paşa’mn 
ölüm hastahğı.

(Ötedenberi kalb hastalığından muztarib olan Tebriz fatihinin uğradığı bu son 
krize sebeb olarak yukarıki fıkrada gördüğümüz müdhiş «katl-i-âm» dan bahse
dilir. Bu rivayetin doğru olması pek tabiî olmakla beraber, diğer bir takun buh
ranların da bu âkıbette müessir olduğu anlaşılmaktadır : Meselâ Safavîlerin dışar
dan yem ve erzak tedârikine imkân bırakmamaları bir taraftan Müneccim-başı’nm 
tâbiriyle «askerde kaht-u-galâdan ıztırâb» hâsıl olmasma sebeb olmuş ve bir ta- 
rafdan da ordu hayvanları yemsizlikten telef olmıya başlamıştır. Harimî-Çavuş bu 
vaziyeti şöyle anlatır :

Mâh-ı Şevvâlün yigirmî üçü çün sâhib-firâş 
Olduğû demde kodû bâlîn-i mevt üstüne bâş 
Düşmen-î dîn îşidüp bû hâletî sürdü safâ 
Koomaz oldû taşradan zâd almağa ol pür-cefâ

Kahraman hastanın teessürünü artırıp âkıbetini tesri eden sebeblerden biri de 
kendisinin yukarıki fıkrada gördüğümüz muharebeleri bizzat idare edemiyecek 
kadar rahatsızlandığım duyan Kapu-kullanyla Rumeli askerlerinin ısyâna başlas^p 
tıpkı vaktiyle Yavuz’un Çaldıran seferinde olduğu gibi:
— Göç isterük!
diye Istabul’a dönmek için bağırışıp çağınşmaları ve hattâ hasta Serdârın 
otağım başına yıkacak kadar küstahlıkta ileri gitmeleridir : «Âlem-ârâ» ya göre
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düşman casusları Osmanlı ordusunun bu perişan hâlini Safavî karargâhına munta
zaman bildirmişlerdir).
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25 T^rinievvel =  1 Zülka’de, Cuma: Safavî veliahdi Hamze- 
Mirzâ’nm zaferi.

(Safavîlerin «Adı-yaman» lâkabmı taktıkları Özdemir-oğlu Osman Paşa’mn yuka- 
rıki fıkrada gördüğümüz hastalığı yüzünden Osmanlı ordusunda hâsıl olan karışık
lık, gene yukarda bu senenin «15 Teşrinievvel >> fıkrasında gördüğümüz askerî plâ
nın tatbikine daha büyük bir şevk ile devam etmelerinde en mühim âmil sayılabilir; 
Harîmî-Çavuş’un «Gonçe-i Bâğ-ı Murâd»ın da bu vaziyet şu mısrâlarla ifâde edil
mektedir :

Yevnı-i Cum’â gurre-î Zülka’de çün itdı zuhûr 
Düşmen-î Ashâbda hadden ziyâd oid'û gurur 
Cem’olup Şehzade önüne gelür ol kavm-i şûm 
Öldü ol (Âdî-Yaman) dirler senündür ceyş-i Rûm

OsmanlIların „Koç-kapan» dedikleri Safavî veliahdi Hamze-Mirzâ’nın bu günkü 
taarruzu işte bu vaziyetle alâkadardır : «Âlem-ârâ» şehzâdenin kumandasındaki 
Safavî kuvvetlerini on iki bin kişiden ibaret gösterir; tabiî bu rakamda Safavîlik 
gayretinin mühim bir te’siri vard'ır. — Artık bizzat ordu başma geçebilecek hâli 
kalmıyan özdemir-oğlu, Van beylerbeyi Cağal-oğlu Sinan Paşa’yı kendi yerine Ser- 
dâr-ı-Ekrem Kaymakamlığına ve Selânikînin rivayetine nazaran onun muhâfız 
olarak «kal’ada kalmağa teallül» etmesinden dolayı Tebriz kalesi muhafızlığıyla 
beylerbeyliğine de Trablusuşam beylerbeyi Hadım-Ca’fer Paşa’yı tâyin etmiş ve 
hattâ Peçevî ile Müneccim-başı’ya göre Tebriz kalesini üç yıl muhâfaza edebildiği 
takdirde vezâret pâyesiyle Budin beylerbeyliğine naklini va’detmiştir. İşte bundan 
dolayı bu günkü muharebede Osmanlı kuvvetlerine yeni Serdâr-Kaymakamı Cağal- 
oğlu Sinan Paşa kumanda etmiş ve Diyarbekir valisi .Mehmet Paşa, Karaman va
lisi Murad Paşa, yeni Tebriz valisi Hadım-Ca’fer paşa ve Trabzon valisi Hüseyn Pa
şa gibi kumandanlar da maiyyetine verilmiştir ; Bunlardan Karaman valisi Murad 
Paşa sonradan Sadr-ı-a’zam olup Celâlîlerin tenkili bahanesiyle Anadolu Türklerine 
karşı irtikâb ettiği zulümler ve cinâyetlerle meşhur olan Hırvat dönmesi Kuyucu- 
Murad Paşa’dır. — Oağal-oğlu’nun Kaymakamlığıyla Ca’fer Paşa’nın Tebriz vali
liğini bir gün sonraya müsâdif gösteren daha zayıf bir rivayet de vardır. — «Târıh-i 
Âlem-ârâ» da bu günkü muharebe Tebriz civârında «Fahusfenc>> ırmağının kenar
larında olmuş gösterilir. — Orduda bulunan Harîmî-Çavuş OsmanlIların muzaffer 
olduğundan bahsederse <îe doğru değildir ; îskender-Beg-Münşî’nin Safavî zaferine 
aid rivayetini Müneccim-başı da te’yid etmektedir. — Muharebe sabahtan akşa
ma kadar devam ettikten sonra Serdâr-Kaymakamımn korkaklık göstermesin
den dolayı OsmanlIlar mağlûb olmuş, Sinan Paşa ordu merkezine doğru kaç
mış, Trabzon valisi Hüseyn Paşa şehîd olmuş, Karaman valisi Kuyucu-Murad 
Paşa kuyu gibi derin bir çukura düştüğü için o tarihten itibaren «Kuyucu» lâka
bım almıya başlamış, Diyarbekir valisi Mehmet paşa da onun üstüne düşünce sa- 
nğınm ucu dışarda kaldığı için Safavî tâkibcileri tarafmdan görülüp çıkarılmış ve 
Iskender-Beg’in izâhına nazaran ağır yaralı olduğu için kafası kesilmişse de ayni 
çukurdan sağlam çıkarılan Murad-Paşa esir edilip şâhın ordugâhına yollandıktan 
sonra İran’ın en meşhur zmdanı olan Kahkahâ kalesine sevkedilmiştir. — Sıhhî va
ziyeti çok fena olan özdemir-oğlu’nun üzerinde bilhassa işte bu felâketin son bir 
darbe tesiri yaptığından ve Serdârın Cağal-oğlu’nu üç gün huzuruna kabul etme
diğinden bahsedilir).



38 Teşrinievvel — 4 Zülka’de, Pazartesi : Ordunun Tebriz’den hare
keti ve «Şenb-i-Gfazan» zaferi.

(Vazifesine Diyarbekir eyâleti de ilâve edilen Tebriz beylerbeyi Hadım-Ca’fer Pa- 
şâ’mn emrinde kale muhâfızı olarak sekiz bin askerle bir mıkdar erzak ve cep- 
hâne bırakıldıktan sonra sefer mevsimi sona erdiği için Anadolu’ya avdet edi
lirken artık son demlerini yaşıyan Serdâr-ı-Ekrem bir taht-ı-revâna konulmuş, 
Maraş ve Amasya askerleri pişdar ve Cağal-oğlu Sinan Paşa’nın kumandasındaki 
kuvây-ı-külliyye de dümdar vaziyetini almıştır. — Yukarıki fıkralarda gördüğümüz 
baskın hareketlerindeki muvaffakiyetlerle Özdemir-oğlu’nun ölmüş olduğu ve hat
tâ ölümünün gizli tutulduğu hakkındaki şayialardan dolayı cür’eti büsbütün artan 
Safavî veliahdı Hamze-Mlrzâ bâzı Osmanlı menbâlarmda otuz bin gösterilen as
keriyle Tebriz’in cenubugarbîsindeki «Şenb-i-Gazan» konağında Osmanlı d'ümdânna 
hücum etmişse de, bilhassa Sipâhîlerin şiddetli mukabelelerinden dolayı akşama 
doğru bozguna uğrayıp geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştır : Müneccim-başı 
OsmanlIları bu vak’ada da bozulmuş gibi gösterirse de, orduda bulunan Harîmî-Ça- 
vuş’la Safavî müverrihi Iskender-Beg’in ifâdelerine nazaran öyle olmadığı muhak
kaktır. Bununla beraber Safavîler iz’ac hareketlerine devam etmişlerdir; Aşağıda 
«30 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız).

29/30 Teşrinievvel == 5 /6  Ziilka’de, Sah/Çarşanba gece-yansı: Ve- 
zir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Özdemir-oğlu Osman Paşa’nın ölümü.

(OsmanlI tarihinin en büyük kahramanlarından olan Kafkasya fâtihi özdemir-oğlu 
Osman Paşa kış yaklaştığı için memlekete dönmekte olan ordunun idaresini Ser- 
dâr-ı-Bkrem Kaymakamlığ:ına tâyin ettiği Van valisi Cağal-oğlu Yusuf Sinan Pa- 
şa’ya tevdi ettikten sonra, çok ağırlaşan sıhhî vaziyetinden dolayı bir taht-ı-revâna 
konularak ordunun merkezinde ve Yeniçerilerin muhâfazası altında Tebriz’den çı
karılmış, şehrin cenubugarbîsindeki Şenb-i-Gazan’da kazamlan muharebeyi idrâk 
etmiş ve oradan kalkılıp Acemlerin «Telhrûd'» dedikleri «Acısu/Acıçay» boylarmda 
konakladığı zaman Allâhın rahmetine ermiştir. — Bâzı menbâlarda ölüm tarihi 5 
Zülka’de =  29 Teşrinievvel Salı gününe müsâdif gösterilirse de, merhumun maiyye- 
tinde vukuâtın zabtına me’mur olan Rahîmî-zâde İbrahim Harîmî-Çavuş Osman 
Paşa’nın bu seferine aid olan «Gonçe-i Bâğ-ı Murâd» ismindeki manzum kronoloji
siyle Ferhad Paşa’nın bundan sonraki Şark seferine aid olan «Gencîne-i Feth-i Gen
ce» ismindeki gayr-i-münteşir eserinde 5/6 Zülka’ de =  29/30 Teşrinievvel Salı/ 
Çarşanba gecesi vefat etmiş oldugrunu iki defa tasrih etmiştir; bu iki yazmanm 
birincisinde :
«Menzil-i mezburda mâh-ı Zilka’denin altıncı günü Çarşanba gecesi altmcı sâatde 
merhum Osman paşa’nın feth-i iklîm-i bakaa ve teshîr-i memâlik-i Ukbâ içün 
azm-i râh-ı adem ve seyr-i gülzâr-ı İrem eyledikleri» şeklindeki başlığm altında 
sıralanan mısrâlar içinde son hastalık müddetiyle ölüm yeri şöyle anlatılır :

Hastalık çekdî on üç gün cümle ol kân-î kerem
(Âcisu) da eyledi hoş azm-i iklîm-i adem

Gene ayni müellifin Ferhad Paşa seferlerine aid olan diğer eserinde de Osman 
Paşa’nın ölüm tarihine aid fıkra şöyledir :
«Mürg-i rûh-i Hümâ-pervâzı Hicret-i Nebeviyye Zülka’desinün altıncı Çarşanba 
gicesinde nısf-ul-leylde cânib-i âşiyân-ı Firdevs-i berîne pervâz eylemişdür,,.
Yukarıki beyitte ölüm hastalığının «on üç gün» sürdüğünden bahsedilmektedir : 
Bundan evvel gördüğümüz gibi, Paşa’nın bu son hastalığı «18 Teşrinievvel =  23 
Şevvâl Cuma günü» başlamış olduğu için, o günle öldüğü gece sayılmak şar- 
tiyle Harimî-Çavuş’un bu kaydi de doğrudur. — özdemir-oğlu Osman Paşa'nın 
933 =  1526 — 1527 tarihinde dünyâya geldiği hakkmdaki rivayet doğru olduğu
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takdirde, bu 993 =  1585 tarihinde öldüğü zaman Milâdî takvim hesâbiyle 58 - 59 
yaşlarmda olması lâzımgelir ; Bâzı menbâlarda 60 yaşmda ölmüş olduğundan 
bahsedilmesi Hicrî takvime göredir. — Osman Paşa’nın ölümüne sebeb olan 
hastalık, yukarda da gördüğümüz gibi «Angine =  Hunak» denilen kalb hastalığı
dır ; Selânikî tarihinde uZahîr =  Dysenterie» d'en bahsedilirse de doğru değil
dir. — Bu ölüm hastalığında Paşa’nın etrafında muhtelif hekimler bulunduğundan 
bahsedilir : Bunların başmda ordu Reîs-ül-etıbbâsı Hikmetî-Çelebi vardır. — Bü
yük kahramanın kendini hiç kaybetmeden maiyyet erkâniyle helâllaştıktan ve va
siyetlerini tamamiyle söyledikten sonra can verdiği rivayet edilir : Bu vasi
yetlerden biri de cenâzenin Diyarbekir’e götürülüp orada d'efni hakkındadır, 
özdemir-oğlu Osman Paşa’nın doğumundan ölümüne kadar hayatı iki kısma ayrı
labilir : 933 =  1526 — 1527 den 980 =  1572 — 1573 tarihinde Diyarbekir beylerbey
liğine tâyin edilinceye kadar İlk 46 senesi kâmilen Mısır, Habeşistan, Yemen ve 
Irak gibi sıcak iklimlerde geçtikten sonra, son 12 - 13 senesi de Şarkî-Anadolu ve 
Kafkasya gibi soğuk yerlerde mücâdeleyle geçmiş ve Mısır’da daha 14 ya
şındayken d!evlet hizmetine girişinden Tebriz civârında ölünceye kadar hemen hiç 
dinlenmeden hayatmı hep er-meydanlannda geçirmiş ve altmışına basmadan 
ölüşünde her halde bu vaziyetin büyük bir te’siri olmuştur.
OsmanlI menbâlannda özdemir-oğlu Osman paşa umumiyetle Çerkeş gösterilir ve 
bilhassa «Mısır çerkeslerinden» olduğu söylenir ; Milliyet isimlerinin çok defa 
coğrafî mefhumlara göre gelişi-güzel kullanıldığı devirlerde bu kelimenin 
«KafkasyalI» mefhumuna karşılık tutulduğunu gösteren bir çok vaziyetler var
dır. Osman Paşa’mn babası özdemir Paşa’nın aslen «Dağıstanlı» oMuğu hakkın- 
dakl rivayete ve Dağıstanlıların ekseriyet itibariyle muhtelif tarihlerde gelmiş 
Törk dalgalarının bakıyyelerinden mürekkeb olmasına nazaran özdemir-oğlu’nun 
Türk ırkına mensubiyyeti çok kuvvetli bir ihtimal dahilindedir; anasının dâ 
Mısır Abbâsîlerinden olduğu rivayet edilir : Yemen ve Habeş fütûhâtlyle meşhur 
olan babası San’â fâtihi özdemir Paşa için 1547 =  954 vukuatının «23 Ağus
tos» fıkrasına, âilesl ve babasının yerine kendisinin Habeş beylerbeyliğine 
tâyiniyle San’â’nın Zeydîlerden istirdadına me’mur edilmesi hakkında 1567 =  975 
vukuâtmm (,16 Kânunuevvel» ve «30 Kânunuevvel,, fıkralarına, ikiye ayrıl
mış olan Yemen ve San’â vilâyetlerinin birleştirilmesinden hâsıl olan eyâlet va
liliğine tâyini için 1568 =  975 vukuâtmm «28 Nisan» fıkrasına, Mısır’da bir mık- 
dar kuvvet hazırladıktan sonra Yemen seferine hareketi için ayni sene vu- 
kuâtınm «13 Mayıs» fıkrasına, Taaz’in istirdadı için 1568 =  976 vukuâtına, Ye- 
men’in en müstahkem mevkilerinden olan Kahire kalesini istirdâd ettikten 
sonra bir takım siyasî sebeblerden dolayı İstanbul’a gelmesi için 1569 =  976 vu- 
kuâtının «3 Mayıs» fıkrasma, İran’a karşı Şirvan ve Gürcistan seferine me’rnur 
olan Şark serdârı Lala-Mustafa Paşa’nın maiyyetine tâyini için 1578 =  986 vu- 
kuâtımn «5 Nisan,, fıkrasına, Diyarbekir beylerbeyliğinden ma’zul olduğu halde 
Sokullu’nun şerrinden çekindiği için İstanbul’a gidemeyip o civardaki kışlaklarla 
yaylaklarda vakit geçirdiği sırada Şark seferine gelen Lala-Mustafa Paşa 
ordusuna Erzurum civârında iltihâkı iğin ayni sene vukuâtmm «1 Temmuz» 
fıkrasına, Serdârın tevdi ettiği harb idaresini eline alıp kazandığı Çıldır zaferi 
üzerine Türk ordusuna Gürcistan yollarını açması için gene o sene vukuâtmm 
,(9 Ağustos» fıkrasına, Koyun-geçidi zaferini kazanarak Şirvan yollarını da aç
ması için gene ayni senenin «9 Eylül» fıkrasına, vezâret pâyesiyle Şirvan ve 
Dağıstan umumî valiliğine tâyiniyle Lala-Mustafa Paşa’nın kendisine karşı 
duymıya başladığı ilk kıskançlık tezâhürleri için gene o sene vukuâtmm «12 
Eylül» fıkrasına, Dağistan şamhalının İstanbul’da «Dağistan güzeli,, diye şöhret 
bulan yeğeniyle izdivacı için gene ayni sene vukuâtmm «16 Teşrinievvel» fık
rasına, birinci Şamahı muharebesinde kazandığı parlak zafer için gene o sene 
vukuatının «11 Teşrinisâni» fıkrasına, Lala-Mustafa Paşa’nın kıskançlık hissiyle 

' kendisine yardım etmemesi yüzünden kazanamadığı ikinci Şamahı muhare
besindeki fedâkârlıkları için gene ayni sene vukuâtmm «27 Teşrinisâni» fıkra-

S • - sına, Şirvan’ı tahliye edip Şamahı’dan Demirkapı’ya hareket etmek mecburi-
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yetinde kalması için 1579 =  986 vukuatının „7 Kânunusâni,, fıkrasına, Hazar do
nanmasının kurulmasındaki rolü için 1579 =  987 vukuatının «27 Ağustos» fıkra
sına, Şirvan’ın istirdadı için Kırım hânıyla beraber Demirkapı’dan hareketi için 
ayni sene vukuâtımn «11 Teşrinievvel» fıkrasına, Şamahı’ya girişi ve Şirvan’ın 
istirdadı için gene o sene vukuâtinın «23 Teşrinievvel» fıkrasına, Lala-Mus- 
tafa-paşa’nın özdemir-oğlu’na yardım için gelmiş olan Kırım hânmı avdet mec
buriyetinde bırakarak kendisine karşı cephe alması için gene ayni sene vuku
atının «7 Teşrinisani» fıkrasına, Küı boyundaki Safavî karargâhına yaptır
dığı baskın hareketi için 1581 =  988 vukuâtinın son fıkrasına, İstanbul hükü
metinin Kırım-Kafkasya üzerinden Demirkapı’ya gönderdiği takviye kıt’aları 
için 1582 =  990 vukuâtinın «27 Ağustos,, fıkrasına, Niyâz-âbâd vak’ası için 1583 =  
991 vukuatının «24 Nisan» fıkrasına, özdemir-oğlu Osman Paşa’nm Safavîlere 
Karşı giriştiği «Meş’ale savaşı» ndaki en büyük zaferi için ayni sene vukuâtinın 
«11 Mayıs» fıkrasına, Şirvan’ın merkezi olan Şamahı’nın ikinci defa istirdâdı için 
gene o sene vukuâtinın «3 Haziran» fıkrasma, Demirkapı’dan ve Kafkasya-Kırım 
üzerinden İstanbul’a hareketi için gene ayni sene vukuâtinın «21 Teşrinievvel,, fık
rasına, o sırada zuhur eden Kırım ısyânınm tenkili için 1584 =  992 vukuâtinın 

(̂24 Nisan» fıkrasına, Kefe’den İstanbul’a gelişi ve istikbal merâsimi için ayni sene 
vukuâtinın «28 Haziran» fıkrasına. Üçüncü Murad’m huzuruna kabul edilerek fev
kalâde teveccühlerle ihsanlara mazhariyyeti için gene o sene vukuâtinın «5 Tem
muz» fıkrasına, Vezâret-i-uzmâ makamına tâyini için gene ayni sene vukuatının 
«28 Temmuz» fıkrasına, Kırım’da çıkan ısyânı tenkil için İstanbul’dan Üsküdar’a 
geçişi için gene o sene vukuatının «15 Teşrinievvel,, fıkrasına, son hazırlıklarını 
gördükten sonra Üsküdar’dan Kastamonu’ya hareketi için gene ayni sene vukuâtı- 
nın «2 Teşrinisâni» fıkrasma, Kastamonu’ya muvâsalatiyle kendisi oradayken Kı
rım meselesinin tesviyesi için gene o sene vukuâtinın «18 Kânunuevvel» fıkrasına, 
Kırım buhrâm yatıştırıldıktan sonra özdemir-oğlu’nun Sadâret makamına ilâveten 
İran’a karşı Şark Serdârlığına tâyini hakkındaki «Hatt-ı-Hümâyûn» un Kastamo
nu'ya vürûdu için bu 1585 =  993 vukuâtinın «15 Mart» fıkrasına, Sadr-ı-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem Osman Paşa’mn Kastamonu’dan Erzurum’a hareketi için gene bu 
senenin «4 Nisan,, fıkrasına, Erzurum önlerine muvâsalatı için «1 Ağustos» fık
rasına, Erzurum’dan Tebriz’e hareketi için «11 Ağustos» fıkrasına, Tebriz civâ- 
rındaki Abvâr muharebesi için «21 Eylül» fıkrasına, Tebriz şehrindeki sokak mu
harebeleri için „22 Eylül» fıkrasma, Tebriz’in teslim olması için «22/23 Eylül» fık
rasına, Azerbaycan’ın Türkiye’ye ilhâkını ilân etmesi için «23 Eylül» fıkrasına, Teb
riz yağması için «24 Eylül» fıkrasma, özdemir-Oğlu’nun Tebriz’e girişi için «25 Ey
lül,, fıkrasına, ilk Cuma namazı için «27 Eylül» fıkrasına, Tebriz katliâmı mesele
sinde Osman Paşa’mn vaziyeti için „16 Teşrinievvel» fıkrasma, ve nihayet ölüm 
hastalığı için de «18 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. Harîmî-Çavuş’un kaydine göre 
özdemir-oğlu’nun öldüğü gece Kethudâsı felâketi gizli tutup yalnız Serdâr-Kayma- 
kamı Cağal-oğlu Sinan Paşa’ya haber vermiş ve o da bu kara-haberi askerden gizli 
tutmuştur. Bununla beraber daha son günlerdenbeıi ölüm haberi düşman ordusuna 
kadar aksetmiş olduğu için, o acı haberin bu tedbire rağmen çarçabuk yayıldığı 
hakkında da bir rivayet vardır ; hattâ bundan dolayı büyük kahramanın tabutu 
«Kara-Kaytas» ismindeki harb atına yüklenerek Van’a getirilmiş ve ilkönce cenâze 
namazı bir rivayete göre işte orada kılındıktan sonra Diyarbekir’e götürülerek sûr 
içinde ve şehrin şarkında bulunan Kurşunlu-câmi clvârmda hâlâ mevcud olan tür-i 
besine defnedilmiştir. Bu çifte kubbeli türbedeki kitâbe şöyledir :

Budur Sultan Murad-Hânun vezîri 
Ki feth oldû elinde mülk-i Şirvân 
Yedî yıl terk-i taht itdi elinden 
Hudâbendâ Muhammed şâh-ı îrân 
Tatar-Hân oldû âsî pâdişâha 
Anun ref’î olundû bûna fermân
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Koyup Şirvânı gitdi âsi Hâna 
Kesüp bâşın yerîne dikdi bir hân 
Dönüp Tebriz’i aldı oldü târih 
Cihandâ nâm koydu göçdü Osmân

993 =  1585

Eu kitâbe, bir sofa vaziyetinde bulunan birinci kubbe altından sonra gelen İkinci 
kubbe kapısının üstündedir : Lâhdin üstünde kitâbe yoktur. — Selânikî-Mustafa 
Efendi :
«Merhum Osman Paşâ’nun dünyây-ı fânide bir vâlidesi ve bir duhteri kaldı» 
derse de, Dağistan şamhalımn yeğeni olan ve fevkalâde güzelliğindlen dolayı İstan
bul’da büyük bir şöhret kazanıp «Dağıstan güzeli,, diye anılan karısı da kendisin
den sonra yaşamış ve hattâ pâdişâhın emriyle Bosna beylerbeyi Haşan Paşa’ya ni
kahlanarak Bosna’ya gitmiştir. — Üçüncü Murad devrinin en parlak şahsiyyeti ve 
hattâ millî kahramanı olan ve bütün Osmanlı tarihinin de en büyük askerlerinden 
biri olduğunda hiç şüphe olmıyan özdemir-oğlu Osman Paşa’nın ölümü Istanbulda 
millî bir mâtem te’siri yapmış ve hattâ bu kara-haber Azerbaycan fethinin verdiği 
umumî neş’eyi bile izâle etmiştir. — Hicretin Onbirinci asrında yaşıyan «Bayburefflu- 
Osmanj. isminde bir müellifin «Mir’at-ı Cihân» ismindeki gayr-i-münteşir îslâm ta
rihinin Türklere aid kısmında özdemir-oğlu Osman paşa’dan bahsedilirken, Paşanın 
şairliğini gösteren şöyle bir fıkraya tesadüf edilir :
«Osman Paşa ziyâde ata mâyil idi; (Baytârnâme) mûcibince bu beyt ile atun esrisin 
heyân eyledi, nazm İtdi :

Yörüğün evsâfınî sararlar Îs6 sîze deng 
üçü ûzun üçü kıssa üçü yassî üçü geng 
Qzun olan boynu île kullağî vû kuyruğu 
Kıssa olan arkası vû hırdelSri uyluğu

Özdemir-oğlu’nun Tebriz fethiyle neticelenen bu son seferi 1585 =  993 senesi 4 Ni
san =  3 Rebî’ül-âhir Perşenbe günü Kastamonu’dan Erzurum’a hareketinden gene 
bu senenin 29/30 Teşrinievvel =  5/6 Zülka’de Salı/Çarşanba gece-yarısı ölümüne 
kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 6 ay, 26 gün sürmüştür. — Büyük Serdârın 
cenâzesini getiren Osmanlı ordusu Azerbaycan’dan Anadolu’ya doğru giderken Sa- 
favî veliahdi Hamze-Mirzâ iz’ac hareketlerine devam etmiştir : Aşağıki fıkraya 
bakınız).

30 Teşrinievvel =  6 Zülka’de, Çarşanba: Şehzade Hamze-Mirzâ’nın 
Osmanh ordusuna karşı giriştiği son taarruzda mağlûbiyeti.

(Acemlerin «Telhrûd» dedikleri «Acısu-Acıçay;j> boylarında vukua gelen bu muha
rebe «Alem-ârây-ı Abbâsî,, ye göre «Nâyân» mevkiinde cereyan etmişse de gün 
tarihi gösterilmemiştir ; Müneccim-başı tarihinde 7 Zülka’de =  31 Teşrinievvel 
gününden bahsedilirse de, vak’a esnasında orduda bulunan Harîmî-Çavuş, öz
demir-oğlu’nun öldüğü gece sükûnete geçtikten sonra, ertesi gün düşmanın taar
ruza geçtiğinden bahsettiğine göre bizim burada . esas ittihâz ettiğimiz tari
hin daha doğru olması lâzımgelir. — Harbin cereyân ettiği yer bir bataklık 
civârındadır : Hattâ bu bataklığın Osmanlı askerini içine dökmek istiyen Safavî- 
1er tarafından nehir sularıyla hazırlanmış bir tuzak mâhiyetinde olduğundan 
bile bahsedilir: Fakat Osmanlı ordusunun çok şiddetli mukabelesiyle ustalıklı 
manevrası bu sun’î bataklığa Safavilerin düşmesiyle neticelenmiş, düşman ordu
sunun büyük bir kısmı imhâ edilmiş ve hattâ bu bâdireden çok güç kurtulduğu 

ıTivayet edilen Safavî veliahdi Hamze-Mirzâ ordusunun bakıyyesine ric’at 
lemri vererek artık bir daha taarruz edememiştir. — Iskencîer-Beg-Münşî’nin
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«Âlem-ârâ» sına göre İran ordusu bu tarihten on dört gün sonra, yâni gene bu se
nenin 13 Teşrinisâni =  20 Zülka’de Çarşanba günü Tebriz şehrini işgal edip Safavî- 
1er harb tahribatının. tamiriyle şehrin yeniden i’mânna başlamışlarsa da, özdcmir- 
oğlu’nun yaptırdığı kale, Ca’fer Paşa’nın kumandasındaki OsmanlI muhafızlarının 
elinde kalmıştır).

1 Kânunuevvel ;=  8 Zülhicoe, Pazar : Serdâr-Kaymakanu Cağal-oğ- 
lu Sinan Paşa’nın Van’dan gönderdiği Sadâret «Mühr-i-Hümâyûnu»nun 
İstanbul’a getirilmesi ve Özdemir-oğlu Osman Paşa’nm ölümündenberi 
münhal bulunan Vezâret-i-uzmâ makamına ikinci vezir Hadım-Mesih 
Paşa’mn ve bir rivayete göre de Şark serdârlığma Cağal-oğlu’nun 
tâyini.

(Tebriz’i fetheden ordu Cağal-oğlu Sinan Paşa’nm kumandasında Serdâr-ı-Ek- 
remin cenazesini Van’a getirdiği zaman, Vezir-i-a’zamların üzerlerinde bulun
ması âdet ve Sadâret sıfatına alâmet olan ,,Mühr-i-Hümâyun» Selânikî-Mustafa 
Efendi’nin rivayetine göre «Ahmed Paşa-zâde Niğbolu beyi Mehmet Bey» e ve 
Peçevî’nin rivayetine nazaran da ordu ahvâlini sormak için İstanbul’dan gönderil
miş olan «Kapucu-başı Abdülkerim Ağa» ya teslim edilerek «Der-i devlete,, gön
derilmiştir : Bu iki zâtin ayni zamanda ve ayni vazifeyle yola çıkarılmış olduğun
dan dolayı böyle bir rivayet ihtilâfı çıkmış olmak ihtimali de vardır. Muhakkak 
olan nokta. Mührün «8 Zülhicce =  1 Kânunuevvel Pazar» günü İstanbul’a geti
rilmiş ve yeni Vezir-i-a’zamın da işte o gün tâyin edilmiş olduğudur. — özdemir- 
oğlu Osman paşa’nın bu 1585 =  993 senesi 29/30 Teşrinievvel =  5/6 Zülka’de Salı/ 
Çarşanba gece-yarısına tesadüf eden ölümündenberi Sadâret makamı tam bir ay 
iki gün açık kalmıştır. — Doksanlık bir ihtiyar olduğundan bahsedilen yeni Sadr-ı- 
a’zam Mesih Paşa Osmanlı tarihindeki hadım Vezir-i-a’zamlarm dördüncüsüdür : 
Evvelkilerden ikinci Bâyezid devrinde iki defa Sadârette bulunan Hadım-Ali Paşa 
için beşinci cildin Vezir-i-a’zamlar cedvelinde 23 ve 25 numaralara, Yavuz’un Misır 
seferinde şehîd olan Hadım-Sinan Paşa için de 31 numaraya ve Kanunî 
devri Sadr-ı-a’zamlarmdan Hadım Süleyman Paşa için de 37 numaraya ba
kınız. .— Devşirmeliği mâlûm olan Hadım-Mesih Paşa’nın milliyeti belli değildir. — 
Mesih Paşa’dan açılan ikinci vezirliğe de eski Vezir-i-a’zam Kanijeli Siyavuş Paşa 
tâyin edilmiştir. — peçevî ile Kara-Çelebi-zâde’nin rivayetlerine nazaran Mesih Pa- 
şa’nın Sadârete tâyin edildiği gün Cağal-oğlu Yusuf Sinan Paşa’ya da «Serdârlık 
berâtı» yazılıp Şark cebhesi «kendüye sipâriş buyurulmuş» dur; Hattâ aşağıki fık
rada göreceğimiz Ferhad Paşa ile Sinan Paşa’ya ayni zamand'a birer serdârlık be
râtı yazıldığı hakkında bile bir rivayet varsa da doğru olmaması lâzımgelir).
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14 Kânunusâni 23 Muharrem, Salı : üçüncü vezir Ferhad Paşa'- 
nm ikinci defa olarak Şark serdârlığma tâyini.

(Özdemir-oğlu’nun ölümü, ordunun Anadolu’ya çekilmesi, Şark işlerinin Cağsl- 
oğlu Sinan Paşa gibi ikinci derecede bir şahsiyyet elinde kalması ve bir taraf
tan da Türkiye’ye ilhâkı ilân edilmiş olan Tebriz şehrinin Safavî veliahdı Ham- 
ze-Mirzâ tarafından işgal edilip Hadım-Ca’fer Paşa’nın müdâfaasına me’mur ol
duğu Tebriz kalesinin şiddetli bir muhâsara altına alınmış olması çok buh
ranlı ve tehlikeli bir vaziyet ihdâs etmiş ve işte bu mühlik vaziyet üzerine üçüncü 
Murad vüzerâ ve ulemâ ile istişare ederek «Cağal-zâde’nün serdârluğu ile iktifâ» 
edilemiyecegini anladığı için Şark serdarlığma özdemir-oğlu’ndan evvel bu



vazifede bulunmuş olan Üçüncü vezir Arnavut Ferhad Paşa’yı ikinci defa olarak 
tâyin etmiştir ; Ferhad Paşa’nm ilk serdârlığrı için 1583 =  991 vukuâtmm „28 Mart» 
fıkrasına ve azli için de 1585 =: 993 vukuatının «15 Mart» fıkrasına bakınız. — tik 
serdârlığından azlini hâlâ hazmedememiş olan Ferhad' paşa’mn bu ikinci tâyininden 
hiç memnun olmadığı veyahut İşin azametinden yıldığı için yeni vazifesini istemi- 
yerek kabul ettiği rivayet edilir; hattâ Peçevî onun bu hâlini ;

«Ferhâd Pâşâ’ya bir veçhile bükâ ârız oldu kİ Dîvan’dan sarayına varınca gözünün 
yaşın dökdü»
diye anlatır! — Yeni Serdârın ilk vazifesi, muhâsara altında çok çetin günler ge
çirmekte olan Tebriz kalesine yardım etmektir : Mahsurların erzaksızlıktan dolayı 
«at ve it» etleri yedikten sonra onların bile tükendiği rivayet edilir, özdemir-oglu’- 
nun götürdüğü ordunun çekilmesinden Ferhad Paşa’nın imdad götürmesine ka
dar takriben on ay süren bu muhâsara esnâsında Safavîlerin Osmanlı kalesine on 
sekiz defa taarruz edip üç defa da umumî hücum yaptıkları ve bütün bunların püs
kürtülmüş olduğu rivayet edilir. îâşe buhrânmdan kurtulmak için Ca’fer Paşa biner 
kişilik huruç kolları teşkil etmiş ve muhtelif rivaj'etlere göre bunlar 37 yahut 48 
veyahut 50 ve hattâ 60 huruç hareketi yaparak düşmandan erzak, ganimet ve esir 
almışlardır. — Safavîlerin bu vaziyete artık bir nihayet vermek için kale içine doğru 
büyük bir lâğım kazdıkları müttefikan rivayet edilir: Fakat aÂlem-ârâ,, ya göre o 
sırada veliahd Hamze-Mirzâ’nın gözünden düştüğü için canım tehlikede gören Kor- 
çu-başı Kuli-Beg, yeğeni Cebbâr-Kuli Beg’le beraber bir gün birdenbire kalenin di
bine gidip başındaki Kızılbaş külahını atarak :

— Beni Pâşânuza aparun ve matlûbunuz meyvesin benden koparun! 
diye OsmanlIlara iltica edip lâğım kazıldığını haber vermiş, yerini göstermiş ve o 
nokta açılarak yer altından da Safavîlere karşı mukabil taarruzlar yapılmıştır : 
Hattâ ilk taarruzda baskına uğrıyan Hamze-MIrzâ’nm bir çıplak atla kaçıp ba
şını kurtarmak zorunda kaldığı hakkında bile bir Osmanlı rivayeti vardır. — Fer
had Paşa’nın ikinci defa olarak Şark serdârlığına tâyini, İşte bu mühlik vaziyetin 
en buhranlı günlerine tesadüf etmektedir).
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8 Nisan =5 18 Kebî’ül-âhir, Salı : Şark serdârı Ferhad Paşa’nın İs
tanbul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Ferhad Paşa’nın yukarıki fıkrada gördüğümüz tâyin tarihinden tam üç ay beş 
gün sonra hareket etmesi, hem kış mevsiminin daha evvel harekete müsâid ol
mamasından, hem sefer hazırlıklarından dolayıdır. — Serdâr-;-Ekremlerin hare
ketlerinde âdet olduğu veçhile Ferhad paşa Kapdan-ı-Deryâ bastardasıyla 
Üsküdar’a geçmiş, viizerâ ve ulemâ tarafından parlak merasimle teşyi edilsıiş 
ve Üsküdar karargâhındaki serdârlık otağına inerek son hazırlıklarla meşgul ol
muştur. — Muâsır bir müellif olan Selânikî-Mustafa Efendi Üsküdar karargâ- 
hmdaki son hazırlıkların «bir kaç gün» ve Solakzâde de «on beş gün kadar» 
sürmüş olduğundan bahsettiği halde, Hammer bu müddeti bir ay on iki gün 
göstererek Serdârın Üsküdar’dan Erzurum’a hareketini bu senenin 21 Mayıs =:
2 Cumâda-l-âhire Çarşanba gününe müsâdif göstermektedir : Tabiî bu rivayetle
rin te’lifi kaabil değildir; diğer menbâlarda Üsküdar’dan hareket tarihi yoktur. 
Hattâ Ferhad Paşa’nın her iki serdârlığı ve bilhassa bu ikinci seferi için 
(,Kitâb-ı Gencîne-i Feth-i Gence» isminde bir monografi yazmış olan Rahîmî-zâde 
İbrahim Harîmî-Çavuş muâsır bir müellif olduğu halde, Paşa’nın Üsküdar’dan 
Tebriz’e kadar geçtiği menzillerden hiç birine aid hiç bir tarih göstermemiş
tir. __ Ferhad Paşa’nın İstanbul’dan götürdüğü asker beş bin Yeniçeri, Sipahî ve
Silâhdarla bin topçu, bin cebeci ve bin de top arabacısından mürekkeb sekiz bin 
kişilik bir kuvvetle bir takım mühimmattan ibarettir : Anadolu’da askerleriyle 
beraber maiyyetine iltihak eden beylerbeyleriyle sancak-beylerinin getirdikleri



kuvvetlerle bu mıkdann on mislini bulup seksen bine çıkmış oldu|:u rivayet 
edilir).

14 Nisan =  24 Rebî’.ül-âhir Pazartesi : Vezir-i-a’zam Hadım-Mesih 
Paşa’mn istifası.

(1585 =  993 senesi 1 Kânunuevvel =  8 Zülhicce Pazar gününden bu güne kadar 
4 ay, 13 gün Sadâret makamında bulunan ve d’oksan yaşmda bir pîr olduğun
dan bahsedilen Hadım-Mesih Paşa’nm istifâsına sebeb, Reîs-ül-Küttâbın tebdili 
hakkındaki arz tezkiresinin Üçüncü Murad tarafından reddidir. Osmanlı inhita
tının bir çok âmilleri, gibi Sarayın Hükümet işlerine müdâhalesi de üçüncü Mu
rad devrinde başlamış ve ihtiyar Sadr-ı-a’zam işte buna tahammül edemiyerek 
«Nuhbet-üt-tevârîh» e göre :
— Kavli nâfiz olmıyan vezirlerden olmağ:ı irtikftb idemezin!
diye istifâ etmiştir. _  Selânikî-Mustafa Efendi Mesih Paşa’dan «Mühr-i-Hümâ- 
yûn» un alınmasını Rebî’ül-âhir’in 25 inci Pazartesi gününe müsâdif gösterirse de. 
hakikî takvimde pazartesi günü o ayın 25 ine değil, 24 üne müsâdiftir).

15 Nisan =  25 Rebî’ül-âliir, Salı: Eski Vezir-i-a’zam Kanijeli-Siya- 
vuş Paşa’nuı ikinci sadâreti.
(ikinci vezirlikten Vezir-i-a’zam olan Siyavuş Paşa’nın bundan evvelki ilk sadâ
reti için yukarda 1582 =  990 vukuâtınm «24 Kânunuevvel» fıkrasına ve bundan 
sonraki üçüncü ve sonuncu sadâreti için de aşağıda 1592 =  1000 vukuâtınm «8 Ni
san» fıkrasına bakınız).

30 Ağustos 15 Ramazan, Cumartesi: Ferhad Paşa ordnsunun 
Tebriz’e gelip kale müdâfilerini takviyesi.
(OsmanlI ordusunun yaklaşmakta olduğunu haber alan Safavî veliahdi Hamze- 
Mirzâ birdenbire muhâsarayı kaldırıp çekilmek mecburiyetinde kalmıştır; Ge- 
libolulu-Ali’nin izâhına göre Hamze-Mirzâ takımının bir sabah erkenden yok 
olduğunu gören mahsurlar hayret içindeyken Ferhad, Paşa seksen bin askerle 
gelip Ca’fer Paşa’ya bin deve yükü zahire ve hazîne teslim ettikten sonra ayni 
gün Revan tarafına çekilip gitmiştir! Selânikî’nin izâhına nazaran Tebriz mü- 
dâfilerine «iki yüz on yük nakd hazîne» ve bir çok zahireden başka «on iki bin 
neferden mütecaviz bölükten gönüllü asker>> de bırakılmıştır. Âlî-Çelebi’nin ay
ni gün avdet edildiği hakkındaki rivayetine rağmen umumiyetle ordunun Teb
riz’de bir müddet kalıp muhâsarad'an harâb olan yerleri tâmir ettikten başka ye
ni bir kaleyle bir takım kuleler ve karakollar yapıldıktan sonra mevsim ilerlemiş 
olduğu için Erzurum kışlağına çekilmiş olduğundan bahsedilir. ■— Bu vaziyet üze
rine Tebriz şehri tekrar işgal edilmiştir. — Kale muhafızlığında bulunan Tebriz 
ve Diyarbekir beylerbeyi Hadım-Ca’fer Paşa’nın Safavî muhâsarasına mukave
mette gösterdiği büyük muvaffakiyetten dolayı vezâret pâyesiyle taltif edildiği 
ve hattâ vezâret menşûrunu da Ferhad Paşa’nın götürmüş olduğu rivayet edilirse 
d!e, bu tevcihin daha sonra olduğu hakkında da bir rivayet vardır. Tebriz müdâ
faasının 11 ay, 1 sene ve hattâ bir seneden fazla sürdüğü hakkında da bir takım 
mübhem ifâdeli rivayetlere tesadüf edilir).

4/5  Kânunuevvel =  23/23 Zülhicce, Perşenbe/Cuma gecesi: SafavI 
veliahdi Hamze-Mirzâ’nm öldürülmesi.

(OsmanlI istilâsına karşı açtığı kahramanca mücâdeleleriyle meşhur olan Sultan 
Hamze-Mirzâ «Âlem-ârây-ı Abbâsî» nin kaydine göre, Karabağ’da kışladığı 
sırada (îence civârındaki «Birencird» mevkiindeki otağmda. sarhoş olup yatar
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ken «Hudâverdi» isminde biri tarafından hançerlenerek öldürülmüştür : Osmanii 
menbâlarında kaatilin ismi «Cûdî» gösterilir; her iki ismin ayni şahsa ai-d olmak 
ihtimali de vardır. Dellâlikten yetişip prensin gözüne ve maiyyetine giren bu nan
kör kaatilin o sırada İran’a hâkim olan ve saltanat veraseti meselesindeki ihtilâf- 
lariyle memleketi sarsıp duran Türkmen beylerinden bâzıları ve bilhassa Hamze- 
Mirzâ’ya muhalif olan Şamlu ve Ustaolu oymaklarının reisleri tarafından elde 
edilmek suretiyle bu tarihî cinâyeti işlemiş olduğundan bahsedilir. Her halde 
Hamze-Mirzâ gibi kahraman bir Türk prensinin ölümü Safavî müdâfaasını sars
tığı nisbette Osmanlı muvaffakiyetlerini kolaylaştıran bir vaziyet ihdâs etmiş de
mektir).

1587 =  995 

21 Haziran :=  15 Receb, Pazar günü akşamı : Kapdan-ı-deryâ Kıhc- 
Ali Paşa’nın ölümü.

(Turgfud ve Piyâle Paşalarla beraber Barbaros merhumun en şanlı talebesinden 
ve Türk denizcilik tarihinin en büyük şahsiyyetlerinden olan Kılıc-Ali paşa’nm 
asıl ismi «tJluc-Ali Paşa» dır : Bu «Uluc-Alij, isminin Garp dillerinde t a h T i f in d e n  
hâsıl olan «Occhiali/Ochiali» şekli bir İtalyan ismine benzediği için, bu büyük 
Türk denizcisinin aslen Kalâbriya’nın Castelli kasabasından olduğu ve hattâ; 
Papas mektebinde tahsil ederken memleketi bir korsan baskımna uğrayıp esir 
edilerek ihtid'â ettirildiği hakkında bir Garp efsânesi varsa da t u h a f  bir yakış
tırmadan başka hiç bir esası olmıyan bu rivayetin hiç bir kıymeti yoktur; Râ“ 
miz-Paşa-zâde Mehmet İzzet’in «Harita-i Kapudanân-ı-deryâ» s ın d a  :

«Müşarünileyh Anadolu ahalisinden olarak Hayrüddin Paşa'nm tebeası zümresin
den ve fenn-i deryayı güzel bilenlerin cümlesinden»

olduğu tasrih edildiği gibi, Kalâbriyalı olduğu hakkmdaki Garp efsânesi de h!g 
bir ciddî vesikaya istinâd etmediği için, Kılıc-Ali Paşa’nın tıpkı Turgud Paşa 
gibi Anadolu Türklerinden olduğu muhakkaktır; «Kamus-ül-A’lâm» ında bu mil
liyet meselesine temâs eden Şemseddin Sami de Kılıc-Ali Paşa’ya isnâd edîlere 
uydurma italyanhğı kat’î bir lisanla reddederek :

«Türk oğlu Türk ve Anadolulu»

olduğu tasrih edildiği gibi, Kalâbriyalı olduğu hakkmdaki Garp efsânesi de hiç 
ali» den değil, bilâkis bu «Occhiali/Ochiali» şeklinin ,<Uluc-Ali„ den muharref 
olduğu muhakkaktır. «Uluc» isminin «Kılıç» lâkabına tahvili de, büyük denizcinin 
Kapdanlık makammda selefi olan Müezzin-zâde Ali paşa zavalhsmuı sebeb olduğtt 
«Inebahtı =  Lepanto» bozgfununda Cezayir beylerbeyi sıfatiyle bulunan Uluc-Alî 
Paşa’nın kendi filosuyla yaptığı kahramanca hareket sâyesinde bâzı Türk ge
milerini kurtarması üzerine İkinci Selim’in kendisine tevcih ettiği Kapdanhk 
berâtmdaki sarih emriyle olmuştur—  Kılıc-Ali Paşa’nın Kanunî devrindeki 
Malta muharebesine iştirâki için 1565 =  972 vukuâtımn «27 Mayıs» fıkrasına, 
İkinci Selim devrindeki Inebahtı =  Lepanto muharebesindeki rolü ve kahraman
lığı için 1571 =  979 vukuâtımn «7 Teşrinievvel» fıkrasına, o felâketten kurtardığı 
donanma bakıyyesini İstanbul’a getirmesi ve Haliç tersânesinde yeni bir do
nanma inşâsındaki muvaffakiyeti için gene o sene vukuatının «21 Teşrinievvel» 
fıkrasma, bir kış içinde yeni bir donanma yapıldıktan sonra büyük salâhiyetlerle 
Deryâ-Kapdanhğma tâyini, «Kıhc» lâkabının tevcihi ve Akdeniz’de Türk hâ- 
kimiyyetini idâme etmek üzere o yeni donanmayla çıktığı ilk sefer için 
1572 =  979 vukuâtımn «17 Şubat,, ve 1572 =  980 vukuâtmın «13 Haziran» fıkra
larına, ertesi sene çıktığı cenubî İtalya seferi için 1573 .=  981 vukuatının «3 Ha
ziran» fıkrasına, Tunus’un kat’î surette fethiyle neticelenen en büyük seferi için 
1574=982 vukuatının «15 Mayıs», «13 Eylül» ve «30 Teşrinisâni» fıkralarına ve ni
hayet Lala-Mustafa Paşa’nın Kafkasya seferi esnasında Karadeniz’e girip Osman
lIların «Faş kal’asi), dedikleri Poti kalesini yaptırması için de 1579=987 vukuatının

1587 =  995 o  S M  A N L I  T A R İ H İ  103



«26 Temmuz» fıkrasına bakınız. — Kılıc-Ali Paşa’mn Kapdanlıfa tâyini için 
1571 =  979 senesi Cumâda-l-âhire =  Teşrinievvel/Teşrinisâni tarihi ve ölümü için 
de 1587 =  995 senesi 19 Receb =  25 Haziran Perşenbe ve 21 Receb =  27 Haziran 
Cumartesi tarihleri de rivayet edilir. — Çok ihtiyar olan Kılıc-Ali Paşa’nın ölü
müne sebeb olarak kadın d'üşkünlüğünden bahsedilir; muasır bir menbâ olan 
Selânikî tarihinde bu mesele şöyle anlatılmaktadır :

«Sinni doksana kartb olmağın hırs-u-tûl-i emel mûnis-i tabiisi olmuş idi ve hasnâ 
eevâri mukarenetinden kaçmayup anunla üns-ü-ülfete mukayyed idi; tabîb ise 
tenbîh idüp zinhar sohbet-i zenândan perhîz itmek vâcibdür, ömr-i nâzenîn ele 
girmez deyü tenbîh itmiş iken memnû’ olmayup ol gioe mülâabe ile bikr câriyeye 
mübaşeretinde rûhu bedeninden âlem-i ukbâya tayrân olduğu haberi Dîvân’a 
geldi»

Merhumun gazâ ve ganimet mallarından hâsıl olan servetinin 560 bin altından 
çok fazla tuttuğu ve pek çok fukarâ beslediği rivayet edilir. — Türbesi kendi 
hayratı ve Koca-Sinan’ın eseri olan Tophâne câmiindedir : 1580 =  988 tarihinde 
yapıldığı zaman sâhilde bulunan bu câmi, o sâha tedricen dolduğundan dolayı şim
di 200 metre dâhilde kalmıştır. — Kılıc-Ali paşa, Barbaros mektebinin yetiştir
diği son büyük denizci sayılır).
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30 Temmuz =  24 Şa’bân, Perşenbe : Ferhad ordusunun Erzu
rum kışlağından Gürcistan üzerine hareketi.

(Ordu Erzurum’da kışladıktan sonra bahara doğru Serdâr-ı-Ekreme Safavîlerden 
elçiler gelip sulh teklifine aid bir mektup getirmişlerdir: Bu mektupta rehine 
olarak İstanbul’a bir Safavî şehzâdesl bile gönderileceğinden bahsedilerek Ka
raman beylerbeyi Mehmet Paşa geldiği takdirde şehzâdenin kendisine teslim 
edileceği de bildirilmiştir. Ferhad Paşa’nın Çâşnîgîr-başı Veli Ağa isminde bir 
elçi gönderip meselenin halline ehemmiyet vermekle beraber bu işe İnanmayıp 
oyalama siyasetine hamlettiği ve nihayet müşavirlerinin tavsiyesi üzerine İstan
bul’dan istizana lüzum gördüğü rivayet edilir. Hükiâmetten cevap ve talimat alın
caya kadar doğrudan doğruya îran üzerine hareket etmek Istemiyen Ferhad 
Paşa, evvelce itâat altına alındıkları halde sonradan tekrar itâatsizliğe başlı- 
yan bâzı beylerle prenslere karşı Gürcistan üzerine hareket etmeyi tercih etmiştir—  
işte bu karar üzerine Erzurum’dan Kars’a gelen Serdâr-ı-Ekrem, evvelce ihtidâ edip 
«Mustafa» ismini alarak Osmanlı tâbiiyyetine girdiği halde sonradan irtidâd edip 
âsî vaziyetine geçen ve Ahıska kalesini merkez ittihâz etmiş olan Samtskhe hıris- 
tiyan Atabeyleri sülâlesinden «Manuçar =  Minûçehr» in tekrar itâat ve inkıyâda 
dâvet edilmesi için Çıldır beylerbeyi Çerkes-Iskender Paşa-zâde Ahmed Paşa ile 
Kars beylerbeyi Dîvâne-Hızır Paşa’yı askerleriyle beraber yola çıkarmıştır: Baba
sından sonra anası da hükümdarlık ettiği için Osmanlı menbâlarında «Karı-oğlu» 
denilen Minûçehr için 1578 =  986 vukuâtının «10 Ağustos» fıkrasına ve bu seferki 
dâvetin neticesi için de aşağıda bu sene vukuâtının „7 Teşrinievvel» fıkrasına 
bakınız).

24 Ağustos =  20 Ramazan, Pazartesi : Ordunun Tumanis önlerine 
muvasalatı.

(Ordu buraya gelince, bu havâliye hâkim olan ve Osmanlı menbâlarında «Ka- 
zak-Hânj> denilen Borçalı-Kazaklarımn beyine Diyarbekir beylerbeyi Husrev Pa
şa ile Sokullu’nun oğlu olan Şam beylerbeyi Haşan paşa eyâlet askeriyle 
gönderilip itaatini arz için karargâha gelmesi tebliğ edilmiş ve Kazak hânı da 
daveti kabul etmiştir ; Bu beyin hüviyyeti ifin aşağıki fıkraya bakınız).



38 Ağustos =  24 Ramazan, Cuma : Borçalı Kazak hâmmn orduya 
gelip itaatini arzederek Osmanlı hâkimiyyetine girmesi ve Gürcistan’da 
Karthii krallık müddaîsi Simon =  Swimon üzerine hareket kararı.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi Osmanlı menbâlarında «Kazak-Hânj. denilen 
şahsiyyet, vaziyete göre bâzan Safavîler, bâzan OsmanlIlar ve bâzan da Gürcü
lerle birleştiği için «sedd-i tarîk-ı Müslimîn» sayıllır. «Küfr-ü-rafd-u-islâmı gayr-1 
muayyen bir bölük hâricîler»in reisi gösterillen bu bey hakikatte Türk cinsin
den «Terekeme» denilen ve «Kazak», «Borçalı», «Oavak» ve «Şemşedin» kolla
rına ayrılan cemâatten «Borçalı» kolunun reisidir; merkezi de «Borçalı-Ak- 
çakalesi), dir. Ferhad Paşa’nın bundan evvelki ilk serdârlığmda itaatini arzeden 
ve ihtidasından dolayı göze girdiği için «Nazar Paşa» ismiyle beylerbeyi payesi 
alan bu beyle «Terekeme» cemâatleri için 1584 =  992 vukuatına bakınız. — ilk 
itaat ve ihtidasından sonra tekrar OsmanlIlara karşı cephe alıp irtidâd eden 
bu Terekeme beyi bu gün ordugâha gelip Serdârın ayaklarına kapanarak dehalet 
ettiği için affedilmiş, nıurassâ kılıç, murassa kemer ve hü’atle taltîf edildik
ten başka kendi ölkesine beylerbeyi tâyin edilerek Gürcistan seferinde pişdarhk 
vazifesine me’mur edilmiştir. — «Gencîne-i Feth-i Gence» ye göre bu gün 
Kazak-Hân’ın itaati te’min edildikten sonra Serdârın riyasetinde bir harb mec
lisi toplanarak «Simon-ı lâîn» üzerinde hareket edilmesi takarrür etmiştir : 
Osraanlı menbâlarında umumiyetle «Luvarsab-oğlu Simon-ı Gürcî» diye anılan 
bu Simon, Gürcistan’ın eski Karthii krallarından Birinci Luarsab’ın oğlu ve 
OsmanlIları Gürcistan’a dâvet etmiş olan son kral «Dâvûd-Hân =  Dawrith»in 
kardeşi olan Swimon’dur. Evvelce İran’da mahbus olduğu halde OsmanlIların 
Gürcistan seferi üzerine Safavîler tarafından memleketine gönderilmiş olan, 
bu Gürcü prensi, Lala-Mustafa Paşa’nın serdârlığı esnâsında fethedilmiş olan 
ve Karthii kralhğınm Tiflis’den sonra en mühim şehri sayılan Gori/Goru kale
sini istirdâd ed'ip Türk ordusu çekildikten sonra tedricen kuvvetlenmiş ve Osmanlı 
hâkimiyyetine karşı Safavî himayesinde bir engel rolü oynamıya başlamıştır : 
1578 =  986 vukuâtınm «21 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. İşte bundan dolayı 
Ferhad Paşa’nın bu Gürcistan seferi doğrudan doğruya Safavîlere karşı değil, bir 
Safavî mahmîsine karşı açılmış demektir : Yukarda bu sene vukuâtınm «30 Tem
muz» fıkrasına bakınız).

4 Eylül =  1 Şevval, Cuma: Mühtedî Gürcü beylerinden Varaz!a/Va- 
raze-oğlu Mahmud-Hân’m itaati.

(Ordu Tiflis köprüsünden geçip Kür boyunda konakladığı sırada gelen bu Mah- 
mud-Hân, Akçakale =  Rabat beyidir : Vaktiyle Safavî hâkimiyyetine girip ihtid'â 
etmiş ve Kanunî devrinde Samtskhe hıristiyan atabeyliğinin arâzisi fethedildiği 
zaman bu ölkenin Safavîlerden kalan Ahıska ve Ahılkelek tarafları işte buna ve
rilmiştir : 1578 =  986 vukuâtınm «9 Ağustos» fıkrasına bakınız. Osmanlı men- 
bâlarında «Mahmud-Hân beyliği,, denilen bu küçük hükümet Lala-Mustafa Pa- 
şa’nm seferinde ilga ve arâzisi Türkiye’ye ilhak edilmiştir : Ayni sene vukua
tının «10 Ağustos» fıkrasına bakınız. Ondan sonra Gürcüler ve Safavîlerle tekraı’ 
elbirliği eden bu beyin itâati mühim bir gailenin temizlenmesi demektir : 
Eieki Lori beylerbeyi Potur-Ali paşa delâletiyle gelip itâatini arzeden Mahmud- 
Hân bir takım «dirlikler» le taltîf edilmiştir. Aşağıda «2 Teşrinievvel» fıkrasına 
bakınız).

11 Eylül :=  8 Şevval, Cuma : Ordunun Tiflis üzerinden Gori/Goıu’ya 
muvasâlatı.

(Buraca bir kale inşâsına karar verilmiş olduğu için, eıiresi gün arazi tedkik
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edilip kale yeri tâyin edilmiştir. Evvelce fethedilmiş oldufu halde sonradan elden 
çıkmış olan bu mühim merkez için yukarda bu sene vukuâtının «28 Ağustos» fık
rasına bakınız).

13 Eylül =  10 Şevval, Pazar : Gori kale inşaatının başlaması.

(Şehrin büyük kilisesi câmiye tahvil edilmiş ve şehrin i’mâriyle kalenin bir an 
evvel inşâsına büyük bir ehemmiyet verilmiştir : 27 günde ikmâl edilen bu kale 
«bir a’lâ kapu, nice yüz zirâ’ dîvâr, kuleler ve hisâriçesi ve ka’r-nâk hendekle ta
mamlanınca top şenliği,, yapılmıştır; tabiî bu muvaffakiyet o zamanki Türk or
dusunun teknik seviyye itibariyle ne kadar yüksek olduğunu gösterir).

2 Teşrinievvel =  29 Şevval, Cuma : Gori’de eyâlet t^Mlâtı.

(tik fethinde olduğu gibi bu sefer de Gori/Goru şehri bir eyâlet merkezi ittihâz 
edilmiş ve «Gencîne-i Feth-i Gence» ye göre bu yeni, vilâyetin beylerbeyliğine Gür
cü beylerinden Varaza-oğlu Mahmud-Hân tâyin edilmiştir ; Bu Mahmud-Hân için 
yukarda bu sene vukuâtınm ,<4 Eylül» fıkrasına bakmız. — Gelibolulu-Âlî-Çelebi : 
«Ol serhadlerde yarar ve nâmdâr anılan Haydar Paşa^
nın da yeni yapılan kale muhafızlığına tâsan edildiğinden bahsetmekte ve Münec- 
cim-başı da bunu te’yid etmekteyse de, Harîmî-Çavuş bu vazifeye Trabzon beyler
beyi Çerkes-Hasan Paşa’nın vilâyet askeriyle beraber me'mur edilmiş olduğundan 
bahsetmektedir).

7 Teşrinievvel == 5 Zülka’de, Çarşanba: Ahıska beyliğinin itaat ha
beri ve ordnnnn Gori’den Erzurum kışlağma hareketi.

(Evvelce Ahıska beyini itâate dâvet için gönderilmiş olduğunu yukarda bu se
ne vukuâtmın «30 Temmuz» fıkrasında görmüş olduğumuz kuvvetin kumandan
larından bu gün müjde gelerek beyin itâati bildirilmiş ve bunun üzerine Ahıska 
hav&lisi Çıldır eyâletine ilhak edilmiştir. — Bu suretle Gürcistan’m İtâati ikmâl 
edilmiş ve Karthii krallık müddaîsi Simon =  Swimon hemen bütün istinad' nokta
larından mahrum edilmiş olduğu ve kış mevsimi de yaklaştığı için, ordu Gori’den 
Ereurum kışlağına hareket etmiştir).

1588 =a 996 

9/10 Şubat == 11/12 Rebî’ül-evvel, Sah/Çarşanba gecesi : Mn&re- 
lerde kandil donanmasmm âdet olmıya başlaması.

(Selânikî’ye görs bu âdet işte bu seferki Mevlid kandili münâsebetiyle üçüncü 
Murad’ın bir «Tezkire-i-Şerîf„ iyle başlamıştır : Bımunla beraber bu Mevlid kan
dilinden evvel de minârelerln tenvir edilmiş olduğuna ait muhtelif kayitlere tesa- 
d̂ if edilmektedir; hattâ pâdişâhın irâdesinde Rebî’ül-evvel de Mevlid, Recebde 
Regaaib ve Şa’banda Berât geceleri kandil yakılmasının âdet olması emredil- 
mekte olma«na istinâd eden Hammer mütercimi Atâ Bey :
«Şu halde, diğer dört gecede kandil yakılması zâten mu’tâd olmağla kandil yanan 
gecelerin o zaman yediye çıktığı anlaşılır»
şeklinde bir mülâhaza yürütmektedir. Bununla beraber, üçüncü Murad’ın bu irâ
desi, o zamana kadar Kandil gecelerinde yapılan minâre donanmalarına ilk defa 
olarak resmî bir mâhiyet vermek maksadiyle de izah edilebilir).

8 /9  Nisan =  11/12 Cumâda-l-ûlâ, Cuma/Cumartesi gecesi : Koca- 
Sinan’ın ölümü.

(En büyük Osmanlı mi’mârı «Koca-Sinan ibni Abdülmennân» m 895 =  1490 sc-
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nesi 9 Receb =  29 Mayıs Cumartesi günü şimdiki Kayseri vilâyeti merkez kaza
sının «Kesi» nahiyesindeki ((Ağırnas» köyünde dünyaya geldiği rivayet edilir. 
Mi’mar-Sinan Yavuz’un cülûsunda Devşirme usulünün Anadolu’ya teşmili üze
rine 918 =  1512 tarihinde 22 yaşmdayken âile ocağından alınıp İstanbul’a sevke- 
dilmiştir : O şiarda 23 yaşında bulund ı̂ğu hakkındaki rivayet Hicrî takvim he
sabına göredir. Şâir ve nakkaş «Sâı Mustafa-Çelebi» ye dikte ederek yazdırdızı 
«Tezkiret-ül-bünyân» yahut «Tezkiret-ül-ebniye» ismindeki eserinde kendisi bu 
noktayı şöyle anlatır :

«Bu hâkîr, Sultan Selim Hân-ı Bvvelün gülistân-ı saltanatının devşirmesi olup 
Kayserijrye sancağmda ibtida oğlan devşirilmek ol zamanda vâki’ olmuşdur».

Bâzı muahhar menbâlarda Mi’mar-Sinan’ın milliyeti hakkında muhtelif riva
yetlere tesadüf edilir ; Meselâ «Sicil-i Osmânî>> de Arnavut gösterilmesine mu
kabil, «Lûgaat-ı Târihiyye ve Coğrâfiyye,, de AvusturyalI ve diğer bâzı eserlerde 
de Macar gösterilmektedir ; Koca-Sinan kendisinin «Kayserili» olduğunu bizzat 
söylemiş olduğu için, bunların hiç biri doğru d«ğildir; daha sonraları Rum, 
Ermeni ve Hıristiyan-Türk olduğu da ileri sürülmüştür ; «tkdam külliyâtı» için
de çıkan «Tezkiret-ül-bünyan» mukaddimesinde d'e «Kuyudât-ı mühimme» ismin
de Arapça yazılmış muâsır bir menbâa istinâden babasının ismi «Hristo» göste
rilir ; Künyesindeki «Ibni Abdülmennân» kaydi, mühtedilerin eski dinlerini belli 
etmemek için Hıristiyan babalarına ((Allâhın kulu» mânâsına bir isim izâfe edil
mek âdetinden dolayıdır ve umumiyetle kullanılan «Abdullah» yerine «Abdülmen- 
nânj. şeklinin seçilmesi de «Sinan,, ismiyle mukaffâ olmasındandır. Her halde beş 
vakit namazını ihmâl etmemiş, Hacc’e gitmiş, sebil ve mektep gibi hayrat bırak
mış olan Koca-Sinan’ın dini bütün bir müslüman olduğu muhakkaktır. «Koca» 
lâkabının sekseninden sonra ihtiyarlığından dolayı takılmış olduğu rivayet edilir. 
Mi’mar-Sinan’ın 958 =  1551 veyahut 986 =  1578 tarihinde ölmüş olduğu hak- 
kındaki rivayetler yanlıştır. Yukarda gördüğümüz doğum ve ölüm tarihleri doğru 
olduğu takdird'e, Milâdî takvim hesâbiyle 97 sene, 10 ay, 11 gün yaşayıp 98 ya
şının içinde ölmüş olması lâzımgelir. «Tezkiret-ül-bünyân» ı kaleme almış olan 
şâir ve nakkaş «Sâî-Çelebi» nin yazdığı manzum türbe kitabesindeki;

Yüzden artuk ömr sürdü âkıbet kıldı vefât 
miârâmda yüz küsur sene yaşamış gösterilmesi Hicrî ve kamerî takvime görs 
101 sene yaşamış görünmesindendir; bu uzun yıllar İkinci Bâyezid, Yavuz, Ka
nunî, ikinci Selim ve Üçüncü Murad devirlerine müsadiftir. Sinan’ın İstanbul’da 
kurduğu âile hakkında mevcut mâlûmat iki defa evlenmiş olduğu halde ço- 
cuğru olmamasmdan ve bir de gece-gündüz sofrasında 20 - 40 müsâfir bulunduğu 
ve bilhassa eli çok açık olduğu için öldüğü zaman borcu olmamakla beraber 
paraısı da olmadığından ibarettir. «Aksaray’da Horhor-çeşmesi civânnda» ve 
«Süleymâniyye’de» oturmuş olduğu hakkında iki rivayet vardır. Türbesi kendi
sine en lâyık yerde, Süleymâniyye câmiinin bir köşesindedir.
«Acemi oğlan» lık devrini bilhassa inşaât işlerinde geçirdikten sonra Yeniçeriliğe 
geçen Sinan Ağa askerlik hayatında en büyük Osmanlı zaferlerine şâhid olmuştur: 
Çaldıran, Merc-i-Dâbık, Rîdâniyye ve Mohaç meydan muharebeleriyle Rodos ve 
Belgrad fetihlerinde ve Irâkayn seferinde en büjrük Şark ve Garp fütûhâtını gör
müş ve işte bu askerî fırsatlardan istifade ederek Tebriz, Kahire, Bağdad ve Bu- 
din gibi büyük merkezleri mi’mârî bakımdan tedkike imkân bulmuştur; Ahmed 
Refik merhumun «Âlimler ve san’atkârlar» cildindeki «Mi’mar-Sinan» faslında çok 
doğru olarak söylediği gibi, Koca-Sinan’ın fikrî tekâmülünde bu manzaraların her 
halde çok derin te’sirleri olmak lâzımgelir.
Mi’mar-Sinan’ın yalnız İstanbul’da değil, o zamanki muazzam ve muhteşem Tür
kiye’nin bir çok yerlerinde, Anadolu’da, Rumeli’de ve hattâ Macaristan’da bir çok 
eserleri vardır; «Tezkiret-ül-bünyan„ da kendisinin gösterdiği cedvellere göre 
eserleri şöyle sıralanabilir :
«81 ,cmâi - 50 mescid - 55 medrese - 7 dâr-ül-kurrâ’ - 19 türbe - 14 imâret - 3 
dâr-üş-şifâ - 7 su kemeri ve bend’i - 8 büyük köprü - 16 kervansaray - 33 saray -
6 mahzen - 32 hamam».
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Bunlardan başka bir çok sebil vesaire gibi muhtelif eserleri daha vardır. 
«Tezkiret-ül-bünyan» ın naşirleri tarafından yazılan mukaddimeleri liste ile Si
nan’ın bu cedveli arasında bâzı farklara tesadüf edilir : Bu mukaddimede mescid 
adedi 50 yerine 51, d'âr-ül-kurrâ’ adedi 7 yerine 26, imaret adedi 14 yerine 17, 
dâr-üş-şifâ adedi 3 yerine 2, kervansaray adedi 16 yerine 18 ve türbe adedi de 19 
yerine 17 gösterilmektedir.
Bu muhteşem eserlerden İstanbul’da Mi’mar-Sinan’ın ilk büyük eseri sayılan 
Şehzâde-câmiinin temel-atma merâsimi için ikinci ciltte 1544 =  951 vukuatının 
«Muharrem =  Nisan ibtidâları» fıkrasına ve inşaâtın ikmâli için de 1548 =  955 
vukuâtının «Ağustos =  Receb» fıkrasına, Süleymaniyye’nin temel-atma mera
simi için 1550 =  957 vukuatının «13 Haziran» fıkrasına ve inşaatın ikmâli için 
de 1557 =  964 vukuatının «7 Haziran» fıkrasına, Edirne’de Sultanselim/Selîmiy- 
ye câmiiıi’n temel-atma merâsimi için 1568 — 1569 =  976 vukuatına ve inşaâtın 
ikmâli için de ikinci cildin 419 uncu sahifesinde 1574 =  982 vukuatının «Edirne’de 
Selîmiyye inşaâtının ikmâli» fıkrasına bakınız.
Koca-Sinan’ın bilhassa Şehzâde, Süleymâniyye ve Sultanselim gibi büyük eserleri 
onun riyasetinde çalışan muhtelif Türk mi’marlarıyla çinicilik, camcılık, dökmeci
lik ve oymacılık üstadlarının Osmanh-Türk kültürü içindeki müşterek eserleri 
mahiyetindedir : işte bundan dolayı bütün bu muhteşem şâh-eserler On-altıncı asır 
Türk dehâsının millî mahsulleri demektir.
Koca-Sinan’m kırk kadar talebesi içinde Osmanlı mi’mârîsinin bir çok mühim 
şahsiyyetleri vardır ; Bunların en meşhurları içinde Yeni-câmii kuran Dâvûd 
Agfa ve Dalgıc-Ahmed-Çavuş’la meşhur Hind pâdişâhı Babur-Şâh’ın da’veti üze
rine Hindistan’a gidip bir çok eserler bırakan Mi’mar-Yusuf ve muhtelif eserleriy
le meşhur Horoz-Memi ve Mehmed Ağa gibi büyük üstadlar sayılır : Yeni-câmiin 
temel-atma merâsimi için aşağıda 1598 =  1006 vukuatının «9 Nisan ,̂ fıkrasına 
bakınız).

%1 Temmuz =  36 Şa’ban, Perşenbe: İran’la sulh akdedilmediği için 
ordünuH Erzurum kışlağmdan Gence üzerine hareketi.

(1587 =  995 senesi içinde İran’da büyük bir değişiklik olmuş, Muhammed Hudâ- 
bende-Şâh tahtını on yedi yaşındaki oğlu Abbâs-Mirzâ’ya terketmek mecburiyetinde 
kalmış, «Birinci Abbâs» ismiyle Safavî tahtına çıkan bu kuvvetli şahsiyyet Türk
men beyleri arasındaki ihtilâflar yüzünden âdetâ anarşiyi andıran dahilî vaziyeti 
ıslâha çalışırken Şark’dan özbeklerin, Garp’dan da Osmanlı-Türklerinin taarruz
larıyla uğraşmıya başlamıştır, özbekler de OsmanlIlar gibi sünni mezlıebîne men- 
sub oldukları için, îran şiîliği âdetâ bir sünni kıskacına almmış demektir. — 
Yukarda 1587 =  995 vukuâtının «30 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz gibi, Sa- 
faviler OsmanlIlara bir İran şehzâdesini rehine vermek şartiyle sulh teklif etmiş
lerse de, bu teklifin samimiyetine inanmıyan Serd'âr-ı-Ekrem Ferhad Paşa İstan
bul’dan istizana lüzum görerek o senenin sefer mevsimini Gürcistan işleriyle ge
çirmiştir. — Sulh meselesi için Serdâr-ı-Ekremle İstanbul hükümeti arasında bir 
çok muhâbereler cereyan ettiği anlaşılmaktadır. Her halde Ferhad Paşa gibi 
Üçüncü Murad’ın da bu teklife i’timâd etmediği muhakkaktır. Padişahın paşa’ya 
verdiği emirlerden birinde :
— Murâdları seyf-i Islâmdan eman bulmakdur, ekâziblerine nihâyet yoktur : 
Üzerlerine sefer ve hareketten hâli olmıyasız!
dediği ve Özbek hânı Abdullah-Kân’dan gelen sefirle İstanbul’da bir takım müzâ
kereler cereyân ettiği muhtelif menbâların ittifâkıyle sâbittir. Bilhassa Birinci 
Abbâs’ın cülûsundan sonra Safavilerin Revan üzerine bir hareket yapıp mağlûb 
edilmeleri üzerine Serdâr-ı-Ekreme en son gelen emirde :
— Tekrâr sefer tedârükünde olup bu d'ef’a düşmen-i dîn üstüne Tarup kıtal ey- 
liyesün, kal’a yapmağla mukayyed olmıyasun!
tarzında kat’î bir İfâde vardır ; Ordunun bu gün Erzurum’dan Gence üzerine 
hareketi işte bundan dolayıdır. — Osmanlı müverrihlerinin en büyüklerinden
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olan Selânikî-Mustafa Efendi işte bu sırada «Silihdarlar =  Silâhdarlar bölüğü 
kâtibi» olarak Ferhad Paşa’nın maiyyetine iltihak etmiş ve vukuatı şâhid sıfatiyle 
tâkibe muvaffak olmuştur : Onun kaydine göre ordunun hareketi Şa’bânm 26 sıno- 
değ'il, 27 sine müsâdiftir; fakat tıpkı Selânikî gibi vukuâtı görerek yazan Harîmî- 
Çavuş gün ismi tasrih ederek «26 Şa’ban Perşenbe» tarihini zikretmiş olduğu için, 
burada bu ikinci menbâın rivayeti tercih edilmiştir. — Sürüncemede kalan Osman
lI - Safavî sulbünün akdi için aşağıda 1590 =  998 vukuatının «21 Mart» fıkrasına 
bakıma).

25 Temmuz =  1 Ramazan, Pazartesi : Gence üzerine hareket eden 
Ferhad Paşa ordusu Kars’a geldiği zaman Kazvin üzerine hareket edil- 
nıesi hakkında irâde tebliği.

(İstanbul’dan gelen Eyüp-Çavuş’un getirdiği «Hatt-ı-Hümâyun„la vüzerâ mektup
ları „Sahrây-ı Kars’a konulduğu» gün gelmiştir : Evvelce Gence ve Karabağ üze
rine gidilmesi emredilmiş ve ordu ona göre hazırlanmış olduğu için, şimdi bin tür
lü iâşe müşkilâtı içinde susuz yerlerden geçilerek Kazvin üzerine gidilmesi ordu 
erkâniyle askere imkânsız görünmüş, hattâ asker :

— Pâdişâh Hazretleri kendüsü gelsün, bile gidelüm!
demiye başlamış ve işte bu vaziyet karşısında «Hatt-ı-Hümâyun» lisânının şidde
tine rağmen Serdar-ı-Ekrem :

— Inşaallah gelecek sene Kazvin’e giderüz!
diye Gence üzerine harekette devam edileceğini ilâna mecbur olmuştur. — Meş
hur müverrih Selânikî-Mustafa Efendi de Silâhdarlar-kâtibi sıfatiyle bu sefere 
iştirâk etmiştir).

10 Ağustos = : 17 Ramazan, Çarşanba: Ordunun Kars önlerinden 
Gence üzerine hareketi.

(Kars sahrâsında 16 gün kalan ordu bu gün Gence üzerine hareket etmiş ve 
işte bu sırada İstanbul’dan ikinci bir emir daha gelerek yukarıki fıkrada gör
düğümüz ilk emrin geri alındığı ve Kazvin’den vazgeçilip Gence üzerine hareket 
edilmesi tebliğ edilmiş olduğu için, Serdâr-ı-Ekrem İstanbul’un emrini dinlememiş 
olmak vaziyetinden kurtulmuştur).

1 Eylül =■= 9 Şevval, Perşenbe : Ordunun Gence’ye gelip şehrin etra
fını çevirmesi.

(Bu sırada Şark ordusunda bulunan Selânikî-Mustafa Efendi Safavîlerin Gence 
valisi Ziyâd-oğlu Muhammed-Hân’ın şehri tamamiyle tahliye edip çekilmiş ol
duğundan ve şehirde «benî-Âdem’den bir kimse» kalmadığından bahsetmektedir; 
Tabiî bu vaziyette Gence kan dökülmeden işgal edilmiş ve arâzi derhal keşfedilip 
şehrin kaleler ve sûrlarla tahkim edilmesine karar verilmiştir).

3 Eylül =  11 Şevval, Cumartesi: Gence kalesinin temel-atına mera
simi.

(Selânikî’nin tarih zikretmemesine mukabil Harîmî-Çavuş merâsimin bu gün ol
duğunu kaydetmektedir. Selânikî yalnız şehri sûr içine alacak surette bir kale 
yapılmasına karar verildiğinden bahsederek :
«Altı bin zirâ’dan mütecaviz mevzi’ çevrilüp burc-u-bârû ve hendekler kesilüp 
ve kırk gün içinde kemâl-i istihkâm ile müstahkem yaptırmağa sarf-ı himmet»
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edilmiş olduğunu anlatır : İnşaatın ikmâli için aşağıda bu sene vukuatının «9 
Teşrinievvel» fıkrasına bakınız).
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39 Eylül 8 Zülka’de Perşenbe : Araş boyundaki Safavî ordnsunun 
dağıtılması.

(Ordu istihbârâtına göre bu sırada Gence valisi Ziyâd-oğlu Muhammed-Hân 
Ustaclulardan d’a yardım görerek Aras boyunda on bin kişilik bir kuvvet top
lamıştır : Gene orada 40 - 50 bin hanelik aşiret birikmiş olduğu da rivayet edilir. 
Ziyâd-oğlu’nun ordu mevcudunu 10 binden 100 bine çıkarıp OsmanlI kuvây-ı- 
külliyesi Gence’den çekilince şehri istirdâd ettikten sonra Nahcivan, Revan ve 
Azerbaycan taraflarım yağma ve tahrib etmek istediği hakkında da bir rivayet var
dır. îşte bu haberler üzerine Serdâr Ferhad Paşa’nın riyâsetinde toplanan bir harb 
meclisinde Aras boyundaki düşman kuvvetlerinin derhal ezilmesine karar verilip 
30,000 kişilik bir kuvvet tertib edilerek Şirvan valisi Ca’fer Paşa kumandasında 
derhal yola çıkarılmıştır : Selânikî müphem bir ifâdeyle bu kuvvete bizzat Fer
had Paşa kumanda etmiş gibi bir lisan kullanır. — Harimî-Çavuş Ca’fer paşa’nm 
hareketini «8 Zülka’de Cuma» gününe müsadif gösterirse de, o sene Zülka’denin 
8 i Cuma’ya değil, Perşenbeye müsâdiftir : Zâten Selânikî de gün ismini «Perşen
be» gösterir. — Ca’fer Paşa’nın sekiz günlük yolu cebrî yürüyüşle iki buçuk günde 
kat’etmiş olduğu, fakat Ziyâd-oğlu Muhammed-Hânın Osmanlı hareketini bir ca
sustan haber alarak bütün ağırlıklarıyla mallarmı bırakıp son anda çıplak atla ka
çıp kurtulduğu, Ca’fer Paşa’mn takipçiler çıkardığı, bilhassa Aras’dan geçerken bir 
çok düşman askerinin suda boğulduğu ve işte bu suretle düşman kuvvetinin imhâ 
edilmiş olduğu rivayet edilir).

2 T^rinievvel =  11 Zülka’de, Pazar: Şirvan valisi Ca’fer Paşa’nın 
ölümü ve halefinin tâyini.

(Ca’fer Paşa’nın yukarıki fıkrada gördüğümüz hareketi hasta hâlinde yaptığı için 
eceliyle ölmüş olduğundan bahsedilir : Yerine vezâret pâyesiyle Anadolu beyler
beyi Hadım-Hasan Paşa tâyin edilip kendi askeriyle Şirvan’a gönderilmiş ve onun 
yerine de Haleb beylerbeyi Haşan paşa tâyin edilmiştir).

9 Teşrinievvel =  18 Zülka’de, Pazar : Gence kalesinin ikmâli ve top 
şenliği.

(Ordu inşaatının ikmâlini top şenliği ile ilân etmek ötedenberi riâyet edilen bir 
an’ane hâline gelmiştir. — Selânikî inşaâtın kırk günde, Harîmî-Çavuş da kırk 
üç günde ikmâl edildiğinden bahsederse de, yukarda bu sene vukuâtının «3 Eylül» 
fıkrasında gördüğümüz temel-atma târihine nazaran 37 günde bitirilmiş olması 
lâzımgejir. Bu askerî inşaat hakkında verilen mâlûmata göre tahkimâtın çev
resi ((3800 zirâ’», sûrların yüksekliği «lO zirâ’» ve duvarların kalınlığı da «3 
zîrâ’„ dır : Sûrdan başka 43 kule, 7 demir kapı, bir hisâriçe ve bir de iç-kale 
ile sûrun etrâfında büyük bir hendek yapılmış ve diğer bütün teferrüât da ikmâl 
edilmiştir. O zamanki Osmanlı ordusunun bir dev hamlesiyle yaptığı büyük inşaât 
daima böyle 30-40-50 gün içinde bitirilir. — Gence kalesine kâfi mıkdar muhâfız, 
zahire, mühimmat ve para bırakılmış ve bu yeni vilâyetin beylerbeyliğine de Çer- 
kes-Haydar Paşa tâyin edilmiştir).



14 Teşrinievvel =  33 Zülka’de, Cuma : Gence’de ilk Cuma namazı.

(Yeni fethedilen şehirlerde ilk Cuma namazının kiliseden çevrilip fetih timsâli 
ittihâz edilen bir câmide kılınması Osmanlı tarihinde millî bir an’ane hükmün
dedir; ŞİÎ şehirlerinde de umumiyetle eski sünnî câmileri ihyâ edilir : Meselâ 
Gence’de «selâtîn-i Sebüktekin’den kalmış» harap bir câmiin tâmir edilmiş olduğ'u 
ve bugünkü ilk Cuma namazıyla Üçüncü Murad nâmma ilk hutbenin de işte burada 
kılınıp okunduğu rivayet edilir).

15 Teşrinievvel =  24 Zülka’de, Cumartesi ; Ordunun Gence’den Er
zurum kışlağına harekeü.

(Mevsim sonu geldiği için ordu kuvây-ı-külliyesi bu gün Gence’den Erzurum’a ha
reket etmiştir: Harîmî-Çavuş bu hareketi bir gün evvel gösterirse de doğru değil
dir. — Tiflis üzerinden geçen ordu burada üç gün kalıp kaleyi tâmir etmiş ve gene 
bu sırada Gürcistan’ın bâzı yerlerine hâkim olan Karthii krallık müddaisi Simon =  
Swimon itâatini arzettikten başka Gence ve Karabağ ümerâsından bâzılan da artık 
Safavİlerden yüz çevirip OsmanlIlara boyun eğmek mecburiyetinde kalmıştır : 
Swimon için yukarda 1587 =  995 vukuâtının «28 Ağustos» fıkrasına bakınız).

8 Teşrinisani =  18 Zülhicce, Sah : Ordunun Gence seferinden Erzu
rum kışlağma avdeti.

(Her mevsim sonunda olduğu gibi bu sefer de ordu Erzurum’a gelince muhtelif kış
laklara tevzi edilmiş ve askerin bir kısmı da terhis olunmuştur. — Harîmî-Çavuş 
ordunun «17 Zülhicce Salı» günü Erzurum’a geldiğinden bahsederse de Salı günü o 
ayın 17 sine değil, 18 ine müsâdiftir).
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2 Nisan =  16 Cumâda-l-ûlâ, Pazar : «Beylerbeyi vak’ası», Yeniçeri
lerin Osmanlı tarihinde ilk defa olarak kelle istemiye başlamaları ve Ve- 
zir-i-a’zam Siyavuş Paşa’mn azliyle Sinan Paşa’mn ikinci sadâreti.

(Bu Vak’a» ile muâsır olan Selânikî-Mustafa Efendi hâdiseyi 1588 =  996 senesi
17 Cumâda-l-ûlâ =  14 Nisan Perşenbe gününe müsâdif gösterir : Yalnız matbû 
nüshasında gün ismini «Şenbih =  Cumartesi,, gösterirse de bunun «Pençşenbih,, 
den galat olması lâzımgelir; çünkü o Hicret senesi Cumâda-l-ûlâsmın 17 nci 
günü «Şenbih,, değil, «Pengşenbîh» dir. Selânikî’nin bu kaydine mukabil bütün 
■diğer menbâlarda 1589 =  997 tarihi vardır : Aradaki fark bir sene kadardır! Se- 
lânikî’deki «996» tarihinin bir istinsah hatâsından mütevellid olmak ihtimali de 
yoktur: Çünkü müellif «Ebced» hesâbiyle hep bu tarih rakammı gösteren bir 
takım terkipler kaydetmiştir; meselâ „Vaz’ı kabih», «oldu harac-ı-âlem» ve «beyt-i 
kabiha» gibi terkipler Ebced hesabiyle hep «996» rakamını gösterir! Selânikî’
nin bu noktada hatâ ettiği, «Bölük halkınun Gence seferinden avdeti itdikde» 
isyan çıkarmış olduklarından bahsetmesiyle sâbittir : Ordunun Gence’den Er



zurum kışlağına hareketi 1588 =  996 senesi 24 Zülka’de =  15 Teşrinievvel tarihine 
müsâdif olduğuna ve İstanbul’a gelen askerlerin de daha sonra gelebilmiş olmaları 
pek tabiî bulunduğuna göre, bu askerin o tarihten altı buçuk ay evvel isyan 
çıkarmış olması tabiî kabil değildir. — Bu meşhur ısyânın sebebi «züyûf 
akça =  mağşuş para» meselesidir; Osmanlı tarihinde bir çok Yeniçeri ısj/aıılan- 
na sebeb olan akça tağşişi bid’ati üçüncü Murad devrinde başlamış sayılırsa da 
pek doğru değildir; çünkü Fâtih’in ilk saltanatından çekilmesine sebeb olan ve 
i(Buçuk-Tepe vak’ası» denilen ilk Yeniçeri ısyânı da pek hafif nisbette bir akça 
tağşişinden çıkmıştır : Birinci ciltte 1445 =  849 vukuatının sekizinci fıkrasına ba
kınız; yalnız o zamanki tağşiş nisbeti akça vezninin 5,3/4 den 5,1/4 derecesine 
İndirilmesinden ibaret olduğu halde, bu seferki nisbet yüzde elli derecesindedir! 
Selânikî bu meseleyi şöyle anlatır :
«Yüz dirhem gümüşden beş yüz akça kesilmek kanun-i Pâdişâhı iken, iki yüz 
dirhem iki bin züyûf akça olup hiç bir dürlü amele yaramayup giderek gümüşün 
dirhemi on ikişer akçaya satılup alınmağa başladı ve guruş kadîmden kırk ak- 
çaya iken seksen akçaya almup virilür oldu ve altun altmış akçadan yüz yirmi 
akçaya çıkup ve buna göre cümle narhlar tüccar beyninde iki bahâya i’tibâr 
olunup ve me’kûlât ve melbûsât dahî bu eclden ziyâdeye çıkmağla faraza her kes 
on altun alurken beş altun almağa başlamağın...»
Meskûkât mütehassısı İsmail Galib Bey’in izâhâtı daha vâzıhtır :
«100 dirhem gümüşden 500 aded akça kesilmek, ya’ni bir dirhem gümüş beş 
akça etmek ve ta’bir-i âharla bir akça üç kırat ve bir habbeye yakın vezinde 
bulunmak Sultan Süleyman zamanında kanun ittihâz olunmuş ve müşârünileyh 
Sultan Murâd-ı Sâlis’in evâil-i saltanatında dahî bir dereceye kadar bu usule 
i’tibâr edilmiş olduğu halde bil’âhire 100 dirhem gümüşden 800 akça kesilmeğe 
ve bu suretle bir akça iki, iki buçuk kırata kadar tenezzül ederek bir dirhem gü
müş sekiz on akçaya satılmağa başlamasıyla altun yüz yirmi ve guruş seksen 
akçaya fırlamış ve diğer taraf dan ekser-i halk ve hususiyle bir takım muhtekirler 
eslâfdan kalup (Şâhî) ta’bir olunan akçalan kırpıp dörder, beşer parça etmeği 
i’tiyâd eylemeleriyle yüz dirhem gümüş hemen iki bin aded hurda akçaya va- 
rup gümüşün fiâtı dahî gereği gibi terakki etmiş olduğundan 996 senesinde tashih-i 
sikkeye karar verilerek bu işe Beylerbeyi Mehmet Paşa me’mur edilmiş ise de ic- 
raâtma vakit kalmıyarak gerek kendisinin ve gerek Defterdâr-ı vakt olup (sekiz 
akça üzerine ma’denden akça kesdiren) diye itâb edilen Mahmud Efendi’nin bir 
sene sonra ittihâm olundukları ve sâlif-üz-zikr hurda akçalar (Beylerbeyi akçası) 
nâmiyle yâd olunduğu mastur-i sahâif-i tevârîhdir».
Bu vaziyete göre askere verilen ulûfe mıkdârının ismi değişmediği halde cismi 
değişmiş, yâni Selânikî’nin tâbiriyle on altın ismi altında beş altın verilmiye 
başlamış demektir : işte bu yüzden çıkan «Beylerbeyi vak’ası» nm meşhur kah
ramanı da vezâret payesiyle Rumeli beylerbeyi olan ve :
«Dâimâ hidmet-i Şehriyârîye mülâzim ve münâdeme-i bezm-i Âlî ile şerefyâb olup 
her bâr hâtır-ı Hümâyûnu îrâd-ı letaif-u-mudhikât ile tefrih» ederek üçüncü Mu- 
rad’ın en zînüfuz musahibi vaziyetine geçen Maraşlı Ermeni dönmesi Doğancı-Meh- 
met paşa’dır. İsmail Galib Bey’in yukarıki izâhâtında bir senedir «Tashîh-i sikke» 
işine me’mur olduğundan bahsedilen bu Ermeni dönmesi, Müneccim-başı’nın izâhına 
göre :
«Giderek umûr-i devlete müdâhalesi bir rütbeye bâUğ oldu ki Vezir-i-a’zamlar ve 
Defterdarlar anun re’yinden hârio bir maslahat görmeğe kaadir olamazlardı». 
1570 =  977 vukuâtımn «15 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz Yasef Nassi’nin İkinci 
Selim’e hulûllyle başlıyan Yahudi entrikaları Üçüncü Murad devrinde büsbütün in
kişaf etmiş ve işte bu entrikacılardan olan Darbhâne mültezimi Gelibolulu-Âlî’- 
nin izâhına göre bu seferki sikke tağşişinde başlıca âmil olmuştur : Bu men- 
bâa göre mültezim, asker «Mevâcib» inin «züyûf akça» ile te’diyesini ilkönce 
Baş-Defterdar Mahmud Efendi’ye iki yüz bin akça rüşvetle beraber teklif et
mişse de Efendi reddettiği için Yahudi ayni rüşvetle ayni teklifi Doğancı-Mehmet
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Paşa’ya kolayca kabul ettirip Defterdara emir verdirmiş ve işte bunun üzerine ak- 
çanın tağşişi askerin galeyâmna sebeb olurken Doğancı-Mehmet Paşa’nm nüfuzunu 
çekemiyen bâzı vezirler de el altmdan ateşi körüklemekte kusur etmemişlerdir; 
meselâ bir rivayete göre isyandan bir gün evvel asker Vezir-i-a’zam Siyavuş Pa
şa’ya müracaat edip :
— Siz bunu tashihe kaadir iken niçün sükût idersiz 
diye sızlandıkları zaman şu tuhaf cevabı almışlardır :
— Bu husûs nedîm-i Şehriyârî Beylerbeyi Mehmet Paşu’mn elindedür : Biz. 
kaadir de|:ülüz!
Ertesi gün askerin Dîvân içtimâi esnâsında saraya doldukları rivayet edilir; 
Hammer Osmanlı devletinin kuruluşundanberi Yeniçerilerin ilk defa olarak iş
te o gün sarayı muhâsara altına almış olduklarından bahsederse de doğru değil
dir; çünkü İkinci Bâyezid’in tahtını Yavuz’a bırakması için de Yeniçeriler sara
ya saldırmışlar ve daha sonra İkinci Selim’in cülûsunda da buna benzer bir rezalet 
çıkarmışlardır : 1512 =  917 vukuâtiyle 1566 =  974 vukuâtının «5 Kânunuevvel» 
fıkrasına bakmız. Bu seferki vak’anın bundan evvelkilerden en mühim farkı, as
kerin saraya dolup ilk defa olarak kelle istemelerinde gösterilebilir : Kelleleri iste
nilenler de Rumeli beylerbeyi «Müsâhib» yahut «Doğancı» Mehmet Paşa ile hiç bir 
günâhı olmıyan zavallı Baş-Defterdar Mahmut Efendidir; Selânikî-Mustafa Efendi 
Pâdişâhın müsâhible defterdarı teslim etmekte tereddüd edip İstanbul’dan uzaklaş
tırmakla iktifâ teklifinde bulunması üzerine âsilerin şöyle bağırıştıklarmdan bah
setmektedir :
— Müd'ebbir-i devlet vezin elimüze virsün ve illâ eyü olmaz, bilmiş olsun! Elbette 
beylerbeyi bâşı elimüze girmedükçe bu Dîvan’dan taşra çıkmazuz; mâhasal yara
maz olur : Yerine Pâdişâh buluruz!
Üçüncü Murad bu vaziyet karşısında metânetini muhâfaza ederek :
— Çünki sözüm geçmedi, tç-oğlanlan ve Bostanciyân ve Baltaciyân ellerine silâh 
alsunlar!
diye Yeniçerilerin tenkilini emretmişse de devlet erkânı araya girip Devşirmeli^ 
gayretiyle hatâ olacağını söyliyerek bu hayırlı emri geri aldırmışlar ve tâ İkinci 
Mahmud devrindeki ,(Vak’a-i-Hayriyye»ye kadar Ocağın kanlı bir belâ gibi devle
tin başında kalmasına sebeb olmuşlardır. Rumeli beylerbeyi Doğancı-Mehmet paşa 
ile Baş-Defterdar Mahmud Efendi işte bu vaziyet üzerine âsilere teslim edildikleri 
için hemen kelleleri kesilmiş ve ancak işte bunun üzerine kalabalık dağılmıştır.
Bir çok OsmanlI menbâları bu vak’ada Baş-Defterdar gibi «Nâzır-ı emvâl» ve 
«Sikke tashihine mübâşir» olan Beylerbeyinin de bîgünâh olduğundan bahset
mekte müttefiktir : Meskukât mütehassıslarının tedkiklerine göre akçanın bo
zulması bu vak’adan beş sene evvel 1584 =  992 tarihinde başlamış ve «tashih-i- 
sikke» kararı üzerine bu tarihten ancak bir sene evvel Doğancı-Mehmet Paşa bu 
işe «Mübaşir» tâyin edilmiştir. Hattâ Doğancı’nm bu bir sene içinde :
«Mâlî ve bedenî bezl-i makdûr edüp Darbhânelerde ceyyid ve cedîd akça kat’ ve 
eydi-i nâsda mütedâvil olan züyûf ve mağşûş akçanın vücûdunu izâle ve defetmek 
hususunda ihtimâm-ı tâm»
göstermiş olduğu halde, nüfuzuna tahammül edemiyen rakiplerinin tahriki üzerine 
Ocağın gadrine uğramış olduğu da kuvvetle rivayet edilir. Vak’a günü 
Baş-Defterdarla Beylerbeyinin kelleleri uçar uçmaz Pâdişâhın Sadr-ı-a’zam ve 
Şeyh-ül-lslâmla beraber bütün vükelâyı müsebbib diye toptan azletmiş olması 
da bu rivayeti te’yid eden bir vaziyet sayılabilir. Kanijeli-Siyavuş Paşa’nın bu ikinci 
sadâreti 1586 =  994 senesi 15 Nisan =  25 Rebî’ül-âhir Salı gününden bu güne kadar 
iki sene, on bir ay, on beş gün sürmüştür: Yerine tâyin edilen Koca-Sinan Paşa’nın 
bundan evvelki ilk sadâreti için 1580 =  988 vukuâtmın «28 Nisan,, fıkrasına bakınız. 
Siyavuş Paşa ile beraber azledilen ikinci vezir İbrahim Paşa’nın yerine Şark sefe
rinden avdetinde vazifesine başlamak üzere Serdâr-ı-Ekrem Ferhad Paşa, üçüncü 
vezir Cerrah-Mehmed paşa’mn yerine Nişancı Boyalı-Mehmed Paşa ve Doğancı- 
Mehmed Paşa’nın yerine Rumeli beylerbeyliğine de eski Budin valisi Yusuf Paşa 
tâyin edilmiştir. Aşağıda 1593=1001 vukuâtmın «26 Kânunusâni» fıkrasına da ba- 
kımz).
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14 Teşrinievvel =  4 Zülhîcoe, Cumartesi: Şâh-Abbâs’ın yeğeni ve 
maktul îran veliahdi Hamze-Mirzâ’nın oğlu olan Safavî şeh^desi Hay- 
tlar-Mirza’nm sulh rehinesi olarak Hasan-Eale’deM Osmanh ordusu ka
rargâhına gelmesi.
(Şâh-Abbâs’m babası Hudâbende-Muhammed’in son zamanlarında gerek İran da
hilî vaziyetinin karışıklığı, gerek şarktan Özbeklerin, garptan da Osmanlı-Türk- 
lerinln tazyiki altında bulunan Safavî devleti İran şehzadelerinden birinin rehine 
olarak İstanbul’a gönderilmesi şartiyle Serdâr-ı-Ekrem Ferhad Paşa’ya sulh 
teklif etmiş ve o da meseleyi müzâkere etmek üzere Çâşnîgîr-başı Veli Ağa’yı 
Kazvin’e göndermekle beraber İstanbul’dan da tâlimât istemiştir : Bu mesele 
için 1587 =  995 vukuâtımn „30 Temmuz» ve 1588 =  996 vukuatının da «21 
Temmuz» fıkralarına bakınız. Veli Ağa iki senedir Kazvin’de bulunduğu halde 
İşin neticelenmemiş olması İran’daki saltanat tebeddülüyle d'ahilî ve haricî gaile
lerin artmasından ve bilhassa yeni şâh devrinde özbeklere karşı bir muvaffakiyet 
ümid edilmesindendir; fakat bu ümidin boşa çıkması Birinci Abbâs-ı da babası 
gibi OsmanlI sulhüne muhtaç etmiş ve nihayet Veli Ağa şâhın huzuruna 
kabul edilip hil’atle taltif edildikten sonra rehîne Intihâb edilen şehzade Hay- 
dar-Mirzâ maiyet erkâniyle beraber kendisine teslim edilmiştir ; Şehzadenin 
maiyyetine elçi sıfatını da hâiz en mühim şahsiyyet olarak Erdebil hânı Meh- 
dîkuli-Hân verildiği gibi, küçük prensin atabeyi olan Şahkuli-Halîfe, şâhın 
Eşik-ağası Ali-Hân yahut Alikuli-Sultan ve elçinin adaşı olan diğer bir Mehdîkuli- 
Sultan ve şehzâdenin hekimi Ebû-Tâlib’le bir rivayete göre «binden ziyâde güzide 
Kızılbaş ayyârları,, ve diğer bir rivayete göre de «600 korçu» tâyin edilmiş, şâhın 
pâdişâha gönderdiği muhteşem hed'iyeler de bunlara teslim olunmuş ve işte bu su
retle Kazvin’den hareket eden kafile Erdebil’e gelince «Veli Ağa’nın hemrâh»ı olan 
Dergâh-ı-Âlî çavuşlarından Bayram-Çavuş’la şehzâdenin maiyyetinden Sşik-ağası 
Ali-Hân Safavî prensinin gelmekte olduğunu Serdâr-ı-Ekrem Ferhad Paşa’ya bil
dirmek üzere ileri gönderilmiştir : Hattâ Veli Aga’nın da ileri gidenler arasında 
bulunduğu hakkmda bir rivayet varsa da doğru olmaması lâzımgelir. — Ferhad 
Paşa meseleyi derhal İstanbul’a arzedip kendisi de prensle beraber avdetine mü
sâade istemiş ve bir taraftan da şehzâdeyi istikbâl için hazırlık yapılmasını em
retmiştir.

Kağızman üzerinden Hasan-Kale’ye gelen şehzâde Haydar-Mirzâ büyük merâsimlo 
karşılanmış, Serdâr-ı-Ekrem Safavî prensini otağının haricinden istikbâl edip k.ıı- 
cağına alarak atınd'an indirmiş ve :

«Öpe koca sadr-ı saâdetleri yanmda tahliye etdikleri mahalle hezâr tekrîm-ü- 
tevkîr birle cülus itdirüp cenâb-ı pâdişâhîden altmış sofra et’ime-i mütenevvia 
bezlolunup bir gümüş kürsî üzere gümüş sini içinde münâsib fağfûrî kâselerle, 
muhteşem bir ziyâfet çekilmiştir. Bu resmî ziyâfetler Kurban bayramına tesa
düf eden 10 Zülhicce =  20 Teşrinievvel Cuma gününe kadar bir kaç defa tekrar 
edilmiş ve küçük prense murassâ kılıç, kemer, hançer gibi muhteşem hediyeler 
takdim edildiği gibi, maiyyet erkânına hil’atler giydirilmiştir).
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10 Teşrinisânî =  1 Muharrem Cuma ; Şehzâde Haydar-Mirzâ’nın 
rehîne olarak Türk ordusuna gelmekte olduğu hakkındaki arîzamn İs
tanbul’a varması.

(Şark serdârı Ferhad Paşa’nm yukarıki fıkrada gördüğümüz mârûzâtını götüren 
ulak bu gün İstanbul’a varmış ve kışa bakılmayıp şehzâde ile beraber hemen hare
ket edilmesi hakkındaki «Hatt-ı-Hümâyun» ayni ulakla derhal yola çıkarılmıştır).
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28 Kâmmusâni =a 31 Rebi’ül-evvel, Pazar : Safa\i şehzadesi Hay- 
dar-Mirzâ’nm İstanbul’a muvasalatı.
(Peçevî’nin 1000 =  1591 — 1592 tarihinden bahsetmesi iki sene hatâlıdır ; Gün 
tarihinde ise büyük ihtilâflara tesadüf edilir; burada esas ittihâz edilen tarih, 
o sırada İstanbul’da bulunan ve hükümet tarafından şehzâdenin mihmandarlığına 
tâyin edilmiş olan meşhur müverrih Selânikî-Mustafa Efendi’nin en salâhiyetdar 
şahsiyyet olarak kaydettiği tarihtir ; Mustafa Efendi şehzâdeyi «Rebî’ül-evvelin 
21 inci gün İstanbul nijryetine pendik’den kalkup Üsküdar’a gelmiş» gösterir; 
fakat buna mukabil gene muâsır bir müverrih olup Ferhad Paşa seferlerinin 
kronolojik bir tarihini yazmış ve hattâ kendi tâbiriyle «ekser-i ma’reke-i cansi- 
tanlannda hâzır-u-âmâde„ bulunmuş olan «Gencîne-i feth-i Gence» müellifi 
Rahîmî-zâde Harîmî-Çavuş büsbütün başka tarihler göstermektedir : bu ikin
ci şâhide göre «8 Rebî’ül-evvel =  15 Kânunusâni Pazartesi» günü Serdâr-ı-Bkrem 
Ferhad Paşa gelip parlak merâsimle karşılanmış ve Haydar-Mirzâ da ondan üç 
gün sonra «11 Rebî’ül-evvel =  18 Kânunusâni Perşenbe günü» gelmiştir; Ha
rîmî-Çavuş Perşenbeyi k12 Rebî’ül-evvel» gösterirse de o gün Cumaya müsâdif 
olduğu için her halde bunun bir zühul olması lâzımgelir. Gene bu menbâa göre 
Safavî elçisi Mehdîkuli-Hân’ın Vezir-i-a’zam tarafından kabulü «17 Rebî’ül-ewel=  
'24 Kânunusâni Çarşanba» gününe ve Safavî şehzâdesinin huzura kabulü de «21 
Rebî’ül-evvel Pazar,, gününe müsâdiftir : Harîmî-Çavuş Çarşanba grününü «18 
Rebî’ül-evvel,, ve Pazar gününü de «22 Rebî’ül-evvel» göstermişse de, o günler ha
kikatte o ayın 17 siyle 21 ine müsâdiftir. Bu vaziyete göre Selânikî’nin muvâ- 
salat günü olarak kaydettiği tarihi Harîmî huzura kabul günü gibi göstermiş 
demektir! Bu iki rivâyetin birincisi şehzâdenin resmî mihmandarı ve İkincisi de o 
seferin resmî vak’anüvisidîr : Burada mihmandarın kaydi tercih edilmiş olmakla 
beraber vak’anüvisin kaydi de ihmâl edilemiyecek ehemmiyette bir rivayet olduğu 
unutulmamalıdır. — Safavî şehzâdesinin İstanbul’a gelişi bu şehrin tarihinde çok 
mühim bir gün sayılır; hükümet nâmma istikbâle me’mur olan Anadolu beylerbe
yi Sokullu-oğlu Haşan Paşa «Üzengi-ağaları ve Bölük-ağaları ve Çavuş-başı ve 
Cebeci-başı neferleriyle ve alât-ı bezm-ü-rezm ile mükemel Üsküdar tarafında Fe- 
ner-Bahçesi kurbünde» karşılamış ve «Yeniçeri ve Kapu-kulu da iskelede hâzır-u- 
âmâde» durmuştur. «Rûz-i Haşr»e benzetilen seyirci kalabalığının «er ve avret 
farkolunmıyacak» bir dereceyi bulmasından d'olayı güçlükle yollar açılıp Safavî 
Türklerinin o küçük şehzadesi İstanbul’a geçirilmiş, kadırgalar Üsküdar’dan İs
tanbul’a gelinciye kadar akşam olmuş, İstanbul tarafında da caddeler, sokaklar, 
evler ve dükkânlar erkek ve kadın sejdrcilerden «bin ayak bir ayak üzre» bir 
mahşer hâlini almıştır. Şehzâdenin mihmandarlığında bulunan Selânikî bu hâli 
şöyle anlatır :
«İstanbul’un ricâl-ü-nisvânı ve sıgaar-u-kibârı cümle dekâkîn ve esvâka mâlâ 
mâl olup temaşasına nigerân üzre te’hîr itmeğle kadırgalara binüp berüye ge
lince ahşam irişüp güneş görmiyen nâzenîn havâtîn yatsu zamanına d'eğin evle
rine varamayıp âşinâları evlerine varup mihmân oldular ve nice ehl-i ırz havâtîn 
yollarda kalup yârândan niceleri zevk-u-safâya vâsıl olup hattâ Sultan-Bâyezid 
hammâmınin içine beş yüzden ziyâde nisvân girüp sabâha dek kaldılar ve çok 
kimse hâtûniyle bürûdet üzre ve sû’-i-zann üzre olduklarından niceleri kabul itme- 
yüp hâtûnundan ayrüdı. Hâsılı azîm temâşâ olup ve niceleri :
— Müsâfir kabûl idemezüz : Içerüde avret, oğlan vardur! 
diyü zen-dostlar aceb doyum oldular,,.
Hammer İstanbul kadınlarının o günkü hallerini çok tuhaf tefsir ederek kendi
lerini Safavî şehzâdesine beğendirmek gayretiyle izaha kalkışmışsa da, şeh- 
zâdenln küçük bir çocuk olduğunu ve o günkü hâlin de Kânunusâni soğuklarında 
bile İstanbulluların alay seyri merâkmdan vazgeçememiş olmalarından başka bir 
şeyle izahına i mkân olamıyacağraı hatırlamamıştır. _  Şehzâde Haydar-
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Mirzâ’ya «Vefâ meydanına nâzır Pertev-Paşa sarayı» tahsis edilmiş ve burası 
mihmandarlığa tâyin edilen müverrih Selânikî-Mustafa Efendi'nin nezâretinde 
,(ta’mîr-ü-tefrîş» edilip hazırlanmıştır. — Şehzâde ile maiyyetine tahsis edilen 
«Ta’yînât» şöyle gösterilir :
«Yevmî yüz re’s koyun ve yüz kelle şeker ve yüz kıt’a balmumu ve ana göre 
matbahları masârifiyçün bahâr ve şâir sebze ve mâkiyân ve mâhîyân» ile «gün
de bir yük akça»; Bunlar her gün prensin masraf kâtiplerine teslim edilmiştir).

29 Kânunusâni =  22 Rebî’ül-evvel Pazartesi: Şehzâde Haydar-Mîr- 
zâ’mn huzûra kabulü' ve şâhın padişaha gönderdiği muhteşem hediyelerin 
takdimL

(Bu tarih, Safavî prensinin mihmandarlığında bulunan Selânikî-Mustafa Efen- 
di’nin kaydine göredir; Harîmî-Çavuş «22 Rebî’ül-evvel Pazar» gününden bahse
derse de, Pazar günü o ayın 22 sine değil, 21 ine müsâdiftir : Bu mesele için 
yukarıki fıkraya bakınız. — Bu günkü kabul merâsimi Osmanlı azametinin unu
tulmaz levhalarındandır: O zamanki muhteşem Şark’m en kuvvetli İmparator
luklarından birinin prensi «rehîne^ sıfatiyle ve Osmanlı ve Safavî askerlerinin 
ortasında parlak merâsimle Pertev-Paşa konağından Dîvân-ı-Hümâyûn’a getiril
diği zaman :

«Vüzerây-ı izâm makaamlarından kıyâm idüp Şehzâdeyi istikbâl içün beş on 
kadem takaddüm buyurup Vezîr-i-a’zam Hazretleriyle Serdâr-ı-Ekrem Hazretleri 
mâbeyninde cülûs itdirilüp Mehdîkuli-Hân ve lalası Şâhumkuli-Halîfe ve diğer 
Mehdîkuli-Hân vüzerây-ı izâm mukabelesinde iskemleye oturup»
Elçi Mehdîkuli-Hân Sefâret vazifesini izah etmiş, sonra muhteşem bir ziyâfet 
çekilmiş, ondan sonra hil’atler giydirilmiş ve bütün bunlardan sonra da Üçüncü 
Murad’ın huzûruna çıkılıp «pâye-ı serîr-i âlem-masîre yüz sürülmüş» dür. Huzur
da Şâh-Abbâs’ın elçisi Mehdîkuli-Hân metbûunun nâmesini Vezir-i-a’zamm eline 
sunmuş ve o da bunu «serîr-i saltanatın kenârına,, koyduktan sonra Safavî elçisine.-

— Ağız cevâbunuz var ise buyurun!
deyince elçi Osmanlı pâdişahma şu sözleri söylemiştir ;
— Şâh-Abbâs muhlisleri hezâr acz-ü-kusûr ile arz-ı i’tizâr idüp afv-ü-merhamet-i 
pâdişâh-ı kâmkâr-ı âli-tebârdan recâ iderler ki kuvvet-i kaahire ile bu âna dek 
zabt-u-kabz itdikleri mülk-i mevrûsumuz ki dâhil-i Dâr-ül-Hilâfe-i Kübrâ olmuş- 
dur : Hak-Sübhânehu-ve-Teâlâ Hazreti mubârek eyliye! Andan mâadâ bâkî kalan 
ölkemüz dahî Saâdetlü Sultân-ı Sâhibkırân Hazretlerinündür; sâyir memâ!ik-i 
mahrûsalanndan add buyurup ve bu hâksârlann cümle abd-i direm-hırîdeleri 
a’dâdından ma’dûd eyleyüp uğur-ı Hümâyunlarında hidmet eylememüz lâyık 
görürlerse cân-u-bâs ile hidmet-i âliyelerindeyüz ve illâ şeref-i hidmet-i Hümâ
yunlarıyla müşerref olmamuz münâsib görmezlerse zabt-u kabz-ı memâlike her 
kangı kulların emr buyurup irsâl iderlerse bî-tereddüd ve bî-tevakkuf ana tes- 
Km-ü-tefvîz idüp ecdâd-ı uzlet-mu’tâdüm gibi künc-i kanâat ihtiyar idüp daây-ı 
devâm-ı Devletlerine meşguul-ü-mülâzim oluram!

iki kısma ayrılan bu nutkun birinci kısmı o zamana kadar Safavîlerden alınan 
yerlerin Osmanlı imparatorluğuna resmen terki demektir ve bu da aşağıki fık
rada görülecek sulh muahedesinin en mühim esâsını teşkil etmiştir ; Harîmî- 
Çavuş’dan naklettiğimiz bu nutkun ikinci kısmı da eski Şark diplomasisinde çok 
tesadüf edillen siyasî nezâket sözlerinden başka bir şey değildir; bilhassa mağ
lûbun gaalibe hitaben «bütün ölkem şenindir!» şeklinde tumturaklı şeyler söyle
mesi âdetâ bir ev sahibinin r.'üsâfirine «burası sizin kendi bend'e-hânenizdir!>> de
mesi kabilinden hiç bir hukukî neticesi olmıyan bir ifâde şeklidir.
Şâh-Abbâs’ın Haydar-Mirzâ ile Üçüncü Murad’a gönderdiği hediyeler şöyle sa
yılıp sıralanır :
«üç Kelâm-ı-Kadîm : Birisi küçük kıt’a bâ-hatt-ı üstâd ve cildi murassa’, ikisi 
büzürk bâ-hatt-ı üstâd ve cUdi müzehheb - Kitâb-ı Şahnâme-i Firdevsî, müzeh-
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heb ve musavver bir cîld - Kitâb-ı Hamse-i Nizamî, musavver ve  müzehheb bir 
cild - Kitâb-ı K ülliyât-ı Hâkaanî, bir cild - Kitâb-ı Yûsuf ve Zelîha, müzehheb 
ve musavver bir cild - Kitâb-ı Dîvân-ı H âfız bâ-hatt-ı üstâd, müzehheb. ve mu
savver bir cHd - Kitâb-ı Mahzen-üi-esrâr, müzehheb ve musavver bir cild - Ki- 
tâb-ı Heft-manzar-ı Hâtifî, müzehheb bir cild - Kitâb-ı Rübâijryât-ı H ayyâm , mü
zehheb bir cild - Kitâb-ı Şevâhid-ün-Nübüvve, müzehheb ve münakkaş bir cild - 
Kitâb-ı Cemşîd-ü-Hurşîd, müzehheb bir cild - Kitâb-ı K ülliyât-ı Ehlî, müzehheb 
bir cild - Kitâb-ı Hulâsat-ul-Ahbâr, müzehheb bir cild - Kitâb-ı Külliyât-ı Şeyh- 

S a’dî, müzehheb ve münakkaş bir cild - Kitâb-ı M ürakka’, müzehheb ve musav- 
\-«r bir cild - Sofra-i zerdûhte, bir kıt’a - Destâr-ı Hakaanî, bir kıt’a  serâser 
pervâz - Abâyihây-ı zerdûhte, dokuz k ıt’a - Kaalîçehây-ı Acem, dört kıt’a : B i
risi kadîfe bâ-zerdühte, İkincisi harîr bâ-zerdûhte, üçüncüsü serâser bâ-zerdûhte, 
dördüncüsü keçe-i Horâsân, zerdûhte - D ef’a kaalîçehây-ı Acem  : İki kıt’a  

2er-dûhte harîr, bir k ı f a  kadîfe heft-reng, iki kıt’a zerd-târ-ı lâceverdî, dört 
kıt’a  harîr bâ-zerdûhte lâciverdi - H aym e-i atlas : M ukatta’ bâ-tı-nâb-ı harîr-ü-zer, 
murassa’ kûmâc dü-bölük ve münakkaş an-atlas-ı zerbâb - Panzehir bir kıt’a 

an-zer-i müşebbek - M ûm yây-ı m a’denî bâ-zer-i mahtûm».

ikinci Selim’in cülûsunu tebrik ve sulhü tecdîd için gelen Safavî elçisi Şahku- 
li-Hân’ın o zaman getirmiş olduğu muhteşem hediyeler için de 1568 =  975 vuku
atının «16 Şubat» fıkrasma bakınız ; Osmanlı hazînesinin bir menbâı gazâ gani
metleri, biri haraç gelirleri ve bir menbâı da işte bu gribi hükümdar hediyeleridir: — 
Hattâ bâzan sulh muâhedeleri mucibince takdimi mecburî hediyeler bile vardır : 
Aşağıda 1590 =  999 vukuâtının «29 Teşrinisâni» fıkrasına bakmız. — Safavî şeh- 
zâdesinin «rehine» olarak İstanbul’a gelişi bir çok Osmanlı şairlerinin kasideler, 
gazeller ve tarih beyitleriyle mısrâları tertibine vesîle olmuştur).
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31 Mart =s 14 Cıxmâda-l-ûlâ, Çarşanba : Osmanh-Safavi sulhu.

(Bu sulhun akdine ait „Nâme-i-Hümâyûn» un imzâsı Nevrûz gününe tesadüf et
miştir. — üçüncü Murad’ın Birinci Abbâs’a hitaben yazdığı nâmenin Feridun 
Bey «Münşeat» mdaki sûretine göre sulh esasları iki kısma ayrılabilir :

1) Arâziye aid olan en mühim kısmı şöyle ifâde edilmektedir : «Her mahalle ki 
dilîrân-ı Rûm vaz’-ı yed-i tûlâ itmişler, rüsül-i mûmâileyhim ittifâk-ı tav’î ile 
hatm itdikleri vesika vefkmca gerek Tebriz ve Karacadağ ve nevâhîsi ve gerek 
Gence ve Karabağ havâlisi ve gerek Şirvan ve levâhıkı ve gerek Gürcistan ve 
merâfıkı ve gerek Nihâvend ve mülhakaatı ve gerek Loristan ve müzâfâtı 
müekkelân-Bârgâh-ı Sultanî ve mu’tamedân-ı Dergâh-ı tasarruflarında bâkî ve 
şâir adâlet sermâyemüz olan emâkin dahî tasaddî ve teaddîden emn-ı vâfî üzre ola».

2) Diğer kısım da Şiîler tarafından «Ashâb-ı-güzîn ve Eimme-i-müctshidîn» ile 
«Ümm-ül-Mü’minîn Sıddîka-i-Kübrâ» ya „şetm-ü-lâ’n ve kazf-u-ta’n» olunmaması 
ve İran’da bulunan «Ehl-i-Sünnet ve cemâate sebb-i kabîh telkin,, edilmemesi 
gibi dinî meselelere aittir. — Bu müsâlaha, Safavîlerle OsmanlIlar arasında 
ikinci sulhtür ; Kanunî devrindeki ilk Amasya sulhü için 1555 =  962 vukuâtının 
(,29 Mayıs» fıkrasına bakınız. Amasya sulhü 23 sene devam ettikten sonra Safa- 
\îlerin Irak üzerine yaptıkları bir tecâvüz hareketiyle ihlâl edilmiş ve işte bu
nun üserine Lala-Mustafa Paşa idaresindeki Şark seferi açılmıştır; 1578 =  986 
vukuâtının «5 Nisan» fıkrasına bakınız. Kafkasya ile Azerbaycan’ın Osmanlı 
imparatorluğuna ilhâkıyle neticelenen bu uzun sefer, o tarihten bu tarihe kadar 
Milâdî takvim hesâbiyle tam 11 sene, 11 ay, 16 gün sürmüş demektir).



1590 =  999

18 Nisan =  12 Cumâda-l-âhire Çarşanba: Şehzade Ahmed’in doğu
mu.

(Bu sırada Samhan =: Mağ-nisa valiliğinde bulunan ve 1595 =  1003 tarihinde «Me- 
hemmed-i Sâlis =  üçüncü Mehmet» ismi ile tahta çıkmış olan Veliaht Sultan 
Mehmed’in oğlu ve üçüncü Murad’ın torunu olan bu şehzade Ahmet 1603 =  1012 
tarihinde «Ahmed-i Evvel =  Birinci Ahmed» ismiyle padişah olan birinci Sul
tan Ahmed’dir ; Anasının adı «Handan-Sultan,, dır. Babasının valiliği devrinde 
Mağnisa’da dünyaya gelmiştir. 996 =  1588 tarihinde dolrmuş olduğu hakkında pek 
zayıf bir rivayet daha kaydedilirse de, babasının lalası olan Mehmet Paşa'nın tes- 
bit ettiği doğum tarihi Ebced hesabiyle 998 tutmakta oMuğu için, bu ikinci riva
yetin yanlış olduğu muhakkaktır).

29 Teşrinisani s= 1 Safer, Perşenbe : Osmanb -Avusturya sulbünün 
sekiz sene müddetle tecdidi.

(Kanunî devrinde akdedilmiş olan 1547 =  954 sulhündenberi Almanya- Avusturya 
inıparatorluğu 43 senedir Osmanlı devletinin haraçgüzârı vaziyetindedir : O sene 
vukuatının «13 ve 19 Haziran» fıkralarına bakınız. Bir harb fâsılasından sonra bu 
esas 1562 =  969 sulhiyle tecdid ve te’yid edilmiştir : O sene vukuâtmm «1 Hazi
ran^ fıkrasma bakınız. İkinci Selim devrinde de ayni sulh iki defa tecdid olun
muştur : 1568 r= 975 vukuâtının «17 Şubat» ve 1574 =  982 vukuatının «4 Kanu
nuevvel» fıkralarına bakınız. Bu muahede Üçüncü Murad’ın cülûsundan sonra da 
tecdid edilmiştir: 1577 =  984 vukuâtının «1 Kânunusâni,, fıkrasına bakınız. ..O 
tarihten sonra da va’desi geldikçe yenilenip duran bu sulhün son tecdidi işte bu 
gündür : Avusturya’dan alınan haraç mıkdârı senede otuz bin altındır; fakat ay
rıca pâdişaha kıymetli hediyeler takdimi de şart olduktan başka, Vezir-i-a’zamla- 
vüzerâ vesair devlet erkânına da şahsî haraçlar verilmesi şarttır. Meselâ bu se
ferki muâhede mucibince imparatorun ertesi sene haraç getirecek murahhaslarıyla 
bir grümüş sofra takımı takdim etmesi de şart ittihâz edilmiştir : Aşağıda 1592 =
1001 vukuatının «Teşrinievvel =  Muharrem ibtidâları,, fıkralarıyla 1593 1001 
vukuâtının «4 Temmuz» fıkrasına da bakınız).

1591 =  999

6 Mart =  10 Cumâda-l-ûlâ, Çaı^nba : Sakarya-Sapanca-lzmit-kör- 
fezi kanalınm açılması hakkında ferman çıkışı.

(Donanma inşaâtında kullanılan kerestenin iki menbâı vardır : Direk kereste
leri Eîflak ve Boğdan’dan, tekne ve güverte keresteleri de Eskişehir, Bolu ve 
Kocaeli taraflarmdan getirilir. Tabiî bunların oralardan nakli zaman, zahmet 
ve masraf meselesidir. İstanbul’un Kocaeli taraflarından te’niin edilen odun ih
tiyâcı da ayni müşkilâta mârûz olduğu için, odun narhı umumiyetle yüksektir, 
îşte bundan dolayı bâzan Sakarya’da bile harb gemileri yapıldığına ait vesikalar 
neşredilmiştir! Kanunî devrindenberi tasarlanan kanal projesi işte bu müş- 
kilâtı kat’î surette ortadan kaldıracak bir teşebbüs sayılır : O devirde Mi’mar- 
Sinan bu işe me’mur edilip «20 bin zirâ’ yer» mesâha ve hattâ tesviye edip bir plân 
yapmışsa d'a bâzı mâniler yüzünden terkedilmiş ve nihayet bu sefer Vezir-i-a’zam 
Koca-Sinan Paşa Üçüncü Murad’ı iknâ edip yeniden keşifler yaptırmıştır. Proje
nin esasını «Târîh-i-Osmânî Encümeni» âzasından Miralay Safvet Bey merhum : 
«Izmit-körfezine dökülen (Keleş) deresini Sapanca gölüyle birleştirmek vc Sa- 
panca’nın taşkın sularım (Sakarya) ya İndiren dereyi genişletip bir kanal yapmak-
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şeklinde anlatmaktadır. Osmanh menbâlannda umumiyetle Sakarya’dan Sapanea 
gölüne «altı bin zirâ’» ve gölden de îzmit-körfezine «yirmi iki bin zirâ» boyunda 
bir kanal açılacağından bahsedilir. Safvet Bey’in neşrettiğ'i ferman metninde bu 
proje :
«Sakarya nâm nehr-i azîmün Sabancı- gölüne îsâli ve Sabancı gölünün deryaya 
idhâli»
şeklinde anlatılır : Bu ferman, Kanal-eminliğine tâyin edilen sâbık Budin def
terdarı Ahmed ve kâtipliğine tâyin edilen „Dîvân-ı-Âlîşan» kâtiplerinden Mus
tafa Efendilere hitâbendir. Sokullu’nun oğlu olan Anadolu beylerbeyi Hasa» 
Paşa da işin umumî idâresine «Mübâşir» tâyin edilmiştir. Muhtelif valilerle 
sancak-beylerl «ırgad» te’minine me’mur edildiğinden, otuz bin işçi toplan
dığı rivayet edilir: Levazım İstanbul’dan sevkedilmiştir. — Bâzı menbâlarda 
ferman tarihi «İS Cumâda-l-ûlâ =  11 Mart Pazartesi» gösterilirse de doğru değil
dir : Bununla beraber o tarihte ikinci bir ferman daha çıkmış olmak ihtimâli de 
vardır).

11 Nisan =  16 Cumâda-l-âhire, Perşenbe : Kanal teşebbüsündeıi 
vazgeçilmesi hakkında ikinci bir ferman çıkması.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz büyük teşebbüse önayaklık eden Vezir-i-a’zam̂  
Sinan paşa, ikinci vezir Ferhad Paşa ile Anadolu Kadı-askeri/Kazaskeri Ali 
Efendi’yi ve diğer bâzı devlet erkânını da yanına alarak mahallî tetkikat için. 
Kapdan-ı-deryâ baştardasıyla İzmit’e gidip mütehassıslar ve mühendislerle üç 
gün görüştükten sonra mesâha ve keşif neticelerini pâdişaha mufassalan arzet- 
mişse de, Kanal-emini olan eski Budin defterdarı Ahmed Efendi’ye birdenbire 
tebliğ edilen bir fermanla :
«Bu sene-i mubârekede deryâ yüzüne Donanmây-ı Hümâyûnum irsâl olunmak 
husûsu, husus-i mezbûrdan ehenım olmağm Sakarya’dan ferâgat olunup» 
amelenin dağıtılması ve levâzımın da İstanbul’a sevkı emredilmiştir; eski men
bâlarda bunun sebebi Vezir-i-a’zamın düşmanları tarafından pâdişaha yapılan 
menfi telkinlerden ibaret gösterilirse de. Miralay Safvet Bey’üı tetkikine göre asıl 
sebeb, 1578 =  986 vukuâtının «4 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz «Vâdi-s-Seyi „ 
muharebesinde Portekiz kralı on altıncı «Dom Sebastiano»nun telef olması üze
rine zuhur eden Portekiz meselesinde Türk düşmanlığıyla meşhur İspanya kralı 
ikinci Philippe’in iddiâlarma karşı Portekiz tahtı üzerinde veraset hakkı iddiâ 
eden «Antonio» ismindeki papasa müzaheret için donanma sevkme lüzum görül
müş olmasıdır. Bununla beraber, donanma sevkı kanal, işine mâni olamıyacağı 
için, Sinan Paşa muhaliflerinin te’sirleri hakkındaki rivayetin de doğru olması lâ- 
zımgelir: Donanma sevkı meselesi her halde resmî bir vesileden ibaret olsa ge
rektir. — Bu tâli’siz kanal projesi daha sonraları Dördüncü Mehmet ve üçüncü 
Mustafa devirlerinde de birer kere daha ele alınmışsa da, tıpkı bu sefer olduğu gibf 
her sefer suya düşmüştür).

1 Ağustos =  10 Şevval; Peışenbe : Koca-Sinan Paşa’nm azliyle Ve- 
zâret-i-uzmâ makamına eski Şark-serdân ikinci vezir Ferhad Paşa’nın 
tâyinL

(Peçevî’nin bu değişikliği 1000 =  1591 — 1592 tarihine müsadif göstermesi doğru 
değildir. Selânikî «11 Şevvâl Perşenbe» günü öğle vaktinden evvel gösterirse 
de, bu perşenbe günü o ayın 11 ine değil, 10 una müsadiftir : İşte bundan dolayı 
Hammer’in «2 Ağustos» tarihini esas ittihâz etmesi de yanlıştır. — Koca-Sinan 
Paşa’nın azline sebeb bir Yeniçeri meselesindeki; idaresizliğidir : Muhtelif riva
yetlerin mukayesesinden anlaşıldığına göre son Şark seferlerinde Erzurum’da 
yerleşip kalmış bâzı Yeniçerilerin ahâliye tecâvuzundan şikâyet edilmesi üze
rine, Sinan Paşa bunlarm İstanbul’a gelmesi için kendi Oda-başılanyla Çorba
cıları vâsıtasıyla tebligat yaptırması lâzımgeldiği halde doğrudan doğruya Er
zurum beylerbeyisiyle Kadısına emir vermiş, oradaki Yeniçeri döküntüleri de
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bunları dinlemedikleri için «muâraza ve mukaatele,, olmuş, bir yahut bir iki Ye
niçeri ölmüş ve bunun üzerine Erzurum Yeniçerilerinden de Ocağa şikâyetname
ler gelmiştir : Iş bu şekli aUnca Ocaklılarm isyan alâmeti olarak «çorba yeme
dikleri» ve hattâ vak’a zamanında Erzurum beylerbeyi olan yeni Diyarbekir valisi 
İbrahim Paşa’nın eviyle pâdişaha takdim edeceği hediyeleri yağma ettikleri riva
yet edilir. Üçüncü Murad bu patırdının sebebini Sinan Paşa’dan sormuş ve o da 
kendi i-daresizliğini belli etmemek için Yeniçerilerin ağalarından memnun olma
dıklarım söyliyerek hem Yeniçeri-ağasmı azlettirmiş, hem pâdişâhı aldatmıştır : 
Paşa’mn azli işte bu yalancılığının nihayet anlaşılmış olmasıyla izah edilir.

Bir Arnavut devşirmesi olan Ferhad Paşa iş başına gelince Ocağa hoş görünmek 
için Erzurum’a müfettişler gönderip bir çok kimseleri astırmış ve hattâ bir ka- 
•çim İstanbul’a getirip «çengâle urup envây’-ı ukuubet ile kati» ettirmişse de, 
İPeçevî’nin izahına göre bu zulümler bir müddet sonra Erzurumluların Abaza 
ısyânına iştirâkiyle neticelenmiştir. — Meşhur müverrih Selânikî-Mustafa Efen- 
dt yeni Vezir-i-a’zamın «Rûznâmeci» liğine tâyin edilmiştir.

Koca-Sinan paşa’nm bundan evvelki ilk sâdareti için 1580 =  988 vukuatının «25 
Ağustos» fıkrasına ve bu ikinci sadâretine tâyini için de yukarda 1589 =  997 vu- 
kuâtınm «2 Nisan„ fıkrasına bakınız : Sinan Paşa’nın ikinci sadâreti o tarihten 
bu tarihe kadar Milâdı takvim hesâbiyle tam 2 sene, 3 ay, 29 gün sürmüştür. — 
Aşağıda 1592 =  1000 vukuatının «4 Nisan» fıkrasına da bakınız).
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30 Ağustos =r 10 Zülka’de, Cuma : Iran sefiri Kara-Ahmed-SuMan’m 
İstanbul’a ĝ elişi.

(Şehzâde Haydar-Mirzâ ile beraber gelip son Osmanlı-Safavî sulbünün müzâke
resinde bulunmuş olduğunu yukarda 1590 =  998 vukuâtının «28 Kânunusâni» 
fıkrasında gördiiğümüz Erdebil hânı Mehdîkuli-Hân’ın sulh şerâitine ait «Na- 
me-i-Hümâyûn»u bir sene teahhurla götürmüş olduğu için idam edildiği riva
yet edilir : Onun yerine gelen bu ikinci elçi «serhadd-î memâlik-i Safavî tâ’3ân 
olunmağiçün» Şâh-Abbâs’dan bir cevabnâme getirmiştir. — Son Osmanlı-Safavî 
sûlhü için jrukarda 1590 =  998 vukuâtınm «21 Mart,, fıkrasına ve Kara-Ahmed- 
Sultan’m huzura kabulü için aşağıda «8 Eylül» fıkrasına bakınız).

3 Eylül =  14 Zülka’de, Sah: Gîlân hâkimi Hân-Ahmed’den İstan
bul’a elçi gelmesi.

(Ötedenberi Gîlân kıt’asında iki sülâle hüküm sürmüştür ; ikisi de sünnîdir; bun
ların biri ııReşt» şehrini merkez ittihâz eden «İshâkıyye» sülâlesidir; bu âileden 
Muzaffer-Hân Safavî nüfuzundan çıkıp Kanunî’nin Irâkayn seferinde on bin aske
riyle OsmanlI hizmetine girmiştir : 1534 =  941 vukuatının «13 Temmuz» ve «2 
Teşrinievvel,, fıkralarına bakınız. _  Gîlân’ın bir kısmmda da «îshâkıyye» sülâle
sinden daha mühim bir hânedan vardır : «Kâr-Keyâ» denilen bu .“sülâleden 
«Hân-Ahmed ibni Sultan Haşan» İran şâhı Birinci Abbâs’la ihtilâfa düştüğü için, 
memleketi Safavî istilâsîna uğramış ve kendisi de maiyyetiyle beraber Şir
van’a gelip orada Osmanlı valisi olan Hadım-Hasan Paşa’ya iltica etm.iştir ; 
„Kâr-Keyâ» hânedânımn inkırâzı işte bu vaziyet üzerinedir.

Bu gün I,stanbul’a vâsıl olan elçi Hüsâmüddin-Tâcir şiî istilâsına karşı „arz-ı 
ihlâs-u-niyâzmendî» eden sünnî metbûunun bir nâmesini getirip Hân-iAhmed’in 
İstanbul’a gelmesini te’min vazifesiyle gelmiş ve askerî merâsimle karşılan
mıştır : Osmanlı-Safavî sulbünden dolayı hudud meseleleri için dört gün evvel 
gelmiş olduğunu yukarıki fıkrada gördüğümüz îran sefiri Kara-Ahmed-Su!tan';:ı 
bu S ü n n î Gîlân elçisinden kuşkulandığı rivayet edilir).



8 Eylül =a 19 Zülka’de, Pazar : tran sefiri Kara-Ahmed-Sultan’m 
huzora kabala ve ricalannm reddi.

(Yeni OsmanlI - Safavî hududunun tahdidine me’mur edilen İran murahhaslarını 
Revan ve Nahcivan beylerbeyi Hızır Paşa’ya i’timâdnâmeleriyle beraber takdim 
ettikten sonra İstanbul’a gelen Kara-Ahmed-Sultan şâhdan pâd'işaha bir nâme 
getirmiş ve Nihavend kalesinin lâdesini ricaya me’mur olunduğundan bahsetmişse 
de, OsmanlI vüzerâsı kendisine huzurda bu meseleden kat’iyyen bahsetmemesini 
tenbih etmişlerdir. Iran sefirinin bundan başka iki ricasından daha bahsedilir ; 
Biri İstanbul’da rehîne bulunan şehzâde Haydar-Mirzâ'mn lalası Şahkuli-Halîfe’nin 
tebdilidir; bu talep :

— Eyü lalası var!
diye reddedildiği gibi, Özbeklere karşı İran’a yardım edilmesi hakkındaki ricası 
da Safavîlerin Ş iî l iğ in e  mukabil özbeklerin Sünnîliğinden ve OsmanlIlarla öteden- 
beri İran’a karşı âdetâ elbirliği edip durmalarından dolayı kabul edilmemiş, yalnız 
elçiye hil’at giydirilmekle iktifa edilmiştir! — Kara-Ahmed-Sultan’ın yalnız Gîlân 
meselesinde İran nokta-i nazarını muvaffakiyetle müdafaa etmiş olduğu rivayet 
edilir: Yukanki fıkra ile aşağıda «Eylül sonları» fıkrasına bakınız).

1591 =  999 O S M A N L I  T A R İ H İ  121

16 Eylül =  27 Zülka’de, Pazartesi: Ltehistan elçisinin hazûra ka- 
botü ve haraç takdimi.

(t^histan =  Polonya krallığının Etienne Bathory devrinde Osmanlı hâkimiyyet 
va nüfuz dâiresine girmesi için 1577 =  985 vukuâtının «30 Temmuz» fıkrasına 
bakınız. — Bathory'den sonra kral seçilen Üçüncü Sigismond Türkiye’yi mem
nun etmiyen bir siyaset tâkib ettikten başka. Lehlerin Kırım Tatarlarına taar
ruz etmeleri ve Lehistan Kazaklarının da Osmanlı arazisine akınları bu krallığın 
tedibiyle neticeleneceği sırada Lehistan’dan sulh ricasiyle «Paul Uchanski» is
minde bir elçi gelmiş, İngiltere sefiriyle Boğdan voyvodası araya girmiş ve ni
hayet 1590 =  998 senesi 15 Mayıs =  10 Receb ve bir rivayete göre de 19 Mayıs =  
14 Receb Cumartesi günü Lehistan’ı haraca bağlıyan bir muâhede akdedilmiştir : 
Bu muâhede mucibince Lehistan krallığı tâbilyyet alâmeti olarak’ her sene 
padişaha 200 bin duka altmı kıymetinde samur kürk ve Vezir-i-a’zama da 12 bin 
duka altını, elli samur kürk ve aynca yüz balya samurla yüz kat elbise gönder
meyi taahhüd etmiştir. _  Bu gün gelen elçi o tarihten sonra tezyid edilen samur 
vergisini getirmiş ve bundan sonra da her sene muntazaman takdim edileceğini 
ar^tmiştir).

Eylül sonlan =  Zülhicce başları: Gîlân elçisinin hazûra kabala ve 
ricasının reddi.

(İstanbul’a gelişini yukarda bu sene vukuatının «3 Eylül» fıkrasında gördüjri!- 
müz Gîlân elçisi Hüsâmüddin-Tâcir bu gün huzura kabul edilip ölkesi şiî Safa- 
vîler tarafından zabtedilmiş olan sünnî ve şafiî metbûunun nâmesini takdim etmiş
tir : Bu nâmede Gîlân hükümdarı Hân-Ahmed ölkesinin yarısını pâdişaha hibe 
ettiğinden ve diğer yarısı için menşûr istediğinden bahsetmişse de, bütün mül
kü elinden alındıktan ve bizzat kendisi de siyasî mülteci olarak OsmanlIlara sığın
dıktan sonra bu gibi tekliflere hakkı olmad ı̂ğından ve bilhassa Safavîlerle he
nüz akdedilmiş olan sulhün böyle bir sebeble bozulması muvâfık görülmediğin
den dolayı ricası reddedilmiş ve :

Niçin bundan evvel ölkesi elindeyken Şark serdârına müracaat etmemiştir?



gibi müskit bir sual sorulup elçiye hil’at giydirilmekle iktifa edilmiştir. Bununla 
beraber, Hân-Ahmed’in İstanbul’a gelmesine muvâfakat edilmiş olduğu için, eski 
Gilân hükümdarı bir müddet sonra Şirvan’dan İstanbul'a gelmiştir : Aşağıda 
1593 =  1001 vukuatının «12 Kânunusâni» fıkrasına bakınız).

1593 =  1000 

4 Nisan =  21 Gumâda-l-âhire, Cumartesi : Vezir-i-a’zam Ferhad 
Paşa’nm azli ve Kanijeli-Siyavuş Paşa’mn üçüncü sadâreti.

(Tıpkı yukarda 1591 — 999 vukuâtmm «1 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz sa
dâret tebeddülü gibi bu seferki değişiklik de gene Erzurum Yeniçerileri yüzün- 
dendir: Erzurumlular İstanbul’a adamlar gönderip Yeniçerilerin zulümlerinden 
ve bilhassa hâriçten gelen gıdâ maddelerine halkı karıştırmayıp ucuz ala
rak pahalı satmak suretiyle ihtikâr yaptıklarından şikâyet etmişler ve buna 
mukabil tıpkı geçen sefer olduğu gibi Yeniçeriler de ahâliden şikâyet ederek 
kendilerini şehirden sürüp çıkarmış oldukları için Erzurumluların «hem suçlu, 
hem güçlü» vaziyetinde bulunduklarını bildirmişlerdir. Bu son iddiânın sebebi, 
ilk vak’adan sonra Yeniçerilerin İstanbul’dan aldıkları emir üzerine avdet ha
zırlığına başladıklarını gören ahâlinin bunlara saldırıp bir kaçını öldürmüş ol
masıyla izah edilir. — Erzurum şikâyetçilerinin İstanbul’a geldiklerini gören 
Ocaklılar bu gün Vezir-i-a’zam Ferhad Paşa Dîvân-ı-Hümâyûn’a gelirken üze
rine hücum edip :

— Erzurumdan gelen şâkîler salb-u-şiyâset olunup bizüm hakkumuz almma- 
muşdur : Bizüm hakkumuzda «Urun, içünüzden çıkarun!» diyü emridenden biz 
dâdumuz aluruz!

diye bağırışmış, Vezir-i-a’zam ellerinden güç kurtarılmış ve nihayet mesele sa
raya aksedip işin mâhiyeti sorulunca Ferhad Paşa pâdişaha tıpkı bundan evvel 
Koca-Sinan paşa’nın yaptığı gibi Ocağın kendisinden şikâyetini belli etmemek 
için Yeniçeri-ağası Satırcı-Mehmed Ağa’dan şikâyet edildiğini arzedip Ağa’yı 
azlettirmiş ve o da bundan müteessir olarak pâdişaha bir arîza ile işin hakika
tini bildirdiği için selefi gibi Ferhad Paşa da hemen azledilmiştir. — Erzurum’dan 
gelen ahâli mümessillerinin de asılarak idâm edildikleri rivayet edilir.

Ferhad Paşa’nın bu ilk sadâreti 1591 =  999 senesi 1 Ağustos =  10 Şevval Perşen- 
be ĝ ününden bu güne kadar Milâdî takvim hesâbiyle tam 8 ay, 3 gün sürmüştür: 
Azli için 23 Mart =  9 Cumâda-l-âhire Pazartesi, 3 Nisan =  20 Cumâda-l-âhire 
Cuma ve 8 Nisan =  25 Cumâda-l-âhire Çarşanba gibi daha zayıf tarihler de riva
yet edilir. — Ferhad Paşa’nın yerine tâyin edilen Kanijeli-Siyavuş Paşa'nın bun
dan evvelki iki sadâreti için 1582 =  990 vukuâtmm «24 Kânunuevvel» ve 1585 =  
994 vukuâtmm da «15 Nisan,, fıkralarına bakınız).

7 Teşrinievvel =  30 Zülhicce, Çarşanba : Bosna beylerbeyi Haşan 
Paşa’nın hudud gazalarından zafer alâmeti olarak pâyıtahta kesik 
ballar, zincirli esirler ve bayraklar gelmesi.

(Telli-Hasan Paşa’nm kendiliğinden giriştiği bu hudud gazâları netice itibariyle 
devletin başma uzun bir Avusturya seferi açılmasına sebeb olmuştur : Selânikî’nin 
rivayetine göre paşa’nın gönderdiği zafer alâmetleri İstanbul’da «ukalây-ı devrân 
ve kârdân-ı âlem olanlar» nazarında hoş görülmemiş ve hattâ;

«Mâbeynde nice müddet müstahkem olan ahd-ü-mîsâk bu cânibden nakzolunmağa 
sebeb oldu iiyü esbâb-ı seferiyye tedârüküne âğâz»

edilmiştir! Bununla beraber, Telli-Hasan Paşa’nın bu hareketi, Avusturya hi
mayesindeki «Uskok =  Uscochi/Uscoques» ların mütemâdi tecâvuzlarına karşı
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zarurî bir mukabeleden başka bir şey olmadığı da unutulmamalıdır : Uskoklar. 
Dalmaçyalüarla Hırvat, Sırp, Arnavut vesair komşularmın Osmanlı istilâsından 
kaçmış efrâdından mürekkep bir takım haydutlardır; hattâ «Uskok» ismi Dal- 
maç dilinde «Kaçak» mânâsına gelir. Bımlar Kanunî devrine kadar Bosna hu
dudunda OsmanlI müelliflerinin «Kilis» (îedikleri «Klis» kalesinde tutunup Avus
turya hâkimiyyetinde bir şakavet ocağı kurmuş ve Türk topraklarına müte
madiyen taarruz ederek haydutluğu meslek edinmiş oldukları için, o zamanki 
Bosna kuvvetleri tarafmdan üzerlerine sefer açılıp Klis kalesi ellerinden alın
mıştır : 1537 =  943 vukuâtının «12 Mart» fıkrasma bakınız. — O ilk ocaklarını 
kaybettikten sonra sahile kaçan Uskoklar Veglia adasının karşısındaki Segna 
limanını merkez ittihâz edip tahkim etmişler ve ondan sonra da gene Avus
turya himâyesi altında korsanlığa kalkışarak Osmanlı sâhilleriyle gemilerini 
daimî bir tehdid altında bulundurmaya başlamışlardır: Avusturya gibi res
men himâye etmemekle beraber, Venedik cumhuriyetinin de Uskoklara göz 
yumduğu rivayet edilir; bununla beraber üçüncü Murad’ın sevgili kansı Safiy- 
ye-Sultan’ın aslen Venedikli olması ve İstanbul’daki Venedik balyozlarının da 
kendisine hediyeler takdim edip himâyesinden istifâde etmeleri Türk fırtına
sının nihayet yalnız Avusturya üzerine tevcihiyle neticelenmiştir; zâten Uskok- 
ları en fazla himâye ve idare eden de Avusturya’dır; hattâ Hammer bile bunları 
OsmanlI hudud teşkilâtında «Martoloz/Martolos» denilen Hıristiyan akıncıları
na tekabül eden askerî bir teşekkül gibi gösterir. Uskokların gittikçe artan 
tecâvuzlarmdan dolayı Avusturya imparatoru ikinci Rodolphe’a çok şiddetli ih- 
tarnâmeler gönderilmesi işte bundan dolayıdır. Böyle bir vaziyette Bosna va
lisi Telli-Hasan Paşa’nın mahallî salâhiyetlerine istinaden eşkıyâ te’dibi mâhi- 
yetind'e bir harekete geçmesi pek tabiîdir ve zâten bu gibi hareketler iki devlet 
arasındaki sulhe rağmen hudud boylarmda daimî bir âdet hükmünü almıştır : 
Hattâ böyle vaziyetlerde bâzı kalelerin elden ele geçtiği bile vardır; meselâ 
bu sefer Telli-Hasan Paşa OsmanlIların «Harastoyçe,, dedikleri «Charstoviz» 
kalesiyle «Behke» dedikleri «Bihatsch» ve «Gora» kalelerini fethettikten ve Petri- 
na suyunun Kulpa nehrine döküldüğü noktada OsmanlIların «Yenihisar» dedikleri 
Petrina kalesini kurduktan başka «Sissek =  Şişka/Siska» kalesini de iki defa 
muhâsai’a etmiştir ve ikinci muhâsara esnâsında kale muhafızı Wikacyz bü
yük bir vahşet irtikâb ederek Haşan Paşa’nın elçilerini Tuna nehrine attırdığı 
gibi, kaleyi teslim bahânesiyle içeri aldığı Sipâhîleri de barut fıçılarıyla berhava 
etmiş ve işte bunların intikamını alacak vesîle ariyan Telli-Hasan paşa da 
o sırada kendisine meydan okuyan Avusturya’nın Hırvatistan kumandanı Na- 
dasdy’nin üstüne yürüyerek kendisini mağlûb ettikten başka 12 topuyla yedi 
bayrağını zabtetmiş ve bunları iki bin kelle ve bin esirle ve bir çok da gani
metlerle beraber İstanbul’a göndermiştir ; İstanbul’da bunlar Avusturya sefa
retinin önünden geçirilerek teşhir edilmiş, bu vak’a Hıristiyanlık âleminde 
umumî bir heyecana sebeb olmuş ve hattâ «Türk çam» denilen yeni âdet impa
rator Rodolphe’un emriyle işte bu tarihten itibaren ortaya çıkmıştır; Osmanlı- 
Türklerine karşı Allâhın yardımmı te’min için ihdâs edilen bu dinî âdet muci
bince Hıristiyanları her sabah, öğle ve akşam vakitleri kiliselerde duâya dâvet 
etmek üzere işte o tarihten itibaren günde üç defa çanlar çahnmıya başlamış
tır. — Hammer esirlerle ganimetlerin İstanbul’a gelişini 19 Teşrinievvel 1592 =  
12 Muharrem 1001 Pazartesi tarihine müsâdif gösterirse de, o sırada İstanbul’da 
bulunan Selânikî-Mustafa Efendi’nin j^karda esas ittihâz ettiğimiz kaydi ter
cih edilmiştir. — işte bu vaziyetle bundan sonraki Kulpa bozgunundan doğan 
ve Üçüncü Murad’la üçüncü Mehmet’den sonra Birinci Ahmed devrine kadar 
süren Avusturya seferinin açılması için aşağıda 1593 =  1001 vukuâtmm «20 Ha
ziran» ve «4 Temmuz» fıkralarma bakınız).
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1592 =  1001

T^rinievvel =  Muharrem ibtidâlan : Avusturya imparatorunun 
İstanbul elçisine sulbün Türkler tarafından ihlâlinden dolayı harâcın ke- 
«ydiğini tebliğ etmesi.

(O sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi’nin rivayetine göre Türkle- 
rin «Göle,, dedikleri Gyula sancak-beyi Haşan Bey’in «Eğri =  Egre» şehri üze
rine yaptığı akın hareketinden İstanbul’a zafer alâmeti olarak dillerle başlar 
gelmesinden hâsıl olan harb şevki içinde imparatordan İstanbul elçisine böyUs 
l)ir tebliğ gelmiştir ; O zamanki Avusturya elçisinin ismi «Pezzen» dir. — Yukar
da 1590 =  999 vukuâtmm «29 Teşrinisâni» fıkrasında sekiz sene için tecdid 
-edildiğini gördüğümüz Osmanh-Avusturya sulh muâhedesi mucibince her sene 
imparatorun Padişahla vüzerâsına ve hattâ beylerbeyi, sancak-beyi ve def
terdar gibi bâzı me’murlarına takdim etmekle mükellef olduğu haraçlarla he
diyeler son defa olarak 1592 =  1000 senesi içinde Bohemya zâdegânmdan 
«Frederick de Khrekvvitz» in riyâsetindeki elli kişilik sefaret hey’eti tarafından İs
tanbul’a getirilip takdim edilmiştir; Avusturya’nın Türkiye’ye verdiği son haraç 
işte budur: 13 sene sürmüş uzun bir seferden sonra akdedilmiş olan «Sitvatorok,, 
muâhedesi mucibince bu senevi haraç kaldırılıp her üç senede bir kıymet ve mık- 
dârı gayr-i-muayyen hediyeler takdimi esas ittihâz edilmiştir : 1606 =  1015 vuku
atının «11 Teşrinisani» fıkrasına bakınız. — Selânikî’ye göre bu sefer imparator 
lıarâcm ilgasına ait tebliğinde İstanbul sefirine hitaben :

— Nakz-i ahde sebeb ne idüğün beylerbeylerinden ve beylerinden sorsunlar! 
diye Bosna valisi Telli-Hasan Paşa’mn yukarıki fıkrada gördüğümüz harekâtım 
«ebeb göstermiştir. Hattâ bundan dolayı müellif :

_  Sübhânehu-ve-Teâlâ encamını hayr eyliye!
<Juâsiyle büyük bir endîşe gösterir. Bu sırada devletin masrafı irâdından «ef- 
zûn» dur.
Selânikî’nin işte bu aralık imparator tarafından ilga edilmiş olduğundan bahsetti 
Avusturya harâcı umumiyetle otuz bin altın gösterildiği halde Peçevî otuz üç bin 
altın olduğundan bahsetmekte ve bizzat bulunduğu bir haraç takdimi merâsimin- 
den bahsederek azamet devrimizin son levhalarından birini şöyle anlatmaktadır : 
-«Bin bir tarihine gelince ki Engerus seferlerine ibtidâ olundu, Beç kralunun 
beher sene sikke-i hâlise-i Engerûsiyye otuz üç bin altunu gelürdü; bundan gayri 
on, on beş kıt’a evânî-i sim-i kâfiri leğençe ve ibrik ve kupalar ve kadehler 
ve bir iki üç sâat getürüp gelen elçi takbîl-i pâye-i serîr-i âlem-masir ile mü
şerref oldukda hediyyesi diyü çekilürdü ve ibtidâ Usturgon’a geldükde Us- 
turgon beğine bin guruş ve bir iki kupa ve kadeh ve Budun beylerbeylerine üç 
bin guruş ve bir kaç kupa ve kadeh ve tüfeng-i mutallâ ve bir iki külle sâat Fer- 
had Paşa merhuma getürdüklerinde Dîvan’da hâzır idim; iki yılluk haraç ol- 
mağla altı bin guruş idi; şâiri dahî ikişer kat idi ve Budun defterdârına ve Yeni- 
çeri-ağasına sâat ve kupa makuulesi virirler idi ve Vezîr-i-a’zam dört bin yohsa 
gaalibâ beş bin guruş ve ana göre kupası ve saati ve tüfeği ve şâir vüzerâya 
dahî alâ-kader-i-merâtibihim guruşu ve kupası mukarrer idi ve Eeç’e Âstâ- 
ne’den elçi varmak vâki’ olmamış idi; ancak Budun beylerbeyisi tarafından 
yine Budun çavuşlarından biri varup hazîneyi taleb iderdi. Kendiler büyük cam 
gemileri içinde cam pencerelü odalar peydâ idüp ve matbahların dahî bir 
gemide ve hentû arabası bârgîrleriyle bir gemiye tahmîl idüp Belgrad’a değin 
şaykalar çeküp götürürler idî; Belgrad’dan arabalar ile giderler idi ve Budun 
Beylerbeyi kendünün bir bellüce ağasın veyâhud Budun çavuşlannun bir güzi
desin bile gönderirlerdi: Masârifleri anun elinden görülürdü».
peçevî’nin bu izâhâtı yalnız pâdişaha verilen haraç mıkdârının 33 bin altın oî- 
duğunu tavzih etmesi itibariyle değil, ayni zamanda Avusturya imparatorunun
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OsmanlI eyâlet me’murlarına varıncaya kadar para ve hediye haraçları vermekle 
mükellef olacak derecelerde Türk hâkimiyyetine boyun eğmiş bulunduğunu ve işte 
bu suretle tâbi bir devlet vaziyetine sokulmuş olan Avusturya imparatorluğuna 
Istanbul’dlan elçi gönderilmeyip icâb eden tebligatm Budin valisi tarafmdan Vi- 
yana’ya gönderilen bir çavuş’la yapılmakta olduğunu muâsır bir şâhid ifâdesiyle 
tesbit etmesi bakımından da hususî bir ehemmiyeti hâizdir. Haraç meselesi için 
ikinci ciltte 1568 =  975 vukuâtımn «17 Şubat» fıkrasma da bakımz).

1593 =  1001

12 Kânunusâni =  8 Rebî’ül-âhîr, Sah : Osmanhlara ilticâ edip İs
tanbul’a gelen Gîlân hâkimi Hân-Ahmed’in huzura kabulü.

(Memleketi Safavî istilâsma uğrıyan bu sünni hükümdarla himâye istemek 
üzere bundan evvel İstanbul’a göndermiş olduğu elçinin neticesiz kalan teşeb
büsleri için yukarda 1590 =  999 vukuatının «3 Eylül» fıkrasıyla son fıkrasına ba
kınız. — Gerek kendi sefirinin, gerek nezdine ilticâ etmiş olduğu Şirvan beylerbeyi 
Vezir Haşan Paşa’nın istizanı üzerine İstanbul’a gelmesine müsâade edilmiş olan 
Hân-Ahmed ilkönce Baş-Defterdar'la Nişancı tarafından İzmit’de karşılandıktan 
sonra Üsküdar’a gelip şâhâne merâsimle istikbâl edilmiş, meşhur müverrih Selâ- 
nikî-Mustafa Efendi mihmandar olmuş, Kırk-çeşme’deki Vezir Yusuf Paşa sarayı 
ikametine tahsis edilmiş, yevmî harç tâyin olunmuş ve nihayet bu g^n huzura 
kabulünde pâdişâhı etekleyince üçüncü Murad «nazar-ı ilttfât ile» yalnız :

—  Nedür hâlleri?
diye hatırmı sormakla iktifa etmiştir. — Bundan üç ay kadar sonra İstanbul’dan 
Kerbelâ’ya hareketi için aşağıda bu sene vukuâtımn «4 Nisan» fıkrasına bakınız).

26 Kânunusâni =  22 Bebî’ül-âhir, Sah: Sarayda «Mevâcib» tevad 
edilirken isyan çıkaran Sipahilerin tenkili.

(Bu ısyânın sebebi, o gün alelusul sarayda dağıtılmakta olan «Muharrem-Safer- 
Rebî’ül-evvel» tahsisatı Yeniçerilere tam verildiği halde Hazîne müşkilâtından 
dolayı Sipâhîlere eksik verilmiş olmasıdır. 1589 =  997 vukuatının „2 Nisan» fık
rasında gördüğümüz «Beylerbeyi vak’ası» nda Yeniçerilerin gene böyle bir para 
meselesinden dolayı ilk defa olarak kelle isteyip o kanlı isteklerini yerine getirmiş 
olmalarmdan cür’et alan Sipâhîler bu gün verilen eksik paraları :

— Almazuz!

diye reddedip Vezir-i-a’zam Siyavuş Paşa ile Baş-Defterdar Emîr Paşa’nın ve 
hattâ «Harem-i-Hümâyun» da nüfûziyle meşhur Kethudâ-Kadın’ın kellelerini is- 
temiye başlayınca eksik olan «elli kîse guruş ve akça» derhal Iç-hazîne’d'en gön
derilmiş ve artık dağılmaları tavsiye edilmişse de nasihatçileri taşlayıp Yeniçeri
leri takliden ikindi vaktine kadar kelle istemekte ısrar ettikleri için üçüncü Mu
rad «huddâmma» ;

— Şu bî-edebleri sürsünler, inâd iderlerse ursunlar!
diye emir vermiş ve işte bunun üzerine Kilerciler, Aşçılar, Bostancılar, Baltacı
lar, Çavuşlar ve Kapucularla tç-oğlanları hemen silâhlanıp saldırmış ve bu sıra
da tesadüfen gelen odun arabalarıyla seyirciler kalabalığı saray kapısını tıka
dığı gibi Yeniçerilerin o tarafı çevirmiş olduğu hakkında bir şâyia da çıktığı için 
Sipâhîler arasında panik zuhur edip iki üç yüz ve bir rivayete göre de 357 kadar 
telefat vermişlerdir. Diğer bir rivayete göre de üçüncü Murad «Vur!» emri ver
mediği halde her nasılsa :
— Bre urun!
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sesleri yükselmiş ve işte bundan dolayı pâdişâh emrediyor zannedilmiştir. — Bu 
vak’ada ölen Sipahilerle öteye beriye saklandıktan sonra ele geçip öldürülenlerin 
cesedleri denize atılmıştır. — isyanın bastırılmasındaki muvaffakiyetinden dolayı 
Vezir-i-a’zam Siyavuş Paşa’ya hil’at giydirilmiştir : Aşağıki fıkraya da bakı
nız. — Bu vak’a umumiyetle «23 Rebî’ül-âhir» tarihine müsadif gösterilirse de, 
burada gün ismine istinâden bir günlük hatâ tashih edilmiştir).

28 Kânunusâni =  24 Rebî’ül-âhir, Perşenbe : Bâtıl i’tikad yüzün
den ilk Sadâret tebeddülü : Vezir-i-a’zam Siyavuş Paşa’nın «Uğursuz» 
luğundan dolayı azli ve Koca-Sinan Paşa’nm üçüncü sadâreti.

(İki gün evvelki Sipahi isyanını derhal bastırmaktaki muvaffakiyetinden do
layı hil’atla taltif edilen Siyavuş Paşa bu gün İstanbul Kadısıyla beraber şehri 
dolaşıp «narha müteallik» ahvâli teftiş ettikten sonra ikindiye doğru saraya 
gelince «Mühr-i-Hümâyun» elinden alınmıştır; Buna sebeb olarak 1589=997 vu- 
kuâtının «2 Nisan» fıkrasında gördtiğ’ümüz Yeniçeri ihtilâlinin de bu seferki Si- 
pâhî isyanı gibi Siyavuş Paşa’nm sadâretine tesadüf etmiş olmasından dolayı 
«bâzı mukarrebânın,, üçüncü Murad’a bu pa^a’nın «Vezâretinde yümn yok- 
dur!» «kademi şûmdur!» ve «zâtinde uğur yokdur!» gibi telkinlerde bulunmuş 
olmalarından bahsedilir. Osmanlı tarihinde bütün tereddi ve İnhitat fenalıklarının 
ilk tezahürleri hemen hep Üçüncü Murad devrindedir ; îki gün evvel taltif edil
miş bir Vezir-i-a’zamın hiç bir kabahati olmadığrı halde bâtıl bir i’tikad yüzünden 
birdenbire azledilmesi de nihayet cincilerle üfürükçülerin devlet mukadderatına 
hâkim olacakları acı günlerin ilk alâmeti sayılabilir. Naîmâ’ya göre Siyavuş Paşa 
«kazâ-i eyyâm-ı nühûset idince» yâni uğursuzluğu geçinceye kadar ve Kâtib-Çele- 
bi’ye göre de daimî surette devlet hizmetinden uzaklaştırılmıştır.
Kanijeli-Siyavuş Paşa’mn bu üçüncü ve sonuncu sadâreti en kuvvetli rivayetlere 
göre 1592 =  1000 senesi 4 Nisan =  21 Cumâda-l-âhire Cumartesi günündlen bu 
ĝ üne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 9 ay, 24 gün tutmaktadır : Siyavuş Pa- 
şa’nın bundan evvelki ilk iki sadâreti için yukarda 1582 =  990 vukuâtmm «24 Kâ
nunuevvel,, ve 1585 =  994 vukuâtmm «15 Nisan» fıkralarına bakınız. — Peçevî, 
Siyavuş Paşa’yı yukarıki fıkrada gördüğümüz Sipâhî patırdısının ertesi gün azle
dilmiş gibi gösterirse de hiç birinin tarihini zikretmemiştir; Kâtib-Çelebi ile Na- 
îmâ’da «25 Rebî’ül-âhir» tarihine tesadüf edilirse de, gün ismine nazaran bu ri
vayetlerde bir günlük bir «Rüyet-i-hilâl» farkı olduğu anlaşılmaktadır. Kanijeli- 
Siyavuş Paşa’nın yerine üçüncü defa olarak seksen küsur yaşlarmda Vezir-i-a’- 
zam olan Koca-Sinan Paşa o sırada Malkara menfâsındadır : «Mühr-i-Hümâyun» 
oraya gönderilmiş ve Sinan paşa tâyininden altı gün sonra 3 Şubat =  1 Cumâ- 
da-l-ûlâ Çarşanba günü İstanbul’a gelip işe başlamıştır; hattâ o gün tâyin edilmiş 
olduğu hakkında da zayıf bir rivayet vardır. — Sinan Paşa’mn bundan evvelki ilk 
iki sadâreti için yukarda 1580 =  988 vukuâtmm «25 Ağustos» ve 1589 =  997 vu- 
kuâtının da «2 Nisan» fıkralarına bakınız).

4 Nisan =  2 Receb, Pazar : Gilân hâkimi Hân-Ahmed’in İstan
bul’dan Kerbelâ’ya hareketi.

(Küçük bir memleketin hükümdarı olan bu mühim şahsiyyet için yukarda 
1590 =  999 vukuâtmm «3 Eylül» fıkrasıyla son fıkrasına ve bundan üç ay ka
dar evvel İstanbul’a gelip huzura kabulü için de bu sene vukuâtmm 
«12 Kânunusâni» fıkrasına bakınız. — ölkesini elinden almış olan Safavîlere 
karşı Osmanlı devletinden askerî bir yardım te’min etmek maksadında mu
vaffak olamıyan Hân-Ahmed Kerbelâ’da oturmak üzere izin almış, kendisine 
ve 15 kişilik maiyyetine bol maaşlarla erzak tâyinleri tahsis edilerek 
bu gün tîsküdar’a geçirilmiş ve İran şâhma da bir iltimas mektubu yazılmıştır).
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17 Mayıs =  15 Şa’ban, Pazartesi : İstanbul’da rehine bulunan Sa- 
favi şehzadesi Haydar-Mirzâ’nın sünnet düğünü.
(Bu küçük şehzâdenin sulh rehinesi olarak Hasankale’deki Şark ordusu karargâ

hına gelişi İçin yukarda 1589 =  997 vukuatının «14 Teşrinievvel» fıkrasına ve 
İstanbul’a gelip üçüncü Murad’ın huzuruna kabulü için de 1590 =  998 vukuâtının 
«28 ve 29 Kânunusâni» fıkralarına bakınız. — Kâtib-Çelebi düğünün «Haydar Pa
şa sarayında» olduğundan bahsederse de o sırada İstanbul’da bulunan Selânikî- 
Mustafa Efendi Sokullu-Mehmet Paşa’nın Kadırga-limanı’ndaki sarajanda olduğun
dan bahsetmekte ve Naîmâ da bunu te’yid! etmektedir : Düğünde bütün vüzerâ 
bulunmuş ve «erkân-ı devlete âlî ziyâfet» verilmiştir).

20 Haziran =  20 Ramazan, Pazar*: Kulpa bozgunu, Bosna valisi 
Telli-Hasan Paşa ile sancak-beylerinden iki Sultan-zâde’nin ve diğer bir 
takun beylerin şehâdetî üzerine bu yşıla «Bozgun senesi» denilmiye 
başlaması.
(Bosna beylerbeyi Telli-Hasan Paşa’nın Osmanlı - Avusturya sulhünü ihlâle baş- 
lıyan hudud gazaları için yukarda 1592 =: 1000 vukuâtınm «7 Teşrinievvel» fıkra
sına bakınız. — Hsısan Paşa AvusturyalIların kuvvet toplamakta olduklarım İs
tanbul’a arzederek yalnız kendi eyâlet askerleri kifâyet edemiyeceği İçin yardım 
istemiş, bunun üzerine o zamanki Vezir-i-a’zam Kanijeli-Siyavuş Paşa «Kirli-Ha- 
san Paşa» ismindeki adamını Rumeli-Beylerbeyliğine tâyin etmiş ve o da Rumeli 
askeriyle Belgrad’dan hareket edip yardıma giderken İstanbul’da sadâret tebed
dülü olup Siyavuş paşa’mn yerine Sinan Paşa geçince Kirli-Hasan Paşa’yı vezâ- 
ret payesiyle Tımışvar beylerbeyliğine nakil ve onun yerine de kendi oğlunu tâyin 
«ttiği için yardım meselesi yarıda kalmıştır! Buna sebeb olarak, Sinan Paşa’nın 
bir ev meselesinden dolayı Bosna valipi Telli-Hasan Paşa’ya karşı beslediği kin 
ve garazdan bahsedilir : İşte bu Arnavut devşirmesinin şahsî garazı nihayet çok 
üstün düşman kuvvetleri karşısında bir Türk ordusunun imhâ edilmesine ve hat
tâ bu yüzden 13 sene sürmüş bir Avusturya seferi açılmasına sebeb olmuştur. 
Yardım kuvvetlerinin gelmekte olduğuna güvenen Telli-Hasan Paşa’nın 15 Hazi
ran =  15 Ramazan Salı günü Osmanlı menbâlannda «nehr-i Küpe» denilen Kulpa 
nehrinin sağ sâhlline geçtiği rivayet edilir : Hammer’le onu me’haz ittihâz eden 
Garp müellifleri Haşan Paşa kuvvetlerini 25 - 30 bin gösterirlerse de Osmanlı 
menbâlannda umumiyetle 10 binden ibaret olduğundan bahsedilmektedir. Paşa’nın 
maiyyetinde hudud sancaklarmın en mühim beylerinden bâzıları da vardır: Bil
hassa Kanunî’nin meşhur kızı ve Vezir-i-a’zam Kehle-i-ikbâl Rüstem Paşa’nm 
karısı Mihrimâh-Sultan’ın Mustafa ve Mehmet isimlerinde iki torunundan bahse
dilir; bunlardan ikisi de eski Vezir-i-a’zam Ahmed Paşa’nın Ayşe Hanım-Sultan’- 
dan olan oğullarıdır : Kanunî devrinin Bağdad’da idâm edilen meşhur Baş-Def- 
terdarı Iskender-Çelebi’nin kölelerinden olan Arnavut Ahmed' paşa, Sokullu-Meh
met Paşa’mn halefidir; sadâreti için 1579 =  987 vukuâtmın «13 Teşrinievvel,, 
fıkrasına ve ölümü için 1580 =  988 vukuâtınm «28 Nisan» fıkrasına bakınız. 
Naîmâ’ya göre Sultanahmet câmii işte bu Ahmed Paşa’nın At-meydanı’ndaki 
sarayının yerine yapılmıştır; bu iki kardeşten Mustafa Paşa «Klis» ve Mehmet 
Bey de Hersek sancak-beyidir; özdernir-oğlu Osman Paşa Tebriz seferinden dö
nerken yolda öldüğü zameın üzerindeki «Mühr-i-Hümâyûn» u İstanbul’a getiren 
işte bu Mehmet Bey’dir ; 1585 =  993 vukuatının «1 Kânunuevvel» fıkrasına bakı
nız. Bunlardan başka «îzvornik =  Swornikı, sancak-beyi Gazi-Koca-Meml Bey’le 
diğer üç sancak-beyi daha vardır :
İşte bu suretle Kulpa’nın sağ sâhlline geçen Bosna beylerbeyi Telli-Hasan Paşa 
o gece OsmanlIların «Şişka/Siska» dedikleri «Sissek» üzerine hareket edip 19 
Haziran =  19 Ramazan Cumartesi günü kaleyi muhâsara etmiştir : Bu sırada
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Haşan Paşa’nın hâlâ arkadan yardım geleceğine kâni olduğundan bahsedilir! Fa
kat hakikatte Haşan Paşa kuvvetlerine defil, Sissek müdâfilerine yardım gel
miştir : Erdoedy, Auersperg, Eggenberg, Redem ve paradeiser isimlerindeki 
Avusturya kumandanlarmm idaresinde gelen bu düşman kuvvetleri muhasara
dan bir gün sonra Ordra suyunun Kulpa nehrine döküldüğü zâviyede Osmanlı 
askeriyle karşılaşmıştır: Osmanlı menbâlarmda Haşan Paşa’nın 10 bin kişilik 
kuvvetine mukabil, bu düşman kuvvetinin mevcudu 40 bin gösterilir. Büyük 
bir kahramanhkla harbetmiş olan Telli-Hasan Paşa’nın en büjrük hatâsı, Koca- 
Memi Bey’in ihtânna rağmen o kadar üstün bir düşmanla harbi kabul etmiş ol
masıdır. Avusturya ordusu Türk fırkasını nihayet o iki nehrin sâhlllerine sürmüş, 
Haşan Paşa’nm yaptırdığı köprüler ric’at hâlindeki askerin ağırlığım çekemiye- 
rek yıkılmış, Telli-Hasan Paşa ile bir çok askerler boğulmuş ve o gün hem ka
rada, hem suda şehîd olan askerin sayısı 7-8 bini bulmuştur : Hammer on sekiz 
bin şehîdden bahsederse de doğru değildir. Yukarda isimlerini gördüğümüz sancak- 
beyleri de işte bu bâdirede şehîd düşmüşlerdir. Düşmanın eline bir kaç top geçtiği 
de rivayet edilir. — Hicretin 1001 senesine «Bozgun yılı» denilmesi işte bu fâcia- 
dan dolayıdır).

4 Temmuz =j 4 Şevvâl, Pazar, Kulpa bozgunu üzerine Avusturya 
seferine karar verilerek İstanbul’daki sefirin hapsedilmesi.
(Yukanki fıkrada gördüğümüz bozgun haberinin İstanbul’a gelişi umumiyetle 
«5 Şevrâl» e müsâdif gösterilirse de, gün ism:ine göre bir günlük bir «Rü’yet-i- 
hilâl» farkı olduğu anlaşılmaktadır. — üçüncü Murad’ın Avusturya sulhünü boz
mak İstemediği halde Koca-Sinan Paşa’nm her vâsıtaya mürâcaat ederek ve 
hattâ hudud boylarından arzıhaller getirterek sefer açılmasına çalıştığı rivayet 
edilir : Hammer’e göre bunun sebebi o Arnavut devşirmesinin bu son sadâretin
den evvelki ma’zûliyyet devrinde Avusturya sefiri Pezzen’den şahsî haraç iste
diği halde alamamış olmasıdır! Osmanlı menbâlarmda da Sinan paşa’nm. Şark 
fütûhâtiyle şöhret bulan eski Vezir-i-a’zam Ferhad Paşa’yı kıskandığı için böyle 
bir Garp seferi açmak istediğinden bahsedilir. Bosna valisi Telli-Hasan Paşa’nın 
yukanki fıkrada gördüğümüz seferinde onu yardımsız bırakıp Kulpa bozgununa 
sebeb olması da hem Haşan Paşa’ya karşı şahsî garazından, hem öyle bir felâ
ketin Avusturya’ya karşı sefer açılmasına vesîle teşkil edebileceğindendir. Tabiî 
bu suretle devletin emniyet ve selâmeti harîs bir devşirmenin şahsî menfaatle
riyle ihtiraslarına fedâ olmuş demektir : Kulpa bozgunu üzerine artık sefer açıl
masına itiraz etmiyen üçüncü Murad’m vaziyeti de kanlı bir emr-i-vâkı’la alda
tılmış bir adam vaziyetidir.
Bozgun haberi bu gün İstanbul’a gelir gelmez Avusturya sefiri alelusul hapse
dilmiş ve işte bu suretle on üç sene sürecek bir «Nemçe seferi» açılmıştır: O 
sırada Avusturya’dan haraç getirmekte olan Baron «Poppel de Lobkowitz^ is
mindeki elçinin işte bu vaziyet üzerine Komorn’dan geri döndüğfü rivayet edi
lir. — Kanunî’nin Szigetvar seferinde vefâtı üzerine İkinci Selim devrinde sekiz 
sene müddetle akdedilip mütemâdiyen tecdid edilen Osmanlı - Avusturya suUıü, 
1568 — 975 senesi 17 Şubat =  18 Şa’ban Sah gününden bu güne kadar Milâdî tak
vim hesabiyle tam 25 sene, 4 ay, 16 gün sürmüş demektir.
Osmanlı menbâlarmda Avusturya ile olan ihtilâfm sefer açılmaksızın tesviyesi 
mümkin olduğu halde Sinan Paşa’nm ısrârından dolajn harbe karar verilmiş 
olduğunu ve bu kararın da Üçüncü Murad’ın huzurunda toplanmış bir mecliste 
verildiğini gösteren muhtelif ifâdelere tesadüf edilir : Bu ifâdelerin en mü
himlerinden biri, pâdişâhın o günkü mecliste hazır bulunan müsâhiplerinden 
Derviş Haşan Paşa’nm Peçevî İbrahim Bfendi’ye söylediği sözlerde gösterile
bilir. Bu noktayı Derviş paşa’nın ukendü lisânından mesmûm olmuşdur» diye 
kaydeden Peçevî’ye göre, Şeyh-ül-îslâm Bostan-zâde ve bilhassa «Hâce-i-Sultâ- 
nî» sıfatiyle büyük bir nüfuz sâhibi olan aTâc-üt-Tevârîh» müellifi Sa’düddin 
Efendi stfer açılmasına muhâlif kalmışlar ve Şark seferlerinde çok yorulmuş
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olan ordunun henüz dinlenmeden bir Garp mâcerâsına atılmasını doğru görmiye- 
rek meselenin siyasî tedbirlerle kolayca halledilebileceğinden bahsetmişlerdir* 
Hoca-Sa’düddin’in başka menbâlara da akseden ve Sinan Paşa’ya hitâb eden meş
hur sözü şöyledir ;
— Pâşâ Hazretleri, dâînüz bu Devlet-i-Aliyye’nün gazevât-u-fütûhâtları târihin 
itmama irişdürmek üzrejân : tnşâallâhu-Teâlâ bununla itmâm idelüm ki Padişâ- 
humuzun bir ednâ kulu ( =  Ferhad Paşa) Şâh-ı Acem’ün bu kadar memâlikin 
alup âkıbet nûr-i-didesini ( =  Şehzâde Haydar-Mirzâ’yı» rehin virmeğle sulh-u- 
salâh oldu; kâfirün dahî iki yılluk harâcı geldi diyü agrzımız dadıyla târîhimüzü 
itmâmâ irişdürelüm, hemân lûtf idün, yeniden bir fürce açılmasun!
Ferhad Paşa’yı kıskandığı için, eski düzeni artık bozulmıya başlamış ve bilhas
sa masrafı irâdını aşmış olan devleti sırf şahsî ihtirası uğurunda büyük ve âkı- 
beti meçhul bir mâcerâya atmakta ısrâr eden o devşirme Vezir-i-a’zamın bu doğ;- 
ru söae verdiği cevap da şöyle kaydedilir :
— Yok Efendi, öyle yazma, illâ inşâallâhu-Teâlâ böyle yazasun ki Saâdetlû Pâ- 
dişâhumuzun bir ednâ kulu ( =  Ferhad Paşa) Acem diyârında bu kadar fütûhât- 
dan sonra oğlun (=Haydar-Mirzâ’yı) aldı, getürdü; bir kulu (= : Sinan Paşa) dahî 
Beç kıralı üzerine varup memleketi gaaret-ü-hasâretden sonra kralı keşan-ber- 
keşan eli bağlı Astâne-i-Pâdişâhî’ye gönderdi yazasun inşâallâhu-Teâlâ! 
Hoca-Sa’düddin Efendi Sinan Paşa’nın bu tumturaklı palavrasına inanmadığınî 
da şu cevabiyle izhâr etmekte tereddüd etmemiştir :
— Estağfirullâh-i Tealâ Pâşâ Hazretleri! Bu söz kemâl-i gururdan nâşîdür; ben, 
bu sözün âkıbet şeâmetLnden pek korkarum!
O günkü mecliste hazır bulunan Derviş Paşa, bu tarihî münâkaşayı sonradan 
düşman ordusu Peşte’ye girdiği zaman hatırlayıp Pegevî-Ibrahim Efendi’ye 
nakletmiş ve o da aynen tarihine geçirmiştir. _  Kâtib-Çelebi ile Müneccim-başı’mn 
kayitlerine göre, Koca-Sinan paşa bu muhâlefeti rakîbi olan Ferhad Paşa’nm 
telkinine atfettiği için «Gazaya mâni» olanlarun küfrüne/Ikfârma müteallik fet- 
vâlaı» bile almıştır! Sinan Paşa, yaz mevsimi ilerlemiş ve kış yaklaşmış olduğu 
için seferin hiç olmazsa ertesi bahara bırakılması ve o zamana kadar da ordunun 
hazırlanması hakkındaki mütâlâaları bile şahsına karşı husûmet eseri saymış ve 
neşrettiği «Küfr fetvâları,, üzerine tabiî artık akıl ve mantık tamâmiyle sükût 
etmiştir : Çünkü Osmanh tarihinde ilk defa olarak Vezir-i-a’zama itiraz artık 
fetvâlı küfür sayılmıya başlamış demektir).

19 Temmuz =  19 Şevval, Pazartesi: VeHr-i-a'zam ve Serdâr-ı Ek
rem Koca-Sinan Paşa’mn Avusturya seferine çıkmak üzere «Rüstem- 
Çelebi çaym» ndaki karargâhına yerleşmesi.

(Sinan Paşa’nm bizzat der’uhde ettiği serdârlığa ne günü tâyin edildiği belli 
değildir : Selânikî Şevvâl =  Temmuz ortalarına müsadif göstermişse de gün tarihi 
kadetmemiştir : Her halde 14 -15 Şevval =  14-15 Temmuz Çarşanba - Perşenbe 
günlerinden birini kasdetmiş olmalıdır. — Sinan Paşa’mn şehirden Rüstem-Çelebi 
çayırındaki karargâhına geçtiği tarih de ihtilaflıdır ; Kâtib-Çelebi, Naîmâ, Münec- 
clm-başı vesairede «12 Şevvâl Pençşenbih» tarihine tesadüf edilirse de bu rivayet 
tamamiyle yanlıştır; çünkü o sene Şevvâlinin 12 nci günü Perşenbeye değil. Tem
muzun 12 nci Pazartesi gününe müsadiftir; bu noktayı Hammer de tenkid etmiş, 
fakat vâzıh bir neticeye varamamıştır; bu hususta muasır bir müellifin kaydini 
Kâtib-Çelebi ile Naîmâ’ya tercih etmek daha doğrudur : O sırada İstanbul’da 
bulunan ve vukuâta bizzat şâhid olan Selânikî-Mustafa Efendi «20 Şevvâl pazar
tesi» tarihini esas ittihâz etmektedir; Pazartesi Şevvâlin 20 sine değil, 19 una mü- 
sâdif olduğu i-çin, Selânikî’nin gün rakamı her halde bir ,,Rüyet-i-hilâl» den mü- 
tevellid olmak lâzımgelir. — Sinan Paşa’nın hareketi esnasında Sadâret-Kayma- 
kamlığma ikinci vezirlikte bulunan eski Vezir-i-a’zam Ferhad' Paşa tâyin edil
miştir).
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29 Temmuz =  29 Şevval, Perşenbe: Sinau P a ^  ordusunun İstanbul 
önlerinden Avusturya seferine hareketi.

(OsmanlI menbâlarında ordunun umumiyetle 18 Şevvâl =  18 Temmuz Pazartesi 
günü hareket etmiş olduğundan bahsedilirse de doğru değildir : Yalnız Selânikî, 
Sinan Paşa’nm «Rüstem-Çelebi Çayırı»ndanki karargâhmda d'okuz gün kaldık
tan sonra yola çıktığından bahsetmek suretiyle 28 Şevvâl gününü kasdetmekte- 
dir; Yükarıki fıkraya da bakınız. Fakat Hanımer Venedik elçisinin raporuna 
istinâden «29 Temmuz,, gününü esas tuttuğu için, burada işte o kayde istinâd 
edilmiştir. — Serdârın İstanbul’dan aldığı asker on iki bin Yeniçeri ile dört 
seferli bölükten ibarettir; fakat ayni zamanda Kırım hanıyla beylerbeylerinden 
feâzilanna askerleriyle orduya iltihak emri d'e verilmiştir).

4 Eylül =  7 Zülhicce, Cumartesi : Serdâr-ı-Ekremin Belgrad’a 
muvasalatı.

(Burada bir rivayete göre bir kaç gün ve diğer bir rivayete göre de on gün
kalındıktan sonra ileri hareket edilmiştir).
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27 Eylül =  1 Muharrem, Pazartesi : Sinan Paşa ordusunun Essek 
köprüsünden geçişi.

(Yirmi bin kişilik bir düşman ordusunun «Raab =  Yanık» önlerinde bulunduğu 
haber alınması üzerine burada toplanan harb meclisinde Türklerin «Bespirem» 
dedikleri «Weszprim„ ve «Palota» üzerlerine varılıp bu kalelerin fethine karar 
verilmiş ve Serdârın oğlu olan Rumeli beylerbeyi Mehmet Paşa Budin’den top 
getirmiye ve Sokullu’nun oğlu olduğu için «Tavil-zâd'e,, denilen Budin beylerbeyi 
Haşan paşa da eyâlet askeriyle orduya iltihak etmiye me’mur edilmiştir).

6 Teşrinievvel =s 10 Muharrem, Çarşanba : «Weszprim =  Bespirem» 
kalesinin teslim alınması.

(Ancak üç gün dayanan bu kale nihayet bu gün muhâfızlarının çekilip gitmesine 
müsâade edilmek şartiyle teslim olmuştur. — Teslim tarihinde ihtilâf vardır : 
Umumiyetle 23 Muharrem =  19 Teşrinievvel Salı veyahut 24 Muharrem =  20 
Teşrinievvel Çarşanba günü teslim olmuş gibi gösteren ifâdelere tesadüf edilir; 
Hammer’de ise 13 Teşrinievvel =  17 Muharrem Çarşanba tarihi vardır; fakat bu
rada harekâta bizzat iştirak eden ve :
— Hattâ bu hakir ilerüde köprü binâsma me’mur olanlar ile bile idüm. 
diyen en büyük Osmanlı müverrihlerinden Peçevî-Ibrahim Efendi’nin kaydi 
tercih edilmiştir. — Şehir kilisesi câmiye tahvil edilip Cuma namazı kılınmış, 
burası yeni bir sancak merkezi ittihâz edilmiş ve bir de sancak-beyi tâyin edil
miştir).

14 Teşrinievvel =  18 Muharrem, Perşenbe : Palota kalesinin teslim 
alınması.

(OsmanlI menbâlarmda «polata» denilen bu küçük kale iki gün dayandıktan 
sonra muhâfızları çekilmek şartiyle teslim olmuştur. — Bunun da tarihinde 
ihtilâf vardır : Hammer 13 Teşrinievvel =  17 Muharrem Çarşanba günü teslim 
olmuş gösterdiği Weszprim’den sekiz gün sonra da bunun tesliminden bahset
tiğine göre 21 Teşrinievvel :=  25 Muharrem Perşenbe gününü esas ittihâz etmiş



demektir; Naîmâ tarihinde d'e 1 Safer =  27 Teşrinievvel Çarşanba tariliine tesa
düf edilir; fakat jmkarıki fıkrada olduğu gibi burada da harekâtı bizzat tâkib 
etmiş olan Peçevî’nin kaydi tercih edilmiştir ; Hammer gibi Peçevî’ye göre de 
iki kalenin fethi arasındaki müddet sekiz gündür. — Palota kalesi idare bakı
mından Weszprim sancağına ilhak edilmiştir. — Buradan Tata sahrasında bulun
duğu haber alman düşman ordusu üzerine gidildiği ve sefer uzun sürdüğü takdir
de kış bastıracağı için askerin ayaklanmak ihtimâli düşünülerek mevsim sonu 
bahânesiyla Budin’e çekilme kararı verilmiştir).
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4 Teşrinisani =3 9 Safer, Perşenbe : «Stuhlweiszenburg İstoni-i 
Belgrad» bozgunu ve bundan dolayı bir çok kaleler sukutu.

(Yukarıki fıkralarda gördüğümüz iki kalenin fethinden sonra Türk ordusunun 
kışlağa çekilmiş olmasını fırsat ittihâz eden Avusturya ordusu Nadasdy, Palffy, 
Zriny ve Hardek isimlerindeki kumandanların idaresinde Türklerin „lstoni-i 
Belgrad/lstoIni-Belgrad» dedikleri Stuhlweiszenburg kalesini muhasara etmişlerdir. 
SokuUu-î.Iehmet paşa’mn oğlu olan Budin Beylerbeyi Haşan Paşa bu vaziyet üze
rine yirmi binden fazla bir kuvvetle üzerlerine gitmişse de, iki ateş arasında kal
mak istemlyen düşman derhal çekilip iki fersah mesâfede bulunan bir dağ eteğini 
tutmuştur. Çok üstün kuvvetlere karşı taarruza geçmemesi lâzımgelen Haşan 
Paşa etrafındaki genç dalkavukların sözlerine kapılarak «Koca-Hüsâm» isminde 
Kanunî devrinden kalma tecribeli bir cengâverin kaleye arka çevirip düşmana 
karşı tâciz hareketleri yapılması şeklindeki teklifini reddedip ileri ve geri em
niyet tertibatı bile almıya lüzum görmeksizin askerini «selâma dizilmişler gibij, 
bir dizi şeklinde ortaya çıkarmca, dalga dalga gelen düşman alaylarına mukave
met edemiyen askerler kaçmıya başlamış. Haşan Paşa:

— Bre gaziler, gajnret vaktidür!
diye bağırmışsa da söz geçirememiş, 6 -7  bin şehid verilmiş, 44 topla bütün ağır
lıklar düşman eline geçmiş, hattâ Haşan Paşa bile Budin’e doğru yaralı kaçmı- 
ya mecbur olmuş ve nihayet tstoni-i-Belgrad muhâfızlığına tâyin edilen Gazi 
Tiryâki-Hasan Paşa oraya gelince kuyular kazdırarak şühedâ yığınlarını göm
dürmüştür! Tabiî bu vaziyette artık ordunun mukadderatı devşirmelerle «Pa- 
şa-zâde» vaziyetindeki devşirme d!öllerinin oyuncağı hâline gelmiş demektir. . 
Düşman pek tabiî olarak bu vaziyetten istifâde etmekte kusur etmemiş, Styrie= 
Istirya vali ve kumandanı «Christophe Teuffenbach» Fülek, Kekkoe ve Hol- 
lokoe kasabalarını zaptedip kalelerini yıkmış ve ayrıca Somoskoe, Devany, 
Bujak, Szecsen, Dregely, Hajatsky ve Neograd kalelerini de müdafaasız tes
lim almıştır : Selânikî’ye göre Serdâr Sinan Paşa’dan İstanbul’a gelen tezkire
lerde bu kalelerdeki Yeniçerilerin harbetmeyip müslüman ahâliyi yağma etmele
rinden ve halkm hem zulümden, hem düşman korkusundan dolayı hep Budin’e 
kaçmış oid'uğundan bahsedilmiştir; Peçevî de bunu te’yid etmektedir. — Teslim 
olan mevki kumandanları Serdârın emriyle hapis ve idâm edilmişlerdir. — 
Müneccim-başı Neograd’m düşmana teslimini 1002 —  1594 senesi 9 Cumâ- 
dal-âhlre =  2 Mart Çarşanba gününe müsâdif gösterir : Bu kalenin muhafızı 
olan Karaferyeli-Mehmet Bey idâm edilmiştir. Bu vaziyetten anlaşılacağı gibi, 
OsmanlI devleti bilhassa adâlet kuvvetiyle almış olduğu yerleri artık zulüm za’- 
fiyle vermiye başlamış demektir).

8 Teşrinisâni =  13 Safer, Pazartesi : Ordunun Budin’e gelişi.

(Eski takvim’deki Kasımın bu tarihe müsâdif olan birinci günü gelinmiş oldu
ğunda ittifak edilir. —• Asker Budin’e gelince burada kışlamak istemedikleri 
için Serdârın çadır iplerini kesip otağını başına yıkarak patırtı çıkarmışlardır : 
Sinan paşa işte bundan dolayı Belgrad’a çekilmek mecburiyetinde kalmıştır).



1594 s= 1002

10 Kânunusâni r= 17 Rebî’ül-âhir, Pazartesi: Sinan Pa^a ordusu
nun Belgrad kışlağma çekilmesi ve Serdârın İstanbul’dan isttmdâdı.

(Ordu Belgrad’a gelince Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan Paşa İstanbul’a Rıdvan 
Ağ-a isminde bir ulakla bir zafernâme göndererek Weszprim ve Palota kaleleri
nin fethini müjdelemiştir! Halbuki bu sefer mevsimi bir muvaffakiyet şeklinde 
geçmiş değildir; çünkü Sinan Paşa’nın o iki kaleyi fethetmesine mukabil, Avus
turyalIlar OsmanlIlardan on kale zabtetmişlerdîr : Yukarda 1593 =  1002 vukuâtı- 
mn «4 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. — Avusturya tahşidâtiyle harekâtmdan çok 
yılan Sinan Paşa bu kış içinde İstanbul’a aıizalar göndererek ve hattâ askerle 
ahâliden mahzarlar toplayıp pâdişaha yollıyarak istimdada mecbur olmuştur! 
Naîmâ’nın şu fıkraları işte bu vaziyete aittir :

«Sinan Paşa bu kâr-ı müşkile iştigal ile nâr-ı muhârebeyi iş’âl itdüg:üne nâdim 
oldu, emmâ bir iş başaramadın feragat muhâldür deyü ahvâli der-i devlete de- 
feât ile arzidüp hazîne ve asker lüzûmunu i’lâm itmişidî...»
«Sinan Paşa çıktığına peşîman ve bir maslahat görülmüyeceğlne câztm-u^tayrân- 
olup bil’âhire serhad ümerâsına ve kılâ’ hükkâmına ve asker a’yâm ile rüe- 
sâsına ve meşâyih-u-ulemâsına mahzar itdürüp der-i devletde olan a’yân-u-er- 
kâna mektublar gönderdükde matlûb olan hazîne ve asker irsaline isti’câl olu-
nup...»-
Sinan Paşa’nın İstanbul’da zorla açtırdığı ve aleyhinde bulunanların «küfrüne,, 
fetvâlar neşrettirdiği bu zoraki seferin açılması için yukarda 1593 =  1001 vu
kuatının «4 Temmuz» fıkrasına ve İstanbul’un yardımı için de aşağıda bu sene 
vukuatının «17 Haziran» fıkrasına bakınız).

6 Nisan ^  15 Keceb Çarşanba : Serdar-ı-Ekremin Belgrad kışlağın
dan «Hünkâr-tepesi»ndeki karargâhına çıkışı.

(Serdârın Belgrad’dan şehir civarındaki «Hünkâr-depesi/Hünkâr-tepesi» ndeki 
otağına çıkışı bahar başının sefer başı sayılmasındandır; bu tepe Kanunî dev- 
rindenberi «Hünkâr-depesi» ismiyle anılır; birde Mohaç ovasmda Kanunî’nin 
otak kurdurduğu «Hünkâr-tepesi» vardır : Bunlar için ikinci ciltte 1526 =  932 
vukuâtmın «29 Ağustos» fıkrasiyle 1566 =  974 vukuâtmın «25 Teşrinievvel» fıkra
larına bakınız. — Sinan paşa otağa geçince «atlar çayıra salınmış» ve bir taraf
tan da Anadolu ve Rumeli askerleri gelmiye başlamıştır: Aşağıda bu sene 
vukuâtmın «5 Mayıs» fıkrasma da bakınız).

4 Mayis =  13 Şa’bân, Çarşanba: Arşidük Mathias’ın Gran = , Us- 
turgon ve îstirya kumandanı Teuffenbach’ın Hatwan muhâsaralan.

(Avusturya imparatoru ikinci Rodolphe’un kardeşlerinden olan bu arşidükün 
Usturgon muhâsarası Osmanh menbâlannda 14 Şa’bân =  5 Mayıs tarihinde baş
lamış gösterilirse de, aradaki bir günlük farkm bir «Rüyet-i-hilâl„ den mütevellid 
olmak ihtimâli vardır. — Her iki muhasaranın ayni zamanda başlayıp ayni za
manda kaldırıldığı da rivayet edilir : Düşmanın neticesiz kalan bu muhâsaralannı 
kaldırıp çekilmesi için aşağıda bu sene vukuâtmın «1 Haziran» fıkrasına bakınız).

5 Mayıs = ; 14 Şa’ban, Perşenbe : Sinan Paşa ordusunun «Hünkâr- 
tepesi»nden «Sirem sahrâsı» na geçmesi.

(OsmanlI menbâlannda «Sahrây-ı Sirem» ve «Siremiyye» denilen sâha için İkinci 
ciltte 1521 =  927 vukuâtınm «26 Temmuz» fıkrasına bakınız. Anadolu ve Ru
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meli askerlerinin toplanması işte burada tamamlanmış, Sivas beylerbeyi Mah- 
mud, Maraş beylerbeyi diğer Mahmud, R akka beylerbeyi Ali ve Bosna beyler- 
beylig-ine bu sırada tâyin edilen Mihalıçlı-Ahmed, Budin Beylerbejri Haşan, Anadolu 
beylerbeyi Satırcı-Mehmet ve Rumeli beylerbeyi Mehmet Paşalar askerleriyle 
gelip orduya iltihak etmişlerdir. — Serdâr Sinan Paşa Hünkâr-tepesi’nde 29 gün 
kaldıktan sonra otuzuncu gün Sirem’e geçmiş demektir. — Burada toplanan harb 
meclisinde Tata- =  Dotis ve Türklerin «Yanık,, dedikleri Raab kalelerinin fethine 
karar verilip Serdârın oğlu olan Mehmet Paşa Topçu kumandanlığ:ma, Budin va
lisi Sokulu-zâde Haşan Paşa Çarhacılığ'a ,=  Avcı kıt’alan kumandanlığrma, Bosna 
valisi Mihalıçlı-Ahmet Paşa Karakolculuğa — Pişdar kumandanlığına, Anadolu 
beylerbeyi Satırcı-Mehmet Paşa sağ’-kol kumandanlığına, Sivas beylerbeyi Mah
mud Paşa ile Rakka beylerbeyi Ali Paşa sol-kol kumandanlıklarına ve Maraş bey
lerbeyi Mahmud Paşa da Dumdar kumandanlığına tâyin edilmiştir. — Serdârın 
Belgrad’dan hareketi için yukarda bu sene vukuatının «6 Nisan» fıkrasına, Tata 
ve Raab kalelerinin fethi için de aşağıda gene bu sene vukuatının «17 Temmuz» 
fıkrasiyle 1594 =  1003 vukuâtmın «27 Eylül» fıkrasına bakınız).

1 Haziran 12 Ramazan, Çarşanba : AvusturyalIların Gran =  
üsturgon ve Hatwan muhâsaralarım kaldırmaları.

(Bu muhâsaraların başlaması için yukarda bu sene vukuatının «4 Mayıs» fıkra
sına bakınız. — Düşmanın Usturgon ve Hatwan muhasaralarını kaldırması, Türk 
ordusunun yukanki fıkrada gördüğümüz hareketi üzerinedir. — Usturgon mu
hasarasında Arşidük Mathias’ın altı umumî hücum yaptığı rivayet edilir. — 
Hatwan müdafaasını oramn sancak-bejri olan San-Ali-oğlu Tiryâki-Arslan Bey 
yapmıştır : Budin valisi Sokullu-zâde Haşan Paşa ile Serdârın oğlu olan Rumeli 
beylerbeyi Mehmet Paşa Tatwan’ı muhâsara eden düşman kuvvetlerine taarruz 
edip hırpalamışlarsa da. Haşan Paşa’nın düşmanı topların üstüne çekmek için 
yaptığı bir ric’at manevrasını Serdâr Sinan Paşa’nın korkak oğlu Mehmet Paşa 
ciddî bir ricat zannedip kaçmıya başlayınca asker bozguna uğramış, d'üşman 
ta’kibe kalkışmış, fakat tam işte bu sırada Hatwan müdâfii San-Ali-oğlu Arslan 
Bey kahramanca bir huruç hareketi yaparak ve muhâsara ordusunu basıp ba
rutlarıyla küçük toplarını aldıktan başka büyük toplarını da tahrib ederek kale
ye çekilmiş ve işte bu suretle muhasaranın kaldırılmasını te’min etmiştir : Bu 
vak’a üzerine Serdâr-ı-Ekrem Sinan paşa büyük ve unutulmaz bir sahtekârlık 
yaparak Arslan Bey’in zaferini harbden kaçan kendi korkak oğlu Mehmet Pa- 
şa’ya izâfe edip İstanbul’a zafername gönderdiği için, Osmanlı tarihlerinde 
«Muhannes =  Nâmerd,, denilen bu ödlek devşirme dölüne Üçüncü Murad tara
fından murassâ bir kılıç ve muhteşem bir hil’atle Vezâret pâyesi tevcih edilmiş- 
tiı ! — Müneccim-başı Hatwan’dan kalkan düşmanın Usturgon muhâsarasına git
tiğinden bahsederse de, burada bir yanlışlık olmak lâzımgelir: Çünkü Hammer 
Usturgon muhâsarasının da ayni günde kaldırılmış olduğundan bahsetmekte
dir. — O s m a n lI  menbâlarmda Usturgon muhâsarasını iki ay yahut yetmiş gün, 
Hatw-an muhâsarasını da gene yetmiş gün sürmüş gösteren bâzı zayıf rivayetlere 
tesadüf edîlir : Burada esas ittihâz ettiğimiz Hammer’e göre ancak yirmi gün 
sürdükten sonra kaldırılmıştır. Bundan sonraki Usturgon muhasarası için aşağıda 
1003 =  1595 vukuâtmın «1 Temmuz» ve «4 Ağustos» fıkralarına bakınız).

17 Haziran =  28 Ramazan, Cuma: Yeniçeri-ağasmın orduya 
iltihâld.

(Sinan Paşa’nın zorla açtırdıktan sonra nâdim olduğu Avusturya seferinin müş- 
kilâtmdan yılarak Belgrad’da geçirdiği kış içinde İstanbul’dan yardım edilene- 
cek hâle gelmesi hakkm daki rivayetler için yukarda bu sene vukuâtımn «10 
Kânunusâni» fıkrasına bakmız. —  Bu gün «aded'de kâmil on sekiz bin Yeniçe
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ri» ile orduya iltihak eden ve harb masrafları için Paşa’nın istediği «hazîne,, yi 
de getiren Yeniçeri-ağası Mehmet Ağa, «Şâhin-oğullarmdan», yâni Sokullu âile- 
sindendir ve sonradan «Lala-Mehmet Paşa» ismiyle Birinci Ahmed devrinde 
Vezir-i-a’zam olan şahsiyyettir. Bu vakte kadar Yeniçeri-ağalarımn harbde ve 
sulhte pâdişahm maiyyetinden ayrılmaları âdet olmadığı halde, ilk defa olarak 
bu sefer Sadr-ı-a’zamın maij^etine verilmiştir; Peçevî bu bid’ati şöyle anlatır : 
«Bu zamâna gelince Yeniçeri-ağaları Serdârlara koşundu olmak vâki’ olmamış 
idi : def’i mümkin iken nefsinde bir bahâdır ve gazâya harîs âdem olmağla Sinan 
Paşa’mn mevâîd-i urkuubiyyesine aldanup gelmiş idi».
Peçevî’nin böyle söylemesinin sebebi, Sinan paşa’nın pek az sonra bu Boşnak 
ağaja azledip yerini «Yeniçeri-Hasan Ağa ki kendünün hemcinsi Arnavud' âde- 
mîsl idi, ana erzânî kılması» dır. — İstanbul’dan 1 Receb =: 23 Mart Çarşanba 
günü hareket eden Yeniçeri-ağası tam 2 ay, 25 günde gelebilmiştir. — Naîmâ, 
Lala-Mehmet Ağa’nm orduya gelişini «30 Ramazan =  19 Haziran Pazar» gününe 
müsâdif gösterir ; Bu ikinci rivayet doğru olduğu takdirde Ağa’nm yollarda ge
çirdiği müddet 2 ay, 27 gün tutmuş demektir).

17 Temmuz =  28 Şevval, Pazar ; Tata kalesinin teslim almması.

(Yukarda bu sene vukuâtmın „5 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz gibi, bu mevsim 
başında ilk hedef olarak Tata =  Dotis ve Türklerin «Yamk» dedikleri Raab kale
lerinin fethine karar verilmiştir. — Tata kalesinin muhâsarası umumiyetle «4 
Şevvâl ,=  23 Haziran Perşenbe» gününe müsâdif gösterilir ve üç gün sürdükten 
sonra mahsurların çekilmesine müsâade edilmek şartiyle kalenin teslim oldu
ğundan bahsedilir. Yalnız peçevî ile «Nuhbet-ül-Tevârîh„ müellifi Edirneli Hacı- 
Mehmet Efendi muhâsarayı «Şevvâlin selhinde =  29 Şevvâl/18 Temmuz Pazar
tesi» günü başlamış göstermektedir : Bu iki rivayet arasında 25 günlük bir fark 
vardır! Burada Serdâr Sinan Paşa’nın Selâniki tarihinde sureti bulunan zafernâ- 
mesindeki tarih esas ittihâz edilmiştir : Bu resmî vesikada muhâsaranm 24 Şev
vâl .=  13 Temmuz Çarşanba günü başlayıp üç gün sürdükten sonra dördüncü gün 
kalenin teslim almdığından bahsedilmektedir).

39 Temmuz =  11 Zülka’de, Cmna : Saint-Marton kalesinin teslim 
almması.

(OsmanlI menbâlarmda «Samartin» şeklinde bahsedilen bu kalenin bir yahut 
iki gün muhasaradan sonra teslim olduğunda ittifak edilir : Yalnız Tata kalesi 
gibi bunun da tarihinde ihtilâf vardır; meselâ Naîmâ teslimi «6 Şevvâl =  25 Ha
ziran Cumartesi» gününe müsâdif gösterir; yukanki fıkraya da bakınız. Peçevî 
ile Kâtib-Çelebi «Zülka’de» ayında ittifak etmekle beraber gün tarihi gösterme
mişlerdir : Yalnız Edirneli-Mehmet muhâsara başım «9 Zülka’de =  27 Temmuz 
Çarşanba» gününe müsâdif gösterip kalenin iki gün sonra teslim olduğundan 
bahsetmektedir).

7 Ağustos :=  20 Zülka’de, Pazar : Yanık =  Raab muhasarası.

(Osmanlılarm «Rabaj> dedikleri Raab nehriyle Tuna ve «Rinçe» dedikleri Rafc- 
nitz ırmaklarının kavşağında ve Budin’in 133 kilometre şimaligarbîsinde bulu
nan bu müstahkem mevkie Türklerin «Yanık» demeleri, 1529 .=  935 — 936 Viyana 
seferinde Kanunî Sultan Süleyman buradan geçerken şehir ahâlisi itâat arzma 
gelmediği için «Alarga topu =  thtar topu» atılarak varoşunun yakılmış olmasın
dan dolayıdır ; Bu kale o tarihten sonra daha fazla tahkim edilmiştir. Osmanh 
menbâlarmda Kanunî devrinden evvelki ismi «Gelvar/Gölvar» gösterilirse de bu
nun Macarca «Györ» isminden muharref olması lâzımgelir. — Kâtib-Çelebi ordu
nun «13 Zülka’de =  31 Temmuz pazar» günü Saint-Marton önlerinden hareket et
tiğini söylerse de, Serdâr Sinan Paşa’nın Selânikî tarihinde sureti bulunan fe-
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tihnâmesiyle o sırada orduda bulunan Peçevi’nin kaydine göre o tarih ordunun 
«Yanık sahrasına» konduğu günün tarihidir. Arada geçen bir hafta içinde me- 
terisler kurulup muhasara tertibatı tamamlanmış ve nihayet bu gün kale döğ^l- 
miye başlamıştır ; OsmanlI menbâlarında umumiyetle «18 Zülka’de =  5 Ağustos 
Cuma» günü ateş açıldığından bahsedilirse de, orduda bulunan Peçevî’nin kaydi 
daha doğru olmak lâzımgelir. — Gene Osmanlı menbâîarıyla Sinan Paşa’mn fe
tihnamesine göre bu muhasara esnâsında «Çâsâr karındaşı Hersek Matyaş/ her- 
seği> denilen Arşidük Mathias kumandasındaki yüz bin kişilik bir müttefik Hıris
tiyan ordusu Tuna’nın karşı yakasında bulunduğu için kalenin o tarafı çevrile
memiş ve mahsurların Avusturya ordusuyla muvasalatı devam etmiştir : Sinan 
Paşa fetihnamesine göre bu müttefikler ordusu Avusturya, Macar, İspanya, Ve
nedik, Leh, Moskof, Erdel, Fransız, Italyan ve Papalık askerlerinden mürekkep
tir! Her halde bunda bir mübâlâga bulunduğu muhakkaktır. Hammer mıkdann- 
dan bahsetmediği bu orduyu Styrie =  Istirya Baş kumandanı Teuffenbach’ın ku
mandasında gösterir. Osmanlı menbâlarına nazaran bir çok telefâta mal olan bir 
k(»rü kurulduktan sonra 28 Zülhicce =  13 Eylül Salı günü karşıya geçilip şid
detli bir muharebe ile düşman bozulmuş, Arşidük Mathias yarah kaçmış, 400 top 
binlerce kantar barut, 3000 çadır, bir çok cephane arabaları ve fıçılarla para ke
seleri ele geçmiş ve Tuna üzerinde de 10 büyük, 600 küçük gemi zabtedilmiştir ; 
Kalenin her taraftan muhâsarası işte bu suretle te’min edilmiş gösterilir; Sinan 
Paşa’nm fetihnamesi de bu rivayetleri te’yid etmektedir).

11 Ağustos =  24 Zülka’de, Perşenbe : Kırını hânı Gazi-Giray’ın 
orduya iltihâkı.

(üçüncü Murad’ın emriyle ve kırk bin askeriyle orduya iltihak eden Gazi-Giray 
hanlık tahtına cülûsundan evvel özdemir-oğlu Osman Paşa’nın Şark seferlerinde 
de bulunmuştur : 1585 =  993 vukuâtmın ,,1 Ağustos» ve «29 Eylül» fıkralarına 
bakınız. — O sırada Raab =  Yanık sahrâsmdaki orduda bulunan Peçevî-îbrahim 
Efendi Gazi-Giray’ın «18 Zülka’de =  5 Ağustos Cuma» günü gelip ertesi «19 Zül- 
kâ’de =î 6 Ağustos Cumartesi» günü merâsimle karşılandığmı ve hattâ kendisinin 
de Tatar beyleriyle görüştüğünü anlatır : Diğer menbâlarda ise Kırım hânmm 
muvâsalatı «10 Zülka’de =  28 Temmuz Perşenbe» gününe müsâdif gösterilir : 
Halbuki Gazi-Giray’ın Selânikî tarihinde aynen sureti bulunan bir mektubunda bizim 
burada esas ittihâz ettiğimiz tarih vardır. — Sinan Paşa Kırım hânını karşılayıp 
otağına getirince Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem sıfatına güvenip «sû’-i edeb» 
göstererek «tasaddur» etmiş, yâm Kınm hânının üst tarafına oturmuş olduğu için 
bâzı Osmanlı menbâlarında acı acı tenkid edilir; meselâ Peçevî bu noktayı şöyle 
anlatmaktadır :
«Egerçi bir Pâdişah-ı kebîrün Vekîl-i-mutlak ve Vezîr-l-a’zamı ise anlar bizzât 
sâhib-sikke ve hutbadır; Dört yüz yıldanberü kendü dillerince Han, bizüm lisâ- 
numuede Pâdişâh-ibni-Pâdişâhdur; anunla berâberlük iddiâsı münâsib değül idi didi- 
1er. Otağına dahî getürdüğün bir beğlerbeği makâamına tenzil itmek gibi tahkîr 
anladılar».
Gene ayni menbâa göre daha sonraları Kırım hânları Kapdan-ı-deryânm dâmenin 
öpmek mertebesine» kadar tenezzül etmişlerdir).
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27 Eylül =  12 Muharrem, Salı: Yanık Baab kalesinin teslim 
alınmasL

(Bu teslim tarihi Serdâr Sinan paşa’nm ıSelânikl tarihinde bir sureti bultman 
fetihnamesine göredir : 7 AgMstoB =  20 Zülka’de Pazar günü başlamış olan mu-



Msara harekâtı o tarihten bu güne kadar tam eîU bir ^ n  sürmüş demektir; 
Hammer’in yirmi gün göstermesi doğru delildir. Sinan Paşa aynı fetihname
sinde altmış gün kadar sürmüş olduğundan bahsederse de, bu hesap ordunun mu- 
îıâsara harekâtından bir hafta evvel Yanık ovasına gelmiş olmasından kinâ- 
yedir. Gene ayni fetihnamede mahsurların 11/12 Muharrem =  26/27 Eylül Pa
zartesi/Sah gecesi teslim teklifinde bulunduklarından ve ertesi gün de kaleden 
^ıkıp Viyana’ya hareket ettiklerinden bahsedilmektedir. Diğer Osmanlı menbâ- 
lannda umumiyetle düşmanın 17/18 Muharrem =  2/3 Teşrinievvel Pazar/pazar
tesi gecesi teslim teklif ettiğinden bahsedilirse de doğru değildir; yalnız bizzat ordu- 
<3a bulunan Peçevî-îbrahim Efendi ile her halde ondan naklen Ed'irneli-Mehmet 
Efendi doğru tarih göstermiştir. Osmanlı müelliflerinin Almanca «kont» mânâsına 
«Graf» ünvânını tahrif ederek ve şahıs ismi zannederek «Grof» dedikleri kale mu- 
lıâfızı Kont Hardek’ın «Onbin kadar kâfir-i pür-hâdîd ile» ağlıyarak çıkıp gittiği 
rivayet edilir. Bu adam 1595 tarihinde ihânetle ithâm edilerek arkadaşlarıyla be
raber idâm edilmiştir : Kâtib-Çeîebi ile Naimâ’da idam şekli :

«Mezbûr Grof’u dîvâr içine koyup üzerine dîvâr yapdılar»
diye anlatılır. — Yanık fethinde ele geçen mühimmatın resmî bir Avusturya vesi
kasına göre muhtelif çaplarda 290 top, 200 kantar barut, 200 kantar kurşun, 20 
bin arşın lâğım fitili vo muhtelif cesâmette 8301 top, güllesi gibi büyülî bir 
yekûn tuttuğu anlaşılmaktadır. — Kralik’in Viyana tarihine göre bu va’ka bütün 
Avusturya’yı dehşet içinde bırakmıştır. Yanık kalesi yeni bir eyâlet merkezi itti
hâz edilmiş, derhal idare teşkilâtı yapılmış, 6300 yahut on bin muhâfız bırakıl
mış, beylerbeyliğine îskenderiyye sancak-beyi Arnavut Osman paşa ve Defterdar
lığına da eski Budin Defterdarı Misk-kedisi Mehmet Efendi tâyin edilmiştir. Ya
nık kalesinin ttçüncü Mehmet devrinde elden çıkması için aşağıda 1598 =  1006 
vukuâtının «29 Mart%> fıkrasına bakınız).

3 Teşrinievvel =  18 Muharrem, Pazartesi : Papa kalesinin fethi.

(Serdâr Sinan Paşa Yanık fethinden biraz evvel Kmm hâm Gazi-Giıay’ı bu kale
nin fethine göndermiş. Yanık fethi şâyi olunca Gazi-Giray kale muhâfızlarına 
teslim olmalarını teklif etmiş ve onlar da bu teklifi kabul ederek çekilip gitmişler
dir : Bâzı Osmanlı menbâlarında bu haberin ordu karargâhına Yanık fethedildiği 
gün geldiğinden bahsederlerse de doğru değildir : Çünkü Kırım hâmnm ulemâdan 
Kefeli-Hüseyn Efendi’ye yazdığı mufassal bir mektubun Selânikî tarihindeki su
retine göre Papa kalesinin teslimi Yanık fethinden sonradır ve hattâ Gazi-Giray 
bu fethi orada haber almıştır. — Eu kale bir rivayete göre sancak ve diğer bir 
rivayete göre de eyâlet merkezi ittihâz edilmiş ve beyliğine yahut beylerbeyliğine 
de Segedin beyi îdris Bej' yahut Paşa tâyin edilip gönderildiği için Gazi-Giray 
Papa kalesini ona teslim etmiştir. — Selânikî-Mustafa Efendi Papanın eyâlet mer
kezi olduğuna ait haber İstanbul’da duyulunca tenkid edilmiş olduğundan bahset
mektedir) .

16 Teşrinievvel ;=  1 Saf er, Pazar : Kornom mıüıâsarası.

(OsmanlI menbâlarında «Komran» denilen bu kale. Tuna adalarından birinde 
ve Yanık =  Raab civarındadır. — Ordu buraya bu tarihten bir gün evvel gelmiş
tir. — Rivayete nazaran buranın muhâfızı ev\elce Yanık kalesi fethedilebildiği 
takdirde kendisinin de teslim olacağını va’detmiş olduğu için, ateş açılmadan 
evvel sözünde durması bildirilmişse de reddetmesi üzerine muhâsara edilmiştir; 
fa,kat mevsim ilerlemiş olduğu ve soğuklar el ayak donduracak dereceleri bul
duğu için askerin sızlanması ve kalenin de mukavemeti karşısında muhâsarayı 
kaldırmak mecburiyyeti hâsıl olmuştur : Aşağıda «22 Teşrinievvel» fıkrMina 
bakınız. — Gelibolulu-Âlî ye Hasan-Bey-zâde’nin rivayetlerine göre Kornom  

muhâfızı, Sokullu-zâde Haşan Paşa’ya teslim olacağı sırada Serdâr Sinan paşa
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kendi oğlu Mehmet paşa’ya teslim olumnası için ateşe devam etmiş ve işte bu 
yüzden burası fethedilememiştir : Fakat Peçevî ile Kâtib-Çelebi bu rivayeti red
detmektedir) .

20 Teşrinievvel =  5 Safer, Peı^nbe : Kırım hânı Gazi-Giray’ın 
memleketine dönüşü.

(Hiratlerle taltif edilen Gazi-Giray ertesi baharda tekrar gelmek üzere hareket 
ederken muhtelif kalelerd'e kışlamak üzere iki mirzâ kumandasında iki bin 
Tatar askeri bırakmıştır).

22 Teşrinievvel =  7 Safer, Cunmrtesi : Komorn muhâsarasmı kal
dıran Serdârın Budin’e har'eketi.

(Bu muhâsara altı gün sürdükten sonra kaldırılmıştır : Yukarda bu sene vukuâ- 
tınm «16 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. Bununla beraber «bir kaç gün» ve «yedi 
gün» sürmüş olduğu hakkında bir takım rivayetler vardır. Her halde yedi gün 
rivayetinin muvâsalat tarihinden itibaren hesab edilmiş olması lâzımgelir: En 
kuvvetli rivayetlere göre altı gün sürmüştür. — Ordu Usturgon =: Gran üzerinden 
Budin’e hareket etmiştir).

38 Teşrinievvel == 13 Safer, Cuma : Ordunun Budin’e avdeti.

(Burada yedi gün kalınıp sekizinci gün Belgrad’a hareket edilmiştir. — Serdâr 
Budin’deyken Sivas, Diyarbekir, Rakka, Haleb ve Şam askerlerini terhis edip 
memleketlerine göndermiş ve diğerlerini de muhtelif kışlaklara dağıtmıştır).

3 Teşrinisâni =  19 Safer, Perşenbe : Serdâr Sinan Paşa’nın Budin’- 
den Belgrad kLşlağma hareketi.

(5 Teşrinisâni =  21 Safer Cumartesi tarihi de rivayet edilir. — Sinan Paşa’nm 
«Rebî’ül-evvel evâilinde =  Teşrinisâni ortalarında» Belgrad’a vardığından bahse
dilirse dte gün tarihi gösterilmemektedir. — Serdârın Belgrad’dan İstanbul’a gön
derdiği zafernâmeler üzerine kendisine murassâ kılıç, murassa sorguç, hil’at ve 
bir de taltifnâme gönderilmiştir : Halbuki aşağıdaki fıkradan da anlaşılacağı gibi, 
Sinan Paşa’nın ihtirâsiyle idaresizliği devletin başına muazzam belâlar açmakla 
neticelenmiştir).

5 Teşrinisâni ;=  21 Safer, Cumartesi : Erdel, Eflak ve Boğdan voy- 
vodalannm Türklere karşı Papalık makamı tarafından hazırlanan «Mu
kaddes İttifak» a girmeleri.

(Asıl ismi «Hippolyte Aldobrandini» olan Paşa Sekizinci Cl^ment 1592 de Pa
palık makamına çıkar çıkmaz Türkler aleyhine büyük bir Hıristiyan birliği vü
cuda getirmek ve bu sâyede Türk imparatorluğunu ortadan kaldırmak için 
hummâlı bir faaliyete geçmiş, ilkönce Almanya imparatoru İkinci Rod'olphe’den 
işe başlıyarak Osmanlı idaresindeki Hıristiyan ve hattâ bâzı Müslüman millet
lerini elde edip ayaklandırmak üzere İran, Habeşistan ve Mısır gibi yerlere va
rmaya kadar bütün Şark’a bir çok misyonerlerle gizli murahhaslar gönder
mekte kusur etmemiştir : Meselâ 1592 de Boğdan’a bir takım Katolik misyoner
leri gönderdiği gibi, 1594 de «Cumuleo» isminde bir papası Moskova’ya yollamış, 
Venedik’den kalkan bu misyoner Arnavutluk’dan geçip Transyivania =  Brdel’e 
giderek oranın Osmanlı hâkimîyyetindekî prensiyle iki gizli mülakatta bulun
duktan sonra Boğdan’la Eflâk’a gitmiş ve OsmanlIların «Memleketeyn» dedik
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leri bu iki hükümetin prenslerine de Papa’nın gizli mektuplarını tevdi edip teklif
lerini bildirmiştir: O sırada Transylvania =  Erdel prensliğinde Sigismond 
Bathory, Boğ:dan voyvodalığında Aaron Tiranul =  Zâlim-Aaron ve Eflak voyvo
dalığında d'a Mihai Viteazul =  Yiğit-Mihal isminde birer prens vardır. Bunlar
dan Sigismond Bathory, İkinci Selim devrinin 1571 =  978 tarihinde Türkler ta
rafından Lehistan krallığına intihab ettirilmiş olan Etienne Bathory’nin yeğeni
dir : 1577 — 985 vukuâtmın «30 Temmuz» fıkrasına bakınız. Eflak voyvodası 
Mihai de Osmanlı menbâlarında «Mihâl-i dâll» diye anılan meşur âsi voyvoda
dır. Papa’nın gönderdiği papas «Cumuleo» nun bu üç Türk mahmîsi arasmda ilk 
yaklaşma siyasetini kurmakta en mühim âmil olduğu bir çok muasır vesikalarla 
sabittir. Osmanlı menbâlarında bunları birbirine yaklaştıran en mühim sebeblei', 
haraç meseleleriyle Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Sinan paşa’nın tedbirsizlik
lerinde gösterilir. Bir taraftan resmî haraç mıkdârınm mütemâdiyen arttırılması 
ve bir taraftan da her voyvoda değiştikçe yenisinin devlet erkânına yüz binlerle 
altın yedirmek âdeti bu prenslerin o malî külfetler karşısında bir çok istikrazlar 
akdetmelerine sebeb olmaktadır; Nâimâ bu noktayı şöyle anlatır :

«Voyvodalar tecdid olundukça İstanbul tüccârı da ağniyâsı akça vlrüp, varup 
akçalanna reâyâdan koyun ve asel ve rûgan cem’iderler idi ve ziyâde mürâbaha 
mukabelesinde bu eşyâyı taleb itdükce nice nizâ’ vâki’ olurdu : Hattâ muâmele- 
ciler akça isteyüp beğlere sebb-ü-lâ’n ile cefâ iderler idi».

Bu alacaklıların ekserisini teşkil eden «Yeniçeriler ve ekâbir kulu ribâhorler» 
bâzan prenslerin saraylarını taşlamak ve kapılarında bulunan adamlarını değ
mek gibi taşkınlıklardan da çekinmemişlerdir. Osmanlı menbâlarında Serdâr 
Sinan Paşa’nın bu son seferinde Eflak ve Boğdan voyvodalarım Türk hâkimiy- 
yetinden büsbütün soğutan iki mühim vak’adan da bahsedilir :

1 — Yukarda 1594 =  1002 vukuâtmın «5 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz Raab “  
Yanık muhâsarası esnâsında Eflak voyvodası Mihai orduya 400 beygirle bir mık- 
dar sefer masrafı ve Serdârın şahsına bir takım hediyeler göndermişse de, bunla
rın daha evvel Belgrad’a yetiştirilmemiş olmasına kızan Sinan Paşa voyvodanın 
elçisini idâma kalkışmış, oğlu Mehmet Paşa araya girip elçinin kellesini kurtar
mışsa da hapse atılmasına ve ondan sonra voyvodanın hediyelerini iâde eden ba
basının ilkbaharda Eflak üzerine sefer açacağını söylemek ĝ bi bir takım şımarık
lıklarda bulunmasına mâni olamamıştır. Mihal’in Türk hâkimiyyetine karşı cephe 
almasındla bu vaziyetin başlıca âmillerden biri olduğu rivayet edilir.

2 — Boğdan voyvodası Aaron Tiranul 1591 tarihinde ve Sinan Paşa’nın bundan 
evvelki sadâretinde tâyin edilmiştir ; O zamandanberi mevkiini muhâfaza eden 
bu voyvodanın yerine bu sefer İstanbul’da Sadâret-Kaymakamı olan eski Ve- 
zir-i-a’zam Ferhad Paşa «Boğdan beyzâdesi dinmekle ma’rûf bir tâze oğlan„ı 
tâyin edip bir iki çavuşla yola çıkarmış, fakat Aaron bunları geri çevirmiş ve 
hattâ vaziyet İstanbul’a arzedilince üzerine sevkedilen eski Maraş beylerbeyi 
Mustafa Paşa kumandasındaki kuvveti de bir baskınla bozup Paşa’yı şehîd et
miştir. Tabiî bütün bu idaresizlikler, papa’mn yukarda bahsettiğimiz faaliyet
lerine son derece müsâid bir zemin hazırlamış demektir ; Sekizinci Clement’m 
himâyesi altında Almanya imparatorluğunun da dâhil olduğu «Sainte-Ligue 
Mukaddes-tttifak»a Türk hâkimiyyetindeki üç prensliğin iltihâkı işte bu şerâit 
içinde hazırlanmış siyasî ve askerî bir fâcia mahiyetindedir).

13 Teşrinisâni =  29 Safer, F a ^ r : Eflak ve Boğdan’da müslüman- 
lann kıhçtan geçirilmeleri.

(Hem Eflak voyvodası Mihai Viteazul'un Bükreş’de, hem Boğdan voyvodası Aaron 
Tiranul’un Yaş’da binlerce Türk ve Rum alacaklılarını bir araya toplayıp küıçtan 
geçirttikleri ittifakla rivayet edilir. Bu fâcialar yukarıki fıkrada gördüğümüz 
İttifakın akdinden sekiz gün sonradır; ikisinin de bu güne tesadüf ettiği hak
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kında muhtelif rivayetler vardır. Eflak voyvodası Mihal’in bir hana toplayıp 
katl-i-âm ettirdiği müslümanların sayısı 4000 gösterilir; Hammer’in «vaJışî» diye 
bahsettiği bu iğrenç zâlim, Ulahlann «Giurgiu/Giurgewo» dedikleri «Yerköyü| 
Yerkökü» Türklerini de kamilen katl-i-âm ettirmiştir; Osmanlı raenbâlarında 
Eflak ısyânı işte bu facialarla, Boğdan ısyânı da yukarıki fıkrada gördüğümüz 
Mustafa Paşa kıt’asına yapılan baskın hareketiyle başlamış sayılır. Tabiî Boğ
dan faciasının tarihî mes’ûliyyeti Sadâret-Kaymakamı Ferhad Paşa’nın, Eflak fâ- 
elasının mes’ûliyj'eti de Sadr-ı-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Sinan Paşa’nm boynun- 
dadır: Yukanki fıkraya bakmız. iki devşirmenin ihtirâsiyle tedbirsizliği binlerce 
Türkün kanına mal olmuş ve devletin başına Üçüncü Mehmet devrinde de deva
mını göreceğimiz kanlı bir gaile açmıştır. — Bâzı Osmanlı menbâlarmda Eflak 
fâcia^ı 1003 =  1595 Cumâda-l-ûlâ =  Kânunusâni ayına müsâdif gösterilirse de: 
doğru değildir).
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1 Kânunusâni =  19 Kebî’ül-âhir, Pazar : Eflak ordusunun İbraiF 
kalesine taarruz edip şehri yakması.

(Yukarıki fıkrada bahsi geçen âsi voyvoda Mihai Viteazul’un ordusuna kumanda 
eden ve Osmanlı menbâlarmda «Mihalice/Mihalce,, denilen Macar generali Albert 
Kiraly, Rusçuk’la Niğbolu’ya ajmi mesafede bulunan Flock kasabasını yaktıktan 
sonra Ibrail’e taarruz edip bu gün de bu şehri yakmıştır : Kale muhâfızı Karaça- 
vuş-Mehmet Bey’in 16 gün müdâfaadan sonra askerle ahâlinin canlarına dokunul
mamak şartiyle teslime mecbur olduğu rivayet edilir; fakat buna rağmen ahâli 
çıkarken Ulahlann tecâvuzuna uğrayınca, Mehmet Bey’in protestosu üzerine Ma
car kumandam ahâliyi kurtarıp Ulahlardan bir kaç mütecavizi idâm ettirmiştir).

6 Kânunusâni == 24 Rebî’ül-âhir, Cuma : Eflak ordusunun Silistre’-̂  
yi yakması ve mukabil taarruzla bozulması.

(Silistire’nin 12 Kânunusâni =  1 Cumâda-l-ûlâ Perşenbe günü yakılmış olduğu 
da rivayet edilir. Bu tecâvuza karşı kahramanca bir harekete girişen Silistre 
sancak-beyi Mustafa Bey Ulah ordusu üzerine şiddetli bir taarruzda bulunarak 
4000 düşman telef etmiş ve Eflak askerini tâkib ederek bir çoklarını kılıçtan 
geçirmiştir).

15/16 Kânunusâni =  4 /5  Cumâda-l-ûlâ, Pazar/Pazartesi gecesi: 
Üçüncü Muriad’m ölümü.

(Gün tarihinde ihtilâf vardır : Muhtelif menbâlardan «6 Cumâda-l-ûlâ», „Mâh-ı 
mezbûrun altıncı günü ki Yekşenbih idi», «Mâh-ı mezbûrun yevm-i hâmisinde 
leyle-i tsne3m’de» «Mâh-ı mezbûrun hâmisi leyle-i îsneyn’de», «Şehr-i mezkû
run beşinci gicesi», «1003 Cumâda-l-ûlâsmın sekizinci Erbeâ günü», «Şehr-i Cu- 
mâda-l-ülânun sekizinci gününde» ve «Mâh-ı Cumâda-l-ûlânun altıncı gicesin- 
de» gibi kayitlere tesadüf edilir! Umumiyetle kaydedilen 5-6 Cumâda-l'-ûlâ gün
lerinin «Yekşenbih =  Pazar» ve «Leyle-i Isneyn =  Pazartesi gecesi,,ne müsâdif 
gösterilmesi Sultan Murad’ın pazar/Pazartesl gecesi ölmüş olduğunu göster
mektedir : Bunun en kat’î delili Atâyî’nin «Şakaayık» zeylinde «Selâse ve Elf 
Cumâda-1-ûlâsınun yevm-i hâmisiyle müsfer leyle-i tsneyn’de» denilmiş olması- 
<îır; zâten şîve bakımından da cPazartesi gecesi» Pazarı Pazartesine bağlıyan 
gece demektir. — Üçüncü Murad en kuvvetli rivayete göre 1546 =  953 senesi 
4 Temmuz =  5 Cumâda-l-ûlâ Pazar günü dünyaya gelmiş olduğuna nazaran 
MMâdt takvim hesabiyle ve Gr4gorien ıslâhâtı da hesab edilmek şartiyle 48 sene, 6



ay, 2 gün yaşamış, yâni 49 yaşının içinde ölmüş demektir : Osmanlı menbâlannda 
yaşının elli gösterilmesi Hicrî takvime göredir. «Fetret,, devrinde saltanatlarını 
ilân ettikleri halde Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı arâzieinin mecmûuna hiç bir 
zaman hâkim olamıyan Süleyman ve Mûsâ Çelebiler sayılmamak şartiyle on 
ikinci Pâdişâh olan Üçüncü Murad 1574 =  982 senesi 22 Kânunuevvel =  8 Ra
mazan Çarşanba günü tahta çıkmış olduğuna göre, ölüm tarihine kadar Milâdî 
takvim hesabiyle ve Gregorien ıslâhatı da hesab edilmek şartiyle 20 sene, 15 gün 
saltanat sürmüş demektir : Osmanlı menbâlannda 20 sene, 8 ay ve hattâ 21 sene 
saltanatta bulunmuş gibi gösterilmesi Hircî takvim hesabınca bile yanlıştır. — 
ölüm hastalığının «I Cumâda-l-ûlâ =  12 Kânunusâni» Perşenbe günü başlamış 
olduğundan bahsedildiğine göre, dört gün sürmüş olması lâzımgelir: Hastalığın 
mâhiyeti de kadın ihtilasından mütevellid «Illet-i mesane» şeklinde târif edilmek
tedir.
üçüncü Mui'ad İstanbul’da ölen Osmanlı pâdişâhlarının İkincisidir : Bizans’ın fet
hinden itibaren teselsül eden padişahlardan Fâtih Maltepe civarındaki Hün- 
kâr-çayır’ında, ikinci Bâyezid Dimetoka yolunda, Yavuz Edirne’ye giderken Sırt 
köyünde. Kanunî Szigetvar’da ve nihayet İkinci Selim de İstanbul’da ölmüştür. 
Tecribe görmesi için valilikle taşrada bulunan veliahd pâyıtahta gelip cülus 
edinceye kadar selefinin ölümünü gizli tutmak Osmanlı tarihinde âdetâ bir an’a- 
ne hâlini almıştır; üçüncü Murad işte bu suretle ölümü gizlenen pâdişahlaıııı 
yedincisidir : Vefatı 41 gün gizlenmiş olan Birinci Mehmet için birinci ciltte 
1421 =  824, muhtelif rivayetlere göre 12 - 13 yahut 16 gün ölümü ĝ izlenmiş olan 
İkinci Murad için 1541 =  815 ve ölüm haberi yalnız bir gün gizlenebilmiş olan 
Fâtih için d'e 1481 =  886 vukuâtınm birinci fıkralarına, vefatı 9 gün gizlenmi.ş 
olan Yavuz için ikinci ciltte 1520 =  926 vukuâtımn «21/22 Eylül» ve «30 Eylü!;> 
fıkralarma, ölümü 48 gün gizlenmiş olan Kanunî için 1566 =  974 vukuâtm:n 
«24/25 Teşrinievvel,, fıkrasına ve vefatı 7 gün gizlenmiş olan İkinci Selim için 
de 1574 =  982 vukuâtımn ikinci ciltteki «15 Kânunuevvel» fıkrasıyla bu üçüncü 
cildin başındaki «22 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız, üçüncü Murad’ın ölümü, 
Mağnisa valiliğinde bulunan büyük oğlu ve veliahdi şehzâde Mehmet İstan
bul’a gelip tahta çıkıncaya kadar 11 gün gizli tutulmuştur.
OsmanlI inhitâtının ilk mikroplan Kanunî devrinden itibaren devlet bünyesine 
girmiş olmakla beraber, hastalığın ilk alâmetleri bilhassa üçüncü Î.Iurad dev
rinden itibaren tezâhüre başlamıştır : Meselâ pâdişâhın para ibtilâsından dolayı 
ilk defa olarak rüşvet almıya başlaması, kad'ın ibtilâsından dolayı devlet mu
kadderatına hâkim bir harem saltanatının kat’i surette kurulması, Sokullu’nun 
tahakkümünü yıkmak mecburiyetinde kalan üçüncü Murad’ın sarayla hükü
met arasındaki vazife ve salâhiyet müvâzenesini bozarak keyfî idare esasını kur- 
mıya başlaması. Koçu Bey lâyihalarında izâh edildiği veçhile ordu ve îlmiyye ka
nunlarıyla nizamlarının bozulması, akça tağşişi yüzünden Yeniçerilerin ilk defa 
olarak saraya hücumla kelle istemiye başlamaları, bâtıl i’tikadların devlet si
yasetinde âmil olmıya başlaması ve hükümet reisinin fikrine itiraz edenleri 
«Kâfir» ilân eden fetvalar neşri gibi inhitat alâmetleri muhtelif sâhalarda birden 
tezâhür etmiş bir takım hastahk a’râzı demektir : Bilhassa bu son noktalar 
için 1589 =  997 vukuâtmın «2 Nisan» fıkrasına ve 1593 =  1001 vuku&tının «28 
Kânunusâni,, ve «4 Temmuz» fıkralarına bakınız. Bununla beraber azamet devri 
henüz nihayet bulmuş değildir : O muazzam ve muhteşem devlet bu ilk hastalık 
devrinde de genişlediği için. Üçüncü Murad’ın saltanat müddeti âdetâ bir 
azamet ve inhitat halitası gibi geçmiştir : Lehistan krallığmın Osmanlı hâki- 
miyyeti altına alınması için 1577 =  985 vııkuâtının «30 Temmuz» fıkrasına, Kaf
kasya’nın baştanbaşa fethi i în 1578 =  986 vukuâtımn «5 Nisan» fıkrasından iti
baren muhtelif fıkralarına, Fas sultanlığının Türk himâye ve hâkimiyyetine gir
mesi için 1578 =  986 vukuâtınm «4 Ağustos» fıkrasına, Hazar denizinde hâkimiy- 
yet kurularak yeni bir Hazar dlonanmasıyla Kapdanlığının te’sisi için 1579 =  987 
vTikuâtımn «27 Ağfustos^ fıkrasına ve nihayet İran Âzerbaycanınm fethiyle ilhakı 
için de 1585 =  993 vukuâtınm *23 Eylül» fıkrasına bakınız.
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Üçüncü Murad devrinde devletin hâriç* siyaset sâhası da genişleyip İngiltere 
krallığıyla ilk  siyasî ve ticarî münasebetler işte o zaman kurulmıya başlamıştır ; 
Bu mesele için 1579 =  987 vukuâtının «Mart =  Muharrem» fıkrasm a ve İlk In
giliz elçisinin İstanbul’a gelişi için de 1583 =  991 vukuâtının «29 Mart» fıkrasına  

bakınız.

üçüncü Murad'ın 100, 102, 115 ve hattâ 130 evlâdı olduğundan bahsedilir: Bunlar
dan 19 u erkek ve 21 i, yahut 24 ü veyahut 26 sı ve bir rivayete göre de 27 si 

kız olmak üzere 40 ının yahut 43 ünün veyahut 45 inin veyahut 47 sinin veyahut 
48 inin kendisi öldüğü zaman hayatta bulundukları ve mütebâkîsinin daha evvel 
ölmüş oldukları rivayet edilir : A şağıda bu sene vukuâtının «28 Kânunusâni» 

fıkrasına bakmız.

Sultan Murad’ın cülûsuna kadar Üçüncü Mehmed’in anası olan meşhur Safiyye- 

Sultan’la kanâat ettiği halde, tahta çıktıktan sonra Sokullu’nun k a n sı olan kız- 
kardeşi Esm â-H an-Sultan’m «perî-cemâl câriyeler» takdim etmek suretiyle ko- 

casınm mevkiini tahkime kalkışmasmdan dolayı baştan çıkmış ve sefâhat derece
lerini bulan bir kadın ibtilâsına uğramış olduğun(îan bahsedilir! Her halde Sokul
lu’nun Harem entrikalarıyla pâdişâhı ifsâd etmiş olduğu muhakkaktır.

Bütün eski Osmanlı pâdişahlan gibi Üçüncü Murad da kuvvetli bir kültür sâhibidir: 

«Fütûhât-ı sıyâm» isminde tasavvufa ait bir eser te ’lif etmiş olduğu gibi, çok ince ve 

zarif şiirleri de vardır; şiir mahlası «Murâdî» dir; bâzı şiirlerinde vezin icablarm- 
dan dolayı doğrudan doğruya «Murâd^, ismini de kullamr. Şahsiyyeti için 1574=982  

vukuatının «22 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız).
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U Ç U N C O  M E H M E T
(Mehemmed-i Sâlis)

—  M. 1595 =  H. 1003 —  M. 1603 =  H. 1012 —

1595 ;=  1003

27 Kânunusâni =  16 Cumâda-I-ûlâ, Cuma: Üçüncü Mehmed’in 
«ülûsu ve Üçüncü Murad’m oenâze merâsimi.

(Cülûs gününde umumiyetle ittifak edilir : Hammer’in kaydettiği «18 Kânunu
sâni =  Cumâda-l-ûlâ Çarşanba» tarihi yanlıştır. — Üçüncü Mehmet en kuvvetti 
rivayete göre Kanunî’nin Szigetvar seferi esnâsında ve babası Üçüncü Murad’ın 
Saruhan valiliğinde, 1566 =  973 senesi 26 Mayıs =  7 Zülka’de Pazar günü Mağ- 
nisa civânndaki Sart ovasında dünyaya gelmiş olduğuna göre, cülûs günü yaşı
nın Milâdî takvim hesabiyle ve Gregorien ıslâhâtmdaki on günlük fark da hesab 
edilmek şartiyle 27 sene, 7 ay, 23 gün tutması, yâni 28 yaşının içinde tahta çık
mış olması lâzımgelir. 1566 =  974 ve 1568 =  976 tarihlerinde doğmuş olduğu 
hakkındaki rivayetler doğru değildir : 1566 =  973 vukuâtının «26 Mayıs,, ve «1 
Haziran» fıkralajnna bakımz. Kâtib-Çelebi’nin üçüncü Mehmet’i «kâmil otuz» 
yadında tahta çıkmış göstermesi ay ve ĝ ün farkları hesab edilmemek şartiyle 
Hicrî takvime istinâd ettiği için doğru değildir. — «Fetret» devrinde saltanatla
rını ilân edip Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı arazisinin mecmCluna hiç bir za
man hâkim olamadıkları için pâdişahlar listesine giremiyen Süleyman ve Mûsâ 
Çelebiler sayılmamak şartiyle, üçüncü Mehmet Osmanlı pâdişahlarımn on üçün- 
cüsü ve şehzâdeliğinde valilik eden pâdişahlann sonuncusudur, 
üçüncü Mehmed’in anası Venedikli Safiyye-Sultan’dır ; Bu yeni Vâlide-Sultan 
kocasının ölümünü büyük bir dikkatle gizlemiş, saraydaki nüfûziyle meşhur 
Harem-Kethudâsı Can-fedâ Hâtun’la Bâb-üs-Saâde ağası Macar Gazanfer Ağa’- 
dan başka hiç kimseye ve hattâ Sadâret-Kaymakamı Ferhad paşa ile (îiger 
vüzerâya bile duyurmamış, yalnız Bostancı-başı Ferhad Ağa’yı Bâb-üs-Saâde 
Ağası vâsıtasiyle dâvet ettirip bu büyük sırrı sırf ona tevdi ettirerek ve oğluna 
saltanat müjdeliyen bir mektup da yazarak derhal Mağnisa’ya göndermiştir : 
Ferhad Ağa’mn Pazartesi yahut Salı günü bir kaç Bostancı ile beraber hareket 
edip dört günde Mağnisa’ya vardığı rivayet edilir. Diğer bir rivayete göre de 
Üçüncü Mehmet anasının mektubiyle beraber hükümetten niçin arîza gelme
diğini sormuş, Ferhad Ağa henüz hükümet erkânına haberleri olmadığından 
bahsetmiş ve şehzâdeyi büsbütün te’min için Safijrye-Sultan’ın gönderdiği bir 
gümüş tası da takdim etmiştir: Bu tas, Sultan Mehmet Mağnisa’ya giderken 
anasının kendisine emniyet alâmeti olarak günün birinde göndereceğinden bah
settiği tas olduğu için, şehzâdenin onu görünce artık emin olduğundan bahse
dilir; bununla beraber biraz sonra vüzerâdan İbrahim Paşa, Sultan Murad’ın 
ölümünü duyup Sofu-Osman Ağa İsmindeki ağasıyla Mağnisa’ya bir arîza gön
derdiği gibi, Sadâret-Kaymakamı Ferhad Paşa da işi anlıyarak bir tâziye ve 
bir tebrik tezkiresiyle o da bir ağasmı göndermekte kusur etmemiştir! — Bu 
tarihten yirmi sene evvel babası üçüncü Murad’ın yaptığı gibi Üçüncü Mehmet 
<3e kışın en şiddetli zamanında Mağnisa’dan Mudanya’ya gelmiş ve orada «Kır-



kık-Ali-Rels» isminde bir kapdanm iki kadırgasını maiyyetiyle beraber işgal 
edip İstanbul’a hareket etmiştir : Sultan Mehmed’in en mühim maiyyet erkânı 
içinde lalası Mehmet Bey’le Emîr-âhûru Ahmed Ağa’dan bahsedilir. — Saltanat 
müjdesini götüren Ferhad Ağ-a yirmi bin altın bahşişle Mısır eyâletine nâil ol
muşsa da «kayd-i hayât,, ile Bostancı-başıhkta kalmayı tercih etmiştir. Yeni 
pâdişâhın «beyn-es-salâteyn», yâni kuşluk vakti veyahut «salâ vaktinde», yâni 
öğle üzeri İstanbul’a gelip Saray-burnunda karaya çıktığı rivayet edilir. îşte o 
sırada toplar atılarak saltanat tebeddülü ilân edilmiş ve Cuma namazında da 
bütün câmilerde hutba üçüncü Mehmet nâmına okunmuştur. — Vüzerâ, Ulemâ 
ve diğer devlet erkânı Cuma namazmdan sonra ve bir rivayete göre namaz 
esnâsında mâtem kıyâfetleriyle saraya gelip «meydân-ı Dîvanda» tahta cülûs 
eden pâdişaha bîat etmişlerdir : îlk bîat eden, üçüncü Murad’ın hocası olduğa 
için «Hâce-i-Sultânî» denilen ve Yavuz’un meşhur nedimi Hasan-Can’ın oğlu 
olan «Tâc-üt-tevârîh „ müellifi Hoca-Sa’düdd'in Efendi’dir.
Üçüncü Mehmet ohalîm», «selîm», «kerîm», «edîb» ve «vakuur,, gibi vasıflarla 
anıhr ve bilhassa „evkaat-ı hamsede cemâate müdâvim» olduğundan bahsedilerek 
Hazret-i Peygamberin ulu adı anıldıkça ayağa kalkacak kadar dindâr olduğu riva
yet edilir. Diğer bir hususiyeti de her türlü tezvîrâta kolayca inanacak kadar saf 
yürekli olmasıdır. — Bütün eski Osmanlı şehzâdeleri gibi zamanının en büyük 
âlimleriyle şâirlerinden çok kuvvetli bir tahsil ve terbiye gördüğü ve bilhassa ede
bî kültürünün genişliği muhakkaktır. Şiirde «Adlî» mahlasım kullanan Üçün
cü Mehmed’in ;

Yokdurur zulme nzâmuz adle biz mâillerüz 
Gözlerüz Hakkun rızâsın emring kaaillerüz 
Arifüz âyîne-î âlem-nümâdur gönlümüz 
Rüzgârun cünbüşünden sanmayun gaafillerüz 
Pûte-î aşk içre «Adlî» kal idelden kalbimüz 
Gıll-u-gışdan hâliyüz âlemde sâfî-dillerüz

mısrâlanndan anlaşılacağı gibi pürüzsüz ve samimî bir şiir dili vardır. Fa
kat idare ve askerlik sâhalarmda Kanunî’ye kad'ar devam eden ilk büyük 
0«manlı pâdişâhlarıyla ölçülebilecek bir şahsiyyet değildir ; Bununla beraber, 
babası Üçüncü Murad ve dedesi İkinci Selim gibi harb cephelerine rağbet 
etmediği için İstanbul’dan ayrılmamış değildir; Kanunî’ye kadar devam eden 
bizzat sefere iştirâk an’anesini canlandırmış, ordunun başına geçmiş ve mühim 
bir kale fethedip büyük bir meydan muharebesi kazanarak saray atâletinden 
silkinip çıkmış olmak gibi büyük bir mezİ3̂ et ve gayret sâhibidir.
Üçüncü Murad’ın tabutu ikindi namazından sonra Harem’den çıkarılıp Vüzerâ 
ve Ulemâ tarafından karşılanmış, sarayda «Helvahâne» önünde kurulan bir 
«tahtabend» üzerine konulmuş. Üçüncü Mehmed’in de iştirâk ettiği cenâze na
mazını Sultan Murad’ın vasiyeti mucibince Hoca-Sa’düddin Efendi’nin kıldırması 
lâzımgeldîği halde, ondan evvel gelmiş olan Şeyh-ül-lslâm Bostan-zâde Mehmet 
Efendi’nin kıldırmış olması bu iki büyük âlim arasında ihtilâfa sebeb olmuş, na
mazdan sonra cenâze Ayasofya’daki İkinci Selim türbesinin yanında hazırlanan 
mezara defnedilip sonradan üzerine ayn bir türbe yapılmıştır).

28 Kânunusâni =  17 Cumâdâ-l-ûlâ, Cumartesi: tdâm «dilen on 
diokuz şehzadenin cenâze merâsimi.
(Yukarda bu sene vukuâtmın «15/16 Kânunusâni» fıkrasında gördüğümüz gibi, 
kadınlara çok düşkün olan Üçüncü Murad’ın 100, 102, 115 ve hattâ 130 evlâdı 
olduğundan bahsedilir : Bunların büyük bir kısmı babalarının hayatında ölmüş 
olduğu için. Üçüncü Mehmet tahta çıktığı zaman 19 erkek ve 21 yahut 24 veya
hut 26 ve bir rivayete göre de 27 kızkardeşi kalmıştır! Tabiî bu 19 şehzadenin 
mevcudiyeti, Fâtih devrindenberi tatbik edilmekte olan «Kanun-nâme-i Âl-i-Os- 
mân» ın saltanat kavgalarım önlemek için konulan «Nizâm-ı âlem» maddesine
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mugayirdir! İşte bundan dolayı, ancak dördü yetişkin olduğu halde diğer on 
beşinin ekserisi «ana kucagrından» alındığında ittifak edilen bu «Kanun-nâme» 
şehîdleri bir rivayete göre 16/17 Cumâda-l-ûlâ =  27/28 Kânunusâni Cuma-Cumaı- 
tesi gecesi ve ikinci bir rivayete göre de işte bu Cumartesi günü saray dilıazlerine 
boğdurularak idâm ettirilmiştir: O sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa 
Efendi’nin kaydine göre Vüzerâ, Ulemâ vesair devlet erkânı seher vakti mâtem 
elbiseleriyle saraya gelip dizilmiş, şehzadelerin idâmınd'an evvel servi ağacın
dan 19 tabutla bütün cenâze levazımı hazırlanmış ve ancak ondan sonra dilsizler o 
fecî işlerini «bi-cürm-ü-günâh» şehzâdelerle analarının vâveylâları içinde yapıp 
bitirmişlerdir! Yetişkin şehzâdelerin mukavemet edip cellâtlarıyla boğuşdukları 
rivayet edilir : Üçüncü Murad’ın cülûsunda idâm edilen beş kardeşi için 1574=982 
vukuatının «22 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. — Bu seferki 19 şehidin tabutları 
alel-usul şallar, kavuklar ve murassâ sorguçlarla süslenerek sarayın mutbak ka
pısından Helva-hâne kapısına kadar sıralanan 19 tahtahende konulmuş, Şeyiı-ül- 
Islâm Bostan-zâde Mehmet Efendi sırayla her birinin cenâze namazım kıldırmış 
ve ondan sonra saraydan çıkarılan bu «Nizâm-ı âlem» kurbanları cümle âlemin 
feryad ve figanları içinde Ayasofya’ya götürülüp bir gün evvel defnedilen babaları 
"üçüncü Murad'm ayak ucunda hazırlanan 19 mezara defnedilmişlerdir! — Naîmâ’- 
ya göre dört yetişkin şehz&denin isimleri Mustafa, Bâyezid, Osman ve Abdullah’- 
dır.- Solak-zâde’de hepsinin isimleri vardır. En büyükleri olan «Sultan Mustafa,, 
nın babası öldüğü zaman mukadder âkıbetini sezmiş ve hattâ bu hissini şu beyitle 
ifâde etmiş olduğundan bahsedilir :

Nâsıyemde kâtib-î kudret ne yazdî bilmedüm
Ah kim bû gülşen-î âlemde herkiz gülmedüm

Bilhassa Garp menbâlarmda ikinci bir fâciadan daha bahsedilir : Hammer’e göre 
idâm edilen şehzâdelerin yetişkinlerinden ikisinin câriyelerinden yedisi gebe ol
duğu için denize atılarak karmlarındaki hânedan çocuklarıyla beraber izâle edil
mişlerdir! «De la Croixj.nın rivayetine göre de Üçüncü Murad’m odahklann- 
dan on câriyenin gebeliklerinden şüphe edildiği için denize atılmışlardır! Osmanlı 
menbâlarmda bu fâciaya pek temâs edilmezse de, Selânikî-Mustafa Efendi Üçün
cü Murad’m yedi gebe câriyesini bütün Harem mensuplarıyla beraber Yeni-sa- 
ray’dan Eski saray’a nakledilmiş gösterir; her halde Hammer’le De la Croix’mn 
bahsettikleri câriyeler işte bunlar olsa gerektir. — üçüncü Murad’m kızlarıyla ka- 
dmları Eski-saray’a nakledilmiş ve kızların bir kısmı evlendirilmiş, bir kısmı da 
bir hastalık salgınında ölmüştür. — Bütün bu fâcialar içinde yeni pâdişâhın iyi bir 
hareketi vardır : Üçüncü Murad devrinde sarayı dolduran ve devlet işlerine bile 
karışan maskaralar, cüceler ve dilsizler kâmilen defedilip ekserisi Mısır’a sürül
müştür. — Aşağıda 1603-1011 vukuâtmın „7 Haziran;» fıkrasına da bakmız).
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16 Şubat =  6 Cumâda-l-âhire, Perşenbe : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
£3trem Koca-Sinan Paşa’nm azliyle Ferhad Pa§a’mn ikinci sadâreM ve 
serdârhğı.

(Bu değişikliğin sebebi, Sinan Paşa’nın cephede ve gözden uzakta bulunmasın
dan istifâde eden Sadâret-Kaymakamı Amavut-Ferhad Paşa’nm yeni pâdi- 
şaha yaptığı ustalıklı telkinlerde gösterilir; Ferhad paşa ayni zamanda ordu 
serdârlığına da tâyin edilerek bir an evvel hareket emrini de almıştır : Aşağıda 
bu sene vukuâtmın «27 Nisan» fıkrasına da bakınız. — Bu tebeddülde üçüncü 
Murad’m Sinan Paşa’daki «Mühr-i-atîk» mi istirdâdada bir adam gönderilmiş ve 
Üçüncü Mehmed’in «Mühr-i cedîd» i de Ferhad Paşa’ya verilmiştir. — Saltanat 
tebeddülünden dolayı Sinan Paşa İstanbul’daki vekili ve rakîbi Ferhad Paşa’yı 
yeni pâdişâhın gözünden düşürmek üzere Belgrad’dan İstanbul’a «can atup gelür- 
ken» azliyle eski menfâsı olan Malkara’ya nefyi irâdesini yolda almış, buna



rağ'men Halkalı’ya kadar gelip Avusturya seferi hakkında mâruzâtta bulunmak 
istediğini arzetmişse de Vezir-i-a’zamdan başka kimsenin padişaha devlet işleri 
hakkında mâruzâtta bulunmak salâhiyetini hâiz olmadığından bahsedilerek ri- 
câsı reddedilip Malkara’ya sevkolunmuştur. — Koca-Sinan Paşa’nın bu üçüncü 
sadâreti 1593 =  1001 senesi 28 Kânunusâni =  24 Rebî’ül-âhir Perşenbe günün
den bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 1 sene, 11 ay, 19 gün sürmüş
tür. — Ferhad Paşa’mn bundan evvelki ilk sadâreti için yukarda 1591 =  999 vu
kuatının ,(1 Ağ-ustos» fıkrasına bakınız).
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22 Nisan =  12 Şa’ban, Cumartesi : Eski Vezâr-i-a’zam Sinan Pa- 
şa’niB t^vildyle Vezüvi-a’zam Ferhad Paşa’ya karşı Sipahi patırdısı».

(Bu isyan hareketini yapanlar, Ferhad paşa’nın Şark serdârlığ-ı zamanında 
Gence muhâfazasmda üç sene kalmak şartiyle Sipâhîlik va’dettiği Kul-oğulla- 
rından İstanbul’a gelmiş olanlarla bunlara iltihak eden Sipâhîlerdir : Ferhaâ 
Paşa Dîvan’dan sarayma dönerken on bin kadar gösterilen bu askerler artık 
isimlerinin «deftere geçirilmesi»ni ve ulûfe verilmesini istemişler, Paşa’dan 
ulûfelerinin cephede verileceği şeklinde bir cevapla bir takım sert sözler İşitince 
büsbütün azmışlar ve ertesi gün dağıtılan ulûfeyi almayıp Ferhad' Paşa’nın ba
şını isteyince pâdişâhın emriyle Yeniçeriler tarafından hücuma uğrayıp dağıtıl
mışlardır. — Ferhad Paşa bu patırdımn Malkara’dan İstanbul civârındaki çift
liğine gelmiş olan Sinan Paşa tarafından tertib edildiğini arzederek ı-akîbinin 
gözlerine mil çekilmesi hakkında bir irâde istihsâl etmişse de, böyle bir bid’atin 
korkunç akıbetlerinden bahsed'en kendi tarafdarlannm nasihatlerini dinliyerek 
irâdeyi geri sildirmiş ve rakibinin tekrar Malkara menfâsına lâdesiyle iktifa 
etmiştir. — Avrupa cephelerinde Osmanlı şehirleri düşman orduları tarafından 
yakılıp yıkılırken mevkilerinden başka bir şey düşünmiyen devşirme vezirlerin 
birbirleriyle uğraşıp İstanbul sokaklarında askerî isyanlar çıkartmaları devlet 
bünyesinin ne kadar bozulduğunu gösteren çok acı bir vaziyet demektir).

27 Nisan =  17 Şa’ban, Perşenbe : Eflak seferine çıkan Vezir-i-a'- 
zam ve Serdâr-ı-Ekrem Ferhad Paşa’nın İstanbul’dan Davudpaşa karar
gâhına geçişi.

(Yukanki fıkrada gördüğümüz Sipâhî ısyânmın çıktığı gün askerin galeyanın
dan evvel akdedilmiş olan Dîvan ictimâında Avusturya cephesinden evvel Eflak 
ve Boğdan isyanlarının tenkili kararlaşmış ve işte bu karar üzerine Ferhad Paşa 
bu gün şehirden Davudpaşa’da kurulan karargâhına geçmiştir ; Erdel, Eflak ve 
Boğdan isyanları için yukarda 1594 =  1003 vukuâtının «S Teşrinisâni» fıkrasına 
bakınız. — Sadâret-Kajrmakamlığı ikinci vezir Dâmâd-Ibrahim Paşa’ya veril
miştir. — Ferhad paşa’ya İstanbul’dan verilen asker, Zağarcı-başı kumandasında 
on bin Yeniçeriden ibarettir : Bundan başka Paşa’nın hareketinden evvel on ka
dırgayla Varna ve Tuna üzerinden Rusçuğa top vesair mühimmat da gönderilmiş
tir ve tabiî Ferhad Paşa’ya ayrıca kuvvet yetiştirileceği de va’dedilmiştir).

1 Mayıs == 21 Şa’ban, Pazartesi : Ferhad Paşa ordusunun Davud- 
paşa’dan Edirne’ye hareketi.

(Serdâr-ı-Ekrem Çorlu’dan itibaren muhtelif menzillerde «Kül-karmdaşı» ismiyle 
asker toplıyaraJt ilerlemiştir).

F . : 10



12 Mayıs == 3 Ramazan, Cuma : Ferhad Paşa’nm Edirne’ye mu- 
v&salatu

(Burada on gün «Oturak» emredilmiştir. — Ferhad Paşa yollardan padişaha arı
zalar gönderip kuvvet yetiştirilmesini istemiş ve düşman tahşidâtı hakkındaki 
istihbârâtmı üstüste bildirmişse de, kendisi İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Sinan 
Paşa tarafdarlarının oynadıkları menfî roller bütün bu teşebbüslerinin neticesiz 
kalmasına sebeb olmuştur: Muhtelif menbâların ittifakla rivayetine göre Koca- 
Sinan Paşa Malkara menfâsından İstanbul’daki vüzerâya binlerce altın rüşvet 
göndererek bir çoğ;unu ve bilhassa Sadâret-Kaymakamı Dâmâd-îbrahim Paşa’yı 
elde etmiştir : Pâdişâh Ferhad paşa’ya yardım yetiştirilmesini emrettikçe evvelâ 
hazırlık yapıldığmdan bahsedilerek idare edilmiş ve nihayet kat’i irâdeler çıkmca 
İbrahim Paşa askerin Ferhad Paşa’yı sevmediğinden ve onunla harbetmiyeceğin- 
den dem vurarak ustalıklı telkinlerle Üçüncü Mehmed’i Ferhad Paşa’dan soğutup 
Sinan Paşa lehine çevirmiştir : işte bu acıklı vaziyetten de anlaşılacağı gibi, Dev
şirmelerin yüreklerinde harb hâlinin cephe kudsiyyeti duygusundan eser bile 
yoktur).
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14 Mayıs s=: 5 Ramazan, Pazar : Eflak ve Boğdan’ın imtiyazh 
voyvodalık vaziyetlerine nihayet verilerek vilâyet hâline getirilip valiler 
tâyin edilmesi.

(Bu tarihe kadar imtiyazlı birer prenslik şeklinde idare edilen ve Osmanİi men- 
bâlannda «Memleketeyn =  İki-memleket, İki-beylik» denilen Eflak ve Boğ- 
dan'ın hukukî ve siyasî vaziyetleri için birinci ciltte 1416 =  819 vukuâtının ikin
ci, 1462 =  866 vukuâtının birinci ve 1484 — 889 vukuatının «1 Mayıs» ve „9 Ağus
tos;  ̂ fıkralarıyla ikinci ciltte 1538 945 vukuâtmın «21 Eylül» fıkrasına bakı
nız. — Eflak ve Boğdan’ın doğrudan doğruya vilâyet hâline getirilip her birine 
bir vali tâyin edilmesi, yukarda 1594 =  1003 vukuatının «S Teşrinisâni» fıkrasın
da gördüğümüz isyanlarından dolayıdır. — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Ferhad Paşa Edirne’deyken takarrür eden bu yeni vaziyet üzerine eski Şirvan 
valisi Ca’fer Paşa «Boğdan/Kara-Boğdan =  Moldava» valiliğine, sâbık Yeniçeri- 
ağası ve Anadolu beylerbeyi Satırcı-Mehmet paşa «Eflak “  Valachie» beyler
beyliğine ve Yenişehir sancak-beyi Mehmet Bey de Eflak-Boğdan Defterdarlığına 
tâjân edilip bu paşalara 12 bin asker toplamaları emredilmişse de, harb hâlinden 
dolayı bu vilâyet teşkilâtı tatbik edilememiştir. — Bu sırada Eflak prensi aMihai 
=  Mihal» Rusçuk, Zistovo =  Ziştova, Tutrakan, Silistre, Hirsova, Ibrail, Yerkö- 
yü =  Giurgio, Kilya =  Kili, Akkerman ve Isakçı taraflarını kan ve ateş içinde 
bırakmakta, Müslüman ahâli dağlara kaçmakta veyahut Tuna’nın beri yakasına 
can atmakta, kadınlarla çocuklar esir olmakta ve binlerce nüfus telef olup git
mektedir. — Bu sıralarda Eflak voyvodası Mihail’in müttefikleri olan Avusturya
lIlarla Erdellilerden yardım kuvvetleri alarak yetmiş bin kişilik bir ordu topladığı 
haber alındığı için, İstanbul’dan tekrar istimdâd edilmiştir : Yukarda bu sene vu- 
kuâtının «12 Mayıs» fıkrasına bakınız).

1 Temmuz = : 23 Şevvâl, Cumartesi: Prens Mansfeld’in Ustnrgon 
muhasarası.

(Türklere karşı hareket eden imparatorluk ordularının Baş-kumandam olan 
Mansfeld’in emrinde Almanya, Avusturya, Macaristan, Bohemya, İtalya ve Bel
çika’nın en meşhur asilzâdeleri toplanarak Osmanlı menbâlarma göre elli bin 
piyade ve yirmi bin suvâriden mürekkeb yetmiş bin kişilik bir Hıristiyan or
dusu Türk id'aresindeki Macaristan’ın Usturgon =  Gran kalesini bu ĝ ün mu- 
hâsaraya başlamıştır: Osmanlı menbâlannda bu düşman ordusunun mevcudunu



50, 60, 70 ve 80 bin gösteren muhtelif rivayetlere tesadüf edilir : 70 bin rakamı en 
kuvvetli rivayete göredir. — Bundan evvel AvusturyalIların kaldırmak mecburi
yetinde kaldıkları ilk Usturgon muhâsarası için yukarda 1594 =  1002 vukuâtının 
«1 Haziran» fıkrasına bakınız. — Bu sırada Usturgon sancak-beyliğinde Kara-Ali 
Bey vardır : Aşağrıda bu sene vukuatının «4 Ağustos» fıkrasına da bakmız. — Bu 
muhâsaranm «2 Temmuz =  24 Şevvâl Pazar» günü başlamış olduğu hakkında da 
bir rivayet vardır).

7 Temmuz =  29 Şevvâl, Cuma : Cephede bulıman Vezir-i-a’zam, ve 
Serdâr-ı-Ekrem Ferhad Paşa’mn azli ve Koca-Sinan Paşa’mn dördüncü 
sadâreti.

(Ferhad Paşa’nın böyle birdenbire azli, Malkara menfâsmda bulunan rakîbi Si
nan Paşa’nm İstanbul’daki tarafdarları vâsıtasiyle çevirdigri entrikalardan dola
yıdır : Yukarda bu sene vukuâtının «12 Mayıs,, fıkrasına bakınız. — Tâyin ha
beri bu gün Malkara’ya gönderilmiş, Sinan Paşa hemen İstanbul’a gelip 8 Tem
muz =  1 Zülka’de Cumartesi İşe başlamıştır : Zülka’denin birinde gelip ikisinde 
işe başladığı hakkında daha zayıf bir rivayet de vardır. — Ferhad Paşa’nın bu 
ikinci ve sonuncu sadâreti bu senenin 16 Şubat — 6 Cumâda-l-âhire Perşenbe gü
nünden bu gfüne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 4 ay, 19 gfün sürmüştür ; 
Bununla beraber, kendisi Rusçuk’da azlinden haberdar oImadığ;ı için henüz ordu 
başında serdârlık vazifesine devam etmektedir. Mührün istirdâdiyle Sinan Paşa’- 
ya teslimi için aşağıda bu sene vukuâtının «29 Temmuz» fıkrasına bakımz. — 
Ferhad paşa’nın bundan evvelki ilk sâdaretl için yukarda 1591 =: 999 vukuâtmın 
«1 Ağustos» fıkrasına, idâmı için aşağıda 1595 ,=  1004 vukuâtmın «10 Teşriniev
vel» fıkrasına ve Sinan Paşa’nın ilk üç sadâreti için de 1580 =  988 vukuâtının 
«25 Ağustos», 1589 =  997 vukuâtınm «2 Nisan,, ve 1593 =  1001 vukuâtının b28 
Kânunusâni» fıkralanna baJımız).

8 Temmuz =  1 Zülka’de, Cumartesi: Rusçuk’dia Tuna üzerine köp
rü kurulmıya başlaması.

(Serdârın «Şevvâl evâhirinde =  Temmuz başlarında» Rusçuğa gelip evvelden 
hazırlanan «Dunbaz gemileri,, ve kerestelerle bu gün büyük bir köprü kurdur- 
mıya başladığı ittifakla rivayet edilir : Bu köprü Rusçuk’la Yerköyü arasmda- 
dır. — Bu sırada Ferhad Paşa yukanki fıkrada gördüğümüz azlinden henüz ha
berdar değildir).

10 Temmuz =  3 Zülka’de, Pazartesi : Rumeli beylerbeyi Haşan Pa- 
şa’om esirler ve kesik başlarla orduya iltihâkı.

(Sokullu-oğlu Haşan Paşa serdârın Rusçuğa gelişinden biraz evvel Vidin üzerine 
yürüyen âsilerin bir fırkasını mağlûb ederek bu gün beş yüz esirle dört bin kelle 
getirip gelmiştir).

16 Temmuz =  9 Zülka’de, Pazar : Yeni Vezir-i-a’zajn ve Serdâr-ı 
Ekrem Koca-Sinan Paşa’nm cepheye gitmek ü*ere İstanbul’dan Davud- 
paşa’daki karargâhma geçmesi.

(Sinan Paşa selefinin serdârlığım da uhdesine alarak bu gün pâdişaha veda et
tikten sonra Rusçuğa gitmek üzere ale-l-usul Davudpaşa’daki karargâhma çık
mıştır).
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18 Temmuz =  11 Zülka’de, Sah: SinaK Paşa’nm Davndpf^a’dian 
Rusçuğa hareketi.

(Hammer «17 Ağustos» tarihinde hareket ettiğinden bahsederse de doğru değil
dir ! Hattâ bu tarihi kaydetmeden biraz evvel Temmuz içinde Sinan Paşa’yı yolda 
göstermiş olduğu için kendikendini nakzetmiş demektir. — Bu sırada Karadeniz 
ve Tuna yoluyla Rusçuğa yedi kadırga dolusu top ve mühimmat da gönderilmiş
tir. — Yeni Sadr-ı-a’zamın cepheye hareketi üzerine İstanbul’da Sadâret-Kayma- 
kamlığma evvelce de bu vazifede bulunmuş olan ikinci vezir Dâmâd-Ibrahim Paşa 
tâyin edilmiştir: Yukarda bu sene vukuâtının «27 Nisan» fıkrasına bakınız).
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28 Temmuz =  31 Zülka’de, Cuma : Eoca-Sinan Paşa’mn Edirne’den 
ileri hareketi.

(Şam Yeniçerileri Serdârın maiyyetine burada iltihak etmişlerdir; bunlar daha 
evvel İstanbul’a gelmişlerse de, Sinan Paşa’nm emriyle selefi Ferhad paşa’ya 
karşı sevkedilmiş oldukları için, Edirne’ye işte o vazifeden dönüp geldikleri anla
şılmaktadır : Bu mesele için aşağıda 1595 =  1004 vukuâtının «19 Teşrinievvel» 
fıkrasına bakınız).

29 Temmuz =  22 Zülka’de, Cumartesi : Ferhad Paşa’dan ahnan 
«Mühr-i-Humâyûn» un Sinan Paşa’ya teslimi.

(Yukarda bu sene vukuatının «7 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz tebeddül üze
rine sadâret mührünün Ferhad Paşa’dan istirdadı için Kapucular-Kethudâsı Ah- 
med Ağa Rusçuğa gönderilmiş, fakat Ferhad Paşa azlini daha evvel haber alıp 
mührü Rusçuk’da bulunan Eflak beylerbejri Satırcı-Mehmet Paşa’ya teslim ederek 
İstanbul’a hareket etmiş olduğu için, mühür işte ondan ahnıp bu gün Sinan Pa
şa’ya getirilmiştir : Aşağıda 1595=1004 vukuâtının «19 Teşrinievvel» fıkrasına da 
bakınız).

4 Ağustos =  28 Zülka’de, Cuma : Dört gün süren Usturgon muha
rebesinin birinci günü.

(Hıristiyan müttefikler ordusunun Usturgon =  Gran kalesi muhâsarası için 
yukarda bu sene vukuâtmın «1 Temmuz,, fıkrasına bakınız. — Bu muhasarayı 
idare eden imparatorluk Baş-kumandanı Prens Mansfeld’in 70 bin kişilik ordusuyla 
Budin üzerine yürüyeceği hakkında bir şâyia çıkmış ve yeni Vezir-i-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan Paşa Eflak cephesinde meşgul olduğu için Avus
turyalIlara karşı «Macar serdârlığı» na tâyin etmiş olduğu korkak oğlu Meh
met paşa da işte bu şâyiaya kapılıp Usturgon’a yardım etmemiş, bir ay kadar 
Budin’de vakit geçirip düşman ordusunu beklemiş ve bu müd'det zarfında Us- 
turgon’un dış-kalesiyle barut deposu ve su hâzinesi düşman eline geçtiği için 
Türk askeri iç-kalede müdâfaa vaziyetine geçmiştir! Bu sırada iç-kalede bir 
bardak suyun bir altına satıldığı ve yaralıların susuz öldükleri ri\'ayet edilir! 
Bu felâkete korkaklığından dolayı sebeb olan ve Osmanlı menbâlarmda «Mu- 
hannes», «Muhannes ibni muhannes», «Menhus ibni menhus», i(Cebân„ ve «Ce
bin» gibi sıfatlarla tavsif ed'ilen Sinan-Paşa-zâde Mehmet Paşa’nın ilk harb ka
çaklığı için yukarda 1594 =  1002 vukuâtmm «1 Haziran» fıkrasına bakınız. — 
O sırada bizzat orduda bulunan ve Usturgon meydan muharebesine de iştirak 
eden müverrih Peçevî-Ibrahim EîEendi’nin kaydlne göre Sinan-Paşa-zâde’nin ma- 
iyyetinde Budin beylerbeyi Sofu-Sinan Paşa, Tımışvar beylerbeyi Mihaliçli- 
Ahmed Paşa, Szigetvar beylerbeyi Tiryâki-Hasan Paşa, Haleb beylerbeyi Çerkeş-



Mahmud paşa ve Yanık beylerbeyi Arnavut-Osman Paşa toplanmış, fakat bunla
rın emrindeki askerin mecmûu ancak 10 bini bulabilmiştir. Bâzı Osmanlı men- 
bâlanndaki 30 bin rivayeti doğrru değildir. — Korkaklığı kadar şımarıklığıyla da 
meşhur olan Sinan-Paşa-zâde işte bu küçük kuvvetle yedi misli bir düşman ordu
suna karşı hareket emri verdiği için «mukaabele-i düşmende olan dağa arka 
virüpfl tâciz hareketleriyle iktifa ederek mah.surların yükünü hafifletmiye karar 
verilmiştir. Müneccîm-haşı'ya göre Yanık beylerbeyi Osman Paşa çarhacı tâyin 
edilip bir kaç esir alarak düşmanın vaziyetini öğrenmiş ve ona göre bâzı münâsib 
tedbirler tavsiye etmişse de, ordunun başında bir başbelâsına benziyen Sinan- 
Paşa-zâde «kabul itmeyüp gazab-âlûd cevâblar virmeğle» Osman Paşa çâresiz 
kalıp sükût etmiştir’ — Dört gün süren bu mâcerânın cereyan sahnesi, Usturgon 
civârındaki Straszatoerg ve Georgenfeld mevkilerinin arasındaki sâhadır. — Ham- 
mer bu harbi «4 Ağustos =  28 Zülka’de Cuma» gününe müsadif gösterdiği halde 
Osmanlı menbâlarmda «1 Zülhicce =  7 Ağustos Pazartesi» tarihine tesadüf edi
lir : Her halde bu zahirî ihtilâfın sebebi, Hammer’in ilk günü esas ittihâz etme
sine mukabil Osmanlı menbâlarmda harbin bozgunla neticelendiği dördüncü gün 
tarihinin ilk gün gihî kaydedilmiş olmasından ibaret olsa gerektir. — Vak’ada 
bizzat bulunan Peçevî, o gün düşman ordusundan ancak üç dört alay atlı çıktığın
dan bahsederken neticeyi şöyle anlatır :

„Bir âlî savaş itdük emmâ ancak, kırk elli kâfir hâk-i helake düştü».
Bu ilk müsademeden sonra düşman alayları ordu merkezlerine çekilmişlerdir).

5 Ağustos 29 Zülka’de, Cumartesi: Usturgon muharebesinin 
ikinci gnnü.

(Vak’anın şahidi olan Peçevî bu ikinci günün sükûnetini de şöyle 0,nlatmaktadır : 
«... Yine mukaabele-i düşmene varduk ve gördük ki düşmen alayların bağlamış, 
[ =  Istabur : Müstahkem ordugâh] hendeğinden içerüde durur ve yayasım kat kat 
idüp hendek kenârına dizüp taburun kurar. Bir âdem taburdan taşra vaz’-ı ka
dem itmedi».

Bu düşman tertibâtınm karşısında Macar serdârhğı ünvânını bir süs gibi taşıyan 
Sinan-Paşa-zâde’nin seyirci kaldığı anlaşılmaktadır ; Yalnız Naîmâ’ya göre Ya
nık valisi Osman Paşa «Küffâra hücum idüp aldığı Ciğerdelen kal’asın bırak- 
dırmış», yâni, istirdâd etmiştir).

6 Ağustos =s 30 Zülka’de, Pazar : Usturgon muharebesinin «çüncü 
günü.

(Harbe iştirâk eden Peçevî bu üçüncü günden hiç bahsetmeyip dördüncü güne 
geçtiği halde, diğer menhâlarda üçüncü gün sükûnetle geçmiş gösterilmek
tedir).
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7 Ağustos =  1 Zülhicce, Pazartesi : Usturgon muharebesinin dör
düncü günü, «Macar-Serdârı» denilen Baş-kumandan Sinan-Paşa-zâde 
Mehmet Paşa’mn korkusundan kaçması üzerine ordunun bozulması.

(Bu felâket gününü gözleriyle gören Peçevî o günkü muharebenin nasıl başla
dığını şöyle anlatrr^

«Dördüncü gün alaylarımızı tertîb idüp varduk; serdârımız olacak yâdgâr bir 
ârızî cür’et tahsil idüp tearruk itmiş; meğer ziyâde gevirmiş; hemen at arka-



smda, alay yüzünde istifrâg itmeg:e başladı! Görenler, işidenler eg-erçi seng-i ta’n 
ile taşladı, emmâ çi fâide? kendüsün jritürmüş, ne söylediğin bilür ve ne kabâha- 
tin fehm kılur! Heman :
— Yörüsünler!
diyü müteâkıben merhûm efendimüz Mehmet Paşa’ya ve Osman Paşa’ya çavuşlar 
gönderürdü. Elgerçi :
— Meterisün her biri hendek ile mahdûd birer tabya idüfü zâhirdür ve atlu as
ker üzerine varmak müyesser değüldür!
didiler, lâkin Osman Paşa :
— Bu sefîhün sözün işitmekden ölmek yeğ!
diyüp yörüdü; biz dahî Anadolu alayı ile ta’kîb itdük.
Peçevî’nin bu izahına göre, kendi korkaklıtını çok iyi bilen Sinan-paşa-zâde 
biraz cesaretlenmek için «Tearruk itmiş», yâni rakı içmiş, fakat fazla kaçırdığı 
için atının üstünde ve bütün askerin gözü önünde kusmuş ve her kes lânet okur
ken o sarhoş devşirme dölü tabyalardaki düşman piyâdesine karşı suvâri hücumu 
yapılmasını emretmiştir! Osmanlı inhitatının en büyük ve en müdlıiş sebebi ifte 
bu devşirme fâcialarında aranmalıdır.
Hücum emrini alan Osmanlı atlıları «Tepedelen» mevkiine vardıkları saman düş- 
manm bir yaylım ateşiyle karşılaşmış. Yanık beylerbeyi Osman Paşa vuruşa 
vuruşa şehîd düşmüş ve o kol işte bunun üzerine bozulup bir çok insan ve hayvan 
telef olmuştur. Peçevî-Ibrahim Efendi’nin bizzat iştirâk ettiği diğer bir kolun 
muvaffakiyetli hareketini yiğit müverrih şöyle anlatır :

Tuna yalısında olan iki tabya ki meterislerl idi, anlara teveccüh itdük; Us- 
turgon’dan bir iki yüz tüfenk-endâz çıkup üzerlerine maan sürdük ve ol tabyala
rın fethitdük : İçinde olan küffâr kimi maktûl, kimi gark-ı âb oldu; kimine dahî 
donanması yetişüp bâis-i necât oldu...»
O sırada Mihaliçli-Ahmed Paşa ile Sofu-Sinan Paşa da üst taraftaki tabyalara 
saldırırlarken, «Serdâr-ı-bî-âr» Müneccim-başı’nm tâbiriyle «bilâsebeb», Kâtib- 
Çelebi’ye göre «iki asker birbirine karışmağa karîb olup top ve tüfenk atılurken 
Serdar-ı bed-kâr askeri sındı sanup» ve Edirneli-Mehmed’e göre de «Avret gibi 
şaşup» Budin’e doğru «etbâiyle yüz,, döndürerek dolu-dizgin kaçmıya başlamış ve 
Peçevî’nin tâbiriyle «Serdâr-ı yâdgâr ol hînde ki kaçar, aslâ ardına bakmaz ve 
Budun’a varmaymca atınun dizginin çekmez» olmuştur! Düşman tabyaları işgal 
edilmek suretiyle bir zafer başlangıcı belirdiği sırada Baş-kumandanın irtikâb 
ettiği bu alçaklık Osmanlı askerinin derhal bozulmasına sebeb olmuş, zavallı Peçc- 
vî bir köşede durup kaçanlara hitâben -.
— Allah’dan korkun! A ’dâ sizi komaz, kaçman!
diye bağırıp çağırmışsa da söz geçirememiş, Szigetvar’ın kahramanlıklarıyla 
meşhur valisi Tiryâki-Hasan paşa boş kalan karargâhtaki târihî toplarla en kıy
metli eşyâları arabalarla Budin’e sevketnüştir.
Müneccim-başı bu günkü muharebenin «Kal’aya bir mıkdâr imdâd» sokabilmek 
için açılmış olduğundan bahsederse de, vak’ada bizzat bulunan Peçevî’nin daha 
doğru olan ifâdesine göre şehîd olanlarla kaçanlardan arta kalan 1400 atlı Bu
din’e doğru yola çıkmış, fakat düşman her tarafı çevirdiği için kaleye g îrmekten 
başka çâre bulunamamıştır ; Bu askerin başmdla Sokullu ailesinden olan Anadolu 
beylerbeyi Mehmet Paşa ile Kızıl-Ahmedlülerden, yâni Isfendiyâr-oğullarmdan 
meşhur Şemsi Paşa’nın oğlu olan Bolu sancak-beyi Mahmud Paşa vardır ve hattâ 
Peçevî-Ibrahim Efendi de beraberdir. — Hammer’e göre o günkü bozgnndan son
ra OsmanlI karargâhında kıymetli kumaşlardan yapılmış bin beş yüz çadır, otuz 
dokuz top, yirmi yedi bayrak ve daha bir çok kıymetli eşyâ kalmış ve 
bütün bunlar düşman eline geçmiştir! — Bu tarihten 2 sene, 1 ay evvel 
ilân edilmiş olan bu uzun Avusturya seferi Vezir-î-a’zam Koca-Sinan 
paşa’nın ısrâriyle açılmış ve hattâ o «Muhannes» devşirme «Beç kralı >> 
dediği Almanya ve Avusturya imparatorunu esir edip zencirler içinde İstanbul’a 
getireceğinden dem vurmak suretiyle sefer aleyhinde bulunanların «Kâfir» olacak
ları hakkında fetvâlar bile neşrettirmiş ve palavralarmın binde biri nisbetinde bir

150 K R O N O L O J İ  1595 =  1003



muvaffakiyet gösterememiş olduğu halde, kendisinin Eflak cephesinde bulunma
sından dolaja açık kalan Macaristan cephesinin mukadderatım korkaklığıyla meş
hur bir harb kaçağı olan o sefil oğlunun eline bırakması apaçık bir ihanetten baş
ka bir şey değildir: Koca-Sinan’ın palavralarıyla küfür fetvâları için yukarda 
1593 =  1001 vukuatının «4 Temmuz» fıkrasına bakınız).

11 Ağustos =  5 Zülhicce, Cuma : Vezir-i-a'zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Koca-Sinan Paşa’nm Busçuk’daki ordu karargâhma muvasalatı.

(Bu seferki dördüncü sadâreti üzerine Serdâr-ı-Ekremliği de uhdesine alarak 
selefi Ferhad Paşa’nm Ruscuk’da bıraktığı ordu merkezine hareketini yukarda 
bu sene vukuâtmın «16 ve 18 Temmuz» fıkralarında gördüğümüz Sinan paşa» 
İstanbul’dan Rusçuğa yirmi dört günde gelmiş demektir; Bâzı menbâlarda da 
Ağustos başlarına tesacîüf eden «Evâhir-i Zülka’de» de gelmiş gösterilir).

19 Ağustos =  13 Zülhicce, Cumartesi : Busoıık’daM ordunun yeni 
kurulan köprüden Yerköyü’ne geçişi.

(Ferhad Paşa’mn serdârlığı zamanında kurdurmıya başladığı köprü için yukar
da bu sene vukuatının «8 Temmuz» fıkrasına bakınız. — Yeni serdâr Sinan Pa
şa’nm yukanki fıkrada gördüğümüz muvâsalatında ikmâl edilmek üzere bul
duğu bu büyük köprü Tuna’nın cenup sâhilindeki Rusçuğu şimal sâhUindekl 
Yerköyü’ne bağlamaktadır. — Koca-Sinan Paşa’nm muvâsalatından bir kaç gün 
sonra inşaât ikmâl edildiği için, bu gün ordu Bükreş üzerine hareket etmek üzere 
yeni köprüden karşıya geçmiştir. — Umumiyetle «14 Zülhicce» tarihinden bahse
dilirse de, burada gün ismine istinâden bir günlük fark tashih edilmiştir. — İstan
bul’dan yedi kadırgayla gönderilen top ve mühimmat da bu gün Rusçuğa çıka
rılmıştır).

23 Ağustos =  17 Zülhicce, Çarşanba : Ordunun Yerköyü^nden Bük
reş üzerine hareketi.

(Bâzı menbâlarda «18 Zülhicce» tarihine tesadüf edilirse de gün ismi «Çarş£inba> 
gösterilcîiğine göre «17 Zülhicce,) olması lâzımgelir. — Sokullu’nun oğlu olan Ru
meli beylerbeyi Masan Paşa Çarhacılığa, Eflak beylerbeyi Satırcı-Mehmet Paşa 
sağ kol, Sıvaş beylerbeyi Haydar Paşa sol kol kumandanlığına tâyin edilmiş, Se-: 
lânik ve Niğbolu beyleri de köprünün muhâfazasına me’mur olmuşlardır).

24 Ağustos =r 18 Zülhicce, Perşenbe : Kalugeran muharebesi.

(Kalugeran mevkii, Bükreş’e dört mil mesafede ağaçlıklar ve bataklıklarla 
kaplı bir boğazdır: Eflak ordusu, Serdâr Sinan Paşa’nın kumandasındaki Os
manlI ordusunu işte burada karşılamış, Sinan Paşa o civârdaki meşe ormanını 
Yeniçerilerle tutup bir tepe üstüne de on top yerleştirdikten sonra Kalugeran 
köprüsü civârındaki batakhkta mevzi almış ve Eflak beylerbeyi Satırcı-Mehmet, 
Sivas beylerbeyi «Haydar, Niğbolu beyi Hüseyn ve Şam beylerbeyi Ayas-Paşa- 
zâde Mustafa Paşaları da köprünün karşı yakasındaki düşman üzerine sevket- 
miştir : Bu Mustafa Paşa, Serdâr Sinan Paşa’nın kardeşi Ayas Paşa’nın oğlu
dur. — O gün sabahtan akşama kadar süren muharebede Türk askeri düşman
dan on İki top almışsa da, harekât esnâsında bir bataklığa saplanan dört pa^ 
şa’dan yalnız Satırcı-Mehmet Paşa yaralı olarak kurtulup diğer üçü batıp git
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miş ve o sırada korkuya kapılıp kaçan Serdâr-ı-E3kretn Sinan Paşa da bir ba
taklığa saplanarak Peçevî'nin ifâdesine göre :
«Serdâr-ı magrûr atından dûf, kullarından mehcûr ve batağa batup piyâde ve 
meksûr, hayretinden gâh kalkup gâh durur, gâh oturup gâh yörürken» 
<Deli-Hasan» isminde bir nefer sırtına alıp çıkardığı için «Batakcı-Hasan> diye 
şöhret bulmuştur. — Yukarda bu sene vukuâtının «7 Ağustos» fıkrasında Usturgon 
muharebesinde nasıl kaçtığını gördüğümüz korkak oğlu «Muhannes-Mehmet Pa
şa» gibi bu «Serdâr-ı bî-âr>> Sinan Paşa da ordunun mağlûbiyyetinden değil, sırf 
korkusundan kaçmak istemişse de bataklıklar bırakmadığı için kaçamamış ve 
işte bundan dolayı ordunun başında kalmıştır! — Bâzı Osmanlı menbâlarmda bu 
vak’a «17 Zülhicee»ye müsadif gösterilirse de, «İS Zülhicce» de olduğu gün ismin
den anlaşılmaktadır; bununla beraber «Çarşanba^ya tesadüf ettiği hakkında da 
hir rivayet vardır).

24/35 Ağustos =  18/19 Zülhicoe, Perşenbe/Cuma gecesi : Osmanlı 
ordusundaki barut yüklerinin infilâkı üzerine korkuya kapılan Eflak or
dusunun darma^dağm kaçması.

(Türk ordusundaki barut yükleri bir Yeniçerinin yaptığı kazadan dolayı infilâk 
etmiştir: Hammer bunu bir düşman esirinin sûikasdı gibi gösterir. Gece yüzüne 
olan bu şiddetli infilâk hem Osmanlı askeri arasında gürültülü bir kargaşalığa, 
hem Ulah ordusunda panik zuhuruna sebeb olmuş, her iki taraf da baskma uğ
radığını zannetmiş ve bilhassa Ulahlar darmadağın kaçışmıya başlamış, âsi voy
voda «Mihai =  Mihal), Bükreş üzerinden Transyivania =  Erdel hududuna doğru 
kaçmış ve Serdâr Sinan Paşa da ertesi gün bu haberi alınca düşmanın bir hilesine 
hamlederek köprünün beri yakasma geçmiş, etrâfa akıncı kollan salıp iki gün 
orada beklemiştir).

26 Ağustos =  20 Zülhicce, Cumartesi : Ordunun Kalugeran'dajı 
Bükreş üzerine hareketi.

(Akıncıların getirdikleri „diblerin ifâdesinden düşman ordusunun darmadağın 
çekildiği ve prens Mihal’in de Bükreş’i yakıp yıktıktan sonra «Tergovischt =  
Tergovişte» üzerinden Erdel dağlarma kaçtığı kat’î surette anlaşılınca. Serdâr 
Sinan Paşa yeniden kahramanlaşarak ileri harekete karar verip bu gün ordugâ
hını Kalugeran’dan Bükreş ovasına nakletmiştir).

28 Ağustos s= 22 Zülhicce, Pazartesi : Bükreş’in işgali.

(Muzaffer bir fâtih tavrı takınan «Serdâr-ı bî-âr», düşmanın yıkıp yaktıktan 
sonra boş bıraktığı «Bucuresti =  Bükreş» şehrine bu gün büyük bir tantana 
ve debdebeyle girmiş ve Lstanbul’a bunu bir zafer gibi göstermiştir!).

1 Eylül ;=  26 Zülhicce, Cuma ; Bükreş’in camiye tahvil edilen bü
yük kilisesinde kılınan ilk Cuma-namazmdan sonra toplanan Harb Mec
lisinde şehrin tahkimine karar verilmesi.

(Bükreş’in işgali üzerine bir yahut bir kaç kilisenin câmiye tahvil edilmiş ol
duğundan bahsedilir : Cuma-namazı büyük kilisede kılınmıştır. — Namazdan 
sonra toplanan harb meclisinde inşâsına karar verilen kalenin «kadîmî kal’a yeri« 
olan „Aleksandıra =  Alexandru-Voyvoda’nın manastırı» m tahkim suretiyle ya-
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miş ve o sırada korkuya kapılıp kaçan Serdâr-ı-Ekrem Sinan Paşa da bir ba
taklığa saplanarak Peçevfnin ifâdesine göre :
«Serdâr-ı mağrûr atından dûr, kullarından mehcûr ve batağa batup piyâde ve 
meksûr, hayretinden gâh kalkup gâh durur, gâh oturup gâh yörürken ,̂ 
<Deli-Hasan» isminde bir nefer sırtına alıp çıkardığı için aBatakcı-Hasan» diye 
ışöhret bulmuştur. — Yukarda bu sene vukuâtının «7 Ağustos» fıkrasında Usturgon 
muharebesinde nasıl kaçtığını gördüğümüz korkak oğlu «Muhannes-Mehmet Pa
şa» gibi bu «Serdâr-ı bî-âr>> Sinan Paşa da ordunun mağlûbiyyetinden değil, sırf 
korkusundan kaçmak istemişse de bataklıklar bırakmadığı için kaçamamış ve 
işte bundan dolayı ordunun başında kalmıştır! — Bâzı Osmanlı menbâlarmda bu 
vak’a «17 Zülhicce»ye müsâdif gösterilirse de, «18 Zülhicee» de olduğu g^n ismin
den anlaşılmaktadır; bununla beraber «Çarşanba»ya tesadüf ettiği hakkında da 
bir rivayet vardır).

24/25 Ağustos =  18/19 Zülhicoe, Perşenbe/Cuma gecesi: Osmanlı 
ordusundaki barut yüklerinin infilâkı üzerine korkuya kapılan Eflak or
dusunun darmadağın kaçması.

(Türk ordusundaki barut yükleri bir Yeniçerinin yaptığı kazadan dolayı infilâk 
etmiştir : Hammer bunu bir düşman esirinin sûikasdı gibi gösterir. Gece yüzüne 
olan bu şiddetli infilâk hem Osmanlı askeri arasında gürültülü bir kargaşalığa, 
lıem Ulah ordusunda panik zuhuruna sebeb olmuş, her iki taraf da baskına uğ
radığını zannetmiş ve bilhassa Ulahlar darmadağın kaçışmıya başlamış, âsi voy
voda «Mihai =  Mihal), Bükreş üzerinden Transyivania =  Erdel hududuna doğru 
kaçmış ve Serdâr Sinan Paşa da ertesi gün bu haberi alınca düşmanın bir hilesine 
hamlederek köprünün beri yakasma geçmiş, etrâfa akıncı kollan salıp iki gün 
orada beklemiştir).

26 Ağustos :=  20 Zülhicce, Cumartesi : Ordunun Kalugeran'dan 
Bükreş üzerine hareketi.

(Akıncıların getirdikleri ,(dil»lerin ifâdesinden düşman ordusunun darmadağın 
çekildiği ve prens Mihal’in de Bükreş’i yakıp yıktıktan sonra «Tergovischt =  
Tergovişte» üzerinden Erdel dağlarma kaçtığı kat’î surette anlaşılınca. Serdâr 
Sinan Paşa yeniden kahramanlaşarak ileri harekete karar verip bu gün ordugâ
hını Kalugeran’dan Bükreş ovasına nakletmiştir).

28 Ağustos =  22 Zülhicce, Pazartesi : Bükreş’in işgaU.

(Muzaffer bir fâtih tavrı takınan «Serdâr-ı bî-âr», düşmanın yıkıp yaktıktan 
sonra boş bıraktığı «Bucuresti =  Bükreş» şehrine bu gün büyük bir tantana 
ve debdebeyle girmiş ve İstanbul’a bunu bir zafer gibi göstermiştir!).

1 Eylül =  26 Zülhicoe, Cuma : Bükreş’in camiye tahvil edilen bü
yük kilisesinde kılınan ilk Cuma-namazmdan sonra toplanan Harb Mec
lisinde şehrin tahkimine karar verilmesi.

(Bükreş’in işgali üzerine bir yahut bir kaç kilisenin câmiye tahvil edilmiş ol
duğundan bahsedilir ; Cuma-namazı büyük kilisede kılınmıştır. — Namazdan 
sonra toplanan harb meclisinde inşâsına karar verilen kalenin «kadîmi kal’a yeri» 
olan «Alelîsandıra =  AIexandru-Voyvoda’nın manastırı» nı tahkim suretiyle ya
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pılması ve Bükreş’in 90 kilometre şimaligarbîsindeki Tergovişte şehrinin de tah
kimi kararlaşmıştır).

2 Eylül =  27 Zülhicce, Cumartesi : Bükreş’te ahşap bîr kale inşâ
sına başlanması.

(Yukanki fıkrada bahsettiğimiz manastır yahut saray iç-kale ittihâz edilmek 
suretiyle etrâfma on iki günde «ağaç çitden bir hisâr =  palanka» yapılmış ve 
iç-kaledeki kilise de câmiye tahvil edilmiştir; tabiî bu ahşap palankanın top ve 
neft ateşlerine karşı mukavemet imkânı yoktur; onun için düşman taarruzu 
karşısmda Bükreş tahliye edilirken gene Sinan Pa^a'mn emriyle yakılmıştır : 
Aşağ;ıda 1595 =  1004 vukuâtının «21 Teşrinievvel» fıkrasına bakmız).

2 Eylül =  27 Zülhicce, Cumartesi: TJsturgon=Oran/Estergon kale
sinin kahramanca bir müdâfaadan sonra düşmana teslimi.

{Usturgon kalesi bu senenin 1 Temmuz — 23 Şevval Cumartesi gününden bu 
güne kadar tam 2 ay, 1 gün yetmiş bin kişilik bir Hıristiyan ordusunun muha
sarasında kalmıştır; ilkönce Prens Mansfeld’in kumandasında ve onun ölümü 
üzerine de Avusturya arşidüklerinden Mathias’ın idaresinde harbeden bu Hıris
tiyan ordusu muhtelif Avrupa milletlerinin askerlerinden mürekkeptir; Vezir-i- 
a’zam Sinan Paşa Eflak cephesinde bulunduğu için, Macaristan cephesini «Ma
car serdârlığı» na tâyin ettiği korkak oğlu «Muhannes-Mehmet Paşa» nın eline 
bırakmış ve o da Usturgon’u kurtarmak için bir sefer açmışsa da harb esnâ- 
smda korkuya kapılıp kaçtığı için muhâsara devam etmiştir : Yukarda bu sene 
vukuâtının «1 Temmuz» ve «7 Ağustos» fıkralarına bakınız. — Macar serdârı 
Muhannes-Mehmet Paşa Budin’e kaçtıktan sonra, Usturgon müdâfileri çok üs
tün bir düşman ordusunun 42 büyük topla günd'e iki bin gfülle yağdıran şiddetli 
ateşi altında mütemadiyen kendisinden imdad istemişlerse de, bu korkak dev
şirme dölü yerinden bile kımıldanmamıştır! Bu muhasarada bizzat bulunan pe- 
çevî-îbrahlm Efendi ekmek ve bilhassa su buhranmdan çekilen büyük sıkıntıları 
anlatırken :

ııSahnnc etrafında şiddet-i harâretden mermerlerin yalayan ve bir katra su diyü 
can virüp can alan elsiz ve ayaksız»

yaralıların çektikleri Kerbelâ ıztırâbını uzun uzadıya anlatır. Peçevî bütün bunları 
kendi gözleriyle gördüğü ve hattâ düşmanla yapılan teslim müzâkeresine bile 
iştirâk ettiği halde, gün tarihi göstermemiştir : Garp menbâlarında bizim bu
rada en kuvvetli rivayet olarak esas ittihâz ettiğimiz «2 Eylül» tarihinden başka 
«1 Eylül =  26 Zülhicce Cuma» tarihine de tesadüf edilir.
Peçevî’nin izahına göre «vire virüldüğü» nün, yâni kale tesliminin sebebi Yeni
çerilerin daha fazla dayanamıyacaklarmı söyliyerek Anadolu beylerbeyi Meh
met Paşa ile Usturgon sancak-beyi Seyyid Bey’e hücum edip bunları muîıtelif 
yerlerinden yaralıyacak kadar azgınlık etmiş olmalarıdır : Mehmet Paşa’nın 1400 
askerle kaleye girip kapanması için yukarda bu sene vukuâtının „7 Ağu.‘;toss> 
fıkrasma bakınız. Seyyid Bey de «1 Temmuz» fıkrasında bahsi geçen selefi Ka
ra-Ali Bey’in şehâdeti üzerine sancak-beyliğine tâyin edilmiştir. Yeniçeriler ni
hayet Sirem Alaybeyi Boyalı-Hüseyn Bey’i yakalayıp ensesine yumruklar vura 
vura zorla kale kapısından dışarı atarak teslim müzakeresine me’mur etmişler
dir! Hüseyn Bey o sırada bu hâli ibretle seyreden Peçevî-îbrahim Efend’i’yi gö
rüp onun da beraber gelmesini istemiş ve işte bu suretle zavallı Peçevî de te
sadüfen ve kerhen murahhas olmuştur! — Uzun bir müzakereden sonra takarrür 
eden «Vire =  Teslim» şartlarına göre bütün askerle ahâlinin düşman gemi
leriyle Tuna üzerinden Türk hâkimiyyetindeki «Wissergrad =  Vişgrad» kalesine
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nakli, can ve mal masûnlyyetl ve her kesin kendi şahsî eşyâsmı alıp g-ötürebiîmesJ 
kararlaştırılmış ve bu şartlar tatbik edilerek Usturgon tahliye edilip bu gün 
düşmana teslim edilmiştir; Bu müdhiş facianın bütün tarihî mes’uliyyeti Mu- 
hannes-Mehmet paşa ile o muhannesi Macar serdârlığma tâyin eden «bî-âr> ba
bası Koca-Sinan Paşa’ya aittir. — Gran ve Tuna nehirlerinin kavşağında, Tuna’- 
nın sağ sâhilinde v« Budin’in 37 kilometre şimaligarbîsinde bulunan Usturgon 
şehri Kanunî Sultan Süleyman’ın 1543 ,=  950 tarihinde onuncu «Sefer-i-Hü- 
mâyûn» u olan «Usturgon seferi» nde fethedilmiş ve o tarihten bu güne kiadar 
Milâdî takvim hesabiyle ve Gregorien ıslâhâtı da hesab edilmek şartiyle tam 
52 sene, 13 gün Türk idaresinde kalmıştır : O sene vukuâtının „10 Ağustos» fık
rasına bakınız. Usturgon kalesi bu seferki sukutu üzerine 10 sene, 1 ay, 1 gün 
düşman elind'e kaldıktan sonra 1605 =  1014 senesi 3 Teşrinievvel =  20 Cumâ- 
da-l-ûlâ Pazartesi günü istirdâd edilmiştir).
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8 Eylül =2 3 Muharrem, Cuma : «Vişgrad s= Wissegrad» kalesinin 
bir devşirme ihaneti yüzünden düşmana teslimi.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Usturgon fâciası üzerine bu kaleyi de muhâsaraya 
gelen düşman ordusu bir taraftan ateş açmakla beraber, bir taraftan da orada 
bulunan Budin’in eski Yeniçeri ağası Osman Ağa ismindeki hâin devşirmeyi elde 
etmiş ve işte bu suretle Vişgrad’ı teslim edince bu süfli hâin de ashna rücû ede
rek irtidâd etmiştir).

13 Eylül =  8 Muharrem, Çarşanba: Ordımun Bükreş’den «Tergo- 
vişte == Tergovischt» üzerine hareketi.

(Eflâk’ın voyvodalık vaziyetine Ferhad Paşa’nın sadâretiyle serdârlığı zamanın
da nihayet verilip doğrudan doğruya vilâyet hâline getirilen bu yeni eyâlet bey
lerbeyliğine Satırcı-Mehmet Paşa tâyin edilmiştir ; Yukarda 1595 =  1003 vuku- 
âtının «14 Mayıs» fıkrasına bakınız. — Eîflak harekâtına işte bu sıfatla iştirak et
mekte olan Mehmet Paşa bu sefer işgal edilen Bükreş valiliğinde bırakılmış, ken
disine bir mıkdar topla cephâne verilmiş ve maiyyetine muhâfız olarak bin Yeni
çeri ile bin Kul-oğlu tâyin edilmiştir : Bükreş’in mukadderâtım tahtadan yapılmış 
bir kaleyle iki bin kişilik bir kuvvete bırakmak tabiî büyük bir hâtadır. — Serdâr 
Sinan Paşa’nın emrinde yüz bin kişilik bir ordu bulunduğu rivayet edilir : Ortada 
düşmandan eser olmadığı için «Serdâr-ı bî-âr» etrâfa Akıncı kollan çıkarmış, bir 
çok ganimetlerle esirler toplatmıştır).

18 Eylül 13 Muharrem, Pazartesi: Ordunun Tergovişte’ye mu- 
vâsalatı.

(Asi voyvoda Mihai =  Mihal eski voyvodaların merkezi olan bu kasabayı da 
Bükreş gibi tahliye ve tahrib etmiş olduğu için, burası da kan dökülmeden işgal 
edilip orada olduğu gibi burada da «ağaçdan kal’a =  palanka» yapılmış inşaat 
otuz günde ikmâl edilmiş ve Çorum sancak-beyi Haydar-Paşa-zâde Ali Bey Trab
zon beylerbeyliğine terfi edilerek kale muhafızlığına tâyin edilip Amasya beyi 
Koçu Bey de maiyyetine verilmiştir. — Bükreş’den hareket edilirken etrâfa sal
dıran akıncıların «vâfir doyumluk» la işte burada orduya geldikleri rivayet edi
lir. — Aşağıda bu sene vukuâtının «19 Teşrinievvel» fıkrasma da bakınız).



9 Teşrinievvel =  4 Safer, Pazartesi : Eski Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Ferhad Paşa’nm idânu.

(Ferhad paşa’nm idâmı umumiyetle «5 Safer» e müsâdif gösterilirse de, o sırada 
İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi’nin kaydettiği gün isimlerine göre 
«4 Safer» e tesadüf ettiğ-i anlaşılmaktadır. — Sadâretle Serdâr-ı-Ekremlikte bir
birini istihlâf etmekte olan devşirme Ferhad Paşa ile devşirme Koca-Sinan 
Paşa arasında devlet işleriyle harb cepheleri mukadderâtım tehlikede bıraka
cak kadar şiddetli ve amansız bir rekabet ve husûmet vardır : Sinan Paşa’nın 
yerine Ferhad Paşa’nın ilk sadâreti için 1591 =  999 vukuâtının «1 Ağustos» fık
rasına, Avusturya seferine muhâlif gösterilen Ferhad Paşa tarafdarlarına karşı 
Sinan Paşa’nın «Tekfîr/lkfâr» fetvâları neşrettirmesi için 1593 =  1001 vukuâtı- 
mn „4 Temmuz» fıkrasma, Ferhad’ın Sinan aleyhine entrikalar çevirerek te’min 
ettiği ikinci sadâreti için 1595 =  1003 vukuâtının «16 Şubat» fıkrasına, Sinan’ın 
Ferhad’ı devirmek için tertib ettirdiği Sipâhî ısyâm bastırılmca rakibinin 
gözlerine mil çektirmek istiyen Ferhad’ın istihsâl ettiği irâdeyle bu müd- 
hiş cezâdan nihayet vazgeçmesi için ayni sene vukuâtının „22 Nisan» fıkra
sına, Eflak seferine çıkan Ferhad Paşa aleyhine Sinan paşa ile ikinci vezir 
Dâmâd-Ibrahim Paşa’nın müşterek tezvirâtı ve bu yüzden cephenin yardımsız 
bırakılması için gene o sene vukuâtının «12 Majns» fıkrasına ve nihayet Sinan’ın 
entrikaları yüzünden Ferhad’ın son sadâretinden azli için de gene ayni sene vu- 
kuâtmın «7 Temmuz» fıkrasına bakınız. ■— Ferhad Paşa Rusçuk’la Yerköyü ara
sında bir köprü kurdururken sadâretle serdârlıktan azledilip yerine düşmanının 
tâyinini haber almca ,(Mühr-i-hümâyûn»u bir müddet evvel Eflak valiliğine tâjan 
ettiği Satırcı-Mehmet Paşa’ya bırakıp üç bin kadar adamı ve ağırlıklarıyla derhal 
İstanbul’a hareket etmiştir ; Bunun sebebi, mührü kendisinden almak için Rus- 
cuk’a gönderilen Kapucular-Kethudâsı Ahmed Ağa’nın Sinan Paşa tarafından 
Ferhad Paşa’nın ustalıkla idâmına me’mur edilmesi ve bu tertibin de İstanbul’da
ki tarafdarlarmca derhal Ferhad Paşa’ya bildirilmiş olmasıdır. îşte bu vaziyet 
üzerine Sinan paşa tıpkı kendisi gibi Ferhad Paşa’ya düşman olan Şeyh-ül-lslâm 
Bostan-zâde’j^ otuz bin altın rüşvetle elde ederek rakibi aleyhine bir idâm fetvâsı 
istihsâl etmiştir! Bu fetvânın şer’î mâhiyyeti Macaristan cephesinde bizzat Sinan 
Paşa’nın sebeb olduğu fecî vaziyetle alâkadardır ;

«Tuna yalılarından ba’zı feryâdlar gelüp:

— Ehl-ü-ıyâlimiz kâfire esir olduğundan gayri, meclislerinde avretlerimize ve 
kızlarmıuza kadeh sürdürürler! Nâmûs ve gayret-i îslâm kanı?
didüklerinde [Ferhad Paşa] gazab-u-unf ile :

— Ya siz anlarun avretlerin ve kızların esir itdüğünüz hoşça mıydı ? 
dimiş ola...»
îdâm fetvâsı, Ferhad Paşa’ya isnâd edilen işte bu fecî sözün «küfrüne ve katline* 
sebeb ittihâz edilmiş olmasına müstenittir; bu söz Ferhad’ın da, Sinan’ın da, bü
tün devşirmelerin de ağızlarına yakışacak bir söz olmakla beraber, suçluyu dinle
meden otuz bin altma bir idâm fetvâsı vermek Zenbilli’lerle îbni-Kemal’lerin pos
tunda oturan Şeyh-ül-lslâma yakışacak bir hareket değildir. — Sinan Paşa işte bu 
fetvâj^ eline alınca Avusturya seferi için İstanbul’a gelmiş olan Şam Yeniçerilerini:
— Mâli sizün, başı Saâdetlü Pâdişâhun!
diye rakibinin üstüne göndermiş, o sırada Rusçuk’dan İstanbul’a gelmekte olan 
Ferhad Paşa bunların üzerlerine altın serptikten sonra kapışmalarından istifâde 
ederek en kıymetli eşyâsını alıp bir kaç adamiyla îstranca dağlarına kaçmış 
ve oradan en kıymetli mücevherlerini Vâlide Safiyye-Sultan’a göndererek bir 
«Hatt-ı emân» istihsâl ettikten sonra da Bakırköy kazasının «Litroz» köyündeki 
çiftliğine gelip gizlenmiştir. Tam işte bu vaziyette «Alaman-oğlu» denilen «Sala- 
mon Eskinazi» isminde bir yahudinin de sahneye çıktığından bahsedilir : Bu
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yahudi Ferhad Paşa’dan çok kıymetli bir murassa hançer alıp o sırada seferde 
bulunan Ve2âr-i-a’zamın İstanbul’da her mânâsiyle vekili olan Sadâret-kaymaka- 
mı Dâmâd-îbrahim paşa’ya götürmüş, o da bu rüşvet mukabilinde ikinci bir 
«Hatt-ı-Şerîf» istihsâl ederek Ferhad Paşa’nın artık gizli yaşamasına hâcet İcal- 
madıg:ını tebliğ: etmiş, bu tebliğe inanan Ferhad Paşa Litroz çiftliğinde dostlarının 
ziyaretlerini kabule başlamış ve nihayet bir sabah Dâmâd-Ibrahim Paşa Bostancı- 
başı Ferhad Ağa’yı birdenbire gönderip Ferhad Paşa’jn Yedikule zindanına attır
dıktan sonra ikinci bir idâm İrâdesi istihsâl ederek Çavuş-başı Çoban-Süleyman 
Ağ-a’yı Yedikule’ye yollayıp sâbık Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekremi boğdurmuş- 
tur : Ferhad Paşa’nın cesedi «civâr-ı Eyyûb’da müheyyâ itdüğ-ü künbed» de med- 
fundur).

17 Teşrinievvel =  12 Saf er, Salı: Ordunun Tergovişte’den Bükreş’e 
tmreketi ve âsi voyvoda Mihal’in kaleyi muhasarası.

(Hammer bu hareketleri «5 Teşrinievvel 1596» tarihine müsâdif gösterirse de, 
OsmanlI menbâlanndaki «12 Safer 1004» tarihini yanlışlıkla 1005 senesinin 12 
Safer’i zannederek Milâdî’ye tahvil ettiği anlaşılmaktadır : Çünkü 1005 senesi
nin 12 Safer’i hakikaten «5 Teşrinievvel» e müsâdiftir. — Yukarda 1595 =  1003 
vukuatının «24/25 Ağustos» fıkrasında Erdel =  Transyivania hududuna kaçmış 
olduğunu gördüğümüz Prens Mihai =  Mihal müttefiklerinin yardımıyla asker 
toplayıp gelmiş ve rivayete nazaran pusu kurarak Sinan Paşa ordusu bu sabah 
Tergovişte’den hareket edip bir konaklık mesafe kat’eder etmez meydana çıkıp 
kaleyi döğmiye başlamıştır; hattâ top seslerinin ordudan duyulduğu ve bunun 
üzerine Serdârın tmdad için 5 - 6  bin Rumeli askeri gönderdiği halde birdenbire 
bir ormandan çıkan 300 .kişilik bir Ulah müfrezesinin bu 5 - 6 bin kişilik Rumeli 
fırkasını mağlûb etmesi üzerine ber-mu’tâd korkuya kapılan serdârın kaleye 
imöad etmekten vazgeçip orduyu sür’atle Bükreş’e götürdüğü rivayet ediliı’ ! 
«Serdâr-ı- bî-âr»ın korkaklığı askerde ne inzibat, ne mâneviyyat bırakmış ve nihayet
o mükemmel ordunun 5 - 6  bin kişilik bir fırkası işte böyle 300 Eflak çetecesine 
mağlûb olup kaçacak hâle gelmiştir!).

19 Teşrinievvel =  14 Safer, Perşenbe : Tergovişte’nin sukutu ve 
Osmanh kumandanlannm pişirilip yenilmesi.

(Asi Mihal Tergovişte’yi üç gün döğmüş ve bu üçüncü gün «Serdâr-ı bî-âr» in 
yaptırdığı ahşap kaleyi zabtederek insanlığın yüzünü kızartacak bir vahşet irti- 
kâb etmiştir : Yukarda bu sene vukuatının «18 Eylül,, fıkrasında gördüğümüz 
gibi Tergovişte muhafızlığında bulunan Trabzon beylerbeyi Ali paşa ile Amasya 
beyi Koçu Bey bulunmaktadır; bunlarla diğer mühim şahsiyyetler birer şişe 
geçirilip hafif ateşte kızartılmış, «kebâb çevirüp kefere ekleylemişlerdür»! Ham- 
mer’in 3500 gösterdiği asker de kâmilen kazığa vurulmuştur! Romanya tarihini 
bu kazık vahşetleriyle lekeliyen iki vahşi voyvoda vardır; biri Türklerin «Ka- 
zıklı-voyvoda» dedikleri «Dördüncü Wlad», biri de işte bu «Mihai =  Mihal» dir : 
Dördüncü Wlad’m vahşetleri için birinci ciltte 1462 =  866 vukuâtının birinci fık
rasına bakınız. — Bu facialarda her nasılsa kazıktan kurtulmuş bâzı askerlerin 
de esir oldukları rivayet edilir).

156 K R O N O L O J İ  1595 =  1004

21 Teşrinievvel r= 16 Safer, Cumartesi : Ordunun Bükreş’e muva
salatı.

(Sinan Paşa burada 14 yahut 15 gün «oturak,, olmasını emretmişse de, «Serdâ- 
run ve asker halkınun derunlanna bir havf-u-haşyet müstevli olup karârı firâ- 
la tebdil» ettikleri için, bir iki gün kalındıktan sonra, 1595 --- 1003 vukuâtının



,(2 Eylül̂ j, fıkrasında inşâsını gördüğümüz ahşap kale yakılarak bir gece-yarısı 
Yerköyü’ne hareket edilmiştir. Burada kaç gün kalındığı kat’iyyetle mâlûm değil- 
<îir ; Hammer’in 14 gün kalınmış gibi göstermesi, bundan sonraki hâdiseler- için 
zikrettiği tarihlere bile uymamaktadır).

23 Teşrinievvel t= 18 Safer, Pazartesi : Ordunun Yerköyü’ne 
muvasalatı.

(Ordu «ber-vech-i ılgar» buraya gelince «Serdâr-ı bî-âr» üç gün «oturak» ilân 
etmişse de Prens Mihal’in Erdellilerle AvusturyalIlardan aldığı yardım kuvvet
leriyle gelmekte olduğunu haber aldığı için «oturak» dan vazgeçip Yerköyü’nü 
Ruscuk’a bağlıyan Tuna köprüsünden bir an evvel geçmiye karar vermiştir! Ge
rek serdârın, gerek ordunun geçiş tarihlerinde ihtilâf vaidır : Aşağıki fıkraya 
bakınız).

27 T^rinievvel s= 22 Safer, Cuma : Köprü faciası ve «Akmcı» oca- 
ğuun sönmesi.

(Bâzı menbâlarda Sinan Paşa’mn Yesrköyü’nde üç gün kaldıktan sonra bu gün 
köprüden geçip Ruscuk’a geldiğinden bahsedilirse de doğru değildir : Düşmanın 
yaklaştığını casuslarından haber alan serdârın askerden evvel ve hattâ gece ka
ranlığında karşıya geçmiş olduğu gene ayni menbâlarla sâbittir. En kuvvetli riva
yetlerin mukayesesinden anlaşıldığına göre, Sinan Paşa Yerköyü’ne muvasalatının 
ertesi giinü geçmiş ve ordunun <îa derhal geçirilmesini emretmiştir; fakat bu geçiş 
«üç gün üç gece» sürdüğü halde, bir çok ağırlıklarla toplardan başka pek çok as
kerin ve bilhassa «Akıncı,, sınıfının geçmesine vakit kalmadan Prens Mihal’in 
taarruzu başlamıştır. Bütün felâketler gibi bu vaziyetin de tarihî mes’ûliyyeti 
«Serdâr-ı- bî-âr»ın boynundadır : Köprü başına tahsil me’murları koyduran ser
dâr, Eflak’da yapıldığmı yukarda bu sene vukuâtının «13 ve 18 Eylül» fıkralarında 
gördüğümüz akın hareketlerine alınan esirlerle ganimetlerden «Pencik» ve «Bâc» 
gibi vergiler toplatmıya kalkıştığı için ordu çabuk geçirilememiş, nihayet vergiden 
vazgeçilmişse de iş işten geçmiş ve Eflak yakasında kalanlar felâkete uğradıktan 
başka, düşman topçusu köprüyü ateşe tutup ortasından yıkmış olduğu için, üstün
de bulunan asker kalabalığı kâmilen Tuna’ya dökülüp «feryâd-u-figan cihâna 
zelzele virerek,, mahvolup gitmiştir! Köprünün yıkılması üzerine öte yakada ka
lanlar kâmilen kılıçtan geçirilmiş ve bilhassa azamet ve istilâ devrindeki büyük ve 
parlak rolleriyle meşhur :

«Akmcı tâifesinün ekseri karşu yakada bulunmağla hîç ferd halâs olmayup ol 
zamanda Akıncı kökü kesilüp mımkanz»
olmuştur; Efrâdı umumiyetle Türk ırkından olan ve iki buçuk asırdanberi Av
rupa’yı titreten Akıncı ocağı için birinci ciltte 1372 =  774 vukuâtının birinci 
fıkrasına bakınız. Koca-Sinan denilen fecî devşirmenin sebeb olduğu en büyük 
felâketlerden biri de işte bu şanlı ocağın sönmesinde gösterilebilir. — Karşı ya
kada kalan bütün ağırlıklar düşman eline geçmiştir. — «Serdâr-ı- bî-âr»ın yü
zünden o gün binlerce insan kırılmış, devlet milyonlar değerinde zâyiâta uğra
mış ve Kâtib-Çelebi’nin tâbiriyle :

«Bir mertebe musibet ve hasâret olmuşdur ki bir asrda nazîri vâki’ ve bir târîhde 
böyle inhizâm şâyi’ olmamışdur».
Osman-zâde Tâib de Koca-Sinan’ın bu fâciadaki yüz kızartıcı vaziyetini şu bey
tiyle anlatır :

Kendünün hod işi tebâh oldu
Balçığa düşdü rû-siyâh oldu
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Bununla beraber Sinan Paşa yüz karasından utanacak yaradılışta olmadığı İçin, 
düştüğü balçıktan çok çabuk kalkınmıştır : Aşag:ıda bu sene vukuâtmın «1 Kâ
nunuevvel» fıkrasına bakınız).

1 5 8  K R O N O L O J İ  1595 — 1004

31 Teşrinievvel =  26 Safer, Sah : Yerköyü’nün sukutu ve bütiin 
Türklerin kılıçtan geçirilmesi.

(Yukanki fıkrada gördüğümüz köprü fâciası üzerine prens Mihal Yerköyü’nün 
ilkönce varoşunu yakmış ve ondan sonra da Ruscuk’da bulunan «Serdârun gö
züne karşu» kalesini üç gün muhâsara edip bu gün zabtedince askerle ahâlijrl 
kılıçtan geçirip kadınlarla çocukları esir etmiştir. Artık ordu nazarında haysiy- 
yeti kalmıyan o şerefsiz serdâra askerin işte bu İkinci fâcia karşısında :

_  Yapduğun rezâleti gör!

diye bağırıp hakaret ettiği hakkında çok kuvvetli bir rivayet vardır. — Eflak 
voyvodalarım dâimî surette itâat altında tutmak için Çelebi-Sultan Mehmet 
devrinde Türkler tarafından kurulmuş olan bu zavallı «Yerköyü :=  Giurgiu/Gi- 
urgevıro» kalesi için birinci ciltte 1416 :=  819 vukuâtınm ikinci fıkrasına bakı
nız. — Hammer’le diğer bâzı Garp menbâlannda Yerköyü’nün sukutu «27 Teş
rinievvel :=  22 Safer Cuma» gününe müsâdif gösterilirse de, o tarih yukanki fık
rada gördüğümüz köprü fâciasına müsâdiftir : Osmanlı menbâlannda umumiyetle 
bizim burada esas İttihâz ettiğimiz tarihe tesadüf edilir; yalnız Kâtib-Çelebl’de ve 
ondan naklen Naîmâ’da «10 Safer =  15 Teşrinievvel Pazar» gününden bahsedilirse 
de bu rivayet büsbütün yanlıştır; çünkü gene ayni menbâlara göre o tarihte ordu 
henüz Tergovişte’dedir : Yukarda bu sene vukuâtımn «17 Teşrinievvel» fıkrasma 
<Ja bakınız).

3 Teşrinisani == 29 Safer, Cuma: Eflak ordtısunnn Yerköyü’ndea 
çekibnASİ.

(Sinan Paşa ordusunun ağırlıklarıyla Yerköyü kalesinden ahnan kırk topu Rus
çuk üzerine çevirip «Ehl-i İslâmî Istüızâ» ederek ateş açan âsi voyvoda’mn Yer- 
köjrü’nü yakıp yıktıktan sonra bu gün çekilip gitmesi, Kınm hânı Gazi-GIray’ın bu 
sırada Boğdan arâzisine girmiş olmasıyla izah edilir).

8 Teşrinisâni =  5 Rebî’ül-evvel, Çarşanba: Orduyu terhis eden Ser
dâr Sinan Paşa’nın Rusçuk’dan İstanbul’a hareketi.

(Bu sırada mevki endişesiyle «mahzûn ve derj'ây-ı hayretde serserî» olup şaşkına 
döndüğünden bahsedilen «Serdâr-ı bî-âr» Edirneli-Mehmet’in tâbiriyle:
«Yüz karanluğundan gayri nesne itmeyüp bu kadar kesr-ü-hezîmete bâis olmağ- 
la taraf-ı saltanatdan itâb-u-ikaa,b olunacağını mukarrer bilüp derdine dermân» 
yâni mevkiini muhâfazaya imkân aramaya başlamış, kış başından İstifâde ederek 
askerin kışlaklarına çekilmesini emretmişse de, artık şeref ve haysiyyeti kalma
dığı için emirlerini «kimse ısgaa İtmejöip her kes diledüğü tarafa çıkup gitmiş ,̂ 
ve nihayet kendisi de işte bu gün Serdâr-Kaymakamlığını hiç sevmediği Rumeli 
beylerbeyi Sokullu-oğlu Haşan Paşa’ya bırakmaktan başka çâre bulamıyarak 
<fezâhatlerlni ekâzîb-ü-müftereyât ile te’vîl» için İstanbul yolunu tutmuştur).



19 T^rinisâni =  16 Rebî’ül-evvel, Pazar : V^r-i-a'zam  ve Serdâr-ı- 
Ekrem Koca-Sinan Paşa’mn azliyle Lala-Mehmet Fa^a’mn sad&reti ve 
serdârhğı.

(Sinan Paşa’nın azline sebeb, Eflak cephesinde kendisinin ve Macaristan cephe
sinde de «Muhannes ibni muhannes» ve «Menhûs ibni menhûs» denilen korkak 
dölünün sebeb oldukları Tergovişte, Yerköyü, Usturgon vesaire fâcialannın hem 
Üçüncü Mehmed’i, hem bütün milleti umumî bir teessür ve mâtem içinde bırakmış 
olmasıdır. Bu devşirme babayla oğul sırf ihtiraslarıyla cebânetlerinden dolayı Ef- 
lâk’dan Macaristan’a kadar boydanboya Tuna yalılarının Türk kanlarıyla boyan
masına sebeb olmuşlardır : Bunlar için yukarda 1595 =  1003 vukuatının ,,1 Tem
muz», «7 Ağustos» ve «2 Eylül» fıkralarıyla bu sene vukuâtının «19 Teşrinievvel», 
«27 Teşrinievvel» ve «31 Teşrinievvel» fıkralarma bakınız. — Sinan Paşa Rusçuk’
dan İstanbul’a gelirken Küçük-Çekmece’ye veyahut o zaman İstanbul’da bulunan 
Selânikî-Mustafa Efendi’nin rivayetine nazaran daha beride «Harâmî-deresi,,ne 
geldiği zaman Kapucular-Kethûdası Ahmed Ağa yetişip azliyle Malkara’ya nefyl 
hakkmdaki «Hatt-ı-Hümâyûn»u göstererek hemen menfâsına sevketmiştir. Koca- 
Sinan Paşa’nın bu dördüncü sadâreti 1595 =  1003 senesi 7 Temmuz == 29 Şevvâl 
Cuma gününden bu güne kadar tam 4 ay, 13 gün sürmüştür.

Yeni Vezir-i-a’zam Lala-Mehmet paşa Anadolu Türklerindendir ve Saruhan == 
Mağnisa eşrâfmdan birinin oğludur : Bununla beraber Tekeli ve MarmaralI 
olduğu hakkında da bâzı rivayetler vardır; hattâ gençliğinde «Tekelü-Mehmet- 
Çavuş» denildiğinden bahsedilir: Her halde Fâtih devrindenberi iş başında mü- 
temâdiyen teselsül edip duran Arnavut, Boşnak, Hırvat, Rum, Macar ve hattâ 
Frenk devşirmelerinin içinde tek tük parlıyan bir iki Türkten biridir. İstanbul’un 
fethinden bu tarihe kadar 44 sadâret tebeddülü olmuş ve ayni şahsın mükerrer 
-Sadâretleri sayılmamak şartiyle 30 kişi Vezir-i-a’zam olmuştur ; Bunların için
de Türk oldukları kat’î surette mâlûm olan yalmz dört kişi vardır ve onlar da 
Karamânî-Mehmet, Çandarlı-Ibrahim, Pîrî-Mehmet ve nihayet işte bu Lala-Meh
met Paşalardır. Fâtih’in fethindenberi geçen 142 sene içinde, yâni takriben bii’ 
buçuk asırda Türk devletinin başına 26 devşirmeye mukabil yalnız 4 Türk vezi
rinin geçebilmiş olması, OsmanlI inhitâtım hazırlıyan en mühim âmil demektir : 
Çünkü bu 26 devşirmenin bir çoğu ihânet etmiş ve hattâ içlerinde ihanetlerinden 
-dolayı idâm edilenler bile görülmüştür! Bu vatansız ve Türk mukadderâtiyle alâ
kasız devşirmelerin son örneği de Eflak ve Macar cephelerini ne hâle getirip nasıl 
İstanbul’a doğru yola çıktığım yukanki fıkralarda gördüğümüz Koca-Sinan Pa- 
şa’dır.

Lala-Mehmet Paşa zekâsı, ilmi, temiz ahlâkı ve adâletiyle meşhurdur ve hattâ 
bu evsâfından dolayı «melek-nihâd» sayılır ; Küçük bir kâtip derecesinden on 
iki senede vezâret pâyesine kadar yükselmiştir; fakat bu muvaffakiyetini zekâ- 
siyle iktidânnın takdir edilmiş olmasından ziyâde, tJçüncü Mehmed’in dadısına 
dâmâd olarak yeni pâdişaha şehzadeliğinden itibaren intisâb edip lalalığında bulun
muş olmasma medyundur. Ne yazık ki ecel bu temiz Türk vezirini hemen devirip 
iş başım gene devşirmelerin elinde bırakmıştır : Aşağıki fıkraya bakınız).

28 T^rinisâni = : 25 Rebî’ül-evvel, Salı: Yeni Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet Paşa’nm ölümü.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz tâyininin ertesi Pazartesi günü hasta olduğu 
halde pâdişâhın emriyle saraya gelip Dîvan’da tebrik kabul ettikten sonra vazi
fesine başlıyan Lala-Mehmet Paşa o gün çok bîtâb bir halde evine dönmüş ve 
bir daha yatağmdan çıkamıyacak halde bulunduğu için Sadâret-Kaymakam-
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İlgına gene ikinci vezir Dâmâd-îbrahim Paşa tâyin edilmiştir : Bu îbrahim paşa 
için yukarda 1595 =  1003 vukuatının «12 Mayıs» fıkrasına bakınız. Umumiyetle 
Lala-Mehmet Paşa’nın «şîr-penç8),öen öldüğü rivayet edilir: Bununla beraber 
«Sel’a =  Yılancık^ dan öldüğü hakkında da münferid bir rivayet vardır. — Bir 
çok menbâlarda Lala-Mehmet Paşa tâyininden on gün sonra bir Salı ĝ ünü ölmüş 
gösterilir ; O sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi o günü «26 Re- 
bî’ül-evvel» e müsâdif gösterirse de, hakikî takvimde Salı günü o aym 25 ine 
müsadiftir; gene ayni menbâ’la Kâtib-Çelebi’de ve Edirneli-Mehmed’in «Nuhbet- 
üt-Tevârîhj. inde Çarşanba günü de Paşa’nın defnine müsâdif gösterilmektedir. 
Müneccim-başı ölüm tarihini «10 Rebî’ül-âhir Salı» gününe müsâdif gösterirse de 
Salı günü o ayın 10 una değil, 9 una ve o d:a Kânunuevvelin 12 sine müsâdif dîf‘ 
duğu için, bu rivayet 14 gün hâtahdır. Peçevî’nin yeni Sadr-ı-a’zamı bir hafta ve 
Hammer’in de yalnız üç gün yaşamış göstermeleri de doğru değildir. Cenaze 
jŞeyh-Vefâ» türbesi civarına defnedilmiştir. — ölüm günü sayılmamak şartiyle 
Lala-Mehmet Paşa’nın sadâreti dokuz gün sürmüş ve bu müddet zarfında ancak 
bir defa Dîvân’a gelebUmiştir).

1 Kânnnıı«TV^ =  28 B«bi’iy-ewel, Onma : Koca-Sinan Paşa’nm be- 
^ c i  ve sonaBeo sadâsstl

(Lala-Mehmet Paşa'aın yukarıki fıkrada geçen ölüm günü de sayılmak şartiyle 
Sadâret makamı üç gün açık kalmış ve Selânikî’nin izahına göre devletin o 
müşkil vaziyetinde her kesin ümit bağladığı Lala paşa’mn yerine kimin tâyin 
edileceğini bütün halk büyük bir merakla beklerken, memlekete yaptığı fena
lıklardan dolayı daha on bir gün evvel azledilip Malkara’ya sürülmüş olan «Ser- 
dâr-ı bî-âr;» m beşinci defa olarak tekrar iş başına getirilmesi tabiî her kesi mü
teessir edip hayretler içinde bırakmıştır! Buna sebeb olarak «Sinan Paşa’nın 
kîsesi kebîr ve hâmileri kesîr» olduğundan bahsedilir; Selânikî’nin kaydine göre 
bu hâmîlerin en mühimmi Şeyh-ül-lslâm Bostan-zâde Mehmet Efendi’dir : Bun
dan evvel Sinan Paşa’nın rakîbi Ferhad Paşa’nın idâmma otuz bin altın rüşvet 
mukabilinde fetva verdiğinden bahsedilen bu Şeyh-ül-îslâm için yukarda bu sene 
vukuâtımn «9 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. Dördüncü sadâretinden azledildiği 
zaman İstanbul ulemâsı harb cephelerinde sebeb olduğu maddî zayiatın kendisine 
tazmin ettirilmesini istemiş olduğu halde, ilmijTre sınıfının başında bulunan Şeyh- 
ül-lslâmın bu seferki tuhaf rolü her halde Sinan Paşa’nın «Kîsesi kebîr» olmasıyla 
izâh edilebilecek ve bilhassa bir din adamına hiç yakışmıyacak rollerdendir. — 
«Serdârlukda münhezim olduğundan ve uğursuzluğu ile şöhret bulduğundan zi
yâde âr lâhık» olduğundan bahsedilen ve doksanlık ihtiyar cüssesi ağrılar içinde 
kıvranan Koca-Sinan bu sefer «serdârlığa aslâ rağbet^ etmeyip pâdişâhı bizzat 
sefere çıkmıya teşvik etmiştir. Zâten Sinan Paşa işte bu son sadâretinde ölmüş
tür : Aşağıda 1596 =  1004 vukuâtmm <3 Nisan» fıkrasına bakmız).

21 Kânunuevvel =  18 Rebî’nl-âhir, Perşenbe : Sulh rehinesi olarak 
İstanbul’da bulıman Safav! şehzâdiesi Haydar-Mir^’nın ölümü.

(Bu sırada Safavî tahtında bulunan İran şâhı Birinci Abbâs’ın yeğeni, meşhur 
Şâh Ismâîl-l-Safavî’nin torununun torunu, Hudâbende-Muhammed-Şâh’ın torunu 
ve maktul Safavî veliahdi Koç-kapan Hamze-Mirzâ’nm oğlu olan bu Türk 
prensinin sulh rehinesi olarak Hasankale’deki Osmanlı karargâhma gelişi İçin 
1589 =  997 vukuâtmm «14 Teşrinievvel» fıkrasına, Hasankale’den İstanbul’a ge
lişi, hükümetle ahâli tarafından parlak merâsimle istikbâli ve mihmandarlığına 
meşhur Osmanlı müverrihi Selânikî-Mustafa Efendi’nin tâyini için 1590 =  998 
vukuâtımn «28 Kânunusâni» fıkrasma, Üçüncü Murad’ın huzuruna kabulü ve 
amcasınm gönderdiği muhteşem hediyelerin takdimi için gene o senenin «2»
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Kânunusâni» fıkrasına, işte bunun üzerine akdedilen OsmanlI - Safavî sulhü için 
gene ajmi sene vukuatının «21 Mart» fıkrasına ve küçük prensin İstanbul’da ya
pılan sünnet düğünü için de 1593 =  1001 vukuâtımn «17 Mayıs» fıkrasına bakı
nız. — Zavallı Haydar-Mirzâ’nın pek genç yaşında «Maraz-ı tâûn»dan öldüğü ri
vayet edilir ; Cenâzesi Eyüb’e defnedilmiş ve Üçüncü Mehmed’in emriyle üzerine' 
bir türbe yapılmışsa da, Kâtib-Çelebi’nin izahına göre ;
«Bir zamandan sonra düzdân-ı Acem izâmmı sirkat idüp Erdebîl’e götürdükleri 
şâyi' olmuş> dur!
Hattâ gene Kâtib-Çelebi «hâlâ türbe-i mezbûre kabrden tehî» demek suretiyle 
kendi zamanında mezarın boş olduğunu anlatır; her halde Şiîlerin Safavî şeh- 
zâdesini Sünnî toprağında bırakmamak için bu tehlikeli külfeti ihtiyâr etmiş 
olmaları lâzımgelir. — «Sicill-i-Osmânî^de gösterilen o5 Rebî’ül-Ahir =  8 Kânu
nuevvel Cuma» tarihi yanlıştır. — Vatanının hâricî siyasetine kurban olan bu za
vallı gurbet şehîdi Hasankale’deki Osmanlı karargâhma gelişinden ölümüne ka
dar Türkiye’de Milâdî takvim hesabiyle tam 6 sene, 2 ay, 8 gün kalmış ve bu 
müddetin 5 sene, 10 ay, 24 gününü de İstanbul’da geçirmiştir. Haydar-Mirzâ tak
riben 15-16 yaşlarında ölmüştür).

1596 = : 1004

3 Nisan =  4 Şa’ban, Çarşanba : Vezir-I-a’zam Koca-Sihan Paşa'nm 
ölilhnü.

(OsmanlI menbâlarında umumiyetle «5 Şa’ban Çarşanba» gününden bahsedilirse 
de, hakikî takvimde Çarşanba günü o ayın beşine değil, dördüne müsâdiftir. — 
Yaşmın sekseni çok geçtiğinde ittifak edilen Sinan Paşa’nm doksanını bile geç
miş olduğu hakkında da bâzı rivayetler vardır. — Koca-Sinan Paşa’nm bu son 
sadâreti 1595 .=  1004 senesi 1 Kânunuevvel =  28 Rebî’ül-evvel Cuma gününden bu 
güne kadar tam 4 ay, 2 gün sürmüştür : Tabiî bu hesapta ölüm günü sayılmamış
tır. — Sinan paşa’nm bundan evvelki dört sadâreti için 1580 =  988 vukuatının 
«25 Ağustos», 1589 =  997 vukuâtımn «2 Nisan», 1593 =  1001 vukuâtımn «28 Kâ
nunusâni», 1595 =  1003 vukuâtımn «7 Temmuz» fıkralarına ve bu beşinci ve 
sonuncu sadâreti için de 1595 =  1004 vukuâtınm «1 Kânunuevvel» fıkrasına ba
kınız. — Koca-Sinan bu son sadâretini Üçüncü Mehmed’in çıkacağı Eğri seferinin 
hazırlıklarıyla geçirmiştir. — Sinan Paşa, ikinci Selim, üçüncü Murad ve üçüncü 
Mehmet devirlerinde muhtelif serdârlıklarda ve üçüncü Murad’la üçüncü Meh
met devirlerinde de beş defa sadârette bulunmuştur : Sadâretlerinin ilk üçü üçün
cü Murad ve son İkisi de üçüncü Mehmet devirlerindedir. Arnavut devşirmelerin
den olan Koca-Sinan Paşa hilekârlığı, yalancılığı ve bilhassa palavracılığıyla m«sf- 
hurdur : Seciyye itibariyle :
«Zâtinde hod-fürûş ve hod-bîn ve Arnavûd-i anûd cinsinden lecûc ve pür-kibr-ü- 
kîn»
şeklinde tasvir edilir. En büyük ve en son fenalığı devletin başına on üç sene 
sürmüş bir «Nemçe seferi» açması ve en büyük iyiliği de Üçüncü Mehmet Eğri 
seferine çıkmadan evvel ölmesidir.
OsmanlI tarihinde bir «Don-Kişot» rolü oynıyan bu mağrur devşirmenin en 
meşhur palavraları ikidir : Biri vaktiyle Safavilere karşı Şark serdârlığını ya
kalamak için en yüksek perdelerden atıp tutarken şâhın kellesini getireceğin
den bahsetmesi ve İkincisi de son Avusturya seferini açmıya çalışırken impara
toru zincire vurup getireceğinden dem vurmasıdır ; Bunlar için 1580 =  987 vu- 
kuâtmm «7 Kânunusâni» ve 1593 =  1001 vukuâtımn «4 Temmuz» fıkralarına 
bakınız. — Azamet devrinin o muhteşem ordularına kumanda ederken elde edi
len bâzı muvaffakiyetler bu kof devşirmenin hesabına geçirilmiş olduğu için 
Koca-Sinan «Yemen fâtihi» ve «Tunus fâtihi» gibi parlak ve haksız lâkaplarla 
da anılır; halbuki İkinci Selim devrindeki Yemen harekâtı bâzı yerlerin Zeydî

F. : 11
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İmâmından istirdadına münhasırdır ve bunda da özdemlr-ogrlu Osman Paşa İle 
diğer bir takım şahsiyyetlerin de çok büyük rolleri vardır. Tunus fâtihliği de 
Kapdan-ı-deryâ Kılıc-Ali Paşa merhumun muazzam donanmasına dayanan ve
o donanmayla nakledilen ordunun serdârlığında bir kaç kale fethiyle istirda
dından ibarettir; yanında özdemir-otlu gibi, Küıc-Ali Paşa gibi büyük askerlerin 
bulunmadığ-ı Şark ve Garp serdârlıklarında Koca-Sinan hiç bir muvaffakiyet gös
teremediği gibi, devletin askerî şevket ve şöhretini de korkaklığı ve iktidarsızlığıy
la söndürüp lekelemekten başka bir şey yapamamış, küçücük Eflak voyvodasınm 
ordusuna bile fecî bir surette mağlûb olmuştur ; Bütün bunlar için ikinci ciltte 
1568 =  975 vukuatının «13 Mayıs» fıkrasına, 1568 =  976 vukuatına, 1569 =  976 
vukuatının «5 Kânunusâni», «3 ve 15 Mayıs», 1569 =  977 vukuatının «26 Tem
muz», 1570 =  977 vukuatının «18 ve 21 Mayıs», 1571 =  978 vukuatının «1 Mart», 
1574 =  982 vukuatının „15 Mayla», «24 Ağustos» ve «13 Eylül» fıkralarıyla bu 
üçüncü ciltte 1580 =  987 vukuatının «7 Kânunusâni», 1580 =  988 vukuatının 
«10 Teşrinievvel, 1581 =  989 vukuatının «22 Temmuz» ve 1595 =  1004 vukuâtmın 
da «27 ve 31 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız. — Hammer, Sinan Paşa’nın füc’eten 
öldüğünden bahsederse de, bâzı Osmanlı menbâlarında muhtelif hastalıklardan 
bahsedilir : Selânikî’ye göre altı gün yatmıştır; Müneccim-başı tarihiyle „Şa- 
kaayık» zeylinde ölüm hastalığı olarak «Maraz-ı zahîr ,=  Dysentcrie» den bahse
dilir.
Alim ve şâir düşmanı olmakla meşhur olan Koca-Sinan paşa hem halkın, hem 
münevver sınıfın nefret ve lâ’neti içinde can vermiş ve öldüğü zaman bu umumî 
nefret Türkçe ve Acemce şiirler ve ölüm tarihini gösteren kıt’alarla ifâde edilmiş
tir; meselâ Selânikî’nin «Emin Bey» isminde bir şâirden naklettiği şu tarih man
zumesinde Sinan Paşa’nın bilhassa âlimlerle şâirlerin yüzlerine karşı dâimâ sarfet- 
mek itiyadında olduğu «Toprak basma olsun!» sözü kendisine iâde edilmektedir :

Vâsıl-î Berzah Sinan Pâşây-ı hod-rây-î anîd 
Sâl-i ömrü zulm ile yetmişdi doksan yâşına 
Nasb-ı nefs itmişdi kesr-î ırzınâ her bî-kesün 
Kasd iderdî bir fakîrün etmeğînS âşma 
Kalb-i sahtinde yoğ îdî hiç terahhumdan eser 
Bakmaz îdî kimsenün gözden akan kan yâşına 
Her kese (Toprak bâşûnâ!) dir idî târih didüm 
Nola öldü îse ol bed-âhd (Toprak bâşına!)

Koca-Sinan Paşa’nın «hele eceli irişüp» işte böyle hâtıralar bıraktıktan sonra 
cenâzesi «Parmak-kapu kurbünde binâ eyledüğü türbesine» defnedilmiştir. — 
Hem «râşîlik», hem «mürteşîlik» le şöhret bulan Sinan Paşa muazzam bir ser
vet bırakmışsa da, Hazîneye olan bir borcuna mahsûben bütün bunlar zabtedil- 
miştir; tabiî bu servette rüşvet kadar ganimet pajn da vardır. Koca-Sinan Fa- 
şa’nın terekesi şöyle gösterilir :
600 bin duka altım — 2 milyon 9 yüz bin akça — 29 yük kıymetli taş — 20 çek
mece dolusu zeberced — 15 inci teşbih — 61 ölçek inci — 20 mıskal altın tozu —
2 elmas gerdanlık — 30 parça roza elması — 7 murassâ sofra — 32 murassâ kal
kan — 16 murassâ bilezik — 20 altın ibrik — 1 murassâ satranç takımı — 140 mu
rassâ miğfer — 120 murassâ kemer — Murassâ sahanlar — 600 saniur kürk — 
600 vaşak kürk — 30 siyah tilki kürkü — 1075 parça ipekli ve sırmalı kumaş — 
900 muhtelif cins kürk — 2 murassâ at haşası — inci işlemeli 30 eğer — 16 mu
rassâ eğer — 16 murassâ siper — 34 altın üzengi — Murassâ kıhçlar, yatağanlar, 
hançerler ve bozdoğanlar — 100 kantardan fazla gümüş kaplar — Hind, Çin ve 
Hoten eşyâları — Miskler, anberler, öd ve sandal ağaçlan — 1000 parça yün, 
çuha ve pamuklu elbise.
Tabiî konak eşyâları ve döşemeleriyle mutbak ve mehter takımları, hayvanlan 
ve emlâki bu hesaba dâhil değildir : Türk milleti, her türlü zararlarıyla ihânet-
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lerine katlandığı devşirmeleri asırlar boyunca işte böyle beslemiş, fakat bir türlü 
doyuramamıştır).

1596 =  1004 O S M A N L I  T A R İ H Î  163

4 Nisan =  5 Şa’ban, Perşenbe : İkinci vezir Dâmâd-tbrahim Paşa’nm 
ilk sadâreti.

(1595 =  1003 tarihindenbari ikinci vezirlikte ve Sadr-ı-a’zamlar sefere gittikçe 
Sadâret-Kaymakamlığmda bulunan bu Boşnak devşirmesi Dâmâd-îbrahim Paşa 
üçüncü Murad’ın kızı Ayşe-Sultan’ın kocası ve işte bundan dolayı üçüncü Meh- 
med’in eniştesidir. Kendisini şahsen tanımış müelliflerin seciyyesi hakkında 
verdikleri izâhâta göre iç-yüzü dış yüzüne uymaz ve dâimâ d'eğişen dış yüzü
nün bir görünüşü de başka görünüşünü tutmaz, mütelevvinlikte bûkalemûnu 
aratmaz pek değişken bir tip olduğu için «Âkıl-1 dîvâne-nümâ» «îçi pazarlu», 
«Evzâı gaayet şütür-gürbe, nev’i şahsına münhasır devletlü» gibi tasvirleri hep 
kendisine bakılarak çizilmiş hakikî portrelerdir! Osmanlı pâdişâhlarının son za
manlara kadar kullandıkları murassâ altın taht, İşte bu İbrahim Paşa’nın 
üçüncü Murad devrindeki Mısır mâcerâsınm mahsulüdür : 1585 =  993 vukuatı
nın «23 Eylül» fıkrasına bakınız. — Dâmâd-lbrahim Paşa, Koca-Sinan Paşa ile 
Ferhad Paşa arasındaki rekabet ve mücâdele devrinde hep Sinan Paşa taraf
tarlığı etmiş ve nihayet Ferhad’ın idâmında en büyük rolü oynamıştır ; 1595 =  
1003 vukuâtınm «12 Mayıs a fıkrasıyla 1595 .=  1004 vukuâtının «9 Teşrinievvel» 
fıkrasına bakınız. Fakat Sinan Paşa’nın sebeb olduğu Eflak felâketiyle nihayet 
foyası meydana çıktığı ve İbrahim Paşa’nın Ferhad Paşa’yı «bî-günâh» olarak 
İdâm ettirdiği anlaşıldığı için, üçüncü Mehmet ikinci vezirlikte bulunduğu için 
Sadâret sırası gelmiş olan eniştesini son tebeddüllerde ihmâl ederek iş başına 
getirmemiş, onun yerine Lala-Mehmet Paşa ile Koca-Sinan Paşa’yı getirdiği için 
Sinan’la İbrahim’in son zamanlarda araları açılmış ve hattâ Koca-Sinan doksan 
yıllık gövdesinin hastalıklı hâline bakmıyarak eski dostu ve yeni düşmanı İbrahim 
paşa’yı saray meydanında mızrakla mübârezeye dâvet etmekten ve hattâ pâdişâ
hın huzurunda meydan okumaktan bile çekinmemiştir! Eflak ve Macar cephele
rinde düşman orduları Türk şehirlerini yıkıp yakarak halkı kılıçtan geçirirken iş 
başında bulunan Devşirmeler de işte bu vaziyettedir! — İbrahim Paşa’nın pek 
mütehassir olduğu Sadâret mührü nihayet bu gün Ayasofya câmiinde Sinan 
Paşa’nın cenâze namazı kılınırken getirilip teslim edilmiş ve hattâ tebrikler 
bile cenâzenin önünde başlamıştır! — Dâmâd-lbrahim Paşa’nın üç sadâreti var
dır : Bundan sonrakiler için aşağıda 1596 =  1005 vukuâtının «5 Kânunuevvel» ve 
1599 =  1007 vukuâtının da «6 Kânunusâni» fıkralarına bakınız).

20 Haziran =  33 Şevval, Perşenbe : Üçüncü Mehmed’in İstanbul’dan 
«Eğri seferi» ne hareketi.

(Umumiyetle «24 Şevvâl Perşenbe» tarihinden bahsedilirse de, Perşenbe günü
o ayın 24 üne değil, 23 üne müsâdiftir : Zâten Selânikî tarihinin henüz basılma
mış olan yazma kısmmda «23 Şevvâl Perşenbe» tarihi vardır; onun için Ham- 
mer’deki «21 Haziran» tarihi doğru değildir. — Osman-Gazi’den Kanunî’ye ka-> 
dar 10 Osmanlı pâdişâhı eski Türk hükümdarlarının bizzat sefere çıkma an’a- 
nesine tamamiyle riâyet ettikleri halde, İkinci Selim’le Üçüncü Murad bu eski 
Türk türesini terkedip seferdeki serdârlarla idare etmiş ve kendileri hep sarayla- 
rmda yaşamışlardır. Üçüncü Mehmed’in babasıyla dedesi gibi saraya kapanmayıp 
daha evvelki ataları gibi ordunun başına geçip er-meydanına gitmesi bir çok teş
viklerle telkinlerden mütevellit bir hareket olmakla beraber, büyük bir meziyyet 
eseridir : Çünkü bu genç tecribesiz pâdişâhın üzerinde en büyük nüfuza 
flâhib olan anası Venedikli Safiyye-Sultan oğlunun sefere çıkmaması için olan



ca nüfuzunu kullandığı ve bu suretle onu el altından ve göz önünden uzaklaştırıp 
başka te’sirlere kaptırmamak istedig;! halde söz geçirememiş, Sultan Mehmet dev
letinin menfaatini kadm sözüne fedâ etmemek büyüklüğünü göstermiştir. — Pâ
dişâhın bu kararında âmil olan sebebler şunlardır :

1 — Eflak ve Macaristan cephelerinin perişan hâlini çok iyi bilen ve hattâ o 
perişanlığa korkak ve «Muhannes» oğluyla beraber sebeb olan Koca-Sinan paşa, 
yukar<îa 1595 =  1004 vukuâtının «1 Kânunuevvel» fıkrasında gördüğümüz son 
sadâretinde Serdân-ı-Ekremlik yükünü sırtına almıya cür’et edemediği içL.. 
genç pâdişaha ecdâdı gibi bizzat sefere çıkıp vaziyeti ıslâh etmesinden başka 
çâre kalmadığını anlatmış, halefi İbrahim Paşa da ayni fikri müdâfaadan başka 
çâre bulamamış ve Üçüncü Murad devrindenberi «Hâce-i-Sultânî» mevkiini mu- 
hâfâza etmekte olan meşhur müverrih Hoca-Sa’düddin Efendi de o yolda telkin
lerde bulunmuştur.

2 — Hudud boylarındaki valiler de pâdişâhın bizzat sefere çıkmasını istiyen arı
zalar göndermişlerdir.

3 — Yeniçeriler, pâdişâh başlarına geçmedikçe sefere gitmiyeceklerini söylemiş
ler ve hattâ bu hususta te’minât almak için çorba içmekten imtina etmişlerdir. 
Üçüncü Mehmet işte bu te’sirler altında ecdâdının izinden gitmiye karar ver
miş, bu karar ilân edilip kış mevsimi hazırlıklarla geçirilmiş, Belgrad’da erzak 
ve mühimmat biriktirilmiş, Vezir-i-a’zam Dâmâd-Ibrahim Paşa sefer Ser-asker- 
liğine tâyin edilmiş ve Hoca-Sa’düddin Efendi de pâdişâhın maiyyetine me’mur 
olmuştur ; Bunlardan başka vüzerâdan Cağal-oğlu Sinan Paşa, Nişancı Hamze- 
Çelebi, Baş-Defterdar İbrahim Efendi ve Yeniçeri-ağası Velî Ağa ile Anadolu 
ve Rumeli Kadı-askerleri =  Kazaskerleri de beraber gitmiş, İstanbul muhâfız- 
lığında da vüzerâdan Hadım-Hasan Paşa bırakılmıştır. — Mücevherler içinde 
beyaz bir kadife elbise giyip kavuğunu iki muhteşem sorguçla süsliyen Üçüncü 
Mehmet fevkalâde parlak ve tantanalı bir alayla Çavuşların :

— Sa\-ul! 
yahut :
— Irak dur!

sesleri ve halkın dualarıyla alkışları içinde bu gün öğleden evvel Topkapu-sara- 
yından Davudpaşa’da hazırlanan «Otâğ-ı-Hümâyûn„ a geçmiştir. Bu münâsebetle 
tuhaf bir telâkkiden bahsedilir ; Yolda sohbet için pâdişaha sırayla yaklaşmaları 
âdet olan Ulemâ Efendilerle Vüzerâ Paşalar uğur menbâı sayılan güneşe mâni 
olmıyacak surette hareket etmişlerdir! Eğri seferinin manzum ve mensur bir 
menzilnâmesini yazmış olan «Pojegalı-Mücellâ Efend'i» Baş-Kethudânm işâretiyle 
vüzerâ ve ulemâ tarafından yapılan bu ustahklı hareketleri şöyle anlatır :

,(... İşbu zikrolunan kimesneler otağa varınca [ =  varmcaya kadar] müsâhabet 
idüp ve bunların yanaşması lâzım oldukda güneş sağ cânibinde oldukda sol câ- 
nlbe yanaşurlar ve sağ cânibde bulunup sola yanaşmak lâzım geldükde uğur 
kesmeyüp Pâdişâhun ardından dolaşup sola yanaşurlar ve bunlara haber viren 
sağda Baş-Kethudâdur...»

Sultan Mehmet bu ilk sefer gecesini Davudpaşa sahrasındaki otağında geçirmiş
tir. — Bâzı OsmanlI menbâlannda bu seferin hedefi «Beç kal’ası teshiri», yâni 
Viyana fethi şeklinde gösterilir).

21 Haziran =  24 Şevval, Cuma : Üçüncü Mehmed’in Davudpaşa or
dugâhından hareketi.

(Buradan ikinci konak olarak «Küçük-Halkalı pmarı» na gidilmiştir: «Mehd-i 
Uiyây-ı Saltanat, Sadef-i Dürr-i Hilâfet» demlen Vâlide Safiyye-Sultan Halka- 
lı’ya kadar gelip oğlunu teşyi ettikten sonra İstanbul’a dönmüştür).
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1 Temmuz =  5 Zülka’de, Pazartesi: Ordunun Edirne’ye muvasalatı.

(Kâtlb-Çelebi Edirne’ye muvasalat tarihini «2 Zülka’de =  28 Haziran Cuma» 
gününe müsadif gösterirse de, hâdisâtı günü gününe tâkib edip manzum ve 
mensur bir menzilnâme yazmış olduğunu yukanki fıkrada görmüş olduğ:umuz 
«pojegalı-Mücellâ Efendi» ordunun «2 Zülka’de Cuma» günü Burgaz-ovasma, 
ertesi gpün Babaeski’ye, daha ertesi gün Hasköy’e ve nihayet :

On ikinci menzil oldû şehr-i Edirne konak

mısrâiyle de «5 Zülka’de =  1 Temmuz Pazartesi» günü on ikinci konak olan 
Edirne’ye gelindiğ'inden bahsetmekte olduğu için burada o rivayet tercih edil
miştir).

5 Temmuz =  9 Zülka’de, Cuma: Ordunun Edirneden hareketi.

(Kâtib-Çelebl ve ondan naklen Nâîmâ ,<8 Zülka’de =  4 Temmuz Perşenbe» grfinü 
hareket edildiğinden bahsederlerse de, Mücellâ Efendi Edirne’de «5 gün oturak» 
olduğundan bahsettiğine göre, muvâsalat günü hesab edilmek şartiyle bu gfün 
yola çıkılmış demektir ; Ayni menbâm bundan sonra gösterdiği tarihler de bunu 
te’yid etmektedir).

13 Temmuz =  16 Zülka’de, Cuma: Ordunun Filibe’ye muvasalata.

(Burada «dört gün oturak» olmuştur).

16 Temmuz s= 30 Zülka’de, Sah : Ordunun Filibe’den hareketi.

<Buradan Tatar-pazarcığı’na gidilmiştir).

30 Temmuz =  24 Zülka’de, Cumart^i: Ordunun Sofya’ya muvasalatı.

(Filibe’de olduğu gibi Sofya’da da «dört gün oturak» olmuştur).

30 Temmuz p= 4 Zülhicce, Salı: Ordunun Niş önlerinde konakla  ̂
ması.

(Ertesi gün Morava boyuna varılmıştır :• Bâzı menbâlarda «5 Zülhicce» gösteri
lirse de doğru değildir. — Son zamanlarda Bosna hududundaki «Klis» kalesi 
üzerine yürüyen düşman kuvvetleri üzerine asker sevkedip mağlûb ettirmiş olan 
Bosna valisi vezir Ahmed Paşa’dan bu gün zafer alâmeti olarak iki bin kelle, iki 
kumandanla 300 esir ve 30 bayrak gelmiş ve bunlar sefer neticesi hakkında 
,„Fâl-i hayr» addedilmiştir).

9 Ağustos =  14 Zülhicce, Cuma : Ordunun Belgrad’a müvâsalatı.

(Belgrad’a top ve tüfek şenlikleri yapılarak ve vüzerâ tarafından idarelerindeki 
askerlerle «Alay gösterilerek» girilmiş, parlak merâsimle karşılanan pâdişâh 
şehrin karşısındaki «Hünkâr-tepesi»nde kurulan otağına inmiştir. — Belgrad’da 
on bir gün kalan Üçüncü Mehmet son harb hsuzırlıklarıyla meşgul olmuş
tur, — Pâdişâh buraya gelirken bir kaç günlük yoldan istikbâle çıkıp süslü as
kerleriyle «alay gösteren» ve yukarda 1595 =  1003 vukuâtınm „7 Ağustos» ve
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«2 Eylül» fıkralarında gördüğümüz Usturgon felâketine sebeb oI<îutu için «Mu- 
hannes ibni muhannes» denilen Koca-Sinan-oğlu Mehmet Paşa nihayet cürmünün 
cezâsını çekerek vezâret payesi kaldırılıp Belgrad kalesine hapsedilmiş ve tekmil 
emval ve emlâki de müsâdere edilmişse de, üç gün sonra Cagral-oğ-lu Sinan Pa- 
şa’mn şefâatiyle maatteessüf affedilerek vezâreti iâde edihniş, fakat müsâdereden 
dolayı „mühimmât-ı seferden habbeye mâlik olmamakla» Belgrad muhâfızlığnnda 
bırakılmıştır!).

21 Ağustos =  26 Zülhicce, Çaı^anba : Ordunun Sava köprüsünden 
Sirem yakasına geçişi.

(Belgrad’da on bir gün kaldıktan sonra on ikinci gün hareket eden ordunun 
Sava köprüsünden geçip girdiği «Sirem sahrâsı» için ikinci ciltte 1521 =  927 vu
kuatının «26 Temmuz» fıkrasına bakınız. _  Bu hareket bâzı menbâlarda «27 Zül
hicce Çarşanba» gününe müsadif gösterilirse de, Çarşanba günü o ayın 27 sine 
değil, 26 sma müsadiftir. — ErdellUere karşı Tımışvar muhafızlığında bulunan 
vezir Hadım-Cafer Paşa’yı takviye için Karaman beylerbeyi Hızır paşa bu gün 
yola çıkarılmıştır).
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1596 =3 1005

25 Ağustos =  1 Muharrem, Pazar : Varadin =  Petervaradin civa
rında Tuna üzerine köprü kurulmıya İMişlaması.

(Bu işe me’mur olan Yeniçeri-ağası Velî Ağa önden gönderilmiş olduğu için, 
nehirden sevkedilmiş olan «yüz kıt’a dunbaz gemileriyle» her iki sahilden işe 
başlanıp üç gün çahşılarak «altı yüz zirâ’» uzunluğunda büyük bir köprü ku
rulmuştur : Bu köprü Varadin’le Titel arasındadır. — Bir rivayete göre İnşaâtm 
idaresine Velî Ağa’dan evvel Koca-Sinan-oğlu Muhannes-Mehmet Paşa gönderil
mişse de. Yeniçeriler kendisini öldürmiye kalkıştıkları için «Mulıannes ibni 
muhannes,, vaktiyle er-meydanlarından kaçtığı gibi şimdi de köprü başından kaç
mış ve işte bunun üzerine Velî Ağa gönderilmiştir! — Aşağıda bu sene vukuâtının 
«30 Ağustos» fıkrasına da bakınız).

26 Ağustos =  2 Muharrem, Pazartesi: Slankamen =  Salankamen 
harb-meclisinin karan.

(üçüncü Mehmed’in riyaset ettiği bu tarihî mecliste şu iki mesele müzakere 
edilmiştir ;

1 — isyan hâlinde bulunan Erdel =  Transyivania üzerine mi, yoksa Avusturya 
işgalindeki Macar arâzisine mi yürümek daha doğrudur?

2 — AvusturyalIlara karşı gidildiği takdirde, Komorn =  Komran ve Eger =  
Eğri kalelerinden hangisinin hedef ittihâz edilmesi daha doğrudur? Arâzisi su
lak ve bataklık olan Erdel’in askerî harekâta müsâid olmamasından dolayı bi
rinci meselede Avusturya cephesi tercih edilmiş ve ikinci mesele de Eger =  
Eğri kalesinin askerî ehemmiyetiyle arâzisinin kıymetli mâdenleri Komorn'a ter
cih edilmesiyle neticelenmiştir. — Raab =  Yanık kalesi civârında bulunan ve 
OsmanlI menbâlarında «Komran» demlen Kornom kalesinin Koca-Sinan Paşa 
tarafından altı gün süren neticesiz muhâsarası için yukarda 1594 =  1003 vu- 
kuâtının «16 ve 22 Teşrinievvel» fıkralarma bakınız. — Slankamen’de iki gün 
kalınmıştır. — O sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi, padişah
tan «1 Muharrem =  25 Ağustos Pazar» günü İstanbul’a g«Ien bir «Hatt-ı-Şerîf „ 
de Eğri üzerine hareket edilmekte olduğundan bahsedildiğini söylediğine göre.



«2 Eylül» fıkralarında gördüğümüz Usturgon felâketine sebeb olduğu için «Mu 
hannes ibni muhannes» denilen Koca-Sinan-oğlu Mehmet Paşa nihayet cürmünür 
cezasını çekerek vezâret pâyesi kaldırılıp Belĝ rad kalesine hapsedilmiş ve tekmi 
emval ve emlâki de müsâdere edilmişse de, üç gün sonra Cağal-oğlu Sinan Pa 
şa’mn şefâatiyle maatteessüf affedilerek vezâreti iâde edilmiş, fakat müsâdçredeı 
dolayı ,,mühimmât-ı seferden habbeye mâlik olmamağla» Belgrad muhâfızlığınd'! 
bırakılmıştır!).

21 Ağustos = ; 26 Zülhicce, Çarşanba : Ordunun Sava k^rüsünden 
Sirem yakasına geçişi.

(Belgrad’da on bir gün kaldıktan sonra on ikinci gün hareket eden ordunuı 
Sava köprüsünden geçip girdiği «Sirem sahrâsı» için ikinci ciltte 1521 =  927 vu 
kuâtının «26 Temmuz» fıkrasına bakınız. _  Bu hareket bâzı menbâlarda «27 Zül 
hicce Çarşanba» grfinüne müsâdif gösterilirse de, Çarşanba günü o ayın 27 sin( 
değil, 26 sına müsâdiftir. — Erdellilere karşı Tımışvar muhafızlığında bulunaı 
vezir Hadım-Cafer Paşa’yı takviye için Karaman beylerbeyi Hızır paşa bu güı 
yola çıkarılmıştır).
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1596 =a 1005

25 Ağustos :=  1 Muharrem, Pazar : Varadin =  Petervaradin cîvâ- 
nnda Tuna üzerine köprü fcurulmıya başlaması.

(Bu işe me’mur olan Yeniçeri-ağası Velî Ağa önden gönderilmiş olduğu için 
nehirden sevkedilmiş olan «yüz kıt’a dunbaz gemileriyle» her iki sâhilden iş< 
başlanıp üç gün çalışılarak «altı yüz zirâ’» uzunluğunda büyük bir köprü ku
rulmuştur : Bu köprü Varadin’le Titel arasındadır. _  Bir rivayete göre inşaâtır 
idaresine Velî Ağa’dan evvel Koca-Sinan-oğlu Muhannes-Mehmet Paşa gönderil
mişse de. Yeniçeriler kendisini öldürmiye kalkıştıkları için «Muhannes ibn 
muhannes» vaktiyle er-meydanlanndan kaçtığı gibi şimdi de köprü başınd'an kaç
mış ve işte bunun üzerine Velî Ağa gönderilmiştir! — Aşağıda bu sene vukuâtınır 
1,30 Ağustos>> fıkrasına da bakınız).

26 Ağustos =  2 Muharrem, Pazartesi: Slankamen =  Salankamen 
harb-meclisinin karan.

(üçüncü Mehmed’in riyaset ettiği bu tarihî mecliste şu iki mesele müzakere 
edilmiştir ;

1 — isyan hâlinde bulunan Erdel =  Transyivania üzerine mi, yoksa Avusturya 
İşgalindeki Macar arazisine mi yürümek daha doğrudur?

2 — AvusturyalIlara karşı gidildiği takdirde, Komorn =  Komran ve Eger =  
Eğri kalelerinden hangisinin hedef ittihâz edilmesi daha doğrudur? Arâzisi su
lak ve bataklık olan Erdel’in askerî harekâta müsâid olmamasından dolayı bi
rinci meselede Avusturya cephesi tercih edilmiş ve ikinci mesele de Eger =  
Eğri kalesinin askerî ehemmiyetiyle arâzisinin kıymetli mâdenleri Komorn'a ter
cih edilmesiyle neticelenmiştir. — Raab =  Yanık kalesi civarında bulunan ve 
OsmanlI menbâlarmda «Komran» denilen Komorn kalesinin Koca-Sinan Paşa 
tarafından altı gün süren neticesiz muhâsarası için yukarda 1594 =: 1003 vu
kuatının «16 ve 22 Teşrinievvel» fıkralarma bakınız. — Slankamen’de iki gün 
kalınmıştır. — O sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi, pâdişâh
tan «1 Muharrem =  25 Ağustos Pazar» günü İstanbul’a gelen bir «Hatt-ı-Şerîf„ 
de Eğri üzerine hareket edilmekte olduğundan bahsedildiğini söylediğine göre,



bu kararın daha evvel verilmiş ve bu günkü harb meclisinde de meselenin son defa 
olarak tetkik edilmiş olması lâzımgelir).

30 Ağustos =  6 Muharrem, Cuma : Ordunun Varadin köprüsünden 
geçişi

(Bu köprünün inşâsı «4 Muharrem =  28 Ağustos Çarşanba» günü tamamlan
mış ve inşaâta me’mur olan Yeniçeri-ağası o gtin askeriyle karşı yakaya geçmiş
tir : Yukarda bu sene vukuâtınm «25 Ağustos» fıkrasına da bakınız. Pâdişâhın 
orduyla geçişini Kâtib-Çelebi o tarihten iki gün sonra işte bu güne müsâdif gös
terir; zâten Mücellâ Efendi’nin menzilnâmesinde de «Cuma» kaydi vardır. Bâzı 
menbâlarda Yeniçerilerin geçmesine tesadüf eden «4 Muharrem,, tarihi pâdişâhın 
orduyla geçtiği gün gibi gösterilirse de doğru değildir).
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3 Eylül =3 10 Muharrem, Sah : Hatwan kalesinin sukutn.

(Düşman ordusunun muhâsarasma ağrıyan bu kale iki defa imdâd istemiştir r 
İkinci istimdad, yukârıki fıkrada gördüğümüz köprüden geçen ordunun Sze- 
gedin ovasında ilerlediği sıradadır : Üçüncü vezir Cağal-oğlu Sinan Paşa derhal 
on bin askerle yola çıkarılıp Tımışvar muhâfızı Ca’fer Paşa ile onu takviye 
için gönderilmiş olan Karaman beylerbejri Hızır paşa da yardıma me’mur edil
mişse de, Cağal-oğlu düşmandan çekinip ağır davrandığı için Szolnok’da Ca’fer 
Paşa kuvvetleriyle birleştiği sırada Hatwan müdâfileri «vire ile», yâni canla
rına dokunulmamak şartiyle teslim olmak mecburiyetinde kalmışlar ve buna 
rağmen tamamiyle kılıçtan geçirildikleri gibi «nisâ ve sıbyân dahî cümleten 
katl-i-âm;^ edilmiş ve kale de temelinden jnkılmıştır : Bu katl-i-âmda halkın de
rileri yüzülmek ve âzâlan parçalanmak gibi vahşetler de irtikâb edilmiştir! Bu 
müdhiş fâciamn en büyük mes’ûliyeti Cağal-oğlu denilen İtalyan devşirmesine 
aid olduğu halde «aslâ mazhar-ı itâb olmaması» bir çok menbâlarda çok haklı 
hajrretlerle karşılanır! Üçüncü Mehmet felâket haberini alınca Cağal-oğlu’nu yalnız 
geri çağırıp biraz tekdir etmekle iktifâ etmiştir! — Elli iki sene Türk idaresinde 
kalmış olan Hatwan kalesinin Kanunî devrinde fethi için 1544 =  951 vukuâtınm 
«23 Nisan» fıkrasına ve bu seferki Hatwan fâciasma karşı yapılan haklı ve meşrû 
mukabele için de aşağıda bu sene vukuâtınm «13 Teşrinievvel,, fıkrasına bakmız).

7 Eylül =  14 Muharrem, Cumartesi: Rumeli beylerbeyi SokuUu- 
oğlu Haşan Paşa’mn Szegedin’de orduya iltihâkı.

(Altın ve çelik zumlar içindeki askerinin gösterdiği muhteşem alay çok takdir 
edilmiştir. Theisz =  Tisa nehri yoluyla Belgrad’dan gönderilen muhâsara top
larıyla mühimmatı da burada orduya gelmiş ve Haşan Paşa bunların Szol- 
nok’a kadar gemilerle ve oradan Eger =  Eğri önlerine de kızaklarla şevkine 
me’mur olmuştur. — Ordu Szegedin’de iki gün kalmıştır. — Yukarıki fıkrada 
bahsettiğimiz Hatwan faciasının da burada haber alındığı rivayet edilir).

21 Eylül =  28 Muharrem, Cumartesi : Üçüncü Mehmed’in Eger =  
Eğri ovasına muvasalatı.

(Pâdişâh daha evvelden kurulmuş olan «Otâğ-ı-Hümâyûn» a inmiştir. — Ordu
da bulunan Peçevî-Ibrahim Efendi’nin kaydine göre Üçüncü Mehmet o gün 
varoşa «üşündü olunup» hücumlarla zabtını istemişse de «henüz asker konmak 
ve çadırların kurmak üzre olmağla irteye» bırakılmıştır).



21/22 Eylül =  28/29 Muharrem, Cumartesi/Pazar gecesi: Eğri 
ahâlisinin varoşu ateşleyip kaleye kapanmaları.

(Asker sabaha karşı varoşa girmiş ve yangından kurtulan bir çok eşyâ ve erzak 
ganimet olarak müsâdere edilmiştir. Hoca-Sa’düddin’in kaleme almış oldug:undan 
Tıahsedilen Eğri fetihnamesinde bu varoş «Mahmiye-i Galata mânendi» gösteri
lir. — Bu vak’a bâzı menbâlarda ikinci ve hattâ üçüncü gecelere müsâdif göste- 
Tilirse de, orduda bulunan Peçevi’nin kaydi daha kuvvetlidir).

24 Eylül t= 1 Saf er, Sah: Eger =  Eğri muhasarası.

•(Türklerin Bğri/Egre, Macarların Eger, Almanların Erlau ve Lâtinlerin de Agria 
dedikleri müstahkem şehir Budin’in 137 kilometre şimalişarkîsinde ve Theisz
— Tisa nehrinin kollarından olan ajmi isimdeki Eger suyunun üstündedir. Çok 
mühim bir mevki olan, bu büyük kale Kanunî devrinde serdâr Ahmed Paşa tara
fından 39 gün muhasara edilmişse de, mevsim ilerlemiş ve şiddetli bir kış bas
mış oldufu için fethedilememiştir : ikinci ciltte 1552 =  959 vukuatının «9, 19, 
"29 Ejflül,) ve «19 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız. Hattâ Kanunî’nin son Sziget- 
var seferinde başlıca hedeflerinden birinin Eğri fethi olduğundan ve Szigetvar’dan 
evvel orayı muhâsara etmek istediği halde vaziyet icâbı olarak ilkönce Sziget- 
var’ın muhasarasına mecbur olduğundan bile bahsedilir ; 1566 =  973 vukuâtının 
«1 Mayıs» ve «29 Haziran» fıkralarma bakınız. Her halde Eğri fethinin impara
torluk siyaseti bakımından asırlardanberi tâkib edilen büjrük bir hedef olduğu 
muhakkaktır. — Kâtib-Çelebi’nin «Fezleke» sinde ve ondan naklen Naîmâ tari
hinde Eğri kalesinin o zamanki askerî vaziyeti şöyle anlatılır :

«Kal’a-i mezbûre mesâfe-i baîdeden hemçü kûh bir kal’a-i bî-misâl müşâhede 
olunup kat-ender-kat burçları, yanların korur bârûlan ve cevânib-i erbeasın göz
ler dolma palankaları ile asi hisâr bir dağ üzre vâki’ olup üç cânibi kesme kaya 
üzerinde muhkem taş ve kireçle mülemma’-u-masnû’ ve için bir vechille dolma ki 
top kâr eylemez ve cânib-i şarkîsinde bir ma’denî dağ muttasıl olup istihkâm içün 
bir arîz-ü-amîk hendek kesilmiş ve varoşu dahî kireç ile binâ olunmuş bir hısn-ı 
hasîn idi».

Bu sırada Eğri kalesi muhâfızlığında Osmanlı menbâlarının «Çasârun akrabâ- 
smdan» gibi gösterdikleri «Paul Nyary» ile ikinci derecede dokuz kumandan 
daha vardır. Ateş açılmadan evvel üçüncü Mehmet bunlarla şehir ahâlisine hi- 
tâben şu mealde bir «Emr-i-Şerîf» göndererek teslim teklifinde bulunmuştur : 
«Eğri içinde olan beğler ve sair ahâli! Bilmiş olun ki şevketle azîmetüm Eğri 
fethidür; imdi evvelâ Allâh-u-Teâlâ emriyle sizi dînimize da’vet iderüz : Eger 
müslüman olursanız size zararum yokdur; hâlinüz üzerinde emvâl-ü-emlâkinüze 
kemâ-kân tasarruf idüp âsûde olun. Eger dîne gelmezsenüz kal’ayı bırağup 
memleketinüze çıkup gidesüz! Yohsa bu da’vetün birini kabûl itmeyüp şöyle ki 
ceng-ü-cidâle mübaşeret olunup bana karşı top ve tüfeng ve humbara atarsa- 
Tiuz, Allâh ve Resûl-Ullâh hakkıyçün sizi katl-i-âm idüp birinüzü halâs eyle
mem, bilmiş olasuz!».
Mahsurlar bu teklifi reddedip „Emr-i-Şerîf»i götüren adamı da casuslukla ithâm 
ederek zindana attıklan için derhal ateşe başlanmıştır. Muhâsaranm bu ilk günü 
beş koldan meterisler kurulduğu ve bu kollara Vezir-i-a’zam Dâmâd-Ibrahim 
paşa ile vüzerâdan Cerrah-Mehmet, Hadım-Ca’fer ve Rumeli beylerbeyi Sokullu- 
oğlu Haşan Paşalarla Yeniçeri-ağası Velî Ağa’nın kumanda ettiği rivayet edilir; 
Cağal-oğlu Sinan Paşa da «ordu etrâfını muhafazaya» me’mur olmuştur. Eğri mu- 
hâsarasmda kullanılan «yirmi üç pâre tûb-i kal’a-kûb» Eğri fetihnâmesinde 
«Ejderhâ-peyker kal’a-kûb tûblar» diye tasvir edilir. Orduda bulunan Peçevî-îb- 
rahim Efendi bunların şiddetli bombardımanını :
«Şöylece o<J iderlerdi kİ dâneleri biribirine müzâhame virir dimek gelürdü; gâhî 
münâvebe ile birinün sadâsı munkatı’ olmadan birine od iderler idi»
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şeklinde anlatır. Kâtib-Çelebl’ye göre «câ-becâ lâğımlar urulmağa» da bu günden 
itibaren başlanmıştır).

25 Eylül == 2 Saf er, Çaı^anlm: Muhasara hattında altıncı cephenin 
açılması.

(Bu g:ün Bu din muhafızlığında bulunan Sokullu ailesinden Anadolu beylerbeyi 
Mehmet Paşa ile Haleb beylerbeyi Çerkes-Mahmud Paşalar askerleriyle orduya 
iltihâk ettikleri için, yukarıki fıkrada gördüğümüz beş koldan başka altıncı bir 
kol daha kurulup kumandanlığına Mehmet Paşa tâyin edilmiştir).

4 Teşrinievvel =  11 Safer, Cuma : Eğri dış-kalesinin fethi.

(Umumiyetle «12 Safer Cuma» tarihinden bahsedilirse de, hakikî takvimde Cu
ma günü o ayın 12 sine değil, 11 ine müsadiftir. — «Uç kat hisâr» diye târif 
edilen bu dış-kaleye Osmanlı menbâlarında «Nemçe kal’ası» denir ; Aşağıda bu 
sene vukuâtının «12 Teşrinievvel» fıkrasına da bakınız. — Bu günkü muvaffa
kiyete çok tuhaf bir sebeb gösterilir : Rivayete nazaran müdâfiler dış-kaledeki 
Türk esirlerini berhava etmek için bir lâğım patlatmışlar ve Türk askerleri de 
bunu bizim taraftan atılmış bir lâğım zannedip hücuma geçerek o sırada açıl
mış olan bir gedikten içeri girmişlerdir! Fakat orduda bulunan Peçevî böyle 
bir vak’adan bahsetmeyip kaleyi hücumla alınmış gösterir. — Dış-kalede bulu
nan düşman askerinden 5 - 6  bin kişinin kılıçtan geçirildiği ve mütebakisinin de 
iç-kaleye çekildiği rivayet edilir. — Feridun Bey «Münşeât» ının 1275 tab'ının 
ikinci cildindeki «Eğri fetihnâmesi» nde bu vak’a Safer ayının 17 nci Cuma gününe 
müsâdif gösterilirse de, bu bir tertip hatâsıdır).
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5 T^rinievvel 12 Safer, Cumartesi: tç-kalenin tazyiki.

(Dış-kalenin fethi üzerine ateş iç-kale üzerine teksif edilmiş ve bir taraftan da 
lâğım açılmıya başlanmıştır).

12 Teşrinievvel =  19 Safer, Cumartesi: Eğri iç-kalesinin «Vire ile» 
fethL

(Dış-kalenin fethindenberi iki üç defa lâğımlar atılıp gedikler açılmışsa da ge- 
ce-gündüz yağan şiddetli yağmurların arâziyi çamur deryasına çevirmesi taar
ruz hareketlerini çok güçleştirmiştir; fakat bu müşkilâta rağmen askerin hücumda 
gösterdiği gayret kalenin vaziyetini «fethe karîb» bir hâle getirdiği için mahsurlar 
nihayet teslim teklifinde bulunmuşlardır ; Kale muhâfızı Nyary ile dokuz arka
daşı bu gün Türk ordugâhma gelmiş ve bunlara mukabil rehine olarak Szolnok 
sancaJt-beyi Bektaş Bey de içeri gönderilmiştir. Yegâne teslim şartı olarak bu 
kumandanların şahıslarına münhasır olmak üzere verilen «Hatt-ı emân» da üçün
cü Mehmed’in :

— Bindüğüm at ve kuşanduğum kılınç hakkıyçün!
diye bir Türk askerinin ağzına en çok yakışacak mükaddesât üzerine and içip 
te’minftt verdiğinden bahsedilir : Aşağıki fıkraya da bakınız. — Teslim teklifinin 
„Vakt-i duhâ» ya, yâni kuşluk vaktine tesadüf ettiğinden bahsedilirse de, gü
nünde ihtilâf vardır : Kâtib-Çelebi teklifin «18 Safer =  11 Teşrinievvel Cuma» 
gününe tesadüf ettiğinden ve bu gün de kalenin işgal edilmiş olduğundan bahset
tiği halde, Naîmâ teklifi bu güne ve teslimi de ertesi güne müsâdif gösterir; 
orduda bulunan peçevî’ye nazaran «mâh-ı mezbûrun on dokuzuncu günü istîmân» 
etmişlerdir; Eğri fetihnamesindeki teslim tarihi de bunu te’yid etmektedir :



«... Bârek-Allâh-üs-Sebt ki mâh-ı mezbûrun on dokuzuncu günüdür, kal’a-i mez- 
bûre bi-avn-lllâhi-Teâlâ bi-t-tamâm-i-ve-l-kemâl feht-u-teshir olunup etrâf-u-ek- 
nâfda olan kUâ’-u-kurâ-u-dıyâ’ ile kabza-i tasarruf-i Mülûkâneme dâhil olmağın...>■ 
Bu senenin «24 Eylül =  1 Safer Salı» günü başlamış olan Eğri muhasarası o 
günden bu ĝ üne kadar tam 18 ĝ ün sürdükten sonra 19 uncu gün kale fethedil
miş demektir .■ Muhâsaramn 20 gün sürdüğü hakkındaki rivayet doğru degrUdir. —  
Bâzı OsmanlI menbâlarında Eğri şehrinin dış-kalesine «Nemçe-kal’ası» denildiği; 
gibi bu iç-kalesine de «Macar-kalesi» denilir. — Başkumandan Nyary ile beraber 
on kişiyi bulan kale kumandanlarından ikisi Üçüncü Mehmed’in huzurunda ihtida 
edip Türk tâbiiyyetine girdikleri için hü’atlerle taltif edilmişlerdir. — Bu büyük 
muvaffakiyet top şenlikleri ve Mehter takımlarının çaldıkları «Feth-u-nursat nev- 
betleri» ile tes’id edilip orduda şenlikler yapılmıştır. — Kalenin işgaline Anadolu 
beylerbeyi Haşan Paşa ile bundan bir gün evvel Velî Ağa’nın yerine Kapucu-başı- 
lığından Yeniçeri-ağası olan Destârî/Sarıkcı-Mustafa Ağa me’mur edilmiş. Eğri 
beylerbeyliğine Erzurum beylerbeyi Sofu-Sinan Mehmet Paşa tâyin olunmuş ve 
işte bu suretle Kanunî devrinde fethedilememiş olan Eğri kalesi nihayet üçüncü 
Mehmet devrinde Türk hâkimiyyetine girmiştir).
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13 T^rinievvel t= 20 Safer, Pazar: Avusturjalılarm Hatwan 
katl-i-âmma mukabele olmak üzere Eğri’den çıkan Avusturya askerleri
nin kılıçtan geçtrilmesL

(Yukarda bu sene vukuâtının «3 Eylül» fıkrasında gördüğümüz Hatwan fâciasm- 
da canlarına dokunulmamak şartiyle teslim olan Türk askerleriyle ahâlisinin de
rileri yüzülerek ve parçalanarak katl-i-âm edilmeleri Türk ordusunda çok haklı 
bir intikam hissi bırakmıştır : Eğri fethi o müthiş faciadan 40 gün sonradır ve 
tabiî o millî mâtem henüz bütün şiddetini muhâfaza ediyor demektir. Zâten hudut 
askerleri arasında Eğri’ye karşı ötedenberi derin bir kin beslendiği ve hattâ :

Yokdur sizünle viremüz
Eğrilü gidi Eğrilü

gibi Türkler yakılıp Eğri mudâfilerine aman verilmiyeceği çoktanberi mâlûm ol
duğu da rivayet edilir, işte bundan dolayı bu gün mağlûplar memleketlerine 
doğru kaleden çıkıp giderlerken Yeniçerilerle hudut askerleri Kırım-Tatarla- 
rıyla beraber üzerlerine saldırıp beş bin kişiden hi-ç birini sağ bırakmamak şar
tiyle Hatwan şehîdlerinin intikamını almışlardır, üçüncü Mehmed’in atıyla kı
lıcına yemin ederek Eğri kumandanlarına verdiği «Emân» şartı bu kanlı vak’a ile 
bozulmuş değildir: Çünkü o «Hatt-ı emân» yalnız kumandanların şahıslarına 
aittir; orduda bulunan ve bu hattı o kumandanların ellerinde bizzat görmüş 
olan Peçevî bu noktayı «ancak Eğre’den çıkan beğlere ve beyzâdelere diyü tahsis 
buyurulmuş idi, bi-d-defât ellerinde görmüşüz» şeklinde tasrih ettiği gibi, Hammer 
bu vak’ayı Hatwan fâciasmın karşılığı gösterir. — Gene bu gün, düşmanın yıkıp 
yakmış olduğu Hatwan kalesinin yeniden inşâsına Karaman beylerbeyi Ca’fer Pa
şa me’mur edilip derhal yola çıkarılmıştır).

18 Teşrinievvel =  25 Sa’fer, Cuma : Eğri’de ilk Cuma namasn.

(Bütün kale fetihlerinde riâyet edilen millî an’ane mucibince şehrin büyük ki
lisesi fetih timsâli olarak derhal camiye tahvil edilmiş olduğu için, üçüncü 
Mehmet bu gün top şenlikleri içinde parlak bir alayla bu «kilise-câmii»nde Cuma 
namazını kılmış ve nâmına hutbe okunmuştur).



22 Teşrinievvel = ; 29 Saf er, Sah: Eğri kalesini kurtanmya gelen 
düşman ordusuna karşı Hadım-Ca’fer Paşa’nın kahramanca mağlûMy- 
yeti.

(A\-usturya arşidüklerinden Maximilien’le âsi Erdel voyvodası Sigizmond Bat- 
hory’nin kuvvetlerinden mürekkep olan bu ordu Eğri kalesini muhâsarad’an 
kurtarmak için gönderilmişse de, Sigizmond’un gecikmesi bu kararın neticesiz 
kalmasına sebeb olmuş ve bunun üzerine düşman ordusu Eğri’den kalkacak 
Türk ordusunu yolda bastırmak için o civarda vaziyeti kollamıya başlamıştır : 
OsmanlI menbâlarmda «Jigmond-ı lâîn» denilen Sigismond için yukarda 1594 =  
1003 vukuâtmm «5 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. — Düşmanın maksadiyle 
mevkii «dil»lerle casuslardan haber alınınca dördüncü vezir Hadım-Ca’fer Paşa 
bir baskın hareketine me’mur edilerek 15 bin askerle derhal yola çıkarılmıştır ; 
Bu hareket 27 Safer =  20 Teşrinievvel Pazar gününe müsadiftir. Bu sırada düş
man ordusu «Cincia» suyunun büyük bir bataklık teşkil ettikten sonra Theisz =  
Tisa nehrine döküldüğü sâhaya tesadüf eden «Keresztes/Keresztes-mezoe» ovasm- 
dadır : Bu ovanın Macarca ismini OsmanlIlar Türkçeye terceme ederek «Haç- 
ovasıj^Haç-ova„ demişlerdir; bataklık ovanın ortasındadır : üçüncü Mehmed’in 
Haç-ova zafernamesinde buraya «Azfut/Azkut» şekillerinde okunabilecek bir isim 
verilmektedir. — Cesur ve zeki bir kumandan olan Ca’fer Paşa düşman üzerine 
varmadan vaziyeti keşfettirip «asker-i deryâ-misâl» olduğunu anlayınca kendi 
kuvvetinin böyle bir teşebbüse kâfi gelemiyeceğini derhal orduya bildirmişse de, 
cür’etsizliğine hamledilerek şiddetle tekdir edilmiş ve kendisini takviye için gön
derilen yeni Rumeli beylerbeyi sâbık Yeniçeri-ağası Veli paşa ile beraber:

— Düşmanı haklıyasun!

diye derhal taarruza me’mur olmuştur! Bu suretle zavallı Ca’fer Paşa’nın ku- 
mandasmdaki kuvvet 20 - 30 bin kişiyi bulmuşsa da, bir taraftan «şiddet-i bürû- 
det sahrâda durulamaz» dereceleri bulduğundan ve bir taraftan da «küffârun 
kesretini istimâ’ iden» asker muhakkak bir ölüme gitmek istemediğinden, efrâ- 
dın ekserisi «girü orduya avdet» ettiği için Paşa’nın emrinde ancak 4 -5  bin 
kişi kalmıştır! işte buna rağmen sırf şerefini kurtarmak için taarruz mecburi
yetinde bırakılan Ca’fer Paşa, Hammer’i bile hayran eden bir «arslan cesare
tiyle» harbetmiş, bu harb esnâsında Velî Paşa dayanmak imkânı olmadığı için 
çekilip gitmiş ve bir rivayete göre de harbden evvel Ca’fer Paşa’yı ric’ate iknâ 
edemeyince geri dönmüş, Ca’fer Paşa gene döğüşmekte devam edip «Rüstemâne 
erlükler eylemiş» se de nihayet askerinin ekserisi dağılmış ve mühim bir kısmı 
şehîd düşmüş olduğu için, akşam karanlığında üzengisine yapışan ağalarının 
ısrâriyle harb meydanından çekilip orduya dönmek mecburiyetinde kalmıştır ; Ca’
fer Paşa’mn bütün ağırlıkları düşman eline geçmiş olduğundan bahsedilir. Tabii 
bu fâcianın bütün vebâli körükörüne taarruz emri veren Vezlr-i-a’zam Dâmâd- 
Ibrahim paşa Ue diğer «Vükelây-ı devlet» denilen Devşirmelere aittir. — Bu 
vak’a üzerine Velî Paşa azledilerek Rumeli beylerbeyliğine tekrar Sokullu-oğlu 
Haşan Paşa tâyin edilmiştir. — Bâzı menbâlarda bu muharebe «1 Rebî’ül- 
evvel =  23 Teşrinievvel Çarşanba» gününe müsâdif gösterilir).

23 Teşrinievvel =  1 Rebî’ül-evvel, Çarşanba : Eğri harb meclisinin 
düşman üzerine hareket karan.

(Eğri önündeki «Otâğ-ı-Hümâyun,, da Vezir-i-a’zam Dâmâd-îbrahim Paşa’nm 
riyâset ettiği bu harb meclisinde a’zâ ekseriyyetinin Eğri fethinde uğranılan za- 
yiâttan ve mevsimin ilerlemiş olmasından dolayı düşmanla temâs edilmeksizin 
avdet fikrini müdâfaa ettiğinden bahsedilir; «Hâce-i-Sultânî» sıfatiyle bu sefer
de pâdişâhın yanmda bulunan «Tâc-üt-tevârîh» müellifi Sa’düddin Efendi’hin 
iki büyük hizmeti vardır : Biri işte bu ric’at fikrine karşı hiç bir Osmanlı pâ-
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dlşahnm düşmandan yüz çevirmemiş oldu|:unu, Eger Türk ordusu düşman üzerine 
3rürümezse düşmanm Türk ordusuna karşı daha büyük bir cür’etle saldıra- 
cağmı ve Rumeli beylerbeyi Haşan Paşa kumandasmda bir kuvvet sevkı teklifine 
karşı da bu muazzam tehlikenin izâlesi öyle bir Paşa işi olmayıp tekmil orduyla 
beraber bir pâdişâh işi olduğunu anlattıktan sonra üçüncü Mehmed’in huzuruna 
çıkıp ona da fikrini kabul ettirmiş olmasıdır. Hoca-Sa’düddin’in ikinci büyük hiz
meti için aşağıda bu sene vukuâtınm «26 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız).

24 Teşrinievvel =  2 ReM’ül-evvel, Perşenbe : Ordunun Eğri’den 
Haç-ova’ya hareketi.

(Yeni bir vilâyet merkezi ittihâz edilen Eğri kalesinin muhâfazası, yukarda bu 
sene vukuatının «12 Teşrinievvel» fıkrasında buranın beylerbeyliğine tâyin edil
diğini gördüğümüz Sofu-Sinan Paşa’ya havâle edilmiş ve kendisine bir mıkdar 
askerle top ve cephâne bırakılmıştır. — «Askerün ekseri zahîresüz, atı ve kendü 
ac ve muhtâC), olduğu halde, bir akşam evvel münâdiler :
— Gazây-ı ekberdür!
diye nidâ ettikleri için derhal hazırlıklar görülmüş ve bu sabah erkenden hareket 
edilmiştir. — Bâzı menbâlarda hareket tarihi bundan bir gün evveline müsâdif 
gösterilir).

24/25 Teşrinievvel =  2/3 Rebî’ül-evvel, Perşenbe/Cuma gecesi: 
Üçüncü Mehmed’in ordu Baş-kumandanlığuıı Vezir-i-a’zama bırakıp İs
tanbul’a dönmek arzusundan vazgeçirilmesi.

(İlk ve yegâne silâh tecribesinde idrâk ettiği Eğri fethinin zafer neş’esi içinde 
bir an evvel pâyıtahtına dönmek istiyen genç ve tecribesiz pâdişâh Haç-ova’ya 
giden ordunun bu gün ikindi vakti konakladığı menzilde gurubdan sonra bir
denbire İstanbul sarayını özliyerek Vezir-i-a’zam Dâmâd-Ibrahim Paşa’ya hitaben 
çadırdan çadıra şu meâlde bir «Hatt-ı-Şerîf-i acîb-ül-unvân» gönderilmiştir • 
«Sen ki lalamsun, bunda muhârebe içün seni Serdâr-ı asker-i zafer-şiâr idüp ben 
bu aradan İstanbul’a revâne olsam olmaz mı?,,!
«Can başına sıçrayıp mütehayyir» olduğundan bahsedilen Vezir-i-a’zam hu misil 
görülmemiş Hatt-ı-Şerîf’deki istimzâca menfi cevap yazdırdığı sırada birden
bire huzûra çağırıldığı için cevabı yarıda bırakıp yatsı vakti «Otâğ-ı-Hümâ- 
yûn»a gitmiş ve düşmanla harbe tutuşulacağı sırada 'oöyle bir hareketin asker 
arasında yapacağı fena te’sirlerden bahsederek pâdişâhı o sevdâdan vazgeçir- 
miştir. — Kâtib-Çelebi ile Naîmâ bu meseleyi hem «1/2 Rebî’ül-evvel =  23/24 
Teşrinievvel Çarşanba/perşenbe,, gecesine, hem „3/4 Rebî’ül-evvel =  25/26 Teş
rinievvel Cuma/Cumartesi» gecesine müsadif gibi gösteren müphem ifâdeler kul
lanmakta iseler de, ordunun bulunduğu mevki hakkında verdikleri izâhatla bâzı 
Garp menbâlarınd'aki kayitlere göre bizim burada esas ittihâz ettiğimiz tarihin 
daha doğru olması lâzımgelir).

25 Teşrinievvel =a 3 Rebî’ül-evvel, Cuma-; Haç-ova meydan muha  ̂
rebesinin neticesiz kalan birinci günü.

(Keresztes =  Haç-ova harb meydanının mevki ve vaziyeti için yukarda bu se
ne vukuâtınm «22 Teşrinievvel» fıkrasma bakınız. — Bâzı Osmanlı nenbâların- 
da ve hattâ Üçüncü Mehmed’in İstanbul’a gönderdiği zafernâmede düşman or
dusunun mevcûdu 300 bin gösterilmekteyse de, bu muharebede bizzat bulun
muş olan Peçevî-Ibrahim Efendi’nin kaydine göre imparatorluk ordusu muh
telif Avrupa milletlerinden toplanmış 4 - 5  yüz kişilik 200 küsur alaydan mü
rekkep 100 - 120 bin kişiden ibarettir; gene ayni menbâda Osmanlı ordunun da
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50 binden fazla Kapu-kulundan ve 50 - 60 bin eyâlet askeriyle Tatar atlısından 
mürekkep 100 - 110 bin mevcûdundan bahsedildiğine göre, iki taraf kuvvetleri 
arasında bir teâdül var demektir; bâzı Garp menhâlannda Hıristiyan ordusunu 
60 bin kişiden ibaret gösteren rivayet doğru değildir.
Düşman ordusu Avusturya arşidüklerinden Maxmillen’le Erdel’ln âsi voyvodası 
Sigismond Bathory’nin kumandasındadır. Haç-ova zafernâmesinde bu ordu 
6 -7  kralın askerinden mürekkep gösterilir ve bunlar da Beç =  Viyana, yâni 
Avusturya, İspanya, Rim-Papa =  Roma Papa’sı, Duka =  Floransa büyük-du- 
kalığı, Françe =  Fransa ve Erdel =  Transyivania şeklinde sıralanır; Peçevî de 
«Nemçe hanâziri»n<îen başka Macar, Çeh =  Çek, Leh =  Polonya vesaire aske
rinden bahsetmektedir ; Zâten Garp menbâlarında da Avusturya, Alman, İtal
yan, Macar ve Erdel kıt’alanndan bahsedilir . — Düşmanın en mühim üstün
lüğü topçusundadır : Uzun zaman dünya birinciliğini muhafaza eden Türk top
çuluğunun artık durgunluk devrine ĝ irmiş olduğu ve buna mukabil Garp top
çuluğunun da uzun menzilli toplarla çok mühim bir üstünlük te’min etmiye 
başladığı muhtelif Osmanlı menbâlarmda tesadüf e(îüen :
«Melâînün gaayet mesâfe-i baîdeye sürer kalanburnaları var idi : Hattâ bir d&- 
ne Saadetlü Pâdişahun alayı üzerinden geçdi ve alayun ardmda biraz sekdi» 
gibi kayitlerden ve düşmamn «Ehl-i İslâmî aslâ yaklaştırmadıkları» hakkındaki 
izahlardan anlaşılmaktadır. Fazla olarak. Üçüncü Murad devrindenberi Os
manlI ordu teşkilâtının bozulmıya başladığı ve bilhassa disiplin bakımından va
ziyetin çok bozuk olduğu umumiyetle kabul edilen bir hakikattir. Haç-ova mey
dan muharebesinin bu ilk günü, iki ordu arasmdaki büyük bataklığın her iki 
tareiftan «yer yer geçidleri» nin zorlanması ve nihayet ikindi vakti düşmem ta- 
rafmdan Osmanlı yakasına geçen beş altı bin kadar suvâri ve piyâdenin Fetih- 
Giray İdaresindeki Tatar askeriyle Cağal-oğlu kumandasındaki Türk çarhacısı 
tarafından İmhâsiyle geçmiştir : Düşman askerleri beri tarafa geçince Tatarlarla 
Çarhacıların «bir mıkdar kaçamak gösterüp» onları üslerinden uzaklaştır
dıktan sonra veyahut pusudan çıkıp düşmamn arkasmı çevirmek suretiyle im- 
hâ ettikleri, kaçanların Tatar atlıları tarafından kovalanıp temizlendiği riva
yet edilir. Bu vak’ada düşmanm oDitmar von Koenisberg» ve Bavyeralı «Frons- 
berger» gibi mühim kumandanları da telef olmuştur.
Haç-ova zafernâmesinde büyük bir mübâlâga İle bu gün 200 bin kâfir imha 
edildiğinden bahsedilmesine mukabil Hammer tarihinde işin ehemmiyeti kü
çültülmek için iki taraftan ancak bir kaç yüz kişi telef olduğundan bahsedi
lir! — Akşam-üstü yağmur başladığı için iki taraf da askerlerini çekmiş, «ol gice 
karağollar ile ve kemâl-i ihtiyât ile» sabahlanmış ve hattâ «askerün ekseri at 
arkasında gönderine dayanup durmuş»dur. — Hammer, Ca’fer Paşa’nın yukar
da bu sene vukuâtmm «22 Teşrinievvel» fıkrasında bahsi geçen muharebesiyle 
bu g^nkü ve ertesi günkü muharebeleri fasılasız olarak üç gün üstüste olmuş 
gibi gösterdikten sonra, bu günkü harbi «24 Teşrinievvel» ve aşağıki fıkrada 
göreceğimiz büyük muharebeyi de bir gün fâsılayla «26 Teşrinievvel), günlerine 
müsâdif göstermek suretiyle kendikendini nakaetmiştir. Bâzı Osmanlı menbâla- 
nnda da bu günkü muharebe «4 Rebî’ül-evvel Cuma» gününe müsâdif gösterilir ; 
Fakat Cuma günü o ayın 4 üne değil, Süne müsâdiftlr).

26 T^rinlevvel =  4 Rebî’ül-^vvel, Cumartesi : Haç-ova meydan 
mtıharebesinin ikinci günü: Osmanh tarihinde parlak bir zaferle netice
lenen büyük meydan muharebelerinin sonuncusu.

(Bu ikinci glîn «Ale-s-seher» başlıyan karşılaşmada ordu merkezindeki «Livây-ı- 
Saâdet/Sancâğ-ı-Şerîf» in altında duran Üçüncü Mehmed’in sağında vüzerâ, 
solunda Hâce-i-Sultânî Sa’düddin Efendi ile «Sadreyn» denilen Anadolu ve Ru
meli Kadı-askerleri/Kaaaskerleri yer almış, an’ane hilâfına olarak yerleri değiş
tirilip sağ cenâha konulan Anadolu askerinin kumandası Anadolu beylerbeyi 
Mehmet paşa’ya, sol ceBah kumandanlığı da Rumeli beylerbeyi Sokullu-oğlu
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Haşan Paşa’ya verilmiş, üçüncü vezir Cağ:al-og:lu Sinan Paşa talia =  pişdar ku
mandanlığına tâyin edilmiş ve Fetih-Giray idaresindeki Tatar askeri de birlikte 
harekete me’mur olmuş, cephede zincirlerle birbirine bağlı toplar kuvvetli bir 
müdâfaa hattı teşkil etmiş ve en arkaya konulan ordu ağırlıklarının muhâfazası 
Müteferrika-ağası Yunus Bey’e bırakılmıştır. _  Düşman ordusu «Tabur,, yahut 
^clstaburj, denilen ve Haç-ova bataklığının öte yakasında bulunan müstahkem or
dugâhında hareketsiz durmakta olduğundan ve hattâ bataklık geçitlerini de boş 
bıraktığmdan, Türk ordusu sabahleyin ileri hareket edip karşı yakaya geçmiş, 
vüzerâ «Pâdişâhı batakdan öte geçirmeyüp Otâğ-ı-Hümâyûn önünde durgurup 
hâssa-i Hümâyûn olan huddâm-ı zevil-i-ihtirâmından gayri ne kad'ar tavâif-i as- 
keriyye var ise» kâmilen orduyla hareket etmiş, Talia =  Pişdar kumandanı 
Cağal-oğlu Sinan Paşa düşmanı .«tabur/Istabur» undan çıkmıya mecbur edecek 
hareketler yapmışsa da, zayıf bir rivayete göre öğle vaktine kadar düşman or
dusu olduğu yerde top ve tüfek ateşleri açıp Türk askerinin daha fazla yaklaşma
sına mâni olmakla iktifâ etmiş ve nihayet ikindiye doğru «ıstabur» dan alay alay 
çıkmıya başlamıştır. Bu sırada Üçüncü Mehmet ((Otağ-ı-Hümâyûn„ civârmda bir 
yere «seccâde döşedüp» zafer duâsına koyulmuş ve ordusunun mukadderâtmı 
Vezir-i-a’zam İbrahim Paşa ile diğer vüzerâya bırakmıştır!
Bu büyük meydan muharebesinin teferrüâtı itibariyle Osmanlı menbâları ara
sında bâzı tehâlüfler bulunduğu gibi, bunlarla Garp menbâları arasında da bir 
takım farklara tesadüf edilir; buradla harb harekâtını bizzat tâkib etmiş olan Pe- 
çevî-lbrahim Efendi’nin rivayeti tercih edilmekle beraber, diğerleri de ihmâl edil
memiştir.
İkindiye doğru «Tabur/Istabur» dan çıkmıya başlıyan düşman alaylarının «btr 
azîm dağ gibi» görünen heybetli manzarasını tasvir ettikten sonra:
«Çünkim taburdan ayrıldılar ve alay alay olup Ehl-l-Islâm üzerlerine geldiler, bi- 
züm bir alayımız mukavemet idemedi ve bir âdem karşulanna gidemedi; illâ 
cümlesi perâkende ve perîşân oldu»
diye harb harekâtmı müteessir bir şâhit ifâdesiyle anlatmıya başlıyan Peçevî, Ru
meli askeriyle bir geçit başını tutan Sokullu-Hasan Paşa’nın «bir an mukaabele 
ıdemedüğünden ve bir hatve karşulanna gidemedüğünden» yana yakıla bahset
mektedir : Düşman alayları Rumeli askerini tüfek ateşiyle dağıttıktan sonra Türk 
ordusunun merkezine saldırmış ve «bî-bâk ü bî-pervâ içine dâhil olup gaaret-ü- 
yağmâya koyulmuşlardur^,!
Kâtib-Çelebi’ye göre de düşmanın «ıstabur» dan hareketi üzerine bir iki bin 
Tatar askeri arkadan bir çevirme hareketi yapmak istemiş, fakat şiddetli bir 
mukabele karşısında yardımsız kalan Tatarlar Osmanlı ordusunun sağ cenâhı 
üzerine püskürtülünce bu cenâh karmakarışık olup bozguna uğramış ve işte 
bunun üzerine Osmanlı ordusu batakhğın beri yakasına çekilirken takibe uğ
rayıp o sırada sağ cenâha yardım için gönderilen Sokullu-oğlu Haşan Paşa düş- 
manm arkasını çevirmek istemişse de, top ve tüfek ateşine tutulan askeri dağı
lınca kendisi de üç dört adamıyla kaçmış ve nihayet düşman askerleri otaklarm 
bulunduğu yere kadar sokulup yağmaya başlamışlardır! Osmanlı vaziyetini kur
taran en mühim âmil, arşidük Maxmilien’in yasağına rağmen kendilerini zabtede- 
miyen askerlerinin bu çılgınca yağmacılığında gösterilir; Peçevî bu çılgınlığı da 
şöyle anlatır :
«Bir iki bayrak ile bir nice mel’ûn Hızâne-i-Amire üzerine geldi; muhâfazasmda 
olan Yeniçeri ve Bölük halkı önlerinden ayrıldı; melâîn bayrakların Hazîne 
sandukları üzerine dikdiler ve bir kaç bî-dîn sanduklar üzerine çıkup tança 
t =  dans] oynamıya başladılar»!
Bu sırada Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin meşhur «Hırka-i-Şerîf» ini gi
yip şanlı kargısını dizlerinin üzerinde tutarak seccâdesinde göz yaşları döktüğün
den bahsedilen üçüncü Mehmet «Otâğ-ı-Hümâyûn„ uyla «Hazîne-i-Âmire» sinin 
bu perişan hâlini «bir ok atımı» mesâfeden görünce yanında bulunan Hâce-i-Sul- 
tftnî Sa’düddin Efendi’ye :
— Efendi, şimdensonra ne çâre itmek gerek
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suâliyle artık mağlûbiyyeti kabul edip kaçmaktan başka çâre kalmadığını anlat
mak istemiştir; Selânikî tarihinin yazma kısmındaki izâhâta göre Vezir-i-a’zam 
Dâmâd-Ibrahim Paşa’nın da hiç bir ümidi kalmamış ve hattâ pâdişâhın kıyafeti
ni değiştirip kaçırmak için tertibâta bile başlamıştır! Bilhassa vak’ada hazır bu
lunan Peçevî’nin kaydine göre :
«Ol hinde îç-oğlanlarınd:an çatma serâser kaftanlu ve serâser arakıyyelü, belki 
otuz kadar iç-oğlanı, kimi eğerlü kimi eğersüz atlara sarılup kaçarlar; şâir as
kerden firâr idenlere ekser bunlar bâis oldu; Saâdetlü Pârişâhı suâl idenlere :
— Bir koçuya bindi ve Mîr-âhûr önüne düşdü, dahî vakt-i asrda gitdi! 
dimeğ-le firârîlerün firânna bu bed-bahtlar sebeb olmuşlardur».
Kaçanların Budin, Eğri ve Belgrad taraflarına doğru sırra kadem bastıkları ri
vayet edilir ; Bâzı ecnebi menbâlarmda pâdişâhı Szolnok yahut Eğri kalelerin
den birine kaçmış gösteren rivayetler her halde işte bu vaziyetten galat olmalı
dır. üçüncü Mehmed’in yukarda gördüğümüz acı suâliyle «Tâc-üt-tevârîh» in bü
yük müellifi Hoca-Sa’düddin Efendi’nin Türk ordusuna son büyük meydan mu
harebesini kazandıran merdâne ceyabı işte bu ümitsiz gibi görünen vaziyettedir; 
Hoca’nın şu cevabı pâdişâhı kaçmaktan vazgeçirip son âna kadar sebat ettirdiği 
için, ordunun büsbütün dağılmasına mâni olup harbin bütün mukadderâtını bir
denbire değiştirmiştir :
— pâdişâhum, lâzım olan yirinüzde sabit ve ber-karâr olmakdur; cengün hâli 
budur; ecdâd-ı izâmunuz zamânında olan tabur muharebeleri ekser böyle vâki’ ol- 
muşdur : Mu’cizât-ı Muhammed Aleyhi-s-selâm ile inşâ’-Allâhu-Teâlâ fırsat-u 
nusrat Ehl-i-îslâmundur! Hâtır-ı Şerifinüz hoş dutun!
Düşman ordusunda bulunan bir ressam Üçüncü Mehmed’i at üstünde ve yanında 
bulunan Hoca Efendi’yi de işte bu telkinât esnasında gösteren bir resim yapmış 
ve harbden bir müddet sonra Peçevî-Ibrahim Efendi bu levhadaki sîmâların asılla- 
rına ne kadar benzediğini görüp hayret etmiştir : Fakat hakikatte üçüncü Meh
met o sözleri at sırtında değil, seccâde üstünde dinlemiştir.
OsmanlI tereddi ve inhitatının ilk a’râzı hemen her sâhada görülmiye başlamış 
olmakla beraber, azamet devrini devam ettiren bünyevî kuvvetler henüz 
tamamiyle zâil olmuş değildir; bu hâlin en güzel delillerinden birini llmiyye 
sınıfının en mühim şahsiyyetlerinden olan bir zâtin sonuna kadar mukavemet 
telkin ettiği gün diğer birinin de müridiyle beraber arslan gibi çarpışarak şe- 
hîd olmasında gösterebiliriz : Eğri seferinde ordu vâızlığına tâyin edilen bu 
mümtâz âlim, Üsküdar’daki Şemsipaşa câmiiyle tekyesinin talâkat ve belâga- 
tiyle meşhur vâızı ve «kibâr-ı meşâyih» den sayılan şeyhi «Yayabaşı-zâde îlyâs- 
oğlu Hızır Efendi» dir; bir rivayete göre bir gün evvelki ilk muharebede ve daha 
kuvvetli bir rivayete göre de bu günkü geçit müsademelerinden birinde yüz 
müridiyle beraber Allâhma kavuşmuş ve mubârek na’şı Tatarpazarcığı’na nak
ledilip oranm «Dülbend-zâde câmii» civârına defnedilmiştir: Fâtih ve Kanunî 
devirlerindeki muharebelere iştirâk eden ulemâ ile müridler ve softalardan bâ- 
zılan için birinci ciltte 1453 =  857 vukuatının „27 ve 29 Mayıs» fıkralarıyla ikinci 
ciltte 1521 =  927 vukuâtmın «1, 11 ve 22 Haziran» fıkralarına bakmız.
Vak’ada hazır bulunan Peçevî’nin izahına göre vaziyetin birdenbire düşman aley
hine dönmesi gurûba doğrudur ; Aç gözlü Hıristiyan askerlerinin Türk çadırla
rına dağıldıkları ve harbi unutup yağmaya daldıkları sırada Osmanlı karargâhın
daki «At oğlanı, Aşci, Başçı, Deveci, Katırcı ve şâir Karakullukçu tesmiye olunan 
guzât câ-be-câ çadırları zabteden melâîne çadır kazması ve odun yarması ve bal
tası ve koltuk gördesi ve lobut makuulesi ve sopası ile hücum idüp» yağmacıları 
tepelemiye başlayınca her taraftan :
— Kâfir kaçdı!
çığlıkları yükselmiye başlamış, etrâfa dağılan Türk askerleri bu sesleri işidince 
•derhal düşmana saldırmış, imparatorluk ordusunda müdhiş bir panik başlamış, 
OsmanlI sağ cenâhını bozan 20 bin düşman suvârisi 15 - 20 dakikada batak
lığa sürülüp imhâ edilmiş, Tatar atlıları darmadağın kaçan Avusturya askerle
rini kovalayıp kılıçtan geçirmiş ve işte bu sür’atle yatsıdan evvel 50 bin düş
man yere serilip 95 - 97 - 100 topla bir çok cephane zabtolunmuş ve düşman
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ordugâhı yağma edilirken 10 bin duka altını da bulunup Hazîne’ye mal edilmiş
tir ; Iş bu şekil alınca arşidük Maximilien’le Erdel voyvodası Sigismond’un ve 
diğer mühim kumandanlardan her birinin başka bir tarafa savuştukları rivayet 
edilir. Müneccim-başı’mn «yüz elli bin kâfir hâk-i helâke düşmüş» ve «beş jrtiz 
pâre top» zabtetmiş göstermesi mübâlâgalıdır. OsmanlI tarihinde parlak bir 
zaferle neticelenen son büyük meydan muharebesi işte budur. Bu muhteşem 
zaferİH te’mininde askerini pusudan çıkarıp birdenbire düşman üstüne saldıran 
Talîa kumandanı Cağal-oğlu Sinan Paşa ile Kırım hânı Gazi-Giray’m kardeşi 
Fetih-Giray’ın çok büyük rollerinden bahsedilirse de, Cağal-oğlu’nun rolü çok 
şüphelidir : Aşağıda bu sene vukuatının «27 Teşrinievvel» fıkrasına bakmız. 
Üçüncü Mehmed’in İstanbul’a gönderdiği zafernâmede düşmanın Osmanlı ka
rargâhına kadar sokulabilmesi bir harb hîlesiyle izah edilirse de, her halde bu 
izahın efkâr-ı-umumiyyeye karşı zarurî bir te’vilden ibaret olması lâzımgelir : 
Çünkü OsmanlI menbâlannda bile düşman ordusunun ikindiden gurûba kadar 
süren gaalib vaziyeti en samimî teessürlerle itiraf edilmektedir. Bununla bera
ber, Haç-ova zaferi sırf bir tesadüf eseri midir? Böyle bir iddiâmn doğru ola- 
mıyacağım gösteren bir çok deliller sayılabilir : Her şeyden evvel, Hoca-Sa’düd- 
din Efendi’nin pâdişâhı sonuna kadar mukavemet ve sebâta teşvik etmesi umu
miyetle zannedildiği gibi yalnız «kuvvet-i kalbiyle hüsn-i i’tikaadını» değil, her 
halde bir ümide dayandığım ve hattâ kendisince mâlûm bir tedbirden müsbet bir 
netice beklediğini gösterir; böyle olmajonca öyle bir şahsiyyetin o kadar büyük 
ve müdhiş bir mes’ûliyyeti sırf tesadüfün muhtemel bir mu’cizesine bel bağlıjrarak 
yüklenmek ihtimâli yoktur. Selânikî tarihinin yazma kısmında bu vaziyete te- 
mûs edilirken, pâdişâhı kaçırma tehirleri ittihâz etmek istiyen Vezir-i-a’ssam İbra
him Paşa’ya rekabet eden Talîa kumaHdam Sinan Paşa’nın her türlü merâsim 
icâbâtını bir tarafa bırakarak :
— Bre zâlim!
diye bağırıp tıpkı Hoca-Sa’düddin gibi sonuna kadar sebat tavsiye ettiğinden 
ve hattâ zaferin mutlaka te’min edileceğini söylediğinden bahsedilmesi de her 
halde son bir tedbire bel bağlandığını gösterir. Zâten orduda bulunan Peçevî’nin 
kaydine göre bütün ordu dağılmamış, «asker-i Islâmun belki dört bölüğünden bir 
bölüğü ihtiyâr-ı firâr idüp hebâya irmiş» ve dörtte üçü harbe devam etmiştir: 
Düşman askerinin «Otâğ-ı-Hümâyûn„ a saldıran kısmı yağmacılığa koyulduğu sı
rada diğer kısımları Kâtib-Çelebi’nin izâhma göre Türk askeriyle göğüs göğüse : 
«Seyf ile birbirine girüp tüfengden ferâgat olunmuş, boğaz boğaza yaka yakaya 
ceng»
edilmiştir. Tabiî böyle bir vaziyette bütün üstünlük düşman tarafında olmakla 
beraber, Türk ordusu için hiç bir ümit kalmamış değildir; bilhassa pusuda bulu
nan Türk ve Tatar askerlerindlen büjKik «siler beklendiği muhakkaktır.
İşte bütün bu delillerden anlaşıldığına göre üçüncü Mehmed’in harb meydamn- 
dan İstanbul’a gönderdiği zafernâmede düşmanın karargâh çadırlarına kadar 
sokulabilmesini Türk ordusunun bir harb hîlesiyle izâh etmesi ne kadar mü- 
bâlâgah ise, Osmanlı müverrihlerinin Çaldıran ve Mohaç zaferlerine benzettik
leri bu muhteşem «gazây-ı ekber» i sırf bir tesadüf eseri ve hattâ bir mu’cize 
gibi göstermeleri de o kadar hatâlıdir. Her halde bu büyük meydan muharebe
sinde ’Türk ordusunun en parlak meziyyeti, çok üstün bir vaziyet te’min etmiş 
olan düşmanın son anlardaki yanlış hareketlerinden büyük bir ustalık ve soğuk- 
kanhhkla istifade etmiş olmasında gösterilebilir.
Bu muhteşem zaferden lâyıkıyle istifade edilmemiş olmasını Peçevî-Ibrahim 
Efendi şöyle tenkid etmektedir :
,(Bu bir gazây-ı ekber olmuşdur; belki şimdiye değin olan tabur muharebele
rinde meydanda bu kadar kâfir leşi kalmamışdur. Mohaç gazası bundan az değül, 
bundan artuk gazây-ı azîmdür; ve illâ bu gazada meydanda hâk-ü-bûn i'çre galtto 
olan küffâr-ı bed-peymân Mohaç gazâsınun zı’fı mıkdârı idüğünde gü- 
mân yok dur; ancak ol gazâda Saâdetlü pâdişâh Budun’a geldüğü ve memâlik-i 
küffârı seby-ü-gaaret itdürdüğü bu gazâdan artukdur. Eger bundan dahî Saâ-
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detlü Pâdişâhumuzu Budun’a götürelerdi, cemî’ serhad karaları bıragılur ve 
tasarruf-i İslama girerdi. Bâri ol kış Belgrad’da kışlatmış olsalar ve evvel-ba- 
hârda azîmetimüz Bec’dür dişeler, Nemçe kâfirleri Eflak ve Boğdan gibi haraca 
kesilmek mukarrer idi. Takdir hod bu mıkdâr imiş.
Bu büyük zaferin gün tarihi için yukarıki fıkranın sonuna bakınız).

26/27 Teşrinievvel =  4 /5  Rebî’ül-evvel, Cumartesi/Pazar gecesi : 
Vezir-i-a’zam Dâmâd-lbrahim Paşa azledilmediği halde Sadâret maka
mına Cağal-oğlu Sinan Paşa’nm tâyininden dolayı birbirinden bihaber 
iki Vezir-i-a’zam türeyişi.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz zafer kazanıldığı anda Talîa =  Pişdar kuman
danlığında bulunan üçüncü vezir Cağal-oğlu/Cağal-zâde Sinan Paşa hemen pâdi
şâhın huzuruna koşup Vezir-i-a’zam İbrahim Paşa’nın henüz harb meydanında 
bulunmasından ve Hoca-Sa’düddin Efendî’nin de ona karşı kendisine tarafdâr 
olmasından istifade ederek :

— Bu yüz akluğuna ben sebeb oldum! Bu fethe kulunuz sebeb olmuşdur!
gibi «vâfir lâf-u-güzâf ile» Sadâretin kendisine tevcihini istirham etmiş ve Hoca 
Efendi de kendisini desteklediği için Üçüncü Mehmet muvafakat etmiştir! Bunurt 
üzerine alel-usul pâdişâhın elini öptükten sonra çadırına gid'en Sinan Paşa :

— Vezir-i-a’zam oldum!
diye herkese el öptürüp tebrik kabul ederken, henüz azledilmediği ve hattâ 
«Mühr-i-Hümâyûnj, kendisinde olduğu için hiç bir şeyden haberi olmıyan Dâ
mâd-lbrahim Paşa da huzûra girip ve padişahtan iltifat görüp çıktıktan sonra 
kendi çadırında harıl harıl çalışıp ,<ln’âm-u-ihsân ile asker halkını» taltif etmekte 
ve «evâmir-i şerîfe yazdırıp firar itmiş askeri döndürmeğe ulaklar göndermek- 
de»dir! İşte bu suretle tJ’çüncü Mehmet hem eniştesi İbrahim Paşa’yı maka
mında ibka etmiş, hem Cağal-oğlu Sinan paşa’ya Sadâret tevcih etmiş olduğu 
için, OsmanlI tarihinde hiç görülmemiş bir garibe olarak Sadâret makamında bir
birinden bihaber iki Sadr-ı-a’zam birden ortaya çıkmış demektir ve bilhassa bir 
gece zafer akşamı olduğu için bunların her ikisi de büyük bir faaliyet içinde 
muhtelif emirler vermişlerdir! Bu vaziyete göre Üçüncü Murad’ın bir aralık
3 ay, 9 gün Sadâret makamını ilga etmiş olmasına nazire olmak üzere oğlu ve 
halefi üçüncü Mehmet de bir tek Sadâret makamında iki Sadr-ı-a’zam kullanmış 
demektir : Sadâretin ilgası için yukarda 1580 =  988 vukuatının «28 Nisan» fıkra
sına ve bir gece süren bu ikinci garabete nihayet verilmesi için de aşağıki fıkra
ya bakınız).

27 Teşrinievvel =  5 Rebî’ül-evvel, Pazar: Vezir-i-a’zam Dâmâd-lb
rahim Paşa’nm azliyle Sadâret makamının Cağal-oğlu Sinan Paşa uhde
sinde takarrürü.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz iki Vezir-i-a’zamdan Dâmâd-lbrahim Paşa gecele
yin olduğu gibi ertesi sabah da vazifesine devam ederek vüzerâdan bâzılarıyla 
beraber düşmandan zabtedilen toplarla mühimmâtı teftişe gitmiş ve işte bu 
sırada Hoca-Sa’düddin Efendi «Otâğ-ı-Hümâyûn»a gelerek ve bir rivayete göre 
de huzûra kabul edilmiyerek Kapu-ağası Gazanfer Ağa’ya «Mühr-i-HümâyûnjjUiî 
neden dolasn hâlâ İbrahim Paşa’da bulunduğunu sormuş ve ondan;
— Bilmezem: 
yahut :
— Gaalibâ Saâdetlü Pâdişâh ol fermânına nâdim olmuşdur, eğlenür [ =  Bekliyor, 
savsaklıyor!]
cevabını alınca, bu hâlin asker arasında fitne ve fesâda sebeb olacağını bilvâsıta 
arzettirip Mührün İbrahim Paşa’dan alınıp Cağal-oğlu Staan Paşa’ya tev-
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dîini ve bu suretle bir gün evvelindenberi devam eden çifte Sadr-ı-a’zam vaziye
tine nihayet verilmesini te’min etmiştir; bu çiftelik garibesi bir geceyle bu gün 
kuşluk vaktine kadar takriben 16 - 17 saat sürmüştür! Sinan Paşa’nm 
«Mühr-i-Hümâyûn»u almak suretiyle tek başma sadâreti işte bu gün başlamak
tadır ; Mührün kendisine bizzat pâdişâh tarafmdan tevdi edilmiş olduğu hak- 
kmda zayıf bir rivayet vardır.
Dâmâdl-Ibrahim Paşa’nın bu ilk sadâreti 1596 =  1004 senesi 4 Nisan =  5 Şa’ban 
perşenbe gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 6 ay, 23 gün 
sürmüştür; İkinci sadâreti için aşağıda bu sene vukuatının „17 Kânunuevvel» 
fıkrasına bakınız.
Yeni Vezir-i-a’zam Cağal-oğlu Yusuf Sinan Paşa bu tarihten 36 sene evvel Ka
nunî devrinin 1560 =  967 tarihindeki Cerbe zaferinde Kapdan-ı-deryâ Piyâle 
Paşa tarafından babasıyla beraber esir edilip ihtldâ ettirilmiş bir Ciniviz dön
mesidir ve OsmanlI tarihini dolduran Devşirmeler galerisindeki bir iki İtalyan 
tipinden biridir : Asıl ismi «Scipione Cieala»dır; Osmanlı menbâlarmda «Prenk- 
kapudânj, denilen babası «Visconti di Cicala» Charles-Quint’in hizmetinde çalış
mış bir korsandır; mensub olduğu «Cicala/Cigala» âilesinin aslen Ciniviz ol
duğu halde sonradan Messina’da yerleşmiş olduğu ve işte bundan dolayı Sinan 
Paşa’nın orada doğduğu rivayet edilir; anasının adı da «Lucrece» dir; soy-adınm 
Italyancadaki şekline göre eski yazıdaki imlâsının vaktiyle «Cığala» 
şeklinde telâffuz edildikten sonra «Cağala» diye okunmuş olmak ihtimâli vardır : 
1583 =  991 vukuatının «18 Teşrinievvel» fıkrasına da bakınız.
Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi, Haç-ova zaferini benimsediği için iş başına 
getirilmiş olan Sinan Paşa’mn bu zaferdeki rolü çok şüphelidir ve hattâ :
«Ibtidâ çarhadan firâr ve semt-i Tâtâr’a güzâr andan sudûr eylemişidi» 
diye Haç-ova muharebesinin ilk firârîsi gibi gösterilir ve:
«Asker-i Islâm içinde Firârî nâmiyle iştihâr,,
ettiğinden bile bahsedilir! Sinan Paşa işte bu hâline rağmen bütün Devşirmeler 
gibi kahramanlık iddiâsından vazgeçmemiş ve hattâ Nişancı Lâm-Ibrahim ( =  Lâm- 
Ali) E3fendi Haç-ova zafemâmesini kaleme alırken Cağal-oğlu’nu ister istemez 
göklere çıkarıp Solakzâde’nin tâbiriyle «fütûhât anun yüzünden olduğun ta’rif 
itdüğü içün» azledilmi(Ştir! Naîmâ’ya göre de :
«Fî-nefs-il emr feth-u-nusret İbrahim Paşa yüzünden olmuş iken Cağal-zâde 
bir kuru iddiâ ile hâiz-i sad'âret»
olmuştur! Zâten Sinan paşa’nın askerî mâzisinde silinmez lekeler de vardır : 
Meselâ özdemir-oğlu Osman Paşa’nın son Şark seferinde idaresini kendisine 
tevdi ettiği «Neheng» muharebesini kaybettikten sonra bir yana atıyla kaçıp 
ordu merkezine can atmasından dolayı korkaklıkla ithâm edilmek suretiyle 
uğradığı ağır tekdir için 1585 =  993 vukuâtının «15 Teşrinievvel» fıkrasına, Safavî 
veliahdı Hamze-Mirzâ’ya karşı giriştiği muharebeden korkup kaçtığmd'an dolayı 
özdemir-oğlu’nun huzûruna kabul edilmemek suretiyle uğradığı lıaklı tahkir 
İçin gene o sene vukuâtının «25 Teşrinievvel,, fıkrasına ve nihayet muhasaradan 
kurtarılmasına me’mur olduğu Hatwan kalesine korkusundan dolayı gidemiyerek 
yan-yoldan dönmek suretiyle sebeb olduğu büyük fâcia için de yukarda bu sene 
vukuâtmın «3 Eylül» fıkrasına bakınız. Hoca-Sa’düddin Efendi’nin bu seferki Sa
dâret meselesinde kendisini himaye etmesi de Sinan’ın kahramanlığından değil, 
Hoca’nın Vezir-i-a’zam İbrahim Paşa ile arası açık olmasındandır; İbrahim Paşa, 
Koca-Sinan Paşa devrindenberi Hoca Efendi’nin rakibi olan Şeyh-ül-tslâm Bostan- 
zâde Mehmed Efendi ile müttefik davrandığı için, Hoca’nın fırsattan istifade ede
rek İbrahim Paşa’yı devirmek istemesi pek tabiîdir: Hoca ile Bostan-zâde ara
sındaki rekabet için 1595 =  1003 vukuatının «27 Kânunusâni» fıkrasına ve Koca- 
Sinan/îbrahim/Bostan-zâde elbirliği için de 1595 =  1004 vukuâtının «9 Teşriniev
vel» fıkrasına bakımz.
Devşirmeler ana-vatanlarıyla eski dinlerine karşı olan ruhî alâkalarını hemen 
dâimâ muhâfaza etmişler ve fırsat buldukça Türklüğe ihânette kusur etmemiş
lerdir ; Cağal-oğlu Sinan Paşa bu bakımdan da ibretle tetkik edilecek bir tiptir. 
Türk düşmanlığıyla meşhur Papa «Sekizinci Clement» Türkiye’yi mahvietmek
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için işte bu Italyan devşirmesini âlet edip kendisini elde etmek üzere «Cicala =  
Cağala» âilesinden bâzı kimseleri vâsıta olarak kullanmıştır : Bunların en mü
himleri, Sinan paşa’nın İstanbul’daki ikbal devirlerinde henüz ber-hayat olan 
anası «Lucece;» ile «Antonio Cicala» ve «Vincenzo Cicala» isimlerindeki iki Jez- 
vit papasıdır. Papa’nın Cağal-oğluyle olan gizli muhâbere ve münâsebetleri 
hakkında «Rinieri» isminde bir müellifin 1898 de Roma’da neşredilen ve bir çok 
vesikalara istinâd eden «Clementi VIII e Sinan Bassa Cicala — Sekizinci Kleman 
ve Cagal-oğlu Sinan Paşa» isminde bir kitabı bile vardır. Papa’nın Cağal-oglu’n- 
dan istediği şey, yeniden hıristiyan olup OsmanlIlara karşı ordu başında ısyân 
etmesidir : Buna mukabil teklif ettiği şey de Osman-oğullarının yerine 
«Cicala =  Cağala» sülâlesini geçirmek suretiyle Türkiye’de îslâm hâkimiyyeti- 
ni devirip bir hıristiyan saltanatı kurmak ve işte bu sâyede bütün müslüman 
unsurlarını zorla hıristiyanlaştırmaktır! Papa bu hususta Ispanya kralı Üçüncü 
Philippe ve Almanya imparatoru ikinci Rodolphe ile de anlaşmıştır ; Bu an
laşmaya göre «Arz-ı-Mukaddes =  Filistin» le Atina dukalığı Ispanya krallığına 
ve Macaristan’la Erdel Almanya imparatorluğuna verilmek şartiyle bütün Os
manlI ölkesi Cağal-oğlu’na kalacak ve kendisi ısyân edince bütün bu devletlerle 
Hıristiyanlık âleminden yardım görecektir! Sinan Paşa, «Carlo Cicala» isminde
ki kardeşini Naxos =  Nakşa dlıkalığına tâyin ettirmiş olduğu için, bir aralık 
kendisi de oraya gidip akrabâsından olan «Antonio Cicala» ismindeki papasla 
müzakerelere girişmiş, hıristiyanlığa dönmeyi kabul etmiş ve hattâ bir müddet 
sonra Papa Sekizinci Clement ,(5 Nisajı 1603» tarihli mektubunda kendisine bu 
va’dini hatırlatarak tatbikine dâvet etmiştir. Sinan paşa’mn İstanbul Lâtin im.- 
paratorluğu mukabilinde teklif edilen ısyân hareketini yapmamış olması Türk
lükle Müslümanlığa bağlılığından değil, korkaklığından ve bilhassa kendisinde o 
kadar muazzam bir işi başarabilecek kabiliyet görememesindendir; onun için Pa
palığın mütemâdiyen kurcalayıp durduğu bu müdhiş ihânet teşebbüsü nihayet Se
kizinci Clement’ın ölümiyle suya düşmüştür. Osmanlı menbâlarında «Cağal-oğlu» 
yahut «Cağala-zâde» denilen ve lekeli adı İstanbul’un bir hamamiyle o hamamın 
bulunduğu semte de bulaşıp kalan devşirme tipinin içyüzü işte böyledlir.
Sinan Paşa dâhilî idare bakımından da Osmanlı menbâlarında iğrenç bir zâlim 
şeklinde tasvir edilir; bu zulümleri nihayet Anadolu’da «Celâlîlik» denilen kanlı 
ihtilâllere sebeb olmakla neticelenmiştir : Aşağıki fıkraya bakınız. — Şahsî mü
nâsebetlerinde de çok kaba ve hattâ terbiyesiz bir adam olduğundan bahsedilir; 
meselâ kendisini çok iyi tanıyan Peçevî’nin izâhına göre ;
«Sen halı ucuna basdun, sen keçeyi çekdün, aşağı dur, var şundan yıkıl! deyü 
eşyây-ı hasise içün huşûnet izhâr»
etmek suretiyle her kesin kalbini kıran menfur bir tiptir).

27 Teşrinievvel =  5 Bebî’ül-evvel, Pazar: Ordu yoklaması ve Cağal- 
oğlu’nun Anadolu’yu kana bulayan fecî kararlan.

(Cağal-oğlu Sinan Paşa bu ilk sadâret gününden itibaren ilk iş olarak üç gün 
ordu yoklaması yaptırıp Haç-ova muharebesinde bozguna uğnyan ve hattâ âmir
lerinden aldıkları ric’at emirleriyle geri çekilen askerden otuz bin «firârî» 
tesbit ettirerek dirliklerinin kesilmesi, mallarıyla mülklerinin müsâderesi ve her 
nerede ele geçerlerse hepsinin öldürülmesi hakkında bütün vilâyetlere şiddetli bir 
tâmim göndermiş, kabahatli kabahatsiz bir çok kimseleri kendi huzûrunda derhal 
idâm ettirdikten başka, eski Habeş beylerbeyi Sohrâb Paşa ile «Câhî» İsminde bir 
müteferrikayı Belgrad sokaklarmda kadın elbiseleriyle teşhir ettirmiş, Nâîmâ’ya 
göre :
«Kefere-i fecere leşger-i Islâma (Harb hiledir) mısdâkmca hîle tasavvur itmişiken 
bu (Firârî) nâmın takup düşmen illerinde asker-i Islâma böyle şeyn isbâtına şöhret 
virmiş».
bu şiddetli emirler her tarafta sûiistimâllere sebeb olarak garazkârlarm şahsî
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düşmanlarından intikam almalarma vesile teşkil etmiş, Kâtib-Çelebi’nin tâbiriyle: 
«Bu tarîk ile her kes hasmından intikama fürce bulup çok fesâd olmuş» 
ve bir çok bî-g’ünâh insanlar iftirâya uğrayıp Anadolu’ya kaçarak Celâlî hare
ketlerine katılmıştır. Halk nazarında esâsen hiç bir itibarı olmıyan Cağ-al-oğlu, 
Haç-ova meydan muharebesinin ilk firârîsi kendisi olduğunu hiç hatırına getir- 
miyerek giriştiği bu tedhiş oyunundan itibaren hem ordunun, hem milletin umumî 
ve müşterek nefret ve lâ’netine uğramıştır. Aşağıda 1599 =  1008 vukuâtınm 
«4 Ağustos» fıkrasına da bakınız).

2 Teşrinisâni ,=  11 Rebî'ül-evvel, Cumartesi: Ordunun Haç-ova’dan 
Eğri’ye hareketi.

(Eger =  Eğri kale-muhâfızı Sofu-Sinan Paşa’ya muhtelif sınıflardan beş bin as
kerle Haç-ova’da iğtinâm edilen toplardan bir kısmı ve bir mıkdar da mühim
mat bırakılmıştır : Bu topların mütebâkisi gerek Haç-ova’dan, gerek buradan di
ğer hudud kalelerine gönderilmiştir).

7 Teşrinisani =  16 Rebî’ül-evvel, Perşenbe : Ordunun Eğri’den İs
tanbul’a hareketi.

(üçüncü Mehmet Eğri’de beş gün kaldıktan sonra bu gün cenuba doğru hare
ketle Szolnok-Szegedin-Varadin/Peterwardein üzerinden Belgrad’a gelip iki gün 
kalmış ve oradan da Sofya-Filibe-Edirne yoluyla İstanbul’a hareket etmiştir).

5 Kânıuıuevvel =  14 Kebî’ül-âliir, Perşenbe : «Harmanlı» konağm- 
da Vezir-i-a’zam Cağal-oğlu Yusuf Sinan Paşa’mn azliyle Dâmâd-îbra- 
him Paşa’nm ikinci sadâreti.

(Bu tebeddül pâdişâhın «Edirne civarında Harmanlı,, menziline geldiği güne 
müsâdif gösterilir : Bâzı menbâlarda «Çirmenli» şeklini alan bu «Harmanlı>> 
konağı şimdiki Edirne vilâyetinde Uzunköprü kazâsının Maksutlu nâhiyesindekl 
Harmanlı köyü değildir; Selânikî’ye göre bu konak, şimdi Bulgaristan’da bu
lunan ı,Cisir-i-Mustafapaşa =  Svilengrad» kasabasının daha ötesindedir ve ora
dan Edirne’ye iki menzilde gelinir. — Cağal-oğlu Sinan paşa’nm azli Osmanlı 
menbâlarmda umumiyetle „Evâhir-i Rebî’ül-âhir =  Kânunuevvel ortalarına» 
müsâdif gösterilmektedir; Kara-Çelebi-zâde, Solak-zâde ve Atâyî gibi bâzı mü
ellifler de bu değişikliği «Sefer avdetinin kırk beşinci gününe,, müsâdif göste
rirler; bu rivayete nazaran Haç-ova harb meydanından hareket tarihi esas itti
hâz edilmek şartiyle Sadâret tebeddülünün «16 Kânunuevvel =  25 Rebî’ül-âhir 
Pazartesi» gününe tesadüf etmiş olması lâzımgelir; fakat bu doğru değildir ; 
Çünkü o sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi’nin kaydine 
göre pâdişâh o tarihten 6 gün sonra «2 Cumâda-l-ûlâ =  22 Kânunuevvel Pazar» 
günü İstanbul’a vâsıl olmuştur ve tabiî Harmanlı’dan altı günde gelmiş olması 
kabil değildir. Bu husustaki kayitlerinde hep resmî haberlere istinâd eden Selâ- 
nikî Harmanlı-Edime arasmda iki konak gösterdikten sonra, pâdişâhın Edirne’de 
üç gün kalıp Edirne - İstanbul arasını da on iki konakta kat’etmesi kararlaşmış 
olduğundan bahsettiğine göre, Sadâret tebeddülünün İstanbul’a muvâsalat tarihin
den 16 gün evvel olması lâzımgelir ve o da bizim burada esas ittihâz ettiğimiz 
tarihe müsâdiftir : Gene Selânikî’nin kaydinden anlaşıldığına göre, diğer men- 
bâlardaki «Evâhir-i Rebî-ül-âhir» de tebeddül haberinin İstanbul’a geldiği günden 
galattır.
Yol üstünde olan bu ânî değişikliğin sebebi, «Mehd-i-Ulyâ„ Safiyye-Sultan'm 
dâmâdı olan eski Vezir-i-a’zam İbrahim Paşa’yı himâye ederek Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’nın azli ve Dâmâd Paşa’nın makamına lâdesi hakkında pâdişaha gönder
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diği mektubun Harmanlı konağmda gelmiş olmasıyla izâh edilir. Cağal-oglu’nun 
şiddetli icraatından ahâli kadar pâdişâhın da müteessir olduğu ve bilhassa Sinan 
Paşa’mn «Mühr-i-Hümâyûn„ u İbrahim Paşa’dan aldırmak için Haç-ova zaferini 
benimsedikten başka kendisini ordunun galeyâniyle tehd'id ettirmiş olmasını affe- 
demediği hakkında da bir rivayet vardır ; Bu meselelerle Sinan Paşa’nın şahsiy- 
yeti için yukarda bu sene vukuatının «27 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız.

Cağal-oğlu Sinan Paşa’nın sadâreti bu senenin 27 Teşrinievvel =  5 Rebî’üi-evvel 
Pazar gününden bu güne kadar tam 1 ay, 9 gün yahut 39 gün sürmüş demektir : 
«Hadîkat-ül-vüzerâ»da «tekmil-i erbaîn itmeden» sukut etmiş gösterilmesi işte 
bundandır. — Sinan paşa ile beraber sadâretinde başlıca âmil olan Hâce-i-Sultânî 
Sa’döfldin Efendi ile diğer bir takım tarafdarları da azledilmiş ve pâdişâh Sinan 
Paşa’Hin bir rivayete göre Akşehir’e, ikinci bir rivayete göre de Afyon-Karahi- 
san’na nefyini emrettiği için, Cağal-oğlu Edirne’den Gelibolu tarîkiyle menfâsına 
sevkedilmiştir; Hoca-Sa’düd(îin’in güçlükle ve bilhassa Vâlide-Sultan’ın şefâatiyle 
sürgünden kurtulabildiği rivayet edilir.

Yeni Vezir-i-a’zam Dâmâd-Ibrahim Paşa’mn bundan evvelki ilk sadâreti için yu
karda 1596 =  1004 vukuâtmın «4 Nisan» fıkrasına ve bundan sonraki son sadâ
reti için de aşağıda 1599 =  1007 vukuâtmın «6 Kânunusâni,, fıkrasına bakınız).

21 Kânunuevvel =  1 Cumadâ-i-ûlâ, Cumartesi: Üçüncü Mehmed’in 
Davudpaşa çiftüğIne muvâsalatı.

(Pâdişâh burada yeni yapılmış olan köşküne inmiş, Vâlide-Sultan’la hanedan 
a’zâ ı̂ hep burada toplanıp zaferini tebrik etmiş ve İstanbul’daki devlet adamları 
^a gelip tazimatlarını arzetmişlerdir. — Gün tarihi için aşağıki fıkraya bakınız).

22 Kânunuevvel =i 2 Cumâda-l-ûlâ, Pazar: Üçüncü Mehmed’in Eğri 
seferinden İstanbul’a avdeti ve parlak merâsimle istikbâli.

(İstanbul’a muvâsalat tarihi umumiyetle «6 Cumâda-l-ûlâ =  26 Kânunuevvel 
Perşenbe» gününe müsâdif gösterilirse de, o sırada İstanbul’da bulunan Selâ- 
nikî-Mustafa Efendi’nin burada esas ittihâz edilen kaydi daha doğrudur. — 
Pâdişâh Eğri ve Haç-ova zaferlerinin neş’esi içinde çalkanan ahâlinin alkışlar; 
arasında halılar ve şallarla döşenmiş caddelerden ağır ağır geçerek, ancak 
ikindi vakti sarayına girebilmiştir. — Üçüncü Mehmed’in bu meşhur seferi 
1596 =  1004 senesi 20 Haziran =  23 Şevval Perşenbe günü Davudpaşa karsr- 
gâhma çıkışından bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 6 ay, 2 gün sür
müştür. _  Bu münâsebetle İstanbul’da Salı günü sabahından Cuma günü saba
hına kadar üç gün üç gece zafer şenlikleri yapılmış ve başta büyük şâir Bâkî 
olmak üzere bir çok dîvan şâirleri kasideler, manzum tarihler ve muhtelif şe
killerde zafernâmeler takdim edip ihsanlar ve câizeler almışlardır).
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9 Haziran =  23 Şevvâl, Pazartesi : Serdâr-ı-Ekrem Satırcı-Mehmet 
Paşa’nın İstanbul’dan cepheye hareketi.

(Haç-ova zaferinden sonra ordunun çekilmiş ve pâdişâhın da İstanbul’a dön
müş olmasından istifâde eden düşmanın Raab =  Yanık kalesini muhâsara et
miş olması payitahtı yeni bir heyecan İçinde bırakmış ve derhal sefer hazırlık
larına başlanmıştır Selânikî’nin resmî haberlere istinâden kaydettiğ i rivayete 
nazaran Haç-ova zaferinden sonra tJçüncü Mehmet İstanbul’a dönmeyip cep
hede ve hattâ Edirne’de kalsaymış, düşman sulh talebinde bulunacakmış; fa



kat öyle yapmayıp İstanbul’a dönmüş olması düşmanın cesaretini arttırmış ve 
pâdişâhın artık rahatından vazgegmiyeceğine hükmedilerek harbe devam kararı 
verilmiş! Nihayet Budin’le Tımışvar bile tehdid altında kalmış! üçüncü Meh- 
med’in işte bu vaziyete rağmen yeniden sefere çıkmayıp orduyu bir serdâr eline 
bırakması çok büyük bir hatâdır. — Yeni Serdâr-ı-Ekrem Satırcı-Mehmet Paşa 
bu g^n İstanbul’dan Davudpaşa karargâhına çıkarken ale-l-usul Sadr-ı-â’zam, 
Şeyh-ül-îslâm ve bütün vüzerâ tarafmdan teş5d edilmiştir. — Bâzı menbâlarda 
Serdârın hareketi «Pençşenbih» gününe müsâdif gösterilirse de yanlış olması lâ- 
zımgelir : Bu rivayet doğru olduğu takdirde 12 Haziran =  26 Şevvâl Perşenbe 
günü hareket edilmiş demektir. — Bu senenin «1 Şa’ban =  20 Mart Perşenbe» 
günü Tuna yalısı muhâfızlığından İstanbul’a gelip beşinci vezir olan Satırcı- 
Mehmet Paşa o sırada iş başında bulunan vüzerânın en gencidir : Fakat maatte
essüf iyi bir asker değildir).

13 Ağustos =  29 Zülhicce, Çarşanba : Serdârın Belgrad’a muvâsa- 
latı.

(22 Temmuz =  7 Zülhicce, Salı günü Sofya’ya gelen Serdâr bu gün de Belgrad 
önlerinde ordu kurmuş ve iki gün sonra 1597 =  1006 senesi 15 Ağustos =  2 Mu
harrem Cuma günü şehre girip 20 gün «oturak» ilân etmiştir : Maiyyetine me’- 
mur edilen Anadolu ve Rumeli valileri buradan itibaren iltihâka başlamışlardır).
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5 EyM  1=  23 Muharrem, Cuma: Serdâam Belgradfdan hareketi.

(Satırcı-Mehmet Paşa bu gün Sirem yakasına geçmiştir: Anadolu beylerbeyi 
Mehmet Paşa Belgrad’da ve Bosna valisi Hadım-Hâfız-Ahmed Paşa da işte burada 
orduya iltihak etmişlerdir).

24 Eylül =5 12 Safer, Çarşanba : Ordunun Budin civârmda Göl
başı mevkiine muvâsia,latı.

(Sirem’,den buraya kadar yol boyunda muhtelif valilerle sancak-beylerl askerle
riyle beraber orduya iltihak etmişlerdir. — Rumeli beylerbeyi Velî Paşa ile Budin 
beylerbeyi Mihalıçlı-Ahmed paşa Serdârı Göl-başında karşılamışlardır).

4 Teşrinievvel =  22 Safer, Cumartesi : Düşmanm Yanık-kale mu- 
hâsarasım bırakıp kaçtığı hakkında haber gelmesi.

(Ordunun yaklaşmakta olmasından korkan düşmanm 2 Teşrinievvel =  20 Safer 
Perşenbe günü kaçmış olduğu rivayet edilir ; Düşman ordusu çekilirken Yanık 
müdâJCileri bir huruç hareketi yaparak bir kaç bin kişi öldürüp iki bin kadar 
esir almışlardır).

11/12 Teşrinievvel =  29 Safer/1 Rebî’ül-evvel, Cumartesi/Pazar ge
cesi : Tata/Dotis kalesinin istirdadı.

(Son zamanlarda düşman eline geçmiş olan Tata kalesi Osmanlı menbâlanna 
göre «26 Safer =  8 Teşrinievvel Çarşanba „ günü muhâsara edilmiş ve nihayet 
bu gece artık mukavemetten ümitlerini kesen müdâfiler kaleden çıkıp bir sazlığa 
saklanmışlarsa da yerleri öğrenilmiş ve Türk askeri gece-yarısı içeri girmiştir. — 
Burada sekiz gün kalındıktan sonra Budin’e hareket edilmiştir).



23 Teşrinievvel =  12 Rebî’ül-evvel, Peı^nbe: Âsi Erdel=^rransyl- 
vania voyvodası Sigismond’un Tıımşvar kalesini nıuhâsara «ttiği hak
kında haber gelmesi.

(Bu haber üzerine yolda bulunan Sivas beylerbeyi Mahmud, Rakka beylerbeyi 
Ali ve Adana valisi Ramazan-oğlu Mehmet Paşalar imdada me’mur edilmişler
dir. — Düşman ordusunun (iWaitzen =  Vaç» önlerine geldiiri de bu gün haber 
aUnarak o tarafa hareket edilmiştir).
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1 Teşrinisani =  21 Rebî’ül-evvel, Cumartesi: Ordunun Waitzen önle
rine muvâsalatı.

(OsmanlI menbâlannda «Vac/Vaç» denilen «Waitzen» kasabası Peşte’nin 37 kilo
metre şimalindiedir ; Bu sırada düşman kaleyi tahliye etmiş ve muhafızlar o ci- 
vârdaki ordularına iltihak etmişlerdir : Düşman ordusunun bulunduğu yer Tuna 
sâhilindedir; bir yanında da sarp bir âağ bulunduğu için burası bir «boğaz» şek
lindedir; AvusturyalIlar işte burada aTabur/ıstabur» kurmuşlar, bir yanlarına 
«azîm hendek» kazmışlar ve tepelerde de tabyalar yapmışlardır! — Düşman or- 
(îusunun mevcudu 50 bin gösterilir; başlarında Kollonitsch, Nadasdy ve Palffy 
gibi mâruf kumandanlar vardır; Çarhacılarla Talîacılar hemen «elleşmeğe» başla
mışlardır).

3 Teşrinisani =  23 Kebî’ül-evvel, Pazartesi: Vezir-i-a’zam Dâmâd- 
tbrahim Paşa’nın azliyle Hadım-Hasan Paşa’nın sadâreti.

(Bu değişikliğin sebebi İbrahim Paşa’nm Vâlide-Sultan’a aubûdiyyetde taksir» 
etmiş, yâni kâfi mıkdar rüşvet vermemiş olmasına mukabil Haşan Paşa’nın 
«mâlik olduğu emvâl-ü-cevâhiri bezi itmiş» olmasıyla izah edilir! Resmî sebeb 
büsbütün başkadır ; İbrahim Paşa’nm selefi Cağal-oğlu Sinan paşa Kınm hânı 
Gazi-Giray’ı azlederek yerine kardeşi Fetih-Giray-ı tâyin etmiş, ondan sonra İb
rahim Paşa iş başına gelince Gazi-Giray’a da bir hanlık fermanı göndererek Kı
rım’da kanlı bir kardeş kavgasına sebeb olmuş ve nihayet Fetih-Giray gibi bir 
kahraman bütün âilesiyle beraber öldürülmüştür; bu fâcianm mes’ûlü Dâmâd-lb- 
rahim Paşa’dır; Serdâr-ı-Ekrem Satırcı-Mehmet Paşa Gazi-Giray’ın cepheye gel
memiş olmasını işte bundan mütevellid gösterdiği gibi, İbrahim Paşa’nm kendisine 
asker göndermemiş olmasından da şikâyet etmiştir : Sadâret tebeddülünün sebibi 
işte budur. — Usûlen ikinci vezir Cerrah-Mehmet Paşa’nın Vezir-i-a’zam olması 
lâzımgeldiği halde pâdişâh onun aczinden bahsederek dördüncü vezir olan Hadım- 
Hasan Paşa’yı tercih etmiş ve Haşan paşa’nın Eğri seferi esnasında İstanbul mu
hafızlığında gösterdiği iktidârı bu tercihe sebeb göstermiştir; fakat hakikî sebeb. 
Haşan Paşa’nın Vâlide-Sultan’a takdim ettiği rüşvettir. — Selânikî-Mustafa Efen
di bu değişikliği «22 Rebî’ül-evvel Pazartesi» gününe müsadif gösterirse de. Pa
zartesi günü o ayın 22 sine değil, 23 üne müsâdiftir: Zâten diğer menbâlarda, da 
öyledir. —- Osman-zâde Tâib bu hadım Vezir-i-a’zamdan bahsederken ;

«Egerçi vezîr-i sâhib-şuûr idi, emmâ tama’kâr-u-mağrûr idi»

demektedir. — Dâmâd-ibrahim Paşa’nm ilk sadâreti için 1596 =  1004 vukuatının 
«4 Nisan» bu ikinci sadâreti için 1596 =  1005 vukuâtımn «5 Kânunuevvel» fıkra- 
larma ve Haşan Paşa’mn İstanbul muhafızlığı için de 1596 =  1004 vukuâtımn 
«20 Haziran» fıkrasına bakınız. — Haşan Paşa Osmanlı tarihindeki hadım Sadr-ı- 
a’zamlarm beşincisidir ; Bundan evvelkiler için beşinci cildin «Vezir-i-a’zamlar» 
cedvelinde 23 - 25, 31, 37 ve 47 numaralara bakınız).



9 T^rinisâni =  29 Kebî’ül-evvel, Pazar: Bir haftalık neticesiz bir 
muharebeden sonra ordunun Belgrad kışlağına hareketi.

(Osmanh menbâlannda hareket tarihi «28 Rebî’ül-evvel pazar» gününe müsadif 
gösterilirse de, hakikî takvimde Pazar günü o aym 29 una müsâdîftir. — En şid
detli muharebeler son üç güne tesadüf etmektedir : Bu çetin mücâdelede dağ baş
larındaki tabyalardan bazıları zabtedilmişse de, düşman ordusu Türk askerini 
yukardan aşağı topa tutmuş, kışın şiddeti harekâta mâni olmuş, bir kaç bin tele
fat verilmiş ve nihayet mevsim daha fazla ilerledikten sonra avdetin müşkil ola
cağı düşünülerek bu gün ağırlıklar yola çıkarılmıştır. — «1 Rebî’ül-âhir =  11 
Teşrinisâni Salı» tarihi de rivayet edilir : Bu ikinci tarihin dümdar kıt’alanna 
aid olmak ihtimâli de vardır).

9 Kânunuevvel -  29 Rebî’ül-âhir, Sah, Serdârın Belgrad kışlağına 
avdeti.

(Bu sefer mevsiminde Tata kaesi istirdâd edilmiş, Yanık ve Tımışvar kaleleri 
kurtarılmışsa da Maros = : Maroş boylarında Fellak, Sos-kerek ve Marton kale
leri elden çıkmıştır).
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29 Mart — 21 Şa’ban, Pazar: Baab == Yanık tcalesinin bir düşman 
hilesi veyahut ihanet yüzünden sukutu.

<Bu sırada hudud boylarının vaziyeti çok perişandır: Askerî disiplinden eser kal
mamış gibidir; meselâ Yamk-kale’de Yahya Ağa isminde sefih ve sarhoş bir Ye- 
niçeri-ağası vardır; bu adamın sefahatiyle idaresizliği askerin âdetâ başı boş 
kalmasına sebeb olmuş, iki bin Cebeci ile iki bin Kul-oğlu’ndan mürekkeb olan 
muhafızların çoğu civâr şehirlerde evlenip yerleşmiş ve kalede kalanlar da ku
mandanları gibi sarhoşluğa başlamışlardır. Tabiî düşman bu vaziyetten gaafil 
değildir ; Osmanlı menbâlannda «palgı» denilen Palffy ile Schwarzonberg gibi 
kumandanlar işte bu vaziyetten istifâde için ustalıklı bir hîle tertib edip bu 
gece sabaha karşı kaleye gelmişler ve güz^ Türkçe bilen bir iki Hüsar atlı
sını ileri sürerek diğer askerlerini pusuya yatırmışlardır; Türkçe bilen hüsarların 
Türk kıyâfetine girmiş oldukları da rivayet edilir. Bizim sarhoş muhafızlar hen
değin üstündeki müteharrik köprüyü unutup kaldırmamış oldukları için, bunlar 
kolayca kapıya yanaşıp muhâfızlar içinde yegâne ayık adam olan nöbetçiye 
hitâben :

— Peçuy’dan zahîre getürdük; yolda düşman ulaşdı; arabalarla kaça kaça güc 
ile kurtulduk; tek bunda basılmıyalum; kapuyu tizce açun, zahireyi kal’aya 
alun!
diye seslenmişler ve «Nevbetc! oğlan» dan şu cevabı almışlardır ;
— Varayın Kapucuya haber vireyin, anahtarı getüreyinî
Tam işte bu sırada kapının önüne Osmanlı menbâlannda «ağaç topu denilen 
âleti koyup patlatmışlar ve kapıyı ber-havâ edip pusudakilerle beraber hemen 
içeri dalarak sarhoş muhafızları kılıçtan geçirmişlerdir : Kale kumandanı Mah- 
mud Paşa iki eline iki kılıç alıp büyük bir kahramanlıkla şehîd oluncıya kadar 
vuruşmuş ve şehâdetinden sonra başı kesilip bir mızrağa takılarak teşhir edil
miştir. Bu felâket içinde ikinci bir kahramanlık menkabesi daha vardır : Burç
lardan birindeki barut mahzenine iltica etmiş olan 300 Türk askeri son müdâ- 
faalarmı yaptıktan sonra düşmana teslim olmamak için mahzeni ateşleyip ken
di kendilerini berhavâ etmişlerdir. — Bu bâdireden Budin’e kaçıp felâketi ha
ber verenlerin sayısı 2 yahut 4 - 5 kişiden ibaret gösterilir. — Bir Fransız riva
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yetine göre bu hîleyi Alınanlara öğreten adam «Baron de Vaubecourt» isminde 
ve imparatorluk hizmetinde bir Fransız zâbitidir: O rivayete göre btı zâbit altı 
bin kişiyle Yanık kalesini zabtetmiştir. — Bıma mukabil, Selânikî-Mustafa Efen
dinin rivayetine göre vak'ayı anlatmak için İstanbul’a gönderilen bir ulağın ifa
desine nazaran, Osmanlı hizmetinde bulunan hıristiyan asker teşkilâtındaki «Mar- 
toloz» 1ar ihanet edip «su kapulan» nı açmışlar ve düşmanı işte bunlar içeri al
mışlardır. — Şehîd mıkdân bin kişi gösterilir. Bu haber 12 Ramazan =  17 Nisan 
Cumartesi günü İstanbul’a aksetmiş ve çok derin bir teessür ve hayret uyandır
mıştır.
Türk tehlikesinden dolayı ümitsiz bir vaziyette bulunduğundan bahsedilen Alman
ya imparatoru îkinci Rodolphe bu Hıristiyan muvaffakiyetinden son derece mem
nun olup sevinmiş ve her tarafa âbide şeklinde sütunlar diktirmiştir; «Maria- 
Enzersdorf» da bu gün hâlâ böyle bir sütun vardır ve üzerinde de ;
«Allâha şükredin, Raab tekrar Hıristiyanların eline geçti,,
cümlesi yazılıdır. Bu sırada Almanya’nın mezheb kavgaları içinde çalkanması, bu 
muvaffakiyet üzerine OsmanlIlara karşı umumî bir taarruz yapılmasına mâni ol
muş gibi gösterilir. — 3 sene, 6 ay, 2 gün Türk hâkimiyyetinde kalan Yanılî-kale’- 
nin fethi için yukarda 1594 =  1003 vukuâtının «27 Eylül» fıkrasına bakınız).

9 Nisan =  3 Ramazan, Perşenbe: Yeni-câmîin temel-atma merâsi-
mi.

(Umumiyetle k2 Ramazan» gününden bahsedilirse de, o sırada İstanbul’da bu
lunan Selânikî-Mustafa Efendi o sene Ramazan ayının 4 üncü gününü «Cumartesi» 
gösterdiğine ve hakikî takvimde Cumartesi 5 Ramazan’a müsâdif olduğuna . göre 
Perşenbeye tesadüf eden itibarî 2 Ramazan’m hakikatte «3 Ramazan Perşenbe» 
gününe müsâdif olması lâzımgelir. — Gene Selânikî tarihinde Yenicâmiin temel- 
atma merâsiminden iki defa bahsedilmektedir ; İlkönce o da diğer müverrihler gi
bi bizim burada esas ittihâz ettiğimiz tarihi zikretmiş ve ondan sonra da 1007
1598 vukuâtı içinde bu merasime küçük bir fasıl tahsis ederek o senenin «11 Mu
harrem Sebt» tarihini göstermiştir; hakikî takvimde aSebt =  Cumartesi,, 
günü o sene Muharreminin 11 ine değil, 12 sine müsâdiftir ve 
Milâdî karşılığı da «15 Ağustos Cumartesi» günüdür. Ayni bir yapının 4 
aydan fazla bir fâsılayla İki defa temel-atma merâsimi yapılamıyacağma göre, her 
hâlde bunlann birincisi o sâhada istimlâk edilen evlerin ortadan kaldırılmıya 
başlamasıyla ve İkincisi de câmi temelinin atılmasıyla alâkadar olmalıdır. — O 
sırada «Emin-iskelesi» denilen Eminönü ile Sirkeci arası Yahudi mahallesi halin
dedir ve hattâ burada bir sinagog da vardır : Bütün bunların iki misli değerle 
istimlâkine karar verilmiştir : Fakat Binâ-Emîni tâyin edilen «Dergâh-ı-Alî Ka- 
puculanndanj, Kara-Mehmed Ağa zulmedip sekiz ay para vermediği için mülk sâ- 
hipleri şikâyet etmiş, Kara-Mehınet azledilmiş ve işte bundan dolayı yeni binaya 
halk arasında «Zulmiyye,, denilmiştir! Bununla beraber Binâ-Emîni azledilince 
her kesin hakkı da tamamiyle tesviye edilmiştir. — Yeni-câmiin ilk mi’mârı Koca- 
Sinan’ın talebesinden Dâvûd Ağa’dır ; plânım yaptıktan sonra bir sene kadar in- 
şaâta nezâret ed'en bu büyük üstâd 1007 =  1599 tarihindeki vebâdan ölünce yerine 
Su-yolu nâzın «Dalgıc-Ahmed-Çavuş» tâyin edilmiştir.
1014 1605 tarihinde Safiyye-Sultan öldüğü zaman pencerelerin hizâsını î)Uİan 
inşaât artık durmuş ve bu hâl 1071 =  1661 tarihine kadar 56 sene sürdü]; ten 
sonra Dördüncü Mehmed’in anası Turhan Hadice-Sultan bütün masrafını der’uhde 
ederek insaâtı devam ettirmiştir ; O zamanki ismi «Zulmiyye» ye mukabil «Ad- 
liy y e »d ir .ik m â liy le  küşâdı için 1664 =: 1074 vukuâtının «8 Şubat» fıkrasına 
bakınız).

9 Nisan =  3 Ramazan, Perşenbe : Vezir-i-a’zam Hadım-Hasan Pa- 
şa’nın azliyle Yedi-lfule zindanına atılması ve ikinci vezir Cerrah-Mehmet 
Paşa’nm sadâreti.
(Gün tarihi için yukarıki fıkraya bakınız. — Bu değişikliğe sebeb olarak «Be
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her hafta sadef-i dürr-1 Hilâfet Vâllde-Sultan Hazretlerine mebâligr-i azîme ve 
hedâyây-ı vâfire hidmet itmek şartiyle,, Sadr-ı-a’zam olan Haşan Paşa’nın Sa- 
fijfye-Sultan’a para yetiştirebilmek için me’muriyetleri müzayedeye koymuş ol
masıdır ; Saraya hulül eden yabancı kadınların Osmanlı inhitatında ne büyük bir 
âmil olduklarmı anlamak için bu fecî örnek bile kâfidir. Halk arasmda çıkan dedi
kodulara karşı Haşan Paşa’mn yegâne mâzeret olarak;

— Sizden alduğum mebâliği kime teslim iderüm, bilürmisiz. Beni Vâlide-Sultan 
kışta kesmişdür!
diye boşboğazlık edip dilini tutamadığından bahsedilir : Sadâret tebeddülünün 
en mühim sebebi işte budur. Diğer bir mühim sebeb daha vardır: Şeyh-ül-lslâm 
Bostan’zâde Mehmed Efendi o sıralarda ölünce padişah eski Hâce-i-Sultânî Sa’- 
düddin Efendi’yi tâyin etmişse de Haşan Paşa muhâlefet edip meşhur şâir Bâ- 
kî’jri inhâ etmiş ve hattâ bu inhâsını üç defa tekrar etmişse de her üçünde de 
redde uğramıştır; işte bundan dolayı Hoca Efendi Haşan Paşa’ya düşman ol
muş ve gene bu sırada Vezir-i-a’zam sarayın Kapu-Ağası Gazanfer Ağa’nın da 
aleyhinde bulunarak idâmını arzetmiştir : Paşa’nın bu teklifini de kabul etmiyen 
pâdişâh meseleyi hem anası Safiyye-Sultan’a, hem Gazanfer Ağa’ya açmış ve bu 
suretle Vâlide-Sultan, Hoca-Sa’düddin, Gazanfer Ağa ve bâzı şahsiyyetler Ve
zir-i-a’zam aleyhine ittifak etmişlerdir. En mühim rolü oynıyan Gazanfer Ağa’- 
dır : Rivayete nazaran sarayın bu mühim şahsiyyeti Vâlide-Sultan’a rüşvet mese
lesini, Haşan Paşa’nın ifşaâtım ve bilhassa askeri Vâllde aleyhine ayaklandırmak 
istediğini anlatmış ve işte bunun üzerine bütün düşmanları birden harekete ge
çen Haşan Paşa, yukarı fıkrada gördüğümüz temel-atma merasiminde Bostancı- 
başı Ferhad Ağa tarafından tevkif edilip «Mühr-i-Hümâyûn» alındıktan sonra 
Tedi-kule’ye hapsedilmiştir.
Hadım-Hasan paşa’nın sadâreti 1597 =  1006 senesi 3 Teşrinievvel =  23 Rebî’ül- 
evvel Pazartesi gününden bu güne kadar 5 ay, 6 gün sürmüştür : tdâmı için 
aşağıki fıkraya bakınız. — MUliyeti belirsiz devşirmelerden olan yeni Vezir-i- 
a’zam Cerrah-Mehmet Paşa’ya «Cerrah» denilmesi vaktiyle Üçüncü Mehmed’i 
aüımet etmiş olmasındandır. Peçevî «dâmâd» olduğundan da bahseder. İkbâlinin 
sebebi pâdişâhı sünnet etmiş olmasından ibaret gösterilen Cerrah Paşa ehliyetsiz, 
silik bir şahsiyyettir. — İstanbul’un «Cerrah-paşa» semtiyle câmii işte bu silik 
devşirmenin adını taşır).

14/15 Nisan == 8/9 Ramazan, Salı/Çarşanba gecesi: Eski Vezir-i- 
a’zam Hadım-Hjasan Pa§a’nın Yedi-kule zmdanmda idâmı.

(Yukanki fıkrada azlini gördüğümüz Haşan Paşa, pâdişaha bile hâkim olan 
Vâlide-Sultan’ı dile düşürmüş olmanın cezasını çekmiş, idâm kararını derin bir 
tevekkül ve metânetle dinledikten sonra namaz kılmış, vasiyetlerini söylemiş 
ve ondan sonra eellâda boynunu uzatmıştır. — Paşa’nın bütün m.alı müsâdere 
edilmiştir. — Gün tarihi için yukarıdaki iki fıkranın birincisine bakınız).

18 Haziran =  14 Ztilka’de, Perşenbe: Erdel seferine me’mur olan 
Serdâr-ı-Ekrem Satırcı-Mehmet Paşa’nm Belgrad kışlağmdan «Grross- 
Wardein =  Varad/Varat» üzerine hareketi.

(Asi Erdel =  Transylvania voyvodası Sigismond bu sırada Banat =  Tımışvar 
eyâletinde bâzı kaleler almış ve hattâ Tımışvar kalesini de tehdide başlamış 
olduğu için, AvusturyalIlara karşı hudut kalelerinin tahkimiyle iktifa edilip 
Erdel kıt’asınm istilâ ve tahribi hakkında İstanbul’dan bir «Hatt-ı-Şerıf,, gel
miştir : Erdel voyvodasının ısyânı için yukarda 1594 =  1003 vukuâtının «5 Teş
rinisani» fıkrasına bakınız. — Serdârm Haziran’a kadar Belgrad’da kalıp ha
reket etmemesi, İstanbul’dan gelen kuvvetleri beklemiş olmasındandır. — Kı
rım hânı Gazi-Giray da yardıma me’mur olmuştur. — Pâdişâhın «Emr-i-Şerîf»
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inde ordunun kale muhasarasıyla meşgul olmayıp yalnız istilâ ve tahrib hareket
lerine ehemmiyet vermesi tebli|r edilmiş ve işte bundan dolayı muhasara toplarıyla 
levazımı almmıyarak yola çıkılmıştır).

1598 =  1007 O S M  A N  L I  T  A R İ  H  t  18T

1598 î= 10Ö7

29 A^;ustos =  26 Muharrem, Cumartesi: Kırun hânının muvasalatı,

(1598 =  1006 senesi 13 Temmuz =  9 Zülhiece Pazartesi grünü Belgrad’dan aşağıdaki 
«Taşlık-bumu^ noktasında «1850 zirâ» uzunluğunda büyük bir köprü kurulmıya 
başlajnp 9 yahut 18 günde bitirilmiş ve işte bu yeni köprüden ordu geçirilip 
«Becskerek =  Beçkerek» ovasına gidilmiştir. — Kırım hânı Gazi-Giray’m bura
da bir aydan fazla beklendikten sonra geldiği rivayet edilir — Bu sırada Papa 
kalesinin düşman eline geçtiği ve Polata’nm ife, muhâsaraya uğradığı haber alın
dığı için, Budin'in takviyesine Semendere askeri gönderilmiştir).

30 Ağustos =  27 Muharrem  ̂ Pazar : Bec^erek =? harb 
meclisinin karan.

(Gazi-Giray’ın huzurunda akdedilen bu mecUste Erdel üzerine giden üç yoldan 
ağırlık geçirmiye ve düşman iz’âcı takdirinde de Imrekâta en çok müsâid olan 
«Gross-Wardein =  Varad/Varat» yolu tercih edilmiştir. Bu karar üzerine Kınm 
hâm Varat kalesinin muhâsarası icâb ettiği takdirde uzun sürüp sürmiyeceğini 
sormuş ve bu mühim suâle cevab olarak bâzı dalkavuklar «bir iki top atılarak» 
alınabileceğini söylemişlerdir! işte bu karar üzerine oradan kalkılıp «Jigmond-i 
lâîn» denilen Erdel voyvodası Sigismond’un ölkesine doğru yola çıkılmıştır).

8 Eylül =  6 Safer, Salı: Csanad kalesinin fethi.

(OsmanlIların «Çanad» dedikleri bu ehemmiyetsiz kale Banat eyâletinde, Tımış- 
var’ın 70 kilometre şimalinde ve Maros =  Maroş nehrinin sağ sâhilindedir ; Bir 
kaç top atılmca muhâfızlar kaçmış, kale ahnmış ve kaçanlar kıhçtan geçirilmiş 
ve kısmen de esir edilmiştir. — Buramn sancak-beyliğine Belgrad nâzın «Şakşâkî- 
Ibrahim Bey» tâyin edildiği için Nişancı Abdî-Çelebi lâtife olarak şu meşhur 
beyti söylemiştir :

Şimdi zamane mansıbı ekser şakîdedür 
İnanmaz isen işte birî (Şakşakî) dedür

Burada bir gece kalındıktan sonra hareket edilmiştir).

10 Eylül =  8 Safer, Perşenbe : Arad kalesinin işgali.

(Maros nehrinin sağ sâhilinde Macarların «O-Arad» ve Almanların da «Alt-Arad» 
dedikleri bu müstahkem mevkiin karşısmda ve suyun sol sâhilinde bir de «Uy- 
Arad =  Yeni-Arad» vardır ; Boş bırakıldığı için bu gün işgal edilen kale «Eski- 
Arad» dır).

13 Eylül =  11 Safer, Pazar : Ordunun Maros nehrinden karşı râhile 
geçişi.

(Hava yağmurlu olduğu için çok güçlükle geçilmiştir).



27 Eylül =  25 Safer, Pazar : Ordımuıı «Gross-W ard^ =  Varat 
ovasına muvasalatı.

(Yolda tesadüf edilen bataklıklardan dolayı buraya çok güçlükle g-elinebilmiş- 
tir. — «Csanad =  Çanad;  ̂ önlerinden ayrılıp akma gitmiş olan Gazi-Giray bu
rada tekrar orduya iltihâk etmiştir).

28 Eylül =  26 Safer, Pazart^i : AvusturyalIların Budin muha
sarası.

(Budin’in 37 kilometre şimaligarbîsindeki «Esztergon ,=  Usturgon» ve 133 kilo
metre şimaligarbîsinde bulunan «Raab =  Yamk-kale,, gibi Tuna boylarındaki 
askerî mevkilerin en mühimlerinden ikisinin son zamanlarda düşman eline geç
miş olması, Budin şehrini artık tam bir hudud kalesi hâline getirmiştir : Ustur
gon ve Yanık-kalelerinin sukutu için yukarda 1595 =  1003 vukuatının «2 Eylül» 
ve 1598 — 1006 vukuatının da «29 Mart» fıkralarma bakınız. — O civarda bulu
nan düşman ordusunun vaziyetiyle muhtemel harekâtı hakkındaki istihbâratâ rağ
men İstanbul’un Satırcı ordusunu Erdel = ; Transyivania tarafına sevketmesl düş
manın cür’etini büsbütün arttırmış ve nihayet Arşidük Mathias kumandamdaki 
«O - 80 bin kişilik Avusturya ordusu bu günden itibaren Budin’i 40 topla döğerek 
muhasaraya başlamıştır : Neticesiz kalan bu muhasara için aşağıda bu sene vu
kuatının «2 Teşrinisanifıkrasına bakınız).

30 Eylül =  28 Safer, Çarşanba : Niğbolu bozgunu haberinin İstan
bul’a gelişi.

(Bosna beylerbeyi Hadım Hâfız-Ahmed Paşa bu sırada «Tuna yalıları muhâfızlığianda 
ve Adana valisi Ramazan-oğ-lu Mehmet Paşa da maiyyetindedir : Asi Eflak voy
vodası Mihai Viteazul serdâr-ı-ekremin erdel seferi esnâsında kendi memleketinin 
de istilâya uğrayacağmdan korkarak Hafız Paşa’ya yaltaklanıp «Ditmo» ismin
de bir elçi göndermiş, artık isyandan vazgeçip itâat edeceğini ve gelip görüşeceği
ni bildirmiş, Hafız Paşa muvafakat etmiş ve Niğbolü önlerine gelip otak kurmuş, 
nihayet «hediye arabaları» diye uzaktan «kırmızı çuha örtülü koçular» bolirmiye 
başladığı sırada hiç umulmıyan bir taraftan birdenbire yirmi küsur bin Eflak 
askeri Paşa’nın takriben üç bin kişilik maiyyetine baskın yapıp hemen hepsini 
kılıçtan geçirmiştir. Selânikî’ye göre Türk askeri sulh oluyor zanniyle büyük bir 
gaflet içinde Eflaklılarla alış-verişe giderken bombardmana uğramışlardır! Hafız 
Paşa bu bâcsirede iki saat sebat edip nihayet hiç bir askeri kalmadıktan sonra 
Tırnova’ya kaçmıştır. — Bu vak’a üzerine Mihai =: Mihal yirmi gün kadar Niğbo- 
lu’yu muhâsara etmişse de, Hâfız Paşa’nın tekrar kuvvet toplayıp gelmekte ol
duğunu işidince Bükreş’e kaçmış ve Paşa da Niğbolu kalesinin muhasaradan za
rar gören yerlerini tâmir ettirmiştir. — Mihal’in ilkönce korkusundan itâat etmek 
istediği halde Satırcı ordusunun Erdel istilâsından vazgeçerek Varat muhasarası
na saplanıp kaldığını görünce yeniden azıp işte böyle bir baskın yaptığı ve hattâ 
paşa’nın eşyası yağma edilirken eline geçen bir kat elbisesiyle kavuğunu bir ko
cakarıya giydirip teşhir ederek :
— Anunla bunun farkı nedür?
diye böbürlendiği rivayet edilir! — Selânikî-Mustafa Efendi, Mihal’in tebaasını 
OsmanlI imparatorluğuna karşı ayaklandırabilmek için «Türklerin eski adâ- 
lerinden eser kalmadığını ve artık onların zâlim olduklarını söyliyerek muvaf
fak olduğundan yana-yakıla bahsetmektedir: Bu düşman sözü doğrudur; vak
tiyle Balkan fütûhâtında Türk adâleti bir çok yerlerin kendiliklerinden iltihâknıa 
sebeb olduğu gibi, inhitat devrinin başlarından itibaren de Devşirme zulumleri 
Türkü zâlim tanıtarak Balkan unsurları arasında isyan ruhunun uyanmasına 
sebeb olmuştur).
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1 Teşrinievvel =  29 Safer, Perşenbe : «Gross-Wardein =  Varat» 
harb meclisinin muhasara kararı.

(Varat önlerine bu gün varılıp hemen bir meclis akdedilmiş ve «Erdel ve Nem- 
çe’nün kilidi» sayıldığı halde «üç gün topa dayanamaz» zannedilen bu çok müs
tahkem kalenin muhasarasına karar verilmiştir : Yukarda 1598 =  1006 vukuâ- 
tmm «14 Haziran» fıkrasında görüldüğü gibi, Erdel seferi için gelen „Hatt-ı- 
Şerîf» de kale muhasarasıyla uğraşılmayıp yalnız istilâ hareketi yapılmasından 
bahsedilmiş olduğu ve hattâ bundan dolajn muhâsara toplarıyla levazımı geti
rilmediği halde böyle bir karar verilmesi hem emre, hem akla mugayirdir. — 
Buranın varoşu evvelce Tatar akıncıları tarafından yakılmış, ahâlisi kaçmış vo 
bir kısmı da bu sefer kaçarken esir edilip malları iğtinâm edilmiştir).

1598 =  1007 O S M A N L I  T A R İ H İ  189-

2 Teşrinievvel — 1 Kebî’ül-evvel, Cuma: Varat muhasarası.

(Budin’in 311 kilometre şarkında büjrük ve müstahkem bir mevki olan bu şehre 
Macarlar «Nagy-Varda», Almanlar «Gross-Wardein» ve Osmanhlar da «Varad/ 
Varat» derler; bu lüzumsuz muhasarada bizzat bulunmuş olan Peçevî-îbrahim 
Efendi, varoşun kâgir binâları meteris ittihâz edildiği için harekâtın hemen 
başladığını anlatır. Gene ayni menbâa göre kaleyi döğmek için ordiınun elinde 
ancak üç top vardır! Eğri kalesinden top istenmişse de gelmemiş, lâğımlar pat
latılmışsa da faydası olmamış ve hattâ bâzıları ateş almamış, yağmurlar ortalığı 
bataklığa çevirdiği için çadırdan çadıra gidilemiyecek bir hâl olmuş, fırtınaların 
şiddetinden dolayı çadırlar sökülüp uçmıya başlamış ve işte bu yüzden ordu hem 
düşmanla, hem tabiatle mücâdele mecburiyetinde kalmıştır. — Satırcı-Mehmet 
Paşa’nın ikinci bir hatâsı daha vardır : Kendisi topsuz kale muhasarasıyla meş
gul olurken, İşsiz kalan Tatar ordusunu alıp Erdel akınına gitmek istiyen Gazi- 
Giray’ın bu haklı teklifini her nedense reddederek «bir iki güne değin» kaleyi 
fethedip beraber gideceğinden bahsetmiş ve bu surtle Tatar ordusunu atâlet için
de «habs itmiş»dir! — Aşağıda bu sene vukuâtınm «3 Teşrinisâni» fıkrasına da 
bakmız).

8 Teşrinievvel =  7 Rebî’ül-evvel, Perşenbe : Bir kaç kale sukutiyle 
Budin muhasarası hakkmdaki kara-haberlerin orduya gelişi.

(Sukut eden kaleler «Wesprim =  Bespiremj,, «Dotis =  Tata» ve «Palota» kalele
ridir : Bunlardan Tata kalesinin son defa Avusturyahlardan istirdâdı için yukar
da 1597 =  1006 vukuâtınm «11/12 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. Gene yukarda 
bu sene vukuâtınm «29 Ağustos» fıkrasında bahsi geçen Papa kalesinin sukutu 
hakkmdaki haberin de bu gün alınmış olduğu hakkında bir rivayet daha var
dır. _ Bu sene vukuâtınm «28 Eylül» fıkrasında muhâsara edildiğini gör
düğümüz Budin şehrinden ordunun hemen imdada yetişmesi de istenildiği için 
«akıllar şaşup vaziyet müzâkere edilmiş ;

«Mesâfe-i baîde olduğundan gayri Tise [ =  Theisz] ve Tuna gibi deryâ-misâl iki 
nehrden asker çekmek cisre mevkuuf olduğuna binâen,, 
ordunun Varat muhâsarasını bırakmamasına, bununla beraber :

«On, on beş bin Tatar ta’yîn idüp peşte’ye varmalarına ve Serdar işte yatişdr 
deyü guzâtı tebşir itmelerine>>

ve bu suretle de müdâfilerin mâneviyâtını yükseltip düşmanı telâşa düşürmiye 
karar verilmiştir!).



2 Teşrinisani =  2 Rebî’ül-âhir, Pazartesi: Budin’in muiâsara4an 
kurtuluşu.

(Selânikî-Mustafa Efendi’nin İstanbul’a gelen resmî haberlere Istinâden 35 gün 
sürmüş olduğ'undan bahsettiği Budin muhasarasının başlangıcı için yukarda 
bu sene vukuatının «28 Eylül» fıkrasına bakınız. Hammer, Osmanlılarm Varat 
ve AvusturyalIların Budin muhâsaralarım hemen hemen ayni tarihlercîa başla
yıp bitmiş gösterirse de, gün tarihlerinden hiç bahsetmez; Osmanlı menbâlarmda 
hiç tarih yoktur; burada esas ittihâz edilen gün târihi „De la CroiK.-̂ nin kaydine 
göredir. — Bu muhasara esnasında Budin’in cenubuna tesadüf eden ve OsmanlI
ların (,Gürz-lIyas depesi» dedikleri yer olmak ihtimâli bulunan «Gellert» tabyası 
sukut etmiş, ahâlisi kaleye kapanan varoş kamilen yakılıp yıkılmış, buradaki 
Türk eserleri baştanbaşa harâb olmuş ve kale duvarları da çok zarar görmüştür;
o sırada Şeyh-ül-îslâm ve Hâce-i-Sultânî makamlarında bulunan «Tâc-üt-tevâ- 
rîh» müellifi Sa’düddin Efendi’nin bu acı vaziyet üzerine Satırcı-Mehmet Paşa’ya 
gönderdiğri tekdirnâmede Budin şehrinin uğradığı zararlar şöyle tasvir edilir :

«Sekiz bin hânesi nrıehdûm ve mesâcid-ü-iTiedâris ve maâbid ve muallim-hâne ve 
han hânkahları kel-mâ’dûm olup bu musîbet-i clğer-sûz ile şeb-u-rûz ehl-i Inti- 
bâhun âh-u-vâhları tebâh ve ser-hadd ehlinün günleri siyâh oldu».

Budin’nin bu şiddetli muhâsaradan kurtulmasında yardıma gelen kuvvetlerin 
çok büyük rolleri vardır : Bilhassa Peşte müdâfaasını büyük bir kahramanlıkla 
başaran ve hattâ huruç hareketleri de yapan Szolnok sancak-beyi «Kulaksız-Os- 
man Bey» Türk müdâfaasının rûhu sayılır; Bu Kulaksız-Osman Bey tran muhare
belerinde de kahramanlıklarıyla şöhret bulmuştur. — Bâzı Osmanlı menbâların- 
da Satırcı ordusundan üç defada cem’an elli bin kişiden fazla yardım kuvveti 
gönderildiğinden ve bunun 47 bini Tatar atlısı olduğundan bahsedilirse de, her 
halde bu rakamların biraz mübâlâgalı olmak ihtimali vardır. — Düşmanın mu- 
hâsarayı kaldırmasında Satırcı ordusunun gelmekte olduğu hakkındaki haberle
rin te’sirinden bahsedilirse de, mukavemetin şiddetiyle mevsimin çok ilerlemiş 
olması en mühim âmil olmuştur. — Bu müdâfaada Osmanlı zâyiâtmın asker ve 
ahâliden binlerce şehîdi bulduğundan bahsedilir : içlerinde bâzı paşalar da vardır).

3 Teşrinisâni i= 3 Rebfül-âhir, Sah : «Grass-Wardein =  Varat» mu- 
hâsarasmm kaldırılması.

(Bu senenin 2 Teşrinievvel =  1 Rebî’ül-evvel Cuma gününden bu güne kadar 
33 gün sürmüş olan bu lüzumsuz muhâsaranın neticesiz kalmasına sebeb, yal
nız üç büyük topun kâfi gelmemesi, bâzı lâğımların ateş almaması, soğukların 
şiddeti, orduda hastalık jmzünden telefat başlaması, sellerle çamurların harekâta 
mâni olması ve bilhassa şiddetli bir iâşe buhranı gibi bir çok büyük müşkilâtın 
bir araya gelmiş olmasıdır. Satırcı-Mehmet Paşa bütün bunlara rağmen muhasa
raya devamda ısrar edip askerin boş yere telefat vermesine sebeb olmuş ve 
bilhassa Gazi-GIray’ın o sırada Erdel üzerine kendi askeriyle büyük bir akın ha
reketi yapmak teklifini de kabul etmiyerek her nedense onu da boş yere Varat 
önlerinde tutmuştur: Netice itibariyle bu seneki sefer mevsimi muvaffakıyetsiz- 
llkle geçmiş ve Serdâr-ı-Ekremin akılsızca hareketi yukarıki fıkrada gördüğümüz 
Budin felâketine sebeb olmuştur; gene o fıkrada bahsettiğimiz tekdirnâmesinde 
Şeyh-ül-Islâm Hoca-Sa’düddin Efendi bu acıklı vaziyeti tenkid ederken :

«Erdelistân İçine gürûh gürûh asâkir-i islâmiyye ve cünûd-i Osmâniyye ve efvâc-1 
Tâtâriyye gönderüp ve akınlar salmağla zirâat ve ser’in ve asl’-u-fer’in yakup yı- 
kup hânedanlarm vîrân ve hânumanlann tâlân ideler ve Bud'in ve Eğri ve 
Istoni-i-Belgrad taraflarını muhâfaza itmede firk-ü-mülâhazadan hâli olmıyasız 
deyü te’kîd ile Hatt-ı-Hümâyûn gönderilmişiken ülü-l-emrin muhâlefetl şeâmeti
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ile bir iş görülmeyüp kal’agîrlük esbâbmı kajnrmadın üç top ile Varat ĝ ibi düş- 
vâr kal'aya sarkup mebde’-i nüzûlden müntehây-ı rıhlete dek bârân-u-gil müs- 
limîn alaylann zebun ve ser-hadler hıfzına mukayyed olunmamamla Budin’i ve 
etrâfmı vîrân-u-mağ-bûn itmeğe sebeb olup Varat altında asker-i İslâmî eğleyüp 
Tatarı dahî habs ve ılgar taleb idenleri yasâğ: ile tebs idüp Erdelistân içi sâlim-ü- 
eymen kalup...»
gibi çok haklı ve acı sözler söylemektedir).

4 Teşorinisâni =  4 Rebî’ül-âhîr, Çarşanba : Ordunun Varat önlerin
den hareketi.

(Hâlâ muhasarada zannedilen Budin’e yardım için o tarafa doğru hareket edil
miştir).

20 Teşrinisâni =  20 Bebî’ül-âhir, Cuma: Szolnok konağında çıkan 
bir Yeniçeri isyanı üzerine Budin’e gitmekten vazgeçlimesi.

(Orduda bulunan Peçevî-Ibrahim Efendi bu sırada bir «somunun bir altuna,, 
alındığım ve Tise — Theisz nehrinin bu noktasında erzak gemileri bulunacağına 
inandırılan aç askerin öyle bir şey görmeyince Serdârın otağma hücum ettikle
rini, kaçarken yaraladıklarını ve işte bunun üzerine «Budun’u Cenâb-ı Rabb-ül- 
âlemîne ısmarlayarak» Belgrad’a hareket edildiğini anlatır : Bâzı menbâlarda Bu- 
din’in kurtuluş haberi burada gelmiş gibi gösterilirse de, Peçevî’nin öyle bir şey- 
<Jen bahsetmemesine göre doğru olmaması lâzımgelir : Aşağıki fıkraya bakınız).

21 Teşrinisâni =q 21 Rebî’ül-âhir, Cumartesi: Szegedin’de askerin 
kışlaklara gönderilmesi.

(Burada tesadüf edilen zahire gemilerinden orduya erzak dağıtıldıktan sonra as
ker muhtelif kışlaklara taksim edilip gönderilmiş ve Üçüncü Mehmed’in irâdesi 
mucibince Kınm hânı Gazi-Giray da memleketine dönmiyerek kışlağa çekUmiş- 
tir. ~  Kuvvetli bir rivayete göre Budin’in kurtuluş haberi işte burada ahnmıştır).

8 Kânunuevvel =  9 Cumâda-l-ûlâ, Salı: Serdârm Belgrad kışlağma 
muvasalatı.

(Şiddetli kar fırtınası içinde güçlükle Belgrad'a gelindiğinden ve netice itiba
riyle «bilâ-tâil =  boş yere» bunca mal ve can fedâ edilmiş olduğundan bahsedilir; 
orduda bulunan Peçevî :

— îşte Varat seferünün neticesi bu kadar mihnet-i kesîresi bu veçhile itmâm-u- 
encâm buldu!
diye yamp yakılmaktadır).

1599 =  1007

8 Kânunusâni =s 8 Cumâda-l-âhire, Çarşanba : Vezir-i-a’zam Cerrah- 
Mehmet Paşa’nm azliyle Dâmâd-tbrahim Paşa’nın .üçüncü sadâreti ve 
Satırci-Mehmet Paşa yerine serdârlığı.

-(Hammer’in gösterdiği «8 Kânunuevvel =  9 Cumâda-l-ûlâ» tarihi yanlıştır. —
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Umumiyetle «9 Cumâda-l-âhire,j tarihinden bahsedilirse de, Selânikî tariblain 
yazma nüshalarından birinde gün ismi «Çarşanba,, gösterildiğine göre hakîkî 
takvimde o ayın 9 una değil, 8 ine müsadif olması lâzımgelir. — Cerrah Paşa’nın 
azline sebeb «Nıkris =  Damla» illetine mübtelâ olduğu için ,(Dîvân-ı-Hümâyûns>a 
gidemedikten başka, evinjde bile iş göremediği için Nişancı Mehmet paşa’yı ko
nağına getirtip her gün devlet işlerini kendi nâmına ona gördürmesi ve uKara- 
şikâyetçi» denilen iş sâhiblerinin dertlerini bile ona (Knletmesidir! tşte bundan do
layı halk padişaha arzıhallerle müracaat edip :
— Bu Devlet-i-Aliyye’de bedel ile vezâret mümkin ve münâsib değüldür, vekâlet 
ile sadâret olmaz!
gibi itirazlara başlajanca „Mühr-i-Hümâyûn» bu gün öğleye doğru Cerrah-Meh- 
met Paşa’dan aldırılıp eski Vezir-i-a’zam Dâmâd-Ibrahim Paşa’ya gönderilmiş
tir. — Devletin idâresi yatağından çıkamıyan hasta bir Vezir-i-a’zamın ve ordu
nun idâresi d'e Satırcı gibi âcizlerin elinde kaldığı, kanunla ahlâk bozukluğu ve 
memlekette rüşvetsiz iş görülmez olduğu için, bütün kusurlarıyla ihtiraslarına 
rağmen İbrahim Paşa gibi emsâline nisbetle kuvvetli, şiddetli ve. tecrlbeli bir 
vezirin iş başına getirilmiş olması halkı biraz memnun etmiştir.
Cerrah-Mehmet Paşa’nın sadâreti 1598 =  1006 senesi 9 Nisan =  3 Ramazan Per- 
şenbe gününden bu güne kadar 8 ay, 27 gün sürmüştür. — Dâmâd-tbrahim Pa
şa’nın bundan evvelki sadareti için yukarda 1596 =  1004 vukuâtının «4 Nisan,, 
ve 1596 =  1005 vukuâtınm da «5 Kânunuevvel» fıkralarına ve bu son sadâretinde 
ölümü için de aşağıda 1601 =  1010 vukuâtının «10 Temmuz» fıkrasına bakımz. — 
Satırcı-Mehmet Paşa bu tarihte azledildîği halde ihrahim paşa’nın bundan «dört 
ay sonra» Serdâr olduğu hakkında da bir rivayet vardır).

15 Mayıs = ; 19 Şevval, Cumartesi: «Uyvar seferi» ne çıkan Vezir-i- 
a’zam Dâmâd-îbrahim Paşa’mn Davudpaşa karargâhına geçişi.
(Selânikî-Mustafa Efendi «20 Şevvâl Sebt» gününden bahsederse de, hakikî 
takvimde Cumartesi günü Şevvâl aymın 19 una müsâdif olduğu için o sene 
bayram hilâlinin bir gün evvel görülmüş olduğu anlaşılmaktadır. — Sefere 
çıkılırken «Davutpaşa sahrâsı,, nda kurulan ordugâha parlak alaylarla gidilmesi 
ve son hazırlıkların tamamlanması eski Osmanlı âdetlerindendir. — Sadâret- 
Kaymakamlığına eski Kapdan-ı-deryâ ikinci vezir boşnak Halil Paşa tâyin 
edilmiştir).

23 Mayıs =  26 Şevvâl, Cumartesi; Serdârın Davudpaşa’dan hare
keti.

(Umumiyetle «27 Şevvâl» tarihinden bahsedilirse de, «Rüyet-i hilâl» den dolayı 
bir günlük bir farkı vardır : Yukarıki fıkraya bakınız. — Kapu-kullanyla Ye- 
niçeri-ağası Tırnakçı-Hasan Ağa da Serdârın maiyyetine me’mur olmuştur ; 
Eskiden yalnız pâdişâhın maiyyetinde sefere çıkan Yeniçeri-ağasının an’anaye 
muhâlif olarak Üçüncü Murad devrinde ilk defa bir Serd'âr emrine verilmesi için 
yukanda 1594 =  1002 vukuâtının «17 Haziran» fıkrasına bakınız).

2 Haziran =  8 Zülka’de, Çarşanba; Serdâr-ı-Ekremin Edirne’ye 
muvasalatı.
(Yeniçeri-Ağası Tırnakçı-Hasan Ağa bir rivayete göre buradan ve ikinci bir ri
vayete göre de daha evvel Çatalca konağından ileri sevkedilip Belgrad’a gönde
rilmiştir).

6 Temmuz =  12 Zülhicce, Sah ; Eski Serdâr-ı-Ekrem Satırcı Mehmet 
Paşa’nm Belgrad’da idamı.
(Bâzı menbâlarda «13 Zülhicce» den bahsedilirse de, bu bir günlük farkın aRü’- 
yet-i hilâl» den mütevellid olduğu anlaşılmaktadır. — Vezir-i-a’zamm rakîbi olan
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Satırcı’yı daha İstanbul’dan çıkarken izâle fikrinde olduğu rivayet edilir; 
bununla beraber Satırcı-Mehmet Paşa bu fecî âkibete müstahak olmamış değil
dir : serdarlığında hiç bir muvaffakiyet göstermedikten başka, «Gross- 
Wardeln =  Varat» muhasarasındaki akılsızca inâdı bir çok felâketlere sebob 
olmuştur ; Yukarda 1598 =  1007 vukuâtımn «30 Eylül», «2 Teşrinievvel», „8 Teş
rinievvel», «2 ve 3 Teşrinisâni „ fıkralarına bakınız. — Hem Satırcı’nm, hem 
Dâmâd-Ibrahim Paşa’nın maiyyetinde bulunmuş olan müverrih Hasan-Bey-zâ- 
de’nin izahına göre idâmın sebebi, Satırcı’mn Silistre eyâletini «arpalık» olarak 
Kırım hânı Gazi-Giray’a vermiş olması ve onun da yeni Serdâr Filibe’ye geldiği 
zaman bir murahhas göndererek bu tevcihin te’yidini istemesidir ; Kırım hânı
nın Tuna yalılarında tutunmasına sebeb olmak gibi büyük bir mahzur görmesine 
rağ-men, Gazi—Giray’ın isyanına meydan vermemek için selefinin hükmünü te’yid 
etmek mecburiyetinde kalan İbrahim Paşa meseleyi derhal İstanbul’a bildirip 
Satırcı’nın hânla beraber kaçıp gitmek ihtimâlini de arzetmiş ve işte bunun üze
rine Sofya konağında idam fermanı gelmiştir. İbrahim Paşa bir taraftan Satır- 
cı’ya te’minat ve iltifat mektupları göndermek suretiyle firarını önlerken, bir 
taraftan da Yeniçeri-ağasını idâm fermanıyla Belgrad’a şevketmiş, Gazi-Giray’ın 
ihtarlarına rağmen gaflet içinde bulunan Satırcı Paşa Yeniçeri-ağasıyla maiyye- 
tini şehir hâricinden istikbâl ettirip zıyâfet tertip etmiş fakat daha sofraya otur
madan evvel ferman okunarak kemend atılmak suretiyle «Mürg-i rûhun kafes-i 
teninden tayarân» ettirmişlerdir. İşte bu hadiseden itibaren Kırım hânıyla Sadr-ı- 
a’zamın arası «Şeker-âb =  Şeker-reng» olmuş ve hânın artık paşa’ya itimâdı 
kalnıamıştır).

10 Temmuz =  16 Zülhicce, Cumartesi : Serdârm Belgrad’a muvâsa- 
latı.

(İbrahim Paşa burada 15 gün kalıp ordu iâşesine ve Tuna donanmasma aid işlerle 
meşgul olmuştur).

1599 =  1008

24 Temmuz t= 1 Muharrem, Cumartesi : Ordunun Belgrad’dan Bu- 
din’e hareketi.

("runa donanması da bu gün Budin’e hareket etmiştir).

4 Ağustos =  12 Muharrem, Çarşanba : Devşirme hâkimiyyetine 
karşı çıkan Anadolu Türk ihtilâlini bastırmak üzere «Serdâr-ı- bî-âr» 
denilen Koca-Sinan Paşa’nm «Muhannes-ibni-muhannes» lâkabiyle ve 
korkakhğıyla meşhur oğlu üçüncü vezir Mehmet Paşa’mn serdârhğı.

(Bilhassa 996 =  1588 tarihindenberi Anadolu’da yer yer isyanlar çıkmakta ve İs
tanbul’daki Devşirme idaresince Türk ruhunun bu haklı tuğyanları hep «Celâlilik» 
ve «eşkıyâlık» gibi isimlerle damgalanmaktadır ; «Celâlî» tâbiri Yavuz devrinde 
«Bozoklu-Celâl»in çıkardığı ilk Anadolu ihtilâli için ikinci ciltte 1519 — 925 vu- 
kuâtmın «Nisan =  Rebî’ül-âhir,, fıkrasına bakınız. Bütün bu Anadolu ısyanlarmın 
en mühim sebebi, Osmanlı cemiyetinin Türklükle Devşirmeliğe ayrılan ikiliğinde 
gösterilebilir ; Rumanyalı lorga’nın çok grüzel tedkik ettiği bu çifte cemiyet man
zarası için ikinci ciltte 1566 =  974 vukuâtımn «6/7 Eylül» fıkrasına ve birbirinin 
zıddı olan bu iki cemiyetin azamet devrinde bile devlet bünyesini sarsan mücâde
leleri için de gene ajmi ciltte 1527 =  933 vukuâtımn «30 Nisan», «8 ve 22 Hazi
ran» fıkralarına bakınız. Bu seferki ihtilâl hareketi, o eski isyanlardan daha ge
niş, daha ciddî ve bilhassa daha süreklidir.

F. : 13

1599 =  1008 O S M  A N L 1 T A R î  H İ 193



OsmanlI menbâlannda bu harekete iki sebeb gösterilir : Biri «Nemçe seferi^nden 
dolayı Anadolu’nun askersiz kalması ve İkincisi de İtalyan devşirmesi Cağal-oflu 
Sinan paşa’nın Haç-ova muharebe meydanında Vezir-i-a’zam olduğu gün harb es- 
nâsmda bozulup dağılan otuz bin kişiyi ««firârî» ilân ederek hepsinin idâmını em
retmesinden dolayı bütün bunların Anadolu’ya geçip ihtilâlcilere iltihâk etmeleri 
ve hattâ bir rivayete göre de ihtilâle sebeb olmalarıdır : Cağal-oğlu’nun o meş’- 
ûm emri için yukarda 1596 =  1005 vukuâtının «27 Teşrinievvel» fıkralarının İkin
cisine bakınız. Bu sebeblerin her ikisi de doğru olmakla beraber, en mühim se
beb Anadolu Türklerinin Devşirme zulmüne artık tahammül edemiyecek hâle gel
melerinde ve bilhassa Devşirme hâkimiyyeti altında mahkûm bir millet vaziyetine 
tahammül edemeyişlerinde gösterilebilir. «Amasya tarihi» müellifi Hüsâmüddin 
Efendi merhum Anadolu Türklüğünün bu acıklı hâlini üçüncü cildinin muhtelif 
yerlerinde şu fıkralarla anlatır :
«Bu şakavet değil, kuvvetli bir ihtilâldi : Çünkü bütün Tımar ve Zeâmet Türkler- 
den ziyâde Gayr-i-Türklere verilmekte idi. Türklere vezâret, kanunen memnu 
gibi olmuştu.

«Bütün makam-ı iktidar Gayr-i-Türklere münhasırdı. Türkler ancak uzak yahut 
küçük vilâyetlere beylerbeyi olabiliyordu. Dîvân-ı-Hümâyûn’da bir tek Türk vezir 
yoktu. Defterdarlıktan, Nişancılıktan yetişen Türk vezirler ender olmakla beraber, 
sadâretten mahrum idiler.

«Vezâret ve sadâret âdetâ Arnavutlarla Boşnaklara hâss bir mesned-i âli idi. 
((Frenk-îbrahim Paşa’nın sadâretinden bu zamana kadar makam-ı sadâreti, ve- 
zâreti ihrâz edenler Gayr-i-Türklerdi. Türklerin aleyhinde söylenilen hezeyenların, 
uydurulan efsânelerin hepsi d'e Gayr-i-Türklerden sudûr etmiş, riyâkârlarm gay
retiyle revaç bulmuştu.

^Anadolu’da Türkler, Gayr-i-Türklerin bu tahakkümlerine karşı kıyâm ediyorlar, 
taraf taraf ihtilâl bayrağını açıyorlardı.

«Şâyân-ı dikkkattir ki Anadolu sancaklarına, vilâyetlerine mir-i-livâ ve beylerbeyi 
olan Gayr-ı-Türkler içinde Türkçeyi bilmiyen, akaaid-i-islâmiyyeden bî-haber, ko
yu câhil adamlar da vardı: Çünkü Devşirmelerden vezir olanlar hıristiyan babala
rını, kardeşlerini, hısımlarını kabûl-i İslâm ettikleri günden itibaren mîr-i-livâ, 
beylerbeyi yaptırıyorlardı.
«Hele zaîmler, sipâhîler ekseriytetle Gayr-i Türklerdi : Halbuki tımar ve zeâmet 
Anadolu’da Türklere hâss bir dirlikti.
«Gayr-i-Türklerin nazarında Türkler reâyâdandı: Türklerin en ziyâde gücüne gi
den, Gayr-i-Türklerin tahakküm ve istibdâdı idi. ,,
«Vaktiyle Kur’ân-ı-Kerîm’in emrettiği müsâvâtı, hizmetleri mukabilinde mükâ- 
fâtı taleb eden, bu uğurda yüksek sesleriyle bağıran Gayr-i-Türkler makam-ı 
iktidârı elde ettikleri günden itibaren Türklere müsâvât yerine tahkirât, mükâfat 
yerine muâdât ile mukabele ettiler.
«Bundan dolayı Türkler Gayr-i-Türklere karşı ısyân etmişler, ihtilâl bayrağını 
açmışlardı. Gayr-i-Türklere bu kadar yüksek makamlar veren Osmanlı hânedânı 
da kıyâm eden Türklerin nazarında küçülmüştü. Hattâ Osmanh hânedânı bile 
Gayr-i-Türklerin bu tahakküm ve istibdâd^ndan bizâr olmuştu».
Hüsâmüddin Bfendi’nin anlattığı bu vaziyet, nihayet Anadolu’da bir ihtilâl idaresi 
kurulmakla neticelenmiş, bu idarenin başına Osmanlı menbâlarının «Kara-Yazıcı» 
dedikleri «Abdülhalim Bey» geçmiş ve hattâ saltanatını bile ilân etmiştir ; Amas
ya tarihinde bu Abdülhalim Bey «Urfa dâhilinde sâkin Kılıçlu aşireti efrâ!dmdan 
Ali’nin oğlu» gösterilir; „Kara-Yazıcı» lâkabı vaktiyle Segban bölüğünün yazıcısı 
olmasmd'andır; Selânikî tarihinin henüz basılmamış yazma kısmmda kendisinin 
eski şâhlar nesline mensub olduğunu id'diâ ettiğinden bahsetmektedir; Abdülha- 
lim’in Anadolu’da saltanatını ilân etmiş olması ve gene Selânikî’ye göre neşrettiği 
fermanlarda «Hâlîm-Şâh muzaffer bad şeklinde tuğra çekmesi bu iddiânın haki
katen serdedilmiş olduğunu te’yid edecek bir vaziyettir.
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Çok zeki, cesur ve bilhassa teşkilâtçı bir şahsiyyet olduğ-u anlaşılan Abdülha- 
lim’in 1007 =  1599 senesi Zülhicce = : Haziran / Temmuz ayında ilkönce Ankara 
ve ikinci bir rivayete göre de Urfa civânnda ısyân ettiğinden bahsedilir : Haç-ova 
muharebesinde «firârî» sayılıp idâma mahkûm olan binlerce Türklerle Türkmen- 
1er hep onun açtığı ısyân bayrağının altma toplanmışlardır. Diğer ihtilâl reisleri 
iğinde Abdülhalim’in kardeşi Deli-Hasan Ağa, AmasyalI Deli-Zülfikar, Malat
yalI Karakaş-Ahmed, AnkaralI Kalend!er-oğlu Mehmet, Gâvur-Murad, Tekeli Meh
met, Tokatlı Ağaçdan-Pîrî, Sıvaslı Kara-Said ve Hüseyn-oğlu Ishak, Adanalı Se- 
vündük, Bağdadlı Uzun-Halil, Kalın-dudak Mahmud ve Köprülü San-Şa’ban gibi 
şahsİ3ryetler sayılır. «Amasya tarihi» ne göre «bunlardan her birinin idaresinde 
üçer, beşer bin» âsi asker vardır.

İstanbul hükümeti bu sırada yahut bundan biraz evvel eski Habeş beylerbeyi 
Hüseyn Paşa’yı Anadolu müfettişliğine tâyin edip ısyânın bastırılmasına me’- 
mur etmiştir; Amasya eşrâfınd'an Budak Bey’in oğlu olan bu Anadolu müfet
tişi Türk olduğu için ihtilâlin millî sebeblerini bilerek işe başlamış ve halka 
zulmeden Devşirmeleri te’dib edip onların yerlerini ihtilâl reislerine vermek su
retiyle işi yatıştırmıya çalıştığı için Devşirmeler tarafından aleyhine şikâyetler 
yağdırılmış, halka zulmettiğinden bahsedilmiş ve hattâ OsmanlI tarihlerinde müd- 
hiş bir zâlim gibi tasvir edilmiştir: Tabiî bu şikâyetlerle tasvirlerin menşei hep 
Devşirme tezvirâtıdır. İstanbul hükümeti işte bundan dolayı Karaman müteselli
mi, yâni beylerbeyi vekili Mehmet-Çavuş’u Hüseyn Paşa’ya musallat etmiş, 
Aksaray civânnda bir harb olmuş ve Mehmet-Çavuş mağlûb olup Konya’ya 
kaçmıştır.

Abdülhalim o sırada Urfa’ya hâkimdir : İstanbul hükümeti bu vaziyet karşısında 
üçüncü vezir Muhannes-Mehmet Paşa’yı Anadolu serdârlığına tâyin edince 
Hüseyn Paşa ihtilâl reisi Abdülhalim’le anlaşıp Urfa’ya çekilmiştir; bu anlaş
manın daha evvel olduğu hakkında da bir rivayet vardır.
Selânikî’nin kaydine göre Hüseyn Paşa «Abdülhalim-Şâh»ın Sadr-ı-a’zamı olmuş
tur : «Amasya tarihi» ondan evvel «Kalender-oğlu Mehmed„i Vezir-i-a'zam ve 
«Kayserili Şeyh-Abdlirrahim» Efendiyi de «Şeyh-ül-îslâm olmuş gösterir. Gene 
Selânikî’nin İstanbul’a gelen resmî haberlere istinaden kaydettiğine göre, Ab
dülhalim âdil bir idare kurmuş ve Osmanh teşkilâtını andıran bir hükümet ve or
du teşkilâtı vücuda getirmiştir.

Bu kadar tehlikeli bir vaziyete karşı Anadolu serdârhğına Koca-Sinan paşa- 
zâde Mehmet Paşa gibi her giriştiği muharebeden kaçıp devletin başına büyük 
felâketler açmış bir korkağm tâyinine hayret etmemek kabil değildir ; «Mu- 
haıınes-ibni-muhannes» ve „menhûs-ibni-menhûs» gibi vasıflarla anılan bu iğ
renç d'evşirme dölünün sebeb olduğu felâketler için yukarda 1595 =  1003 vuku
atının ,,1 Temmuz», „7 Ağustos», «2 Nisan» fıkralarına ve «Serdâr-ı bî-âr^ lâka- 
biyle amlan korkak babasının lekeli şahsiyyeti için de 1596 =  1004 vukuâtının 
«3 Nisan» fıkrasına bakımz.
Muhannes-Mehmet Paşa’nın serdârlığı Selânikî tarihinin yazma nüshalarından 
birinde bizim burada esas ittihâz ettiğimiz «12 Muharrem» tarihine ve diğer bi
rinde de «22 Muharrem =  14 Ağustos Cumartesi» tarihine müsâdif gösterilir. — 
Yeni serdâr derhal Üsküdar’a geçmişse de, gene ayni menbâa göre Üsküdar ka
rargâhından Saf er ibtidâlarında =  Ağustos sonlarında hareket etmiştir; Ham- 
mer’in Mehmet Paşa’yı Muharrem =  Temmuz ayında Urfa’jn muhâsara etmiş 
göstermesi doğru değildir. — Aşağıda 1600 =  1008 vukuâtınm «7 Şubat» ve «25 
Nisan» fıkralarına da bakınız).

18 Eylül =  27 Safer, Cumartesi : Ordunun Budin önlerine mu
vasalatı.

(Ordu bu gün Budin’in cenubundaki «Gellert =  Gürz-îlyas depesi» ne gelmiştir ; 
Orduyla beraber donanmanın da gelmiş olması Budin halkına ntâze can» ver-
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mis olduğundan bahsedilir. — Yukarda 1599 1007 vukuatının „6 Temmuz,, fık
rasında Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem İbrahim Paşa tarafından Belgraxî’da 
İdâm ettirildiğini gördüğümüz eski Serdâr-ı-Ekrem Satırcı-Mehmet Paşa’nın 
hâmisi vaziyetinde bulunan ve hattâ onu o felâketten kurtarmak için Kırım’a 
kaçırmak istemiş olduğundan bile bahsedilen Gazl-Giray’ın İbrahim Paşa’dan 
kuşkulanıp «vehme tâbi» olduğu ve hattâ bu seneki sefere iştirâk etmeyip kış- 
lâğından memleketine dönmek iştediği halde bir miesele çıkmasına mani ol
mak istiyen ümerâsının ısrâriyle Kırım’a gitmeyip Peşte’ye geldiği rivayet edi
lir : Dâmâd-Ibrahim Paşa, Gazi-Giray’ın bu vehmini İzâle için kendisine «ağır 
pîşkeşler» takdim edip «ta’zîm-ü-tevkîr» göstererek pek çok yaltaklanmışsa da 
bir türlü itimad kazanamamış ve hattâ Hân kendisine emniyet etmediği için ©te- 
ğma gelmediği gibi ara-sıra «at-üstünde» görüştüğü zaman bile hiç yüz verme
miştir : Budin tarafında bulunan Osmanlı ordusuyla Peşte tarafında bulunan Kı
rım ordusu Tuna’nın iki yakasında işte bu «şeker-âb =  şeker-reng» vaziyette 
karşılanmıştır).

27 Eylül =  7 Rebî’ül-evvel, Pazartesi : Serdârın Budin’den Peş
te’ye geçişi.

(Bu sırada düşman ordusu Usturgon’un karşısında ve Tuna’nın sol sâhilinde Türk- 
lerin «Ciğer-delen» dedikleri «Parkany» dedir : Osmanlı ordusu işte o hedefe yü
rümek için karşı yakaya geçmiştir. — Dört günde yapılan bir köprüden ilkönce 
ordu geçirilmiş ve Serdâr da bu gün geçmiştir).

30 Eylül =  10 Kebî’ül-evvel, Perşenbe: Ordunun Peşte’den 
«Parkany =  Ciğer-delen» e hareketi.

(Serdâr İbrahim Paşa Budin’den Peşte’ye geçince Kmm hânı Gazi-Giray’a «mü
kemmel at ve raht ve hil’at ve murassa’ şemşîr ve şâir in’âmât-ı şâhiyye» gön
dermişse de hânın kuşkusunu gene izâle edememiştir : Yukarda bu sene vukuâtı- 
nm «18 Eylül fıkrasına bakınız. — Peşte’de üç gün kalındıktan sonra hareket 
edilmiştir).

2 Teşrinievvel =  12 Rebî’ül-evvel, Cumartesi: En büyük Osmanlı 
müverrihlerinden «Tâc-üt-tevâtîh» müellifi Şeyh-ül-îslâm ve Muallîm-i- 
Sullânî Hoca^Sa’düddin Efendi’nin ölümü.

(Bâzı menbâlarda ölüm tarihi «12 Rebî’ül-evvel Hamîs» gününe müsâdlf gösteri
lirse de, o sene Rebî’ül-evvelinin 12 si perşenbe’ye değil, Cumartesi’ne müsadif
tir; gün ismi dorğu olduğu takdirde ölüm tarihinin «10 Rebî’ül-evvel =  30 Eylül 
Perşenbe» gününe tesadüf etmiş olması lâzımgelir. O sırada İstanbul’da bulu
nan Selânikî-Mustafa Efendi gün rakammı 12 göstermekle beraber gün ismi 
zikretmemiştir. — «Hoca Efendi» ve «Koca Hoca Efendi» gibi lâkaplarla anı
lan Mehmet Sa’düddin Efendi Isfahanlı Hâfız-Cemalüddin oğlu müezzin 
Hâfız-Mehmed’in torunu ve altı sene kadar Yavuz Sultan Selim’in müsâhipliğin- 
de bulunmuş olan meşhur Hasan-Can’ın oğludur ; Yavuzun Çaldıran zaferi 
üzerine Tebriz’den İstanbul’a sevkedilen İran âlimleriyle san’atkârları ara
sında sesinin güzelliğiyle meşhur olan müezzin Hâfız-Mehmet’le oğlu Hasan- 
Can da Osmanlı pâyitahtına gelip yerleşmiş ve Hoea-Sa’düddin dedesiyle baba- 
sımn işte bu mecburî muhaceretlerinden 22-23 sene sonra 943 =  1536 - 1537 tari
hinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir : İkinci ciltte 1514 =  920 vukuâtının «23 
Ağustos,, ve «12 Eylül» fıkralarıyla 1520 =  926 vukuâtının «21/22 Eylül» fıkrasma 
bakınız. Karamânî-Mehmet ve meşhur Şeyh-ül-îslâm Ebussuûd Efendiler gibi Os
manlI tarihinin en büyük âlimlerinden ders görerek «ulûm-1 akliyye ve nakliyye» 
de şsamanımn en mühim şehsiyyetlerinden olan Hoca-Sa’düddin Efendi’nin mes
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lek hayâtında parlaması, İkinci Selim devrine tesadüf eden 981 1573 senesi 
Muharrem =  Majas ayında Mağnisa valisi şehzâde Murad’a muallim tâyin edil
mesiyle başlamıştır; İkinci Selim ölüp üçüncü Murad tahta çıkınca Sa’düddtn 
Efendi llmiyye mesleğinin o zaman en büyük payesi olup „Reîs-ül-Ulemâ» sıfa- 
tiyle «azl-ü-nasb» a bile salâhiyyeti olan «Hâce-i-Sultânî» makamına yükselmiş 
ve hattâ «Müsteşâr-ı umûr-i mülk-ü-millet» ve mahrem-i esrâr-ı masâlih-i salta
nat» sayılacak kadar nüfuz sâhibi olmuştur: 1574 =  985 vukuâtının «22 Kânunu
evvel» fıkrasma bakınız; «Hâce =  Hoca» lâkabiyle şöhret bulması işte bundandır. 
Sa’düddin Efendi üçüncü Mehmed’in cülusunda mevkiini muhafaza etmiştir : 
Bunun sebebi, yeni pâdişâhın cülûsundan evvel bulunduğu Mağnisa valiliğinde 
hocası olan Akhisarlı-Nevâlî Efendi’nin talebesine saltanat mjüdesi gelmeden 
«iki gün evvel>> ölmüş olmasıdır. Hoca-Sa’düddin’in tarihe akseden büyük hiz
metleri de üçüncü Mehmet devrindedir; meselâ Eğri seferindeki Haç-ova mey
dan muharebesi Hoca Efendi’nin en tehlikeli anlarda gösterdiği metanetle pâdl- 
şaha telkin ettiği cesaret sâyesinde kazanılmıştır; Yukarda 1596 =  1005 vukuâtı- 
nın „23 ve 26 Teşrinievvel,, fıkralarına bakınız. Eğri seferinden İstanbul’a avd'et 
edilirken bir takım siyasî sebeblerle azledilmiş olan Hoca’nın bu yegâne menkû- 
biyyet devri 159ö =  1005 senesi 5 Kanunuevvel =  14 Rebî’ül-âhir perşenbe gü
nünden itibaren 1 sene, 3 ay, 27 gün sürdükten sonra, 1598 =  1006 senesi 1 Ni
san =  24 Şa’ban Çarşanba günü Bostan-zâde Mehmet Efendi’nin vefatı üzerine 
hem Şeyh-ül-lslâm, hem Hâce-i-Sultânî olmak suretiyle eskisinden daha parlak 
bir vaziyete gelmiş, llmiyye mesleğinin en yüksek makamlarını cem’ettiği için 
«Câmi’-ür-riyâseteyn» diye anılmıya başlamış ve bu son ikbâli de o tarihten bu 
güne kadar 1 sene, 6 ay, 1 gün sürdükten sonra ölümüyle nihayet bulmuştur. Ho- 
ca-Sa’düddin Ayasofya câmiinde Üçüncü Murad’ın rûhuna ithâf edilecek bir Mev
lide gitmek için hazırlanırken füc’eten ölmüş gösterildiğine göre, her halde bir 
kalb krizine kurban gitmiş olması lâzımgelir : Selânikî’nin «Zât-ül-cenb» den 
bahsetmesinde bir zühûl olsa gerektir. Sa’düddin Efendi Hicrî takvim hesabiyle 
65 yaşında ölmüş gösterilirse de, Milâdî takvim hesabiyle hakikî yaşı ancak 62 - 63 
tutmaktadır.

Hoca Efendi’nin beş oğlu olmuştur : Bunların Mehmet ve Es’ad ismindeki en 
büyükleri sırayla Şeyh-ül-îslâm olmuş, ortancaları olan Müderris Mes’ûd Efendi 
babasından evvel ölmüş, en küçükleri olan Abd-ül-Aziz ve Sâlih Efendiler de 
Kadı-askerliğe =  Kazaskerliğe kadar yükselmişlerdir. — Hoca-Sa’düddin Efen
di’nin tabutunu hayatta kalan dört oğlu taşımış, cenâze namazı Fâtih câmiinde 
halefi Sun’Ullâh Efendi veyahut meşhur Şeyh Mahmud Hüdâyî Efendi tarafından 
kıldırılmış ve oradan da Eyüb’e götürülüp kendi mescidinin yanına defnedilmiştir. 
Sa’düddin Efendi’nin en meşhur eseri, Osman-Gazi devrinden başlayıp Ya
vuz’un vefâtiyle nihayet bulan «Tâc-üt-tevârîh»idir : «Hoca tarihi >> diye anılan 
ve çok mustalah bir lisanla yazılmış olan bu kıymetli eserin bâzı kısımları Garp 
dillerine de terceme edilmiştir. Küçük bir risâleden ibaret olan «Selimnâme,, sinin 
kıymeti de Yavuz’un nedîmi olan babası Hasan-Can’ın ifâdelerine istinaden yazıl
mış olmasındandır. Bunlardan başka «Molla Lârî» nin «Mir’âtül-edvâr» mı da 
Acemceden Türkçeye terceme etmiştir. Hoca Efendi’nin dinî mevzûlara ait bir kaç 
«seriyle ,(elsine-i selâsede eş’ârı» da vardır; zâten Hoca’nm nesri hemen hep 
şiirle karışır : Bilhassa «Tâc-üt-tevârîh» deki şiirler, ağdalı bir inşâ ile nakledilen 
vukuâtın âdetâ destanlaşması demektir. — Sa’düddin Efendi’nin hattatlığı da 
vardır : Bilhassa sülüs, nesih ve ta’likde çok kuvvetli olduğundan bahsedilir).
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11 Teşrinievvel =  31 Rebî’ül-evvel, Pazartesi: «WaitMn =  Vaç» da 
ilk sulh müzakeresi.

(AvusturyalIların mürâcaatları üzerine yapılan sulh müzâkeresine Serdâr-ı-Ek- 
rem nâmma Sadâret-kethudâsı Mehmed Ağa ile Diyarbekir valisi Murad Pa



şa, Kırım hânı Gazi-Giray nâmına da onun Ahmed Ağa ismindeki elçisi gönde
rilmiş, 2 - â gün sürdüğünden bahsedilen bu ilk sulh müzâkeresi neticesiz kalmiş 
ve hattâ düşmanın Uyvar üzerine yapılması muhtemel bir Türk akınım geciktir
mek için başvurduğu bir oyalama siyasetinden ibaret sajnimıştır).
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13 T^rinievvel — 23 Rebî’ül-evvel, Çarşanba: «Parkany =  dğeav 
delen» de ikinci suUı müzâkeresi.

(Türklerin «Ciğer-delen» dedikleri «Parkany» kalesi Tuna’nın sol sâhilinde ve 
Usturgon’un karşısmda bulunduğu için, OsmanlI ordusu yaklaşırken düşman 
ordusu buradan karşı yakaya geçip aradaki köprüyü yıkmış ve bir taraftan da 
tekrar sulh müzakeresi için müraeaatte bulunmuştur : Bu sefer rehineler teâti 
edildikten sonra gene ayni murahhaslar gönderilip tekrar müzakereye girişil
mişse de düşmanın «Usturgon’a bedel Eğri virilmek» şartı kabul edilmediği için, 
bir iki gün süren bu ikinci teşebbüs de neticesiz kalmış ve nihayet rehineler 
mütekabilen iâde edilmiştir. — Bu vaziyet üzerine düşman ordusu oradan Osman
lIların «Komran» dedikleri «Komorn» üzerine çekilmiştir).

14 Teşrinievvel =  34 Rebî’âü-evvel, Perşenbe: Düşman toprakları
na akm hareketi.

(Bu sefer mevsiminin «Tahrîb-i diyâr-ı küffâr» ile geçirilmesi emredilmiş ol
duğu için, Tatar athian büyük bir akm hareketine gönderilmişse de, yukanki 
fıkralarda gördüğümüz sulh müzâkereleri düşmana vakit kazandırıp tedbir it
tihâzına sebeb olduğu için Akıncıların bu tarihten bir iki gün sonra getirdik
leri esirlerle ganimetler umulduğu kadar mühim bir yekûn tutmamıştır : Aşağıkl 
fıkraya da bakınız).

16 Teşrinievvel =  26 Rebî’ül-evvel, Cumartesi : Ordunun Uyvar 
önlerine mnvâsalatı.

(Almanların «Neuhausel» dedikleri «Ujvar/Ersek-Ujvar» şehri Neitra nehri üze
rinde ve ayni isimdeki şehrin 37 kilometre cenubundadır. — Yukanki fıkrada 
bahsi geçen akıncılar işte burada orduya iltihak etmişlerdir. — Mevsim çok 
ilerlemiş ve düşman ordusu da savuşmuş olduğu için, artık kışlaklara çekilmek 
üzere avdet karan verilmiştir. — Bâzı menbâlarda ordunun Uyvar’a muvâsa- 
latı «5 Rebî’ül-âhir =  25 Teşrinievvel Pazartesi» tarihine müsâdif gösterilirse de, 
burada en kuvvetli rivayet esas ittihâz edilmiştir).

18 T^rinievvel =  28 Rebî’ül-evvel, Pazartesi: Ordunun Uyvar 
önlerinden avdeti.

(Burada yalnız iki gün kalınmıştır).

26 Teşrinievvel =  6 Rebi’ül-âhir, Sah : Ordunun Peşte’ye muva
salatı..

(Burad'a Budin ve Peşte kaleleri tahkim edilmiş ve her ihtimâlle karşı bu kale
lere erzak doldurulmuştur).



3 Teşrinisâni =  14 Rebî’ül-âhir, Çarşanba : Kmm hânı Gazi Gi- 
ray’m memleketine avdeti.

(Serdâr-ı-Ekrem hânın memleketine dönmeyip cephede kışlaması için çok ısrar 
etmişse de dinletememiş, Gazi-Giray :

— Asker-i Tâtârun min-ba’din karâra mecâlleri muhâldür!
gibi sert bir cevapla iktifâ edip İbrahim Paşa’ya hiç yüz vermemiştir : Yukarda 
bu sene vukuâtının «18 Eylül^ fıkrasına bakınız).
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18 Teşrinisâni =  29 Rebî’ül-âhir, Perşenbe: Asi Eflak voyvodası 
Mihail’in orduya elçi gönderip itâatini arzetmesi.

(Papalık makamının teşvikiyle Türklere karşı kurulmuş olan «Ligue-Sainte =  
Mukaddes-lttifak» a girdiklerini 1594 — 1003 vukuâtının «5 Teşrinisâni» fıkra
sında gördüğümüz âsi voyvodalar bu sırada birbirine (îüşmüş bir haldedir : 
Bunlardan Erdel =  Transyivania voyvodası Bathory ölkesini Almanya impara
toruna sattıktan sonra nâdim olduğu için OsmanlIlardan yardım istemiş ve Ef
lak voyvodası Mihai Viteazul da fırsattan istifade ederek işte bu sırada Erdel’i 
istilâ ettikten başka Boğdan’ı da istilâya karar vermiştir. Mihai =  Mihail’in Er- 
d*I muvaffakiyetini bildirerek OsmanlIlardan affini istirham edip itaat eder gibi 
görünmesi işte bu vaziyetle alâkadardır: Vahşetleriyle şöhret bulan bu âsi voy
vodanın böyle davranmaktan maksadı, Boğdan’ı istilâ ederken Türk cephesinden 
emin olmaktır : Mihai ertesi sene bu maksadına da erip Erdel’den sonra Boğdan’a 
da hâkim olmuş, bu suretle şimdiki Kumanya arazisini hemen tamamiyle zap
tedip üç voyvodalığı birleştirmiye muvaffak olarak «Eflâk, Boğdan ve Erdel hü
kümdarı» ünvânını takındıktan başka Macaristan ve Lehistan krallıklarına da 
göz dikmişse de, bir sene sonra AvusturyalIlar tarafmdan öldürüldüğü için, bu 
muvakkat birlik tekrar bozulmuştur).

26 Teşrinisâni =  8 Cumâda-l-ûlâ, Cuma : Ordunun Belgrad’a mu
vasalatı ve «Heiduk =  Haydut» larm imhâsı.

(Umumiyetle «7 Cumâda-l-ûlâ» tarihinden bahsedilirse de, gün ismi «Cum’a>j gös
terildiğine göre hakikî takvimde o ayın 8 inci Cuma gününe tesadüf etmiş olması 
lâzımgelir. _  Belgrad’da Anadolu askeri memleketlerine gönderilmiş ve Rumeli 
askeri de kışlaklara dağıtılmıştır. — Serdâr İbrahim paşa’nm bu seferinde gös
terdiği «zabt-u-rabt» Osmanlı tarihlerinde çok medhedilir; bilhassa Peçevî kendi 
gördüklerini anlattığı için bu hususta m.e’haz ittihâz edilmiştir : Paşa’nın en mü
him tedbiri Hıristiyan ahâliye iyi muâmele edip ihsanlarıyla hepsinin kalbini ka
zanmış olmasında gösterilir; İbrahim Paşa bunlara bayraklar dağıtıp bölükler 
teşkil ederek «Drava nehrinün mânevrâsında» ki sancakları «otuz yıldan ziyâde,, 
bir zamandanberi kasıp kavuran «Heiduks/Heiduques» denilen haydutlara karşı 
sevketmiştir. Seleflerinin aczinden dolayı «köyden köye kimse çıkamaz» şeklinde 
tasvir edilen bir vaziyet hâsıl olduğund'an ve bilhassa «ol eşkıyâ tasallutundan 
yanmaduk ve gaaret ve esîr olmaduk Budin’den Belgrad’a varınca bir palanga 
ve kal’a kalmamış» olduğundan bahsedilir. îşte bu müdhiş âsâyişsizliğe hıristiyan 
milis kuvvetleriyle nihayet veren İbrahim Paşa, Kanunî devrinin adâlet günlerini 
hatırlatan bir takayyüd göstererek reâyâ tarlalarına ve bilhassa askerin reâyâdan 
parasız bir habbe bile almasına imkân vermediği için, etraftaki hıristiyan devletle
rinin tebaalarmı bile Osmanlı idaresine imrend'irmiştir. İşte bu tarihten itibaren 
Heiduks =  Haydutlarm artık tamamiyle kökleri kesilmiş olduğundan bahsedilir).



2 Kânunuevvel =  14 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe: Gürcistan’da esir 
edilen Karthii kralı Birinci Svvimon =  Simon’un İstanbul’a getirilip 
Yedikule-zmdanına atılması.

(OsmanlI menbâlarıııda ((Simon-ı lâîn» ve «Luvarsab-oğlu Simon-i Güi’cî» diye 
anılan Svvimon Gürcistan’m eski Karthii krallarından Birinci Luarsab’m oğlu
dur; evvelce İran’da mahbusken OsmanlIların Gürcistan istilâsı üzerine Safa- 
viler tarafından salıverilip memleketine gelmiş ve bu küçük krallığm Tiflis’den 
sonra ikinci şehri olan Geri kalesini eline geçirip Safavî himayesinde OsmanlIlara 
karşı mücâdeleye başlamıştır, üçüncü Murad devrinde Şark serdârı Ferhad 
Paşa Gori’yi istirdâd etmişse de, Brosset’nin neşrettiği anonim Gürcü vaka- 
yi’nâmesine göre Simon iste bu 1599 senesi içinde dokuz aylık bir muhasara
dan sonra Gori kalesini ikinci defa olarak eline geçirmiş olduğu için Tebriz mu
hafızlığında bulunan Van beylerbeyi Hadım-Ca’fer Paşa serdâr tâyin edilerek 
üzerine sevkedilmiştir. Şiddetli bir muharebe olmuş, Selânikî’ye göre harb esnâ- 
sında eski Gence beylerbeyi Ali Paşa Simon’u yaralayıp atından düşürerek esir 
almış ve Gürcistan vakayi’nâmesine göre de kralın atı Osmanlı hizmetinde bulu
nan «Thoula-Chwili» isminde bir Gürcü beyi tarafından vurulduğu için Simon 
Türklerin eline düşmüştür : Bu haber 6 Cumâda-l-ûlâ =  24 Teşrinisâni Çarşanba 
günü İstanbul’a gelrniş ve 14 Cumâda-l-ûlâ =  2 Kânunuevvel perşenbe gfünü de 
kral Simon bir çok Gürcü kelleleri ve esirleriyle beraber getirilip Yedi-kule zinda
nına atılmıştır. Selânikî’nin kaydine göre Simon bu gün gemiden denize atılıp 
intihar etmek istediği için bağlanarak zabtedilmiştir. — Bir müddet sonra ihtidâ 
etmiş olan Simon’un Naîmâ tarihindeki şu Türkçe rübâîsi edebî kültürünün çok 
kuvvetli olduğunu göstermektedir ;

Gaaret-zede-î çarh-ı sitemkâr oldum 
Halkun gözüne ânun içün hâr oldum 
Ger gitdi is6 esb-ü-şütür bâriyle 
Bârîye şükürler ki sebükbâr oldum

«Bayburdlu-Osman» m «Mir’ât-ı cihânj> ında bir Türk şâirinin bu rübâîye şöyle 
bir mukabelesi vardır :

Bilmezük ilâ azîz iken hâr oldun 
Âzâde iken bende giriftar oldun 
Bir kullesini almağ ile (Gâri) nün 
Gör şimdi Yedi-kullede dizdar oldun

Naimâ’da bu cevabın yalnız son beyti vardır. — Simon’un bundan evvelki mâce- 
râları için yukarda 1578 =; 986 vukuatının „21 Teşrinisâni» ve 1587 =  995 vuku- 
âtınm da «28 Ağustos„ fıkralarına bakınız).

1600 =  1008

7 Şubat =  22 Receb, Pazartesi : Eski Anadolu miifettişi Hiiseyn 
Paşa’mn fecî akıbeti.

■ İstanbul’daki devşirme idaresine karşı Anadolu’da isyan ve «Halim-Şâh^ ün- 
vâniyle saltanatını ilân etmiş olan «Kara-Yazıcı Abdülhalim» e Sadr-ı-a’zam ol
duğundan bahsedilen Hüseyn Paşa için yukarda 1599 =  1008 vukuâtının «4 Ağus- 

fıkrasına bakınız. Gene ayni fıkrada gördüğümüz gibi Anadolu ser- 
•iâr. sıfatiyle bu büyük «Celâlî» hareketinin tenkiline me’mur olan üçüncü ve- 
ziT Muhannes-Mehmet Paşa ayni senenin Safer ibtidâlannda =  Ağustos sonla^
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nnda Üsküdar’dan hareket edip âsilerin payitaht ittihâz ettikleri Urfa kalesini 
muhâsara etmiş ve uzun süren bu muhâsarada Kara-Yazıcı «Tüfeng-endâzlara 
kurşun bulamayup guruşları eridüp funduk dökdürmüş, ol dahî dükenüp» nihayet 
bir uzlaşma şekli bulmak mecburiyetinde kalmıştır ; Bu uzlaşmanın en mühim 
esasları Kara-Yazıcı’nın isyandan vazgeçip istîmân etmesi, kendisine bir sancak- 
beyllgi tevcih edilmesi ve «Hüseyn Paşa’jn fedâ idüp kal’adan aşaği;  ̂ iple sarkıt
masıdır! «Amasya tarihi»ne göre Kara-Yazıcı’nın Hüseyn Paşa’yı Osmanlı ordu
suna teslim etmesinin sebebi, onun kendisinden daha mühim bir şahsiyyet olmak 
itibariyle ihtilâl hareketinin başına geçip kendisini gölgede bırakmak ihtimâlin
den endişe etmesidir. Kara-Yazıcı’ya Amasya ve diğer bir rivayete göre de Antep 
sancağı tevcih edilmiştir. Fakat Anadolu ısyânı bununla nihayet bulmuş değildir : 
Aşağıda bu sene vukuâtının «25 Nisan» fıkrasma bakınız.
Zavallı Hüseyn Paşa Urfa karargâhından İstanbul’a sevkedilmiş ve o sırada İs
tanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi’nin verdiğ'i fecî tafsilâta göre bir 
eliyle bir ayağı balta tersiyle kırıldıktan ve ensesinin derisi yüzülüp içine mum 
sokulduktan sonra bir at üstünde ’ dolaştırılıp teşhir edileerk Odun-kapusu’na 
götürülüp Naimâ’nın tâbiriyle «ibret içün çengâle urulmuş» tur! Bu talihsiz 
Türkün bütün günâhı Anadolu’da Devşirme mezâlimine karşı gelmiş olmasıdır).

1 Nisan =  17 Ramazan, Cumartesi : «Esther Kira» nm idânu.

<Soy-adının «Kira» ve «Kera» imlâlarına tesadüf edilen bu «Yahûdiyye-i acuze,, Ka
nunî devrindenberi Osmanlı sarayına hulûl etmiş ve gittikçe nüfuzu artarak 
bir çok para dalavereleriyle siyaset dolapları çevirmiş entrikacı bir kocakarıdır. 
Bilhassa üçüncü Mehmed’in «Sadef-i dürr-i Hilâfet,, denilen Venedikli anası Sa- 
fiyye-Sultan’ın «râbıta-i irtişâsı» olmuş ve hattâ :
«Umûr-i küllij^eye karışup nice meşâhîre mansıb alıverüp rüşvete imâle ile iç 
halkını ızlâl ve umûr-i âlemi pür-ihtilâl»
etmiş olmakla meşhurdur. Muazzam bir servet yapan Kira’nın İstanbul güm
rüğünü iltizâma aldığından ve mukabilinde kalp akça verdiğinden bahsedilir : 
îşte bu mağşuş akçalarm Sipâhilere tevzii nihayet bunların ısyâniyle neticelen
miştir. Asiler bu sabah erkenden Sadâret-Kaymakamı Halil Paşa’dan Yahudi 
karısının kendilerine teslimini istemişler ve o da hemen kocakarıyı buldurup 
huzuruna celbederken «Dîvânhâne nerdübânundan» çıktığını gören Sipâhîler ka- 
dma «hançer üşürüp» parçalamışlardır. Umumiyetle oğullarıyla beraber parçalan- 
dığmdan bahsedilirse de, o sırada İstanbul’da bulunan Selânikî’nin rivayetine na
zaran onlar ertesi gün bulunup idâm edilmişlerdir. Cesedleri bir kaç gün At-mey- 
danında bırakılmıştır; Selânikî nihayet yakıldıklarını anlatır :
«M el^ün cîfeleri bir kaç gün At-meydanında tu’me-i kilâb olmuş iken râjriha-i 
murdarlarından Muslümanlar müteezzi oluyorlar desrti kaldurmağa izn oldukda 
Mehter-hâne-i-Âmire’de hidmet akçası hakkm iden Sipâh tâifesi odun getürüp 
lâşe-i murdârların dahî ihrak-bi-n-nâr eylediler,,.
Kira’nın küçük oğlu ihtidâ ederek canını kurtarmıştır : Genc-Osman devrinde 
torunlarına verilen bir fermana göre Esther Kira da ihtidâ edip «Fatma» ismini 
almışsa da hayrını görememiştir).

7 Nisan =  23 Ramazan, Cuma ; Bâkî’nin ölümü.

(Osmanlı-Türklüğünün en parlak devri olan 16 ncı asırda Yavuz ve Kanunî gibi 
büyük pâdişahlar, Barbaros ve Turgud gibi şanlı denizciler, ZenbilU-Ali Efen
di ve Kemal-Paşa-zâde ile Ebussuûd Efendi gibi âlimler, Koca-Sinan ve Da- 
v-ud Ağa gibi mi’marlar, Selânikî ve peçevî ile Hoca-Sa’düddin gibi müver
rihler sıralanırken Dîvan şi’rinde de Fuzûlî’den sonra Bakî gibi büyük dâhiler 
yetişmiştir. İstanbul’da dünyaya gelen Bâkî’nin 933 =  1526 — 1527 tarihine te
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sadüf. edlen doğumuyla Irak’da vefat eden Fuzûlî’nin 963 =  1555 — 1556 tarihin
deki ölümü arasmda 29 -  30 sene geçmiştir; Tâni Fuzûlî öldüğü zaman Bâkî 
29-30  yaşlarmdadır. Kanunî devrinde doğup üçüncü Mehmet devrinde ölen Bâkl 
Efendi, ikisinin arasındaki İkinci Selim ve Üçüncü Murad zamanlan da dâhil ol
mak üzere dört pâdişâh (îevrinde yaşadığı için, Osmanlı imparatorluğunun en 
parlak günlerini görmüş demektir.
Göbek-adının «Mahmud» olduğu rivayet edilir; fakat bu rivayet kat’î değildir : 
Çünkü kendisiyle tanışıp görüşmüş olan Nev’î-zâde Atâyî bile «Şakaayık» zey
linde :
«tsm-i şerifleri Mahmûd olmak mesmû’dur»
diye şüpheli bir ifâde kullanmakta ve büyük şâirin «Abdülbâkî» imzâsını kul
lanmakta olduğunu daha kat’î bir lisanla söylemektedir. Fâtih câmii müezzinle
rinden fakir bir zâtin oğlu olduğu için çocukluğunda saraç çıraklığına verilmişse 
de, o büyük asrın ilme verdiği kıymet bu çocuğu babasının haberi olmadan tah
sile şevketmiş ve Karamânî-zâde ile Kadı-zâde gibi meşhur âlimlerden ders alan 
Bâkî, Îlmi5rye mesleğine intisâb ederek muhtelif müderrisliklerle Haleb, Mekke 
ve Medîne Kadılıklarında, iki defa İstanbul Kadılığında, iki defa Anadolu ve 
nihayet üç defa da Rumeli Kadı-askerliklerinde/Kazaskerliklerinde bulunmuştur. 
En büyük emeli Şeyh-ül-lslâmlık olduğu ve hattâ Vezir-i-a’zam Hadım-Hasan 
Paşa kendisini üç defa inha ettiği halde, üçüncü Mehmet Hoca-Sa’düddin Efen- 
di’yi tercih ettiği için zavallı Bâkî bu son murâdına eremeden ölmüştür : Yukaı - 
da 1598 =  1006 vukuâtmm «9 Nisan» fıkrasına bakınız.
Cenâze merâsimi ölümünün ertesi günü yapılmış, cenâze namazını Fâtih camiinde 
Şeyh-ül-lslâm Sun’Ullâh Efendi kıldırmış ve merhumun şu hazin beytini okuyarak 
her kesi ağlatmıştır :

Kadrini sang-i-musallâd'a bilüp ey Bâkî 
Durup el bağlıyanlar karşuna yâran saf saf

OsmanlI nllsân-ı nazm» ında müceddid sayılan Bâkî’nin en kuvvetli cephesi mer- 
slyecilikte gösterilebilir : Bilhassa meşhur Kanunî mersiyesi, On-altmcı asırdaki. 
Türk azametini ebediyyete nakleden bir âbide demektir.
»Sultân-üş-şuarâs> ünvânını alan Bâkî’nin dîvânı eski ve yeni yazılarla iki defa 
basılmıştır : Merhum Sadeddin Nüzhet’in neşrettiği yeni yazılı ve mukayeseli 
nüsha eskisinden daha tam ve d'aha doğrudur. Bâkî dîvânının Hammer tarafından 
yapılmış bir Almanca tercemesi de vardır. Bundan başka Bâkî Efendi’nin dinî 
mevzûlara âid Arapçadan Türkçeye bâzı tercemeleriyle te’lifleri de vardır. Milâdî 
takvim hesabiyle Bâkî 73 - 74 yaşlarında ölmüştür : Mezan Edirne-kapusu hâri
cindeki kabristanda ve yol üzerindedir).

25 Nisan =  11 Şevval, Salı : Anadolu’daki «Celâli» hareketine 
karşı Bağdad valisi Sokullu-Hasan Paşa’nın serdârlığı ve altıncı vezir 
Hacı-lbrahim P ^ a ’mn ser-askerliği.

(İstanbul’un dönmeler ve devşirmeler idaresine karşı Anadolu’da çıkan isyan 
hareketiyle bu tehlikeli hareketin başmda bulunan «Kara-Yazıcı Abdülhalim» in 
«Halîm-Şâhjı ünvâniyle saltanatım ilânı için yukarda 1599 =  1008 vukuâtmm 
1(4 Ağustos» fıkrasına ve ısyânın tenkiline me’mur edilen Muhannes-Mehmet 
Paşa’nın Kara-Yazıcı ile uzlaşarak ona bir sancak tevcihi suretiyle meselenin 
muvakkaten tesviyesi için de jmkarda bu sene vukuâtmm «7 Şubat» fıkrasma ba
kınız. İşte bu uzlaşmaya itimâd edip Urfa kalesinden çıkan Kara-Yazıcı, ken
disine tevcih edildiğinden bahsedilen Antep yahut Amasya sancağına giderken 
ahitnâme hilâfına olarak Serdâr Mehmet Paşa’nın taarruzuna uğramış, şiddetli 
muharebelere girişip ilk müsâdemede gaalib geldikten sonra Divrik civârında- 
ki «Cehennem-deresi» nde mağlûb olarak Sivas taraflarında dağlara çekilmiş
tir : Bu suretle Muhannes’in ahitnâmeye ihâneti Anadolu’yu yeniden kana bu
lamakla neticelenmiş demektir. îşte bu sıralarda Avusturya seferine iştirâk
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İçin İstanbul’a gelmiş olan Sivas beylerbeyi Çerkes-Mahmud Paşa Kara-Yazı- 
cı’nın bu ikinci isyanına Serdâr Mehmet Paşa’nın sebeb olduğunu ve Kara-Ya- 
zıcı’nın «umûr-i muazzamada istihdama lâyık kimesne» olduğunu hükümet er
kânına anlattığı ve Şeyh-ül-îslâm Sun’Ullâh Efendi’nin Anadolu’da kadılık eden 
yeğeni de amcasına o mealde mektuplar yazdığı için ihtilâl reisi tekrar affolu
nup Çorum beyliğine tâyin edilmiş ve serdâr Mehmet Paşa da azledilip İstan
bul’a çağırılmıştır. Fakat buna rağmen Kara-Yazıcı’mn «dalâl-i kadimindte musırr,, 
olduğundan bahsedilir: Bağdad valisi Sokullu-oğlu Haşan Paşa’nın serdârlığa ve- 
altmcı vezir Hacı-Ibrahim paşa’nın da ser-askerliğe tâyini işte bu vaziyet üze
rinedir.
Haşan Paşa’mn Bağdad’dan Anadolu’ya gelmesi geciktiği takdirde, İbrahim Pa- 
şa’nın kendi kuvvetleriyle harekete geçip Kara-Yazıcı ile kardeşi Deli-Hasan’ı uher 
ne hâl ile mümkünse ele getürmesi» de emredilmiştir : Aşağıda 1600 =  1009 vu- 
kuâtının «23 Eylül» fıkrasına bakınız).

22 Haziran =  10 Zülhicce, Perşenbe : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-̂  
Ekrem Dâmâd-tbrahim Paşa’nm Belgrad kışlağından çıkışı.

(Uyvar seferinden Belgrad kışlağına avdetini yukarda 1599 — 1088 vukuâtının 
«26 Teşrinisani» fıkrasında gördüğümüz İbrahim Paşa kış mevsimini geçirdikten 
sonra bu gün şehirden «sahrâya çıkup» 53 gün son hazırlıklarla meşgul olmuş ve 
bu müddet zarfmda Yeniçeri-ağası Tırnakçı-Hasan Ağa He İstanbul’dan Yeniçeri, 
Topçu ve Cebeci kuvvetleri gelmiş olduğu gibi, Kırım hânı Gazi-Giray da bir kaç 
bin Tatar askeri göndermiştir).

1600, =  1009 O S M A N L I  T A R İ H İ  203:

1600 =  1009

14 Ağustos =  3 Safer, Pazartesi: Ordunun Belgrad’dan Kanije 
seferine hareketi.

(Bâzı menbâlarda «Muharrem evâhirl =  Ağustos ibtidâlan,,ndan bahsedilir. İlk 
hedef Usturgon =  Gran olduğu halde sonradan bir harb meclisi akdedilerek Ka
nije fethi tercih edilmiştir ; Aşağıki fıkraya bakınız).

22 Ağustos =  11 Safer, Sah : Essek =  Eszek harb meclisinin 
kararı.

(Pecs =  Peçuy şehrinde oturan eski Budin beylerbeyi Tiryâki-Hasaiı Paşa oradan 
kalkıp maiyyetindeki askerle Baranyavar civânnda bir düşman kuvvetini imhâ 
ettikten sonra Essek önlerinde orduya İltihâk etmiş, İbrahim Paşa’d'an pek çok 
teveccüh ve iltifat görmüş ve bu gün toplanan harb meclisine iştirak ederek Us
turgon yerine Kanije kalesinin tercih edilmesini ve düşman eline düşmüş olan 
«Babocsa =  Bobofca» kalesi de istirdâd edildiği takdirde Budin yolunun emniy- 
yeti te’min edilmiş olacağını söylemiş ve işte bu mülâhazadan dolayı Usturgon’dan 
vazgeçilip Kanije üzerine hareket kararı verilmiştir. — Gene burada Eflak voyvo
dası Mihai Viteazul’dan bir elçi ile haraç gelmiş ve İstanbul’a gönderilmiştir : 
Yukarda 1599 =  1008 vukuâtının «18 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız).

5 Eylül =  25 Safer, Salı : «Babocsa =  Babofca» kalesinin teslim 
almması.

(Drava boylarında bulunan bu kalenin ilk fethi için ikinci ciltte 1566 =  974



vukuatının «29/30 Eylül» fıkrasına bakınız. Sonradan AvusturyalIların eline geçen 
bu mühim mevki bu sefer üç gün muhâsaradan sonra «vîre ile^ işgal edilmiş
tir. _  Yukarıki fıkrada orduya iltihâkmı gördüğümüz Tiryâki-Hasan paşa bu
radan Budin muhafızlığına gönderilmiş ve Budin muhafazasında bulunan Rumeli 
beylerbeyi Lala-Mehmet Paşa da oradan kalkıp ord ı̂ya gelirken yolda Bolondwar 
kalesiyle Osmanlı menbâlannda yanhş olarak „Lâve„ imlâsiyle bahsedilen Lak 
palankasını zabtetmiştir).

204 K R O N O L O J İ  1600 =  1009

10 Eylül — 1 Rebî’ül-evvel, Pazar : Ordunun Kanije önlerine ge
lişi.

(Kanije sahrasına ordu kurulmuş ve iki gün meterisler hazırlanıp toplar yerleşti
rilmekle uğraşılmıştır).

12 Eylül — 3 Rebî’ül-evvel, Salı: Kanije muhasarası.

(OsmanlIların «Kanije/Kanice» Macarların «Nagy^Kan!sza» ve Almanların da 
«Gross-Kanisa» dedikleri bu müstahkem mevki ayni isimdeki nehrin üstündedir : 
Kale muhafızlığında «Georges Paradeiser» isminde bir kumandan vardır. — Et- 
râfı kâmüen bataklık olduğu için muhâsarası çok güç olmuş ve bilhassa lâğım 
açılamamıştır. Hasırlar döşenerek kale d'ibine kadar yollar yapıldığından- ve bu 
hasırların her gün değiştirildiğinden bahsedilir. Şimdiye kadar hiç bir muhâ- 
sarada bu kadar eziyet çekilmediği hakkmda bile bir rivayet vardır. — Bu meş
hur kalenin Kanunî devrine tesadüf eden ilk fethi için ikinci ciltte 1532 =  938 
vukuatının «30 Temmuz» fıkrasına bakmız. — Kanije’nin fethi için aşağıda bu 
sene vukuatının «22 Teşrinievvel* fıkrasına bakınız).

23 Eylül =  14 Rebî’ül-evvel, Cumartesi: Anadolu’da saltanatım 
ilân eden Oelâü reisi Kara-Yazıcı Halim-Şâh’m Kayseri zaferi.

(Yukarda 1600 =  1008 vukuatının „25 Nisan» fıkrasında Anad'olu isyanının ten
kiline me’mur edildiğini gördüğümüz altıncı vezir Hacı-îbrahim Paşa, Kara- 
Yazıcı’nın 20 bin kişilik ordusuyla Kayseri ovasında karşılaşmış, İbrahim Pa- 
şa’nın ordusu bozulup «on beş kadar şorbacı ve bin neferden ziyâde Yeniçeri» 
maktul düşmüş ve Hacı Paşa güçlükle kaçabildiği Kayseri kalesine kapanabil- 
mişse de dışarda kalan askerleri kâmilen kılıçtan geçirilmiştir. Kara-Yazıcı’nın 
saltanatını işte bu muvaffakiyet üzerine ilân ettiği hakkında da bir rivayet 
varcîır: hattâ bâzı menbaiarda şöyle bir «Hükm-i-Şerîf» ine bile tesadüf edilir ; 
«Kayseriyye sakinlerinden işbu hâmil-i Hükm-i-Şerîf Mehmet nâm kimesne 
Osmaniyân tarafından bi-inâyet-Illâhi-Teaiâ münhezim olan serdâr Hacı İbra
him Paşa muharebesinde bu cânibe kemâl-i ihias ile itaat itmeğle cemî’ tekâlîf-ü- 
rüsûmdan mutlak muâf eyledüm ve eline bu hükm-i Hümâyûnu virdüm ve buyur
dum ki inşâallâhu-Teâlâ dest-i Osmâniyân bu taraflardan bi-l-külliyye munkatı’ 
olup saltanat bilâ-nizâ’ bana mukarrer ve mukadder oldukda tarafumdan ta’yîn 
olunan ümerâ bu hükm mucibince mezbûru muâf-u-müsellem dutup rüsûm-u- 
tekâlîfden bir nesne teklif itmiyeler. Her kim bu hükme itâat eylemezse 
cezâsı virilüp ve bu Hükm-i-Şerifimi elinde ibkaa id̂ ip mazmûn-ı Hümâyûnu ile 
amel eyliyeler, şöyle bileler. Tahriren fi evâsıtı Rebi’-ül-evvel sene tis’a ba’d-cl- 
elf),.

Tabiî bu vaziyette Anadolu’nun artık OsmanlIlardan ayrılmak tehlikesi bile baş 
göstermiş demektir : Yukarda 1599 =  1008 vukuâtınm «4 Ağustos» ve 1600 =
1008 vukuatının da «7 Şubat» ve «25 Nisan» fıkralarına bakınız).



24 Eylül =  15 Eebî’ül-evvel, Pazar : Kanije barut deposunun in- 
filâkı.

(İçinde bin kantar barutla bir çok cephâne bulunan depo bu gün kuşluk vakti 
kaledeki Türk esirleri tarafından ateşlenerek 170 kadın ve çocuk esirle beraber 
berhavâ olmuş, müdâfiler de bir çok telefata uğramış, iki kule ile bir takım 
binâlar yıkılmış ve mahsurlar barutsuz kaldıkları için top yerine ara sıra tüfek 
atmakla iktifâya mecbur olmuşlardır).
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7/8  Teşrinievvel — 38/29 Rebî’ül-evvel, Cumartesi/Pazar gecesi r 
Kanije kalesini kurtarmıya gelen düşman ordusunun «Tabur bağla
ması».

(Yukarda bu sene vukuatının «12 Eylül» fıkrasında gördüğümüz muhâsara 
başlarken varoşta bulunan ahâli kaleye çekilmiş ve varoş yakılmış olduğu gibi, 
barut deposunun yukarıki fıkrada gördüğümüz infilâkıyle Türk bombardmam 
kaleyi de yangın yerine çevirdiği için çok müşkil bir vaziyette kalan mahsur
ların Viyana’dan imdad istedikleri rivayet edilir ; Osmanlı menbâlarında 100 
topla mücehhez 40 - 60 bin ve Garp menbâlarında 20 bin mevcutlu gösterilen bu 
imdad ordusunun başında Lorraine hânedâmndan Mercoeur dukası Philippe 
Emmanuel isminde bir Fransız asilzâdesi vardır : Fransa’daki dâhili mücâdele
lerden osanmış olan bu prensin bir mıkdar askeriyle imparatorluk hizmetine 
girmiş olduğu rivayet edilir. — «Tabur/Istabur» kurmuş olan bu karışık Fran
sız - Alman ordusuna karşı gfirişilen en şiddetli muharebeler 10 Teşrinievvel =
1 Rebî’ül-âhir Salı ve 12 Teşrinievvel — 3 Rebî’ül-âhir perşenbe günlerine mü- 
sâdiftir : Artık tamamiyle bozulmuş ve devletin başında bir gaile hâline gelmiş 
olan Yeniçeriler bu muharebelerde kaçmaktan başka bir şey yapamamışlar ve 
hattâ bir gün «çadırlardan baş gösterememişler» dir! Buna rağmen Anadolu ve 
Rumeli Eiskeri düşmanın kaleye cephâne ve asker idhâli teşebbüsüne mâni ol
muş ve Tatar akmcıları da erzak kollarım vurmuş olduğu için 13/14 Teşriniev
vel =  4/5 Rebî’ül-âhir Cuma-Cumartesi gecesi düşman ordusu ric’ate mecbur ol
muş ve tâkip hareketleriyle telef âta uğratılmıştır).

22 Teşrinievvel =  13 Rebî’ül-âhir, Pazar : Kanije kalesinin «vire 
ile» teslim alınması.

(İmdad ordusu hiç bir yardımda bulunmadan kaçmış ve yukarda bu sene 
vukuatının «24 Eylül» fıkrasında gördüğümüz infilâktan itibaren de barutsuz 
kalmış olan mahsurlar Türk muhâsarasmın şiddetle devamı ve bilhassa ordu
nun «yörüyüş» denilen umumî hücuma hazırlanmakta olması karşısında artık 
daha fazla mukavemet imkânı kalmadığını görerek bu gün sabaha karşı «kal’a 
kapusu üzerine vire sancağı diküp emân sadâsını ayyuka çıkarmışlar »dır ; Tes
lim şartları aynen tatbik edilmiş, 76 kale topunu Türk ordusuna bırakan mağ
lûplar şahsî eşyâlarıyla çıkıp hiç bir taarruza uğramadan memleketlerine çe
kilmişler ve hattâ Hammer’in tâbiriyle tavuk kafesleriyle çocuk beşiklerini bilo 
develere yükleyip Türk askerinin muhâfazası altında yolcu edilmişler ve çok 
«dostâne» muâmele görmüşlerdir. — Kanije muhâsarası bu senenin 12 Eylül =  3 
Rebî’ül-evvel Salı gününden itibaren tam 40 gün sürdükten sonra işte bu 41 inci 
grün teslim alınmıştır : Bâzı menbâlarda 43 ve 44 gün sürmüş gösterilmesi or
dunun 10 Eylül =  1 Rebî’ül-evvel Pazar günü Kanije önlerine muvâsalat tarihi
ne göredir; muhâsara, muvasalattan iki gün sonradır. — Bâzı Garp menbâla- 
rında Kanije fethini «19 Teşrinievvel =  10 Rebî’ül-âhir Perşenbe» gününe mü- 
sâdif gösteren rivayet yanlıştır. — Kanije’nin fethi üzerine o civârda bulunan ve



OsmanlI menbâlarmda «Berzence» denilen «Berzencze» kalesiyle diğer bâzı küçük  
kalelerin de kendiliklerinden teslim oldukları rivayet edilir. — Kanlje şehri ye
ni bir eyâlet merkezi ittihâz edilip beylerbeyliğine Köstendil sancak-beyi Alaca- 
iIli/Alaca-etli Arnavut Haşan Paşa tâyin edilmiş ve Szigetvar, Eszek =  Osek, 
Siklos =  Şikloş ve Pecs =  Peçuy sancakları da «arpalık» olarak bu yeni beyler
beyliğine ilhak edilmiştir ; Budin beylerbeyi meşhur Tiryâki-Hasan Paşa’nm da 
gene bu sırada Kanije muhâfızlığına tâyin edilmiş olduğu hakkında bir rivayet 
vardır: Fakat Tiryâki-Hasan Paşa’nın daha sonra Serdâr-ı-Ekrem İbrahim paşa 
Belgrad kışlağına çekildiği zaman Budin’den orduya gidip kendisini Kanije beyler
beyliğine ve Budin defterdarı Mangır-kuşu Mehmed Efendi’yi de Budin valiliğine 
tâyin ettirmiş olduğu hakkındaki rivayet daha doğrudur. — Kanije kalesi tahkim 
edilmiş, mecmûu 4 -5  bin kadar askerle bir mıkdar erzak ve mühimmat bırakıl
mıştır. — Burada bir hafta içinde yeni bir cami yapılıp eski Osmanlı âdeti veçhile 
•Ouma-namazı işte bu fetih timsâh olan câmide kılınmıştır. _  Kanije fethi için bir 
çok tarih mısrâları söylenmiştir; en güzeli Âlî’nin şu mısrâıdır ;

Fetholup kal’a bozuldû tâbur

İstanbul’a müjde gidince üç gün üç gece şenlik yapılmış ve her tarafta da şenlik
ler yapılması emredilmiştir).

3 Teşrinisâni =  25 Rebî’ül-âhir, Cuma : Ordunun Kanije’den ha
reketi.

(Bu senenin 10 Eylül =  1 Rebî’ül-evvel Pazar günü Kanije önlerine gelen ordu 
burada tam 1 ay, 23 grün yahut 54 gün kaldıktan sonra bu gün Belgrad’a hareket 
edilmiştir. Bu hareket, Kanije’nin fethinden itibaren 13 üncü güne tesadüf et
mektedir. — Bâzı menbâlarda hareket tarihi «26 Rebî’ül-âhir Cuma,, gününe mü- 
sâdif gösterilirse de, hakikî takvimde Cuma günü o ayın 26 sına değil, 25 ine 
müsâdiftir. — Eszek =  Osek konağında asker kışlaklara dağıtılmış Anadolu 
kıt’aları Banyaluka’ya, Rumeli askerleri Prizrin’e gönderilmiş ve Serdâr-ı-Ekrem 
de Belgrad kışlağına çekilmiştir).
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10 Temmuz =  9 Muharrem, Sah ; Vezir-î-a’zam ve Serdâr-ı-Efcrem 
Dâmâd-tbrahim Paşanın ölümü.

(Kış mevsimini Belgrad kışlağında geçirdikten sonra sefer mevsimi geldiği için 
1601 =: 1009 senesi 1 Temmuz =  30 Zülhicce Pazar günü otağını şehrin karşı- 
smdaki «Zemun/Zemlin» sahrâsına kurdtırmuş olan İbrahim Paşa bir müddettir 
çekmekte olduğu «hummây-ı muhrika» dan kurtulamayıp dört beş gün kadar 
şiddetli nöbetler geçirdikten sonra bu gün «kabl-el-asr =  ikindiden evvel» ve
fat etmiştir : Serdâr-kaymakamlığını Rumeli Beylerbeyi Lala-Mehmet Paşa’ya 
vasiyet ettiği hakkında bir rivayet vardır. — Dâmâd-lbrahim Paşa’nın üç 
sadâreti vardır : ilk sadâreti için yukarda 1596 =  1004 vukuâtının «4 Nisan», 
İkincisi için 1596 =  1005 vukuâtının «5 Kânunuevvel» ve bu üçüncü ve sonuncu 
sadâreti için de 1599 =  1007 vukuâtmın «6 Kânunusâni» fıkralarına bakınız. 
İbrahim paşa’mn bu son sadâreti 1599 =  1007 senesi 6 Kânunusâni =  8 Cumâ- 
da-l-âhire Çarşanba gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 2 
sene, 6 ay, 5 gün sürmüştür. — Her türlü Siyasî taksiratına ve Peçevî’nin tâbi
riyle «bir bed-hulk devletlü» olmasına rağmen kuvvetli bir şahsiyyet olan Dâ- 
mâd-tbrahim Paşa bu son sadâretinde ordunun «Serdâr-ı- bî-âr» Koca-Sinan



devrindenberi bozulmuş olan inzibatiyle intizâmını çok mühim bir nlsbette iâde- 
ye muvaffak olmuş, âd«tâ anarşi içinde kalan hudut boylarının perişan hâlini dü
zeltip «Heiduk» denilen haydut teşkilâtının kökünü kazımış ve harb harekâtında 
da düşmanın bir yardım ordusu göndermiş olmasına rağ-men Kanije’yi fethedecek 
kadar kudret göstermiştir : Yukarda 1599 =  1008 vukuatının «26 Teşrinisani,, 
ve 1600 =  1009 vukuâtının da «7/8 ve 22 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız. — İb
rahim Paşa’mn cenâzesi ölümünün ertesi gün Belgrad’d'a «Bayram Câmil»ndeki 
muvakkat mezarına «emâneten defn» edildikten ve on beş gün sonra İstanbul’a 
nakledilip Şehzâde câmiinde cadde üstüne tesadüf eden mezarma gömülmüştür. — 
Serdâr-kaymakamı Lala-Mehmet Paşa cenaze günü Belgrad’a gelerek işe başla
mıştır).

22 Temmuz =  21 Muharrem, Pazar: Yemişci-Hasan Paşa’mn 
sadâreti.

(Dâmâd-tbrahim Paşa'nın ölüm haberi bundan bir gün evvel İstanbul’a gelmiş ve 
bu gün de Sadâret-Kaymakamı dördüncü yahut ikinci vezir Yemişci-Hasan 
Paşa Sadr-ı-a’zam olmuştur. Bâzı menbâlarda «Meyveî» lâkabiyle de anılan 
Yemişci-Hasan Paşa «Arnavûdiyy-ül-asl,, dır : «Bir serd sözlü, pek yüzlü âdem», 
«kebîr-ün-nefs, hod-rây u anûd» gibi tâbirlerle tavsif edilir ve hattâ ne kadar 
menfur bir tip olduğu ;

«Bir mertebe şûm ve bir derece uğursuz deyü halk içinde mezmûn idi ki ta’bîr 
olunmazdı»
diye tasvir edildikten başka :

(lAğrâz-ı fasideye binâen bir nice a’yân-ı devleti katlidüp aslâ bir hidmet-i meş- 
kûresi dahî zuhûr itmemeğle»
mârûf olduğundan bahsedilir. Üçüncü Mehmet, Anadolu’da büyük bir isyan şek
linde alevlenip duran millî galeyandan ibret almıyarak en buhranlı zamanda 
devletinin mukadderatını işte böyle bir devşirmeye tevdi etmek za’fını göster
miştir : Yemişci-Hasan paşa askerlik sâhasında da acziyle meşhurdur. — Yeni 
Vezir-i-a’zam selefi Dâmâd-lbrahim Paşa’dan dul kalan Ayşe-Sultan’a da tâlib 
olmuş, cepheye gidip hevesle çalışması için ricası kabul edilip Sadârete tâyin 
edilcîiği gün hemen nişanlanmış ve hattâ selefinin karısıyla konağından başka 
«Belgrad’da olan hayme ve hargâh ve şâir esbâb-u-eskaal-u- âlât-ı sefer ve 
clmâl-u-biğâli dahî taraf-ı saltanatdan hibe tarikiyle kendüye» ihsan edilmiştir! 
Ayşe-Sultan Üçüncü Murad’ın kızı olduğu için, Yemişci-Hasan Paşa da selefi gibi 
Üçüncü Mehmed’e enişte olmuş demektir. — Haşan Paşa ilk iş olarak vüzerâdan 
başka «Şeyh-ül-îslâmdan Edirne pâyesine varınca,, ya kadar Ilmiyye sınıfıyla «Se- 
fiyye» ve «Kalemiyye» sınıflarında tamamiyle keyfî değişiklikler yapıp bir çok 
mühim şahsiyyetleri açıkta bıraktığı için sadâretinin ilk ânından itibaren bir sürü 
düşman kazanmıştır).

9 Ağustos =  9 Safer, Perşenbe : Yeni Vezir-i-a’zam ve Serdân-ı- 
Ekrem Yemişçi-Hasan Paşa’nm İstanbul’dan Belgrad’a liareketi.

(Mevsim, sonunun yaklaştığını «bahâne iderek» cephe işlerini Serdâr-Kayma- 
kamhğında bulunan Rumeli beylerbeyi Lala-Mustafa Paşa’nm elinde bırakıp 
bu kışı İstanbul’da geçirmek için bütün gayretini sarfetmiş olduğundan bahse
dilen Yemişçi Paşa Şeyh-ül-tslâm Sun’Ullâh Efendi’nin muhâlefeti yüzünden İs
tanbul’da kalmıya muvaffak olamamış, işte bundan dolayı yukarıki fıkrada 
bahsi geçen timijrye tebeddülatını yapıp Şeyh-ül-lslâmı azlettirdikten ve yedinci 
vezir Halil Paşa’yı da Sadâret-Kaymakamhğında bıraktıktan sonra mevsim da
ha fazla ilerlemeden evvel ordunun başına geçmek üzere bu gün «sebük-bâr»
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olarak İstanbul’dan Davud-paşa karargâhına çıkıp 11 Ağustos =  11 Safer Cu
martesi günü Belgrad’a hareket etmiştir).

12 Ağustos =  13 Safer, Pazar: Anadolu’da saltanatım ilân eden 
Celâli reisi Kara-yazıcı Halim-Şâh’m Sepetli muharebesinde mağlûbiy- 
yeti.
(Yukarda 1600 =  1008 vukuatının «25 Nisan» fıkrasında Celâli hareketinin taa- 
kiline me’mur olduğunu gördüğümüz Bağdad valisi Sokullu-oğlu Haşan Paşa’nın 
Anadolu'ya gelişi gecikmiş ve kendisiyle birlikte harekete me'mur edHen {âUncı 
vezir Hacı-Ibrahim paşa da Halim-Şah’a mağlûb olup Kayseri kalesine kapan
mıştır : 1600 =  1009 vukuatının «23 Eylül» fıkrasına bakınız. Nihayet Diyarbekir 
civânna gelmiş olan Haşan Paşa oradan kalkıp Celâli ordusunun bulusduğu 
«Elbistan yaylağında Sepedlü nâm mevzi’de» şiddetli bir muharebeye girişe
rek silâh ve kuvvet üstünlüğü sâyesinde Halim-Şâh’ı mağlûb etmiştir; Kuşluk
tan ikindiye kadar 5 - 6  saat süren bu muharebede otuz bin kişilik Celâli ordu
sunun «sülüsânı» telef olduğundan bahsedilir. — Bu muharebeden sonra Halim- 
Şâh bir rivayete göre yaralı olarak «Cânik dağlarına» ve Haşan Paşa da Tokad 
kalesine çekilmiştir: «Amasya tarihi» ne göre ihtilâlciler cumhuriyet tarzında bir 
idare istedikleri halde Kara-Tazıcı’nın «Halim-Şâh» ünvâniyle saltanatını ilân et
mesi kendisine karşı bir muhâlefet cereyânı çıkmasına sebeb olmuş ve nihayet 
işte bu yüzden 1010 =  1601 — 1602 senesi Receb =  Kânunuevvel/Kânunusâni 
ayında Halim-Şâh muhâlifler tarafından öldürülmüştür; eski Osmanlı menbâların- 
da Kara-Yazıcı’nın ölüm haberi 1010 =1602 Ramazan ,=  Şubat-Mart ayında İs
tanbul’a gelmiş gösterilir. «Amasya tarihi*, ndeki rivayetin ne dereceye kadar 
doğru olduğu belli değildir : Çünkü Halim-Şâh’ın eceliyle veyahut son muharebede 
aldığı yaralar te’siriyle vefatı üzerine kardeşi Deli-Hasan Bey’in yerine geçmiş ol
duğu ittifakla rivayet edilir. — Sepetli muharebesini 13 Safer =  13 Ağustos Pa
zartesi gününe müsadif gösteren bir rivayet de vardır. — Aşağıda 1602 =  1010 
vukuatının «20 Nisan» fıkrasma da bakınız).

19 Ağustos =  19 Safer, Pazar: Eflak voyvodası Mihai Viteazul’un 
AvusturyalIlar tarafmdan öldürtülmesi.
(Erdel =  Transyivania ve Boğdan =  Moldava voyvodalıklarını da zabtedferek Ru- 
manya’yı kendi idaresinde birleştirmiş olan ve Osmanlı menbâlarında «Mihâl-i dâll» 
şeklinde bahsedilen bu âsi prensin son zamanlarda elçi gönderip itâatini arzetmeşi 
için yukarda 1599 =  1008 vukuâtının «18 Teşrinisani» ve 1600 =  1009 vukuatının 
da «22 Ağustos» fıkralanna bakınız. — Mihal’in İstanbul’a haraçla elçi gönder
diğini haber alan Avusturya’nın Erdel kuvvetleri Baş-kumandanı «Georges Basta» 
bu «Türk muhibbi» ne karşı askerî bir hareket yerine siyasî bir cinayetin daha 
kestirme bir tedbir olacağını düşünerek bu gün eski müttefikini vurdurmuşsa da. 
bu cinayet netice itibariyle Avusturya’dan ziyâde Türkiye’nin işine yaramış, Os
manlI ordusu Eflak’a girmiş ve hattâ Erdel ve Boğdan voyvodalıkları da tekrar 
eski vaziyetlerine getirilerek itâat altına alınıp haraca bağlanmıştır).

6 Eylül — 8 Rebî’.ül-evvel, Perşenbe: Belgrad’a gelen yeni Serdâr-ı- 
Ekremin derhal Sava köprüsünden «Zemun/Zemlin» karargâhına ge- 
çişi.
(İstanbul’dan «ber-vech-i isti’câl ılgar eyliyerek» hareket eden Yemişci-Hasan Paşa 
27 günde ordugâha varıp sadâretine, serdârlığına, karısına, konağına ve bütün ser
vetine vâris olduğu «Serdâr-ı sâbıkun otağına nüzûl eylemiş» dir. — Haşan Paşa’-  
nm orduya muvâsalatmı «11 Rebî’ül-evvel =  9 Eylül Pazar» gününe müsadif 
gösteren bir rivayet de vardır).
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9 Eylül =  11 Rebî’ül-ewel, Pazar : Kale muhasarasına gelen Iferis- 
tiyan ordusunun Kanije önlerine muvasalatı.

(Bu.sırada Macaristan’da iki düşman ordusu vardır: Bunlardan biri evvelce 
Kanije fethinde kaleyi kurtarmıya g-eldiği halde ric’ate mecbur edildiğini 1600=
1009 vukuatının «7/8 Teşrinievvel» fıkrasında gördüğümüz «Duc de Mercoeur» or
dusu, İkincisi de Osmanlı menbâlarında «Ferdinandos-kral» denilen Arşidük 
Ferdinand’ın kumandasındaki müttefikler ordusudur; bunların birincisi Os
m a n lI la r ın  «îstoni-i-Belgrad„ dedikleri «Stuhlweiszenburg» k a le s in i ,  İkincisi 
de Kanije’yi muhâsaraya me’mur edilmiştir. Gene 1600 =  1009 vukuâtının 
«22 Teşrinievvel» fıkrasında Kanije muhafızlığına tâyin edildiğini gördüğümüz 
Tiryâki-Hasan Paşa düşmanın maksadını casuslarından öğrenmiş olduğu için, 
mümkin olan müdâfaa tedbirlerinin hepsini ittihâz edip kaleye erzak dol
durmuş ve mülhakatından asker getirtmiştir : Bir rivayete göre müdâfilerin mec- 
mûu 9 bin kişiden ibarettir. — Düşman ordusunun mevcudu hakkında OsmanlI 
ve ecnebi menbâlarmdaki rivayetler arasında birbiriyle te’lif edilemiyecek ka
dar büyük farklar vardır ; Meselâ Garp menbâlarında 30-50 bin rakamına te
sadüf edildiği halde, muhtelif Osmanlı menbâlarında 60, 80, 400 ve hattâ 600 
bin rivayetlerine bile rastlanır. Her halde, 30 bin rivayeti kadar 600 bin rakamı
nın da doğru olmadığı muhakkaktır : En mûtedil tahminlere göre bu düşman 
ordusunun 60 - 80 bin kişilik bir kuvvet olduğu anlaşılmaktadır; bundan başka 
muhâsara esnasında yardım kuvvetleri de gelmiş ve bu suretle düşman ordusu
nun mevcudu daha fazla kabarmıştır. — Osmanlı menbâlarında bu Hıristiyan 
ordusu Alman, İtalyan, İspanyol, Fransız, Macar ve Malta askerlerinden mürek- 
getirdiği 10 bin kişilik bir kuvvetle Toskana ve Mantoue =  Mantu dukalarının ve 
Avusturya ve Macar askerlerinden başka, Osmanlı menbâlarında «Pâpâ karındâşı» 
denilen ve hakikatte Papa Sekizinci Clement'm yeğeni olan «Abdobrandini»nin 
g'etirdiği 10 bin kişilik bir kuvvetle Toksana ve Mantoue =  Mantu dukalarının ve 
hattâ diğer küçük İtalyan hükümdarlarının askerleri de gelmiştir. — Bu hıristiyan 
ordusunun top mevcudu da ihtilâflıdır : Umumiyete 6 batarya teşkil eden 42 toptan 
bahsedilir; «Şâhî» denilen 5 büyük topla beraber hepsi 47 dir; kaledeki Türk top
larının mecmûu da irili ufaklı yüz parçadır. — Bâzı Osmanlı menbâlarında düşman 
ordusundaki top mevcudunu 60 gösteren bir rivayet de vardır. Aşağıki fıkralara 
da bakmız).

9/10 Eylül =  11/12 Rebî’ül-evvel, Pazar/Pazartesi gecesi: Düşman 
ordusımun Kanije muhasarası.

(Tiryâki-Hasan Paşa şecâat ve cesareti kadar zekâsı ve bilhassa düşman ordu
sunu mütemâdiyen aldatıp şaşırtan harb hilelerindeki mehâretiyle de .meşhur
dur : Meselâ 8 Rebî’ül-evvel =  6 Eylül perşenbe günü beş bin kişilik gösterilen 
bir düşman müfrezesi «dil almak» için Kanije önlerine geldiği zaman Haşan 
Paşa düşmanın kalede top mevcud olmadığına zâhib olması için top ateşi 
açtırmayıp yalnız tüfek ateşiyle mukabele ettirmiş ve hattâ ertesi gün tekrar 
gelen bir düşman müfrezesini de böyle karşılamıştır. İşte bunda'ft dolayı düş
man ordusu Kanije önlerine geldiği vakit hiç beklemediği şiddetli bir topçu 
ateşiyle karşılaşmış ve kalede mevcud yüz top birden ateşe başladığı için pek 
çok telefat vermiştir. — Osmanlı menbâlarında Kanije muhâsarasının muhtelif 
safhalarıyla Tiryâki-Hasan Paşa’mn harb hilelerine âit pek çok tafsilâta tesa
düf edilir. Bunların en mühimleri şöyle sıralanabilir :

1 — Günde 1000 - 2000 gülle yağdıran düşman topçusunun kale duvarlarında aç
tığı gedikler geceleri yorgan ve şilte gibi şeylerle tıkanıp kapatılmıştır.
2 — Tiryâki-Hasan Paşa şiddetli huruç hareketleriyle düşman ordusunu müte
mâdiyen hırpalamış ve hattâ ilk hafta içinde kale kapılarını açık bulundur
muştur : Bu huruç hareketlerine karşı düşman ordusu nihayet «tabur/ıstabur
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bağlamak» mecburiyetinde bile kalmış ve bu vaziyet âdetâ karşılıklı bir muhâsara 
hâline benzemiştir! Gerek işte bu vaziyetten, gerekse Kanije çevresinin bataklık 
olmasından dolayı düşmanın kale dibine yaklaşamadığından bahsedilir.

3 — Bir aralık kalede barut mevcudu pek az kalmış ve bunun üzerine barutçulultta 
mehâreti olan «Uzun-Ahmed» isminde bir Yeniçerinin nezâretinde mütemâdiyen 
barut yapılarak o büyük tehlikenin önü alınmıştır.

4 — Tiryâki-Hasan Paşa’nın Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Yemişci-Hasan Pa
şa ile muhâberesini ve casusluk işlerini muhtelif diller bilen «serhad gazilerinden 
Kara-pençe Osman» idare etmiştir; işte bu vâsıtayla Serdâr-ı-Ekreme üç defa is- 
timdad mektubu gönderilmiştir : Bunların birincisi Belgrad’a gönderilip ordunun 
imdâda yetişmek üzere olduğu hakkında parlak bir cevap alınmış ve İkincisi de 
ordu Eszek =  Osek konağına geldiği zaman gönderilmişse de, «Duc de Mercoeur» 
ordusu o sırada «Istoni-i-Belgrad =  Stuhlvıreiszenburg,, kalesini zaptedip ve için
deki erkekleri kılıçtan geçirip kadınlarla çocukları esir ettikten sonra orada «tabur 
bağlamış» olduğu için, iki ateş arasında kalınmamak üzere ilkönce oraya gidilip 
ondan sonra Kanije’ye gelineceği hakkmda fena bir cevap ahnmıştır; Tiryâki- 
Hasan Paşa bu ikinci cevabı askerden gizli tutup ordunun yetişmekte olduğu hak
kında bir mektup tertib ettirerek merâsimle okutmuş ve bu suretle en müşkil vazi
yette bile askerin mâneviyyâtım yükseltmiştir, üçüncü istimdâd için aşağıkı fık
raya bakınız.

5 — «îstoni-i-Belgrad» önlerinde tabur bağlamış olan Mercoeur ordusuyla giriştiği' 
muharebede idaresizliğinden dolayı muvaffakıyetsiziğe uğrıyan Vezir-i-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem Yemişci-Hasan Paşa’nm maiyyetindeki kumandanlardan Budin 
beylerbeyi Mangır-kuşu Mehmet paşa ile Mehmet-Kethudâ şehid olmuş ve bunların 
kesik başları Kanije’deki düşman ordusuna getirilip teşhir edilerek mağlûb olan 
Türk ordusunun ric’at hâlinde bulunduğu ilân edilmiş olduğu için, Kanije müdâfi- 
lerı derin bir teessür ve heyecana uğramışlardır : Aşağıda 1602 =  1011 vukuâtınm 
1,12 Temmuz» ve «6 Ağustos» fıkralarına bakmız. Tiryâki-Hasan Paşa bu tehlikeli 
vaziyeti büyük bir ustalıkla idare ederek düşman ordusunda teşhir edilen kesik 
başlarm Mehmet Paşa ile Mehmet-Kethudâ’ya âidiyyetlerini şüpheli göstermiş ve 
bu muhâsaramn Mevlid gecesi başlamış olması «Fâl-i hayr» addederek askerin mâ- 
neviyyâtını sarsıntıdan kurtarmıştır.

6 — Buna mukabil, Papa’nın yeğeni Aldobrandini’nin bâzı Garp menbâlarına göre- 
«yorgunluktan ölmesi» ve bir Osmanlı rivayetine göre de «tüfeng ile urulup mürd 
olması» düşman ordusunun mâneviyyâtı üzerinde çok fena bir te’sir bırakmıştır..

7 — Tiryâki-Hasan Paşa düşmanın mâneviyyâtım bozacak tedbirler ittihâzında 
kusur etmemiştir : Bunların en mühimleri kalenin vazâyetini çok parlak g;österen 
bir takım mektupları Serdârı-ı-Ekreme gönderir gibi yaparak düşman eline geçirt
mek ve bâzı esirleri de yanlış mâlûmatla iğfâl ettikten sonra kaçmalarına meydan 
vermek suretiyle o yanlış haberlerin muhâsara ordusuna aksetmesini te’min et
mek gibi şeylerdir.

Kalenin bir harâbe hâline gelmiş olmasma rağmen Haşan Paşa’mn mütearrız bir 
müdâfaa vaziyetini büyük bir şiddetle idâme etmesi nihayet öyle bir vaziyet hâsıl 
etmiştir ki, düşman askeri «tabur/ıstabur» dan çıkamıyacak hâle gelmiş ve hattâ 
etraftan hayvan yemi tedârikine bile imkân bulamamışlardır).

18 Teşrinisani =  22 Cumâda-l-ûlâ, Pazar ; Kanije gaıjlerine mağ
lûb olan düşman ordusunun muhâsairıayı bıralap kaçması.

(Yukarıki fıkrada bahsi geçen istimdâd mektuplarmın üçüncüsü de muhasaranın 
son günlerine doğru gönderilmiştir ; Bunun sebebi mevsimin ilerlemesi ve soğukla
rın başlaması üzerine düşman ordusunun :
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«Fasl-ı şitâda taht-el-kal’a kışlamak arzusuyla niçe zîr-i zemin rûbân-ve>ş in 
hafridüp evler ve ahurlar tedârükünde»
olmasıdır; bu vaziyet muhâsaramn kışın da devam edeceğ'ine delâlet ettiğini ve o 
takdirde âkıbetin tehlikeli olacağını düşünen Tiryâki-Hasan Paşa yukarıki fıkrada 
g-ördüğümüz «îstoni-i-Belgrad,, muvaffakıyetsizliğ'inden dönmekte olan Serdâr-ı- 
Ekrem Yemişci-Hasan Paşa’ya «Kara-pençe Osman Aga»yı üçüncü defa olarak 
grönderip vaziyeti bildirmiştir: Kara-pençe’nin Mohaç konağında orduya yetiştiği 
rivayet edilir. Yemişci-Hasan paşa mevsim ilerlediği için artık hiç bir yerde 
«hayme ve hargâh kurulmak» imkânı kalmadığından bahseden maiyyetinin mu
halefetine rağmen askere «ulûfe» tevzi ettirip derhal Kanije’ye hareiketle Pecs =  
Peçuy üzerinden Szigetvar’a kadar gelmiştir : Fakat burada Yeniçeriler «otağın 
başına yıkdıkları ve ol azîmetden fâriğ itdikleri>> için Serdâr-ı-Ekrem : 
i.Kanije’yi Cenâb-ı Bârî’ye ısmarlayup»
üç gün sonra Belgrad kışlağma hareketten başka çâre bulamamıştır! Bununla be
raber, ordunun Szigetvar’a kadar gidebilmiş olması düşmanı büyük bir telâşa dü
şürmüş ve bilhassa işte bu haber geldîği sırada çok şiddetli yağmur ve kar fırtı
naları çıkıp suların donması düşman ordusunun telâşını birdenbire bir panik hâline 
sokmuş ;
«Asla birbirine bakmajnıp gözleri gördükleri yerlere başlarm alup kaçup gitmişler» 
ve bir akşam evvel başlıyan bu vaziyet üzerine Kanije gazilerinin çok şiddetli bir 
huruç hareketiyle büsbütün perişan olmuşlardır : Tiryâki-Hasan Paşa’mn maiy- 
yetinde kahramanlıklarıyla şöhret bulan «Kara-ömer Ağa»nın üç yüz kişilik bir 
müfreze başında yaptığı bu huruç hareketi esnâsında kale topları düşman or
dugâhını şiddetli bir ateş altmda bırakmış ve artık vaziyete hâkim olmaktan 
ümidini kesen Arşidük Ferdinand bile çadırından fırlayıp Szigetvar istikametine 
doğru kaçarak müsâit bir noktada askerini toplamıya çalışm:^ştır. Tam işte o sı
rada Tiryâki-Hasan Paşa beş yüz kişilik bir müfreze daha saldırarak düşman or
dusunun cephanesiyle barutunu «içerü çekdirmiş»dir! O gece sabaha kadar «on 
sekiz bin>> düşman kellesi getirildiğinden bahsedilir! «tnce-Karan denilen Topçu- 
başı da «Küffârun kırk beş pâre topunu zabtitmiş„dir. Karargâhın işgaline me’mur 
edilen Türk askerleri Paşa’nın emriyle yağmadan men’edilmi  ̂ oldukları için hiç bir 
şeye el sürmiyerek inzibat ve intizâma örnek olacak bir sadâkatle riâyet etmişlerdir. 
O gece işte böyle geçtikten sonra, bu gün sabahtan öğleye kadar düşmanın bütün 
meterisleri işgal edilmiş ve nihayet öğle üzeri Arşidük Ferdinand etrâfına toplıya- 
bildiği askerle geri dönüp ordugâhını îstirdâda teşebbüs etmişse de şiddetli bir 
topçu ateşiyle karşılanıp büsbütün perişan olmuş ve bir rivayete göre:
«Ol sahrâ küffâr lâşesi ile dolup bu def’a Haşan Paşa önüne otuz bin kadar baş 
yığılmışdur».
Arşidük Ferdinand’ın bir daha dönmemek üzere kaçışı işte bu vaziyet üzerinedir : 
Tabiî bütün ağırlıkları, «hazînesi ve raht-u-tahtı yerinde kalup» Kanije müdâfile
rinin eline geçmiştir. Tiryâki-Hasan Paşa arşidük Ferflinand’ın otağma girdiği 
zaman gördüğü manzara ile gösterdiği tevâzu şöyle tasvir edilir :
«... ve Ferdinandos-kralun otağına doğru varup içerü girdi; gördü ki bir âlî taht, 
çevresi trabzon, biri altun ve biri gümüş; parmaklıkları başlan elvan-ı cevâhir ile 
murassa’ ve müzeyyen ve direkleri başına birer elmas vaz’olunmuş ki her biri 
Rûm harâcı değer idi. İki yanmda on İkişer kürsi konulmuş : Kırmızı kadife örtü
ler ile saçakları incü ve sırma ile örtülmüş, her biri zî-kıymet; ve taht önünde tah
minen altı zirâ’ uzunluğunda sımât trepezesi; ol dahî gûnâgûn san’atla musanna’ 
ve müzeyyen idî. Haşan paşa anda iki rek’at namaz kılup hamd-ü-senâ ve feth 
şükrânesine duâ idüp ağladı ve :
— Bu nusrat mücerred Hak-Teâlâ’nun inâyeti ve Hazret-i Resûl-i Ekremün 
mu’cizâtı eseridür!
deyü kılıcın çıkarup tahtı ortadan kılıçladı ve geçüp üzerine oturdu ; Şâir beğler 
ve ağalar ol kürsilere alâ-merâtibihim oturdular. Haşan Paşa bunlara va’zu-nasîhat 
eyleyüp sabr-u-sebâtun lüzûmunu bildirdi ve :
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— Her kim bu ulu gazada bulundu ise inşâallâh mağfurdur! 
didi. Ba’dehu :

— Bu otağa evvel gelen kimler idi?
deyü suâl eyledi; yedi nefer ilerü gelüp üç Yeniçeri dört serhadlü kendülerin bil
dirdiler :

— Bu otakda ne var ise cebehâneden gayri cümlesi sizündür! 
didi,.,„.
OsmanlI tarihinin en parlak günlerinden sayılan bu muhteşem zaferin te’min ettiğ'i 
ganimetler içinde muhtelif çaplarda 42 top, 5 «şâhi» tipinde büyük top, bir çok 
barut ve cephane, 14 bin dalyan =  muske tüfeği, 14 bin kadar kazma ve kürek, 
altın, gümüş ve çini sofra takımları, 50 den fazla otak, 10 bin çadır, çalgı takın>- 
ları, binlerce arabalarla sandıklar, bir çok erzak vesaire şeklinde sıralanır.

Darmadağın kaçan düşman artıklarının takibine üç bin kişilik bir kuvvetle Kara- 
Ömer Bey gönderilmiştir : O sırada Serdârın ordusunda bulunan Peçevî, hizmet
lerine mükâfât olarak Peçuy =  Fecs sancak-beyliğine tâyin edilen Kara-ömer 
Bey’in ağzından naklettiği bu tâkip hareketini şöyle anlatır ; 
aKüffârı ta’kîb itdüğümüzde ba’zı mahallerde onar, on beşer, dahî ziyâde ve nâkıs 
kâfir bir yere cem’olup ve âteş yakup etrafında otururlardı; bizi gördüklerinde 
henüz kudreti olanlar ayağa kalkup ve şapkasın çıkarup bize ta’zîm iderler ve yine 
yerlerine çöküp otururlar; biz de kırmakdan osanduk ve bir bölük böyle âciz ve 
zebûnu öldürmeği dahî mürüvvet additmeyüp yanlarından geçer olduk ve ilerüde 
oian canlucalarm kesmeğe iver ve ganâimlerin iğtinâm itmeğe gider olduk...» 
Muzaffer gazilerin yalnız bu tâkip hareketinde bile «gınây-ı ebede irişdikleri»nden 
bahsedilir.
Kanije müdâfii Tiryâki-Hasan Paşa’nın bu büyük hizmetini İstanbul’da şenlikler 
yaptırarak tes’îd ettiren üçüncü Mehmet ihtiyar kahramanı vezâret pâyesiyle 
vüzerâ haslarından başka üç hil’at, muhteşem takımlı üç at ve bir murassâ kılıçla 
taltif ettiği gibi :

«Kanije Beylerbeyi, ihtiyar kulum ve müdebbir vezîrüm»
hitâbiyle başlıyan «Hatt-ı-Hümâyûn„unda kendisine «Berhurdâr ,olasun>> ve 
«Ma’nevî oğullarum» dediği askerlerine de «Yüzleri ağ ola!» dualarıyla teşek
kür etmiştir.
Kanije muhasarası bu senenin 9/10 Eylül =  11/12 Rebi’ül-evvel pazar/Pazartesi gece
sinden 18 Teşrinisâni=22 Cumâda-l-ûlâ Pazar gününe kadar 2 ay, 8 gün yahut 69 
gün sürmüştür ; 6 Eylül =  8 Rebî’ül-evvel Perşenbe günü düşmanın ileri kollarıyla 
başlıyan hafif müsâdemeler esas tutulduğu takdirde 73 gün. sürmüş sayılması lâ- 
zımgelir; Kâtib-Çelebi ve Naîmâ tarihlerinde düşman ordusunu müşkilâta uğratan 
şiddetli fırtına «muhâsaramn. yetmiş beşinci günü ki rûz-i . Çehârşenbih idi» d'enil- 
mesinde bir zühul olsa gerektir: Bu ibaredeki «yetmiş beşinci günü» tâbirinin «alt
mış beşinci günün»nden galat olmak ihtimâli de vardır).

1602 =  1010

20 Nisan =  27 Şevval, Cumaırtesi : Celâlîlere karşı Anadolu ser- 
darlığında bulunan Sokullu-Hasan Paşa’nın Tokat’da öldürülmesi.

(Yukarda 1601 =  1010 vukuâtımn «12 Ağustos» fıkrasında, ölümünden bahset
tiğimiz Celâlî reisi Kara-Yazıcı Halim-Şâh’ın yerine geçen kardeşi „Dell-Hasan 
Bey» Tokat’da bulunan Sokullu-Hasan Paşa’dan intikam almak için Cânik=Samsun 
taraflarından kalkıp Paşa’nm Diyarbekir’den gelmekte olan ağırlıklarını zab- 
tettikten sonra Tokad’a gelip şehir civânnd'a Haşan Pa^a’yı nıağlûb ederek ka
leye kapanmak mecburiyetinde bırakmış ve derhal muhâsaraya başlamıştır.
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işte bu muhasara esnâsında kaleden dışarı kaçan ve Haşan Paşa’ya ihânet eden 
bir segban, Paşa’nın her sabah kale kapısı önünde bulunan ve «nişîmengâh ki tahta 
avlu çevrllmişdi» şeklinde tasvir edilen yerde oturduğunu haber verdiği için Deli- 
Hasan’ın emriyle bu sabah orada otururken tüfekle vurdurulmuştur. Bu sırada Ha
şan Paşa’nın Bağdad’dan gelmekte olan harem kadınlarıyla hâzinesi de Celâlîlerin 
eline geçmiş, hazine zabtedilmiş, fakat kadınlara dokunulmamıştır:
«... emmâ haremi hıfzına âdemler kodular, bir ferd ol cânibe nazar salmadı ve 
hülle ve zer-ü-zîverlerin almadı».
«Amasya tarihi,,nde bu «1010 Zülhiccesinde» gösterilir. — Haşan paşa Sokullu-Meh- 
met Paşa’nın büyük oğludur. — Deli-Hasan’m Tokat muhasarası İstanbul’a akse
dince üçüncü vezir Hâfız-Ahmed Paşa Anadolu muhafızlığına tâyin edilip 1601 =
1010 senesi 18 Teşrinievvel =  20 Rebî’ül-âhir Perşenbe günü yola çıkarılmış ve mu
hasara altında vazifesini ifâ edemiyen Sokullu-Hasan Paşa’nın uhdesindeki serdâr- 
lık da Diyarbekir beylerbeyi Hadım-Husrev Paşa’ya vezâret pâyesiyle tevcih edil
miştir : Fakat Haşan Paşa’mn azlini tanımadığı ve hattâ tebliğe gelenleri huzu
rundan koğup idâma kalkıştığı bile rivayet edilir! — Yeni serdâr Hadım-Husrev 
Paşa’ya verilen Şam, Haleb ve Maraş askerlerinin itaat etmediklerini ve hatta dağıl
dıklarım öğrenen Deli-Hasan artık ona ehemmiyet vermeyip Kütahya’ya gelmiş olan 
Anadolu muhâfızı Hâfız-Ahmed paşa’nın üzerine yürümüş, Sokullu-Hasan Paşa 
gibi o da kaleye kapanmış, Deli-Hasan yirmi bin kişilik ordusuyla Kütahya kalesini 
muhâsara etmişse de fethe muvaffak olamadan kış bastırdığı için Afyon-Karahisar’a 
çekilmiştir).

1603 =  1011 

13 Temmuz =  33 Muharrem, Cutaıa : «tstoni-i-Belgrad s= Stuhl- 
weiszenburg» kalesinin muhasarası.

(Yukarda 1601 =  1010 vukuâtmm ,(9/10 Eylül» fıkrasında gördüğümüz gibi, bu 
mühirn kale düşmanın Kanlje muhâsarası esnâsında sukut etmiş ve Serdâr-ı- 
Bkrem Yemişci-Hasan Paşa kurtarmıya gidip o civârda bulunan Mercoeur ordu
suyla harbe tutuşmuşsa da muvaffak olamamıştır. Bu sırada Due de Mercoeur öl
müş ve ordusu da oradan çekilmiş olduğu için Serdâr-ı-Ekrem. kaleyi derhal mu
hâsara etmiştir. Bombardmanın çok şiddetli olduğu rivayet edilir. Bu muhasarada 
bizzat bulunmuş olan Peçevi’nln izahına göre İlkönce düşmanın yeni yaptığı iki kule 
zabtedildikten sonra «Battal-kapu» denilen eski bir kule döğülnıiye başlamıştır : 
aşağıki fıkraya bakınız).

6 Ağustos =  17 Safer, Sah : «İstoni-i-Belgrad»m istirdadı.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz «Battal-kapu>> kulesinin sukutu ihtimâline karşı 
düşmanın daha içerde «dolmalar çeküp çatmalar çatarak içine toprak doldur
duğundan ve bu suretle ikinci bir kule hâsıl olduğundan bahsedilir : Hattâ 
bundan dolayı birinci kulede «ancak bir kaç karavulcu» kalmıştır. — Bu gün 
asker öğle yemeği yerken Rumeli beylerbeyi Lala-Mehmet Paşa’mn maiyyetin- 
den Ahmed isminde bir yiğit molozlarla yıkıntılara basarak birdenbire «Bat- 
tal-kapu„ kulesine çıkıp elindeki bayrağı dikmiş ve Peçevî’nin bizzat görd'üğü 
bu manzara üzerine yemeklerini bırakan askerler hep birden yukarı saldırmış, 
kule alınmış, İkinci kulenin hiç bir faydası olmamış, oradan kale İçine tüfek 
ateşi açılmış, Lala-Mehmet Paşa kaleye karşı şM'detli bir taarruza geçmiş ve 
nihayet müdâfiler «her tarafdan hücûm ile topa tutulmuş m.aymuna dönmüş» 
oldukları için kale muhâfızı Kont tsolani akşam olmadan evvel «vire ile» teslime 
mecbur olmuştur. — Hammer bu fethi «29 Ağustos» tarihine müsadif gösterir
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ve hattâ Mohaç zaferinin yıl-dönümüne tesadüf ettiğ-inden bahsederse de, Osmanh 
menbâlarında bizim burada esas ittihâz ettiğimiz tarih zikredilir; yalnız bâzı 
menbâlarda «Saferün on birinci günü„nden bahsedilirse de, bunun eski yazıdaki 
«on yedinci» kelimelerinden galat olmak ihtimâli vardır. — îstoni-i-Belgrad mu
hasarası bu senenin 12 Temmuz =  22 Muharrem Cuma gününden bu güne kadar
25 gün sürdükten sonra 26 ncı gün kale fethedilmiş demektir.
Kaleye muhafızlar konulup sancak-beyi tâyin edildikten sonra ordu Budin’e hareket 
etmiştir).

26 Teşrinievveî =  10 Cumâda-l-ûlâ, Cumartesi : Nadajlı meselesi.

(Hammer’in tahminine göre «Nadasdy» âilesinden bir Macar mühtedisi olduğu 
için «Nadajlij, diye anılan Sarı-Abdurrahman İstanbul’da «Behram-Kethudâ» 
medresesinin «Hâriç» pâyesiyle müderrisidir. Bu adamın neşrettiği fikirler bir 
nevi materyalizm mahiyetindedir : Nad’ajlı islâmijryetin «Haşr-u-neşr, cennet ve 
cehennem, sevâb-u-ikaab» gibi esaslarının hepsini birden reddedip âhireti inkâr 
etmiş ve hattâ Allahın kudretini de mahdud gösterip;

— Bu kârhâneye zevâl ihtimâli yokdur!
diye maddenin ve kâinatın ebedîliğini iddiâya kalkışmış oldHığu için, «ilhâd-u- 
zendeka» ile ithâm edilerek «Dîvân-ı-Hümâyun»da Anadolu ve Rumeli Kadı-as- 
ker/Kazaskerleriyle İlmî bir münâzaraya dâvet edilmiştir. Bu münazarada Kur’- 
ânı inkâr etmeyip hüccet şeklinde kabul eden Sarı-Abdurrahman, Kazaskerlerin 
kendisini iizâm için zikrettikleri en sarîh âyetleri bile istediği gibi tevîl edip 
şahsî ve indî fikirlerinde sonuna kadar ısrâr etmiştir; Kazaskerler «kabûl-i hakka 
imâle kasd„ ederek cezâdan kurtulmasına çahşmışlarsa da muvaffak olama
mışlar ve nihayet Islâm şerîatince «Mülhid ve zındık» olduğuna kanâat getirip 
idâmına hükmetmişlerdir. Sarı-Abdurrahman Topkapu sarayında «kati» edilmiş
tir. — Bâzıları cinnetinden ve «adem-i mes’ûlijryet»inden bahsetmiş olacaklar ki, 
Anadolu Kazaskeri Hoca-zâde Es’ad Efendi bu meseleye âit bir mektubunda:

«Dâire-i teklîfden hâriç olacak kadar mecnun değil idi: Zu’munca hayli idâre-i 
bahs eyledi»
öiye bu rivayeti reddetmektedir; gene Es’ad Efendi maktul müderrisin dünya 
hayatını bir cefâ telâkki ettiğini de :

«Zu’um-i fâsidince dünyâ belâsından halâs oldu,,
şeklinde anlatır. — Avrupa’da îmânından biraz şüphe edilen insanların bile diri- 
diri ateşe atılmalarına mukabil, Osmanlı medeniyetinde dinin dünyaya hâkim ol
masına rağmen bu kadar şiddetli ve inadçı bir materyalistin muhâkemesiz idâm 
edilmiyerek devlet erkânı huzurunda mütehassıslarla münâkaşaya dâvet edilmesi 
Türk tarihinin en şerefli an’anelerindendir. Kanunî devrinde de buna benzer bir 
[(Kaabız meselesi» vardır; İkinci ciltte 1527 =  934 vukuâtının „3 Teşrinisani» 
fıkrasına bakınız).

18 Teşrinisani =  3 Cumâda-l-âhire, Pazartesi: Peşte’yi ahp Budin’i 
muhasara eden Avusturya ordusunun ric’ati.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Istoni-i-Belgrad fethi üzerine Peşte önlerine ge
len Serdâr-ı-Ekrem Yemişci-Hasan Paşa oradan Erdel =  Transyivania üzerine hare
ket karârı vermiştir ; Bunun sebebi, Erdel’de Avusturya hâkimiyyetine karşı 
geldiği için Türkiye tarafından voyvodalığa tâyin edilmiş olan ve Osmanlı men- 
bâlarında «Sikel Mozes/Moziş/Mojiş» diye bahsedilen Moses-Szekely’nin Avustur
ya kumandanı Basta’ya karşı Yemişci-Hasan Paşa’dan istimdâd etmiş ol
masıdır. Halbuki Arşidük Mathias’ın kumandasındaki düşman ordusu o sırada 
Usturgon’un karşısında Türklerin «Ciğer-delen» dedikleri parkany önlerindedir
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ve hattâ nöbet toplarının sesleri Budin’den duyulmakta oldug'u rivayet edilir! 
işte bundan dolayı Budin beylerbeyi Kaiöı-zâde Ali Paşa ile Budin Kadısı Hâbil 
Efendi Yemişçi Paşa’ya mürâcaat ederek bu vaziyette Erdel’e gidecek olursa 40 
topla mücehhez 80 bin kişilik düşman ordusunun mutlaka gelip Budin’i mu
hasara edeceğinden ve hattâ casusların da öyle haberler getirmiş olduklarıftd'an 
bahsederek oradan ayrılmamasını rica etmişlerse de, „anûd-u-kenûd bir Arna-: 
vûd» olan Yemişci-Hasan paşa ısrar edildikçe inâd etmiş ve düşman ordusunun o 
vaziyetini kendisinin Brdel seferine mâni olmak için yapılmış bir nümâyiş gibi 
göstermiye çalışmıştır! _  Yemişci’nin bu meş’ûm inâidl büyük bir felâkete sebeb 
olmuş, Avusturya ordusu derhal Budin üzerine saldırıp ilkönce Tuna üzerinde 
Türklerin «Kız-adası/Kızlar-adası» dedikleri «Csepel» adasına «Dunbaz gemileri 
ile köprü bağlıyarak» geçmiş ve oradan da «Peşte’nün Tuna kenârı dîvârsız ol
makla,, hemen taarruz edip kaleyi' zabtederek bu hareket esnasında Budin yakasına 
geçemiyen „zuafây-ı ricâl-ü-nisvân-u-sıbyânı» esir etmiştir. Osmanh menbâlarınöa 
Peşte’nin ne günü sukut etmiş olduğundan bahsedilmemektedir: Garp menbâların- 
dan «De la Croix»nın eserinde «7 Teşrinievvel =  20 Reb’ül-âhir Pazartesi» tarihin© 
tesadüf edilirse de bu rivayetin vak’ayı «Rebi’ül-evvel =  Ağustos - Eylül» içinde 
gösteren Osmanh menbâlarıyla te’lifi kabil değildir. Gene De la Croix’ya göre düş
man ordusu Peşte’yi geceleyin gaflet içinde bastırmıştır.

Teşte’nin sukutu gibi Budin’in muhâsara tarihi de belli değildir : Hâdisâtın cere
yanına nazaran her halde Ağustos’un son günleriyle Eylül’ün ilk günlerinden birine 
tesadüf etmiş olması lâzımgelir. Bu felâket haberleri Erdel yolunda inatçı Serdâra 
derhal yetiştirilmiş ve o da hemen geri dönüp dört günde Peşte önlerine yetişmiştir. 
Bu vaziyet üzerine çok tuhaf bir manzaradan bahsedilir: Tuna’nın bir yakasında 
Avusturya ordusu Budin’i muhâsara ederken bir yakasında da Türk ordusu Peşte’yi 
muhâsaraya koyulmuş, fakat 10 - 15 gün geçince Türk ordusunda müthiş bir kıtlık 
başlayıp vak’aya bizzat şâhid olan peçevî’nin izâhına görel :
«Yirmi altuna, yirmi ikiye un satılmış, arpa on-on beş altuna değin alınmak şöyle 
■dursun tek bulunsa câna minnet»

«olmuştur! Nihayet Budin kalesinden orduya biraz erzak gönderilmişse de bu yar
dımın devamı kalenin mukavemetini kıracağı için, Kadı-zâde Ali Paşa ile 
Hâbil Efendi’nin ricaları üzerine Serdâr-ı-Ekrem bir mıkdar kuvvetle müdâfaa 
harekâtını idare etmek üzere Rumeli beylerbeyi Lala-Mehmet Paşa’yı Budin’e 
bırakıp 18 Eylül =  1 Rebi’ül-âhir Çarşanba günü Belgrad’a hareket etmiştir ; 
Hammer bu hareketi 2 Teşrinisani =  17 Cumâda-l-ûlâ Cumartesi gününe müsâdif 
gösterirse de doğru değildir. — İşte bu suretle Budin’in mukadderatı müdâ- 
fi’lerin kahramanlığına bırakılmış, dökülen kanların mes’ûlü olan Yemişçi işin 
içinden sıyrılıp çekilmiş, fakat müüâfaanın şiddeti karşısında düşmanın bütün te
şebbüsleri neticesiz kalmış ve hattâ 10 Rebî’ül-âhir =  27 Eylül Cuma günü çok 
mühim bir huruç hareketi yapılarak düşman ordusuna büyük zâyiat verdirilmiş 
ve bu harekete bizzat iştirak eden ve yaşı sekseni geçen ihtiyar Budin kadısı Ha- 
bil Efendi askere örnek olarak kendi eliyle bir düşman askerini tepelemiş, ordu 
merkezlerinin uzakta olmasından istifade edilerek meterislerdeki düşman asker
leri kırılıp toplan «çivilenmiş» ve barutları «içeri çekilmiş», eski Budin valilerinden 
Dev-Süleyman paşa’nın icâdı olan ve içleri demir parçaları ve bombalarla dolu fıçılar 
şeklinde tasvir edilen «Varul humbaraları» düşmana doğru yuvarlanarak «nice bin 
kâfir» kırılmış ve nihayet şiddetli ve sürekli yağmurlarla başlıyan mevsim şiddeti 
ortalığı bataklığa çevirdiği için artık neticeden ümidini kesen arşidük Mathias 
muhasarayı kaldırıp gitmekten başka çâre bulamamıştır. _  Düşmanın götüreme- 
dlği büyük toplar kaleye ahnmıştır.

Budin müdâfaasındaki muvaffakiyetinden dolayı Rumeli beylerbeyi Lala-Meh
met Paşa üçüncü vezirliğe terfi ettirilip biraz sonra Macaristan ser-askerliğine 
de tâyin edilmiş olduğu gibi, askerden yararlıkları görülenler de taltif edilmiş
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lerdir. — Peşte kalesi tahliye edilmemiş olduğu için, bu tarihten 1604 =  1013 se
nesi 25 Eylül =  1 Cumâda-l-ûlâ Cumartesi gününe kadar iki sene daha düşman 
elinde kalmıştır).
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1603 =  1011

6 Kânunusâni =  23 Receb, Pazartesi : İstanbul’da «Zorba ısyânı» 
denilen Türk-Devşirme mücâdelesinin zuhuru, Üçüncü Mehmed’in «A- 
yak-dîvânı» ve Kapu-ağası Gazanfer Ağa ile Dâr-üs-Saâde ağası Osman 
Ağa’nın idâmı.

(Anadolu’nun yukarda 1601 =  1010 vukuâtımn «12 Ağustos,, ve 1602 =  1010 
vukuâtının da «20 Nisan» fıkralarında gördüğümüz perişan hâli, İstanbul’daki 
Devşirme idaresinin tükenmez zulümlerine karşı ayaklanan Türk milliyetinin 
Devşirmelikle mücâdelesinden hâsıl olmuş fecî bir vaziyettir : „ Celâli eşkıyâsı» 
denilen Anadolu ihtilâlcilerini tenkil için şimdiye kadar gönjderilen Devşirme pa
şalar üstüste mağlûb oldukları için Anadolu artık Osmanlı idaresinden ayrılacak 
hâle gelmiştir. Bu kanlı levhanın en acı hususiyetlerinden biri de Kara-yazıcı’nın 
«Halim-Şâh» ismiyle saltanatını ilân etmiş olmasına rağmen bütün Anadolu’yu tek 
bir İdare altında birleştirememiş olmasıdır : Bir çok yerlerde ayrı ayrı isyan ida
releri kurulmuş ve netice itibariyle bir sürü «mütegallibe>> türemiştir. İstanbul’da 
çıkan «Zorba ısyânı „nın en mühim sebebi işte bu vaziyettir.

«Zorbalar„ın Hüseyn-Halîfe, Poyraz-Osman, Tepegöz Rıdvan, Kazzaz-Ali, Burnay 
Mehmet, öküz-Mehmet ve Nâmık Kemal’in meşhur roman kahramanı Kâtib- 
Cezml gibi ileri gelenleri hep «Sipâh tâifesinden» dir : Yeniçeri ocağı- 
mn devşirmeliğine mukabil Sipâhiler ekseriyetle Anadolu Türklerinden mü- 
rekkeb oldukları için, «Zorba ısyânı» demek, hakikatte Türklüğün Anadolu’dan 
sonra İstanbul’da da Devşirmeliğe karşı ayaklanması demektir. Bu harekette Ye- 
mişci-Hasan Paşa’nın Vezir-i-a’zam olduğu zaman azlettirmiş olduğu Şeyh-ül- 
İ'slâm Sun’Ullâh Efendi’nin en büyük muharrik olduğu Osmanlı menbâlarınm 
ittifâkiyle sâbittir : 1601 =  1010 vukuâtının «9 Ağustos» fıkrasına bakınız. Diğer 
bir takım Ulemânın da büyük rollerinden bahsedilir; bu llmiyye mensupları d'a 
Sipâhîler gibi ekseriyyetle Türk ırkındandır.

Sipâhîlerin Anadolu vaziyetini ileri sürerek çıkardıkları ilk itiraz sesleri üze
rine bu tarihten üç gün evvel 20 Receb =  3 Kânunusâni Cuma günü Sadâret- 
Kaymakamı Saatçı-Hasan paşa azledilip yerine Vezir-i-a’zam Yemişci-Hasan 
Paşa’nın düşmanlarından Güzelce-Mahmud Paşa tâyin edilmişse de, asker bu
nunla yatışmadığı için, bundan bir gün evvel 22 Receb =  5 Kânunusâni Pazar 
günü yahut gecesi Hoca-Sa’düd'din merhumun oğlu olan Şeyh-ül-islâm Mehmed 
Efendi de azledilip yerine bu hareketin en mühim müşevvik! olan selefi Sun’
Ullâh Efendi ikinci defa olarak tâyin edilmiş ve Hoca-zâde Mehmed Efendi’nin 
Anadolu Kadı-asker|Kazaskerliğinde bulunan kardeşi Es’ad Efendi de değişti
rilip yerine İstanbul kadısı Ebu-l-Meyâmin Mustafa Efendi getirihııiştir. Fa
kat Sipâhîler bu kadarla da kanâat etmedikleri için, bu gün Topkapu sarayına 
birikip «Ayak-dîvânı,, istemişlerdir: üçüncü Mehmed saray avlusuna kurulan 
muâyede tahtına çıkıp şikâyetleri dinlemiş ve yukard'a bahsettiğimiz Hüseyn- 
Hâlife, Poyraz-Osman ve Kâtib-Cezmi pâdişaha Anadolu vaziyetinden çok acı bir 
lisanla bahsedip sebeb olanların kellelerini istemişlerdir. O sırada hükümet, 
Peşte’nin sukutiyle Budin’in muhâsarasına sebeb olan Arnavut devşirmesi 
Yemişci-Hasan Paşa’nın elinde bulunduğu gibi, saraya da Macar devşirmelerinden 
Kapu-ağası Gazanfer Ağa ile Dâr-üs-Saâde ağası zenci Osman Ağa hâkimdir : 
Bunun ismini İbrahim gösteren bir rivayet de vardır. Bunlar rüşvetle me’muri- 
yet satan Venedikli vâlide Safiyye-Sultan’ın en mühim entrika âletleridir, Ü



çüncü Mehmet Sipahileri yatıştırmak için anasının işte bu ak ve kara sırdaşlarını 
fedâ etmek mecburiyetinde kalmış, siyaset meydanına bir beyaz başla bir siyah 
kafa düştükten sonra pâdişâh halkın duâları içinde içeri çekilmiştir. — Vezir-i-a’- 
zam ve Serdâr-ı-Ekrem Yemişci-Hasan Paşa o sırada Belgrad kışlağındadır ve 
İstanbul’da kendisine muhalif bir idare kurulduğunu hem Safiyye-Sultan’dan, hem 
selefi İbrahim paşa’dan dul kalan nişanlısı Ayşe-Sultan’dan ve daha bir takım 
taraf darlarından derhal haber almıştır; hattâ bu vak’a günü azlediMği hakkında 
bile bir rivayet vardır; bu rivayet doğru olduğu takdirde henüz «Mühr-i-Hümâyûn» 
kendisinden alınmadan evvel İstanbul’a gelip vaziyete hâkim olduğu için azilden 
kurtulmuş demektir : Aşağıki fıkralara da bakınız. — Bu vak’ada Yeniçerilerin d'e 
Sipâhilerle beraber hareket ettikleri halde sonradan Yemişçi İstanbul’a gelince ay
rıldıkları hakkında da bir rivayet vardır).

6/7 Şubat =  24/35 Şa’ban, Perşenbe/Cuma gecesi: Belgrad laşlağm- 
dan gelen Vezir-i-a’zaim ve Serdiâr-ı-Ekrem Yemişci-Hasan Paşa’nm gizli
ce İstanbul’a girip «Zorbalar» denilen Sipahilere karşı mevkiini tahkim 
edecek tedbirler ittihâzma başlaması.

(Bir an evvel İstanbul’a yetişmesi için yollarda saraydan mektuplar alarak sür’atle 
geldiğinden bahsedilen Yemişçi Paşa şehre girerken Sipahilerin kendisini öldüre
ceklerinden haberdâr olduğu için, gece yüzüne «dördüncü sâatde» girip 
doğru At-meydanına gitmiş ve orada nişanlısı Ayşe-Sultan’ın sarayına in
miştir. Derhal faaliyete geçen Haşan Paşa Şeyh-ül-tslâm Sun’Ullâh Efendi’den er
tesi gün için mülakat talebinde bulunmuş ve padişaha da geldiğini arzedip :
— Hoş geldün, kudûmun mubârek ola!
şeklinde bir cevab almıştır. Tabiî bu vaziyette «Zorba» denilen Sipâhîlere karşı 
sarayın bütün ümidi Yemişci-Hasan Paşa’dadır).

7 /8  Şubat =  35/26 Şa’ban, Cuma/Cumartesi gecesi: tdâmma fetvâ 
çıkan Vezir-i-a’zam Yemişci-Hasan Paşa’nm Yeniçeri ocağma ilticası ve 
Ocak’Ia anlaşıp düşmanı olan Sadâret-Kaymakamı Mahmud Paşa’nm 
idamına irâde istihsâl etmesi.
(Sipâhîlerin talebiyle idam fetvâsını veren Şeyh-ül-tslâm Sun’Ullâh Efendi Ye- 
mişci’nin yukarıki fıkrada gördüğümüz mülâkat talebini kabul etmemiştir : 
Fetvayı Anadolu ve Rumeli Kadı-asker/Kazaskerleri de imza etmişlerdir. Bu 
fetvâyı Sadâret-Kaymakamı Güzelce-Mahmud Paşa bir «Telhis»le pâdişaha ar
zedip tasdikini istemişse de Üçüncü Mehmet :
— Benümle vezîrüm arasına kul niçün müdâhale id'er ? Karışduklarına rızây-ı 
Hümâyûnum yokdur!
diye reddedince Sipâhîler Anadolu, fâcialarıyla Peşte ve Budin felâketlerinin en 
büyük mes’ûlü olan Sadr-ı-a’zamı parçalamak için At-meydanındaki Ayşe-Sul- 
tan sarayına gitmişlerse de demir kapısı kapalı olduğundan ve akşam olduğu 
için zorlayıp girmiye de vakit kalmad'ığından ertesi güne bırakıp çekilmişlerdir : 
Yemişci’nin «Ağa-kapusu„na ilticâsı işte bu vaziyet üzerine Sipâhîlere karşı 
Yeniçerilere istinâd içindir. Ocağın müzâhereti yirmi bin altına satın alınmış
tır. — Yemişçi Paşa Ağa-kapusundan pâdişaha bir arîza gönderip Hilâfet ma
kamına göz dikmekle ithâm ettiği Sun’Ullâh Efendi’nin Rodos’a nefyini ve ye
rine Anadolu Kazaskeri Kaba-Mustafa Efendi’nin tâyinini inhâ etmiş ve bü
tün «Ulemâ ve Meşâyih»den ve Yeniçerilerden başka «Cebeci, Topçu ve Ter- 
sâne>> askerleriyle esnaf teşkilâtım ertesi gün Süleymâniyye avlusunda içtimaa 
dâvet etmiştir. — Haşan Paşa bir taraftan bu tedbirleri itihâz ederken, bir 
taraftan d'a Yeniçeri ocağını elde ettiği hakkında saraya bir arîza yazıp can düş
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manı olan Sadâret-Kaymakamı Güzelce-Mahmud paşa’nın idâmına irâde istihsal 
«tmişse de, Mahmud Paşa tehlikeyi tam zamanında anlayıp saklandıg:ı için buluna
mamıştır).

8 Şubat =  26 Şa’ban, Cumartesi : Süleymâniyye avlusunda Yeniçeri 
ocağım Sipahilerin «haklarından gelmeğe» me’mur eden fermanın okun
ması, Şeyh-ül-İslâm Sun’Ullâh Efendi’nin azli ve Sipahilerin tenkili.

(Bâzı menbâlarda bu vak’anın ertesi gün «Cuma»ya müsâdif gösterildiğine göre 
vak’anın da Perşenbe’ye tesadüf etmiş olması lâzımgelir : Halbuki Şa’banın 26 sı 
«Cumartesi»ne müsâdiftir; gün ismi doğru olduğu takdirde gün tarihinin «24 Şa’
ban =  6 Şubat)) olması lâzımgelir. — Yemişci-Hasan Paşa’nın gece istihsal ettiği 
fermanda Yeniçerilere hitâben :

— Vezîr-i-a’zama muîn olup zorba eşkıyâsınm haklarından gelinmeğe imdâd ve 
İkdâm eyliyesiz!

şeklinde bir cümle vardır : Bu suretle pâdişâh Budin ve Peşte fâcialarına sebeb 
olan devşirme Vezir-i-a’zamını himâye için bir asker sınıfım diğer bir asker sını- 
fınm üzerine sevkediyor demektir! Bu ictimâda «hufyeten ta’lîm olunan» 
Yeniçeriler Şeyh-ül-îslâm Sun’Ullâh Efendi’yi Celâli reisi Kara-yazıcı’yı himâye 
etmek, Zorbalarla ittifak edip yukarda bu sene vukuâtının «6 Kânunusâni» 
fıkrasında gördüğümüz ısyânı, tertib ederek Dâr-üs-Saâde ve Kapu-ağalarını 
idâm ettirdikten sonra Vezir-i-a’zamın da idâmma fetvâ vermekle ithâm ede
rek «hakkından gelinmesi»ni ve «Zorbalar»ın kendilerine teslimi hakkında Sipâ- 
hîlere haber gönderilmesini istemişlerdir. Tabiî bu talepler hemen saraya bildiril
diği için Sun’Ullâh Efendi’nin azliyle Rodos’a nefyi hakkında derhal bir ferman 
gelmiş, yerine Anadolu Kazaskeri Ebu-l-Meyâmin Mustafa Efendi tâyin edilmiş ve 
«Zorba)) denilen arkadaşlarının hiç birini teslim etmek istemiyen Sipâhilerin derhal 
tenkili emredildiği için şehir kapıları kapanmış ve Yeniçeri, Acemi-oğlanı, Cebeci, 
Topçu ve Tersane askerleri Yeniçeri-ağası Ferhad Ağa’nın kumandasmda hep bir
den hareket edip Sipâhîlerin merkezi olan „Kurşunlu-Han»ı basarak çoğunu öldür
müşler ve bütün eşyalarıyla rftallarını yağma etmişlerdir; Yeniçerilerle Sipâhîler 
arasındaki husûmet ve adavet işte bu vak’a ile başlamış sayılır: Bu tarihten itibaren 
bunlar İstanbul hâricinde birbirlerini nerede görürlerse öldürmeye başlamışlardır! 
«Zorba» denilen arkadaşlarını teslim etmedikleri takdirde imhâ edilecekleri tebliğ 
edildiği zaman, zavallı Sipâhîler :

— Pâdişâh cümle sıpâhdan geçmek ne ihtimâldür!

diye Üçüncü Mehmed’den bu çirkin hareketi hiç beklemediklerinden bahsetmişlerse 
de, umdukları gibi çıkmıyan pâdişâh Devşirmeleri Türklerin üstüne saldırmakta 
tereddüt etmemiştir.

Sipâhî ısyânmm elebaşılarından Poyraz-Osman’la öküz-Mehmet ertesi gün bulunup 
derhal boyunları vurulmuş, Kazzaz-Ali ile Burnaz-Mehmet bir kaç gün sonra j'a- 
kalanıp ayni âkıbete uğratılmış, yukarda bu sene vukuâtının «6 Kânunusâni» fık
rasında gördüğümüz «Ayak-<îîvânı»nda Üçüncü Mehmed’e çok sert ve acı sözler 
söylemiş olmakla meşhur Hüseyn-Halife 10/11 Ramazan=21/22 Şubat Cuma/Cu
martesi gecesi yakalanıp «huzûr-ı Hümâyûn,)a götürülerek «bilâ-ifâde adem diya
rına» yollanmış ve nihayet Nâmık Kemal’in meşhur kahramanı Kâtib-Cezmi de 
vak’a günü kendisini bir tabuta koydurup Üsküdar’a naklettirdikten sora uşakla
rıyla berabet atlanıp kaçmıya başlamışsa da bir dağ başında parasına göz koyan 
nankör uşakları tarafından kahbecesine öldürülmüştür.
Bu vak’a üzerine Zorba ısyânmı bastırmış olmasına mağrur olan Yemişci-Ha-
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san Paşa birdenbire diktatör kesilerek sebebsiz bir tödlıiş siyaseti tatbikine baş
layıp bir çok kan dökmüş ve nihayet belâsını bulmuştur: Aşafıda 1603 =  1012 
vukuatının «4 ve 9 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız. — Yemişci’nin diktatörlüğü 
gibi, onun istinâd ettiği Yeniçeri ocağı da bilhassa bu tarihten itibaren asıl zorbalar 
gürûhu şeklini almıştır ; Hakikî zorbalar «Sipahiler» değil, «Yeniçeriler»dir).
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8 Mart =  25 Ramazan, Cumartesi : Cağal-oğlu’nun Celâlîlere karşı 
Anadolu serdârlığı.

(Anadolu vaziyetinden dolayı üçüncü Mehmed’in yeyip içmekten bile kesildiği 
rivayet edilir : Aşağıda bu sene vukuâtımn «7 Haziran,, fıkrasına bakınız. Şimdiye 
kakîar gönderilen OsmanlI ordularının mütemadiyen mağlûb olmasından dolayı İs
tanbul hükümeti artık bu işin harben değil, siyaseten hallinden başka çâre kalma
dığına kaani olmuş ve işte bundan dolayı ilkönce «11 Ramazan =  22 Şubat Cu
martesi» günü Cerrah-Mehmet paşa ve ondan 14 gün sonra da eski Vezir-i-a’zam 
Cağal-oglu Sinan Paşa serdâr olup ısyân reisi Deli-Hasan’la müzâkereye me’mur 
edilmiştir).

12 Nisan =  1 ZüUia’de, Cumartesi: Bosna beylerbeyliğine tâyin edi
len Celâlî reisi Deli-Hasan Paşa’mn on bin askeriyle Gelibolu’ya geçişi.

(Yukarda 1602 =  1010 vukuâtımn «20 Nisan» fıkrasında Afyon-Karahisar kış
lağına çekilmiş olduğunu gördüğümüz Deli-Hasan’ın kethudâsı olan Şahverdi’yi 
gönderip «cerâyim-i güzeştesinden isti’fâ» etmiş oltîuğundan ve Yeniçeri- 
ocağı Turnacı-başısı Hüseyn Ağa’nın araya girdiğinden bahsedilirse de doğru 
değildir : Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi Vezir-i-a’zam Yemişci-Hasan Paşa 
müzâkereye girişmiştir ve hattâ Peçevî’nin tâbiriyle :

„Akıbet Yemişçi Âstâneden hezâr va’de ve istimâlet ile kendüye Bosna beğler* 
beğliğin ve altı nefer rüesâsına sancak»

verip Celâlîlerin Rumeli tarafında AvusturyalIlara karşı harbetmelerini te’min 
etmiştir. — Kırım hânı Gazi-Giray’la bozuşup Anadolu’da Celâlîlere iltihak etmiş 
olan kardeşleri Selâmet, Mehmet ve Şâhin-Giraylar da bu vaziyet üzerine pâ- 
dişaha dehâlet edip affedilmişlerdir. — Deli-Hasan’ın Bosna valiliğini kabul et
mesi ümerâsı arasında bir takım ihtilâflara sebeb olmuş ve hattâ bunlardan 
aTâvîl-Bölük-başi|) denilen Uzun-Halil isyan hareketinde devâm ettiği gibi, Ma
latyalI Karakaş-Ahmed de Gelibolu’dan geri dönüp Deli-Hasan’ın yerine geçtiği 
için, Anadolu beylerbeyi Dârendeli-Nuh Paşa vezâret pâyesiyle bunlara karşı ser
dâr olmuştur. — «Amasya tarihi»ne göre Döli-Hasan’a vezâretle Bosna va
liliği tevcih edildiği zaman ümerâsından Karakaş-Ahmed’e Revan =  Erivan, 
Tekeli-Mehmet Ağa’ya Tebriz, Kalender-oğlu Mehmet Ağa’ya Gence ve; Deli- 
Zülfikar’a da Maraş valilikleri tevcih edilmiştir; fakat bu rivayet şüphelidir ve 
bilhassa Karakaş’ın bu sırada isyan hareketine devâm ettiği ve ancak bir müd
det sonra beylerbeyi olduğu muhakkaktır. — Deli-Hasan Paşa Gelibolu’dan geçip 
gazâya iştirâk etmek üzere Macaristan serdârı Lala-Mehmet Paşa’nın maiyyetine 
iltihak etmiştir).



11 Mayıs = ; 30 Zülka’de, Pazar : Vezir-i-a’zam Yemişci-Hasan Pa- 
şa’mn ihaneti ve Macaristan’da kışhyan Kırım hânı Gazi-Giray’ın sefer 
mevsimi gelince harekâta iştirâk etmiyerek Yemişci’nin teşvikiyle mem
leketine dönmesi.

(Macaristan serdârı Lala-Mehmet Paşa, akrabasından olan ve yanında bulunan 
müverrih peçevî-Ibrahim Efendi’yi Kırım hânına gönderip sefere dâvet etmişse 
de, hân biraz savsakladıktan sonra memleketine dönmüştür; Peçevî buna sebeb 
olarak Peşte ve Budin fâcialanyla lekeli bulunan Yemişci’nin Lala’yı istirkab edip 
muvaffakiyetine mâni olmak için Gazi-Giray’a şöyle bir haber gönderdiğ-inden ve 
işte bu haberden dolayı Gazi-Giray’ın sefere iştirâk etmediğinden bahsetmektedir :

— Dünyâyı feth mi itse gerek Hallu sallu varup geldüğüne râzıyuz; ol yüz ak- 
luğu iderse benüm hilâfumda olanları görmez misün? Bu niçün itmedi deyü ba- 
şum aldururlar. Emmâ ol her nice varup gelürse ben anı himâyet iderüm, üşen- 
rnesün!

OsmanlI imparatorluğunu Devşirmelerin işte bu ihânetleri batırmıştır. — Aşağı
da 1603 =  1012 vukuâtmın ,(14 Temmuz,, fıkrasına da bakınız).
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7 Haziran =  27 Zülhicce, Cumartesi : Üçüncü Mehmed’in büyük oğlu 
şehzâde Mahmud’un idâmı.

(Bu büyük şehzâdle Sultan Mahmud «bir şeci’ ve gayyûr kimse» ve «sâhib-âr-u 
gayret müteharrik şehzâde» gibi vasıflarla anılır ve kesin ümidi bunda olduğun
dan bahsedilir : Anadolu ihtilâlcilerine karşı Osmanlı ordularının üstüste mağ- 
lûbiyyet haberlerini aldıkça babasının «ekl-ü-şürbden>> kaldığını gören bu zeki 
ve ateşli gencin Anadolu serdârlığına tâlib olduğundan ve âsileri hem kuv
vet, hem şefkatla yola getireceğinden bahsedip ■durması babasını fena halde kuş- 
kulandırmıştır! Hattâ sonradan pâdişâh olan küçük kardeşi şehzâde Ahmed’in ;

— Her zaman böyle söyledükçe me’iderdüm; zîrâ Saâdetlü Pâdişâhun bî-huzûr 
olduğunu görürdüm; müfîd olmazdı!

dediğinden bile bahsedilir; fakat idâmımn sebebi bundan ibâret değildir ; Ken
disine saltanat müjdesi verip babasına «fena îrâs ider tüısmât,, yapan bir şeyhle 
muhâberesi yakalanmış, bu evrakı Kızlar-ağası padişaha götürmüş ve işte bunun 
üzerine zavallı Sultan Mahmud bir kaç gün hapsedildikten sonra nihayet bu gün 16 ve 
îskender-beg-Münşî’nin rivayetine nazaran 21 yaşlarında boğularak idâm edil
miştir. Kendisinden sonra anası ve muhabere ettiği şeyhle muhâbere vâsıtaları 
da denize atılarak izâle edilmişlerdir : îskend'er-Beg-Münşî’ye göre şehzâdenin 
iftiraya uğraması sarayda anasına karşı duyulan husûmet yüzündendir. — Sul
tan Mahmud’un cenâzesi Şehzâde câmiinde «Mihrâb önüne» defnedilmiştir. —  
Tahta çıktığı zaman 19 kardeşini birden idâm ettiren üçüncü Mehmed’in ölü
münden tam 6 ay, 13 gün evvel evlâd kaatili vaziyetine de düşmüş olması Os
m a n lI  menbâlarında kendisi için «müteyemmin» olmamış gösterilir; yalnız ka- 
atil babanın bu tarihten bir ay kadar sonra ölmüş gösterilmesi doğru değildir : 
Üçüncü Mehmed’in 19 kardeşini birden idâm ettirmesi için yukarda 1595 =  1003 
vukuâtmın ,(28 Kânunusâni» fıkrasına ve kendi ölümü için de aşağıda 1603 =  1012 
vukuâtmın «20/21 Kânunuevvel>> fıkrasına bakınız).
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14 Temmuz =  4 Safer, Pazartesi : Peşte bozgunu ve neticeleri.

(Sefer mevsimi gelince kışlağından yola çıkan Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet 
Paşa Budin’in cenubundaki Erçin =  Eresi civânnda bulunan ve «Hamze-Bey 
sarayı» denilen palankaya gelince, Peşte önlerinde elli bin kişilik bir düşman 
ordusunun Tuna üzerindeki «Kızlar-adası =  Csepel»e köprü kurup asker ve 
top yerleştirerek Türk gemilerinin Budin’e erzak İhraç etmelerine mâni ol
duğunu görmüş, Türk ordusu gelir gelmez düşman top ateşi açm^ş ve vaziyet 
müzâkere edilip ayni adaya bu sahilden ■de köprü kurulmasına ve bunun için de 
karşı yakada bir nokta tutulup tahkim edilerek köprü inşaâtınm her iki sâ- 
hilden himâye edilmesine karar verilmiştir. İşte bunun üzerine bu gece sabaha 
kadar 4 - 5  bin suvâri ile 12 binden fazla piyâde geçirildiği rivayet edilir. Bu 
vaziyette suvâri geçirilmesi doğru olmadığı halde sırf Yeniçerilerin zorbalıkları 
yüzünden geçirilmiştir; muntazam ordu nizâmına alışkın olmıyan Anadolu Ce- 
lâlîlerinin geçirilmesi de ikinci bir hatâdır. Bunların karşıya geçince meteris 
veyahut ıstabur bile kurmayıp takım takım açıkta dolaştıkları rivayet edilir : 
îşte bundan istifade eden düşman ordusu öğleye doğru şiddetli bir taarruza gi
rişmiş, ikindiye kadar, çok çetin bir harb olmuş, düşman topçusu karşı sahil
den köprü kurulmasına imkân vermediği için bütün asker kırılmış ve ancak bir 
iki yüz kişi smzerek veyahut gemilere can atarak kurtulabilmiştir. Bu te
şebbüse muhâlif olduğu halde kumandanlığına me’mur edilen eski Bosna bey
lerbeyi Derviş Paşa da yanında kalan on kişiyle kahramanca döğüşerek şehîd 
olmuştur. O gün 6 bin «Celâli» ile 5 bin Yeniçeri telef olduğundan bahsedilir. 
Orduda bulunup vak’aya bizzat şâhid olan Peçevi’nin kaydine göre, «Efendimüz 
Mehmet paşa,, ded'iği Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet Paşa’ya bu sırada öyle derin 
ve ağır bir uyku bastırmıştır ki başını «sinesinden» kaldıramamış ve gözü
nü açabildikçe ne dediğin farkında bile olmamıştır : Her halde «gaflet-uykusu» 
denilen şey işte böyle bir şey olsa gerektir! — Düşman ordusu bu muvaffakıy- 
yetinden istifade ederek bilmukabele karşı sâhile asker çıkarıp meterisler ku
rarak dört gün tutunabilmişse de, nihayet Celâlî-Hasan Paşa dördüncü gün us
talıklı bir hareketle bunları iki taraftan kuşatıp sekiz bin kişi kırmış ve bir 
gemiye atlayıp kaçanlar <îa geini devrildiği için kamilen boğulmuştur. — Or
dunun Budin’e doğru ilerlemesi işte bu muvaffakiyet üzerinedir: Fakat o sıra
da düşmarim ikinci bîr ihraç hareketiyle karşılaşılmış ve o da bozulup kaçı
rıldıktan sonra Budin kalesine varılabilmiştir. — Her halde Peşte yakasındaki 
bozgun felâketinde Kırım hânını Lala-Mehmet Paşa’ya yardım etmekten men’- 
etmiş olan hâin Vezir-i-a’zam Yemişci-Hasan Paşa başlıca mes’ûl vaziyetinde- 
dir ; Yukarda 1603 =  1011 vukuâtının «11 Majns» fıkrasına bakınız.
Hammer Peşte bozgununu «27 Eylül =  20 Rebî’ül-âhir Cumartesi» gününe mü- 
sâ<3'if gösterirse de doğru olmaması lâzımgelir).

22 Temmuz — 12 Safer, Salı : Eski-Budin muharebesi.

(Türk ordusu Budin kalesine erzak ve mühimmat verirken mâni olmak istiyen 
düşman ordusu Peşte yakasından karşı sâhile üçüncü bir kuvvet daha ihraç 
etmiştir : ilk iki ihraç hareketi için yukarıki fıkraya bakınız. Bu üçüncü düş
man kuvveti Budin’in şimal tarafında Almanların «Alt-Ofen„ ve Macarların «O-Bu- 
da» dedikleri Eski Budin’e çıkarılmış, Türk ordusu derhal oraya hareketle bu A- 
vusturya kuvvetini mağlûb edip kaçırmış ve ondan sonra Bud'in’in takviyesi ik
mâl edildiği gibi îstoni-i-Belgrad kalesinin eksikleri de tamamlanmıştır).
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21 Eylül =  14 Rebî’ül-âhir, Pazar : Ordunun Budin’den Belgrad’a 
hareketi.

(Mevsim sonu yaklaştığı için Belgrad kışlafına çekilme kararı verilmiş ve yu
karda bu sene vukuâtmın «14 Temmuz» fıkrasında gördüğümüz Peşte bozgu
nundan itibaren tam 2 ay, 8 gün Budin önlerinde kalan ordu bu gün oradan ha
reket etmiştir. — Budin muhâfazasına Rumeli beylerbeyi Murad paşa ve Es- 
zek =  Osek muhafazasına da Bosna beylerbeyi Celâlî-Hasan Paşa me’mur edil
miştir. — Serdâr-ı-Ekremin Belgrad’a muvasalat tarihi 6 Teşrinievvel =  29 Re
bî’ül-âhir Pazartesi gününe müsâdiftir).
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26 Eylül = ; 19 Rebî’ül-âhir, Perşenbe : Tebriz şehrinin sukutu.

(üçüncü Mehmed’in Osmanlı tahtında âdetâ bir gölge gibi duran âtıl ve silik 
şahsiyyetine mukabil, İran tahtında Safavî Türklerinin en büyük ve en parlak 
hükümdarı sayılan «Birinci Abbas» gibi muhteşem bir kahraman vardır : Türk
men oymakları arasındaki ihtilâflar yüzünden anarşi içinde kalan İran’ın dahilî 
vaziyetini ıslâh ettikten sonra şarkta Özbek ve garpta Osmanlı türkleriyle uğ
raşan bu büyük adam hem şarka, hem garba karşı kuvvetli bir istirdad siyaseti 
tâkibine koyulmuştur : 1588 =  996 vukuâtmın «21 Temmuz» fıkrasına bakınız. 
Onun için şarkın Herat, Meşhed ve Merv gibi mühim merkezleriyle Basra-körfe- 
zindeki Bahreyn adalarını aldıktan sonra gözlerini garba çevirmiş ve bilhassa
1599 =  1007 tarihinden itibaren Osmanlı-Türklerine karşı Avrupa’da ittifaklar 
teminine çalışmıştır. Şâhın bu siyasî faaliyeti OsmanlIlar aleyhinde bir ittifak 
teklifine gelen «Sir Antony Sherley» ismindeki Ingiliz elçisine «Hüseyn Ali Beg 
Bayath» İsminde bir Safavî elçisi katıp Avrupa’jtı göndererek Papahk makamı, 
Almanya imparatorluğu, Venedik cumhuriyeti ve İngiltere, Iskoçya, Ispanya  ̂
Fransa ve Lehistan krallıkları nezdinde büjrük ve geniş bir Şark-Garp ittifakı 
teşebbüsüne girişmekle başlamış, ondan sonra Papalıkla Ispanya krallığını temsil 
eden «Nicolao di Melo» ve «Alfonso Cordero,) isimlerinde iki papasdan başka Al
manya imparatoru İkinci Rodolphe nâmına «Etienne Kakach de Zalonkemeny» 
isminde bir elçi gelmiş, bu son elçinin yolda ölmesi üzerine vazifesini kâtipliğin
de bulunan «Tectander von der Jabel» ifâ etmiş, Birinci Abbâs da bilmukabele 
Prag’a Şâhkuli Beg isminde bir elçi gönderip bu teklifi kabul ettiğini bildirmiş 
ve ayni zamanda Ispanya ve Portekiz kralı üçüncü Philippe nâmına «Antonio da 
Gou\-ea» riyâsetinde gelen iki papasın mürekkep bir hey’et de ayni ittifak tekli
fini te’yid ettiği için, Portekizlilerin Basra-körfezinde bîtaraflıklarına mukabil Sa
favî devleti de Osmanlı imparatorluğuna karşı harb ilânını taahhüd etmiştir.

«Harb vesîlesi = : Casus belli» olarak Selmas civârmda veyahut doğrudan doğ
ruya Selmas kalesinde bulunan «Şâhkuli evlâdmdan Gazi Beg» isminde bir 
Kürt beyinin Osmanlı tâbiiyyetinden çıkıp Safavîlere dehâletinden bahsedilir : 
OsmanlI menbâlanna göre bunun sebebi, zabtu-rabtı kalmamış olan Tebriz Ye
niçerilerinin «emvâl-i reâyâ gaareti^nden sonra «emvâl-i ümerâ ve hükkâm„ı 
da yağmaya kalkışıp Gazi Beg’e musallat olmaları ve işte bu yüzden onu öyle 
bir harekete mecbur etmeleridir. Şâhın bu büyük fırsattan istifade edip Gazî 
Beg’e «tac u tîğ ü kemer» gönderdiğinden bahsedilir. Bu sırada Gazi Beg «Kar- 
nı-yarık» ismindeki kalesine çekilmiştir. Zâten Anadolu’da Celâlî ısyânınm hâ
sıl ettiği anarşi<îen dolayı Kürt beylerinin bir müddettenberi OsmanlIlardan yüz 
çevirip Safavîlere temâyül etmekte olduklarından da bahsedilir : Hattâ şa
hın Celâlîlikle ithâm ettiği Azerbaycan valisinden Tebriz’in istirdâdım pâdişa- 
ha karşı bir husûmet hareketi saymadığından bahsetmiş olduğu hakkında bile 
bir rivayet vardır! Bu sırada Tebriz beylerbeyliğinde bulunan ve üçüncü



Mehmed’in lalalığından yetiştiği için halk arasında «Lala Paşa» diye anılan Zen- 
cir-kıran Ali Paşa Gazi Beg’i tenkil için Erivan beylerbeyi Şerif Mehmet Paşa’- 
dan yardım isteyip kendi askerinden başka Nahcivan ve Erivan kuvvetlerini de 
alarak «Karnı-yarık,, kalesini muhâsara etmiş, Gazi Beg bir hafta kadar muka
vemet ettikten sonra ümidini kesince sûrun üstünden atlayıp Şâh Abbâs’ın ya
nına kaçmış, bir iki gün sonra ailesi kaleyi teslime mecbur olmuş ve Ali Paşa da 
bir müddet kale işleriyle meşgul olduktan sonra Tebriz’e dönmek üzere yola çık
mıştır : Aşagıki. fıkraya bakınız.
Birinci Abbâs’ın Kazvin’den sonra payitaht ittihâz etmiş olduğu İsfahan’dan 
Tebriz seferine çıkışı işte bu sıradadır : 7 Rebi’ül-âhir =  14 Eylül Pazar günü 
hedefini gizli tutarak altı yüz kişilik bir maiyyetle yola çıkan Safavî pâdişâhı 
kuvvetlerini Kazvin’de toplamış ve yolda gelirken derhal hareketini emrettiği 
Erdebil valisi Zülfikar-Hân da işte orada askeriyle beraber maiyyetine iltihak 
etmiştir. — Kazvin’den büyük bir sür’atle Tebriz’e yürüyen Safavî ordusu Ye
niçeri zulmünden osanmış olan Tebrizliler tarafından büyük bir heyecanla kar
şılanmış, şehrin işgalinde ahali d!e askere yardım etmiş, Osmanlı askeri derhal 
kaleye kapanmış, ele geçenleri hemen kılıçtan geçirilmiş ve hattâ Osmanhlara 
kız verip torun sâhibi olmuş Kızılbaş kaynatalar bile sünî dâmâtlarını kendi el
leriyle öldürmüşlerdir!
üçüncü Murad devrinde 1585 =  993 senesi 22/23 Eylül — 27/28 Ramazan Pazar/ 
Pazartesi gecesi Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu Osman paşa’ya 
teslim olup ertesi gün Azerbaycan vilâyetiyle beraber Osmeınlı İmparatorluğuna 
ilhak edilmiş olan Tebriz şehri o tarihten bu 1603 =  1012 senesi 26 Eylül 19 
Rebi’ül-âhir Perşenbe gününe kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 18 sene, 3 gün 
OsmanlI hâkimiyyetinde kalmıştır. — Şehrin işgali Iskender-Beg-Münşî’nin 
«Târîh-i Alem-ârây-ı Abbasî» sind'e şâhın hareketinden itibaren 12 nci gün& 
müsâdif gösterilir; bâzı Osmanlı menbâlannda 20 Rebî’ül-âhir =  27 Eylül Cuma 
ve Lucien-Louis Bellan’m «Shah Abbas I» ismindeki eserinde de 25 Eylül = : 18 
Rebî’ül-âhir Çarşanba tarihlerine tesadüf edilmektedir; Bellan Hicrî tarihlerin 
Milâdîye tahvilinde umumiyetle yanılmış olduğu için «18 Rebî’ül-âhir»i «14 
Ağustos» gibi göstermiştir. — Tebriz şehri harb ilân edilmeksizin ânî bir bas
kınla işgal edilmiş ve hattâ kaleye kapanan Osmanlı askeri bu vak’ajn ilkönce 
bir isyan hareketinden ibaret zannetmiştir; İşte bundan dolayı Üçüncü Mura^ 
devrinde 1590 =  998 senesi 21 Mart =  14 Cumâda-l-ûlâ Çarşanba günü İstan
bul’da akdedilmiş olan son Osmanlı-Safavî sulhü o günden bu güne kadar Mi
lâdî takvim hesabiyle tam 13 sene, 6 ay, 6 gün sürmüştür; bu sulhün rehînesî 
olarak 5 sene, 10 ay, 24 gün İstanbul’da kaldıktan sonra genç yaşında ölmüş 
olan Safavî şehzâdesi Hay^Jar-Mirzâ için 1595 =  1004 senesi «21 Kânunuevvel» 
fıkrasına bakınız. Haydar-Mirzâ öldükten sonra Osmanlı hükümeti onun yerine 
rehîne olarak Birinci Abbâs’ın büŝ ük oğlu ve veliahdi Safî-Mirzâ’yı istemek için 
Kazvin’e Çavuş-başı Mehmet Ağa isminde bir elçi göndermişse de bu teşebbüsten 
hi§ bir netice ahnamamıştır. — Bu vaziyet üzerine Tebriz şehri Safavî hâkimiy- 
yetine'geçmekle beraber kale OsmanlIların elinde kalmıştır).

29 Eylül =  22 Bebî^-âhir, Pazartesi; ^fyan

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz «Karnı-yarık» seferinden dönmekte olan Tebriz 
beylerbeyi Lala-Ali Paşa Erivan ve Nahcivan askerlerini yerlerine gönderdikten 
sonra Tebriz’in şimaligarbîsindeki Sofyan/Sûfiyân konağına gelirken şâhın da 
oraya doğru gelmekte olduğunu haber almışsa da askerinin mâneviyyâtmı boz
mamak için gizli tutmuş ve iki taraf karşılaşınca Safavîlerin çarhacılığına me’mur 
olan Erdebil valisi Zülfikar-Han büyük bir şiddetle birdenbire taarruz ettiği için 
Ali Paşa toplarını kullanmıya vakit bulamamış, göğüs göğüse çok kanlı bir harb
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olmuş ve piyade muharebesi esnasında Şâh Abbâs suvâri kıt’alarmı da en mü
him anda ileri sürünce düşmanın sayı üstünlüğü karşısında Osmanlı kuvveti mağ- 
lûb olmuştur.

Safavî ordusunun mevcudu Osmanlı menbâlarında 15 bin ve bâzı Garp ve Iran 
menbâlannda da 6 bin gösterilir; buna mukabil Ali Paşa kuvvetleri de Osmanlı 
menhâlarınd’a 1500 2500 ve ecnebi menbâlarında da 5 bin gösterilmektedir. Her 
halde Safavîlerin sayıca çok üstün oldukları muhakkaktır. İşte bundan dolayı Os
manlI askerinin ekserisi şehîd olmuş, kaçabilenler tâkib edilip kırılmış, eski Nah- 
civan beylerbeyi Mahmud ve Ahıska beylerbeyi Halil Paşalar şehîd düştükleri 
gibi büyük bir kahramanlıkla harbeden Lala-Ali Paşa da esir olup şâhın huzuru
na götürülmüş ve rivayete nazaran hayatı kahramanlıgrına bağışlanmıştır. — Düş
manın sayı üstünlüğüne rağmen Osmanlı askerinin büyük bir şecaatle harbettiği 
sırada «Demirci-oğlu» isminde bir zâbitin neticeden ümidi kesip yüz kadar aske
riyle kaçması bu felâkette başlıca sebeb gösterilir).
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4 Teşrinievvel =  27 Rebî’ül-âhir, Cumartesi: Vezir-î-a’zam Ye- 
mişci-Hasan Paşa’nın azli.

(Yukar'd'a 1603 =  1011 vukuâtının ,<8 Şubat» fıkrasında gördüğümüz Sipahi ısyâ- 
nının tenkilinden itibaren artık kabına sığmıyacak kadar böbürlenmiye başlıyan 
ve hattâ padişaha bile ;

— Kulun maksûdu Şeyh-ül-îslâm Sun'Ullâh Efendi’yi serîr-i Hilâfete iclâs idi: 
Böyle bir fitne-i azîm def’ine ben sebeb odum!

gibi palavralarla kafa tutan Yemişci-Hasan paşa artık dünyada «kendinden 
gayri bir kişinin vücûduna râzı olmayup bu mertebe hubs-i tab’ı» kabardığı 
için vüzerâdan ve devlet erkânından bâzılarını hiç bir sebeb olmadığı halde 
idâm ettirmiş ve nihayet kendi dostlarından başka pâdişâhın adamlarını bile tah
kir ve istihfafa başlamıştır! «Ulemâdan ve vüzerâdan ve bilcümle sigar-u-kibâr- 
dan bir ferdün şerrinden emîn olmadığı „ndan bahsedilir. Nihayet bunlar kendisine 
karşı ittifak edîp bu hâli pâdişaha duyurduktan başka, Yemişci’nin Vâlide-Sultanı 
da saraydan uzaklaştırıp üçüncü Mehmed’i büsbütün hükmü altına almak iste
diğinden ve hattâ sadâret mührü istirdâd edilmek istenirse vermiyeceğinden bile 
bahsetmişlerdir. Devletin baş belâsı hâline gelen Yemişci’nin azli işte bu mârûza- 
tin doğruluğuna hem pâdişâhın, hem Vâlide-Sultanın kanâat getirmiş olmasın
dandır.

Sadr-ı-a’zamın azlini haber alan yeniçeriler ayaklanıp devlet erkânını tehdid et
mişlerse de, âsilerin istemedikleri Yeniçeri-ağası Kasım Ağa’ya vezâret verilip 
yerine tâyin edilen Kapucular-kâhyası «Türk» yahut «Koca» Ahmed Ağa Yeniçeri 
zâbitlerini elde - ettikten sonra âsileri nasihatle kolayca yola getirip yatıştırmıştır. 
YemişcirHasan Paşa’nın sadâreti 1601 =  1010 senesi 22 Temmuz := 21 Muhar
rem Pazar gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tain 2 sene, _ 2 ay, 
13 gün sürmüştür.

OsmanlI tarihinîıi en kara lekelerinden olan bu Arnavut devşirmesinin sebeb ol
duğu Budin ve Peşte fâciaları için 1602 =  1011 vukuatının «18 Teşrinisani» fık
rasına, şahsî menfaati uğrunda cephedeki Türk ordusunu düşman karşısında yar
dımsız bırakmak suretiyle işlediği şenî ihânet için 1603 =: 1011 vukuâtının «11 
Mayıs» fıkrasına ve nihayet müstahak olduğu cezâya çarpılıp idâm edilmesi için 
de aşağıki fıkraya bakınız. — Yemişci'nin azli için 28 Rebî’ül-âhir =  5 Teşriniev
vel Pazar ve 29 Rebî’ül-âhir — 6 Teşrinievvel Pazartesi tarihlerinden de bahsedi
lir : Burada esas ittihâz ettiğimiz tarih, Kâtib-Çelebi ile Naîmâ’nın gün ismini 
«Sebt =  Cumartesi,, göstermelerine istinâd etmektedir).



16 Teşrinievvel =  10 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe : Yemişci-Hasan 
Paşa’nm idâmı.
(Bu cezanın en mühim sebebleri, Yeniçeri ocağına dayanan Yemişci’nin Vâlide- 
Sultana karşı ald'ığ:ı tehdltkâr vaziyette ve sadâretten azli üzerine Yeniçerilerin 
ayaklanmış olmasında gösterilebilir : Yukarıki fıkraya da bakınız. Bu suretle 
Yemişci’nin mevcûdiyyeti artık bir tehlike hâline gelmiş demektir. İşte bundan 
dolayı bu gün «on nefer tavâşî ile Bostancı-başı» At-meydanındaki Ayşe-Sultan 
sarayına gönderilip Yemişçi Paşa «Sultan odası musandırası»ndan aldırılarak 
Sütlüce’deki «Hadîka-i Hâssa» da veyahut «Handan-Ağa bahçesi »nde ve Üçün
cü Mehmed’in huzurunda «işin bitürmüşler»dir. Bâzı menbâlarda Yemişci’nin ka
rısı olan Ayşe-Sultan’ın sarayı Sütlüce’de gösterilirse de doğru değildir.
Haşan Paşa yukarıki fıkrada gördüğümüz azil tarihinden itibaren ancak 12 gün 
sağ bırakılmıştır ; Bununla beraber idâmını azil gecesine müsâtîif gösteren bir 
rivayetle 3 Cumâda-l-ûlâ =  9 Teşrinievvel perşenbe ve 12 Cumâda-l-ûlâ =  18 
Teşrinievvel Cumartesi rivayetleri de vardır; fakat o rivayetlerde gün ismi tas
rih edilmiş olmadığı halde, bizim burada en kuvvetli rivayet olarak esas ittihâz 
ettiğimiz «10 Cumâda-l-ûlâ» tarihini kaydeden menbâlarda «Yevm-ül-Hamîs» 
kaydi vardır. — Yemişci’nin cesedi Üsküdar’da Karaca-Ahmed mezarlığına def- 
nedilmiştir).

16 Teşrinievvel =s 10 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe : Mısır Beylerbeyi 
Malkoç-Ali Paşa’nın sadâreti.
(Kan dökme merâkından dolayı «Yavuz» lâkabiyle de anılan bu Malkoç-Ali Paşa 
Bosna’nın meşhur «Malkovitz/Malcovich» âilesinden bir Boşnak devşirmesidir. 
Enderun’dan yetişip Silihdar-Silâhdar olduktan sonra 1601 =  1010 senesi Tem
muz =  Muharrem ayında Mısır valiliğine göndterilmiş ve bu sefer Yemişci-Hasan 
Paşa’nın azli üzerine pâdişâh «Dîvân-ı-Hümâyun’da sadr-ı Sadârete lâyık kimesne 
bulamayup» Mısır’dan Malkoç’u getirtmiye karar vermiş ve Yemişci’nin idâm 
edildiği gün «Mühr-1 vezâret mukarribân-ı Hazret’den Kıllu-Dilsiz yediyle» kendi
sine gönderilmişse de, biraz sonra Üçüncü Mehmet öldüğü için Ali Paşa Birinci 
Ahmed devrinde İstanbul’a gelebilmiştir : Aşağıda bu sene vukuâtının «28 Kânu
nuevvel» fıkrasına bakınız.
«Tekebbür ve tecebbür„iyle meşhur Yavuz-Ali Paşa Müneccim-başı tarihinde kor
kunç bir tedhiş timsâli şeklinde tasvir edilir: «Cebbâr-u-mütekebbir bir âdem olup 
ertıâb-ı Dîvan'dan bir ferd, hattâ Defterdâr [ =  Mâliye nâzın] bile yanında otur
mağa kaadir olmazdı!».
Ali Paşa’nın tüyler ürpertici bir idare prensipi vardır; Osman-zâde bu tuhaf 
prensipi Paşa’nın «zabt-u-rabt-ı ahvâl-i âlem>> için bol bol kan dökmekten başka 
çâre olmadığı şeklindeki „kanâat»iyle izah ettikten sonra, devleti işte bu prensipe 
göre idare etmek üzere ;
«Mücerred darb-ı rikaab içün Mısır’dan altı nefer cellâd istishâb itmiş idi» 
diye Kahire’den İstanbul’a kelle uçurtmakta mütehassıs cellâtlar getirdiğini an
latır! OsmanlI inhitat faciasının en mühim aktörleri. Devşirmeler galerisinin işte 
bu kanlı tipleridir.
Yemişci’nin azliyle Malkoç’un tâyini arasında 12 gün Sadâret makamı münhal 
kalmıştır. — Ali Paşa Mısır’dan İstanbul’a gelinciye kadar Sadâret-Kaymakam- 
lığına ilkönce eski Vezir-i-a’zamlardan Cerrah-Mehmet paşa tâyin edilmişse de 
ihtiyarlığıyla hastalığmdan dolayı iş göremediği için 13 Teşrinisâni =  8 Cumâ- 
da-l-âhire Perşenbe günü tekaüde sevkedilip yerine son zamanlarda Yeniçeriağa- 
lığından vezir olan Kasım Paşa tâyin edilmiştir.
Malkoç-Ali Paşa’nın Birinci Ahmed devrinde İstanbul’a gelip işe başlaması için 
aşağıda bu sene vukuâtının «29 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız).

F. : 15
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21 Teşrinievvel =  15 Cumâda-l-ûlâ, Salı: Tebriz kalesinin Safavîlere 
teslim olması.

(Yukarda bu sene vukuatının «26 Eylül» fıkrasında Tebriz şehrinin sukutuna 
mukabil kalenin müdâfaa vaziyetine geçmiş olduğunu görmüştük : O vak’adan 
üç gün sonraki Sofyan/Sûfiyân bozgununda Tebriz beylerbeyi Lala-Ali Paşa’nın 
esir düşmesi ve maiyyetindeki askerin de imhâ edilmiş olması kale müdâfilerinin 
hem başsız kalmasına, hem mevcudlarının büyük bir nisbette azalmasına sebeb 
olmuştur. Birinci Abbâs Sofyan’dan Tebriz’e ■d'önüp kaleyi muhâsara ettiği zaman 
müdâfiler işte bu ümitsiz vaziyette mukavemete geçip şâhın Lala-Ali Paşa vâsı
tasıyla yaptığı teslim teklifini reddetmişlerdir : Bununla beraber, fazla mukave
met imkânı olmadığı için bir kaç gün sonra teslime karar verip «vire ile», yâni 
canlarına, mallarına ve ailelerine dokunulmamak şartiyle düşmanın teklifini ka
bul etmişlerdir. — Buradaki tarih Osmanlı menbâlarına göredir : «Âlem-ârâ»da 
gün tarihi yoktur. — Gene Osmanlı menbâlarına göre Şâh Abbâs avire» şartlarına 
riâyet etmeyip OsmanlIların erkeklerini esir ve şehîd etmiş, mallarını yağma et
tirmiş ve kadınlarını da «gürûh-i fevâhişe ilhak idüp» fuhşa mecbur etmiştir! — 
Bu gün teslim olan Tebriz kalesi Osmanlı eseridir ve özd’emir-oğlu Osman Pa- 
şa’nın son seferinde yapılmıştır ; Yukarda 1585 =  993 vukuatının «29 Eylül» 
fıkrasına bakınız.
Şâhın bu büyük muvaffakiyetleri o taraflardaki Kürt beylerinin Safavîlere inkıyâ- 
diyle neticelendiği için, Selmas, Hoy ve Merâga gibi yerler hemen elden çıkmış 
ve Ordubâd, Culhâ =  Culfa, Alınca ve Cüvanşîr gibi kaleler Safavî beylerine 
kolayca teslim olmuştur : Tabiî bu vaziyet Azerbaycan’ın artık elden çıkması de
mektir. Birinci Abbâs Azerbaycan valiliğini Sofyan muharebesinde yararlık gös
termiş olan Erdebil valisi Zülfikar-Hân’a vermiş ve kendisi de Karabağ üzerinden 
gelebilecek bir Osmanlı hareketini önlemek için Aras boylarına doğru ilerlemiye 
başlamıştır).

26 Teşrinievvel =3 20 Cumâda-l-ûlâ, Pazar : Nahcivan’m tahliyesi.

(Erivan beylerbeyliğine tâbi olan Nahcivan kasabasının tahkimâtı çok zayıf, 
surları çok alçak ve hattâ bâzı noktalarda yerle beraber olduğu için, Erivan va
lisi Şerif Mehmet Paşa buradaki askeri vilâyet merkezine çekmiş, muhtelif riva
yetlere nazaran burada ancak 40 veyahut 150 kişilik bir müfreze bırakılmışsa 
da ŞİÎ halk Safavîleri iltizam ettiği için mukavemet imkânı olmamış ve «Âlem- 
ârây-ı Abbâsî’ye göre Zülfikar-Hân gelince bu müfreze derhal teslim olup esir 
ittihâz edilmiştir. — Safavîlerin Nahcivan beyliğine Ustaclu-Çirâğ-Sultan tâyin 
edilmiştir).

15 Teşrinisâni =  10 Cumâda-l-âhire, Cumartesi: Erivan şehrinin 
sukutu ve kalesinin muhasarası.

(OsmanlI menbâlarında muhâsaranın «11 Cumâda-l-âhire Sebt günü» başladığın
dan bahsedilirse de, Cumartesi günü o ayın 11 ine değil, 10 una müsadiftir. — 
Erivan/Revân şehrinin bir fersah mesâfesinde bulunan kale üç istihkâmdan 
mürekkeptir; bunların en mühimmi «Zengi =  Sanga» çayının üzerinde bu ta
rihten 20 sene evvel Şark serdârı Ferhad paşa’nm yaptırmış olduğu «Kal’a-i 
atık =  Eski-kale»dir ; Yukarda 1583 =  991 vukuatının «4 Eylül» ve «İS Teşri
nievvel» fıkralarına bakınız. İkincisi cenubugarbîde ve üç ok atımlık mesâfede 
bulunan «Gözcü-kulesi» ve üçüncüsü de cenup cihetinde bu sefer Nahcivan’ın 
tahliyesi üzerine alelâcele yapılan «Kal’a-i cedîd =  Yeni-kale»dir. Bir dıl’ı Eski-
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kale’ye dayanan Yeni-kale, «beşer yüz zirâ’» uzunluğunda üç yeni sûr inşa edil
mek suretiyle 15 gün içinde 2 - 3  yüz kişi kullanılarak yapılmıştır.
Maiyyetinde bir çok Kürt beyleri de bulunan Birinci Abbâs bu gün Erivan şeh
rini işgal edip „Mihnet-depesi/Tepesi»ni karargâh ittihâz etmiş ve derhal kaleyi 
kuşatmıya başlamışsa da şiddetli bir topçu ateşiyle karşılanmıştır. — Şerif Meh
met Paşa ertesi günden itibaren huruç hareketlerine başlamış ve şâhın teslim 
teklifine karşı „Fass-ı kal’adan her taş başma bizden bir baş gitmeyince ve 
evbâş-ı melâhide kellelerinden kulleler peydâ kılmayınca» teslimin muhâl ol
duğu bildirilmiştir. — Erivan kalesinin kahramanca bir müdâfaadan sonra nihayet 
Birinci Abbâs’a teslim olması için aşağıda 1604 =  1013 vukuatının «8 Haziran» 
fıkrasma bakınız).

20/21 Kânunuevvel = : 16/17 K«ceb, Cumartesi/Pazar gecesi : 
Üçüncü Mehmed’in ölümü.

(OsmanlI menbâlarında umumiyetle «18 Receb Ahad,, gününden bahsedilirse de 
hakikî takvimde Pazar günü o ayın 17 sine müsadiftir; fazla olarak Üçüncü 
Mehmet Pazar günü değil, Pazar gecesi ölmüştür; bu nokta Edirneli-Mehmed’- 
in „Nuhbet-üt-tevârîh» inde «Mâh-ı mezbûrun 17 nci gicesinde evvel-i vakt-i ah
şamda» ve Solakzâde tarihinde de «18 inci Ahad gicesi» kayitleriyle tasrih edil
mekte olduğuna göre, ölümün Cumartesi/Pazar gecesine tesadüf ettiği muhak
kaktır ; Birinci Ahmed’in Pazar günü «ale-s-sabâh» cülûs etmiş olduğunda ittifak 
edilmesi de bu nokayı büsbütün te’yid etmektedir.

«Eğri fâtihi» denilen üçüncü ]\̂ ehmet 1595 =  1003 senesi 27 Kânunusâni =  16 
Cumâda-l-ûlâ Cuma gününden bu 1603 =  1012 senesi 20/21 Kânunuevvel =  16/17 
Receb Cumartesi/Pazar gecesine kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 8 sene, 10 
ay, 25 gün saltanat sürmüştür. — En kuvvetli rivayete göre Kanunî’nin Szigetvar 
seferi ve babası üçüncü Murad’ın Saruhan valiliği esnâsında 1566 =  973 senesi
26 Mayıs =  7 Zülka’de pazar günü Mağnisa civârındaki Sart ovasmda dünyaya 
gelmiş olan üçüncü Mehmet gene Milâdî takvim hesabiyle 37 sene, 6 ay, 26 gün 
yaşayıp 38 yaşının içinde ölmüştür : Bâzı Osmanlı menbâlarında 9 sene, 2 ay 
saltanat sürdükten sonra 39 yaşında ölmüş gösterilmesi Hicrî ve kamerî takvim 
hesabına göredir.

Ölüm hastalığmın 4 - 5  gün sürdüğü hakkında bir takım rivayetler mevcud ol
makla beraber, hastalığın ne olduğu belli değildir : Solâkzâde «füc’eten» vefat 
etmiş oduğundan bahsettiğine göre bir kalb krizi akla gelebilir; Şark seferle
rindeki muvaffakıyetsizliklerle bir müddet evvel idâm ettirmiş olduğu büyük 
oğlu Sultan Mahmud’un o fecî âkıbetinden duyduğu acıların da ölümünde mües
sir olduğu hakkında bir rivayet daha vardır.

Çok tuhaf bir rivayete nazaran «22 Cumâda-l-ûlâ yevm-i Isnejnıde», yâni hakikî 
takvime göre «21 Cumâda-l-ûlâ =  27 Teşrinievvel Pazartesi» günü Üçüncü Meh
met sarayına dönerken yolda bir „Meczûb-ı İlâhî» ortaya çıkmış ve ;

— Elli altı günden sonra bir hâdise-i azîme zuhur idiyor : Gaafil me-bâş, Pâdişâ- 
hum!
diye bağvrmış, halk hayret etmiş ve o Pazartesi günü de sayılmak şartiyle haki
katen 56 ıncı gün Üçüncü Mehmet can vermiştir. — Babası Üçüncü Murad’ â 
dedesi İkinci Selim gibi saltanat devrini sarayında geçirmeyip ecdâdının an’ane- 
sinl ıhyâ ederek Eğri seferinde bizzât ordusunun başına geçm.ek meziyyetini 
göstermiş olan üçüncü Mehmet, irâdesinin gevşekliğinden dolayı devlet mukad-
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derâtım tamamiyle Devşirmelerin elinde bırakmış, Anadolu’daki Celâlî fetreti işte 
bundan dolayı zuhur etmiş, babasının devrinden intikal eden Garp seferine ken
di devrinde inzımâm eden Şark seferi netice itibariyle bu yüzden çıkmış ve bil
hassa Venedik’in «Baffo» ailesine mensub olan anası Safiyye-Sultan’ın tahak
kümü altında yaşayıp onun âdetâ bir gölgesi vaziyetinde kalmış olduğu için, 
OsmanlI inhitatının dev adımlarıyla ilerlemesine sebeb olmuştur. Bilhassa salta
natının başında 19 kardeşini birden boğ-durması ve sonunda da çok kıymetli bir 
genç olduğundan bahsedilen büyük oğlu şehzade Mahmud’un kanına girmek su
retiyle hem kardeş, hem evlâd kaatili vaziyetine düşmesi, kuvvetli bir edebî kül
tür mahsûlü olan şiirlerindeki ve hassasiyetle ve bilhassa Peygamberimiz Efendi
miz Hazretlerinin ulu adı anıldıkça her sefer ayağa kalkacak derecede gösterilen 
dindârhğıyla te’lif edilemiyecek fecî bir hissizliktir : Bunlar için yukarda 1595=1003 
vukuatının «28 Kânunusâni» ve 1603 =  1011 vukuatının «7 Haziran>> fıkralarma 
ve şiirde ((Adlî» mahlasım kullanan Üçüncü Mehmed’in edebî şahsiyyeti için de 
1 5 9 5  =  1003 vukuatının «27 Kânunusâni» fıkrasına bakınız).
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B İ R İ N C İ  A H M E D
(Ahmed-i Evvel)

—  M. 1603 =  H. 1012 —  M. 1617 =  H. 1026 —

1603 =  1012

31 Kânunuevvel =  17 Receb, Pazar : Birinci Ahmed’in cülûsu.

(Umumiyyetle ,<18 Receb Ahad» gününden bahsedilirse de, hakikî takvimde 
«Ahad =  Pazar» günü o ayın 18 ine değil, 17 sine müsadiftir. — Birinci Ahmed’in 
en kuvvetli rivayete nazaran Üçüncü Murad devrinde ve babası üçüncü Meh- 
med’in Saruhan valiliği esnasında 1590 =  998 senesi 18 Nisan =  12 Cumâda-1- 
âhire Çarşanba günü Mağnisa’da dünyaya gelmiş olduğuna göre, cülûsunda ya
şının 13 sene, 8 ay, 4 gün tutması, yâni 14 yaşının içinde tahta çıkmış olması lâ- 
zımgelir : 1588 =  996 tarihinde doğmuş olduğu hakkındaki rivayet yanlıştır. Ana
sının adı ((Handan-Sultanj,dır.

Fetret devrinde saltanatlarını ilân edip Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı arâzi- 
sinin mecmûuna hiç bir zaman hâkim olamadıkları için pâdişahlar cedveline gî  
remiyen Süleyman ve Mûsa Çelebiler sayılmamak şartiyle, Birinci Ahmed Os
manlI pâdişâhlarının on dördüncüsü ve şehzadeliklerinde valilikte bulunmamış 
olan pâdişahlarm da birincisidir. Valiliğe gönderilmemiş olması Anadolu’daki Celâli 
fetretiyle izah edilir.

Bu saltanat değişikliğinin en mühim hususiyyeti Fâtih devrinden itibaren ka
nunlaşan şehzade idâmı an’anesinin kaldırılmasında gösterilebilir : Şimdiye ka
dar OsmanlI pâdişahları içinde yalnız Kanunî ile İkinci Selim’in cüluslarında şeh
zade kanı akmamış, çünkü bunların öldürülecek kardeşleri kalmamıştır; fa
kat bilhassa son iki pâdişâhın cülûsları millî vicdana çok ağır gelen cinayetlerle 
lekelenmiş, üçüncü Murad’ın cülûsunda beş kardeşinin ve Üçüncü Mehmed’in 
cülûsunda da on dokuz kardeşinin birden idâmı halk arasında çok derin 
bir teessür ve hattâ nefret uyandırmıştır ; Yukarda 1574 =  982 vukuâtmm 
«22 Kânunuevvel» ve 1595 =  1003 vukuâtmm da «28 Kânunusâni» fıkralarına 
bakınız. Bilhassa Üçüncü Mehmed’in bu tarihten 6 ay, 13 gün evvel halkın bü
yük ümitler bağadığı büyük oğlu şehzâde Mahmud’u bir şüphe üzerine idâm 
ettirip anasını da denize attırması bu umumî teessür ve nefreti büsbütün 
şiddetlendirerek tâzelemiştir : Yukarda 1603 =  1011 vukuâtmm „7 Haziran,, fık
rasına bakınız. — üçüncü Mehmed’in Mehmet yahut Selim ve Cihangir isimlerin
deki oğulları küçük yaşta ölmüş ve veliahdi Sultan Mahmud da idâm edilmiş 
olduğu için, bu sırada Birinci Ahmed’in hayatta yalnız- Mustafa isminde tek bir 
kardeşi vardır : Bu Mustafa, kendisinden sonra iki defa tahta çıkanlmış 
olan Birinci Sultan Mustafa’dır; Sultan Ahmed’in cülûsunda Fâtih’in «Kr.nun- 
nâmesi»ne rağmen hayatı bağışlanmış olan şehzâde de işte budur. Bunun kur
tulmuş olmasını aklî müvâzenesinin bozukluğuyla veyahut daha 14 yaşında 
sünnet olmamış bulunan Birinci Ahmed’in henüz oğlu olmadığı için kardeşi öl
dürüldüğü takdirde Osmanlı hânedânınm münkariz olmak tehlikesiyle izah 
eden bir takım tahminler vardır : Fakat her halde son cülus fâcialarının millî 
vicdandaki derin te’sirlerini de hesab etmek lâzımdır. Birinci Ahmed’in sünnet 
düğünü için aşağıda 1604 =  1012 vukuâtmm «23 Kânunusâni» fıkrasına bakınız.



Bundan evvel de muhtelif münâsebetlerle bahsettiğimiz gibi, eski Osmanlı şeh
zadelerinin çok kuvvetli tahsil görerek yetiştikleri ve bilhassa edebî kültürlerinin 
de çok yüksek olduğu muhakkaktır; işte bundan dolayı bir çok pâdişahlar gibi 
Birinci Ahmed de kuvvetli bir şâirdir ve hattâ «Millet kütüphanesi»ndeki «Emîrî 
koleksiyonu»nda yazma bir dîvânı vardır.

Şiirde mahlası «Bahtî» dir ; Bu kelime „Ebced» hesabiyle cülus tarihi olan 1012 
senesini gösterir; bâzen doğrudan doğruya «Ahmed» ismini kullandığı da var
dır. Sultan Ahmed’in şiirleri iki kısma ayrılabilir: Bir kısmı vatanî ve siyasî, bir 
kısmı da liriktir. Meselâ bir gazelinde Şark’la Garb’a, İran ve Avusturya cephele
rine sevkettiği ordulardan şöyle bahsetmektedir :

İlâhî cânibeyne salmuşum ben îki serdârı 
Kerem kıl düşmanı kahreyle mansûr eyle anlân 
Biri şol Çar-Yârî sevmiyen zâlimleri kırsun 
Birî vârup helâk itsün senün emrünle küffân

Şahsî tahassüslerini de çok zarif bir âhenkle ifâde eden şiirleri vardır :

Bûy irse can neşâmına fasl-î bahârdan 
Murgan sadâsı gelse yine mergzârdan 
Bulsâ nevâda gül gibi nev-besteler zuhûr 
Kim tâze nakş-u-savt işidilse hezârdan 
Nevrûz irişse yâd idüp ol eski demleri 
Ker kimse alsa dâdım bû rüzgârdan

Çok dindar olan Birinci Ahmed «Kadem-i-Şerîf»in resmini yaptırıp sorgucuna 
koydurmuştur; hattâ bunun için şöyle bir kıt’ası da vardır :

N6la tâcum gibi bâşumda götürsem dâim 
Kademî resmini ol Hazret-1 Şâh-î-Resülün 
Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidür 
Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün

İstanbul’daki «Sultanahmet câmii» işte bu dindâr zihniyyetin en büyük ve en 
güzel hayrâtıdır. — Birinci Ahmed’in hayatında 14 rakamının tuhaf tecellilerin
den bahsedilir : Hicrî takvim hesabiyle 14 yaşında 14 üncü padişah olarak tahta 
■çıkıp 14 sene saltanat sürdükten ve 2 kere 14 =  28 sene yaşadıktan sonra öl
müştür.

üçüncü Mehmed’in ölümü o gece gizli tutulmuş ve ancak bu sabah erkenden Di- 
vân-ı-Hümâyûn’a gelen Sadâret-Kaymakamı Kasım paşa’ya yeni padişahtan şöyle 
bir ,(Hatt-ı-Hümâyûn„ gelmiştir ;

«Sen ki Kasım Paşa’sun, babam Allâh emriyle vefât eyledi ve ven taht-ı saltanata 
cülûs eyledüm. Şehri muhkem zabteyliyesün: Bir fesâd olursa senün başunu 
keserüm!»
Üçüncü Mehmed’in ölümünü değil, hastalığını bile bilmediği- için Kasım Paşa bu 
Hatt-ı-Hümâyûnu almca şüphelendiği için Dâr-üs-Saâde ağasına bir tezkire ya- 
zup işin aslını sormuş, b-,mun üzerine huzûra dâvet edilip ve Sultan Ahmed’i tahtın 
üstünde görüp yer öpmüş vo deılıal dışaıı çıkıp devlet erkânını saraya dâvet et
miş ve bir rivayete göre bu davete sebeb olarak İstanbul’a gelen Şark ve Garp el
çilerinin huzûra kabul edileceklerinden bahsetmiş, nihayet her kes toplanınca sal
tanat tahtı bayramlarda olduğu gibi dışarı çıkarılmış ve yeni pâdişâh alkışlar 
arasında gelip cülûs ettiği zaman iş anlaşılmıştır).
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21 Kânunuevvel =  17 K«ceb, Pazar : Üçüncü Mehmed’in cenaze 
ııierâsimi.

(Birinci Ahmed’in cülûs merâsiminden sonra Üçüncü Mehmed’in tabutu «Bâb- 
■us-Saâde» önüne çıkarılmış, mâtem alâmeti olarak siyah şemleler « =  sarıklar» 
sarınan yeni pâdişahla vüzerâ ve ulemâ hazır olduğu halde cenâze namazı 
orada Şeyh-ül-îslâm Mustafa Efendi tarafından kıldırıldıktan sonra Birinci Ah- 
med sarajnna çekilmiş ve devlet erkânı cenâzeyi merâsimle kaldırıp Ayasofya’da 
babası üçüncü Murad’m türbesi yanmda hazırlanan mezara defnetmişlerdir : Son
radan bu mezarın üzerine ayrı bir türbe yapılmıştır).

29 Kânunuevvel =̂  25 Beceb, Pazartesi : Yeni Vezir-i-a’zam Mal- 
Icoç-Ali Paşa’nm Mısır’dan gelişi.

(üçüncü Mehmed’in son günlerinde Mısır beylerbeyliğinden Vezir-i-a'zam olduğu
nu gördüğümüz Malkoç yahut Yavuz-Ali Paşa bu gün İstanbul’a vâsıl olup alayla 
şehre girmiş, doğru saraya gidip huzura kabul edildikten sonra «Dîvân-ı-Hümâ- 
yün»a girip işe başlamıştır. — Sadâret-Kaymakamhğında bulunan Kasım Paşa’nın 
<3a bu gün ikinci vezirliğe tâyin edildiği rivayet edilir).
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9 Kânunusâni = ; 6 Şa’ban Cuma : Üçüncü Mehmed’in anası Vene- 
<Iikll Safiyye-Sultan’ın Yeni-saray’dan Esld-saray’a nakli.

(Saltanat tebeddüllerinde Vâlide-Sultanların «Yeni-saray» denilen Topkapu sara
yından şimdiki Üniversite binâsının yerinde bulunan Eski-saray’a nakli âdettir : 
Kocası üçüncü Murad ve bilhassa oğlu Üçüncü Mehmet devirlerinde devletin 
mukadderatına hâkim olarak Osmanlı inhitâtımn ilerlemesinde çok fecî bir rol 
oymyan bu haris, mürtekip ve entrikacı kadının perde arkasındaki saltanatı işte 
bu suretle nihayet bulmuştur).

23 Kânunusâni =  20 Şa’ban, Cuma : Birinci Ahmed’in sünnet 
düğünü.

(14 yaşına kadar sünnet edilmemiş olan Sultan Ahmed cülûsundan 33 gün sonra 
işte bu Cuma günü akşamı Topkapu-sarayında sünnet edilmiş ve bu münâsebetle 
gerek İstanbul’da, gerek taşrada büyük şenlikler yapılmıştır ; Yukarda 1603=1012 
vukuâtmın «21 Kânunuevvel» fıkrasına da bakınız).

2 Şubat =  1 Ramazan, Pazartesi : Vezir-i-a’zam Malkoç-Alî Paşa’
nm Garp serdârhğı.

<Bir Dîvan ietimâında Şark ve Garp cephelerine birer serdâr tâyini müzakere 
edildiği sırada Malkoç Paşa kendisinin İstanbul’da her iki cephe işlerini idare 
etmek üzere umumî bir Başkumandan vaziyetinde kalmasını istemişse de, bu 
şekli münâsip görmeyen hocasının telkiniyle Birinci Ahmed reddetmiş ve Maca
ristan cephesine bizzat Vezir-i-a’zamın gitmesi lâzımgeldiğini söyliyerek bu gün 
Ali Paşa’ya serdârlık fermanını göndermiştir).



5 Şubat =  4 Ramazan, Perşenbe : Cağal-oğ!u Sinan Paşa’nın Şark 
serdârhğı,

(Yukanki fıkrada gördüğümüz karar üzerine Safavîlere karşı Şark serdârlığına 
Kapdanlık vazifesine İlâveten tâyin edilen eski Vezir-i-a’zamlardan Kapdan-ı- 
deryâ Cağal-oğlu Sinan paşa’mn fermanı da bu gün kendisine gönderilmiştir).
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15 Ma.yıs =  15 Zülhicce, Cumartesi : Şark serdârı Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’nm cepheye gitmek üzerıe İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Sinan Paşa bir mıkdar asker ve mühimmat alarak yola çıkmıştır).

28 Mayıs =  28 Zülhicce, Cuma, Erivan istihkâmlarından «Yeni- 
kale»nin sukuta.

(E3rivan şehrinin sukutu üzerine üç istihkâmdan mürekkeb olan kalesinin Şâh 
Abbâs tarafından muhasara edildiğini bundan evvel görmüştük ; Yukarda 1603 =
1012 vukuâtının «15 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. Bunlardan «Gözcü-kulesi» daha 
ilk günlerde tahliye edilip düşman eline geçmiştir. Takriben altı buçuk aylık bir 
muhâsaradan sonra bu gün sukut eden istihkâm bu son muhasaradan biraz evvel 
yapılmış olan «Kal’a-i-cedîd =  Yeni-kale»dir. Burası bu gece sabaha karşı hü
cumla zabtedilmiş, Osmanlı askerinden 2 bin kadarı şehîd olmuş ve mütebâkisi 
müdâfaada devam eden «Eski-kale»ye çekilmiştir. — «Eski-kale),nin sukutu için 
aşağıda 1604 =  1013 vukuatının «8 Haziran>> fıkrasına bakınız).

1604 =n 1013

30 Mayıs =  1 Muharrem, Pazar : Garp serdârlığına tâyin edilen 
Vezir-i-a’zam Malkoç-Ali Paşa’nm İstanbul’dan Davudpaşa karargâhına 
çıkışı.

(Tıpkı Şark serdârı Cağal-oğlu Sinan Paşa gibi bir mıkdar asker ve mühimmatla 
ve Yeniçeri-ağası da maiyyetinde olduğu halde İstanbul’dan büyük merasimle 
çıkan Malkoç Paşa Davudpaşa karargâhında son hazırlıklarını ikmâl etmiş ve 
Sadâret-Kay'makamlığına Sofu-Sinan Paşa tâyin edilmiştir).

3 Haziran =  5 Muharrem, Perşenbe : Malkoç Paşa’nın Davudpa
şa’dan Belgrad’a hareketi.

(Birinci Ahmed bu gün orduyu teşyi için Halkalı kasrına kadar gidip askerin ha
reketini oradaki „Kasr-ı-Hümâyûn»dan seyretmiş ve bunun ertesi gün Serdâr-ı- 
Ekrem sefer hazînesini beklerken pâdişâhın tehdidiyle derhal oradan hareket et
miştir. — Gene ertesi gün Malkoç Paşa’nın intihâb ettiği Sofu-Sinan Paşa 
azledilip istirkab ettiği Hadım-Hâfız Ahmed Paşa Sadâret-Kaymakamı olmuştur : 
Aşağıda bu sene vukuatının «26 Temmuz» fıkrasına da bakınız).



8 Haziran = : 10 Muharrem, Salı : Erivan kalesinin Safavîlere tesli
mi ve Karabağ, Şirvan ve Gürcistan vaziyetleri,
(Bu gün teslim olan nKara-i-atîk =  Eski - Kale» bu tarihten 21 sene evvel Ser- 
dâr-ı-Ekrem Ferhad paşa’nın yaptırmış olduğu en mühim istihkâmdır ; 1583 =  
991 vukuatının «4 Eylül» ve „18 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız. 1603 =  1012 
senesi 15 Teşrinisani =  10 Cumâda-l-âhire Cumartesi gününden bu güne kadar 
tam 6 ay, 23 gün Safavî ordusuna karşı büyük bir kahramanlıkla mukavemet 
eden bu kalenin vaziyeti, bilhassa 1604 =  1012 senesi 28 Mayıs =  28 Zülhicce Cu
ma günü «Kal’a-i-cedîd =  Yeni-kale» denilen ve bu son muhâsaradan biraz evvel 
yapılmış olan istihkâmın sukutu üzerine çok güçleşmiştir : Erivan beylerbeyi ve 
muhafızı Şerif-Mehmet Paşa’nın 6 bin askerinden 2 bin kadarı şehid vesair su
retle telef olduktan sonra sağ kalanlardan büyük bir kısmı surlardan atlayıp 
Safavî ordusuna iltihak etmiş olduğu için, Paşa’nın emrinde ancak 500 kadar 
asker kaldığından bahsedilir. Safavîlerin bilhassa Tebriz kalesinden alınan Os
manlI toplarıyla döğdükleri Erivan kalesi «vire ile» teslim olmuş ve Osmanlı- 
Türklerinden 3 -5  yüz hâne kadın ve erkek Kars üzerinden İstanbul’a gelmiş
tir — Erivan beylerbeyi Şerif yahut Emîr Mehmet Paşa aslen Isfahanlıdır : 
«Âlem-ârâ»nın kaydine göre eski vatanı olan İran’da yerleşmeyi tercih ettiği 
için âilesiyle adamlarmdan mürekkep yüz kişilik maiyyetiyle Meşhed’e gönde
rilmiş ve «İmâm Ali Rızâ» türbesine mütevelli olarak ölünceye kadar orada 
kalmıştır; şahın emriyle idâm edildiği hakkındaki rivayet yanlıştır. — Gene 
,<Âlem-ârâ»ya göre Erivan müdâfaasının en mühim sîmâsı eski Revan valisi 
«Hızır-Paşa-zâde Mehmet Paşa»dır ve hattâ Şerif-Mehmet Paşa bu tarihten da
ha evvel teslim olmıya karar verdiği halde Hızır-Paşa-zâde’nm muhalefetinden 
dolayı mukavemette devam, etmiştir. — Erivan kalesi 1583 =  991 tarihinden bu 
güne kadar 21 sene Osmanlı hâkimiyyetinde kalmıştır : O sene vukuâtımn «4 Ey
lül» fıkrasına bakınız.
Tebriz’den sonra Nahcivan’la Erivan’ın da Safavî hâkimiyyetine geçmesi Şark’da- 
ki OsmanlI nüfûzunun sarsılmasına sebeb olmuş, Kürt beylerinden sonra Karabağ 
ve Şirvan’daki Türkmen oymaklarıyla Gürcistan prenslerinin de Osmanlı hâki- 
miyyetinden çıkıp Safavî nüfuzuna girmeleriyle neticelenmiştir : Bu prenslerin en 
mühimleri, Erivan muhâsarası esnasında Safavî karargâhına gelip Birinci Ab- 
bâs’a tâbiiyyetlerini arzeden ve muhtelif Şark menbâlarında «Simon-oğlu Gorkin/ 
Görkin» denilen Karthii kralı ve Şâh-Abbâs’ın kaynatası «Dokuzuncu Giorgi,, ile 
bizim menbâlarda «Levend-Han oğlu Aleksandre-Han» denilen Kakheti kralı 
(,Lıewan-oğlu İkinci Alexandre»dir; bunların birincisi, bu tarihten beş sene evvel 
esir edilip İstanbul’a götürülen «Birinci Swimon„un oğludur : Yukarda 1599=1008 
vukuatının «2 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. Şimdiye kadar birer Osmanlı va
lisi vaziyetinde bulunan bu Gürcü hükümdarcıkları artık birer Safavî valisi hâ
line gelmişlerdir : Bunların hükümetleri ve OsmanlIlara itâatleri için yukarda

■ 1578 =  986 vukuâtımn «5 Nisan», «1 Eylül» ve «21 Teşrinisâni» fıkralarına, haki
niz. Şâh-Abbâs’ın bu Gürcü prensleriyle Ermenilerden aldığı askerleri Erivan mu
hasarasında ilk ateş hattına sürdüğünden bahsedilir. Her halde Cenubî-Kafkas- 
ya’daki Osmanlı hâkimiyyeti artık tehlikeye uğramış ve bilhassa Kür boyları is
tilâ sâhası olmuştur : Safavî pâdişâhı Erivan’ı aldıktan sonra Karabağ ve Şirvan 
taraflarına akıncı kolları sevkettiği gibi, kendisi de Kars’a gidip oradaki kaleyle 
S ü n n î câmilerini yıkıp yakmış, oraları vîrâneye çevirmiştir. — Safavîlerin Erivan 
valiliğine „Emîr-Gûne„ tâyin edilmiştir).

15 Haziran =  17 Muharrem, Sah : Şark Serdârı Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’mn Üsküdar’dan Safavî cephesine hareketi.
(Sinan paşa’nm Şark serdârlığına tâyiniyle İstanbul’dan Üsküdar karargâhına 
geçişi için yukarda 1604 =  1012 vukuâtının «5 Şubat» ve «15 Mayıs» fıkralarına
bakınız).
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26 Temmuz =  38 Safer, Pazartesi : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrera 
Malkoç-Ali Paşa’nm Belgrad konağmda ölümü.

(Bundan bir gün evvel öldüğü hakkında daha zayıf bir rivayet de vardır. — 
Malkoç Paşa’nın Garp serdârlığına tâyiniyle İstanbul’dan cepheye hareketi için 
yukarda 1604 == 1012 vukuatının «2 Şubat» ve bu sene vukuâtmın da «30 Ma
yıs» ve «3 Haziran,, fıkralarına bakınız. — Kendisini şahsen tanımış ve hattâ o 
sırada vazifeyle ordudan İstanbul’a gelmiş olan Peçevi’nin izahına göre «g-aayet 
hod-pesend ve mağrur» ve «gaayet hûni ve seffâk» olan Ali Paşa’nm :
«Yolda gelürken mu’tâdı her gün atlasdan bir direk üzre mevzû’ bir sâyeban 
tutarlar .- Kendüsü oturur, kahve içer ve mâ-hazar söğüş ve naki yirdi ve cümle 
ehl-i dîvân atlarından inmezler, ihâta iderler, dururlardı»!
ii’akat «3 Haziran,, fıkrasında gördüğümüz gibi kendi intihâb ettiği Sadâret- 
Kaymakamının azliyle istirkâb ettiği Hâfız-Ahmet Paşa’nın tâyini, istediği pa
rayı alamadan yola çıkarılması ve metâlibinin «ekserine cânib-i Pâdişâhîden 
müsâade olunmaması» gittikçe canını sıkıp vehmine dokunarak hastalanmasına 
sebeb olmuş, ami’desi taâm kabûlünden kalmış» ve nihayet «Belgrad’a vusulünden 
dört beş grün sonra» işte bu siyasî hastalık yüzünden «Âlem-i Âhiret’e sefer gör- 
müş»dür! Osman-zâde Tâib ölüm sebebini İstanbul’da kalıp Şark ve Garp cephe
lerini birer serdârla idare etmek arzusuna nâil olamamasında gösterir ; Yukarda 
1604 =  1012 vukuâtmın «2 Şubat,, fıkrasına bakınız. — Bir Boşnak devşirmesi 
olan Malkoç yahut Yavuz Ali Paşa’nın üçüncü Mehmet devrinin 1603 =  1012 
senesi 16 Teşrinievvel =  10 Cumâda-l-ûlâ Perşenbe gününden bu güne kadar 
9 ay, 11 gün sürmüştür : Fakat Mısır valiliğinden İstanbul’a gelip işe başlaması 
gene o senenin 29 Kânunuevvel =  25 Receb Pazartesi gününe müsadif olduğu için, 
fi’len sadâreti 6 ay, 28 gün tutmaktadır. — Malkoç’un ölümü üzerine «Mühr-i- 
Hümâyûn>> Belgrad’da bulunan Serdâr-Kaymakamı Lala-Mehmet Paşa tarafmdan 
derhal İstanbul’a gönderilmiştir).
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5 Ağustos =  9 ReM’ül-evvel, Perşenbe : Lala-Mehmet Paşa’nm 
sadâreti ve Garp serâârhğı.

<Malkoç-Ali Paşa’nın ölüm haberi Belgrad’dan İstanbul’a gelince «Mühr-i-Hü- 
mâyun» Garp serdârlığıyla beraber Sadâret-Kaymakamı Hadım-Hâfız-Ahmed 
Paşa’ya teklif edilmişse de. Üçüncü Mehmet devrinde Tuna-yalıları Muhafızlığın
da bulunurken âsi Eflak voyvodası Mihal Viteazul’a karşı uğradığı Niğbolu boz
gunundan sonra gözü yılmış olduğu için kabul etmemiştir : Yukarda 1598 =  1007 
vukuâtmın «30 Eylül» fıkrasına bakınız. îşte bunun üzerine Birinci Ahmed «Hâ- 
ce-i-Sultâni» Mustafa Efendi ile istişâre ederek mühürünü bundan evvel de Maca
ristan serdârlığında bulunmuş olan ve bu sırada Belgrad’da Serdâr-Kaymakamlığı 
eden Lala-Mehmet Paşa’ya göndermiştir.

Bâzı menbâlarda «Lala,, lâkabının «Lâle» tahavvülüne de tesadüf edilen bu Boş
nak Mehmet Paşa Sokullu âilesindendir ; Akrâbasmdan olan meşhur müverrih 
Peçevî-îbrahim Efendi «on beş yıl» bunun maiyyetinde çalışmış olduğu için ken
disinden dâima hürmetle bahsetmekte ve hattâ «Merhum Efendimiz» demekte
dir. — Uzun zaman Rumeli beylerbeyliği ve AvusturyalIlara karşı Budin müdâ
faasındaki muvaffakıyyeti üzerine üçüncü vezirlikle Macaristan serdârlığı gibi 
mühim mevkilerde bulunup sınır boylarında ve harb cephelerinde bir çok tecri- 
İDeler geçirmiş olan Lala paşa’mn sadâretiyle serdârlığı orduda çok iyi karşılanmış 
ve bir rivayete nazaran düşmanın da telâşına sebeb olmuştur : Budin müdâfaası 
için yukarda 1602 =  1011 vukuâtmın «18 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. — Malkoç 
Paşa’nın ölümiyle Lala-Paşa’nın tâyini arasında Sadâret makamı on gün açık 
lîalmıştır. — Lala-Mehmet Paşa’nın ölümü için aşağıda 1606 =  1015 vukuâtmın 
«21 Haziran» fıkrasına bakınız).



9 Eylül =  14 Rebî’ül-âhir, Perşenbe: Şark serdân Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’nın Hasankale’ye muvasalatı.

(Sinan Paşa’mn Üsküdar’dan hareketi için yukarda bu sene vukuatının «15 Ha
ziran,, fıkrasına bakınız. _  Celâli reisliğinden vazgeçip Bosna valiliğine tâyin 
edilmiş olan Deli-Hasan Paşa’nın arkadaşlarından MalatyalI Karakaş-Ahmed işte 
burada maiyyetiyle beraber orduya iltihak edip isyandan vazgeçtiği için paşalık
la Çıldır beylerbeyliğine tâyin edilip ordu çarhacılığına me’mur olmuştur : Kara- 
kaş-Ahmed Paşa için yukarda 1603 =  1011 vukuâtının «12 Nisan» fıkrasına 
hakiniz).

25 Eylül =  1 Cumâda-l-ûlâ, Cumartesi : Peşte’nin istirdadı.

(Yeni Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet paşa «Miihr-i-Hümâyûn»u 
aldıktan sonra Belgrad’dan Budin’e hareket etmiş ve Peşte kalesindeki düşma
nın bu hareketten korkup kaçtığını haber aldığı için «bir kaç sefîne ile» Tuna’yı 
geçerek hemen kaleyi işgal etmiştir : AvusturyalIlar çekilip giderken lâğımlar 
kurmuşlarsa da tam zamanında haber alındığı için, fitilin ateşi baruta yarım ar
şın kala söndürülmüştür. — Bu muvaffakıyyet üzerine Budin’le Peşte arasında 
evvelce düşmanın yıktığı köprü yeniden yapılmıştır. — Peşte kalesi iki sene düş
man işgalinde kalmıştır: Yukarda 1602 =  1011 vukuatının «18 Teşrinisani» fık
rasına bakınız).

15/16 Teşrinievvel =  21/22 Cumâda-l-ûlâ, Cuma/Cumartesi gecesi: 
«Waitzen/Vaç» kalesinin işgali.

(OsmanlI menbâlarında «Vaç/Vac» demlen bu kale için yukarda 1597 =  1006 
vukuatının «1 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. — Peşte’nin İşgalinden sonra bâzı 
kaleleri tâmir ettiren Lala-Mehmet Paşa düşmanın Hatwan kalesini de tahliye et
miş olduğunu haber alıp orayı da derhal işgal ve tahkim ettirmiştir : Hatwan’ın 
elden çıkması iğin yukarda 1596 =  1005 vukuâtının «3 Eylül» fıkrasına bakı
nız. — Bu gün Waitzen muhasarası başlayınca müdâfaa vaziyetine geçen Avus
turyalIlar mukavemet edemiyeceklerini anladıkları için kalenin karşısındaki ada
da evvelce yapmış oldukları tabya ile palankayı ateşledikten sonra gece-yarısı ge
milerle Usturgon’a çekilmişler ve Türk askerleri de hemen kaleyi işgal etmiş
lerdir).

18 Teşrinievvel =  24 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi: Gran =  TJsturgon 
muhâsarası.

(Bu tarihten dokuz sene evvel düşman eline geçen Usturgon’un sukutu için yu
karda 1595 =  1003 vukuâtının «2 Eylül» fıkrasına bakınız. — Lala Paşa’nın 
Usturgon muhasarası 31 gün sürdükten sonra mevsimin ilerlemesinden, har- 
betmek istemiyen Yeniçerilerin kışlağa çekilmek için serdârı tazyik etmelerin
den ve bilhassa yağmur ve kar fırtınalarından dolayı kaldırılmıştır; Türklere 
karşı hareket etmek üzere İmparatorun emriyle çağırılmış olan Avusturya’nın 
Erdel Baş-kurnandanı Basta’nın muhasara ordusuna karşı giriştiği iz’ac hare
ketlerinin de bu netice üzerinde mühim bir te’sirl olduğundan bahsedilir : Aşağı
da 1605 =  1014 vukuâtının «14 Haziran» fıkrasına da bakınız. Peçevî’nin izâhına 
göre bu sırada AvusturyalIlar Türkler için çok mühim bir mevki olan Usturgon 
kalesini Eğri kalesiyle mübâdele teklifinde bulunup Serdâr-ı-Ekreme murahhaslar 
göndermişlerdir : Mesele müzâkere edilip bir sulh projesi hazırlanmış ve bunu 
Peçevî-ibrahim Efendi, İstanbul’a götürmüşse de, Şeyh-ül-îslâm Sun’Ullâh Efen- 
di’nin muhâlefetinden dolayı kabul edilmemiştir).
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3 Teşrinisani =  10 Cumâda-l-âhire, Çarşanba: Şelızâde Osman’ın 
doğumu.

(Birinci Ahmed’in büyük oğlu olan bu şehzade Osman, 1618 =  1027 tarihinde 
amcası Birinci Mustafa’nın ilk saltanatından sonra „Osmân-ı-Sânî =  îkinci Os
man» ismiyle tahta çıkan ve halk arasında «Genc-Osman»‘ diye şöhret bulan 
inkılâpçı padişahtır. — «4 Teşrinisâni =  11 Cumâda-l-âhire perşenbe» günü 
dünyâya geldiği hakkında da bir rivayet vardır ; Burada esas ittihâz edilen ta
rih en kuvvetli rivayetlere istinâd etmekte ve bilhassa «Julien» takvimindeki 
Teşrlnievvel’in 24 ünden bahseden Kâtib-Çelebi ile şehzadenin doğum günü bir 
tarih mısrâı yazmış olan Nev’î-zâde Atâyî’nin kaydine tevâfuk etmektedir. — 
Anasının adı «Mâh-’ Fîrûz/Mâh-Firûze»dir. Bu sırada babası Birinci Ahmed’in 
yaşı Milâdî takvim hesabiyle tam 14 sene, 6 ay, 16 gündür).

8 Teşrinisâni =  15 Cumâda-I-âhire, Pazartesi : Ordunun Kars’a 
gelişi ve Cağal-oğhı’nun tedbirsizliği yüzünden büyük bir fırsat kaçırıl
ması.

(Erivan’ın sukutu üzerine Kars kalesiyle şehrinin Birinci Abbâs tarafından 
tahribi için yukarda bu sene vukuatının «8 Haziran» fıkrasına bakmız. — 
Kumandasındaki kuvvetin iki yüz bini bulduğu hakkında mübalâğalı bir 
rivayet bulunan Cağal-oğlu Sinan Paşa Kars önlerinde on gün kalıp yukarıki 
fıkrada Çarhacılığa çıkarıldığını gördüğümüz Karakaş-Ahmed Paşa’nın avdetini 
beklemiştir. Bu sırada Şâh-Abbâs’ın «cem’-i kalîl ile» Erivan taraflarında dolaştığı 
ve büyük bir Osmanlı ordusunun yaklaşmasından dolayı telâş İçinde bulunduğu 
rivayet edilir : Cağal-oğlu’nun maiyyetine iltihak etmiş olan Erzurum beylerbeyi 
Köse-Sefer Paşa bir mıkdar askerle önden gidip Şâh-Abbâs’ı esir edebileceğinden 
ve ihtiyaten ordunun da arkadan «menzil-be-menzil» gelmesi lüzumundan bahset
mişse de, Cağal-oğlu bu haklı teklifi reddedip Karakaş Paşa gelmeden hiç bir 
tarafa gidemiyeceğini söyliyerek o tarihî «fırsatı fevt ve düşmanı teb’îd-ü-lhmâl 
ile cânib-i hasmı te’yîd» etmiştir : Aşağıda 1605 =  1014 vukuâtınm «9 Eylül» 
fıkrasına da bakınız. — On gün sonra oradan hareketle Nahcivan civârından şâha 
bir takım mektuplar gönderip budalaca meydan okumuşsa da hiç bir te’siri ol
madığından bahsedilir. — Sinan Paşa bu vaziyet üzerine orduyu alıp Şirvan vali
liğinde bulunan oğlu Mahmud Paşa’nın yanına gitmek istemişse de askerin ileri 
gelenleri huzuruna girip :
— Deryâyâ sefer itsen ananı görmeğe gidersün, karaya serdâr olsan oğluna gi- 
dersün!
diye artık kış geldiğinden ve kıtlık başladığından bahsederek otağını yıkıp yak
mak suretiyle ordunun terhisine mecbur etm.işlerdir : İtalyan dönmesi olan Cağal- 
oğlu’nun anası vâsıtasıyla Türkiye aleyhinde Papalık makamiyle girişt’ği gizli 
münâsebetler için yukarda 1596 =  1005 vukuâtınm «27 Teşrinievvel» fıkvasma 
bakınız. — Sinan paşa orduyu terhis ettikten sonra bir çok ihtarlara rağmen Van 
kalesine çekilmiş ve orada Şâh-Abbâs veyahut ümerâsından biri tarafından mu- 
hâsara edilince Van gölünden gemilerle kaçarak Erzurum’a kapanıp İstanbul’dan 
istimdâda başlamıştır! — Cağal-oğlu Erzurum’a kaçınca Safavîlerin Van muha
sarasını kaldırıp Nahcivan yahut Tebriz taraflarına çekildikleri rivayet edilir).

33 Teşrinisâni =  3 Reoeb, Perşenbe : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekîiem Lala-Mehmet Paşa’nın Belgrad kışlağına çekilmesi.
(Garp cephesinde bu sefer mevsiminin en mühim neticeleri Peşte, Hatvvan ve 
Waitzen =  Vaç kalelerinin istirdadıdır : Bu suretle Budin kalesi senelerdenijsri 
mâruz olduğu mühlik vaziyetten bir dereceye kadar kurtulmuş demektir).
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9 Şubat =  20 Ramazan, Çarşanba: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Lala-Mehjnet Paşa’nm Belgrad’dan İstanbul’a hareketi.

(Pâdişâhın daveti üzerine kışın şiddetine rağmen İstanbul’a gelen Lala Paşa son 
seferde kazanılan muvaffakiyetlerden dolayı pek çok iltifat g^örmüştür. — Bu da
vetin sebebi Erdel’in Avusturya hâkimiyyetine karşı ısyâm ve Bocskay mesele
sidir ; Aşağ-ıda 1605 =  1014 vukuatının «14 Haziran,, fıkrasına bakınız).

16 Mayıs =  27 Zülhicce, Pazartesi : Tekrar Garp serdârlığına 
me’mur edilen Lala-Mehmet Paşa’nın İstanbul’dan Davudipaşa karar
gâhına çıkışı.

{Budin’in emniyeti bakımından fevkalâde mühim olan Usturgon kalesinin istir- 
dâdına me’mur edilen Lala Paşa yıllardanberi sürüncemede kalan Avusturya se
ferinin artık neticelendirilmesine tarafdâr olduğu için, sulh akdine de salâhiyyet 
alarak hareket etmiştir : Yeniçeri-ağası Hüseyn Ağa da beraberindedir. — Sadâ- 
ret-Kaymakamlığına Sofu-Sinan Paşa tâyin edilmiş ve Vezir-i-a’zam büyük me- 
râsimle uğurlanarak şehirden karargâha geçmiştir).
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21 Mayıs =  3 Muharrem, Cumartesi: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Lala-Mehmet Paşa’nın Davudpaşa karargâhından Belgrad’a 
hareketi.

(Lala Paşa beş gün hazırlıklarla meşgul olduktan sonra hareket etmiştir).

14 Haziran s= 27 Muharrem, Salı : Avusturya hâkimiyyetine ısyân 
edip Türk himâyesine giren Erdel milliyetçilerinin reisi îstvan 
Bocskay’ın İstanbul’a elçiler göndermesi.

(Bu senenin en mühim vak’ası Avusturya işgalinde bulunan Erdel =  Transyivania 
ile Yukarı-Macaristan havâlisinin Alman-Avusturya tahakkümüne karşı isya
nıdır ; Bu isyanın en mühim ve en büyük sebebi, umumiyetle protestan mezhe- 
bini kabul etmiş olan o havali halkının katolik Alman çizmesi altında mezheb ve 
vicdan hürriyetine susamış olmalarıdır. Bu dinî sebebin yanında Macarhğm Cer
men boyunduruğuna tahammül edememesi gibi millî bir sebeb de vardır. Vezir-i- 
a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet Paşa’nın maiyyetinde bu vaziyetle çok ya
kından alâkadar olan ve zâten memleketi de Macaristan’da olduğu için işin iç-yü- 
zünü çok iyi bilen müverrih peçevî, Macarlarm AvusturyalIlardan neler çektikle
rini şöyle anlatır :

«Nemçe keferesi mutlakaa Macar kavmine kadîmen ihânet üzredür : Macarun 
ümerâsı ve kıla’-u-memleket ashâbı oolan küberâsı Nemçe’nün farzâ edânîsi 
katında raiyyetden hâr-u-hakirdür. Bir sebeb yok iken yolda râst geldükde bir 
kakma çalup yoldan düşürmek gibi ve ardından yetişse şapkasını kaldurup 
alnına tükürmek gibi elbette bir tezlîl-ü-tahkîr itmek lâzıme-i kârlarıdur».

Bilhassa Avusturya Baş-kumandanı Basta’nın Türklere karşı hareket etmek 
üzere Macaristan cephesine çağırılması Erdelliler için büyük bir fırsat teş
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kil etmiş ve ısyân hareketinin başına tuhaf bir tesadüf eseri olarak üçüncü Murad 
devrinde Türklere karşı AvusturyalIlarla birleşmiş olan Erdel prensi Sigismond 
Bathory’nin akrabasından Istvan Bocskay geçmiştir: Basta için yukarda 1604 =
1013 vukuatının «18 Teşrinievvel» ve Bathory için de 1594 =  1003 vukuâtınm «5 
Teşrinisani» fıkralarına bakınız.
OsmanlI menbâlarında «Boçkayı Istevan» ve bâzı Garp menbâlarında da «Eti- 
enne Boscaya şeklinde bahsedilen bu milliyetçi prens 1604 =  1013 senesindenberi 
Vezir-i-a’zam Lala-Mehmet Paşa ile muhabere halindedir ; Hattâ Peçevî’ye göre 
kendisini ısyâna teşvik eden bir Türk esiridir. Lala Paşa Bocskay’a Erdel Voyvo
dalığından başka Macar krallığını da va’detmiştir : Fakat bu Macaristan, şimal 
ve şimaligarbî taraflarında Avusturyalılarm hâkim oldukları Yukarı-Macaristan’- 
dır; bütün bu memleketler Osmanlı himaye ve hâklmiyyetinde olmak, harb hare
kâtında elbirliği edilmek ve iki taraf birbirinden ayn sulh akdetmemek şartla
rıyla bir takım taahhütnameler teâti edilmiş ve halka bir beyanname neşrederek 
din ve vicdan hürriyeti nâmına hareket ettiğini ilân eden Bocskay’a Erdellilerden 
başka Avusturya idaresindeki Macarlar da iltihak etmiştir. Son kış mevsiminin 
en şiddetli zamanında Lala Paşa’nın Belgrad’dan İstanbul’a dâvet edilmesi işte bu 
mesele hakkında pâdişaha izâhat vermesi içindir : Yukarda 1605 =  1013 vukua
tının «9 Şubat» fıkrasına bakınız.
İş bu şekli alınca Avusturya kumandanı Basta tekrar Erdel’e gönderilmişse de 
artık tutunamadığı için memleketine çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. — 
Bocskay’ın İstanbul’a hediyelerle gelen «îstvan Korlath,, ve «Kekedy» ismindeki 
elçileri huzura kabul edilip iltifâta mazhar olmuşlar ve bir de ferman almı,şiar
dır; bu fermanda :
«Hâlâ Macar kralı ve Erdel hâkimi olan Boçkay-kral»
diye hitâb edilen Türk dostuna «Erdel hükümeti ve Macar krallığı size ve sizden 
sonra oğullarınıza virilmek» karârından bahsolunmakta ve bilhassa «itâat-u-inkı- 
yâd» şartiyle «dostumuza dost ve düşmanımıza düşman» olacağı tasrih edilmek
tedir. — Aşağıda göreceğimiz büyük muvaffakıyyetlerde bu vaziyetten pek çok 
istifade edilmiş ve her halde Macar milletinin Türk himâyesinde isyanı Avustur
ya’ya kaahir bir darbe te’siri yapmıştır. — Bocskay’ın tetvici için aşağıda bu sene 
vukuâtınm «20 Teşrinisani» fıkrasına bakınız).

14 Temmuz =  27 Saf er, Perşenbe : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Lala-Mehmet Paşa’mn İstanbul’dan Belgrad’a gelişi.

(Lala Paşa Belgrad’a 1 ay, 24 günde gelmiştir : Davudpaşa karargâhından hare
keti için yukarda bu sene vukuâtmın «21 Mayıs» fıkrasına bakınız).

20 Temmuz =  4 Rebî’ül-evvel, Çarşanba : Serdâr-ı-Ekremin Bel
grad’dan «Zemun/Zemlln» latrargâhma geçişi,

(Burası Belgrad’ın karşısındadır. — Bâzı menbâlarda bu tarih ordunun Zemun 
sahrâsından hareketine müsâdif gösterilirse de doğru değildir).

30 Temmuz £= 14 Kebî’ül-evvel, Cmnartesi : Ordunun Zemun sahrâ- 
smdan Usturgon seferine hareketi,

(Zemun karargâhında geçen on gün son hazırlıklarla geçirilmiştir).
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29 Ağustos =  15 Rbî’ül-âhir, Pazartesi: Usturgon muhasarası ve 
«Parkany =  Ciğer-delen»în işgali.

(Budin’in 37 kilometre şimaligarbîsinde ve Tuna’nm sağ sâhillnde Macarların 
Esztergom ve diğer Garp milletlerinin de Gran dedikleri Usturgon şehri o sırada 
Macaristan hâklmlyyeti bakımmdan hayatî bir noktadır ; Bu kale elde bulunma
dıkça Budin’le Peşte dâimâ tehdid altında demektir; onun için Üçüncü Mehmet 
devrinde sukutundanberi istirdadı Osmanlı hükümetinin en mühim askerî hedefi
dir : Bundan evvel sefer mevsiminde neticesiz kalan muhâsarası için yukarda 
1604 =  1013 vukuatının ,(18 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız.
Ordu bu gün buraya gelir gelmez muhâsara başlamıştır. Kale kumandanlığında 
«Comte de Dampierre» isminde imparatorluk hizmetine girmiş bir Fransız asil- 
zâdesi vardır : Bu kumandanın ilk işlerinden biri, İtimad etmediği Macar askerle
rini kaleden çıkarmak olmuş ve Bocskay ısyâmndanberi Macarlar AvusturyalIlara 
düşman oldukları için, bunlar Türk ordusuna iltihak etmişlerdir! — Serdâr-ı-Ek- 
rem muhasaranın muvaffakiyeti için üç mühim noktanın derhal işgalini emret
miştir : Bunların biri Usturgon karşısında ve Tuna sâhilinde bulunan «Parkany=r 
Ciğer-delen», diğeri «Usturgon’a bir râh-ı nihandan ittisâli» olduğundan bahsedi
len ve kalenin varoşu hükmünde bulunan «Saint-Thomas =  Tepe-delen» istihkâm
ları ve nihayet üçüncüsü de Tuna üzerindeki erzak gemilerine engel olan «Wisseg- 
rad =  Vişgrad» kalesidir ; Bunlara karşı birer beylerbeyi kumandasında üç fırka 
sevkedilmiştir; karşı yakaya köprü kurulup Ciğer-delen’in hemen işgal edildiği ve 
Usturgon’un o taraftan da döğüldüğü rivayet edilir. — Meşhur müverrih peçevî- 
Ibrahim Efendi bu muhasarada Lala Paşa’mn maiyyetinde bulunmuştur).

8 Eylül =  34 Rebî’ül-âlıir, P«rşenbe : «Wissegras/Visegrad =  
Vişgrad» kalesinin teslim alınması.

(Bu muvaffakiyeti Ağustos sonuna müsadif gösteren bir rivayet varsa da doğru 
olmaması lâzımgelir. — Burada bulunduğundan bahsedilen Fransız ve Papalık as
kerleri bir kaç günlük bir müdâfaadan sonra Bosna valisi Hadım-Husrev Paşa’ya 
teslim olmuştur : Bin kadar Fransız askerinin Osmanlı hizmetine girdiği hakkın
da bir rivayet vardır. — Bu kalenin tam on sene evvel elden çıkması için 1595 =  
1004 vukuâtının «8 Eylül» fıkrasına bakınız).

9 Eylül s= 25 Rebî’ül-âhir, Cuma ; Urmiye gölü civârmda Cağal-oğlu 
ordusunun bozulması.

(Yukarda 1604 ^  1013 vukuatının «8 Teşrinisâni» fıkrasında gördüğümüz büyük 
fırsatı kaçırıp bundan evvelki sefer mevsimini muvaffakıyyetsizlikle gegirdikte» 
sonra Erzurum’a çekilen Şark serdârı Cağal-oğlu Sinan Paşa bu mevsim başmda 
yeniden asker topladıktan sonra bir rivayete göre yüz bin kişilik bir ordu başmda 
Azerbaycan’ı istirdâd için Tebriz’e doğru yürümiye başlamış ve Osmanlı menbâla- 
rmda «Tebriz gölü» denilen «Urmiye gölü» civârmda Birinci Abbâs’ın 50 bin ki
şilik ordusuyla bundan bir gün evvel karşılaşmış ve «Çarhacı elleşmesi» olmuş
tur : Bir İran rivayetine göre bu ilk karşılaşma Osmanlı menbâlarının kaydettiği 
gibi «24 Rebî’ül-âhir »de değil, «24 Cumâda-l-âhire» dedir ve o da «6 Teşrinisâni 
Pazar» gününe müsâdiftir; bu iki rivayet arasında iki aylık bir fark vardır; Teş- 
rinisâni’de mevsim çok ilerlemiş olacağı için, burada Osmanlı rivayeti tercih 
edilmiştir.
Bu günkü büyük muharebede şâhm ordusu üç kola ayrılmış, Osmanlı ordusu 
bunların yalnız birini düşman kuvây-ı-külliyyesi zannedip taarruza başladıktan
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biraz sonra Safavîlerin ikinci kolu sag cenaha yüklenmiş ve tam o sırada şâhın 
meşhur suvâri kuvvetleri de cepheden taarruza geçmiştir.
OsmanlI rivayetine nazaran felâketin sebebi, Erzurum beylerbeyi Köse-Sefer Pa- 
şa’nm 16 beylerbeyi ve 20 küsur sancak-beyiyle beraber öğleden ikindiye kadar 
üstün bir vaziyette harbettikten sonra ikindididen akşama kadar Cağal-oğlu’nu 
dinlemiyerek ihtiyatsızca bir tâkip hareketine çıkmış olması ve bu lüzumsuz ta
kipten yorgun, argın dönerken ordu merkeziyle kendi kuvvetleri arasına şâhın 
girmiş olmasıdır. Büyük bir kahramanlıkla harbeden Sefer Paşa atı vurulup yaya 
kalınca yaralı olarak esir edilip şâhın huzuruna götürülmüş ve kahramanlığına 
Tıayran olan Birinci Abbâs’ın kendisine mezhebini değiştirip hizmetine girmesini 
teklif etmesine karşı ;
— Lânet sana ve senün mezhebünü kabûl İdene!
■dediği için şehid edilmiştir. Bu muharebede Osmanlı paşalarının en mühimlerinden 
bâzıları esir olmuştur : Şehîd olan askerin çoğu «Levendât» denilen ve Karakaş 
paşa’nın maiyyetinde gelen intizamsız Celâlîlerdir. Muvazzaf asker zayiatı pek 
cüz’i gösterilir. İşte bundan dolayı ordu yerinde kalmış ve akşam olunca Kürt bey
leri ne yapılacağını anlamak için serdârın otağına gelmişlerse de, Cağal-oğlu af
yon mübtelâsı olduğu için :
— Sâhib-devlet yorgun, huzûrdadur!
diye hepsi baştan savulmuş, bu cevab üzerine :
— Serdâr firâr itdi!
diyen Kürtler çadırlarını indirip kaçışmış, onlar kaçınca bütün ordu panik İçinde 
dağılmış ve nihayet «Serdâr-ı-yâdgâr» denilen Cağal-oğlu da hazîneyi, ordugâhı ve 
bütün topları bırakıp iki bin kadar Kapu-kuluyla Van tarafına doğru kaçmış
tır! — Bu neticeyi bilmiyen Safavîlerin ancak iki gün sonra ordugâhı yağma ede
bildiklerinden bahsedilir! — Cağâl-oğlu’nun 1604 =  1013 vukuâtının «8 Teşrini
sani» fıkrasında gördüğümüz büyük fırsatı tarihî bir hamakatla kaçırıp şâhın 
kuvvet toplamasına imkân vermesi işte bu müthiş felâketle neticelenmiştir. 
Cağal-oğlu’nun sebeb olduğu fenalıklar bu kadarla da kalmamış, otuz bin kişilik 
bir kuvvetle orduya iltihak için geldiği halde ordunun bozulduğunu işidince 
Van’da kalmış olan Haleb beylerbeyi Canbulat-oğlu Hüseyn Paşa’yı idâm ettir
miş ve bunun üzerine Hüseyn Paşa’nın askerleri Haleb’e çekilip orada kendisine 
vekâlet eden yeğeni Ali Bey’i başlarına geçirerek isyana başlamışlardır : Yıl
larca süren bu Canbulat-oğlu ısyâm Cağal-oğlu’nun sebeb olduğu son büyük felâ
kettir; bundan evvel sebeb olduğu son Celâli ısyânı için yukarda 1596 — 1005 vu- 
kuâtımn «27 Teşrinievvel» fıkrasına ve Canbulat-zâde ısyânı için de aşağıda 
1606 =  1015 vukuâtının «19 Eylül» fıkrasına bakınız).

19 Eylül =  6 Cumâda-l-ûlâ, Pazart^i: «Saint-ThomaB =  Tepe-de- 
len» kalesinin fethi.
(Garp cephesinde 22 gündür devam etmekte olan Usturgon muhâsarasının muvaf- 
fakıyyetle neticelenmesinde büyük bir ehemmiyeti bulunan bu kale için yukarda 
bu sene vukuâtının «29 Ağustos» fıkrasına bakmız. _  Buraya iki hücum yapılıp 
ilkönce varoş ve ondan sonra da kale cebren fethedilip muhafızlardan dört bini 
kılıçtan geçirilmiştir. — Tepe-delen’le Usturgon arasındaki kulelerle tabyalarm da 
bu gün işgal edildikleri rivayet edilir).

29 Eylül =  16 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe : Usturgon varoşunun fethi.
(üç «yörüyüş» yapılıp üçüncüde varoş işgal edilmiş ve iki bin kadar düşman 
askeri kılıçtan geçirilmiştir : «Su-kulesi» nin de bu gün işgal olunduğu rivayet 
edilir).
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3 Teşrinievvel =  20 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi: Usturgon kalesinin 
«vire» ile teslim olması.

iBâzı menbâlarda «21 Cumâda-l-ûlâ İsneyn,, gününden bahsedilirse de, «îsneyn =  
Pazartesi» günü o ayın 21 ine değil, 20 sine müsadiftir.
Tisturgon’un etrafında bulunan kalelerle tabyaların hepsi Türklerin eline geçmiş 
ve hattâ iç-kalenin bâzı yerleri bile zeptedilip «bayraklar dikilmiş» olduğu için, 
umumî bir hücuma dayanamıyacağını anlıyan mahsurlardan bu gece «nısf-ul-leyl- 
den mukaddemce»;

— El-amân, el-amân!
gibi teslim sesleri yükselmiş, Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet Paşa’nın maiyyetinde 
bulunan akrabasından müverrih Peçevî-Ihrahim Efendi «vire» şartlarını müzâke
reye murahhas tâyin edilip içeri gönderilmiş ve bu suretle kalenin dört bin beş 
yüz muhâfızma can ve mal masûniyyeti verilmiştir : Bunların içindeki Fransız 
askerlerinin Wissegrad’daki milletdaşları gibi Türk hizmetine girdiklerinden bah
sedilir : Yukarda bu sene vukuatının «8 Eylül» fıkrasına bakınız. — Eşyalarım 
alıp kaleden çıkan mağlûplar gemilerle memleketlerine gönderilmişlerdir : Bunlara 
gösterilen insânî muâmele Garp menbâlarında bile takdirle anılır.
Usturgon kalesi ilk defa Kanuni’nin «Onuncu sefer-i Hümâyûn»unda fethedilmiş 
ve tam 52 sene, 13 gün Türk idaresinde kaldıktan sonra Üçüncü Mehmet devrinde 
elden çıkmıştır : İkinci ciltte 1543 =  950 vukuâtının «10 Ağustos» fıkrasıyla bu 
ciltte 1595 =  1003 vukuatının «2 Bylûl» fıkrasına bakınız.

Tuhaf bir tesadüf eseri olarak üçüncü Mehmet devrinde şanlı bir müdâfaadan 
sonra Usturgon kalesi düşmana teslim edildiği zaman Anadolu beylerbeyliğinde 
bulunan Lala-Mehmet Paşa müdâfaa kumandam sıfatiyle nihayet kaleyi teslim 
mecburiyetinde kalmış ve gene yanında bulunan Peçevî-Ibrahim Efendi de teslim 
şartlarını müzakereye me’mur olup düşman ordusuna gönderilerek bir çok acı 
sözler işitmiştir; işte bundan dolayı peçevî bu sefer içeri girdiği zaman nasıl öc 
aldığını şöyle anlatır ;

«Anlar kal’ayı aldukda bize söyledüklerinden bir kaç mertebe ziyâde söyledüm 
ve nice cefâ’lar eyledüm; Cenâb-ı Rabb-ül-Alemîn ol mahalde duâmuz kabûl itmiş 
imiş, ayniyle nice istemiş isem öylece rûzî kıldı».

Usturgon kalesi üçüncü Mehmet devrindeki sukutundan Birinci Ahmed devrindeki 
istirdâdına kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 10 sene, 1 ay, 1 gün düşman elinde 
kalmıştır. — Bu seferki muhâsarası 1 ay, 5 gün sürmüştür ; Yukarda bu sene 
vukuatının «29 Ağustos,, fıkrasına bakınız.

Usturgon’la civârdaki kalelerin fethi Budin’i bir hudut şehri vaziyetinden kur
tarmış demektir. — Bu muvaffakıyyet üzerine bu sırada Rumeli beylerbeyliğinde 
bulunan meşhur Kanije müdâfii Tiryâki-Hasan Paşa ,<Weszprim/Veszprem/Bes- 
pirem» ve «Palota» kaleleri üzerine sevkedilmiş ve bunlar mukavemetsiz teslim 
olmuşlardır. — Gene bu sırada Bocskay’ın Türk kuvvetleriyle beraber teslim al
dığı Neuhausel =  Ujvar kalesi için aşağıda bu sene vukuâtının «20 Teşrinisani» 
fıkrasına bakınız).

18 Teşrinievvel =  5 Cumâda-l-âhire, SaJı : Büyük Avusturya akım.

(Usturgon fethi üzerine Lala-Mehmet Paşa Avusturya üzerine büyük bir akın 
hareketine karar vermiş ve kızkardeşinin oğlu olan Kanije beylerbeyi Sarhoş- 
İbrahim Paşa’yı Kırım hânının verdiği Tatar ve Bocskay’ın verdiği Macar atlıla
rından mürekkep yirmi bin kişilik bir kuvvetle Hırvatistan sınırlarından 
Styrie =  îstirya içlerine doğru salmıştır. Bunlar düşman arazisini yıkıp yaka
rak Koermend ve Steinamanger şehirlerini zabtetmişler ve bir çok esir ve gani-
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metle dönmüşlerdir. — Bu tarihten on sene evvel «Serdâr-ı-bî-âr» Koca-Sinan 
Paşa’nm korkakjığı yüzünden Türk Akıncı ocağı sönmüş olduğu için, o tarihten- 
beri akınlarda bilhassa Tatarlar kullanılmaktadır ; 1595 =  1004 vukuâtmın «27 
Teşrinievvel,, fıkrasına bakınız).

12 Teşrinisani =  1 Receb, Cumartesi: Bolvadin bozgunu.

(Yukarda 1603 =  1011 vukuatının «12 Nisan» fıkrasında gördüğümüz gibi, Ka- 
ra-Yazıcı’nın halefi olan kardeşi Deli-Hasan’ın İstanbul hükümetiyle anlaşıp 
Bosna valiliğini kabul etmesi üzerine Celâlî hareketinin başında bir reis yerine 
((Tavîl-BöIük-başı>> denilen «Uzun-Halil», «Kalender-oğlu Mehmed Ağa», «Kara- 
Said), ve «Saçlı» isimlerinde dört reis türemiş ve bunların en mühimmi sayılan 
Uzun-Halil Orta-Anadolu’da ve Kalender-oğlu ile Kara-Said de Aydın ve Saru- 
han taraflarında çok kuvvetli bir mücâdeleye girişmişlerdir ; üzerlerine giden ten
kil ordularıyla yapılan muharebeler yüzünden zavallı Anadolu mütemâdiyen ha- 
râb olmaktadır. — Bundan bir sene kadar evvel eski Haleb valisi Nasuh Paşa 
Celâlîlere karşı serdâr olup gitmişse de bir şey yapamadığı için, bu sefer Ana
dolu beylerbeyi Kej-dehan Ali Paşa Nasuh paşa ile birlikte harekete me’mur ola
rak Uzun-Halil’in üzerine sevkedilmiş, iki taraf Bolvadin köprüsünde karşılaşmış, 
Nasuh Paşa köprünün bir başına toplarım dizip âsilerin beriye geçemiyeceklerini 
zannetmişse de Celâlî atlıları bir hamlede beriye geçtikleri için «Osmanlu askeri 
bozulup ekseri kırılup ve tutulup tutulanlar dahî ekseri Tavîl önünde boyunları 
urulmuş»dur. Nasuh Paşa bu bâdireden öyle bir kaçış kaçmıştır ki „at başmı an
cak Seydişehrinde Pınar-başı nâm mevzi’de çekmiş»dir! Oradan Kütahya’ya gelen 
Nasuh Paşa kabahati Kej-dehan Ali Paşa’ya yükleyip boynunu vurdurduktan 
sonra derhal İstanbul’a gitmiş, pâdişâhın huzuruna çıkarak «feryâdcılığa geldü- 
ğün» arzetmiş ve Anadolu vaziyetini «Vükelâ ihmâlinden» mütevellid gösterip 
pâdişâhın bizzat sefere çıkmasını istemiştir. Bunun üzerine Birinci Ahmed bir 
Bursa seyahati yapıp dönmüş ve tabiî vaziyette hiç bir değişiklik olmamıştır).

20 Teşrinisani ;=  9 Receb, Pazar : Erdel prensi ve Macar krah Hân 
edilen tstvan Bocskay’ın Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet 
Paşa tarafından tetvici.

(AvusturyalIlara karşı Transyivania =  Erdel ısyânını çıkaran Macar asilzadele
rinden Bocskay’ın Türk himâyesine girmesi meselesi için yukarda bu sene vu
kuatının ,(14 Haziran» fıkrasına bakınız.

OsmanlI ordusunun gönderdiği yardım kuvvetleriyle AvusturyalIları bozgundan 
bozguna uğratan ve bir çok mühim kaleler zabteden Lala Paşa’nm Usturgon 
muhâsarası esnasında Almanların «Neuhausel» dedikleri Ujvar — Uyvar kalesini 
kuşatmış ve Paşa’nın yeniden yolladığı yardım kuvvetleri sâyesinde kaleyi tes
lim almıştır : Lala-Mehmet Paşa kendisini memnun edip büsbütün ısmdırmak 
için bu mühim mevkii Bocskay’a vermiş ve biraz sonra da Erdel prensliğiyle Ma
car krallığım verâset şartiyle kat’î surette kendisine tevcih eden fermanı gönde
rip tetvic merâsimine dâvet etmiştir; bu fermanın 22 Teşrinievvel =  9 Cumâda-1- 
âhire Cumartesi günü Saros-Patak kasabasında Bocskay’a tevdi olunduğu rivayet 
edilir.

Yeni Macar kralmın Lala Paşa tarafından kabulü Rakos sahrâsmdadır: Par
lak merâsimle toplar atılarak karşılanan kral Türk Vezir-i-a’zamının elini öp
müş ve bu gün yapılan tetvic merâsiminde Lala-Mehmet Paşa İstanbul’da yap
tırılmış olan murassâ tacı huzûrunda diz çöken Bocskay’m başına bizzat koy
muş, murassâ bir kılıç kuşatmış ve kendisini OsmanlI himâye ve tâbiiyyeti al-: 
tında Erdel prensi ve Macaristan kralı ilân etmiştir ; Tabiî bu «Macaristan»^
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AvusturyalIlardan zabtedilmiş olan «Yukarı-Macaristan»dır. Yeni kral tacını 
başına g-iydikten sonra tekrar elini öptüğü Vezlr-i-a’zama:
— Hâlâ biz Pâdişaha kul olduk : Akça ile alınan kul ekseriyyâ darb-u-ta’nîf 
havfinden kerhen kulluk ider; emmâ biz abîd-i ihsân olduğumuz cihetden ez-dil- 
ü-cân kemâl-i itâat ve meserret ile kulluk iderüz!
demiştir. Lala paşa buna cevap olarak pâdişâhın kendisini on sene için haraçtan 
muâf tuttuğunu ve ancak ondan sonra senede on bin duka altını haraç vereceğini 
tebliğ etmiş ve Bocskay da metbûuna karşı minnet ve şükran alâmeti olarak ev
velce OsmanlI hâkimiyyetinde iken AvusturyalIlar tarafından işgal edildikten son
ra kendisinin zabtetmiş olduğu «Lippa =  Lipva» ve «Jenoe =  Yanova» kalelerini 
âid oldukları Banat =  Tımışvar Beylerbeyliğine terketmiş olduğunu arzedip bir 
çok iltifata nâil olmuştur).

3 Kânunuevvel =  21 Receb, Cuma : Şark serdârı Cağal-oğlu Yusuf 
Sinan Paşa’nm ölümü.

(Yukarda bu sene vukuâtının «9 Eylül» fıkrasında Urmiye gölü civânnda Safa-: 
vîlere mağlûb olduktan sonra Van’a kaçtığını gördüğümüz Cağal-oğlu bu tarih
ten bir gün evvel bitkin bir halde Diyarbekir’e gelmiş ve nihayet bu gün «kesret-i 
gumûm-u-hümûmdan» ölmüş veyahut teessüründen zehir içerek bu memlekete 
zarardan ve felâketten başka bir şey vermiyen hayâtına hatime çekmiştir. Bu 
ikinci rivayet biraz zayıftır. — Bu tarihten bir iki gün sonra öldüğü hakkında da 
bir rivayet vardır.
İtalyan esirlerinden olmasına ve ana-vatanıyla ölünceye kadar alâkasını muhâ- 
faza etmesine rağmen üçüncü Mehmet devrinde 39 gün Sadârette bulunmuş olan Cağal- 
oğlu’nun lekeli ve karanlık şahsiyyeti için yukarda 1596=1005 vukuâtının «27 Teşrini
evvel» fıkrasına bakınız).

1605 —  1606 =  1014 

Türkiye’ye ilk tütün idhâli.

(Peçevî «Dühân-ı bed-bûy» diye «pis kokulu» gösterip aleyhinde bulunduğu tü
tünün ilk defa olarak 1009 =  1600 — 1601 tarihinde «Ingiliz keferesi» tarafından 
„bâzı emrâz-ı ratba şifâ olmak nâmına» ilâç gibi idhâl edilmiş olduğundan bah-: 
sederse de, umumiyetle işte bu 1014 r= 1605 — 1606 tarihi esas ittihaz edilir : 
Belki de bu tarihlerin birincisi tütünün idhâline, İkincisi de teammümüne âittir. Afyon, 
şarap ve kahve ile beraber «Alem-i safâ» mn «Anâsır-ı erbaası» işte bu tarihte 
tamamlanmış demektir : Kanunî devrinde İstanbul’a ilk kahve idhâli için ikinci 
ciltte 1555 =  962 vukuâtının son fıkrasına bakınız.
Kahve gibi tütün de ilkönce llmiyye sınıfının muhalefetiyle karşılaşmış ve hattâ 
onun gibi bunun da aleyhinde fetvâlar verilerek devir devir men’edilmiş, buna 
rağmen «bâis-i ibtilây-ı zurefây-ı diyâr,, olmuş, yasak edildikçe gizli içilmiş ve 
nihayet Ulemâ bile her ikisinin tiryâkisi olmakta hiçbir mahzur görmemiştir! _  
ilk tütün düşmanları Ulemâdan ibaret değildir : Peçevî-îbrahim Efendi gibi o 
devre göre Garp kültürüyle çok sıkı temasları olan münevverler içinde bile düş
manları vardır; bu büyük müverrih kahvehânelerin duman dolduğunu yana yakıla 
tasvir ettikten sonra İstanbul sokaklarının tiryaki lülelerinden çıkan dumanlarla 
ne hâle geldiğini şöyle anlatır :
«Esvâk-u-bâzârda dahî lüle ellerinden düşmez oldu, biribirinün yüzüne gözüne 
pof pof deyü esvâk-u-rnahallâtı dahî kokutdular ve hakkına nice yâve eş’yâr naz- 
midüp bî-münâsebet okutdular».
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Gene ayni menbâda o zaman çubukla içilen tütünün sebeb olduğru yangınlardan 
şikâyet edilmekte ve «def’i hâb» ile «rutûbet def’i»nden başka hiç faydası olma
dığından bahsedilmektedir).

1606 1014

16 Mart =s 7 Zülka’de, Perşenbe : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Lala-Mehmet Paşa’nın İstanbul’a avdeti.

(Şark serdârı Cağal-oğlu Sinan Paşa’mn ölümü ve Anadolu’da Osmanlı kuman
danlarının Celâlîlere karşı mağ:lûbiyyeti Garp cephesindeki son muvaffakıyyetlere 
mukabil Şark’da çok tehlikeli bir vaziyet ihdâs etmiş olduğu için, pâdişâhın daveti 
üzerine Lala-Mehmet Paşa Rumeli beylerbeyi Tiryâki-Hasan Paşa’yı Serdâr-Kay- 
makamlığmda bırakıp 4 Şevval =  12 Şubat Paza günü Belgrad’dan hareketle bu 
gün İstanbul’a gelip huzura kabul edilerek muvaffakıyyetlerinden dolayı pek çok 
iltifat görmüştür).
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21 Haziran =  14 Saf«r, Çarşanba : Vezir-i-a’zam Lala-Mehmet 
Paşa’nın ölümü ve Kapdan-ı-deryâ Derviş Mehmet Paşa’nm sadareti.

(Lala Paşa’nın ölümünü 15 Muharrem =  23 Mayıs Salı, 16 Muharrem =  24 Ma
yıs Çarşanba ve 17 Muharremi =  25 Mayıs perşenbe günlerine müsâdif gösteren 
rivayetler de vardır; burada esas ittihâz edilen «14 Safer =  21 Haziran Çarşan
ba» tarihi Paşanın akrabâsından olan ve 15 sene maiyyetinde bulunan Peçevî- 
îbrahim Efendi’nin iki muhtelif faslında «1015 Saferinün on beşinci günü ki 
yevm-ül-Erbeâ„ kay dine dayanmaktadır : Yalnız «Erbeâ =  Çarşanba» günü ha
kikî takvimde o ayın 15 ine değil, 14 üne müsâdif olduğu için Hicrî gün rakamı 
tashih edilmiştir.
Sokuîlu ailesinden olan Lala-Mehmet Paşa’nın sadâreti 1604 =  1013 senesi 5 
Ağustos =  9 Rebî’ül-evvel Perşenbe gününden bu güne kadar Milâdî takvim he
sabiyle tam 1 sene, 10 ay, 17 gün sürmüştür.
Garp cephesinde OsmanlIların perişan ve hattâ mağlûb vaziyetini askerî ve si
yasî muvaffakıyyetlerle ıslâh edip AvusturyalIlara karşı Erdel =  Transylva- 
nia ısyânını hazırlamak, ısyân reisi Bocskay’ı Erdel prensliğiyle Avusturya iş
galindeki Macaristan kralhğına tâyin etmek, başta Usturgon =  Gran şehri olmak 
üzere bâzı mühim kaleleri istirdâd ederek Budin’i bir hudut noktası vaziyetinden 
kurtarmak gibi büyük hizmetlerde bulunan Lala yahut Lâle-Mehmet Paşa Os
manlI tarihindeki devşirme vüzerâ içinde devlete zararı ve şerri dokunmayıp 
iyi bir isim bırakmış bir iki istisnâdan biridir ; Yukarda 1605 =  1014 vukuâtının 
„14 Haziran», «29 Ağustos», «8 ve 19 Eylül», «3 ve 18 Teşrinievvel» ve «20 Teşri- 
nisâni), fıkralarına bakınız.
Lala Paşa’nın halefi Derviş Mehmet Paşa tarafından zehirletildiği rivayet edilir : 
Bunun sebebi, son zamanlarda Bostancı-Başılıktan Kapdan-ı-deryâ olan Derviş 
paşa’nm Birinci Ahmed’e hulûl edip fevkalâde itimâdını kazanmak suretiyle 
«Mühr-i-Hümâyûn»a göz dikmiş olmasıdır. Son derece haris, tamahkâr, hunhar ve 
yalancılığıyla meşhur olan Derviş Mehmet ilkönce serdârlık meselesinde bir ta
kım entrikalar çevirmekle işe başlamıştır; Lala-Mehmet Paşa Belgrad’dan İstan
bul’a gelince Şark ve Garp cephelerine birer serdâr tâyin edilip kendisinin İstan
bul’dan Baş-kumandan vaziyetinde her iki cephe işlerini birden idare etmesi ta
karrür etmişse de, Sadâret-Kaymakamlığına geçmek istiyen Derviş Paşa Anadolu 
ve İran vaziyetlerini bahâne edip :

244 k r o n o l o j i  1606 =  1015



— Vezîr-l-a’zam Serdâr olmadukça bu İş bitmez!
diye pâdişâhı kandırarak Lala’yı Şark serdârlığına tâyin ettirmiş, Lala Paşa bil
hassa Bocskay’la elbirliği ederek mühim bir hareket yaptıktan sonra Avusturya
lIlarla gaalib vaziyette sulh akdetmek fikrinden bahsederek Şark’a gönderilme
mesini istirhâm etmişse de dinletememiş, gene ayni maksatla Garp serdârlığmı 
istemişse de gene reddedilmiş, bunun üzerine Kuyucu-Murad Paşa Garp serdâr- 
lığına tâyin edilip Lala Paşa da bir an evvel Şark'a hareket emrini almış ve işte 
bu yüzden nüzul isâbet ederek hastalanmıştır.

Derviş Paşa bu hastalığın «temaruz» olduğunu iddiâ ederek Lala’nın derhal ha-, 
reketi için padişahtan sert bir «Hatt-ı-Hümâyûn» istihsâl etmişse de, «temâruz» 
etmediği muâyene ile sâbit olunca, Lala Paşa’nın Portekizli veyahut «Portakal» 
ismindeki hekimini elde ederek hastanm ilâcına zehir koydurmuş ve işte bu su
retle Sadâret-Kaymakamlığına hâcet kalmaksızın kestirmeden Sadr-ı-a’zam olu
vermiştir!

Lala-Mehmet Paşa’mn cenâzesi Eyüp’de akrabâsından olan Sokullu-Mehmet Pa- 
şa’nın türbesine defnedilmiş ve o kadar büyük hizmetlerine rağmen halefinin em
riyle bütün serveti zabtedilip öksüz çocukları nafakaya muhtaç bırakılmıştır).

25 Haziran =  18 Safer, Pazar : Yeni Şark serdârı Deli-Ferhad Pa- 
şa’nın İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Lala-Mehmet Paşa’nın son günlerinde Şark buhrânının nVezır-i-a’zam serdâr 
olmadukça» halledilemiyeceğini söyliyen Derviş Paşa selefinin felâketine sebeb 
olup yerine geçince pâdişâhı kandırıp İstanbul’da kalmış ve Şark serdârlığına 
çılgınlıklarıyla «DeliyDîvâne» lâkabını almış olan Ferhad Paşa’yı tâyin edip bu 
gün Üsküdar karargâhına geçirmiştir.

Bostancı-başılıktan yetişmiş olan Deli-Ferhad Paşa Bursa’ya ve oradan da ancak 
Konya’ya kadar gidebilmiştir : Bunun deliliği askerde inzibattan eser bırakma
mış, bir gün Sipâhiler ulûfe isteyince kendisinin de sipâhî olduğu halde ulûfe al
madığını söylemiş ve bunun üzerine asker çadırını taşlamıya başlayınca o da 
eteğine taş doldurup askerle beraber taşladıktan başka, isyan alâmeti olarak 
kendi otağının iplerini bizzât kesmiştir! Serdârın bu gibi delilikleri Anadolu’daki 
Celâli ısyânımn büsbütün alevlenmesine sebeb olmuş, Deli-Ferhad paşa Konya’ya 
kapanmış ve bir rivayete göre azledildikten sonra teessüründen ölmüştür.

Deli-Ferhad Paşa’nın İstanbul’dan hareketini «4 Safer =  11 Haziran P a z a r v e  
«8 Safer =  15 Haziran Perşenbe» günlerine müsâdif gösteren rivayetler yanlıştır).

19 Eylüî =3 16 Cumâda-l-ûlâ Salı: Canbulad/Canbulat-oğîa isyâıu 
hakkında İstanbul’a acı haberler gelişi.

(Canbulat âilesi vaktiyle Kilis taraflarına yerleşmiş büyük bir Türk yahut Kürt 
âilesidir : Bu âile mezheb itibariyle Dürzi’dir. Bunların Eyyûbilerden oldukları 
hakkında da bir rivayet vardır. Şimdi bu âile Lübnan’da ve bilhassa Sayda’dadır 
ve dil bakımından tamamiyle araplaşmıştır.
Aileye adını veren Canbulât-ibni-Kaasım İkinci Selim devrinde Kilis beyliğine tâ
yin edilmiş ve kendisinden sonra bu beylik ocaklık şeklinde oğlu Hüseyn Paşa’ya 
intikal etmiştir. Daha sonra Haleb beylerbeyliğine tâyin edilen Canbulat-zâde 
Hüseyn Paşa nihayet Cağal-oğlu’nun son Şark seferine iştirak etmekte gecikmiş 
olmak bahânesiyle Van’da idâm edildiği için, maiyyetindeki askerler Haleb’e dö-: 
nüp orada kendisine vekâlet eden yeğeni Ali Paşa’yı başlarına geçirip ısyân etmiş
lerdir : Yukarda 1605 =  1014 vukuâtının «9 Eylül» fıkrasına bakınız.

1606 =  1015 O S M A N L I  T A R İ H İ  245



Avusturya ve İran muharebeleri ve Anadolu’daki Celâli isyanlarıyla meşgul olan 
İstanbul hükümeti Canbulat-zâde Ali Paşa’ya Haleb beylerbeyliğini tevcih etmek 
suretiyle işi yatıştırmak istemişse de muvaffak olamamış, Ali paşa Lübnan Dürzi 
şeyhi Ma’n-oğlu Fahrüddin’le birleşerek Osmanlı tarafdârı olan ve bizim menbâ- 
larda «Emir Seyf-oğlu Yûsuf» denilen Trablusşam valisi „Hmîr Yüsuf-ibnü-Sayrâ»yı 
Hama’da mağlûb edip Trablus’a kapanmak mecburiyetinde bıraktıktan sonra 
Şam taraflarını yağma ve tahrib etmiş ve bir taraftan da nüfuzunu Adana 
taraflarına doğru yaymış olduğu için, İstanbul’dan Haleb beylerbeyliğine 
tâyin edilip yola çıkarılan Tırnakçı-Hasan Paşa kardeşi ve eski Yeniçeri-ağası 
Hüseyn Paşa’yı Adana civârına gelen «Cemşîd» ismindeki kumandanı vasıtasıyla 
bastırıp telef ettirmiştir ; Devletin Suriye hâkimiyyetini tehlikede gösteren bu 
kara-liaberlerin işte bu gün İstanbul’a geldiği rivayet edilir.
Kendi nâmına sikke kestiren Canbulat-oğlu büyük ve muntazam bir ordu teşkil 
ettiği gibi, Şimalî-Suriye ve Adana havâlisinde müstakil bir devlet sahibi hâline 
gelmiş ve hattâ Avrupa ile münâsebete bile girişmiştir ; Meselâ Toskana hüküme
tiyle bir muâhede akdetmi-ş olduğundan bahsedilir. — Canbulat-oğlu’nun akıbeti 
için aşağıda 1607 =  1016 vukuatının «23 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız.

20 Teşrinievvel =  17 Cumâda-i-âhire, Çarşamba : Zsitva-torok sulh 
müzâkerelerinin başlaması.
(Bâzı OsmanlI menbâlarında «Jitva-boğazı,, denilen «Zsitva-torok/Sitvatorok» 
mevkii Macaristan’da Usturgon =  Gran şehriyle OsmanlIların nKomran» dedikleri 
«Komorn» kalesi arasında ve Zsitva/Sitva suyunun Tuna’ya döküldüğü noktadadır. 
Yıllardanberi bir çok defa başlayıp neticesiz kalan Osmanlı - Avusturya sulh 
müzâkereleri nihayet işte burada kat’i bir neticeye bağlanmak üzere bu gün 
tekrar başlamıştır : Budin valisi Ali Paşa’nın riyasetinde Budin Kadısı Hâbil 
Efendi, Ali Paşa kethudâsı Kadım/Kadınım Ahmed yahut Adem Efendi ile Bu
din eşrâfından Nasruddin-zâde Mustafa Efendi’den mürekkep Osmanlı hey’eti- 
murahhasası Usturgon’dan kayıkla çıkıp Zsitva-torok’a gelmiş ve Komorn mu
hafızı Baron de Mollard’ın riyâsetinde altı kişiden mürekkeb olan imparatorluk 
hey’et-i-murahhasasıyla müzâkereye başlamıştır. Bâzı çetin safhalar geçiren bu 
müzâkereler 23 gün sürmüştür ; Aşağıki fıkraya bakınız.
Bâzı OsmanlI menbâlarında Zsitva-torok müzâkereleri «1 Receb =  2 Teşrinisani» 
Perşenbe günü başlamış gösterilir).

11 Teşrinisâni =  10 Receb, Cumartesi: Zsitva-torok suUıü, Avrupa 
diplomasisinde Türk üstünlüğünün nihayet bulması ve müsavat esası
nın başlaması.

(Yukarıki fıkrada başladığını gördüğümüz sulh müzâkereleri Türk milleti ve 
Türk tarihi için çok elim bir muâhede imzâsiyle neticelenmiştir ; Umumiyetle 
,(Zsitva-torok muahedesi» ismiyle amlan bu tarihî vesika 20 sene için akdedil
miştir ve 17 maddeden mürekkeptir.
Bunların en mühimleri şöyle sıralanabilir :
1 — Avusturya’nın bu son harbe kadar Osmanlı imparatorluğuna vermekte ol
duğu otuz bin duka altını tutarındaki senevî haraç ilga edilmiştir.
2 — Sulh akdi üzerine imparator ikinci Rodolphe yalnız bir defaya münhasır ol
mak üzere Türk pâdişahma iki yüz bin kuruş tazminat verecektir : Bu para, tak
riben altmış yedi bin duka altını tutmaktadır.
3 — Zsitva-torok muahedesinin tasdikinden itibaren her üç senede bir ihtiyarî 
hediyeler verilecekse de, bunların kıymet ve mıkdârı muayj’en olmıyacaktır.
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4 — Türk pâdişâhiyle Avusturya/Almanya imparatoru muhaberelerinde müsâvât 
kaidesine riâyet edeceklerdir.
5 — OsmanlI devleti bu gibi muhâberelerde Avusturya imparatoruna o zamana 
kadar olduğu gibi «kral>> demeyip «Roma çâsârı» ünvâniyle hitâb edecektir : Bu 
ünvandaki «çâsâr» kelimesi «Kayser =  imparator,, dan muharreftir.
6 — İki taraf birbirinin arazisine tecâvüz etmiyecek ve bu gibi tecâvuzlarda ali‘- 
nabilecek esirler mütekabilen iâde edileceği gibi, zarar ve ziyanlar da karşılıklı 
olarak tazmin olunacaktır.
7 — Bu gibi hudud-boyu ihtilâflarında Osmanlı imparatorluğu nâmına Budin 
beylerbeyi ve Avusturya imparatorluğu nâmına da Raab =  Yanık-kale kuman
danı hakem olacaktır.
8 — Bu muâhede yalnız Birinci Ahmed’le İkinci Rodolphe için değil, bunların 
halefleri için de mecburî mâhiyettedir.
9 — ispanya kralı da bu muâhedeye iltihak ve iştirâk etmek salâhiyetini hâizdir. 
Sonraları bir kaç defa ta’dil ve tecdid edilmiş olan bu muahedenin en mühim hu
susiyeti, Kanunî Sultan Süleyman’ın Avrupa’ya resmen kabul ettirmiş olduğu 
Türk üstünlüğüne nihayet verip Türkiye ile Avrupa devletleri arasında hukukî 
bir müsâvâta yol açmış olmasında gösterilir : Çünkü Kanunî devrinde 1533 =  939 
senesinin 22 Haziran =: 29 Zülka’de Pazar günü akdedilen İstanbul sulhü muci
bince Avusturya hükümdarı Osmanlı pâdişâhını metbû addedip Vezir-i-a’zamla 
müsavi sayılmıştır ve gene Kanunî’ni'n 1547 =  954 senesi 8 Teşrinievvel =  23 
Şa’ban Cumartesi günü tasdikiyle mer’iyyete girmiş olan Türkiye - Almanya - 
Avusturya sulh muâhedesi de Türk pâdişâhını yeryüzünün yegâne imparatoru 
ve pâdişahlar pâdişâhı sayan Osmanlı telâkkisinin en büyük Avrupa devletleri 
tarafından resmen kabulü demektir; Almanya imparatorluğunu haraca bağlıyan 
bu muâhede mucibince Charles-Quint imparator değil, ancak «Vilâyet-i ispanya 
kralı»dır ve Almanya, İspanya, Holânda, Napoli ve diğer bir takım Avrupa mem
leketleriyle Amerika’daki İspanyol müstemlekelerine hükmeden Charles-Quint’- 
in bu vaziyeti kabule mecbur olması, Avrupa’nın Türk üstünlüğüne resmen bo
yun eğmesinden başka bir şey değildir. O tarihten itibaren akdedilen sulh muâ- 
hedeleri hep işte bu «Türk üstünlüğü,, düsturunun hukukî müeyyideleri mahiyetin
dedir : Yukarda gözden geçirdiğimiz dokuz esasın dördüncüsüyle beşincisi işte bu 
üstünlük prensipine nihayet verip «Müsâvât» esasını kurmuş olduğu için, Dev- 
letler-hukuku bakımından çok mühim bir dönüm noktası sayılır. Bu vaziyete göre, 
yukarda bahsi geçen 1533 =  939 İstanbul sulbünden bu Zsitva-torok muâhedesine 
kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 73 sene, 4 ay, 9 gün Türk-üstünlüğü Avrupa 
Devletler-hukukuna hâkim bir prensip rolü oynarnış demektir.
«Serdâr-ı bî-âr,, denilen Koca-Sinan paşa isminde harîs bir devşirmenin şahsî 
ihtirâsâtı uğrunda açmış olduğu bu uğursuz Avusturya seferi 1593 =  1001 senesi
4 Temmuz =  4 Şevvâl Pazar gününden bu güne kadar Üçüncü Murad, üçüncü 
Mehmet ve Birinci Ahmed devirlerinde Milâdî takvim hesabiyle tam 13 sene, 4 ay,
8 gün sürmüştür).

9 Kânunuevvel =  8 Şa’ban, Cumartesi: V e^ -i-a ’zam Derviş Pa- 
şa’mn idamı.

(Boşnak devşirmelerinden olan ve muhtelif menbâlarda «Gaayet zâlim-ü-mez- 
mûm ve tamma’-ı bed-rüsûm», «Zehri gözünde bir mâr-ı gezende» diye tasvir 
edilen Derviş Paşa’nın idâmına tamahkârlığı sebeb olmuştur : Rivayete naza
ran Vezir-i-a’zam Demir-kapu civârında muhteşem bir konak yaptırmış, vekil
harcı olan Yahudi sarrafı masraf defterini gösterince paşa çok görüp hiddetlen
miş, Yahudi de can kaygısına düşüp hesap sorulduğu için defteri gösterdiğinden 
ve para istemediğinden bahsederek bütün masârifi hediye şeklinde der’uhde 
etmiş olduğunu söylemiş, fakat bir taraftan da intikam almıya karar vere
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rek paşanın konafından padişahın sarayına gizli bir tünel açtırdıktan sonra 
Derviş Paşa’nın düşmanı olan Kapu-ağasma giderek paşanın padişaha kasdet- 
mek için yeraltından yol açtırdığ-ını söyleyip tüneli göstermiş ve işte bunun üze
rine mesele padişaha aksedince Derviş Paşa sarayda boğularak idâm edilmiştir ; 
Boğulduktan bir müddet sonra cesedinde hayat eseri görüldüğü için Birinci Ah- 
med’in kendi eliyle kafasını kesmiş olduğu hakkında bile bir rivayet vardır. Se
lefi Lala-Mehmet Paşa’yı zehirletmiş olduğundan bahsedilen bu zâlimin âkıbetî 
halka çok geniş bir nefes aldırmıştır.
Derviş Mehmet Paşa’nın sadâreti bu 1606 =  1015 senesi 21 Haziran =  14 Safer 
Çarşanba gününden bu güne kadar tam 5 ay, 18 gün sürmüştür, idâmı için 9 
Şa’ban =  10 Kânunuevvel, 10 Şa’ban =  11 Kânunuevvel ve hattâ 15 Şa’ban =  İS 
Kânunuevvel tarihleri de rivayet edilir : Fakat gün ismi «Sebt =  Cumartesi» 
gösterildiğine göre bizim burada en kuvvetli rivayet olarak kaydettiğimiz 8 Şa’
ban tarihine tesadüf ettiği anlaşılmaktadır; 15 Şa’ban tarihi de Cumartesine te
sadüf etmekle beraber bu rivayet zayıftır).

11 Kânunuevvel =  10 Şa’ban, Pazartesi : «Mühr-i-Htimâyûn»un 
Garp serdârı Kuyucu-Murad Paşa’ya gönderilmesi.

(Anadolu Türklerine karşı işlediği şenî zulümler ve müdhiş cinâyetlerle meşhur 
olan ve ihtiyarlığından dolayı «Koca-Murad Paşa» ismiyle de anılan bu kanlı 
Hırvat devşirmesinin fecî şahsiyyeti için aşağıda 1611 =  1020 vukuâtının «5 
Ağustos» fıkrasına ve Garp serdârlığı için de yukarda bu sene vukuâtının «21 
Haziran» fıkrasına bakınız).

1607 =  1015 

17 Kânunusâni == 18 Ramazan, Çarşanba : Kalender-oğlu’nun Nil 
zaferi.

(Celâli hareketinin meşhur reislerinden Kalender-oğlu Mehmet Ağa için yukar
da 1605 =  1014 vukuâtınm «12 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. — Kalender- 
oğlunu tenkile Anadolu beylerbeyi Balıkesirli-Hüseyn ve eski Anadolu beyler
beyi Ahmed paşalarla Saruhan beyi Hacı Bey sevkedilmişse de bunlar Nif civâ- 
rında oldukları için Kalender-oğlu Saruhan’ı zabtetmiştir : Bu vaziyetten telâşa 
düşen İstanbul hükümetinin Bursa’yı muhâfaza tedbirleri ittihâz etmiş olduğun
dan bahsedilir).

1607 =  1016 

15 Haziran =  19 Safer, Cuma : Celâli isyanlarım tenkil için Anadolu 
serdârlığına tâyin edilen Vezir -i-a’zam Kuyucu-Murad Paşa’nın İstan
bul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Bu sırada Anadolu İle şimalî Suriye âdetâ baştanbaşa bir isyan sahnesi halin
dedir ve hemen her tarafta Celâli reisleri türemiştir ; Bunların en mühimleri 
Saruhan taraflarında Kalender-oğlu, Aydın havâlisinde Türk-Yusuf Paşa, Silif
ke’de Muslu-Çavuş, Kırşehir’de Meymun ve nihayet Haleb’de de meşhur Can- 
bulat-oğlu Ali Paşa gibi şahsiyyetlerdir. Kuyucu’nun serdârlığı işte bunlarla 
bunlara tâbi olan ikinci derecedeki âsileri te’dib edip Anadolu’yu yatıştırarak 
tekrar Osmanlı idaresine almak içindir. Serdârın ilk hedefi Canbulat-oğlu’nun 
merkezi olan Haleb’dir : Şimalî-Suriye’de ayrı bir hükümet kurmuş olan Can-
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bulat-oğul Ali Paşa için yukarda 1606 =  1015 vukuâtmın «19 Eylül» fıkrasına 
bakınız).

3 Temmuz =s 1 Rebî’ül-evvel, Pazartesi : Kuyucu-Murad Paşa’mn 
Üsküdar’dan hareketi.

(Canbulat-oğlu’ndan Haleb’in istirdâdmı ilk hedef ittihâz eden Kuyucu Paşa yol 
boyunda Anadolu âsilerine karşı da bir takım teşebbüslere girişmiştir; bunların 
en mühimleri Konya, Karaman ve Ereğli konaklarında ittihâz ettiğ'i tedbirlerdir» 
İstanbul hükümeti biraz evvel Kalender-oğlu’nu yatıştırmak için kendisine Ankara 
beyliğini tevcih etmişse de, AnkaralIlar mukavemet gösterdikleri için Kalender- 
oğlu şehri muhasara etmiş ve ahâli de serdârdan imdad istemiş olduğu için Kuyu- 
cu-Murad Paşa Konya’dan Tekeli-Mehmet Paşa kumandasında mühim bir kuv
vet göndermişse de Mehmet Paşa âsilere mağlûb olup Ankara kalesine kapanmak
tan başka bir şey yapamamıştır. — Silifke’deki Muslu-Çavuş üzerine de Kara- 
man’dan bir kuvvet sevkedilip bir kaç kale zabtedilerek bunların ahâlisi kılıçtan 
geçirilmiş, fakat sarp yerlerdeki müstahkem mevkilerine çekilen âsiler tamamiyle 
tenkil edilememişlerdir. — En mühim muvaffakiyet Ereğli’den Canbulat-oğlu’nun 
Adana valisi vaziyetinde bulunan Cemşîd üzerine gönderilen kuvvet tarafından 
elde edilmiştir ; Bu kuvvet âsileri mağlûb etmiş ve firâra mecbur olan Cemşîd bir 
daha ortaya çıkmamıştır.

Kuyucu-Murad’m bu sefer esnâsında Anadolu Türklerine karşı irtikâb ettiği zu
lümlerle cinâyetler akla sığmıyacak nisbetleri bulmuştur : Bu kanlı Hırvatın na
zarında kabahathyla kabahatsizin hiç bir farkı olmadığı Osmanlı menbâlarında 
bile itirâf edilir; meselâ Konya’da hükümete tarafdâr olan Sirâc-zâde Ahmed 
Bey’i sırf nüfuzlu bir şahsiyyet olduğu için idâm ettirip kuyuya attırmış ve «Kon
ya çayırında eşkıyâ cüsselerinden çâhlar doldurmuş»dur : Fakat bu «eşkıyâ», âsi
lere taraf darlıkla ithâm edilen bir takım zavallılardır ve hattâ ekserisi masumdur).

23 Teşrinievvel =  2 Receb, Salı : Oruç-ovası zaferi.

(Adana’dan Haleb üzerine yürüyen ordu bu sabah Oruç-ovasında Canbulat-oğlu 
Ali Paşa ile müttefiki olan Lübnan Dürzü şeyhi Ma’n-oğlu Fahrüddin’in müşterek 
kuvvetleriyle karşılaşmış, âsilerin sulh teklifi reddedilmiş ve bunun üzerine girişilen 
muharebe büyük bir zaferle neticelenerk :

«Gurûba dek rüûs-i maktûa-i a’dâdan defterle mazbût-ül-aded yirmi altı bin kelle-i 
beride pişgâh-ı Behrâm-iktidâra getürülüp otâk-ı zer-nitâk önünde püştevâr yığıl
mıştır».

Canbulat-oğlu Kilis üzerinden Haleb’e kaçıp artık orada tutunamıyacağını anlayın
ca Anadolu’ya geçerek Eskişehir'e gitmiş, oradan ihtiyar amcası Haydar Beyle 
Kethudâsı Hüseyn Ağa’yı gönderip affini istihsâl ettikten sonra İstanbul’a gelip 
Tımışvar beylerbeyliğine tâyin olunmuşsa da sonradan Kuyucu’nun emriyle Bel- 
grad’da idâm edilmiştir. — Oruç-ovası muharebesine Rumeli beylerbeyliğinde bulu
nan Kanije müdafii Tiryâki-Hasan Paşa da iştirâk etmiştir).

30 Teşrinievvel =  9 Receb Salı : Kilis’in işgali.

(Kilis şehri İkinci Selim devrindenberi Canbulat âilesinin ocaklığıdır : Yukarda
1606 =  1015 vukuâtmın «19 Eylül» fıkrasına bakınız. Ali paşa’nın burada bulunan 
bütün malı, mülkü zabtedilip hâzineye devrolunmuştur).

1607 =  1016 O S M A N L I  T A R İ H İ  249



9 Teşrinisani =  19 Keceb, Cmna: Haleb şehrinin işgali.

<Ordu gelir gelmez şehir derhal teslim olmuş, Canbulat tarafdarlan karargâha 
getirilip kılıçtan geçirilerek başlardan kuleler yapılmış ve tabiî kurunun yanında 
yaş da yanmıştır! _  Ali Paşa’nın seğbanları kaleye çekilip mukavemete geç
mişlerdir).

13 Teşrinisani =  23 Receb, Saiı : Haleb kalesinin teslim olması.

(üç gün mukavemet eden seğbanlar canlarına dokunulmamak şartiyle ve bil
hassa «her birine müstakillen hatt-ı eman» verilmek suretiyle teslim olmuşlarsa 
da, kaleden çıkar çıkmaz derhal kılıçtan geçirilmişlerdir! — Haleb valiliğine Diş* 
lenk-Hüseyn Paşa tâyin edilmiş Tiryaki Haşan Paşa Rumeli beylerbeyliğinden 
vezârete yükselerek İstanbul’a gitmiş. Kuyucu Haleb’de kalmış ve asker de 
muhtelif kışlaklara dağıtılmıştır).

1608 =  1017

17 Nisan =  1 Muharrem, Perşenbe : Kuyucu-Murad Paşa’nın Haleb 
şehrinden ordu karargâhına çıkışı.

(Yukarda 1607 =  1016 vukuâtmın «2 Temmuz^, fıkrasında Ankara’yı mulıâsara 
«tmiş olduğunu gördüğümüz Kalender-oğlu oradan kalkıp Bursa’ya gelmiş ve 
şehri zaptedip kış mevsimini burada geçirmiştir : Bu müddet zarfında Kuyucu- 
Murad Paşa Celâlîlerin ikinci derecedeki reislerini siyasî tedbirlerle birbirine kır
dırdığı için, şimdi meydanda en mühimleri olan ve Anadolu saltanatına göz ko
yan Kalender-oğlu Mehmet Ağa yahut Paşa ile ona tâbi olan Kara-Said ve «Bi- 
râder-i Tavil» denilen Meymun’la Aydın ve Saruhan taraflarındaki Yusuf paşa 
kalmış ve bir de 1607 =  1016 vukuâtmın «15 Haziran» ve «2 Temmuz» fıkraların
da bahsi geçen Muslu-Çavuş Silifke havâlisinde tutunmuştur. Kalender-oğlu işte 
bu Muslu-Çavuş’la da münasebete girişmiş ve hattâ yazdığı mektupta zaferlerini 
şöyle anlatmıştır :
«Sergüzeştimüz âlemine ma’lûmdur. Fitne-engiz ve ahd-şiken Osmâniyân müte- 
gallibe olmağla gururları kemâle irüp âleme cevr-ü-cefâyı pîşe kılmağla tâatle- 
rinden yüz çevirüp ızhâr-ı hulûsu terk eyledükten sonra pâyıtahtları olan Bur- 
sa’da kışladuk. Mukaabelemüze gelen vükelâ münhezim ve pâymâl olduktan son
ra Mihaliç ve Aydın ve Saruhan illerini yağma ve tâlân eyleyüp ganâim-i bî- 
şümâr ile dernek ve cem’iyyetimüz yevmen-fe-yevmen ziyâde olup Konya şehrine 
geldüğümüzde Karaman beğlerbeğisi Deli-Zülfikar Paşa anda mevcûd bulunup 
kal’aya kapandı».
Kalender-oğlu’nun mukabelesine geldiklerinden bahsettiği hükümet kuvvetleri 
Nakkaş-Hasan Paşa kumandasında gelip Ulubad suyu civârında mağlûb olan 
bir kuvvetle Silistre beylerbeyi Mi’mâr yahut Dalgıç-Ahmed Paşa kumandasında 
gönderilip Manyas gölü sâhilinde perişan olan diğer bir kuvvettir : Dalgıç Paşa 
işte bu bozgunda yaralanıp ölmüştür. Haleb’de «Hatt-ı emân,, alıp teslim olan 
âsilerin başlarına gelen âkıbet Kalender-oğlu’nda artık Osmanlıya itimad hissin
den hiç bir eser bırakmamıştır; gene ayni mektubunda bu noktayı da şöyle anlatır: 
«Bu âna gelince Âl-i-Osman tarafından min-vechin kat’ı ümid eylemeyüp ser- 
keşlük olunmazdı : Canbulat-oğlu vak’asmdan sonra min-ba’din OsmanlI tarafın
dan kat’-ı ümid idüp can tende oldukça serfürû eylemek yokdur».
Kalender-oğlu Kuyucu-Murad Paşa’yı temizlemek suretiyle vâsıl olmak istediği 
hedefi de şöyle anlatmaktadır :
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«Hak-Teâlâ muîn olursa yanumuzda olan bî-şümâr kârgüzâr dilâverler ile ol ko
ca fertûtu ber-taraf eyleyüp Üsküdar’dan berüsünü Osmanlu’ya feragat itdürmek 
vardur; Eger fırsat Koca’nun olursa hod biziim İtdüğümüz işler dillerde dâstân 
olduğu hemen bize kâfîdür».

İstanbul hükümeti işte bundan dolayı Üsküdar muhafazasına ehemmiyet vererek 
Hadım-Yusuf Paşa’yı muhâfızlığa me’mûr etmiştir.

Kalender-oğlu’nun ordusuna, Kuyucu’nun kışın birbirine vurdurduğu Celâlîlerin 
kılıç-artıkları da iltihak ettikleri için, maiyyetindeki kuvvetlerin otuz bini bul
duğundan bahsedilir. _  Bu sırada Baş-defterdar Etmekci/Ekmekci-zâde Ahmed 
paşa vezâret pâyesiyle Rumeli beylerbeyliğine tâyin edilip Kuyucu’nun ordusuna bir 
mıkdar kuvvetle para götürmeye me’mur edilmiş olduğu için, Bursa’dan Hamîd ve 
Karaman taraflarına hareket etmiş olan Kalender-oğlu pusu kurup beklemiye 
başlamış ve Kuyucu işte bu vaziyetten haberdâr olarak Halep karargâhından bir 
an evvel harekete karar vermiştir).

15 Haziran =  1 Rebî’ül-evvel, Pazar : Kuyucu-Murad Paşa’nın 
Haleb önlerinden hareketi.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz tehlikeli vaziyetten dolayı ordunun toplanması 
tamamlanmadan hareket edilmiştir. Bu hareket Kalender-oğlu’na karşıdır).

23 Haziran =  9 Rebî’ül-evvel, Pazartesi: Ordunun Maraş’a muva
salatı.

(Burada ordu bakıyyelerinin toplanması için 20 gün kalınmıştır. — Kalender- 
oğlu’nun 20 bin kişilik bir kuvvetle Gögsun-derbendi ağzında bulunduğu casuslar
dan öğrenildiği için, derhal sevkedilen bir pişdar kuvvetiyle derbend işgal edil
miştir).

5 Ağustos =  23 Kebî’iil-âhir, Salı : Kalender-oğlu’nun Alaca-çayır 
bozgunu.

(Umumiyetle 23 ve 24 Rebî’ül-âhir «Selâse» gününden bahsedilirse de, hakikî tak
vimde «Selâse =  Sah» günü o ayın 22 sine müsadiftir ; Hammer’in gösterdiği 
«8 Temmuz =  24 Rebî’ül-evvel Salı,, tarihi doğru değildir. — Alaca-çayır Göğsün 
ovasmdadır. — Mevcudu 20 bin gösterilen Kalender-oğlu ordusunda «Şâhî-darbzen» 
denilen 20 bÜ3mk top da vardır. — Muharebe çok şiddetli olmuş, Kuyucu-Murad ih
tiyarlığına rağmen bizzat harbe iştirâk etmiş, Osmanlı ordusu bilhassa sayı üs
tünlüğünden dolayı muzaffer olmuş ve bu netice üzerine Kalender-oğlu artık 
Anadolu’da tutunamıyacağmı anladığı için bir kaç bin kişilik maiyyetiyle bera
ber İran’a kaçıp Safavîlere iltica etmiştir : Buna mâni olmak için bir takım ta
kip müfrezeleri sevkedilmişse de faydası olmamıştır. — Alaca-çayır vak’asmdan 
sonra ordu Çubuk-ova’ya geldiği zaman Bağdad’da ısyân etmiş olan „Tavîl-oğlu 
Mustafa»nın tenkil edildiği haber alınmıştır: Anadolu’daki Celâlî isyanları esna
sında Bağdad’da idareyi eline ahp İstanbul hükümetine isyan eden Bölük-başı 
Tavil-Ahmed-oğlu Mehmet orada kendi adamlarından biri tarafından öldürüldük
ten sonra yerine geçen kardeşi Tavîl-oğlu Mustafa da bu sefer Kuyucu’nun sevket- 
tiği Cağal-oğlu Mahmud paşa’ya mağlûb olmuş ve bu suretle Bağdad gailesi de 
halledilmiştir).
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2 Eylül =  21 Cumâda-l-ûlâ, Salı : Kara-Hasan-gediği’nde «Birâder-i 
Tavîl» denilen Meymun’un bozulması.

(Bâzı menbâlarda «23 Cumâda-l-ûlâ Selâse» gününden bahsedilirse de hakikî 
takvimde «Selâse =  Salı» o ayın 21 ine müsadiftir. _  Celâli reislerinden olan 
bu «Birâder-i Tavîl», yukarda 1603 =  1011 vukuatının «12 Nisan» ve 1605 =  1014 
vukuâtının da «12 Teşrinisani» fıkrasında bahsi geçen ve «Tavil-Bölük-başı» de
nilen «Uzun-Halil»in kardeşidir ve ismi de «Meymun»dur; Hammer bunu Uzun- 
Halil’in oğ-lu gösterir. Bu âsi altı bin kişilik bir kuvvetle Kırşehir havalisini yağ
ma ve tahrib ettikten sonra Kalender-oğlu’na iltihak edip İran’a geçmek istemişse 
de Kuyucu-Murad derhal tâkibe geçip Şarkı-Karahisar civârındaki «Kara-Hasan 
gediğ'i»nde mağlûb etmiş ve kesik başlarla cesedlerden alelusul kuleler kurdur- 
muştur! Karahisar civârından Bayburd önlerine gelen Kuyucu kan dökme hırsını 
orada da tatmin için suçlu ve suçsuz ayırd etmiyerek binlerce insan öldürüp kesik 
başlarını «dağlar gibi yığdırmış»dır!).

18 Kânunuevvel =  10 Ramazan, Perşenbe : Vezir-i-a’zam Kuyucu- 
Murad Paşa’nm İstanbul’a avdeti.

(1607 =  1016 senesi 15 Haziran =  19 Saf er Cuma günü Üsküdar karargâhına ge
çişinden bu güne kadar 1 sene, 6 ay, 3 gün sürmüş olan bu tenkil seferinde Şi
malî- Suriye’deki Canbulat-oğlu ısyâniyle Kalender-oğlu ve Tavil-oğlu gaileleri 
bastırılmış ve artık Aydın, Saruhan ve Menteşe havalisindeki Yusuf Paşa ilE 
İçel’deki Muslu-Çavuş’dan başka âsi kalmamıştır. Pâdişâh Kuyucu-Murad’a ol
duğu yerde kışlayıp baharda îran seferine çıkmasını emretmişse de, payitahttaki 
rakiplerinin faaliyetinden kuşkulanan Kuyucu bu emri dinlemeyip âdetâ Celâlîlik 
ederek bundan bir gün evvel Üsküdar’a gelmiş ve bu gün de merâsimle karşılana
rak İstanbul’a geçmiştir : Bu merâsim esnâsında dört yüz Celâlî bayrağı teşhir 
ettirerek şehre girdiğinden bahsedilir. — Zâlim serdârın İstanbul’daki düşmanları 
onu bilhassa Canbulat-oğlu’nun mallarını müsâdere ederken bir çok şeyleri iç 
etmiş olmakla ithâm etmişlerdir! — Kuyucu’nun İstanbul’a muvasalatını „8 Ra
mazan Selâse =  16 Kânunuevvel Salı» tarihine müsadif gösteren bir rivayet de 
vardır).

1609 =  1018

15 Haziran =  12 Rebî’ül-evvel Pazartesi : Vezir-i-a’zam Kuyucu- 
Murad Paşa’nm «Ac«m seferi» bahanesiyle Üsküdar’a jçeçip Celâlî ba- 
kıyyelerine karşı siyasî tedbirlerle meşgul olması.

(Haydarpaşa’da karargâh kuran Kuyucu-Paşa’nm maksadı Iran seferini bahâne 
ederek Aydın ve Saruhan taraflarındaki âsi Yusuf Paşa ile Silifke’ye hâkim 
olan Muslu-Çavuş’u tuzağa düşürmektir : Kalender-oğlu’yla muhâberesini yu
karda 1608 =r 1017 vukuatının «17 Nisan» fıkrasında gördüğümüz Muslu-Çavuş 
müttefikinin tenkilinden sonra kendisine teklif edilen İçel sancak-beyligini 
kabul edip sadâkat gösterdiği takdirde Karaman beylerbeyliğine tâyin edileceği 
hakkındaki va’de inanmak saflığını da göstermiş olduğu için, Kuyucu-Murad bu 
sefer kendisine Karaman beylerbeyi Zülfikar Paşa ile birleşerek îran seferine 
iştirâk etmek üzere orduya gelmesini bildirmiş ve bir taraftan da Zülfikar Pa- 
şa’ya Muslu-Çavuş’un hîle ile öldürülmesini emretmiştir : Muslu ile dostluk te’- 
sis edip itimâdını kazandıktan sonra Zülfikar Paşa’nın bu emri kolayca icrâya 
muvaffak olduğu rivayet edilir. _  Yusuf paşa’nın âkıbeti de bunu andırır : Ve
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zir-l-a’zam kendisine bir mektup yazıp Mağnisa sancağını ocaklık yahut arpalık 
şeklinde va’detmiş ve İran seferine iştirak etmek üzere karargâha geldiği takdir
de affedilip sancak tevcihi muâmelesinin yapılacağını ve gelmediği takdirde or
dunun İran’dan evvel kendisini tenkile geleceğini bildirmiş, Yusuf Paşa inanıp 
gelmiş ve tabiî o da Muslu-Çavuş’un akıbetine uğramıştır. — işte bu suretle Ku- 
yucu-Murad Paşa son iki Celâli reisini de hiyleyle ortadan kaldırdıktan sonra îran 
seferini ertesi seneye bırakmıştır).

Ağustos =  Cumâda-l-ûlâ : Kâ’be örtülerinin İstanbul’dan gönderil- 
miye başlaması.

(Her cülûsta Kâ’be örtülerinin tecdidi ve bunlara Halîfe sıfatiyle yeni pâdişâ
hın ismi işlenmesi Yavuz devrindenberi âdet hükmünü almıştır ; Şimdiye kadar 
Kahire san’atkârlanna işlettirilerek Mısır’dan gönderilen bu «Estâr-ı dâhiliyye» 
nin artık orada iyi yapılmadığı anlaşıldığı için İstanbul’da işlettirilip bu ay içinde 
merâsimle yola çıkarılmışsa da gün tarihi belli değildir. Bundan sonra da artık 
hep İstanbul’dan gönderilmesi âdet olmuştur. Bu sefer gönderilen örtülerin mec- 
mûu «1060 zirâ’n tuttuğundan ve 48 bin dirhem ipekle işlendiğinden bahsedilir. — 
Aşağıda 1610 =  1019 vukuâtının «7 Temmuz» fıkrasına da bakınız).

8 Teşrinievvel =  9 K«ceb, Perşenbe: Sultanahmet câmiinin temel- 
açma merasimi.

(At-meydam’nda ve Makbûl-ibrahim Paşa sarayının karşısında Sokullu-Mehmet 
ve halefi Ahmed Paşaların konakları vardır : Birinci Ahmed’in bunları vârisle
rinden satın alıp yıktırmak suretiyle açtırdığı geniş sâhada bu gün câmi temelle
rinin kazılmıya başladığı rivayet edilir : «9 Receb Sebt» tarihinden de bahsedilirse 
de, «Sebt =  Cumartesi» günü o ayın 9 una değil, 11 ine müsadiftir. — Temeller 
kazılırken pâdişâhın eteğinde toprak taşıdığı ve hattâ bu hizmetini her hafta tek
rar ederek işçileri teşvik ettiği hakkında bâzı rivayetlere tesadüf edilir; Temel- 
atma merâsimi için aşağıki fıkraya, inşaâtın ikmâli i-çin de 1617 =  1026 vukuatı
nın «9 Haziran» fıkrasına bakınız).
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4 Kânımusâni =  8 Şevvâl, Pazartesi : Sultanahmet câmiinin temel- 
atma merâsimi.

(Bu günkü merâsimde vüzerâdan başka bizzat pâdişâhın da bulunmuş olduğu 
rivayet edilir. — Temel-atma merâsimi için yukanki fıkraya ve bu muhteşem 
câmiin evsâfiyle inşaâtının ikmâli için de aşağıda 1617 =  1026 vukuâtının «9 Ha
ziran,, fıkrasına bakınız).

1610 =  1019 

29 Nisan =  5 Safer, Perşenbe : Iran seferine çılian Vezir-i-a’zam 
ve Serdâr-ı-Ekrem KujTicu-Murad Paşa’mn İstanbul’dan Üsküdar’a 
geçişi.

(Anadolu’yu yıllarca kan ve anarşi içinde bırakan Celâlî isyanlarıyla Istan-



bul’un tenkil hareketlerine müvâzi olarak Avusturya seferinin sürüncemede kal
ması üçüncü Murad devrindeki Kafkas fütuhâtmm hemen tamamiyle elden çık
masına sebeb olmuş ve işte bu yüzden Şeki, Gence, Lori, Tumanis, Tiflis, Der- 
bend =  Demirkapu, Baku, Şamahı ve hattâ bir aralık Kars bile Safavî hâkimiy- 
yetine düşmüştür. Birinci Abbâs’ın Avrupa’ya elçiler gönderip Sünnî Türklere 
karşı Garp hıristiyanlığıyla taarruzî bir ittifak akdine teşebbüs ettiği bu buh
ranlı devirde Kalender-oğlu’nun binlerce maiyyetiyle beraber Safavîlere ilticâsı 
Şark tehlikesine daha büyük bir vahamet vermiş sayılır : Yukarda 1608 =  1017 
vukuatının «5 Ağustos» fıkrasına bakınız. Safavîler tarafından işgal edildiğini 
gördüğümüz müstahkem mevkilerden Gence kalesi 1606 =  1015 senesi 6 Tem
muz =  29 Safer Perşenbe günü sukut edince müdâfileri az olan diğer mevkiler de 
müdafaasız teslim olmuşlardır : Yalnış Şamahı kalesi biraz mukavemet göster
dikten sonra 1607 =  1016 senesi 27 Haziran =  2 Rebî’ül-evvel Çarşanba günü o 
da sukut etmiştir. Bu vaziyet üzerine Gürcü beylerinin çoğu Safavî nüfuzuna gir
miş ve işte bundan dolayı Şarkî-Anadolu tehlikeli günler geçirmiye başlamıştır. 
Kuyucu-Murad Paşa’nm bu günkü seferi işte bu vaziyete karşıdır. Artık Anadolu 
teskin edilmiş ve Avusturya seferi de nihayet bulmuş olduğu için, Şâh Abbâs’ın 
telâş etmiye başladığı rivayet edilir).

24 Mayıs =s 1 Rebî’ül-evvel, Pazartesi: Kuyucu-Murad Paşa’mn 
Üsküdar’dan Şarka hareketi.

(Serdâr-ı-Ekrem Üsküdar’da 25 gün son hazırlıklarla meşgul olduktan sonra 
bu 26 ncı gün hareket etmiştir. — İstanbul’da Sadâret-Kaymakamlığına Gürcü- 
Mehmet Paşa tâyin edilmiştir).

7 Tenunuz =  15 Rebî’ül-âhir, Çarşanba ; Kavza-i-Mutahhara örtü
lerinin İstanbul’dan gönderilmiye başlaması.

(Yukarda 1609 =  1018 vukuâtının «Ağustos =  Cumâda-l-ûlâ» fıkrasında gördük 
ğümüz Kâ’be örtüleri gibi Ravza-i-Mutahhara örtülerinin de artık İstanbul’dan 
gönderilmesine karar verilerek bu gün merasimle yola çıkarılmıştır : Kâ’benin ku
şağı ve Hazret-i-Fâtıma merkadinin örtüleriyle beraber mecmûunun 910 zirâ’ 
tuttuğu ve hepsinin 17692 mıskal altın sırmayla işlendiği rivayet edilir).

16 Eylül =  37 Cumâda-l-âhire, Perşenbe : Ordunun Erzurum’a 
muvasalatı.

(Safavîleri yıldırarak harbetmeden muzaffer olmak hülyasına kapılan Kuyucu 
paşa Üsküdar’dan yahut yol boyundan yolladığı Hasrrüddin-Çavuş’la Şâha bir 
nâme gönderip üçüncü Murad devri fütûhâtmın Türkiye’ye iâdesi şartiyle sulh 
teklif etmişse de, ordu Erzurum’a gelince Osmanlı elçisiyle beraber gelen Şem- 
süddin Muhammed Aka ismindeki Safavî elçisinin getirdiği cevapta son fütûhâ- 
tın iâdesi reddedilerek Kanunî devrindeki Amasya sulbünün esas olması iste
nilmiştir : Amasya sulhü için ikinci ciltte 1555 =  962 vukuâtının «29 Mayıs» 
fıkrasına bakınız.
Ordu Erzurum’dan Kars’a geldiği zaman Kuyucu-Murad Paşa ikinci bir nâme 
daha yazıp şâhın sulh temayüllerine delil olmak üzere pâdişaha hediye gönder
mesini bildirmiş ve bunun üzerine Birinci Abbâs 1800 mıskal anberi muhtevi 
21 kilo sıkletinde som altından bir çekmece göndermiş ve bu hediye ordu İran’a 
doğru giderken yolda gelmiştir. — Hiç bir husûmet hareketi göstermek istemi- 
yen Kuyucu, Safavî işgalindeki kalelere uğramıyarak Çaldıran, Hoy ve Selmas
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üzerinden Tebriz’e doğru ilerlemiş ve Birinci Abbâs da Tebriz’i tahliye ederek şe
hir civârına mühim kuvvetler yerleştirmiştir : Tabiî bu vaziyette Osmanlı serdâ- 
rmın maksadı, kan dökmeden sulhü kazanmaktır).

11 Teşrinisâni == 24 Şa’ban, Perşenbe ; Osmanhlarla Safavîleriıt 
Acı-çay’da karşılaşmaları.

(Tebriz’in şimalinden geçen ,,Acı-çay» için 1585 =  993 vukuatının «22 Eylül» fık
rasına bakınız. — Birinci Abbâs’ın karargâhı o civardaki Surhâb tepesindedir. — 
Kuyucu—Murad Paşa burada tekrar elçi gönderip son fütûhâtın iâdesi şartiyle 
tekrar sulh teklif etmişse de, verilen cevapta şerâitin değişmediği bildirilip yuka- 
rıki fıkrada bahsi geçen Amasya sulhünün esas olmasında ısrar edilmiştir ; Ordu 
başında Safavîleri yıldırarak yola getireceğini uman Kuyucunun bu tuhaf ümidi 
nihayet Acı-çay’da suya düşerken şiddetli bir iâşe sıkıntısı da baş göstermiştir).

16 Teşrinisâni =  39 Şa’ban, Salı : Ordunun Tebriz önlerinden Dî- 
yarbekir’e avdeti.

(Acı-çay boyunda iki taraf beş gün karşı karşıya kalıp birbirini gözetledikten 
sonra Osmanlı ordusu birdenbire çekilmiye başlamıştır! Bu tuhaf harekete iki 
sebeb gösterilir : Biri iâşe buhrâm, biri de şahın gizli bir teklifidir; Birinci Ab- 
bâs’m bu teklifi gizli tutması, kendi ümerâsmın tirazından çekinmesiyle izah 
edilir; teklifin esası, son fütûhât Safavîlerde kalmak şartiyle vâridâtının haraç 
şeklinde her sene OsmanlIlara te’diyesidir; fakat bunun mıkdârını da Birinci 
Abbâs bizzat tâyin ederek 200 ipek yükü takdir etmiştir! Kuyucu şâhın bu gizli 
teklifini ister istemez kabul edip harbetmeden çekilmiye başlamış ve hattâ Os
manlI ordusu hududa kadar Safavîler tarafından teşyi edilmiştir : Bu tuhaf teşyi„ 
yollarda Kürt aşiretlerinin harbe sebeb olabilecek muhtemel tecâvuzlannı önle
mek maksadiyle izah edilir. — Ordu hududa gelince serdâr elindeki Safavî esirle
rini hil’atlerle taltif ederek iâde ve Şâh Abbâs da aynen mukabele etmiştir. — Bi-? 
raz sonra Diyarbekir kışlağına gelen Safavî elçileri İstanbul’a gönderilmiş ve şa
hın teklifi padişaha arzedilmiştir).

1611 =  1020

5 Ağustos =  25 Cumâda-l-ûlâ, Cuma: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Kuyucu-Murad! Paşa’nm DiyarbeMr kışlağında ölümü.

(Bahar gelince tekrar sefere çıkmak üzere Diyarbekir civârındaki Oülek/Çülek 
sahrâsmda ordu kuran Kuyucu’nun doksan yaşında «bağteten» öldüğünden bah
sedilmekle beraber. Sadâret makamına göz dikmiş olan rakîbi ve halefi Diyarbe
kir beylerbeyi Nasuh Paşa tarafından zehirletildiği hakkında da bir rivayet var
dır : Aşağıda 1614 — 1023 vukuâtının «17 Teşrinievvel» fıkrasına bakımz. Nasuh 
Paşa bir aralık padişaha rüşvet teklif ederek Sadâret mührünün Ku3nıcu’dan alı
nıp kendisine verilmesini istemişse de, Birinci Ahmed bu tuhaf teklifnâmeyi Ku- 
yucu’ya göndermiş ve o da kendisi gibi hunhâr olan Nasuh Paşa’mn lüzumsuz vü
cudunu devlete lâzım görerek cürmünü itiraf ettirdikten sonra affetmiş, fakat 
Nasuh’un sadâret yolunda ilk kurbanı gene kendisi olmuştur!
Anadolu Türklüğünün ebediyyen lâ’netle anacağı Kuyucu-Murad’ın Hırvat dev
şirmelerinden olduğunda ittifak edilmekle beraber, Atâyî’nin «Şakaayık» zeylin
de «Hırvâdiyye-ün-nasi, Rûmiyy-ül-asi gösterilir : Bu rivayete göre Hırvatis
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tan’da doğmuş olmakla beraber, aslen Rum demektir, thtiyarhğmdan dolayı bâzen 
«Koca,, lâkabiyle de anılan bu doksanlık zâlim umumiyetle «Kuyucu» denilmesi, 
Üçüncü Murad devrinde Karaman beylerbeyi sifatiyle iştirâk ettiği İran seferinde 
meşhur Safavî veliahdı Hamze-Mirzâ’ya karşı Cağal-oğlu kumandasında uğranılan 
bozgundan kaçarken kuyu gibi bir çukura düştükten sonra Safavîler tarafından 
işte o kuyudan çıkarılıp esir edilmiş olmasıyla izah edilir ; 1585 =  993 vukuâtı- 
nın 1,25 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. îşte o tarihten itibaren almıya başladığı 
bu lâkap, bilhassa Anadolu Türklerini isyan tenkili bahanesiyle kılıçtan geçirip 
kuyulara doldurmasından dolayı büsbütün teammüm etmiştir. Peçevî onun bir Ce
lâli tenkilindeki vahşetinden bahsederken bu lâkap meselesini şöyle anlatır ;

«Vezîr-i bî-nazîr kuyular kazdırdı ve getürdükleri melâîni C= Yâni İstanbul’daki 
Devşirme idaresinin zulmüne ısyân etmiş Anadolu Türklerini] kuyu başında çök- 
dürdü ve birer birer boynun urdurdu ve bu tarîk ile her gün bir iki kuyu dolardı 
ve müceddeden bir dahî kazılmağa muhtâc olurdu: Akıbet Kuyucu-Koca deyü 
telkîb olunup dünyâya velveleler virdi; bu tarîk ile yalnız Celâlî nâmında olanları 
değil, belki it’âm-u-iskaa idenleri ve hemcivâr olanları bile kırdı».

Bu fıkranın sonundaki sarâhatten anlaşıldığma göre. Kuyucu yalnız âsilerle taraf- 
darlarını değil, onlara her nasılsa ekmek ve su vermiş zavallılardan başka civarla
rında bulunan komşularını bile kılıçtan geçirtecek derecelerde kana ve bilhassa 
Türk kanına susamış bir canavardır. Naîmâ’nın izahına göre bir gün otağının 
önündeki iskemlesine oturup kuyulara insan doldurturken ilerde bir atlının ter
kisinde giden küçük bir çocuk gözüne ilişmiş, hemen getirtip bizzat istintak ede
rek fakir bir çalgıcının oğlu olduğunu anlayınca acı acı gülüp :

—̂ Hây! Baban Celâlîleri şevka getürürdü! 
diye derhal idâmım emretmiş, fakat cellâtlar :

— Bu sabiyy-i ma’sûmu nice öldürelüm?
diye emrine itâat etmedikleri için Yeniçerilere ve onlar da yüz çevirince İç-oğlan- 
larına emretmişse de, öyle bir şenaati hiç biri kabul etmemiştir; Kusmcu’nun mâ- 
hiyyetini iyice anlamak için Naîmâ’mn bu vaziyeti anlatan şu kaydini görmek 
kâfidir ;

«Oğlancuk meydanda kalup bu emre imtisâl ider âdem bulunmadukda Vezîr-i 
pîr Merrîh-i felek-serîr gibi arkasından kürkün bırağup ve kalkup sabîyi kendü 
eliyle alup hufrenün kenâruna götürüp başını burup boğazını sıkıp helâk ve kendi 
eliyle hufreye ilkaa eyledi».

Anadolu’da Kuyucu-Murad’ın işte böyle kuyulara doldurduğu Türklerin sajnsı yüz 
binden çok fazla gösterilir : Dindarlığından bahsedilen Birinci Ahmed’in en bü
yük günâhı, Anadolu’nun başına işte böyle bir belâyı musallat etmiş ve bu şena- 
âtlerin fâiline hiç ses çıkarmadıktan başka iltifât etmiş olmasında gösterilebilir. 
Kuyucu-Murad’ın sadâreti 1606 =  1015 senesi 11 Kânunuevvel =  20 Şa’ban Pjızartesi 
gtinünden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 4 sene, 7 ay, 25 gün sür
müştür : Bu kanlı devşirme, Anadolu ve Şimalî-Suriye isyanlarını bastırmak su
retiyle İstanbul hükümetini büyük bir gaileden kurtarmış olduğu için Osmanlı 
menbâlarında mühim bir şahsiyyet gibi gösterilirse de, hakikatte büyük bir 
asker olmadıktan başka mühim bir siyaset adamı da değildir ve bilhassa bu ikinci 
noktanın en bâriz delilleri Avrupa’da Türk üstünlüğüne nihayet veren Zsitva-torok 
muahedesiyle Safavîlere karşı giriştiği son gösteriş seferinin gülünç neticesinde 
gösterilebilir : Bunlar için yukarda 1606 =  1015 vukuâtının «11 Teşrinisâni» fık
rasıyla 1610 =  1019 vukuatının «16 Teşrinisâni,, fıkrasına bakınız. — Kuyucu- 
Murad’m cesedi Diyarbekir’den İstanbul’a getirilip hâlâ mevcud olan türbesine 
defnedilmiştir).
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32 Ağustos =  12 Cumâda-l-âhire, Pazartesi : Diyarbeldr beylerbeyi 
Nasuh Paşa’nın sadâreti.

(Kuyucu-Murad paşa’yı zehirleterek sadâreti elde ettiğinden bahsedilen bu Ar
navut devşirmesi zâlimliğiyle meşhurdur ; Şahsiyyeti ve idâmı için aşağıda 
1614 =  1023 vukuâtımn «17 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. — Bu gün İstanbul’
dan yola çıkarılan (,Mühr-i-Hümâyûn»la beraber serdârlık fermanı da gönderilmiş 
ve yeni Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem ayni zamanda tran sulbünün intacına da 
me’mur edilmiştir).
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27 Temmıız =  28 Cumâda-l-ûlâ, Cuma : Şehzade Murad’ın doğumu.

(Birinci Ahmed’in bu oğlu 1623 =  1032 tarihinde «Murâd-ı Râbi’ =  Dördüncü 
Murad» ismiyle tahta çıkacak olan şehzadedir : Osmanlı menbâlarında «Fâtih-i 
Bağdâd» lâkabiyle anılır. Anası meşhur «Mâhpeyker Kösem-Sultan„dır ve ayni 
anadan olan Sultan İbrahim’le öz-kardeşdir. — Osman-zâde Tâib Sultan Murad’ın 
1018 =  1609 Cumâda-l-ûlâ =  Ağustos ayında doğduğundan ve hattâ «Gazi» keli
mesinin de Ebced hesabiyle doğum tarihini gösterdiğinden bahsederse de, diğer 
menbâlara uymıyan bu rivayette bir yanlışlık olması lâzımgelir).

27 Eylül =  1 Şa’ban, Perşenbe : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Nasuh Paşa’mn Safavî elçileriyle İstanbul’a gelişi.

(Safavîlerle selefinin kararlaştırdığı sulh esaslarını kabul etmiş olan Nasuh 
Paşa’nın getirdiği İran elçilerinin en mühimleri Kadiasker Kadı-Han’la Isfahan 
ve Kazvin Kadıları Muizz-i-Isfahâni ve Hüseyn-i Yezdî’dir; Kuyucu-Murad’ın ka
rarlaştırdığı sulh esasları için yukarda 1610 =  1019 vukuatının «16 Teşrinisâni» 
fıkrasına bakınız, iki yüz yük tutan ilk ipek haracı da beraber getirilmiştir: Bu
nun yarısı altın ve gümüş sırmalı ipek kumaşlardan mürekkep gösterilir. — ̂ Aşa
ğıda bu sene vukuatının «20 Teşrinisâni» fıkrasma bakınız).

17 Teşrinievvel =  21 Şa’ban, Çarşanba : Safavî elçilerinin huzura 
kabulü.

(Şâhın yukarıki fıkrada gördüğümüz ipek haracıyla şâir «pîşkeş»leri de pâdişaha 
bu gün takdim edilmiş ve merâsim esnasında Iran elçisi Kadı-Han Osmanlı ihti
şamının te’siri altında kalarak :

— Pâdişâhum, Şâh Abbâs senün kulundur! 
sözünden başka bir şey söyliyememiştir).

20 Teşrinisâni =  26 Ramazan, Salı : Osmanlı - Safavî sulhü.

(Feridun Bey «Münşeatımdaki Nâme-i-Hümâyûn’a göre bu sulhün yukarıki 
fıkralarda gördüğümüz ipek haracından başka bir takım askerî, siyasî ve dinî 
esasları da vardır; bunların en mühimleri şöyle sıralanabilir :
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1 — «Sultan Süleyınan-Hân-ı Cennetmekân zamân-ı yümn-iktirânında kesileı 
sınur» esas olacaktır;
2 — Bilfiil OsmanlI işgalinde bulunan yerler OsmanlIlarda kalacaktır;
3 — Irak hududundaki âsi beylere Safavîler tarafından yardım edilmiyecektir;
4 — îran hacıları Bağdad ve Basra’dan geçemeyip Haleb ve Şam üzerinden geçe 
bileceklerdir;
5 — Dağıstan şamahlı Oönıanlı hâkimiyyetinde kalacaktır;
6 — OsmanlIların Ruslara karşı her hangi bir muhtemel hareketinde Safavîleı 
tarafından mümanaat yerine muavenet edilecektir;
7 — Şiîler ashâba «sebb-ü-şetm» edemiyeceklerdir;
8 — Bağdad beylerbeyi Mahmud ve Van beylerbeyi Mehmet Paşalar Osmanlı -Sa 
favî hududunun tahdidinde Türkiye’yi temsil edeceklerdir.
Safavî elçileri tekrar huzûra kabul edilip avdetlerine «icâzet» aldıktan sonra, hu- 
dud işlerine âit bâzı müzâkerelerde bulunmak üzere meşhur tncili-Mustafa-Çavuş 
da kendilerine terfik edilmiştir. _  Nasuh Paşa devrinde akdedildiği için «Nasul: 
Paşa müsâlâhasi), ismiyle anılan bu sulh esaslarına göre garbî Gürcistan’da Türk- 
lerin «Açuk-baş/Baş-açuk» dedikleri îmerethi krallığıyla bunun garbindeki Gurya 
ölkesi ve Dâdyân havâlisi Osmanlı hâkimiyyetinde kalmış, Dağıstan’ın irtibat 
muhâfaza edilmiş ve Kars kalesi de Türkiye’ye bırakılmıştır: Bu vaziyete gön 
Türkiye’nin Kafkasya ile alâkası kesilmemiş demektir.
Üçüncü Murad devrinde 1590 =  998 senesi 21 Mart =  14 Cumâda-l-ûlâ Çarşanbs 
günü akdedilen Osmanlı - Safavî sulhü mucibince Türkiye’ye terkedilmiş olaı 
Tebriz’in Üçüncü Mehmet devrinde Şâh Abbâs tarafından 1603 =  1012 senes 
26 Eylül = ; 19 Rebî’ül-âhir Perşenbe günü ânî bir baskınla zabtı üzerine başlıyar 
bu son Iran seferi o günden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 9 sene
1 ay, 24 gün sürmüştür. — Hudud meselesinde bu sefer esas ittihaz edilen Kanun: 
devrinin Amasya sulhü için ikinci ciltte 1555 =  962 vukuâtının «29 Mayıs» fıkra
sına bakmız).
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Temmuz /  Ağustos =  Gumâda-l-âhire : tçki yasağı.

(Dindarlığıyla meşhur olan Birinci Ahmed bütün Osmanlı ölkesine şâmil bit 
içki yasağı ilân edip «Emânet-i-Hamr =  îçki-Eminliği» nl ilga ederek «zararına 
nazar idüp menâfiinden geçmek;  ̂ suretiyle «nice 50iz yük akça» tutan vâridâtından 
vazgeçmiştir. Fakat tıpkı Kanunî’nin son zamanlarındaki yasak gibi bu da çok 
sürmemiş, insanlar «Ümm-ül-habâis’i ke-l-ewel içer olmuşlar»dır! Kanunî’nin 
«Sarhoş-Selim» denilen oğlu İkinci Selim tahta çıkar çıkmaz kaldırılan içki yasağı 
için ikinci ciltte 1566 =  974 vukuâtının «1 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız).

1614 =  1023

13 Mayıs =  3 Rebî’ül-âhir, Salı : Donanmanın Malta ve Trablusu- 
garp seferine çıkmak üzere Beşiktaş’taki Barbaros türbesi önlerinde 
toplanması.

(Avusturya ve îran cephelerindeki Şark ve Garp seferleri nihayet bulmuşsa da 
Akdeniz’de İspanya krallığı ve onun nüfuzundaki Toksana büyük-dukalığı ve 
Malta-Şövalyelerinin Haçlı hükümeti gibi irili-ufaklı bir takım Hıristiyan dev
letleriyle harb hâli devam etmektedir : Zsitva-torok muahedesine iltihâkı için



açık kapı bırakıldığı halde Ispanya bundan istifâde etmediği iğin bilhassa son üç 
sene içinde bâzı deniz hareketleri olmuş, 1611 =  1020 de bir Malta filosu Korintos 
şehrine akın edip beş yüz esir kaldırmış, ertesi sene bir Toskana filosu Cos =  ts- 
tanköy adasından 1200 esir götürmüş, gene Toskanalılar Silifke sahilinde Ağa- 
limanı’a saldırıp kaleyi zabtederek bir çok ganimetlerle 350 esir almış ve nihayet 
1613 =  1022 tarihinde bir Sicilya filosu da Sakız yahut Sisam civârında donanma
dan ayrılmış olan on Türk gemisinin yedisini zabtetmiştir.
Akdeniz bu haldeyken, Trablusugarp’da da mahallî Levendlerin Sefer-Dayı is
mindeki reisleri valilere tahakküm edip âsi vaziyetini almıya başlamıştır; Suri
ye’de de bir Dürzü isyanı vardır; fakat bu ısyân diğerlerine nisbetle ikinci derece
de sayıldığı için, Kapdan-ı-deryâ Halil Paşa’nın kumandasındaki donanmanın 
Malta ve Trablusugarp üzerine hareketi tercih edilmiştir : Dürzü ısyâm için aşa-: 
ğida bu sene vukuatının «17 Teşrinievvel,) fıkrasına bakınız).

1 Temmuz ^  33 Cumâda-l-ûlâ, Salı : Erdel meselesinin halli.

(Avusturya’ya karşı OsmanlIlarla birleştiği için Erdel prensi ve Macar kralı ilân 
edilen îstvan Bocskay öldükten sonra Türk tarafdârı Gabriel Bathory/Bathory- 
Gabor prens olmuş ve ondan sonra da tarafdârlıkta kendisinden daha müfrit olan 
Bethlem-Gabor yerine geçirilince İstanbul’a Sigismond Balassy isminde bir elçi 
göndererek tâbiyyet şeraitinin tesbitini istemiştir : Bu şerâit iki ahdnâme ile tes- 
bit edilmiştir. Bunların biri Erdel prenslerinin Erdelliler tarafından intihâb edil
dikten sonra Türkiye tarafından tasdik edilmek suretiyle tâyin edileceklerine, es
kiden olduğu gibi her sene haraç vereceklerine, Eflak ve Boğdan voyvodalarıyla 
müttefikan hareket ederek seferlerde hizmet edeceklerine ve işte bu şerâitle Os
m a n lI  himâyesi altında bulunacaklarına âittir; ikinci ahdnâme de Yukarı-Maca- 
ristan asilzâdeleri Bethlem-Gabor’u kendilerine kral intihâb ettikleri takdirde Tür
kiye tarafından tasdik edileceğine, Lehistan’la Eflak ve Boğdan’ın Erdel’e tecâvüz 
edemiyeceklerine ve Eflak Boğdan voyvodalarından ısyân edenler Erdel'e ilticâ 
ettikleri takdirde Türkiye’ye teslim edileceklerime ve Erdel’in dosta dost, düşmana 
düşman olacağına dâirdir. Bu surtle Erdel prensliği Eflak ve Boğdan’la Garp Hı- 
ristiyanhğı arasında bir engel vaziyetine getirilmiş olduğu için, OsmanlIların 
«Memleketeyn» dedikleri bu iki voyvodalık artık kat’î surette Türk hâkimiyyetine 
sokulmuş demektir. — Son zamanlarda Erdel’in Avusturya’ya keırşı Türklerle 
beraber cephe almasına sebeb olan Bocskay için yukarda 1605 =  1014 vukuâtının 
«14 Haziran» fıkrasına bakınız).

6 Temmuz =  28 Cumâda-l-ûlâ, Pazar : Donanmanm Malta akûaı.

(Bu deniz seferinin sebebleri için yukarda bu senenin «13 Mayıs» fıkrasına bakı
nız. _  45 gemiden mürekkep olan Osmanh donanması bu sabah Malta’da karaya 
asker çıkarmış, sâhil boylarıyla köyler, kasabalar, tarlalar ve bahçeler yağma ve 
tahrib olunmuş ve mukabeleye çıkan düşmanla harbedilip esirler alındıktan sonra 
ertesi veyahut daha ertesi gün Trablusugarb’a hareket edilmiştir).

10 Temmuz s= 2 Cumâda^I-âhire, Perşenbe : Donanma,tim Trablu
sugarb’a muvasalatı ve Sefer-Dayı’mn akıbeti.

(Sefer-Dayı’nm vaziyeti için yukarda bu senenin «13 Mayıs» fıkrasına bakınız. —. 
Kapdan-ı-deryâ Halil paşa Sefer-Dayı’yı ustalıkla donanmaya davet etmiş ve 
gelir gelmez zencire vurunca tarafdâi'ları kaleye kapanmi-şlarsa da yerli şeyh
lerin tavassutiyle kapılar açılmış ve kale işgâl edilmiştir. Bu muvaffakiyet üze-
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rino Sefer-Dayı müsadere ve katil suçlarıyla ithâm edilip cinâyetleri sâbit ol
duğu için idamı hakkında verilen fetva üzerine kale kapısına asılmış ve bütün 
malları hazine hesabına zabtedilmek suretiyle Trablusugarb gailesi temizlenmiştir).

18 Temmuz =  10 Cumâda-l-âhire, Cuma : Donanmanın Trablusu- 
garp’dan hareketi.

(Trablus'dan Navarin’e gelinmiş, buğday yüklü bir düşman gemisi zabtedilmiş 
ve oradan da daimî bir isyan vaziyetinde bulunan «Maînottes =  Maynotlar/ 
Manyotlar,, üzerine varılıp itaat altına alınmıştır: Mora’mn cenubunda ve Ko
ron körfezinde bir köyle dağlık bir sâhaya «Maîa/Maina» ve ahâlisine de 
«Maynalılar» mânâsına «Maînottes» denir ve bunlar eski îspartalıların ahfâdı 
sayılır; arâzinin dağlık vaziyetinden istifâde eden bu âsiler devletin başında 
dâimî bir gaile hâlindedir. Bu seferki tenkillerinde yıllardanberl birikmiş vergileri 
de toplanmıştır. — Donanmanın 25 Şevval =  28 Teşrinisâni Cuma günü İstanbul’a 
avdet ettiği rivayet edilir).

Ağustos =  Receb : Kazakların Sinop baskını ve tenkilleri.

(Bunların bir kısmı Rusların Don-Kazaklarından olmakla beraber, ekserisi 
Lehlilerin «Zaporogues» denilen Dniepr-Kazaklarıdır : Zaporoglar bilhassa Rut- 
henes’lerle Lehlilerden mürekkeptir. 1576 da Lehistan krah ve Erdel prensi 
tstvan Bathory tarafından teşkilâtlandırılmış olan Zaporog-Kazakları «Hatmanıı 
denilen bir reisin idaresinde muhtâriyyeti hâiz bir teşekküldür ve hattâ kırmızı ze
min üzerine beyaz kartal şeklinde bir bayrakları da Vardır. Türkler bunlara «Sarı
kamış Kazakları» da derler, ötedenberi Tuna ve Karadeniz sahillerindeki Osmanlı 
ve Kırım arâzisine karşı akıncılık ve korsanlık eden Kazakların bu hareketlerini 
tasvib etmediklerinden bahseden metbûları el altından onları kışkırtıp durmakta hiç bir 
zaman kusur etmemişlerdir : Hattâ OsmanlIların Kırım-Tatarlarına mukabil, bun
lar da OsmanlIlara karşı Hıristiyan akıncıları sayılır. Hafif gemilerle hareket eden 
Kazakların en mühim akınlarından biri de bu sıradaki Sinop baskınıdır : Naîmâ’nın 
(iMedinet-ül-uşşâk =  Âşıklar şehri» dediği Sinop o zaman Karadeniz’in en zengin 
ve en mâmur limanlarındandır. Burada kölelik eden esirlerin ihânetinden istifâde 
eden Kazaklar kaleyi kolayca zabtedip kadınlarla çocukları esir ettikten ve bir 
çok ganimet aldıktan sonra şehri yakıp yıkarak alelâcele kaçıp gitmişlerdir.

Altmış şayka ile Karadeniz muhâfızlığında bulunan Şakşakı-îbrahim Paşa bu 
vaziyet üzerine Don munsabbında pusu kurup Kazaklan beklemiş, onlar da haber 
alıp gemilerini kızaklarla daha yukarılara doğru çekmiye başlamışlarsa da Kı- 
rım-Tatarları birdenbire o taraftan taarruz etmiş, Kazaklar Sinop’dan aldıkları 
«Mâl-ü-ıyâli» bırakıp kaçmış ve kaçarken de Şakşakî Paşa’nın taarruzuna uğra
yıp kılıçtan geçirilmiş ve kısmen de esir edilmişlerdir ; Şakşakî-îbrahim Paşa 
için yukarda 1598 =  1007 vukuatının «8 Eylül,, fıkrasına bakınız.
Sinop vak’ası İstanbul’a aksedince pâdişâh Vezir-i-a’zam Nasuh Paşa’dan şâjâa- 
nın doğru olup olmadığını sormuşsa da Paşa inkâr ve Şeyh-ül-lslâm da te’yid ettiği 
için, Nasuh Paşa’nın gözden düşmesinde bu vak’anın büyük bir te’siri olmuştur).

17 Teşrinievvel =  13 Ramazan, Cuma : Vezir-i-a’zam Nasuh Pa
şa’nın idamı.

(Gümülcüne’de doğmuş olan Nasuh Paşa aslen Dramalı bir Arnavuttur : Fakat 
bir Rum papasının oğlu olduğu hakkında da bir rivayet vardır. Hunharlığı,
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yağmacılığı, yalancılığı, irtikâb ve irtişâsı İle meşhuı dur : «Katl-i insan yanında 
zebh-i dücâceden ehven ve kesr-1 zücâceden eshel-ü-ahsen» ve «Cem’-i mâl ve 
kesb-i esbâb-ı vebalde nâdir-ül-akrân» gösterilir; meselâ Diyarbekir beylerbey
liğinde  ̂ bulunduğu zaman bir Kürt aşiretine kızıp tenkil ederek «Zükûr-u-inâs üç 
dört ^üz nüfûsu bir damın içine kapayup azâb-ı tedhîn ile helâk» etmiştir! Bil
hassa selefi Kuyucu-Murad paşa’yı zehirleterek Sadâret makamına geçip Birinci 
Ahmed’in kızlarından Ayşe-Sultan’ı aldıktan sonra artık kabına sığmıyacak hâle 
gelmiş ve dünyâda «Kendüden gayri kimesnenün vücûduna râzı olmayup vüzerâ- 
nun kimini kenâra, kimini tekaaüde çıkarup,, her kesi kendine düşman etmiştir. 
En büyük düşmanları içinde Şeyh-ül-îslâm Hoca-zâde Mehmed Efendi, Muallim-i- 
Sultânî Mustafa Efendi ve Dâr-üs-Saâde-ağası Mustafa Ağa gibi çok mühim şah- 
siyyetlerden bahsedilir. Muhtelif vazifelerle memleketin her tarafına «Celâlî-sıfat» 
adamlarını salıp müdhiş bir şebeke kurarak ırza, cana, mala tecâvüz ettirip dur
duğu için halkın da nefretine uğramıştır. Nihayet saltanat makamına bile göz 
dikerek :
«Meşâyih ziyyinde müdâhinler ve müneccimlerün ıtrâ ve müdâheneleri ile sev- 
dây-ı muhale vücûd virüp ümniye-i saltanat töhmetiyle müttehem olmuş» 
ve bir rivayete göre de Kırım prenslerinden Mehmet-Giray’ı pâdişâhın haberi ol- 
m.adan dâvet edip iclâsa karar verince mesele saraya aksetmiştir. Yukarda bah
settiğimiz üç büyük düşmanını öldürüp Arnavutluğa kaçmak için bir nevi menzil 
teşkilâtı kurmıya kalkınca kendi adamları tarafından saraya ihbâr edilmiş oldu
ğundan da bahsedilir. Hattâ Safavîlerle gizli münâsebetleri ve ihâneti hakkında da 
bir rivayet vardır. îşte bütün bunlardan dolayı pâdişahla vezir-i-a’zam birbirinden 
kuşkulanmıya başlamış, hattâ Nasuh Paşa bu günkü Cuma selâmlığına iştirâk et
memek için «temârûz» etmiş, fakat Birinci Ahmed ustalıklı davranarak hemen ko
nağını çevirtip Bostancı-başı Hüseyn Ağa’yı yüz kadar Bostancı ile içeri saldırta
rak dâmâdını kızının odasında boğdurmuştur.
Nasuh Paşa’nın idareciliği gibi askerliğinin de hiçliği ;
«Evâil-i zuhûrundanberü her kangı askere serdâr oldu ise feth-ü-zaferden eser 
görmedi».
diye anlatılır. Onun için idâmında pâdişâh nâmına zabtedilen serveti harb gani
metlerinden değil, rüşvet ve müsâdere mahsullerindendir; bu haram malın müf
redatı şöyle sıralanır :
«înci dolu çekmeceler - Bir milyondan fazla duka altını - Bir milyondan fazla guruş - 
1018 murassâ kılıç : Bunların yalnız birine elli bin altın kıymet biçilmiştir! - İran 
ve Mısır halıları ve ipeklileriyle dolu mahzenler - 1100 at ve kısrak - Kırk çift 
som altın geniş üzengi - 1800 deve - 4000 yük hayvanı - 6 bin öküz ve inek - 5000 
koyun vesaire).
Bunlardan başka Nasuh Paşa’nın bir hayli arâzi ve emlâki de vardır. Hükümetin 
başına belâ olmuş bir çok devşirmeler gibi ve meselâ 13 yıl süren son «Nemçe 
seferi „ne sebeb olmakla meşhur Arnavut «Serdâr-ı bî-âr» Koca-Sinan Paşa 
ve Anadolu’yu yıllarca kan çanağına çeviren son Celâli isyanlarına sebeb olmakla 
mâruf îtalyan devşirmesi Cağal-oğlu Sinan Paşa gibi bu Arnavut yahut Rum 
Nasuh Paşa’nm da yıllarca sürüp bir çok kanlar dökülmesine sebeb olacak bir 
Dürzü ısyânına yol açtığından bahsedilir : Yukarda bu sene vukuâtınm «13 Mayıs» 
fıkrasına da bakınız.
1607 =  1016 vukuâtınm «23 Teşrinievvel» fıkrasında gördüğümüz Oruç-ovası 
zaferinde Canbulat-oğlu Ali Paşa ile beraber mağlûb edilen Lübnan Dürzü şeyhi 
Ma’n-oğlu Pahrüddin o darbeyi yedikten sonra sinmişse de, Nasuh paşa kendi
sine şahsen düşman olduğu için Padişaha âsi gösterip üzerine kuvvet sevkede- 
rek devletin başına yeni bir Dürzü gailesi çıkarmış, Emîr Fahrüddin bu sene 
Fransa’ya kaçmışsa da ısyân hareketi Dördüncü Murad devrine kadar devam 
etmiştir, işte bütün bunlardan dolayı Nasuh’un idâmı üzerine «Âlem hayât-l 
tâze ve efrâd-ı benî-Âdem sürûr-i bî-endâze» bulunduğundan bahsedilmektedir. 
İnsanların baş belâsı olmakla kalmıyan Nasuh Paşa Osmanlı menbâlarmda Is-
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tanbul köpeklerinin de başına belâ olup onlara bile musallat olmuş ve hepsini 
birden İstanbul’dan Üsküdar’a nefyetmiş gösterilir! Naîmâ bunu şöyle anlat
maktadır ;

«Garâib-i ahvâldendür ki vezâreti vaktinde İstanbul’da olan kilâbı Üsküdar ve 
şâir yere tarditmek ferman idüp kayık kayık köpekleri karşu geçirüp bırak- 
mışlardur».

Nasuh Paşa’nın sadâreti 1611 =  1020 senesi 22 Ağustos =  12 Cumâda-l-âhire Pa
zartesi gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 3 sene, 1 ay, 26 gün 
sürmüştür).

17 Teşrinievvel =  13 Ramazan, Cuma : «Öküz» lâkabiyle meşhur 
Kara-Mehmet Paşa’nın ilk sadâreti.

(Mehmet Paşa’nm bâzan «Oğuzı, imlâsına da tesadüf edilen «öküz» lâkabı Kara- 
gümrük’de öküz nalbandı olan babası «Kara-Hüseyn/Kara-Hasan Ağ:a»nm 
san’atmdan kinâyedir. Devşirme Sadr-ı-a’zamlar içinde istisnâ gibi görünen bu 
Türk vezirinin Ulukışla’da hayratı olduğu için, aslen oralı olmak ihtimâli vardır. 
Enderun’dan yetişip zekâsiyle temâyüz eden Kara-Mehmet Paşa Mısır valisi iken 
Birinci Ahmed’in kızlarından Gevher-Han Sultan’la evlenmiş olduğu için «Dâmâd-Meh- 
met Paşa» ismiyle de anıhr ve nâmusiyle iktldârmdan dolayı „Edîb-ü-vakur vezîr-i 
sâhib-şuûr» ve «Vakur-u-mühîb vezîr» gibi sözlerle senâ edilir. — Azli için aşağı
da 1616 =  1025 vukuâtmın «17 Teşrinisâni,, fıkrasına ve llîlnci Osman devrindeki 
ikinci sadâreti için de 1626 =  1036 vukuatının «1 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız).

1615 =  1024 

22 Mayıs =  23 Eebî’ül-âhir, Cuma, Vezir-i-a’zam ve S«rdâr-ı-Ek- 
rem Kara-Mehmet Paşa’nın İran seferine çıkmak üzere İstanbul’dan 
Üsküdar’a geçişi.

(1612 =  1021 vukuâtmın «20 Teşrinisâni» fıkrasında gördüğümüz Osmanlı-Safavî 
sulhünün akdi esnâsında yalnız bir kere getirilmiş olan 200 yük ipek haracının 
ondan sonra bir daha gönderilmemiş olması ve İran elçisi Kadı-Han’la beraber gi
den Incili-Çavuş’un iki seneden fazla bir zaman boş yere alıkonulması «gazab-ı 
Şâhâne»ye sebeb olduğu için İran’a karşı tekrar sefer açılmasma karar verilmiş, 
serdârlığa Vezir-i-a’zam Kara-Mehmet paşa me’mur edilmiş ve İstanbul’da Sadâ
ret-Kaymakamlığına vüzerâdan Gürcü-Mehmet Paşa tâyin olunmuştur. — Münec- 
cim-başı tercemesinde «3 Rebî’ül-evvel =  2 Nisan Perşenbe» tarihinden bahsedilir
se de doğru değildir.

Vezir-i-a’zam 20 gün kadar Üsküdar karargâhında son hazırlıklarla meşgul ol
duktan sonra hareket etmişse de, Şa’ban =  Ağustos/Eylül içinde Haleb’e var
dığı zaman mevsim ilerlemiş olduğu için askeri kışlaklara taksim etmiştir. — 
Bu sırada Incili-Çavuş’a terfik edilen Kasım-Beg isminde bir Safavî elçisi ipek 
haracını İstanbul’a getirmiş, fakat artık makbûle geçmediği için huzûra kabul 
edilmiyen Kasım-Beg müsâfir edildiği evde mevkuf tutulmuştur. Bu münâsebetle 
Birinci Abbâs’ın yegâne mazeret olarak :
— Men barâca mı kesilsem gerek?
dediğinden bahsedilir : Bir muâhedeyle her sene te’diyesi taahhud edilen bir mal 
tabiî haraçtır).
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5 Teşrinisâni =  13 Şevval, Perşenbe : Şehzade İbrahim’in doğu
mu.

(Birinci Ahmed’in en küçük oğlu olan bu şehzade Ibralıim, 1640 =  1049 tarihinde 
lîardeşi Dördüncü Murad’ın yerine geçen Sultan İbrahimdir : Her ikisi de Mâhpey-: 
k;er Kösem-Sultan’dan doğmuş oldukları için, Dördüncü Murad’la Sultan İbra- 
iıim öz-kardeştir. — Şehzâde İbrahim’in bu tarihten bir gün evvel doğmuş olduğu 
lıakkmda da bir rivayet vardır).
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17 Nisan =  30 Bebî’ül-evvel, Pazar : Bosna valisi İskender Paga’- 
nın Boğdan seferine hareketi ve parlak muvaffakiyetleri.

(OsmanlIların «Eremye» dedikleri Boğdan voyvodası «Jeremie Mogila» ölünce 
yerine «Ştefan Thomsa» tâyin edilmişse de, eski voyvodamn dul karısı Lehistan’a 
gidip dâmâdı olan Leh asilzâdelerinden «Samuel Korezky»ye bir Kazak ordusu 
toplattırarak bütün masarifini vermiş ve Eremye’nin oğulları nâmına hareket 
eden bu ordu yeni voyvoda Ştefan’ı koğmuştur : Bu hareketin başında bulunan 
Korezky’ye OsmanlI menbâlarmda «Koreska» denir. Osmanlı hükümeti bu vazi
yet üzerine Sarhoş-Ibrahim Paşa’yı sevketmişse de, bu sarhoş Paşa mağlûb ol
duğu için, o sırada İstanbul’da bulunan eski Eğri beylerbeyi İskender Paşa’ya 
Bosna eyâleti tevcih edilerek Boğdan serdârlığı verilmiş ve o da Bosna, Sirem, 
•Semendire, Alacahisar ve Silistre askerleriyle gidip müstevlileri mağlûb ederek 
dul prensesle iki oğlunu, dâmâdı Korezky’yi ve bunun güzelliğiyle meşhur kan
ısını yakalayıp beş yüz Kazak esiriyle beraber İstanbul’a göndermiş ve Stefan’ı da 
tekrar yerine geçirmiştir : Bu muvaffakiyet üzerine İskender Paşa vezâretle 
taltif edilmiştir).

18 Nisan =  1 Rebî’ül-âhir, Pazartesi: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Kara-Mehmet Paşa’nın Haleb kışlağından Gök-meydan karar- 
^;âlıma çıkışı.

(Yukarda 1615 - - 1024 vukuatının «22 Mayıs» fıkrasında kışlaklara dağıtıldığını 
gördüğümüz kıt’aların Erzurum’a hareketleri emredilmiştir. — Seferin hedefi 
Revan/Erivan kalesinin Safavilerden istirdâdıdır).

5 Haziran =  30 Cumâda-l-ûlâ, Pazar : Ordunun Kars’a muvasa
latı.

(Mıkdârı 100 bin gösterilen ordu Erzurum üzerinden Hasankale-Soğanlı tarîkiyle 
Kars’a gelmiştir ; Buradaki tarih Es’ad Efendi kütüphanesinde 2151 numarada 
mukayyed ve 1000 - 1050 vukuâtına âid olup «Topçular kâtibi Abdülkadir Efendi,, 
ye izâfe edilen anonim bir yazmaya göredir.
Kars kalesiyle şehri bundan evvel Safavîler tarafından tahrib edildikten sonra 
bir aralık işgal de edilmiş olduğu için bu sırada harabe halindedir : Yukarda 
1604 =  1013 vukuâtmın «8 Haziran» fıkrasıyla 1610 =  1019 vukuâtınm «24 Ma
yıs fıkrasına bakınız. — Bu sefer kaleyle şehrin geceleri meş’alelerle çalışılarak 
bir hafta içinde tâmir ve tahkim olunduğu rivayet edilir : Burada muhtelif sı
nıflardan 4300 asker bırakılmış, beylerbeyliğine Sefer Paşa ve muhafızlığına da 
Maraş beylerbeyi Haşan paşa tâyin edilmiştir.



Es’ad Efendi kütüphanesindeki anonim yazmada Kars’dan hareket tarihi «10 Cu  ̂
mâda-l-âhire =  25 Haziran Cumartesi» ve bu seferin hedefi olan Erivan’a muva
salat tarihi de «20 Receb =  3 Ağustos Çarşanba» günlerine müsâdif gösterilirse 
de Kâtib-Çelebi, Naîmâ vesaire gibi menbâlarda Erivan’a muvasâlat tarihinin 
,,Cumâda-l-âhire evâsıtı =  Haziran sonları» na tesadüf ettiğinden bahsedilmek
tedir : Tabiî bunlarm te’lifi kabil değildir. Bilhassa ayni menbâlarda muhâsara- 
nın 44 gün sürdüğü hakkmdaki ifâdeyle muvâsalat tarihi hakkmdaki rivayet 
büsbütün mütenâkızdır : Çünkü o tarih doğru olduğu takdirde muhâsaranm 44 
gün sonra 30 Receb=13 Ağustos Cumartesi günü kaldırılmış olması lâzımgelir; hal
buki muhasara 29 Şa’ban — 11 Eylül Pazar günü başlamıştır).

11 Eylül =  29 Şa’ban, Pazar : Erivan muhasarası.

(Kale muhafızlığından meşhur Emir-Gûne-Han bulunmaktadır ; 1604 =  1013 vu- 
kuâtının «8 Haziran» fıkrasına bakınız. — Erivan/Revan kalesi Milâdî takvim 
hesabiyle tam 12 sene, 3 ay, 3 gündenberi Safavî idaresindedir. — Kale tahkim 
edilip muhâfız kıt’a çok mühim nisbette takviye edilmiş olduğu gibi, şâhm ordu
su da Gökçe-göl yahut Nahcivan civârında bulunduğu için Erivan’ın istirdadı çok 
çetinleşmiştir. Bir taraftan da mevsimin ilerlemesi, top mermileriyle barut mev
cudunun tükenmesi, mahsurların hurug hareketleriyle civârdaki düşman ordusu
nun tâciz hareketleri Osmanlı ordusunu çok müşkil bir vaziyette bırakmıştır. 
Kale bedeninde bâzı gedikler açılmışsa da muhâfız mevcudunun fazlalığı bun
lardan da istifâdeye imkân bırakmadığı için Serdâr-ı-Ekrem Şâh Abbâs’a Halil 
Ağa isminde bir elçi gönderip sulh teklifine mecbur olmuş, buna karşı Ustaclu 
Çirâğ-Sultân isminde bir Safavî elçisi gelip şerâit tesbiti için dört günlük bir 
mütâreke istemiş ve kat’iyyen kabul edilmemesi lâzımgelen bu dört gün içinde
o gedikler kapatılıp tâmir edildiği için vaziyet büsbütün müşkilleşmiştir! îşte 
bu şartlar altında yapılan sulh müzâkeresi 1612 =  1021 vukuâtmın «20 Teşrini- 
sâni;j, fıkrasında gördüğümüz İstanbul müsâlâhasının tecdidiyle neticelenmişse de, 
200 yük ipek haracının mıkdârı Safavîlerin lehine olarak yarı yarıya indirilmiş 
ve Erivan üzerindeki iddiâlardan da vazgeçilmiştir! Fakat Birinci Ahmed Ser- 
dâr-ı-Ekremin kabul ettiği sulh esaslarını reddettiği için, Şark seferi bir müddet 
daha devam etmiştir ; Aşağıda bu senenin «17 Teşrinisâni» fıkrasıyla 1617 =  1026 
vukuâtmın «15 Haziran» fıkrasına bakınız).

5 Teşrinisâni =  25 Şevvâl, Cumartesi : Erivan muhâsarasmm kal
dırılması.

(Bâzı OsmanlI menbâlarında bu muhâsaranm 44 gün sürmüş gösterilmesi doğru 
değildir ; Tam 55 gün sürmüştür; zâten gene Osmanlı menbâlarmdan bâzılarında 
44 yerine 55 gösterilir. — Ordu Soğanlı yaylasından geçerken soğuğun şiddetinden 
3 - 4  bin insan ve hayvan donduğu rivayet edilir. — Kars üzerinden Erzurum kış
lağına işte bu büyük müşkilât içinde gelinmiştir. — Hammer’in bu seferde Nahci- 
van’ı istirdâd edilmiş göstermesi doğru değildir).

17 Teşrinisani =  8 Zülka’de, Perşenbe : Vezir-i-a’râm ve Serdâr-ı- 
Ekrem Kara-Mehmet Paşa’nm azliyle Kapdan-ı-deryâ Halil Paşa’mn 
ilk sadâreti.

(Kara-Mehmet Paşa yukarıki fıkralarda gördüğümüz Erivan muvaffakıyetsiz- 
liğinden dolajn azledilmiştir : Mehmet Paşa’nın bu ilk sadâreti 1614 =  1032 se
nesi 17 Teşrinievvel =  13 Ramazan Cuma gününden bu güne kadar Milâdî tak
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vim hesabiyle tam 2 sene, 1 ay, 1 gün sürmüştür. Bâzı menbâlarda Kara-Meh- 
met Paşa’mn azil tarihi 1026 =  1617 senesi Muharrem — Kânunusâni ayma mü- 
sâdif gösterilirse de Erivan muvaffakıyetsizliği üzerine azledildiği hakkmdaki 
rivayetlere nazaran doğru olmaması lâzımgelir. Genc-Osman devrindeki ikinci 
sadâreti İçin aşağıda 1619 =  1028 vukuatının «18 Kânunusâni» fıkrasına bakınız. 
Yeni Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Halil Paşa aslen Kayserinin Zeytin köyü 
Ermeni dönmelerinden gösterilirse de, Maraş Ermenilerinden olduğu hakkında 
da bir rivayet vardır ; Kayseri’de bir Zeytin köyü malîım olmadığına göre, her 
halde bunun Maraş vilâyeti merkez kazasına tâbi Fırms nahiyesinin eskiden 
«Zeytin,, ve şimdi «Süleymanlı>> denilen merkezi olmak ihtimali daha kuvvetli
dir. Halil Paşa Üçüncü Murad devrindeki «Beylerbeyi vak’ası»nda Yeniçerilerin 
parçaladığı Rumeli beylerbeyi Mehmet Paşa’mn küçük kardeşidir : Yukarda
1589 =  997 vukuâtının «2 Nisan» fıkrasına bakınız. Kapdanlıkta bâzı muvaffa
kiyetlerinden bahsedilen Halil paşa’nın bu ilk sadâreti Birinci Ahmed, Birinci 
Mustafa ve İkinci Osman devirlerine müsâdiftir; ikinci sadâreti de Dördüncü 
Murad devrindedir : Aşağıda 1626 =  1036 vukuâtının «1 Kânunuevvel» fıkrasına 
bakmız).

1617 =  1026
9 Haziran =  4 Cumâda-l-âhire, Cuma : İnşaatı ikmâl edilen Sul- 

tanahmed câmlinin açıhş merasimi.

(OsmanlI mi’mârîsinin en güzel eserlerinden ve İstanbul’daki Selâtin camilerinin 
en zariflerinden olan bu muhteşem mabedin temel-aema merâsimi için yukarda 
1609 =  1018 vukuâtının «8 Teşrinievvel» fıkrasına ve temel-atma merâsimi için 
de 1610 =  1018 vukuâtının «4 Kânunusâni,, fıkrasına bakınız. — İnşaât işte o
4 Kânunusâni — 8 Şevval Pazartesi günü başlamış olduğuna göre, Sultanahmet 
câıriii o tarihten bu açılış gününe kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 7 sene,
5 ay, 6 gün sürmüş demektir. — Bu günkü merasim için câmi avlusuna bir 
«Otağ-ı-Hümâyûn» kurulmuş, devlet erkânına ziyâfet verilmiş ve ziyâfetten 
sonra vüzerâ pâdişâhı saraydan getirip otakta tebrik etmiş, erkân ve ulemâya 
bin hil’at giydirilmiş ve fukaraya sadakalar dağıtılmıştır.
Sultanahmet câmiinin mi’mârı Ahmed Ağa’nın avlu kapısı dışındaki duvarda. 
1026 tarihli bir kitabesi vardır. Plân dört köşedir : Kutru 23,5 metre tutan orta 
kubbesinin dört tarafında birer yarım kubbe ve câmiin dört köşesinde de birer 
küçük kubbe vardır; yüksekliği 43 metredir. Zarafetleriyle meşhur olan altı mi
naresinin dördünde üçer, ikisinde ikişer olmak üzere mecmuûnda 16 şerefe vardır; 
Naîmâ bu noktayı :
«Altı aded minârelerinde olan şerefât a’dâd-ı selâtîn-i Âl-i-Osmân’a işâret» 
diye anlatır; halbuki Birinci Ahmed Osmanlı pâdişâhlarının 16 ncısı değil,
14 üncüsüdür : Ancak Fetret devrinde saltanatlarmı ilân ettikleri halde Anadolu 
ve Rumeli’deki Osmanlı arazisinin mecmûuna hiç bir zaman hâkim olamıyan 
Süleyman ve Mûsâ Çelebiler de resmî telâkki hilâfına olarak pâdişâh sayıldık
ları takdirde Birinci Ahmed 16 mcı pâdişâh sayılabilir; her halde Naîmâ’mn 
izahına göre Sultanahmed şerefeleri işte bu telâkkiye göre yapılmış olmalıdır. 
Fakat Süleymâniyye câmiinin dört minâresinde ikisi üçer ve ikisi ikişer olmak 
üzere cem’an on şerefe vardır ve bu da «Hâdîkat-üI-Cevâmi»deki izaha göre 
Kanunî’nin ;
«Onuncu pâdişâh olduğuna işaretdir»!
Halbuki eger Süleyman ve Mûsâ Çelebiler de hesab edilecek olursa, Kanunî’nin 
onuncu değil, on ikinci pâdişâh sayılması lâzımgelir! İşte bu vaziyetten anlaşıl
dığına göre Kanunî kendisini onuncu pâdişâh saydığı için Süleymâniyye şerefe
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lerinde Süleyman ve Mûsâ Çelebiler hesab edilmemiş ve Birinci Ahmed kendi  ̂
jsini 16 mcı pâdişâh saydığı için Sultanahmet şerefelerinde Sülesmıan ve Mûsâ 
Çelebiler de hesab edilmiştir!
Sultanahmet câmii kubbe ve duvar pencerelerinin çokluğundan dolayı İstan
bul’un en aydınlık câmiidir. Iç tezyinatının ve bilhassa çinilerinin nefâsetiyle de 
meşhurdur. Etrafında medresesi, imârethânesi, tâbhânesi ve dârüş-şifâsı =  has- 
tahânesi vardır. Câmiden üç sene sonra yapılan türbede Birinci Ahmed’le oğul
ları İkinci Osman ve Dördüncü Murad medfundur : Sultan Ahmed’in meşhur 
k;arısı ve Dördüncü Murad’la Sultan İbrahim’in anaları olan Mâhpeyker Kösem- 
Sultan’la bir takım şehzadeler ve sultanlar da bu türbededir.
«At-meydanı»na işte bu tarihten itibaren «Sultanahmet-meydanı» denilmiye 
başlamıştır).

15 Haziran =  10 Cumâda-l-âhire, Perşenbe : Vezir-i-a’/am ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Halil Paşa’mn «Erdebil seferi» denilen İran seferine çık
mak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Umumiyetle «8 Cumâda-l-âhire Hamîs» tarihinden bahsedilirse de, hakikî tak
vimde «Hamîs =  Perşenbe» günü o ayın 8 ine değil, 10 una müsâdiftir. — Sa- 
dâret-Kaymakamlığına Budin muhafızı Sofu-Mehmet Paşa tâyin edilmiştir. Halil 
Paşa Üsküdar’dan Diyarbekir kışlağına gitmiş, Kırım hânı İkinci Cam-bek- 
Giray da sefere me’mur olduğu için serdârın müsâadesiyle ve kırk bin askerle 
Gence, Nahcivan ve Culfa taraflarına akın edip esirler ve ganimetler alarak Di- 
yarbekir’e gelmiş ve o da eskiden «Cezîret-lbni-Ömer» denilen ve şimdi Mardin 
vilâyeti kazâ merkezlerinden olan Cizre kışlağma gönderilmiştir.
Bu seferin sebebi, eski Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kara-Mehmet Paşa ta
rafından kabul edildiğini yukarda 1616 =  1025 vukuâtının «11 Eylül» fıkrasında 
gördüğümüz sulh şartlarmın Birinci Ahmed tarafından reddedilmiş olmasıdır. 
Zâten Safavîler de Gürcistan’ın İmerethi =  Açuk-baş/Baş-açuk, Gurya ve Dâd- 
yân gibi Osmanlı hâkimiyyetinde kalan taraflarını tazyik etmekte oldukları için, 
oraların Gürcü beyleri istimdada başlamışlardır: Bunlara yardım için Batum 
beylerbeyi Ömer Paşa ile Dağıstan beyleri, Trabzon ve Erzurum Yeniçerileri 
sevkedilmiştir).

27 Eylül =1 36 Ramazan, Çarşanba : Osmanlı - Lehistan sulhü.

<üçüncü Murad devrinde Lehistan’ın Osmanlı nüfuz ve hâkimiyyeti altına alın
ması için yukarda 1577 =  985 vukuâtının «30 Temmuz» fıkrasına ve gene o de
virde bu krallığın haraca bağlanması için de 1591 =  999 vukuatının «16 Eylül» 
fıkrasına bakınız. Bu vaziyete rağmen Lehliler sedâkat ve itâatte devam etme
mişler ve hep Türkiye ile siyasî münâsebetlerini bozacak hareketlerde bulunmuş
lardır. Bilhassa bu sıralarda vaziyet çok gerginleşmiştir; Lehistan == Polonya 
krallığı OsmanlIlara tâbi olan Kırım Tatarlarının akınlarından, Osmanlı hükü
meti de Lehistan Kazaklarının Tuna ve Karadeniz yalılarıyla Eflak, Boğdan ve 
Erdel taraflarına yaptıkları tasallutlardan şikâyetçidir : Yukarda 1614 .=  1023 
vukuâtının «Ağustos == Receb» fıkrasıyla 1616 =  1025 vukuâtının „17 Nisan» 
fıkrasına bakınız. Lehliler Kazak akınlarından mes’uliyyet kabul etmedikleri 
için, 1616 =  1025 vukuâtının «17 Nisan» fıkrasında gördüğümüz Boğdan buhra
nını halletmiş olan Bosna valisi İskender Paşa Kazak meselesini de tesviyeye 
me’mur olmuş ve Eflak, Boğdan ve Erdel voyvodaları da maiyyetine verilmiştir; 
İskender Paşa Türklerin Turla dedikleri Dniestr nehri boylarına yürümüş, Le
histan Baş-kumandanı Stanislas Zolkiewski’nin ordusuyla karşılaşmış, fakat harb 
başlıyacağı sırada Lehlilerin talebiyle müzâkereye girişilip bu gün bir sulh mu- 
âhedesi imzalanmıştır. Bu sulhün başlıca esasları şunlardır ;
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1 — Kazaklar Dniestr =  Turla suyunu geçemiyecekler ve Karadeniz’e inenıiye- 
ceklerdir,
2 — Türk hâkimiyyetinde bulunan Eflak, Boğrdan ve Erdal prensliklerine taar
ruz edllmiyecektir;

3 — Bilmukabele Kırım-Tatarlan da Lehistan arazisine akın etmiyeceklerdir;
4 — Lehistan krallığı Kırım hanlığına ötedenberi vermekte olduğu haracın te’di- 
yesine devam edecektir.
Bu muâhedenin Türkçe ve Lehçe nüshaları teati edildikten sonra ordu avdet 
etmiştir).

21/22 Teşrinisâni =  22/23 Zülka’de, Sah/Çar§anba gecesi : Birinci 
AJımed’in ölümü.
1İ--

(Sultan Ahmed umumiyetle «Sû’-i mi’de»den ölmüş gösterilirse de Nev’î-zâde 
Atâyî, Osman-zâde Tâib vesaire gibi müelliflerin eserlerinde «Hummâ/Hummây-ı 
muhrıka,, hastalığından bahsedilir. Bu ölüm hastalığının elli gün kadar sürdüğü 
hakkındaki rivayet doğru değildir.
Kâtib-Çelebi ile Naîmâ «Zülka’de evâilinde =  Teşrinisâni başlarmda» hastalan
dığından bahsettiklerine göre. Birinci Ahmed ancak yirmi gün hasta yatmış de
mektir.
Dedesi Üçüncü Murad devrinde ve babası Üçüncü Mehmed’in Saruhan valiliğinde
1590 =  99S senesi 18 Nisan =  12 Cumâda-l-âhire Çarşanba günü Mağnisa’da 
dünyaya gelmiş olan Birinci Ahmed o tarihten bu güne kadar Milâdî takvim he
sabiyle tam 27 sene, 7 ay, 4 gün yaşayıp 28 yaşının içinde pek genç ölmüş 
demektir.
1603 =  1012 senesi 21 Kânunuevvel =  17 Receb Pazar günü 14 yaşında tahta 
çıkmış olduğuna göre, saltanat müddeti de gene Milâdı takvim hesabiyle tam 13 
sene, 11 ay, 2 gün tutmakta, yâni 14 seneyi doldurmak üzeredir. Osmanlı men- 
bâlarında 14 yaşında 14 üncü pâdişâh olarak tahta çıkıp 14 sene saltanat sürdük
ten sonra 2 X 14 yaşında ölmüş gösterilmesi işte bundan dolayıdır.
Zeki, münevver, hamiyyetli ve azimkâr bir pâdişâh olduğunda şüphe olmıyan 
Birinci Sultan Ahmed daha çocuk sayılabilecek bir yaşta tahta çıkar çıkmaz 
devlet işlerini hayret edilecek bir kavrajnşla idare ve tâkibe başlamış ve bil
hassa zekâca erken inkişâf etmiş kuvvetli bir şahsiyyettir: Büyük oğlu İkinci 
Osman =  Genc-Osman’ın da kendisi gibi, pek erken inkişâf etmiş olması vera
set bakımından aynca tedkik edilmesi çok faydalı olabilecek mühim bir nokta
dır ; Fâtih Sultan Mehmet de zekâca tıpkı bunlar gibi erken inkişâf etmiştir. 
Sefahat ibtilâsı olmadığından ve hattâ ömründe ağzına içki koymadığından bah
sedilir; bütün memlekete şâmil bir içki yasağı ilân etmesi işte bundan ve bil
hassa son derece dindarlığındandır 1613 =  1022 vukuatının «Temmuz/Ağustos=: 
Cumâda-l-âhire» fıkrasına bakmız. Fakat bütün bunlara rağmen sarayında 
muhtelif Şark ve Garp milletlerine mensup binlerce câriyeler bulundurduğundan 
ve hattâ bunların İkinci Osman tahta çıktığı zaman çırak çıkarılmış oldukla
rından da bahsedilir.
Gene ayni dervişane zihniyetle kıyafetinde bile sâdelik gösterdiğinden ve hattâ 
son yıllarda «Harîr-ü-dîbâyı sûf-u-kutnîye tebdil» etmiş olduğundan bahsedil
mektedir.
Dedesiyle babasının zamanlarındaki kadınlar saltanatına, yâni saray kadınları
nın devlet işleri üzerindeki mühlik te’sirlerine nihayet vermiş veyahut meydan 
vermemiş olması da lehine kaydedilecek mühim bir noktadır.
Bu hâline mukabil, öyle genç, dinç, zeki ve azimkâr bir pâdişâhın saray sefâ- 
hatine kapılmamış olduğu halde ecdâdınm bizzat sefere çıkma an’anesine riâyet 
etmemiş ve Şark ve Garp cephelerinin mukadderâtını bir takım devşirme ser-
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dârlann ellerine bırakmış olması her halde lehine kaydedilebilecek noktalardan 
değildir.
Sultan Ahmed’in bilhassa Celâli isyanlarını tenkil bahanesiyle beşikteki çocukla
ra varıncaya kadar imhâ etmekten zevk alan ve yalnız Anadolu’da bu vahşi- 
yâne zevkine yaz binden fazla Türkü fedâ eden Kuyueu-Murad gibi kana susa
mış bir Hırvat devşirmesini Anadolu Türklüğünün başına musallat etmesi, sal
tanat devrinin en silinmez lekesidir. Memlekette içki içilmesi din hislerine do
kunduğu halde, mâsum kanı dökülmesinden hiç müteessir olmaması her halde 
hiç bir hisle ve bilhassa şiirlerinde göze çarpan hassâsiyet ve hamiyyetle te’lif 
edilebilecek bir vaziyet değildir.
Sultan Ahmed’in en fazla hocası Muallim-i-Sultâni Mustafa Efendi ile Dâr-üs- 
Saâde Ağası/Kızlar-Ağası Hacı-Mustafa Ağa’nın te’siri altında kaldığından 
bahsedilir : Birinci Mustafa’nın hal’inde en mühim rolü oymyan bu Hacı-Mustafa 
Ağa için aşağıda 1618 =  1027 vukuâtının «26 Şubat» fıkrasına bakınız. Bunlar
dan başka bir çok vaziyetlerde Hoca-Sa’düddin’in sırayla Şeyh-ül-îslânı olan 
oğulları Mehmet ve Es’ad Efendilerle de istişare ettiği ve hattâ bâzı vaziyetlerde 
bunların da te’siri altında kaldığı görülmektedir.
Şark’da tran ve Garp’da Avusturya ve Lehistan müsâlâhaları Birinci Ahmed’i 
bir sulh tarafdârı gibi göstermekle beraber, devletinin menfaatini sulhe tercih 
ettiği de Kara-Mehmet Paşa’mn Şark cephesinde kararlaştırdığı son Osmanh -  
Safavî sulh şartlarmı kabul etmemiş olmasıyla sâbittir: Yukarda 1616 =  1025 
vukuatının «11 Eylül» ve bu sene vukuâtının da «15 Haziran» fıkralarına bakınız. 
Birinci Ahmed’in şahsiyyetini tedkik ederken göze çarpan en mühim meziyyet- 
lerinden biri de Fâtih’in «Kanun-nâme»sinde «Nizâm-ı âlem» için Kanunî bir mâ
hiyet alıp meşrûiyyet kesbeden kardeş katli âdetine nihayet vererek küçük kardeşi 
Mustafa’nın hayatını bağışlamış olmasında gösterilebilir: Bu nokta ile Birinci 
Ahmed’in edebî şahsiyyeti için yukarda 1603 =  1012 vukuâtının «21 Kânunuev
vel» fıkrasına bakınız).
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B İ R İ N C İ  M U S T A F A

(Mustafây-ı Evvel)

«îlk saltanatı»

—  M. 1617 =  H. 1026 —  M. 1618 =  H. 1027 —

1617 s= 1026

22 Teşrinisâni =  23 Zülka’de, Çarşanba : Veraset usulünün değiş- 
mssi ve Birinci Ahmed’in kardeşi Birinci Mustafa’nın cülûsu.

Sultan Mustafa, dedesi üçüncü Murad’ın saltanatına ve babası Üçüncü Meh- 
med’in de Mağnisa valiliğine tesadüf eden 1000 1591 - 1592 tarihinde dünyaya 
gelmiş olduğuna göre 25 - 26 yaşlarında tahta çıkmış demektir : Doğum günü 
belli olmadığı için o sene vukuatı içinde ayrıca gösterilmemiştir.
Fetret devrinde saltanatlarmı ilân edip Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı arâzi- 
sinin mecmûuna hiçbir zaman tamamiyle hâkim olamadıkları için padişahlar 
cedveline girmiyen Süleyman ve Mûsâ Çelebiler sayılmamak şartiyle Birinci 
Mustafa Osmanlı padişahlarının on beşincisidir.
Birinci Ahmed’in Osman, Mehmet, Selim, Hüseyn, Murad, Bâyezid, Süleyman, 
Kasım ve İbrahim isimlerinde dokuz oğlu olmuş ve bunlardan Selim’le Hüseyn 
babalarının hayatında ölmüş oldukları için, Sultan Ahmed’in vefatında yedi oğlu 
kalmıştır ; Bu yedi şehzadeden Osman, Murad ve İbrahim amcaları Sultan 
Mustafa’dan sonra pâdişh olmuş, diğerleri İkinci Osman ve Dördüncü Murad 
devirlerinde idâm edilmişlerdir. Madame de Gomez’in Genc-Osman’a âit eserinde 
bunlardan başka «Orhan,, isminde bir şehzadeden daha bahsedilir ; Belki o da 
babasının hayatında ölenlerdendir.
Bu şehzadelerin en büyükleri olan Sultan Osman 1604 — 1013 senesi 3 Teşrini
sâni =  10 Cumâda-l-âhire Çarşanba günü dünyaya gelmiş olmak itibariyle, ba
basının öldüğü gün Milâdî takvim hesabiyle 13 yaşını bitirip 14 üne gireli ancak 
19 gün olmuştur. En küçükleri olan İbrahim de 1615 =  1024 senesi 5 Teşrinisâ
ni =  13 Şevvâl Perşenbe günü dünyaya gelmiş olduğu için, bu tarihten 17 gün 
evvel 2 yaşmı bitirip 3 üne basmıştır.
Osmanlı menbâlarında veraset usulünün değişmesi işte bu vaziyetle, yâni Bi
rinci Ahmed’in «Şehzadeleri sağir olmağla» kısaca izah edilip geçilir! Halbuki 
OsmanlI pâdişahlan içinde vaktiyle Fâtih Sultan Mehmet 1444 ,=  848 tarihinde
ki ilk cülusunda 12 yaşlarında tahta çıkarılmış olduğu gibi, bü sefer 28 inin 
içinde ölmüş olan Birinci Ahmed de yaşının ancak 13 sene, 8 ay, 4 gün tuttuğu 
sırada cülûs etmiş ve hattâ cülûsundan sonra sünnet olmuştur: Veliahdi olan 
büyük oğlu Osman da babası öldüğü zaman 13 ünü bitirip 14 üne girmiştir; 
onun için 14 yaşının cülusa mâni sayılmış olması doğru değildir ve zâten Os
m a n lI  hukukunda cülûs için böyle bir yaş haddi yoktur.
Bilhassa büyük zekâsı ve tahsil ve terbiyesinin sağlamlığıyla mâruf olan Sultan 
Osman’a tercih edilip el çabukluğuyla tahta çıkarılıveren amcası Sultan Mus
tafa muvâzenesinin bozukluğuyla meşhur olduğu için. Hilâfet makamına geç
mesi şer’an da câiz değildir; fakat bütün bunlara rağmen «Eshâb-ı hall-ü-akd>> 
ve «A’yân-ı devlet» ittifak edip Osmanlı tarihinin bidâyetindenberi riâyet edilen 
üç asırlık verâset kanununu birdenbire değiştirerek babadan oğula intikal edip 
duran saltanatı «Ekberiyyet» kaidesine bağlamak suretiyle hânedânın en yaş



lısına âit bir hak şekline sokmuşlardır! işte bundan dolayı Birinci Mustafa’nın 
bu İlk saltanatından sonra yeğeni İkinci Osman tahta çıkarıldığı zaman Şark 
ordusuna gönderdiği «Hatt-ı-Hümâyûn),da bu değişikliği Osmanlı saltanatmm 
teessüsündenberi riâyet edilen «Kanûn-ı-kadîm»e mugayir bir bid’at şeklinde 
tasvir etmiştir.

Bu el çabukluğunda ön-ayak olan ((Erkân-u-a’yân»ın başında Sadâret-Kaymaka- 
mı Sofu-Mehmet Paşa ile Şeyh-ül-lslâm Es’ad Efendi’den bahsedilir. Bu Es’ad 
Efendi, yukarda 1599 =  1008 vukuatının „2 Teşrinievvel» fıkrasında ölümünden 
bahsettiğimiz «Tâc-üt-tevârih» müellifi, Muallim-i-Sultânî ve Şeyh-ül-îs!âm Ho- 
ca-Sa’düddin Efendi’nin oğludur ve Genc-Osman işte bunun kızıyla evlenmiştir.

Sultan Mustafa’nın iclâsını yeğenlerinin çocukluğuyla izah eden Osmanlı riva
yetine mukabil, bâzı menbâlarda iki muhtelif izaha tesadüf edilir : Bunların bi
rine göre Sultan Mustafa’nın tahta çıkarılması Sultan Ahmed’in vasiyetinden 
dolayıdır ve daha kuvvetli olan ikinci izaha göre de bu iş B.irinci Ahraed’in meş
hur karısı Mâhpeyker Kösem-Sultan’ın işidir; çünkü veliahd Osman onun ortağı 
olan Mâhfîrûz-Sultan’dan olduğu halde, şehzâde Murad’la İbrahim ve Kasım Kösem- 
Sultan’ın oğullarıdır: Onun için eger büyük şehzâde Osman pâdişâh olursa, küçük 
kardeşlerini izâle etmek ihtimâli vardır! Bu tehlikeli vaziyete her şeyden evvel 
Sultan Osman’ı saltanattan mahrum etmek ve onun için de Birinci Ahmed’in 
oğullarından hiç birini iclâs etmeyip kardeşi Mustafa’yı tahta çıkarmak lâzım
dır : Sultan Mustafa’nın muvâzenesi bozuk olduğu için, onun devrinde Kösem- 
Sultan kendi oğullarından şehzâde Murad’ın saltanatım te’mine istediği gibi ça
lışabilir! İşte bundan dolayı Kösem-Sultan’ın Ocak ağalarıyla bâzı devlet erkâ
nına bir çok paralar dağıtarak daha Birinci Ahmed’in ölüm hastalığından itiba
ren büyük bir faaliyet gösterip icab edenleri elde etmiş ve nihayet maksadında 
muvaffak olup Sultan Mustafa’yı 'tahta çıkarmış olduğundan bahsedilir ; Bu iza
ha göre Birinci Mustafa saltanatını yengesine medyun demektir!

Birinci Ahmed’in 14 senelik saltanat devrini sarayın bir iki odalık bir dâiresinde 
gece gündüz mütemadiyen cellâtların hücumunu bekliyerek ecel terleri içinde 
geçiren Birinci Mustafa’da muvâzeneden eser kalmaması pek tabiîdir : Sultan 
Ahmed’in cülusunda henüz çocuğu olmadığı için Sultan Mustafa’nın sağ bırakıl
mış olması, dâimî bir haşyet içinde yaşamasına sebep olmuştur; pek az sonra üstüste 
dünyaya gelen yeğenleri çoğaldıkça artık kendi vücuduna ihtiyaç kalmadığını ve 
bu vaziyette Fâtih’in «Kanun-nâme»sini mütemadiyen düşünüp mütemâdi bir can 
kaygısından mütevellit tükenmez bir azab içinde yaşayan bu kanun ve an’ane mağ- 
dûrunun tvıhaf hareketleriyle dalgın ve durgun hâli :

«Meczûb-üş-şekl evliyâ’-Ullâh’dan bir zât-i melekîyy-üs-sıfât olup dünyây-ı fânî  ̂
nün dağdağasına tahammülü yok»

gibi yaldızlı cümlelerle tasvir edilir; hattâ halk arasında da evliyahğı ve bir 
takım kerametleri hakkında bâzı şayialar yayılmıştır! Tabiî bunları yayanlar, 
menfaatlerini saltanatlarında bulan maiyyet adamlarıdır. Fakat bir taraftan da 
hükümet erkânı telâş içindedir; Müneccim-başı bu hâli şöyle anlatır :

«Etvâr-u-evzâ’lan etvâr-ı ukalâya muhâlif müşâhede olunmağla erkân-ı devlet 
bu ma’nâyı habsde tûl-i meksden zuhûr itmiş bir hâletdür zannı ile etıbbâya 
mürâcaat ve çok ilâçlar itdiler, lâkin sûdmend olmadı».

Madame de Gomez’in Genç-Osman’a âit eserindeki izahına göre deliliği günden 
güne artan Sultan Mustafa penceresinin altmda orta oyunu oynatıp ayni oyunu 
mütemâdiyen tekrar ettirmekten zevk alıp durduğu sıralarda, bir gün oyuncu
lardan biri pek hoşuna gittiği için Osmanlı hâzinesinin en kıymetli mücevherle
rinden bir çoklarını pencereden atıp oyuncuyu taltif etmiştir! Kâti-b-Çelebi’nin 
şu fıkrası daha tuhaftır :
«Padişâh-ı fenâ-meşreb az zamanda hıffet-i akl ile meşhûr olup evza’-ı gaıîbe 
ile beyn en-nâs şöhret buldu : Türbeleri gezüp deryâda mâhîlere altun atmak ve
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abes yere yollarda dirhem-ü-dînâr döküp saçmak gibi halleri halk-ı âlem müşâ- 
hede idüp adem-i rüşdünü bildiler».
Denizdeki balıklara altm saçan pâdişaha «Bir vech ile nush-u-pend te’sîr» et
mediğini gören Dâr-üs-Saâde-ağası/Kızlar-ağası Mustafa Ağa nihayet vaziyeti 
Sadâret-Kaymakamı Sofu-Mehmet paşa ile Şeyh-ül-îslâm Hoca-zâde Es’ad 
Efendi’ye bildirip bir an evvel bir çâresine bakılmasmı istemiştir).

1618 =  1027 

36 Şubat =  1 Rebî’ül-evvel, Pazartesi : Birinci Mustafa’nın hal’ı.

(Sultan Mustafa’nın yukarıki fıkrada gördüğümüz «Hıffet-i akl»ına delâlet 
eden «Evzâ’-ı garîbe»siyle «Etvâr-ı acîbe»si yalnız kendisinin deliliğini meydana 
çıkarmakla kalmamış, denizdeki balıklara bile altın serpip durduğu için saltanat 
hâzinesini boşaltacak bir hâle de gelmiştir. Bu tuhaf vaziyeti hükümete bildirip 
bir an evvel çâresine bakılmasmı istiyerek Birinci Mustafa’nın hal’inde başUca 
âmil olan şahsiyyet, Dâr-üs-Saâde-ağası Hacı Mustafa Ağa’dır. Sadâret-Kay- 
makamı Sofu-Mehmet Paşa ile Şeyh-ül-îslâm Hoca-zâde Es’ad Efendi’ye haber 
gönderip bu gidişle hâzinenin tam-takır kalacağını bildiren Mustafa Ağa’nın 
Birinci Ahmed devrinde sarayın en nüfuzlu şahsiyyeti olduğu halde Sultan Mus
tafa devrinde «tltifâtdan dûr ve taayyün-ü-tasarrufdan mehçûr» kaldığı için 
böyle yaptığı ve hattâ pâdişâhın :
,(Kıllet-i aklın ve adem-i tasarrufun l’lân ve setri lâzım gelen harekât-u-seke- 
râtın her kese ifşâ-vu-beyânı,
etmiş olduğu hakkında da bir rivayet vardır; bununla beraber Hacı-Mustafa 
Ağa’mn bu hareketini hamiyyetle izah eden ikinci bir rivayete de tesadüf edilir. 
Kızlar-ağasının muhâlefetine mukabil, Birinci Mustafa’nın bâzı taraftarların
dan da bahsedilmektedir : Meselâ pâdişâhın çılgınlıklarını «Cezbe» ve mecnun- 
luğunu «Meczubluk», yâni evliyahk gibi gören ve öyle göstermek istiyen «Me- 
şâyih-i izâm» ile «Ulemây-ı kirâm» Vâlide-Sultana haber gönderip Hacı-Musta- 
fa Ağa’mn derhal saraydan uzaklaştırılmasını tavsiye edip tehlikeyi bildirmiş
lerse de, saraylılar zeki ve natuk bir adam olduğundan bahsedilen Ağa’nın 
«Çeşm-i giryân ve uzûbet-i lisânına firîfte» olup mevkiinde ibka etmek gafletini 
göstermişlerdir.
Devlet erkânına gönderdiği ilk haberden hiç bir netice çıkmadığını gören Mustafa 
Ağa bu vaziyet üzerine onları şahsen telâşa düşürecek şöyle ustalıklı bir haber 
daha yollamıştır :
— Pâdişâh cümle şehzâdeleri katle dâmen-der-miyandur : tnkırâz-ı nesl-i Al-I- 
Osmân’a sebeb olur ve bu husûsa mâni olmanuzu iz’ân itmeğle mansıblanmzı bir 
kaç ednâya tevcîh idiyor!
İşte bu ikinci haber üzerine mevkilerini tehlikede gören Ulemâ ve Vüzerânm 
«Can başlarına sıçrayup» Birinci Mustafa’nın cinnetinden dolayı ehliyetsizliğine 
hükmetmekte nihayet ittifak ederek hemen hal’ine karar vermiş oldukları riva
yet edilir!
Kızlar-ağasmın bütün şehzâdeleri tehlikede gösteren sözünün doğru olmak 
ihtimâli yok değildir: Sultan Mustafa’nın çocuğu olmadığı için, yeğenleri imhâ 
edildiği takdirde hânedânın inkırâzı pek tabiîdir.
Karayim müelliflerinden «Elle Afeda Beghi»nin Genc-Osman fâciasma âit îb- 
rânî kasidesinde Birinci Mustafa’nın yatağına kat’iyyen kadın yaklaştırmadı
ğından ve hattâ kadın nefretinin şifasız bir hastalık derecesini bulduğundan 
bahsedilir! Fakat her halde devlet erkânını telâşa düşüren büyük sebeb bu 
değil, şahsî mevki endîşesidir!
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İşte bundan dolayı bugün «Tevzî’-i mevâcib bahanesiyle» Kapu-kullarım «âmâde 
lîiîup» sarayda toplandıkları zaman Kızlar-ağrası Hacı-Mustafa Ağa  Sultan Mus
tafa’nın oturduğu oda yahut dâire kapısını birdenbire çekerek «üzerlerine kapa
mış», yâni anahtarla kilitlejâp hapsetmiş ve o sırada Birinci Ahmed’in büyük 
şehzâdesi ve Kanunî veliahdı Sultan Osman dışarı çıkarılıp her cülusta riâyet 
edilen Osmanlı an’anesi mucibince saray avlusunda kurulan murassâ tahta otur
tularak hemen biat edilmiş ve bütün minârelerden müezzinler saltanat tebeddü
lünü halka ilân etmişlerdir. Birinci Mustafa’nın bu ilk saltanatı 1617 =  1026 se
nesi 22 Teşrinisani = : 23 Zülka’de Çarşanba gününden bu güne kadar Milâdî tak
vim hesabiyle tam 3 ay, 4 gün, yani 96 gün sürmüştür.
Muhtelif OsmanlI ve ecnebi menbâlarında tesadüf edilen 3 ay 10 gün, 3 ay 7 gün 
ve 3 ay 2 gün hesapları doğru değildir.
Netice itibariyle 96 gün içinde iki defa cülûs bahşişi verilmiş, üçer milyondan 
altı milyon altın tutan bu para yüzünden «Hazîneye bir az hıffet gelmiş», fakat 
üç ayda iki defa cülûs bahşişi alan asker tabiî bu değişikliklere hiç itiraz et
memiştir) .
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I K t N C t  O S M A H
(Genc-Osman) 

—  M. 1618 =  H. 1027 —  M. 1622 =  1031 —

1618 =  1027 

36 Şubat =  1 Rebî’öl-evvel, Pazartesi : İkinci Osman’ın cülusu.

(Birinci Ahmed’in büyük oğlu olan ve amcası Birinci Mustafa’nın muvâzenesiz- 
liğinden dolayı hal’i üzerine tahta çıkarılan ikinci Osman’a «Genc-Osman» de
nilmesi, 14 yaşının içinde cülûs edip 18 yaşının içinde şehîd edilmiş olmasındandır. 
1604 =  1013 senesi 3 Teşrinisâni =  10 Cumâda-l-âhire Çarşanba g-ünü İstanbul’da 
dünyaya gelmiş olan «Osmân-ı Sânı - ikinci Osman» tahta çıktığı gün yaşının 
Milâdî takvim hesabiyle tam 13 sene, 3 ay, 24 gün tuttuğu, yâni 14 yaşmın içinde 
cülûs ettiği anlaşılmaktadır.
Bâzı menbâlarda Sultan Osman’ın «Rebî’ül-âhir gurresinde =  28 Mart Çarşanba 
günü» cülûs etmiş gösterilmesi her halde bir zühûl eseri olmak lâzımgelir. ikinci 
Osman’m anası „Mâhfîrûze-Sultan»dır : Madame de Gomez’e göre Birinci Ah
med’in bu karısı aslen Yunanlıdır ve hattâ asıl ismi de «Basillie» şeklindedir; 
fakat bu rivayetin ne dereceye kadar doğru olduğu belli değildir. Sultan Os
man’ın cülusunda anasının sağ olmadığı hakkında da bir rivayet vardır. Genc- 
Osman çok erken inkişaf etmiş büyük zekâsı, kuvvetli tahsil ve terbiyesi ve bil
hassa artık inhitâta başlıyan devletin temelinden ıslâhına âit büyük inkılâp fi
kirlerini tâkip ve tatbik etmekte gösterdiği sarsılmaz irâdesiyle son derece kuv
vetli seciyesi bakımından en mümtaz Osmanlı pâdişahlan içinde yer alabilecek 
bir şahsiyyettir. İstanbul’a sırayla gelmiş üç muasır Fransız elçisinin birbirini 
tamamlıyan ruznâmeleriyle diğer bir takım muâsır vesikalara istinaden XVIII 
inci asrın başlarında «Histoire d’Osman» ismiyle iki ciltlik bir ,(Genc-Osman ta
rihi» yazan Madame de Gomez’in izâhına göre, Sultan Osman ana-diUnden başka 
Arapça, Acemce, Lâtince, Yunanca ve İtalyanca gibi Şark ve Garp dillerini 
klâsiklerden terceme yapabilecek kadar güzel öğrenmiş ve bilhassa çok kuvvetli 
bir edebî, tarihî, coğrafî ve riyazî tahsil görmüştür. Eski Osmanlı şehzâdelerinin 
şimdiki Avrupa prensleri gibi kuvvetli bir tahsil gördükleri ve bilhassa Genc- 
Osman’ın çok büyük kabiliyetlerle yaratılmış mümtaz bir şahsiyet olduğu mu
hakkak bulunduğuna göre, Madame de Gomez’in bu rivayetinde mübâlâga edip 
etmediğini veyahut ne dereceye kadar ettiğini kat’î surette kestirmek kabil 
değildir.
Bir çok Osmanh pâdişahlan gibi İkinci Osman’m edebî şahaiyyeti de ihmâl edile- 
miyecek kadar mühimdir: «Millet» kütüphanesindeki «Emîrî>> koleksiyonunda 
yazma bir nüshası bulunan dîvânında „Fâris/Fârisî» mahlasını kullanan bu şâir 
çocuğun yaşından umulmıyacak zarif şiirlerine tesadüf edilir; hattâ bunların 
bâzılarmda hem idealinin büyüklüğünü, hem oynamak istediği rolün tarihle 
çarpışan büyük ehemmiyetini bizzât anlatır :

Niyyetüm hidmet idi saltanat-û-devletüme 
Çalışur hâsid-ü-bedhâh aceb nekbetüme

Bilhassa lirik şiirlerinin lisanı umulmıyacak kadar kuvvetlidir :
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Gülşen içre bitmedi bir gönce cânâ harsız 
Dünyede hâsıl değül bir nev-cüvân agyârsız 
Kîmi ol yârı benüm der kimisi dâhî benüm 
Orta yirde Fârisî âvâre kaldı yârsız

Bu güzel kıt’a gibi, şu zarif gazel de en büyük dîvan şâirlerine yakıştırılacak 
kadar kuvvetlidir :

Nevruz olucak dililer şâd olmağa yaklaşdı 
Dilde gam-u-gussa ber-bâd olmağa yaklaşdı 
Vîrâne gönül varsa vecr-û-gam-i dilberden 
Müjde ana ol mülk âbâd olmağa yaklaşdı 
Üstâda çıkup dilber öğrendi vefâ resmin 
Âşıklara lûtfa mu’tâd olmağa yaklaşdı 
Seyr-î güle çıkdukda ol rukhları gülrengüm 
Kârı dil-i zârun feryâd olmağa yaklaşdı 
Çok âşık-u-meftûnu var sen gibi Şîrînün 
Fâris kulun emmâ Ferhâd olmağa yaklaşdı

ikinci Osman’ın en büyük za’fı, para ibtilâsiyle, cimriliktir: Hattâ üçüncü Mu- 
rad gibi rüşvet kabul ettiğinden bile bahsedilir! idealist ve parlak şahsiyyetine 
hiç yakışmıyan iki lekeden biri işte bu para düşkünlüğü, biri de kardeş kaatil- 
liğidir : Aşağıda 1619 =  1029 vukuâtının «23 Kânunuevvel» fıkrasiyle 1621 =  
1030 vukuatının «12 Kânunusâni» fıkrasına bakınız.
Genc-Osman’ın inkılâpçılığıyla şahsiyyeti hakkında daha fazla tafsilât için de 
aşağıda 1622 =  1031 vukuatının „18, 19 ve 20 Mayıs» fıkralarına bakınız.
Fetret devrinde saltanatlarını ilân ettikleri halde Anadolu ve Kümelideki Os
manlI arâzisinin mecmûuna hiç bir zaman tamamiyle hâkim olamadıkları için 
pâdişahlar cedveline giremiyen Süleyman ve Mûsâ Çelebiler sajn.lmamak şar- 
tiyle, ikinci Osman Osmanlı pâdişâhlarının on altıncısıdır).

9 Temmuz =  16 Keceb, Pazartesi: Sadâret-Kaymakamı Sofu-Meh- 
met Paşa’ran azli ve Meşihat salâhiyyetlerinin Hâce-i-Sultânî Ömer 
Efendi’ye devriyle Şeüh-ül-tslâmlık vazifesinin fetva veriniye hasn.

(Sofu-Mehmet Paşa, Birinci Ahmed devrinde Vezir-i-a’zam Halil Paşa Şark se
ferine giderken Sadâret-Kaymakamlığına tâyin edilmiştir : Yukarda 1617 =  1026; 
vukuâtının ŝ l5 Hazirani fıkrâsına bakmız. Azlinin sebebi. Sultan Osman kanu
nen saltanat vâriöi olduğu halde verâset usulünü değiştirip amcası Birinci Mus
tafa’yı tahta çıkararak iki kere cülûs bahşişi verdirmiş olmasıdır : Yukarda bu 
sene vukuâtınm «26 Şubat^ fıkrasına bakmız. Sofu-Mehmet Paşa’nm yerine 
«öküz» lâkabiyle .meşhur eski Vezir-i-a’zam Kara-Mehmet Paşa tâyin edilmiş
tir. — Bu meselede ,Şeyh-ül-Islâm Bs’a,d Efendi de Kaymakam Paşa ile el-birliği 
etmiş olduğu için, «azl-ü-nasb» vesair salâhiyyetleri Genc-Osman’ın meşhur ho
cası. Ömer Efendi’ye devredilmiş ve Şeyh-ül-îslâm fetvâ vermekden başka bir işi 
kalmıyan bir Baş-Müfti hâline getirilmiştir. — Hoca-ömer Efendi Sultan Osman’a 
İnkılâp fikirlerini telkin eden çok mühim ve münevver bir şahsiyyettir: Genc-Os- 
man devrinin en mühim simâsı işte bu sarıklı inkılâpçıdır).

10 Eylül =  20 Ramazan , Pazartesi: «Pül-i-Şikeste» bozgunu.
(«pül-i-Şikeste =  Kırık-köprü» mevkii, Tebriz’le Erdebil arasında bulunan Se- 
râb/Serâv ovasında olduğu için, Osmanlı menbâlarında bu bozguna nCeng-i sah- 
rây-ı Serâv» denilir. — Yukarda 1617 =  1026 vukuâtının «15 Haziran,, fıkrasında
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kış mevsimini Diyarbekir kışlağında geçirmiye karar verdiğinden ve maiyyetinde 
sefere me’mur olup Osmanlı menbâlannda «Canbek-Giray» denilen Kırım hânı 
Cânibçk-Giray’ı da Cizre’de kışlamıya gönderdiğinden bahsettiğimiz Vezir-i-a’zam 
ve Serdâr-ı-Ekrem Halil Paşa bu senenin Cumâda-l-ûlâ =  Nisan/Mayıs ayında 
sefere gıkarak Van sahrasında Kırım hanıyla birleştikten sonra Tebriz üzerine 
yürümüştür. O sırada Erdebil’e gelmiş olan Birinci Abbâs ordusunun idaresini 
Azerbaycan valisi Karçakay-Han’a tevdi etmiş ve o da Tebriz’i boşaltıp ahâlisi
ni Erdebil’e göndermiştir. Gene bu sırada iki taraf arasında mekik dokuyan elci
ler vâsitasiyle uzun bir sulh müzâkeresi cereyan etmektedir : işte bu murahhas
lardan «Hakîm/Hekim-Osman,, ismindeki Osmanlı elçisi Erdebil’den Tebriz önle
rindeki ordu karargâhma gelince, Karçakay-Han’ın Tebriz muhâcirlerini muhâ- 
faza tedbirleriyle meşgul olduğunu söyliyerek sür’atli bir akın hareketinin büyük 
muvaffakiyetler ve ganimetlerle neticeleneceğinden bahsetmiş, Defterdar Bâkî 
Paşa ile bâzı tecribeli ihtiyarlar böyle bir hareketin tehlikelerinden bahsetmişler
se de dlnliyen olmamış, Kmm hâmnın Tatar atlılarına bir çok beylerbeylerile 
Osmanlı askerleri de katılmış, ganimet hülyalarına kapılan askerler mal doldur
mak için boş çuvallar alarak yola çıkmış, sekiz konaklık yere «iki buçuk günde» 
gidilmiş ve nihayet bu sabah daha saf bağlamıya vakit kalmadan evvel pusudan 
çıkan Safavîler yorgun ve perişan bir halde bulunan Osmanlı kuvvetlerini iki sa
at içinde müthiş bir bozguna uğratmışlardır. Hayvanlar yorgun olduğu için kaç
mak imkânını bulamıyan askerin çoğu kırılmış ve hattâ bir Iran rivayetine göre
15 bin asker şehîd düşmüş, 3 beylerbeyi telef olup 2 beylerbeyi esir olmuş, Kmm  
hânı bile ancak Yeniçerilerin şiddetli mukavemeti sâyesinde kurtulup geri kaça
bilmiş ve düşman eline geçen 70 bayrakla Karçakay’ın idâm ettirdiği 500 esirin 
kelleleri zafer alâmeti olarak Erdebil’de bulunan Şâh-Abbâs’a gönderilmiştii'.
Bu felâket haberi orduya gelince Serdâr-ı-Ekrem Halil Paşa derhal bir harb 
meclisi toplamış ve bu mecliste ric’atin çok tehlikeli olacağı düşünülerek Brdebil 
üzerine hareket kararı verilmiştir).

26 Eylül =  6 Şevval, Çarşanba : Osmanlı - Safavî sulhü.

(Ordunun Erdebil üzerine hareketi, yukarıki fıkrada gördüğümüz Osmanlı boz
gununa rağmen Safavîler üzerinde mühim bir tehlike te’siri yapmıştır : Bu va
ziyet tekrar elçiler teâtisine sebeb olmuş, Halil Paşa’nın şâha gönderdiği bir 
nâmede «Pül-i-Şikeste» vak’asının mes’ûliyyeti Kırım hânına yükletilmiş, bu
nunla beraber Osmanlı Serdâr-ı-Ekremi şâhı tehdid ederek ordu iâjşesine yar
dım edilmesini istediği ve Erdebil’e de bir konaklık mesâfeye kadar yaklaşıldığı 
için ,(Şâh-ı kallâş .zahire envâından sekiz yüz katâr deve yükledüp göndermiş- 
dür». Bundan başka Halil Paşa, ile diğer paşalara da hediyeler gelmiştir, 
işte bu vaziyette akdedilen sulhün en mühim esasları şunlardır :

1 — Kanunî devrinde Amasya müsâlâhasiyle tâyin edilen hudud esas ola<caktır;

2 — Kars ve Ahıska kaleleri Türkiye’de kalacaktır;
3 — OsmanlI hâkimiyyetinde bulunan Dağıstan beylerine taarruz edilmiye- 
cektir;
4 — Esirler mütekabilen iâde edilecektir;
5 — Iran şâhı her sene haraç olarak yüz jrük ipek, kumaş vesair kıymetli eşyâ 
gönderecektir;
6 — Ashâba „sebb-ü şetm» edilmiyecektir.
Bu esaslar, Birinci Ahmed devrinde Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kara- 
Mehmet Paşa tarafından tesbit edildiği halde pâdişâhın kabul etmediği şeraitin 
aynidir ; 1616 =  1025 vukuâtının «11 Eylül» fıkrasına bakınız.
Bu sulhün bundan evvelki İstanbul sulbünden yegâne farkı 200 yük ipek hara
cın 100 yüke indirilmiş olmasından ibarettir; 1612 =  1021 vukuâtının «20 Teşri-
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nisâni,, fıkrasına bakınız. Osmanlı menbâlarında haraç mıkdârının «iki yüz yük 
harîr ve yüz yük ba’z-ı tefârîk» diye üç yüz yüke çıkarılması doğru değildir. 
Kanunî devrindeki Amasya sulhü için ikinci ciltte 1555 ~  962 vukuatının «20 
Mayıs» fıkrasına bu seferki sulhün tasdikine âit Nâme-i-Hümâyûn için de aşağı
da 1619 =  1028 vukuatının «29 Eylül» fıkrasına bakınız).

1619 =  1038
V ^

18 Kânunusâni =  1 Saf er, Cuma: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ek- 
rem Halil Paşa’nm azliyle Sadâret-Kaymakamlığında bulunan selefi 
Kara-Mehmet Paşa’mn ikinci sadâreti.

(Halil paşa’nın azline sebeb, yukarda 1618 =  1027 vukuatının ,<10 Eylül» fıkra
sında gördüğümüz «Pül-i-Şikeste„ bozgunudur. — Ermeni dönmelerinden olan 
Halil Paşa’nın bu ilk sadâreti 1616 — 1025 senesi 17 Teşrinisani =  8 Zülka’de 
Perşenbe gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 2 sene, 3 ay, 2 gün 
sürmüştür. Dördüncü Murad devrindeki ikinci sadâreti için aşağıda 1626 =  1036 
vukuatının «1 Kânunuevvel^  ̂ fıkrasına bakınız.
«Öküz» lâkabiyle anılan yeni Vezir-i-a’zam Dâmâd Kara-Mehmet Paşa’nın Bi
rinci Ahmed devrindeki ilk sadâreti ve şahsiyyeti için yukarda 1614 =  1023 vu
kuatının «17 Teşrinievvel» fıkrasına ve îkinci Osman devrinde Sadâret-Kayma- 
kamlığına tâyini için de 1618 =  1027 vukuâtının «9 Temmuz» fıkrasına bakınız).

29 Eylül =  19 Şevval, Pazar : Osmanlı-Safavî sulhünün tasdiki.

(Eski Vezir-i-a’zam Halil Paşa’nın Şark serdârlığı esnâsında akdetmiş olduğunu 
yukarda 1618 =  102T vukuâtının «26 Eylül,, fıkrasında gördüğümüz sulh muâhe- 
desinin tatbikini te’min için İstanbul’a «Yâdgâr-ı-Ali Sultan» isminde bir Safavı 
elçisi gelmiştir ; Burnunun mânen ve maddeten büyüklüğüyle meşhur olan bu 
elçinin asıl ismi «Burun-Kasım Beg»dir; bundan evvel Osmanlı karargâhına 
geldiği zaman Safavî muvaffakıyyetlerini göklere çıkaran mübâlâğalarına karşı 
Osmanlı paşalarından biri o sırada esmiye başlıyan bir rüzgârı Kasım-Beg’in 
«burun yeli»ne benzetmiş olduğu için, bu seferki itimâdnâmesinde ismi değiş
tirilmiştir! — OsmanlI paşasının nüktesinden itibaren burnunun inmiş olduğu ri
vayet edilen Safavî elçisi yüz yük ipek haracından başka dört fil, bir ker- 
kedan ve daha bir çok hediyeler getirmiş ve Halil ,Paşa’nın «Serâv sulhü» denilen 
muâhedesini tasdik mahiyetinde bir «Nâme-i-Hümâyûn„ alıp gitmiştir: Feridun 
Bey «Münşeat» ının 1275 tab’mda bu nâmenin bir sureti vardır).

1619 =  1029

23 Kânunuevvel =  16 Muharrem, Pazartesi : Veîâr-i-a’zam Kara- 
Mehmet Paşa’nm azliyle Kapdan-ı-deryâ Gtizelce-Ali Paşa’mn sadâ
reti.

(«öküz» lâkabiyle meşhur Dâmâd Kara-Mehmet Paşa’mn bu ikinci ve sonuncu 
sadâretinden azline sebeb olarak tuhaf bir ganimet meselesinden bahsedilir : 
Kapdan Ali paşa bundan bir müddet evvel çıktığı bir Akdeniz seferinden bir 
çok ganimetler getirip pâdişaha muhteşem «pîşkeş»ler takdim ettiği için göze 
girmiş, Kara-Mehmet Paşa bunların ganimet olmayıp Fransızlarla Venediklile
rin haraçlarından ibaret olduğunu söyleyip Ali Paşa’yı bu malların ancak onda
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birini meydana çıkarmış olmakla ithâm etmiş ve işte bu vaziyet üzerine entri  ̂
kacılığıyla meşhur olan Kapdan Paşa bir taraftan «Vezir-l-a’zamı bir takım he
diyelerle oyalayıp susturmıya çalışırken, bir taraftan da cimriliğiyle meşhur 
olan Genc-Osman’a gizlice «bî-hadd-ü-pâyân» tühaf-i giran-kıymet ve emvâl-i 
firâvân,, takdim ettikten başka «cem’-i mâlde hidemât-ı azîme» va’dederek bir
denbire Sadâret mührünü elde etmiye muvaffak olmuştur, Kara-Mehmet Pa- 
şa’nın bu son sadâreti 1619 =  1028 senesi 18 Kânunusâni =: 1 Safer Cuma gü
nünden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 11 ay, 6 gün sürmüştür : 
Azlinin ertesi günü Haleb valiliğine tâyin edilmişse de, hareketinden evvel yeni 
Sadr-ı-a’zam , bütün servetini zabtettiği için, yeni vazifesine Kuryân-u-nâlân» 
gitmiş ve oıada teessüründen ölmjiştür.
Yeni Vezir-i-a’zam Ali Paşa «Güzelce», «Çelebi,, ve «îstanköylü» lâkaplarıyla 
anılır : Eski Tunus beylerbeyi. îstanköylü Ahmed Paşa’nın oğlu olan Güzelce-Ali 
Paşa’mn ana tarafından «Sâdât-u-şürefâdan„ olduğu hakkındaki rivayete mu
kabil, babasının mühtediliği hakkında da bir rivayet bulunduğuna göre aslen 
Rum yahut İtalyan olmak ihtimali vardır; her halde milliyeti biraz karanlıktır. 
Güzelce-Ali paşa’nın en mühim faaliyeti, memleketin zenginlerine musallat olup 
«birer tarîk ile» mallarıyla mülklerini müsadere edip hem kendi kesesini dol
durmakta, hem mevkiini tahkim için genç pâdişâhın servet ibtilâsından isti
fâde ederek «her hafta başında Serîr-i Sidre-misâl savbına mübalâğa hedâyâ 
ve emval» göndermekte gösterilir: Nihayet «Lâ-yenkatı’ taraf-ı Pâdişâhiye di- 
nâr-ı bisyâr göndermekle» öyle bir nüfuz kazanmıştır ki. Birinci Mustafa’nın 
hal’iyle Genc-Osman’ın cülusunu te’min etmiş olan meşhur Dâr-üs-Saâde ağası 
Hacı-Mustafa Ağa ile padişahın müşaviri vaziyetinde bulunan Hoca-Ömer Efen- 
di’nin sürülmelerine irâde istihsâl ettikten başka, Baş-Defterdar Bâki Paşa’nm 
da servetini müsâdere ettikten sonra Yedi-kule zindanına attırmış ve ondan sonra 
da Cezâyir’e sürdürmüştür : Bu mühim şahsiyyetler için yukarda 1618 =  1027 
vukuatının «26 Şubat», «9 Temmuz,, ve «10 Eylül» fıkralarına bakınız. Bunlaıdan 
Hacı-Mustafa Ağa Güzelce-Ali Paşa’nın velinimeti olduğu halde malı müsâdere 
edilip Mısır’a sürülmüştür! Hoca-Ömer Efendi Mekke’ye nefyedilmek üzere Üs
küdar’a geçirildiği sırada Sadr-ı-a’zam öldüğü için sürgünden kurtulmuştur : 
Aşağıda 1621 =  1030 vukuâtının «9 Mart» fıkrasına bakınız).

1620 =  1029

20 Eylül =  22 Şevval, Pazax : İskender Paşa’nın Lehlilere karşı 
ilk zaferi.

(üçüncü Murad devrinde Lehistan’ın Türk hâkimiyyetine girmesi için yukarda 
1577 =  985 vukuatının «30 Temmuz» fıkrasına ve senevi haraçla samur vergisine 
bağlanması için 1591 =  999 vukuatının «16 Eylül» fıkrasına, evvelce Bosna vali
liğinde bulunan İskender Paşa’nın Boğdan’ı istilâ eden Kazaklara karşı Bivinci 
Ahmed devrinde kazandığı parlak zafer için 1616 =  1025 vukuatının «17 Nisan,, 
fıkrasına ve Türklerin «Turla» dedikleri Dniestr boylarında Lehistan ordusunu 
sulha mecbur etmesi için de 1617 =  1026 vukuâtının «27 Eylül» fıkrasına bakınız. 
Kanunî devrine yakışacak heybetli bir kahraman olan İskender PaŞa bu sırada 
«Özü == Ocsakow» beylerbeyidir. — Seferin sebebi, Lehistan-Kazaklarının hudut 
boyundaki akmlarıyla 1617 sulhünü ihlâl etmiş olmalarında ve bilhassa Boğdan 
voyvodası Gratiani’nin ihânetinde gösterilir : Vaktiyle Osmanlı hizmetinde bir 
takım siyasî işlerde kullanılarak parlamış olan bu Gratiani ilkönce Nakşa =  
NaxOS dukalığına tâyin edilmiş ve ondan sonra da İskender Paşa’nın himâyesi 
sâyesinde 1619 =  102S senesi 4 Şubat =  18 Safer pazartesi günü Boğdan voyvo
dalığına yükselmiştir.
Bu serserinin ihâneti, Türkiye’ye sâdık olan Erdel prensi Bethlem-Gabor’un 
Kazaklarla Lehlilerin tasallutlarından şikâyet için İstanbul’a gönderdiği mek
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tupları yarı-yolda ele g-eçirip münafıklık ederek Lehistan hükümetine göndermiş 
olmasında gösterilir. _  Yukan-Macaristan’da bir çok kaleler zabtederek Macar 
kralı ünvânını da almış olan Bethlem-Gabor için yukarda 1614 =  1023 vukuâtı- 
nm ,[1 Temmuz» fıkrasına bakınız.

Grantianl’nin ihanetini İstanbul’a bildiren Bethelm-Gabor onu voyvodalıktan az
lettirince Lehlilerle birleşen bu hâin voyvodanın 50 - 60 bin kişilik bir kuvvet 
topladığı rivayet edilir. İskender Paşa işte bu vaziyet üzerine Silistre valiliğiyle 
Boğdan serdârlıgrma tâyin edilmiş ve Kırım hânı Canibek-Giray’la Rumeli bey
lerbeyi Yusuf Paşa; Niğbolu beyi Sarmısak yahut Tiryâki-Mehmet Paşa, Vidin 
beylerbeyi Mihal-oğlu Koca-Hızır Paşa vesaire gibi bir çok beyler de maiyyetine 
me’mur edilmiştir. İşte bu kuvvetlerle Pruth nehrinden geçip Turla — Dniestr 
boylarına yürüyen İskender Paşa bundan bir gün evvel Jassy =  Yaş civarında 
meşhur Lehistan Baş-Kumandanı Stanislas Zolkievvsky’nin kumandasındaki düş
man ordusuyla karşılaşmış, o gün bir takım pişdar müsademeleri olmuş ve niha
yet bu gün de bütün cephe boyunca şiddetli bir muharebe başlamıştır.

Şafaktan yahut kuşluktan ikindiye kadar süren bu ilk muharebe İskender Pa- 
şa’nın parlak bir zaferiyle neticelenmiş, Garp menbâlarında bile itiraf edildiğine 
göre düşman ordusu on bin maktul vermiş, mütebakisi «Istabur/Tabur,, denilen 
müstahkem ordugâhlaıma çekilmiş, Gratiani kaçmış, kâhyası Botschuk yakala
nıp diğer esirlerle beraber idâm edilmiş, Lehistan Baş-Kumandanı serdâra yüz 
bin duka altını ve padişaha senevi bir haraç teklif ederek sulh istemişse de red
dedilmiş ve işte bunun üzerine ric’ate karar veren düşman ordusu tamamiyle im
ha edilinceye kadar 17 gün daha müsademeler devam etmiştir.

Genc-Osman’ın Lehistan seferi, Lehlilerin işte bu ihanetleri yüzünden açılmıştır; 
Aşağıki fıkraya da bakınız).

7 Teşrinievvel =  10 Zülka’de, Çarşanba: İskender Paşa’nın ikinci 
zaferi ve Lehistan ordusunun imhası.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz bozgundan itibaren dokuz gün «Istabur;, müdâ
faasında bulunan Leh ordusu nihayet yola çıkıp sekiz gün süren ric’at hareketi 
esnasında şiddetli taarruzlarla hırpalanmış ve bilhassa bu gün Turla =  Dniestr 
suyunu geçmiye teşebbüs ederken şiddetli bir hücumla tamamiyle imhâ edilmiş
tir ; Bu vak’ada bir çok düşman kumandanları telef olduktan başka, Baş-Ku- 
mandan Zolkiewsky’nin orduda teşhir edildikten sonra İstanbul’a gönderilen 
kesik başı da saray kapısına asılmış ve «şuarây-ı vaktden biri>> bu manzarayı 
şöyle tasvir etmiştir :

Asıldı seri dergeh-î şâhda
O da buldu rif’at bu dergâhda

Düşman ordusundan 120 top, binlerce yüklü araba ve pek çok zahire vesaire 
zabtedilmiştir. — Osmanlı menbâlarına göre bu muharebede düşmanın 50 - 60 
bin mevcuduna mukabil İskender paşa’nm ancak 10 bin askeri vardır : Kırım 
hânının Tatar atlıları tabiî bu hesaba dâhil değildir).

1631 =  1030 

12 Kânunusâni =  18 Safer, Sah : Şehzâde Mehmed’in idâmı.

(Bu şehzâde Mehmet, Birinci Ahmed’in dokuz oğlunun İkincisi ve Genc-Osman’ın 
küçük kardeşidir ; öz-kardeş oldukları hakkında da bir rivayet vardır. 1605 =  
1013 senesi 8 Mart =  17 Şevvâl Salı günü dünyaya gelmiş olduğuna göre, 1604= 
1013 senesi 3 Teşrinisani =  10 Cumâda-l-âhire Çarşanba günü doğmuş olan ikin
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ci Osman’dan ancak 4 ay, 3 gün küçük demektir. Çok zeki ve müstaid bir gene 
olan bu şehzadeye karşı halkın büyük ümitler beslediğinden bahsedilir. «Bî-gü- 
nâh olarak̂ j, ve «nâ-hak yere» idamının sebebi, yukarıki fıkralarda gördüğümüz 
■vaziyetten dolayı Lehistan seferine karar vermiş olan Sultan Osman’ın Dâr-üs- 
Saâde ağası Süleyman Ağa’ya kapılarak «def-i dağdağa-i fitne» etmek istemesi, 
yâni o kıymette bir kardeşini arkada bırakıp gitmek istememesidir.
Genc-Osman’m ilkönce Şeyh-ül-tslâm Hoca-zâde Es’ad Efendi’den bir fetvâ is
tediği halde Es’ad Efendi’nin reddettiği ve nihayet «Şakaayık-ı Nu’mâniyye» ve 
«Mevzûat-ül-Ulûm» müellifi Taşköprülü-zâde Ahmed Efendi’nin oğlu olan ve bir 
çok eserleriyle şöhret bulan Rumeli Kadı-askeri/Kazaskeri Kemalüddin Efen- 
■di’nin İlmî şerefini lekeliyerek Meşihat ümidiyle verdiği fetvâ üzerine mâsum 
şehzadenin boğularak idâm olunduğu rivayet edilir. Zavallı şehzâde Mehmet 
cellâtların hücumunu görünce :

— Osman, Allahdan dilerüm ki ömr-ü-devletün berbâd olup beni ömrümden nice 
ınahrûm eyledün ise sen dahî behremend olmayasun!

diye haykırmıştır. Osmanlı müverrihleri bu duânın müstecâb olduğunda müt
tefiktir.
Şehzâde Mehmet doğumundan ölümüne kadar Milâdî, takvim hesabiyle tam 15 
sene, 10 ay, 5 gün yaşayıp 16 yaşının içinde şehîd olmuştur. Bu müdhiş cinayet, 
Tıalkın Genc-Osman’dan soğumasında en mühim âmillerdendir).

24 Kânunusâni =  1 Rebî’ül-evvel, Pazar: İstanbul Halicinin 
tionması.

<Bu kış mevsiminin misli görülmemiş soğukları Haliç sularını baştanbaşa don̂  
durduğu için Galata ile İstanbul arasını yayan geçenler görülmüştür! Aşağıdaki 
fıkraya da bakınız).

9 Şubat =  17 Eebî’ül-evvel, Sah ; Istanbul-Boğazı’nın donması.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Haliç donundan 16 gün sonra Boğaz-içi’nin Sa- 
T a y -b u r n u  ile tJsküdar a r a s ın d a k i  kısmı da d o n m u ş  ve Galata ile İ s t a n b u l  ara
sında olduğu gibi Üsküdar’la İstanbul arasında da yayan gidip gelenler görül
müştür; bir çok dîvan şâirlerinin bu manzarayı tasvir eden şiirleriyle tarih mıs
raları vardır. Meselâ Neşâti’nin şu manzum tarihi en güzellerindendir :

Emr-i Hakk île Sıtanbulda olan kış bu sene 
Belki dünyâ duralı olmadı bu resme şitâ 
üsküdâr île Sıtanbul arası dondu kamu 
Rûy-i deryayı gören kimse sanurdu sahra 
Bunu kim gördü ki deryâda buzun üstünde 
Kara yer gibi gezerler niceler bî-pervâ 
Müncemid oldu dehende nefesi insânun 
Nice mahlûku helâk eyledi berd-î sermâ 
Lafzan-û-ma’nen ana dîdi Neşâtî târîh 
Be meded dondu bin otuzda soğukdan deryâ

Şair Hâşimî-Çelebi’nin şu tarih mısrâı da çok meşhurdur :

Yol oldu tJsküdâra bin otuzda Akdeniz dondu

İstanbul iaşesini te’min eden gemiler gelemediği için şehirde fevkalâde bir pa
halılık olmuş, yetmiş dirhem ekmek bir akçaya, etin okkası on beş akçaya çık
mış ve buzlar çözülüp gemiler gelinceye kadar hayat pahalılığı devam etmiştir).
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9 Mart =  15 Rebî’ül-âhir, Sah : Vezir-i-a’zam Güzelce-Ali Paşa’mn 
ölimıa ve Dördüncü vezîr OhHIi-Hüseyn Paşa’nın sadâreti.

(«Çelebi» ve «Güzelce» lâkaplarıyla meşhur Istanköylü-Ali Paşa takriben 40-45  
yaşlarında mesane hastalığından ölmüştür. — Sadâret müddeti, 1619 =  1029 se
nesi 23 Kânunuevvel =  16 Muharrem Pazartesi gününden bu güne kadar Milâdî 
takvim hesabiyle tam 1 sene, 2 ay, 17 gündür.

Pâdişâhın para hırsını tatmin ederek iş başına gelen bu haris vezir zenginlerin 
mallarını vâhî vesilelerle müsadere edip her hafta saraya rüşvet vererek mev
kiini tahkim etmişse de, bir çok zâlimler gibi ikbâline doymadan göçüp gitmiş
tir: Genc-Osman’ı Lehistan seferine işte bu Ali Paşa’nın teşvik ettiği ve hattâ 
dSefer-i-Hümâyûn» hazırlıkları hakkında her tarafa emirler verdiği rivayet edilir. 
Yeni Vezir-i-a’zam Ohrili-Hüseyn Paşa Arnavuttur ; Dördüncü vezirlikten 
Sadr-ı-a’zam olduğu rivayet edilir; değersizliği, hissizliği, insafsızlığı, inadcıhğı 
ve hâinliğiyle mâruftur. Selefinin başladığı sefer hazırlıklarına tabiî bu da de
vam etmiştir ; Lehistan seferindeki ihaneti için aşağıda bu sene vukuatının 
«17 Eylül» fıkrasına bakınız).

29 Nisan =  7 Cumâda-i-âhire, Perşenbe: Lehistan seferinden do
layı Davudpaşa’da «Otağ-ı-Hümâyûn» kurulması.

(Yukarda 1620 ^  1029 vukuâtının «20 Eylül» ve «7 Teşrinievvel>> fıkralarında 
gördüğümüz muharebelerden itibaren Osmanh imparatorluğu ile Lehistan kral
lığı arasında harb hâli yedi aydanberi devam ediyor demektir. Bu müddet zar
fında sulh akdi maksadiyle İstanbul’a bir Leh elçisi gönderilmişse de şehre so- 
kulmıyarak Küçük-Çekmece’den geri çevrilmiş ve İngiltere sefiri „SL- John Eyre,> 
ın tavassut teklifi de reddedilmiştir.

Muâsır Fransız elçilerinin evrâkını tedkik ederek İkinci Osman devrinin iki 
ciltlik bir tarihini yazan Madame de Gomez’in izâhâtından anlaşıldığına göre, çok 
erken inkişâf etmiş büyük bir dehâya sâhib olan genç pâdişâhın muazzam bir 
plânı vardır : Onun maksadı Lehistan’ı yarıp Baltık denizine çıkmak, orada bir 
donanma kurmak ve bu suretle Atlas okyânusuna geçip Avrupa hıristiyanlığını 
hem Akdeniz, hem Okyanus donanmalarıyla çenber içine alarak ve Almanya 
imparatorluğuna karşı Türkiye’ye temâyül göstermekte olan Protestanlığı da 
himâyesi altına alıp Hıristiyanhğı parçalıyarak bütün kıt’aya hâkim olmaktır: 
Madame de Gomez bu büyük fikri şöyle anlatır :

«Osman pretendoit porter ses conqu£tes jusques sur la mer baltique, oû il se 
proposoit de faire construire grand nombre de vaisseaux de toute espece, d’en 
former une armee navale assez forte pour se rendre maître de l’Ocean, et pue 
I’etant de la mediteranee, il assiegeroit toute la Chretiente, qu’il tiendroit em- 
brassee par ses deux flottes; il mettoit sous sa protection les Evangel^.ues de Bo
heme, ainsi que les autres protestants tant de l’Allemagne que d’ailleurs; en 
sorte qu’ayant dans le centre de ces provinces un parti si puissant, et se trouvant 
maître des deux mers, il le devenoit selon son plan du reste de l’Europe».

Tarihin büyük cihangirlerine yakışacak bir azametle tasarlanan bu muhteşem 
plânın aksayan tarafı, tatbikat imkânlarının iyice düşünülüp hazırlanmamış 
ona göre bir ordu yetiştirilmemiş ve hattâ eldeki askerin hem seferden, hem 
Baş-Kumandandan soğumasma sebeb olacak hareketlerden bile ictinâb edilme
miş olmasında gösterilebilir : Tabiî bunlar, o büyük fikri tasarlıyan dehâ sahi
binin nihayet tecribesiz bir çocuktan ibaret olmasıyla izah edilebilecek şeylerdir. 
Meselâ sefere çıkmadan biraz evvel cimriliğine kapılan genç pâdişâhın Sipa
hilere mütedâhil maaşlarını verdirmemesi askerin şevkini kırıp kendisinden
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sogrumasma sebeb olduğ:u gibi, aşağıda gözden geçireceğimiz sefer esnâsında 
kendi mühâfızlarmdan bazılarını nişan tâlimlerinde oklarına hedef ittihâz edip 
keyf için öldürmesi ordunun kendisinden büsbütün yüz çevirmesiyle neticelen
miş ve bilhassa Yeniçerilerin firârı hakkındaki rivayetler üzerine zabitlerine 
itimat etmeyip efradı birer birer önünden geçirtip bizzât yoklama yapması Ocak 
ağalarını çok müteessir etmiştir : Aşağıda bu sene vukuâtınm «29 Temmuz,, ve 
«24 Ağustos» fıkralarına bakmız. işte bu suretle Genc-Osman’m daha İstanbul'
da başlıyan çocuklukları yollarda da devam ederek ordunun harb şevkim müte- 
mâdiyen kırmış demektir. Sultan Osman’ın cülûsundanberi vükelâsına karşı 
gösterdiği şımarıkça şiddetler de onları o büyük fikre ısındıracak bir vaziyet 
değildir : îşte bundan dolayı Lehistan seferinin aleyhinde bulunanlar bile var
dır; hattâ muhaliflerin başında sonraları pâdişâhın kaynatası olan Şeyh-ül-Is- 
lâm Hoca-zâde Es’ad Efendl’den bahsedilir! Bunların fikrince Lehistan meselesi 
ya sulhen tesviye olunmalı veyahut muktedir bir serdâra havâle edilmelidir. Fa
kat şanlı dedesi Kanunî Sultan Süleyman’ı gölgede bırakmak istiyen idealist pâ
dişâhı büyük gayesine doğru hareketten hiç kimse ve hiç bir mülâhaza men’ede- 
memiştir : Dehâsiyle tecribesizliği arasındaki tezâd içinde kıvranan Genc-Os- 
man zamanla imkânı bile istihfâf ettiği için, nihayet bugün sefer başlangıcına 
alâmet olarak Davudpaşa sahrâsmda «Otâğ-ı-Hümâyûn» kurulmuştur).

8 Mayıs =  16 Cumâda-l-âhire, Cumartesi : İkinci Osman’ın «Se- 
fer-i Hotin» ismiyle de anılan Lehistan seferine çıkmak üzere Topkapu 
sarayından Davudpaşa kaj^rgâhma geçişi.
(Çok parlak merâsimle teşyi edilerek otağına geçen Genc-Osman İstanbul mu
hafızlığı ile Kaymakamlığım vezâret pâyesiyle Sivas beylerbeyi Pîr-Mehmet Pa- 
şa’ya tevdi etmiştir : Bu Mehmet Paşa Boşnaktır. — Solakzâde tarihinin matbû 
nüshasındaki 12 Cumâda-l-âhire tarihi yanlıştır : Hammer’in gösterdiği 9 Mayıs 
tarihi de bir gün farklıdır. — Genc-Osman’ın Lehistan seferinden avdeti için 
aşağıda 1622 =  1031 vukuâtınm «25 Kânunusâni» fıkrasma bakınız).

21 Mayıs =r 29 Cumâda-l-âhire, Cuma : Küsuf ve Cuma namazla- 
rmdan sonra Sultan Osman’ın Davudpaşa karargâhından hareketi.
(Bu gün güneş tutulduğu için Cuma namazından başka küsuf namazı da kılın
mıştır : O zamanın i’tikadınca her Hicret ayının «Sehl» denilen son günü; uğur
suzdur; küsuf da öyledir ; Hattâ küsuf gününden evvel ve sonra gelen bir kaç 
gün bile «Eyyâm-ı nahs,, denilen uğursuz günlerden sayılır; onun için bâtıl i’ti- 
kadlara ehemmiyet vermiyen Genc-Osman’ın „Eyyâm-ı sa’d» denilen uğurlu 
günleri beklemiyerek bu gün derhal yola çıkması bir çok dedikodulara sebeb 
olmuştur : Ulemânm arpalıklarını keserek llmiyye sınıfı da tıpkı askerler gibi 
kendisinden soğutmuş olan tecribesiz pâdişâhın bu hareketi, halkın umumî hissi- 
yâtım da hiçe sayması bakımından çok şâyân-ı-dikkattir: İşte bundan dolayı 
yukarda bu sene vukuâtınm «24 Kânunusâni» ve «9 Şubat» fıkralarmda gör
düğümüz Haliç ve Boğaz donlarındanberi devam eden «Teşe’üm» cereyanı, bil
hassa bugünkü küsufun «NahSnine ehemmiyet verilmediği için büsbütün alevlen
miş ve halk arasında semavî işâretlerin haber verdiği büyük felâketler beklen- 
miye başlamıştır! — Yukarda 1619 =  1028 vukuâtınm «29 Eylül» fıkrasında 
Şâh-Abbâs’ın hediyeleri içinde geldiğini gördüğümüz dört fil de orduyla hare
ket etmiş bunlara «Kûslar tahmil» edilmiştir : Bilhassa ağırlıkların bataklıklar
dan geçirilmesinde bu fillerden çok istifade edildiği rivayet edilir.
Sultan Osman Davudpaşa karargâhında geçirdiği 13 gün içinde sefer hazırlıkla
rıyla meşgul olmuştur).
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31 Maj^s =  10 Receb, Pazartesi: Sultan Osman’ın Edirne’ye mu
vasalatı.

< İstanbul’dan Edirne’ye on günde gelen pâdişâh burada son hazırlıklarla meşgul 
■olmuştur. — Peçevî’de görülen 26 tarihi hareket gününden galat olmalıdır).

16 Haziran =  36 Receb, Çarşanba: Ordunun Edirne’den Yanbo- 
lu’ya hareketi.

(Edirne’de geçen 16 gün içinde son hazırlıklardan başka pâdişahm huzurunda 
nişan tâlimleri de yapılmış, Tunca’mn öte yakasma kadar hedefler dikilerek açılan 
top ve tüfek ateşlerinde muvaffakıyyet gösterenler «Atıyye»lerle taltif edilmiş
tir : Bu ateş tâlimleri pâdişâhın ordusunu «imtihan» etmesi gibi gösterilir. 
İstanbul’dan sonra Edirne’de de orduya muhtelif yerlerden gelen kuvvetler ilti
hak etmiştir : Ordu mevcudu yüz bin kadar gösterilir).
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12 Temmuz —  22 Şa’ban, Pazartesi : Ordunun tsakçı’ya muva
salatı.

(Isakçı kasabası Dobruca’da, Tulcea =  Tulçi’nin otuz kilometre şimaligarbîsinde 
ve Tuna’nın sağ sâhilindedir : Karşı yakaya geçmek için burada köprü kurul- 
mıya karar verilmiştir. Pâdişâhın inşaâta bizzat nezâret ettiği rivayet edilir. — 
Gene burada askere biner akça sefer bahşişi dağıtılmış ve bu münasebetle Ye- 
Tiiçeriler Sultan Osman’ın huzurundan birer birer geçirilerek bir nevi teftişe 
tâbi tutulmuştur; bunun sebebi Yeniçerilerin firâra başladıkları hakkındaki şa
yialardır. İşte bundan dolayı «Nev’î» mahlaslı «Solak Hüseyn ibni Sefer »in izâ- 
hına göre «Kasaba-i Ishakçı’da cisr-i kebîrde esefer in’âmın mevcûd bulunan 
Kapu-kuluna virüp sonra gelenler in’âmdan mahrûm» bırakılmışlardır : Aşağıda 
“bu sene vukuâtınm «24 Ağustos» ve «24 Eylül» fıkralarına da bakınız).

22 Temmuz =  3 Ramazan, Salı : îsakçı köprüsünün ikmâli.

<Ordu geçirmek için kurulan bu köprü on günde yapılmıştır).

24 Temmuz =  5 Ramazan, Cumartesi: Kapdan-ı-deryâ Halil Pa- 
'şa’nm orduya gelişi.

(Deryâ kapudanlığında bulunan eski Vezir-i-a’zam Halil Paşa donanmayla Ka
radeniz’den gelirken bir Kazak filosuna tesadüfle beş şayka batırmış ve on sekiz
şayka zabtedip bunların içindeki 200 Lehistan kazağım esir ederek bu gün
Isakçı’da orduya getirmiştir : Halil Paşa’nın bu muvaffakiyetinden dolayı iki 
hil’atle taltif olunduğu rivayet edilir).

27 Temmuz =  8 Ramazan, Sah : îsakçı kalesinin inşâsına başlan
ması.

(Bu kalenin plânmı Genc-Osman’ın bizzat tertib ettiği hakkında bir rivayet 
vardır : înşaât ordunun hareketinden sonra ikmâl edilmiştir).



29 Temmuz —  10 Ramazan, Perşenbe : tsak«ı köprüsünden karşı 
yakaya geçen ordunun ileri hareketi.

(3 Ramazan =  22 Temmuz perşenbe günü köprü ikmâl edilmiş ve ertesi günden 
itibaıen ordunun karşıya geçirilmesi bir hafta sürmüştür: Pâdişahm ordudan 
sonra bu gün geçtiği rivayet edilir. — îsakçı’da geçirilen 17 gün içinde nişan 
talimleri yapan Genc-Osman’ın bâzı esirlerden başka kendi «Hademe-i Hâssa» 
sından bir kaçını da hedef ittihâz edip kuş vurur gibi öldürrnesi asker arasında 
çok fena bir te’sir bırakmıştır ; Tabiî bütün bunlar, erken inkişaf etmiş büyük 
bir zekâya rağ-men devam eden bir çocuk ruhunun saltanat makamındaki şıma
rıklıklarıdır).

1 Ağustos =  13 Ramazan, Pazar : Kınm hânımn emre âmâde bu
lunduğunu arzetmesi.

(Kırım hanı Cânibek-Giray’dan bu gün gelen ubûdiyyetnâmede ordusuyla bera
ber emre âmâde bulunduğu bildirilip nerede iltihak edeceği istimzaç edilmekte 
olduğu için, nerede İsterse orada iltihak etmekte muhayyer olduğu tebliğ edil
miştir ; Aşağıda bu sene vukuatının „2 Eylül,, fıkrasına da bakınız).

8 Ağustos =  20 Ramazan, Pazar: Eflak voyvodasıran orduya 
İltihâkı.

(Eflak voyvodası Radul Scherban altı bin askeriyle «alay göstererek» bu gün 
orduya iltihâk etmiş ve iltifata mazhâr olmuştur).

12 Ağustos =  24 Ramazan, Perşenbe : Düşman ordusunun vazi
yeti lıakkında haber gelmesi.

(Bu gün orduya getirilen «diller»in verdikleri mâlûmâttan anlaşıldığına göre, 
düşman ordusu Hotin önlerinde tabyalar ve meterisler hazırlayıp bunların içine 
50 - 60 bin «tüfeng-endâz» doldurmuş ve bu suretle bir «Istabur/Tabur^^ kur
muş demektir : «Kral-oğlu,, kumandasında ikinci bir kuvvetin geleceği de haber 
alınmıştır).

20 Ağustos =  2 Şevval, Cuma : Kırım hâmnm akma me’mur 
«dilmesi.

(Bayramın birinci günü Kırım hanının veziri Mirzâ-Beg orduya gelip akın mü
sâadesi istemiş ve bu ikinci günü izin çıktığı için Cânibek-Giray düşman kuv- 
i ’etleri üzerine muvaffakiyetli baskınlar yapmıştır).

24 Ağustos =  6 Şevval, Salı : Yeniçeri yoklaması.

(Asker arasında firar vak’alan çoğalmış ve bilhassa «Yeniçerinün nısfı kal
madı!» gibi şayialar çıkmış olduğu için, Sultan Osman «yarımşar guruş in’âm» 
verilmek bahânesiyle Yeniçerileri birer birer huzûrundan geçirtip bizzat yoklama 
yapmış ve işte bu i’timadsızlıktan dolayı «Ocak zâbitlerinün hâtırları muğber» 
olmuştur: Yukarda bu sene vukuâtımn ,ıl2 Temmuz» fıkrasına da bakınız).

1621 =  1030 O S M A N L I  T A R İ H Î  283



1 Eylül =  14 Şevval, Çarşanba : Ordunun Hotin önlerine muva
salatı.

(Osmanlı-Türklerinin «Hotin/Hotun,, dedikleri «Choczim/Choczin/Chotzin,,Cho- 
cim,/Khotin» müstahkem mevkii Besarabya’da. Turla =  Dniestr nehrinin sağ sa
hilinde ve Türklerin «Kamaniçe» dedikleri «Kaminiek,, şehrinin biraz cenubu- 
garbîsindedir. — Türk ordusunun buraya muvasalat tarihinde ihtilâf vardır: 
Muâsır bir müellif olduktan başka Rumeli vukuatını çok dikkatle tâkib etmiş 
olan Peçevî-îbrahim Efendi’nin burada esas ittihâz ettiğimiz rivayeti bazı Gaip 
menbâlarına da uymaktadır; bundan başka Osmanlı menbâlarmda 15 Şevval =
2 Eylül ve 16 Şevval =  3 Eylül rivayetlerine de tesadüf edilir; Hammer’in 1-ray- 
dettiği «Ağustos sonu =  31 Ağustos» rivayeti de 13 Şevvâle tesadüf etmektedir: 
Hattâ bir Leh menbâmda 22 Ağustos =  4 Şevvâl Pazar tarihinden bile bahse
dilir.
Bu sırada Lehistan krallığında bulunan üçüncü Sigismond bizzat harbe’ iştiıâk 
etmeyip kendisinden sonra yerine geçecek olan oğlu Ladislas/Vladislas’ı gönder
miştir ; Fakat Osmanlı menbâlarmda «Kral-oğlu» denilen bu prens Baş-Kuman- 
dan değildir; Leh ordusunun idaresi Lituanya Vali-i-Umumîsi «Jean-Chaıles 
Boreyko Chodkievviez» ismindeki ihtiyar askere tevdi edilmiştir. Bâzı Garp 
menbâlarına göre düşman ordusunun mevcûdu 102 bin kişidir : Bunun 12 bini 
Kazak, 8 bini Alman, bir kaç bini Macar ve mütebâkisi de Lehlidir; her halde 
düşman ordusunun yüz bin mevcudiu gösterilen Türk ordusundan sayıca fazla 
olduğu muhakkaktır.
Osmanlı menbâlarmda Türk ordusu «Kal’a kurbünde vâki’ bir kûhistan yere 
nüzûl>> etmiş gösterilir ve «Kal’a dibinde köprü ve karşusunda bir palanka» bu
lunduğundan bahsedilir; Leh ordusu kale dibinde ve Kazaklar da „Nehr-i Turla 
üzerinde» veyahut «Kûhistanda» ayrı bir «Istabur/Tabur=Müstahkem ordugâh» 
kurmuştur. Hammer’e göre Baş-Kumandan Turla =  Dniestr sâhillerinde ve alt
mış bin askerle gelen veliahd prens Ladislas da Kaminiek =  Kamaniçe kalesinin 
altındadır. Diğer Garp menbâlarmdaki tafsilâta nazaran Lehistan Baş-Kuman- 
danı Chodkiewicz bir tarafında yalçın kayalar ve bir tarafında da uçurumlarla 
dolu ormanlar bulunan en elverişli noktada mevzi almış ve arâzinin kolay mü
dâfaa imkânlarını çok mükemmel tahkimatla da takviye etmiştir: Yalnız Türk 
ordusu geldiği zaman prensin kumandasındaki zâdegân kuvvetleriyle top bata.- 
yaları ve yukarda bahsi geçen Kazak kuvvetleri henüz kendisine iltihak etme
mişlerdir; hattâ Kazaklarla Lehliler arasına Kırım Tatarları girmiş olduğu için 
düşman ordusu tehlikeli bir vaziyettedir. Bununla beraber Kazaklar bir çok tele
fat vererek nihayet Lehlilerle birleşmiye muvaffak oldukları gibi, prensin kuv
vetleri de gene o sıralarda Baş-Kumandana iltihak etmiştir. Solakzâde en büyük 
hatâyı işte bu noktada gösterir ve düşman kuvvetleri birleşmeden evvel umumî 
hucuma geçilmemiş olmasından hâsıl olan neticeyi şöyle anlatır ;
«Kazâk-ı âk gelmedin yörüyüşe eğer ikdam olunmuş olaydı Taburda olan düş
men liyâm-ı küllisinin inhizâmı mukarrer idi : Kazâk-ı âk tüfeng-endâzlan ve 
cem’iyyetgâhlannda olan melâîn-i bâ-şikaak vâsıl ve taburları içine dâhil olduk
larından sonra melâînün kuvvetleri ziyâde olup harb-ü-kıtâlleri esbabı müheyya 
ve âmâde oldu».
Solakzâde Osmanlı hücumunun geciktirilmesine ve bu suretle düşman kuvvetle
rinin birleşmesine Hâce-i-Sultânî Ömer Efendi ile Dâr-üs-Saâde ağası Süleyman 
Ağa’nın sebeb olduklarından bahsedilmektedir : Fakat bu rivayetin ne dereceye 
kadar doğru olduğu mâlûm değildir).

2 Eylül —  15 Şevvâl, Perşenbe : Kırım hânının orduya iltihâkı.

(Yukarda bu sene vukuâtımn «1 Ağustos» fıkrasında orduya iltihâk edceeğî 
yer hususunda muhayyer bırakıldığından bahsettiğimiz Kırım hanı Cânıbek-
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Giray bu gün Hotin önlerinde karargâha gelip huzura kabul edilerek «Bir mu
rassa’ tîrkeş ve bir murassa’ kılıç ve bir samur kürk ve bir murassa’ egerlü at„ 
ihsâniyle taltif edilmiştir: Kırımlıların akın hareketleri için yukarda bu sene 
vukuatının «20 Ağustos» fıkrasına bakınız).

3 Eylül =s 16 Şevval, Cuma: «Tabur/Istabur» denilen müstahkem 
düşman ordugâhmın muhâsarası.
(Yarım dâire şeklindeki muhâsara hattının merkezinde Kapu-kullarıyla pâdişâh 
mevzi almış ve Anadolu, Diyarbekir, Karaman, Sivas valilerinin idaresindeki sağ 
cenah Turla =  Dniestr nehrine ve Şam, Haleb, Kırım ve Eflak askerleriyle mü
teferrikalardan ve Dîvan-kâtiplerinden mürekkep olan sol cenah da Kırım ha
nıyla Eflak voyvodasının ve bâzı eyâlet valilerinin kumandasında bir ormana 
dayanmıştır.
Bu günkü ilk müsademeler işte bu ormanda olmuş ve Bosna beylerbeyi ağzından 
kurşunla vurulup şehîd olmuştur).

8 Eylül - 21 Şevval, Çarşanba : tik «Yörüyüş =  Umumî hücum» 
da neticesiz kalan Türk zaferi.
(Bu sabah başlayıp öğleye doğru şiddetlenen umumî taarruzda düşman tahki
matından birkaç tabya zabtedilip 12 sahrâ topu ve 30 küçük bayrakla 2 büyük 
Alman bayrağı alınmış ve 1000 düşman tepelenmişse de, Lehistan «Tabur/Ista- 
bur ,̂u fethedilip kapısına Türk bayrağı dikileceği sırada Yeniçerilerin yağmaj'a 
koyulması Lehlilerin mukabil taarruzlarından dolayı bu büyük muvaffakıyye- 
tin neticesiz kalmasına sebeb olmuştur ; Hattâ ertesi gün düşmanın ikinci bir 
müdâfaa hattı kurmak mecburiyetinde kaldığı bile rivayet edilir.
Akın, hareketlerindeki muvaffakıyyetlerinden dolayı pâdişâhın teveccühünü kaza
narak Kırım hanını kıskandıran ve hattâ bu yüzden hayatı bile tehlikede kalan 
Nogay-Tatarlarmın beyi Kantemir-Mirzâ bu gün huzûra kabul edilip Özü vali
liğine tâyin edilerek Lehistan’da bir akın hareketine me’mur olmuş ve bir müd
det sonra bu büyük akmdan 2500 esir ve bir çok ganimetle avdet etmiştir).

9 Eylül =  22 Şevval, Perşenbe: İkinci «Yörüyüş» ün neticesizliği.
<Bu gün ikindiye doğru yapılan ikinci umumî taarruz düşmamn çok şiddetli top 
ve tüfek ateşinden dolayı neticesiz kalmıştır).
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11 Eylül =  24 Şevvâi, Cnmart^i : Üçüncü «Yörüyüş»ün netice
sizliği.
(Bu günkü umumî taarruzda Karaman beylerbeyi Doğancı-Ali Paşa Turla neh
rinin öte yakasında düşman ordusunu top ateşine tuttuğu halde hiç bir netice 
alınamamıştır. — Kaminiek =  Kamaniçe üzerine sevkedilen bir Tatar müfrezesi 
düşmanın yüz kadar zahire arabasını zabtetmiş ve düşman ordusu her taraftan 
çevrilip müvâsalası kesilerek iâşe buhrâmna uğratılmıştır: Hattâ bu yüzden 
firarlar bile başladığından bahsedilir).

15 Eylül —  28 Şevvâi, Çarşamba : IKirdüncü «Yörüyüş»de Ve- 
zir-i-a’zam Ohrili-Hüseyn Paşa’nm ihaneti yüzünden Budin beylerbeyi Ka- 
rakaş-Mehmet Paşa’nın şehâdeti üzerine taarruzun neticesiz kalması.

(Bu dördüncü yörüyüşün en şiddetli ve kanlı taarruz olduğu ve hattâ Genc-Os- 
man’ın Kazak ordugâhına bizzat hücum ettiği rivayet edilir : Bâzı menbâ-



larda bu taarruz bir gün evveline müsadif gösterilirse de, o rivayet Karakaş 
Paşa’nın orduya muvâsalat gününden galattır. Bu şiddetli taarruzun kahramanı 
olan Budin valisi Karakaş-Melımet Paşa Avusturya muharebelerindeki muvaf- 
fakıj^etleriyle meşhur olduğu için, kendisinin düşman ordugâhına girip bayrak 
diktiğim gören Vezir-i-a’zam Arnavut Hüseyn Paşa’nın kıskançlık damarları 
kabarmış, Karakaş paşa muvaffak olduğu takdirde Sadâret mührünün ona ve
rileceğinden korkarak harbin en şiddetli ânında taarruza me’mur ettiği zavallı 
kahramanı düşman ordusunun ortasında yardımsız bırakıp seyirci kalmış ve ni
hayet işte bu yüzden Karakaş Paşa göğsünün iki yerinden kurşunla vurulduğu 
için pek çok zayiata uğrıyan askerleri geri çekilmiş ve hattâ Paşa’nın cesedi 
güçlükle dışarı getirilebilmiştir! Düşman ordusunun imhâsına Ohrili-Hüseyn 
Paşa’nın işte bu şenî ihâneti mâni olmuştur ve bu vak’adan itibaren askerin mâ- 
neviyyâtı kırılmıştır).
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17 E^ül =  1 Zülka’de, Cuma; Vezir-i-a'zam Ohrili-Küseyin Pa- 
şa’nın azliyle Diyarbekir beylerbeyi Dilâver Paşa’nın sadâreti.

(Hüseyn Paşa yukarıki fıkrada gördüğümüz ihanetinden dolayı azledilmiş ve 
üç gün sonra huzura kabul edilip ikinci vezirlikle Turla’nm öte yakasındaki askerin 
serdârlığına tâyin edilmiştir ; Genc-Osman’ın bu hâlini cezâsız bırakması ancak 
kendisine karşı şahsî sadâkatiyle izah edilebilir! — Ohrili-Hüseyn Paşa’nın sâda- 
reti bu senenin 9 Mart =  15 Rebî’ül-âhir Salı gününden bu güne kadar tam 6 ay,
9 gün sürmüştür. Yeni Vezir-i-a’zam Dilâver paşa Hırvat devşirmesidir: Ehliyet
sizliğinden dolayı «Nisâb-ı re’y-ü-tedbîrden bîvâye bir merd-i kempâye» şeklinde 
tasvir edilir. Genc-Osman faciasında Yeniçeriler tarafından parçalanması için 
aşağıda 1622 =  1031 vukuâtımn «19 Mayıs» fıkrasına bakmız).

21 Eylül =  5 Zülka’de, Salı : İnşası tamamlanan Turla köprüsün
den karşı yakaya top ve asker geçirilmesi.

(Turla =  Dniestr üzerinde kurulmasına başlanan köprü bu gün tamamlandığı 
için, yukarıki fıkrada ikinci vezirlikle karşı yaka serdârlığına tâyin edildiğini 
gördüğümüz eski Vezir-i-a’zam Ohrili-Hüseyn Paşa otuz kadar topla geçip düş
man ordusunu döğmiye başlamıştır; Daha evvelce gemilerle karşıya geçirilmiş 
olan Karaman beylerbeyi Doğancı-Ali paşa yeni serdâr Hüseyn Paşa’nın maiy- 
yetinde kalmıştır).

23/24 Eylül = : 7 /8  Zülka’de, Perçenbe/Cunm gecesi : Düşmanm 
gece-baskmı.

(Bu gece sekiz yüz kişilik bir Kazak müfrezesi «Nehrün aşağı tarafından gelüp,, 
Turla’nın karşı yakasındaki Ohrili-Hüseyn Paşa karargâhına, basibn yapmış, üç 
saat süren şiddetli bir muharebe esnâsında Karaman beylerbeyi Doğancı-Ali 
Paşa şehîd olmuş ve Hüseyn Paşa «bir çuUu bârgîre binüp» kaçmıştır! — Bu 
sırçıda «Nehrün üst yanlarından geçüp» yetişen Nogay beyi Kantemir-Mirzft 
düşmam bozup bir mıkdar esir alarak vaziyeti düzeltmiştir).

24 Eylül =  8 Zülka’de, Cuma : Yeniçerilerin gayretsizUğinden do
layı beşinci «Yörüyüş».ün neticesiz kalması.

(Bugünkü umumî hücumda bilhassa Kırım hanı Cânibek-Giray’la Rumeli bey
lerbeyi Yusuf Paşa’mn gayretleri sayesinde düşman tahkimâtmdan „iki katı
nın fethi karîb olup içinden zinde kâfir çıkarıldığı» halde Yeniçerilerin en mü



him anda gösterdikleri «Tekâsül ve taksir» bu taarruzun da neticesiz kalmasına 
sebeb olmuştur. Bu «Tekâsül„ün sebebi de Yeniçeri ocağının Sultan Osman’dan 
gittikçe yüz çevirmesidir : Yukarda bu sene vukuâtmın „12 ve 29 Temmuz» ve 
«24 Ağustos» fıkralarma bakınız. Askerin gayretsizliğine sebeb olarak pâdişâ
hın cimriliğinden ve meselâ «Erlük idenler»le «dil ve baş getürenler» e ancak 
bir altın bahşiş verildiğinden de bahsedilir.

Solak Hüseyn-ibni-Sefer’in kaydine göre, bilhassa yukarda bu sene vukuâtımn 
«12 Temmuz,, fıkrasında bahsi geçen tsakçı yoklamasında mevcud olm.adıkları 
için sefer bahşişinden mahrum bırakılan Yeniçeriler harbetmek istememişlerdir;
o muâsır müellif bu noktajn şöyle anlatır ;

«Ol sebebden ceng emrinde bahşiş almıyan asker tekâsül idüp ;

— Bahşiş alan kul düşmanla cengeylesün! 
diye cevâb eylediler».

İşte bundan da anlaşılacağı gibi, askerin gevşekliğinde Yeniçeri ocağının tered
disi kadar Genc-Osman’ın yersiz cimriliği de mühim bir âmil olmuştur.

27 Eylül =  11 Zülka’de, Pazartesi : Altıncı ve sonuncu «Yörü- 
yüş»ün neticesizliği.

(Altm.ış büyük topun şiddetli ateşiyle başlayıp akşama kadar süren bu son hü
cumun da neticesizliğ'ine Yeniçerilerin gevşekliği sebeb olmuştur ; Bilhassa bu 
gün «taraf-ı îslâmdan çok at ve âdem düşüp nicesi mecrûh» olduğundan bahse
dilir. — Garp menbâlarında bu son taarruzu bundan bir gün sonra gösteren bir 
rivayet de vardır.
üstüste on dalga hâlinde akşama kadar tekerrür edip püskürtülen hücumlar or
talığa karanlık basınca nihayet bulmuştur : Hotin muharebeleri işte bu suretle 
bitmiş olduğuna göre, 3 Eylül =  16 Şevval Cuma gününden bu güne kadar 25 
gün sürmüş demektir).

38 Eylül =  12 Zülka’de, Salı : Harb meclisinin muhasaraya devam, 
kararı.

(Sultan Osman bir harb meclisi toplayıp ordu erkânını harbe teşvik ederek
— Feth-ü-teshîr aksây-ı murâdumdur; lâzım gelürse ihzâr-ı zehâir idüp kışlamak- 
dahi katumda câizdür; Şöyle bilüp ana göre takayyüd idesiz!
demiş ve bunun üzerine orduda «otuz gün oturak» edilip taarruzlara nihayet 
verilmiştir.
Kırım hanlığının «Nûrüddin-Sultan» denilen ikinci veliahdi işte bu sırada akına 
gönderilmiş ve Lehistan içerilerinden yüz bin kadar esir alıp gelmiş olduğu için 
esir;piyasası çok düşmüştür).
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29 Eylül =  13 Zülka’de, Çarşanba : Düşman ordasnnun sulh ta
lebi.

(Bu gün düşman ordusundan gelen «yüz kadar kâfir„ Eflak voyvodası Radul 
Scherban’a müracaat edip sulha delâlet etmesini rica etmişlerdir : Radul’un da 
pâdişaha mürâcaat edip kış mevsiminin oralardaki şiddetinden ve iâşe müşki- 
lâtından bahsederek bu talebin kabulünde mühim bir rol oynadığı hattâ Leh
lilerle sulh şartlarını müzâkereye bile me’mur olduğu rivayet edilir. Bu sulh 
talebinin sebebleri için aşağıki fıkraya bakınız).



6 Teşrinievvel =  20 Zülka’de, Çarşaiıba : Osmanlı - Lehistan 
sullıü.

(Bâzı Garp menbâlannda 8 Teşrinievvel =  22 Züîka’de Perşenbe ve hattâ 18 Teş
rinievvel =  2 Zülhicce Pazar tarihlerinden de bahsedilirse de, bilhassa ikinci ri
vayet tamamiyle yanlıştır.
Türk ordusunnu 1 Eylül =  14 Şevvâî Çarşanba gününden bu güne kadar 35 gün 
sürmüş olan muhasarası esnasında yapıldığ-ım gördüğümüz 6 «Yörüyüş =  Umu
mî hücum» düşman ordusunun kat’î bir zaferle imhasını te’min edememiş ol
makla beraber, her türlü muvasala imkânından mahrum olan Lehlilerin bir ta
raftan çok şiddetli bir iâşe buhranından ve bir taraftan da hastalık salgınların
dan zâyiât verirken Osmanlı taarruzları yüzünden de pek çok telefat vermeleri 
ordularının gittikçe erimesine sebeb olmuş, bilhassa ihtiyar Baş-Kumandan 
Chodkiewicz’in harb yorgunluğundan ölmesi düşmanın mâneviyyâtım bozmuş, 
firar vak’aları gittikçe artmış ve nihayet Leh ordusu yeni bir Osmanlı taarruzu
na dayanamıyacak hâle gelmiştir : Hattâ bâzı Garp menbâlannda yedinci tiir 
taarruz yapıldığı takdirde Leh ordusunun tamamiyle imhâ edilmiş olacağı ve 
Türklerin büyük bir fırsat kaçırdıkları bile rivayet edilir.
Yukarda bu sene vukuâtınm «29 Nisan» fıkrasında gördüğümüz büyük ve muh
teşem plânla yola çıkan Genc-Osman’ın bu vaziyette bir sulh teklifini kabul et
mesi «Kalb-i Şerîfinün tavâyif-i askerden mütegayyir» olmasıyla izah edilir : 
Tabiî artık asker ve bilhassa Yeniçeri ocağı kendisinden ve kendisi de orduyla 
ocaktan kırgın demektir; iki tarafın da birbirine itimâdı kalmamıştır! Bu acıklı 
vaziyette Sultan Osman’ın tecribesizliği, şımarıklığı, cimriliği büyük bir rol oy
namış, askeri kendisinden soğutmak için âdetâ ne lâzımsa hepsini yapmıştır : 
Bunlar için yukarda bu sene vukuâtınm «29 Nisan», «12 ve 29 Temmuz», «24 
Ağustos» ve «24 Eylül,, fıkralarına bakınız. Sultan Osman’a Yeniçeri ocağının 
ilgasmı ilhâm etmiye başhyan vaziyet işte budur.
Osmanlı menbâlannda Genc-Osman tecribeli ümerâsının sözlerini dinlemeyip 
Dâr-üs-Saâde ağası Süleyman Ağa’nın telkinâtına tâbi olmakla da tenkid edi
lir ; Bu Süleyman Ağa zeki ve hattâ münevver bir harem-ağasıdır; Peçevi’nin 
tasvirine göre :

«Dâr-üs-Saâde ağası Süleyman Ağa ki bir kaabil vücûd-i habeşî ve maârif-i 
cüz’iyyeden dahî filcümle bilişi var idi; lâkin ahvâl-i adûdan bi-haber ve ceng-i 
serhad umûrunda gaayet ebter idi».
Süleyman Ağa’mn bir gün istişare için huzura çağınimış olan Bosna beylerbeyi 
Debbâğ-Mehmet paşa’nın ihtiyatlı hareket tavsiyesine karşı ;

— Biz seni serhadden ve düşmandan haberdâr anlardük: Senün hod yerden ve 
gökden haberün yoğ imiş! Leh kralı ne köpekdür ki Âl-i-Osman padişahına 
karşu dura? Anun ne denlü askeri olsa gerek?
dediğinden bile bahsedilir! Büyük bir ideal peşinde koşan Genc-Osman’ın guru
runu okşayan bu sözlere kapılması ancak tecribesizliği ve çocukluğuyla izah 
edilebilir. Gene Peçevî, Süleyman Ağa’nm pâdişâh üzerindeki nüfuz derecesini 
şöyle anlatır :
«Saâdetlü Pâdişâha andan mukarreb kimse yoğ idi: Vezir-i-a’zamdan, belki va
lidesinden takarrübü artuk idi; arabaya girse bile girer, taht-ı-revâna binse bile 
binerdi; belki her sâat Saâdetlû Pâdişâhı böyle hoş-âmed sözlerle mağrûr ider 
idi».
Sultan Osman'm muvaffakıyetsizllk sebebleri içinde tecribesizliğiyle cimriliği kadar 
işte bu gibi tatlı sözlerle beslenen gururu da ihmâl edilmiyecek derecelere çıkmış 
mühim ve mühlik bir âmildir.
Feridun Bey «Münşeât»ındaki suretine nazaran Vezir-i-a’zam Dilâver Paşa’nın 
Lehistan kralına Hotin karargâhından yazdığı nâme ile muhtelif Osmanlı ve 
ecnebi menbâlarındaki izâhâta göre, harb meydanında akdedilen sulhün en mü
him esasları şöyle sıralanabilir :

288 K R O N O L O J İ  1621 =  1030



1 — Kanunî devrindeki hudud esas olacaktır;
2 — Gene Kanunî devrinde olduğu gibi iki taraf birbirinin «dostuna dost ve 
düşmenine düşen» olacağı için, o zamanki ittifak adetâ yenilenmiş demektir;
3 — Kazaklar OsmanlI topraklarına akın edemiyecekler ve Karadeniz’e çıkamı- 
yacaklardır;
4 — Bu esasa riâyet etmiyen Kazaklar Lehistan kralı tarafından şiddetle tec
ziye edileceklerdir;
5 — Kanunî devrindeki hudut boylarında Lehliler tarafından sonradan yapılmış 
kalelerle palankalar yıkılacaktır;
6 — OsmanlI topraklarından «ma’dûd» olan «Eflak, Boğdan, Erdel ve Macar öl- 
kelerine Lehistan tarafından taarruz ve müdâhale edilemiyecektir;
7 — Hotin kalesi Osmanlı hâkimiyyetinde bulunan Boğdan voyvodalığına teslim 
edilecektir;
8 — Lehistan krallığı ötedenberi Kırım hanlığına vermekte olduğu kırk bin 
florin senevî haracın te’diyesine devam edecektir;
9 — Ayrıca müsta’celen «Huzûr-i Hümâyûna lâyık pîşkeş ve hedâyâ» gönderi
lecektir;
10 — Kırım hanı Lehistan topraklarından ordu geçirmek istediği takdirde geç
tiği yerlere zarar vermiyecektir;

11 — Kırım hanı Lehistan arâzisine akın etmiyecek ve ümerâsından biri öyle 
bir harekette bulunduğu takdirde cezâlandıracaktır;

12 — Boğdan voyvodaları Lehistan’a taarruz etmiyeceklerdir.
Lehistan krallığını Osmanlı imparatorluğunun tâbiinin tâbii vaziyetinde bıraktığı 
için galip ye çok üstün vaziyette akdedilen bu sulh esaslarını Kanunî devrindeki 
ittifak muâhedesi ve Birinci Ahmed devrindeki sulh şartlarıyla mukayese için 
ikinci ciltte 1532 =  939 vukuatının son fıkrasıyla bu ciltte 1617 =  1076 vu
kuatının «27 Eylül» fıkrasına bakınız. — Türk ordusuyla bir meydan muharebesi 
kabulüne cesaret edemiyen Lehistan ordusu kapanmış olduğu «Tabur/Istabur,)da 
eritilmiş ve nihayet düşman sulh talebine mecbur edilerek galip vaziyette bir 
muâhede akdedilmiş olduğu için, Hotin karargâhından her tarafa zafernâmeler 
gönderilmiş ve İstanbul’un geceleri tenviri emredilmiştir. — Nef’î’nin:

Âferîn ey rûzgârun şehsüvâr-î safderi 
Arşa as şimdengirü tîğ-î Süreyyâ-gevheri

matla’U kasidesi Genc-Osman’ın işte bu Lehistan seferi için yazılmıştır).

9 Teşrinievvel =s 23 Zülka’de, Cumartesi: Sultan Osman’ın Ho- 
tin’den Istenbul’a hareketi.

(Bu senenin 1 Eylül =  14 Şevvâl Çarşanba günü Hotin önlerine gelen Türk or
dusu o tarihten bu güne kadar tam 1 ay 8 gün =  38 gün burada kaldıktan sonra 
işte bu 39 uncu gün yola çıkmış demektir. Bu müddet zarfında düşman «Tabur/ 
Istabur»unun muhâsarası 35 gün sürmüş ve o 35 gün içinde altı «Yörüyüş =  
Umumî hücum» yapılmıştır ; Yukarıki fıkraya da bakınız. — Bu vaziyete göre 
Sultan Osman Sulhün akdinden itibaren Hotin karargâhında üç gün kaldıktan 
sonra hareket etmiş demektir.

Osmanlı menbâlarına göre bu seferde «Mâlâ-kelâm yüz bin kâfir kati» edilmiş ve 
Garp menbâlarına göre de Osmanlı şühedâsı 80 -100 bini bulmuştur! Tabiî her 
iki rakam da mübâlâgalıdır.
Eski Vezir-i-a’zam Hüseyn Paşa’mn Budin valisi Karakaş Paşa’yı ve Kırım
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hanı Cânlbek-Giray’ın da Nogay beyi Kantemir-Mirzâ’yı kıskanmasından, yenî 
Vezir-i-a’zam Dilâver Paşa’nın aczinden ve bilhassa askerin harbetmek isteme
mesinden dolayı büyük plânını tatbika muvaffak olamadığı için acı bir sukut-ı- 
hayâl içinde pâyıtahtına dönen tecribesiz pâdişâh ordusuna ve ordusu da kendisi
ne diş bileyerek yola çıkmıştır. — peçevî hareket tarihini «25 Ziilka’de =  11 
Teşrinievvel Pazartesi» gününe müsadif gösterir; bazı Garp menbâlarında da 
«8 Teşrinievvel =  22 Zülka’de Cuma,, tarihine tesadüf edilir).

1622 =  1031

12 Kânunusâni =? 28 Safer, Çarşanba : Sultan Osman’ın Edirne’
den İstanbul’a hareketi.

(Edirne sarayında bir müddet kalmış olan Genc-Osman’ın 1030 =  1621 senesi 
20/21 Teşrinievvel =  4/5 Zülhicce Çarşanba/Perşenbe gecesi İstanbul sarayında 
dünyaya geldiğini yolda işitmiş olduğu yegâne oğlu şehzâde Ömer takriben iki 
aylık olduğu halde annesiyle beraber oraya götürülüp vükelâ ve vüzerâ tarafın
dan merâsimle karşılanmıştır : Sultan Osman’ın Lehistan seferinden umduğu 
büyük neticeleri elde edememiş olmasından duyduğu teessürü işte bu suretle 
biraz tâdil edebildiği rivayet edilir. Bu şehzadenin bir müddet sonra bir harb 
vak’asının temsilinde kazâ eseri olarak aldığı bir tüfek yarasından ölmüş olduğu 
hakkında bir rivayet vardır).

25 Kânunusâni =  12 Rebî’ül-evvel, Salı : Lehistan seferinden dö
nen Sultan Osman’ın İstanbul’a girişi.

(Kâtib-Çelebi, Naîmâ, Müneccim-başı vesaire gibi bir çok menbâlarda bizim 
burada esas ittihâz ettiğimiz tarihe tesadüf edilmekle beraber, Kara-Çelebi-zâ- 
de’de «10 Rebî’ül-evvel =  23 Kânunusâni Pazar» ve Peçevî’de «28 Safer =  12 Kâ
nunusâni Çarşanba» günlerinden bahsedilir : PeçevI’nin kaydettiği tarih, haki
katte Genc-Osman’ın Edirne’den hareket gününe müsâdiftir. Bâzı Garp menbâla- 
rında tesadüf edilen „6 Kânunusâni =  22 Safer Perşenbe» tarihi yanlıştır. — 
Sultan Osman iki gün Davudpaşa kasrında kalmış, bu müddet zarfında şehir 
donatılıp istikbal hazırhkları ikmftl edilmiş ve nihayet bu gün parlak bir alayla 
pâyıtahtma girmiştir ; Bu münasebetle İstanbul’da üç gün üç gece şenlik ya
pılmıştır.

Genc-Osman’ın Lehistan seferi 1621 =  1030 senesi 8 Mayıs =  16 Cumâda-l-âhire 
Cumartesi günti Davudpaşa karargâhına çıkışından bu güne kadar Milâdî tak
vim hesabiyle tam 8 ay, 18 gün sürmüştür).

18 Mayıs =  7 Receb, Çarşanba : «Hâile-i OSmâniyye»nin birinci 
günü: Hacce gitmek bahanesiyle Anadiolu, Suriye ve Mısır Türkleriyle 
Türkmenlerinden yeni bir ordu teşkil edip Yeniçeri ve Sipahi ocakları
nı Hga ve imhâ etmek istiyen Genc-Osman’a karşı Yeniçerilerle Sipahi
lerin ayaklanması.

(Bâzı menbâlarda «7 Receb Salı» ve «8 Receb Çarşanba,, tarihlerine de tesadüf 
edilir ; Hakikî takvimde o sene Receb’in 7 nci günü Çarşanba’ya müsadif olduğu 
için, her iki rivayet de yanlıştır; zâten umumiyyetle «7 Receb Çarşanba» tarihin
de ittifak edilmektedir.
Türk inkılâp tarihiyle teceddüd fikriyâtının 1031 =  1622 den bu 1367 =  1948 se
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nesine kadar tam 326 yıllık uzun ve kanlı bir mâzisi vardır : Bu büyük tarih, ilk 
O s m a n lI  ınüesseselerinin üç yüz sene işledikten sonra eskiyip paslanarak artık 
iyi işliyemiyecek bir hâle gelmesinden doğan yenileşme ihtiyâciyle başlamıştır. 
Bu büyük ihtiyacı hisseden teceddüdcü padişah Genc-Osman’dır.
Koçu Bey risalesinde Yeniçeri ocağının bozulması 990 =  1582 de ve îlmiyye sı- 
mfmın inhitatı da 1003 := 1594 tarihinde başlamış gösterilir; Kâtib-Çelebi’nin 
«Düstûr-ül-amel li-ıslâh-il-halel» ismindeki risalesine göre de Ocağın tefessühü 
gene o tarihlere müsâdiftir. İkinci Osman devrinde «Kitâb-ül-makbûl fî hâl-il- 
huyûl» ismiyle at cinsinin ıslâhına âit bir eser yazan «Kadı-zâde Mehmet» bile 
İstanbul’da «ihtilâl-i nizâm-ı âleme sebeb» olan serserilerin gittikçe çoğalıp as
ker ve Îlmiyye sınıflarına karışmalarından şikâyetçidir! On yedinci asrın başla
rından itibaren bozulmıya başlıyan müesseseler Asker ve Ulemâ sınıflarından 
da ibaret değildir : Başındaki hânedanla beraber saray teşkilâtı da tereddiye 
başlamış, ecnebi nüfuzuna sed çekmek için yabancı prenseslerle izdivaç an’a- 
nesine Yavuz devrinden itibaren nihayet verildiğinden dolayı Osmanlı hânedânı 
ana tarafından bir câriye sülâlesi hâline gelmiş ve bilhassa Türk âilelerinin sıh- 
riyyet nüfûziyle kuvvetlenmelerinden korkulduğu için saraya artık Türk kızlan 
alınmamasından dolayı da Birinci Ahmed devrinde üç bini bulan ecnebi halayık 
mahşeri yüzünden «Harem-i-Hümâyûn» tamamiyle kozmopolit bir kütle şeklini 
almıştır. Osmanlı tarihinde Genc-Osman’ın yapmak istediği ilk inkılâp hemlesl 
işte bu vaziyete karşı bir aks-ül-amel mahiyetindedir.
İstanbul’un fethinden ve Osmanlı devletinin büyük bir imparatorluk şeklini al
masından evvelki teşekkül devirlerinde görülen Şeyh-Bedreddin ısyânı gibi dinî 
şekillerle ortaya çıkmış münferid ve gayr-i-tablî bir komünizm hareketi bir 
tarafa bırakılmak şartiyle, ilk inkılâp teşebbüsü işte bu tabiî ve mâkul aks-ül- 
amelden doğan ve 1031 =  1622 de büyük inkılâpçı Genc-Osman’ın hayatına mal 
olan teceddüd hamlesinde gösterilebilir : Bu büyük teşebbüsün şimdiye kadar 
lâyık olduğu ehemmiyetle tedkik edilmemiş olması çok acınacak bir hâldir. 
Teceddüd ve inkılâp tarihimize başlangıç teşkil eden 1031 =  1622 senesinden 
saltanatın ilgasına tesadüf eden 1341 =  1922 tarihine kadar tam 300 sene Os
manlI pâyıtahtınm siyasî hayatında yalnız iki büyük fikir cereyânmın çarpış
tığı görülür : Bu üç asır içinde en mühim dahilî sarsıntılar hemen hep teceddüd 
fikriyle muhâfazakârlığm mücâdelesinden çıkmış, her teceddüd hamlesi mutlaka 
bir muhâfazakârlık gayretiyle karşılaşmıştır.
Bu iki fikrin o uzun mücâdele tarihi çok bâriz bir takım çizgilerle iki büyük 
devre ayrılabilir ;
1 — 1031 =  1622 deki Genc-Osman vak’asmdan 1255 =  1839 daki «Tanzîmât-ı- 
Hayriyjfe» ye kadar 217 sene süren birinci devirde teceddüd fikri sırf islâhatçı- 
lık mâhiyetinde olduğu için, ilk teceddüdcüler hep Sarayla Bâb-ı-ÂIî’den türemiş 
ve işte bundan dolayı ilk inkılâp şehîdleri de pâdişâhlarla vezirlerden yetişmiş
tir ; Genc-Osman işte bunların birincisidir. Bu ilk devirde Osmanlı teceddüdcü- 
lüğü saltanat ve mutlakıyyet hukukunu ihlâl etmiyen ve devlet bünyesinin yeni' 
ihtiyaçlara göre yeniden tanzim ve ıslâhını istiyen askerî ve idârî bir devletçilik 
mâhiyetindedir. Bu uzun devrin en mühim farikası, millî ve mahallî ihtiyaçlardan 
doğan Türk teceddüdcülüğünün Garb’a karşı «Aşağılık duygusu »ndan mütevellit 
kötü ve lüzumsuz bir hayranlıkla ve bilhassa Avrupa müesseselerini körükörüne 
taklit özentisiyle alâkadâr olmamasında gösterilebilir.
2 — «Tanzîmât-ı-Hayriyye» ile başlıyan ikinci devir, mutlakıyyet hukukunu 
tahdid eden esaslarının ibtidâiliğine rağmen teceddüd fikrinin devletçilik şeklin
den halkçılık şekline doğru bir istihâle devri demektir : Birinci devir gibi bu 
ikinci devrin de ilk mümessilleri Sarayla Bâb-ı-Âlî’den yetişmiştir! Bununla be
raber, Meşrutiyet ve hattâ Cumhuriyet fikirlerinin ilk münâkaşaları da Tanzi- 
mât devline tesadüf etmiş ve teceddüd fikri Garb mukallitliğiyle karışarak 
gittikçe halk arasında yayılmıya başlamıştır : îşte bundan dolayı Türkiye’de te
ceddüd ve inkılâp fikirleri bâzı memleketlerde olduğu gibi aşağıdan yukarı 
doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru bir cereyan tâkib etmiş ve devletçilikten
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halkçılığa doğru bir tekâmül seyri geçirmiş demektir.
Saltanatın ilgasına kadar üç asır süi'en bu iki devrin başında teceddüd tarihi
mizi muhteşem bir hanılej'le açan ve kanâatiyle idealine kanıyla canım da fedâ cdir:- 
ceye kadar uğraşmak metanetini gösteren on sekiz yaşındaki kahraman çocuğım 
başına gelen fâeia hakkında Naîmâ. Hasan-Beyzâde, Solakzâde, Kara-Çelebi-zâ- 
de, Peçevî ve Müneccim-başı tarihleriyle Kâtib-Çelebi’nin „Fezleke»si gibi Os
m a n lI  menbâlarından ve ecnebi eserleri içinde de Hammer, Jonpuiere, La ValU'-e 
ve Jorga tarihleri gibi umumî menbâlardan başka, doğrudan doğruya Genc-Os- 
man vak’ası için muasır müellifler tarafından yazılmış monografiler de vardır : 
Bunların an mühimleri «Tuğî» nin «Vakaayi’-i Sultan Osman», anonim bir m ü 
ellifin [(Târih-i Sultan Osman,,, «Nev’i» mahlasım kullanan «Hüseyn-ibni-Se- 
fer»in «Sebeb-i halâs-ı Sultan Mustafa Han» ve Mir-i-Livâ „Emîr Osman Bey„in 
„Mesîr-ül-ahzân fî maktel-is-Sultân Osmân» ismindeki eserleriyle Karayim mü
elliflerinden «Elle Afcda Beghi»nin İbranî Kasîde’si ve Solak-Ebubekir’in Türkçe 
hatıratıdır. Vak’adan 112 sene sonra 1734 tarihinde neşredilmiş olmakla beraber, 
Madame de Gomez tarafından «Baron de Solignac,,, «Baron Achille de MoU» ve 
«Comte Harlay de Ct>ly» isimlerinde üç muâsır Fransız elçisinin evrakına vesair 
bir . takım ecnebi vesikalarına istinaden yazılmış olan «Histoire d’Osman» da b;; 
ilk monografiler dâiresine girebilecek kıymettedir; Bu iki ciltlik eser paris’de 
neşredildikten bir sene sonra, «The life of Osman the Great =  Büyük Osman’ın 
hayatı» ismiyle İngilizceye terceme edilerek Londra’da da neşredilmiştir. Diğer 
monografilerden Nev’î’nin, Emîr Osman Bey’in, Beghi’nin ve anonim müellifin 
eserlleri 1919 tarihinde Türk, Arap ve İbranî metinleri ve Fransızca tercemele- 
riyle beraber tahşiye edilerek müsteşrik Danon tarafından Paris’de «Contribution 
e l’histoire des Sultans Osman II et Mouçtafâ I er» ismiyle neşredilmişse de, 
Tûğî ve Solak-Ebubekir monografileri henüz basılmamıştır.
Bütün bu umumî ve hususî eserlerin mukayeseli bir surette tedkikı, Genc-Os- 
man’ın Türk teceddüd tarihinde temel taşları sayılabilecek inkılâp prensiplerini 
bütün vuzuhiyle meydana çıkaracak kadar mühim neticeler verebilir. Başı ya
şından çok olgun olan bu dâhi çocuğun yapmak istediği değişiklikler, bundan 
326 sene evvelki Osmanh cem’iyyetinin muhâfazakâr telâkkıyyâtına n ŝbetle 
baş döndürücü şeylerdir; bunların en mühimleri şöyle sıralanabilir :
1 — Tereddi ve tefessüh etmiş kozmopolit bir cem’iyyet hâline gelen Yeniçeri 
ve Sipahî ocaklarını tamamiyle ilga ve imhâ ederek onlarm yerine Anadolu, 
Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden millî bir ordu kurmak;
2 — Payitahtı İstanbul’dan Anadolu’ya nakledip kozmopolit bir muhitten millî 
bir muhite geçmek;
3 — timiyye sınıfının siyasî ve malî kudret ve nüfûzunu kırarak artık bozulmıya 
başlıyan bu zümreyi devlet işlerinden el çekmiş bir din ocağı hâline getirmek;
4 — Kozmopolit saray an’anelerini değiştirerek «Harem-i-Hümâyûn»u tasfiye et
mek ve hânedânın Türk ailelerinden nikâhla kız almasına yol açmak;
5 — Kıyâfette değişiklik yapmak;
6 — Fâtih’le Kanunî’nin artık eskiyen mevzuatı yerine yeni hayat şartlarıyla 
mütenâsip kanunlar tedvin etmek
Genc-Osman’ın yalnız düşünüp tasarlamakla kalmayıp ânî bir hamleyle tatbikine 
de kalkışması hem tahtına, hem hayatına mal olan bu büyük fikirlerinde Avru
pa’nın ancak XVIII inci asır sonlarıyla XIX. uncu asır başlarından itibaren ta- 
sarlıyabileceği milliyet ve lâiklik prensipleri bütün vuzuhiyle belirip sezilmekte
dir. Umumî OsmanlI menbâlannda bu noktalar «zikr-i keyfiyyeti mükeddir-i 
hâtır» ve «bir mükeddir saded» gibi bir takım vâhî bâhânelerle «îcâz üzre tahrîr» 
edilmekte vc hattâ bâzan da büsbütün meskût geçilmekteyse de, yukarda bah
settiğimiz monografilerdeki sarâhatler hiç bir tereddüde imkân bırakmıyacak 
kadar vâzıhtır.
Bilhassa Lehistan seferinden itibaren ordu ile arası tamamiyle açılmış olan
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Genc-Osman işte bu baş döndürücü fikirleriyle pâyıtahtma dönmüştür. Bu fi
kirlerin bazılarında ve bilhassa yeni bir ordu teşkiline âit tasavvurunda meşhur 
„Hâce-i-Sultânîj> AmasyalI Ömer Efendi ile Dâr-üs-Saâde ağası Süleyman Ağa’- 
nın te’sir ve teşviklerinden bahsedilir: Genc-Osman’m bu iki müşaviri için yu
karda 1618 =  1027 vukuâtmın «9 Temmuz,, ve 1621 =  1030 vukuatının da «6 
Teşrinievvel» fıkralarına bakınız.
Osmanh menbâlarmda Genc-Osman’a karşı bu gün başhyan Yeniçeri ve Sipâhî 
ısyâmmn umumî sebebleri şöyle sıralanıl :
1 — Sultan Osman’ın Lehistan seferinde «in’âm bahanesiyle» yoklamalar yapıp 
Yeniçerileri gücendirmiş olması : Yukarda 1621 =  1030 vukuatının «29 Nisan» 
ve ,(24 Ağustosj, fıkralarına bakınız;
2 — Hotin’de Karakaş Paşa’nın şehîd olduğu gün Yeniçerilerle Sipâhîleri gay
retsizliklerinden dolayı şiddetli sözlerle tekdir etmiş olması; Bu vak’a için aj’ni 
sene vukuatının «15 Eylül,, fıkrasına bakınız;
3 — Sultan Osman’ın daha Lehistan seferine çıkmadan evvel 1029 =  1620 tari
hinde ve seferden avdet ettiği günlerde «tebdil» gezerek meyhanelerle bozahâ- 
nelerde bulduğu Yeniçerileri içki yasağına riâyet etmediklerinden dolayı Bos
tancılar vâsıtasıyla «deryâya atdurup» sarhoşluk eden «şehirlüler»i de taş gemi
lerinde küreğe koydurması;
4 — Lehistan seferinde düşmandan «baş ve dil» getiren askerlere çok az bahşiş 
verdirip «tenfîre bâis sözler,, söylemesi. Yukarda 1621 =  1030 vukuatının „24 
Eylül» fıkrasına bakınız;
5 — Askerin harbde gösterdiği gayretsizlikle gevşeklikten dolayı «Nefret-i’- 
râzı müş’ir ba’zı vaz’-u-harekât izhâr» etmiş olması : Aynı sene vukuatının «24 
ve 27 Eylül» ve «6 Teşrinievvel» fıkralarına bakınız;
6 — Yeniçeri ve Sipahi ocaklarmı imhâ edip Türklerle Türkmenlerdcn yeni bir 
ordu kuracağına âit tasavvurunun asker arasında şâyi’ olması;
7 — Bu fikrini tatbik için «Eski-Yusuf,, isminde bir saray Baltacısını zahire 
almak bahanesiyle Haleb’e gönderdikten başka Kapu-kullan kırılıp onların ye
rine Türk ve Türkmen askerleri toplanması hakkında eyâlet valilerine emirler 
verilmiş olması;
8 — Sırf işte bu maksatla Anadolu’ya geçmek için Hacce gideceğini ilân edip 
yol hazırlıklarına başlaması ve hattâ «sefer levâzımımn ekseri âmâde olup bir 
mıkdârı Üsküdar’a geçirilmiş» olması;
Bunlardan başka muhtelif Garp menbâlarmda tesadüf edilen bâzı mühim se- 
beblerin başlıcaları şöyle sıralanabilir ;
1 — Sultan Osman ilkönce Lübnan’ın âsi Dürzü beyi Ma’n-oğlu Fahrüddin’in 
tenkilini bahâne ederek Anadolu’ya geçmek istemişse de. başta Vezii'-i-a’zam 
Dilâver Paşa ile Şeyh-ül-îslâm Hoca-zâde Es’ad Efendi olmak üzere vüzerâ ve 
ulemâ muhâlefet gösterip bir isyan tenkili için bir pâdişâhın bizzat hareketine 
lüzum olmadığından ve bu meselenin bir serdâr vâsıtasıyla tesviye edilebileceğin
den bahsetmeleri üzerine, Genc-Osman Hacc’e gideceğini ilân etmiştir ; Dürzü 
isyanı için yukarda 1607 =  1016 vukuâtmın «23 Teşrinievvel» fıkrasıyla 1614 =  
1023 vukuâtmın «17 Teşrinievvel» fıkralarının birincisine bakınız;
2   Dilâver Paşa ile Es’ad Efendi’nin muhalefetlerine mukabil, Hoca-Ömer
Efendi ile Dâr-üs-Saâde ağası Süleyman Ağa dâimî müşevvik vaziyetindedir;
3 — Sultan Osman Hicaz seferine karşı gösterilen muhalefeti dinlemiyerek yüz 
kadırga hazırlanması için 10 bin altın verdikten başka Tunus ve Cezâyir bey
lerbeylerinin de eyâlet filolarıyla donanmaya iltihak etmelerini emretmiş ve tabiî 
bu da Kapu-kullarına karşı bir tedbir olarak tefsir edilmiştir;
4 — Genç pâdişâh Lehistan seferinden avdetinde ecdâdının Yavuz devrinden- 
beri devam eden ecnebi câriye istifrâşı an’anesini bozarak saray câriyelerini 
evlendirip çırak çıkarmıya kalkıştıktan başka, ilkönce Dâmâd-Pertev Paşa karısı 
olan sultanın güzelliğiyle meşhur kızını ve ondan bir ay sonra Rebî’ül-âhir =  
Şubat/Mart içinde de Şeyh-ül-îslâm Hoca-zâde Es’ad Efendi’nin «Ukayle,, is
mindeki güzel kızını nikâhla almıştır -. Madame de Gomez, Sultan Osman’ın
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şehzâdeliğindenberi seviştiği Ukayle’yi «împaratoriçe,, ilân etmiş olduğundan 
bahsetmektedir; Hammer’e g-öre Ea’ad Efendi pâdişaha kız vermekte uzun bir 
tereddüd geçirmiş ve nihayet Genc-Osman’m Hacce gitmek bahanesiyle Anado
lu’ya geçmesine mâni’ olmak ümidiyle muvafâkat edip 600 bin altm «mihr» ile 
nikâh kıyılmasına râzı olmuştur.
Sultan Osman’ın şu gazeli her halde Es’ad Efendi’nin işte bu tereddüdü devrinde 
yazılmış olmalıdır :

Sevmezüz kimseyi artuk vardurur insâfumuz 
Ol güzelden gayriye meyi eylesün mü cânumuz 
Dilberâ sen gîbi bir sâhib-cemâli görmedüm 
Tâ ezelden kesmet itmişdür bize Kassâmumuz 
Sen salın vervi gibi ey kaşları yâyum benüm 
Aşkunû vird idinüp mahzunluğ'umdur kârumuz 
(Fârisî» yeğ şi’r söyler Müfti Es’ad dâimüz 
Söylesün bûna nazire çok görür ihsânumuz

Yerli ve yabancı menbâiarda görülen bu türlü türlü isyan sebeblerine şuniar da 
ilâve edilebilir :
1 — Sultan Osman’ın para ve servet hırsı bilhassa Vez'r-i-a’zamlardan rüşvet 
kabul edecek dereceleri bile bulduğu için, askerden başka halk arasında da itibarı 
sarsılmıştır: Yukarda 1618 =  1027 vukuâtının «28 Şubat», 1619 =  1029 vuku
atının «23 Kânunuevvel» ve 1621 =  1030 vukuatının «9 Mart,, fıkralarıyla aşağı
da bu sene vukuâtı içindeki «19 Mayıs» fıkralarının İkincisine bakınız;
2 — Gene ayni za’fından dolayı hazarda askerin âidâtını verdirmemek ve sefer
de asırlardanberi verilmesi âdet olan bahşişleri kısmak gibi cimrilikleri ordunun 
kendisinden soğumasında en mühim âmil sayılabilir ; Yukarda 1621 =  1030 vu- 
kuâtının «29 Nisan», «12 Temmuz», «24 Eylül,, ve «6 Teşrinievvel» fıkralarına 
bakınız;
3 — Son dereceyi bulan gururu vüzerâsını bile kendisinden soğutmuştur : Ayni 
sene vukuâtının «6 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız;
4 — Lehistan seferinde ok tâlimleri yaparken kendi maiyyet efradından bâzıla- 
rını hedef ittihâz edip keyf için adam öldürmesi ve yüz kadar Yeniçeriyi de 
harbde gayretsizlik ettiklerinden dolayı idâm ettirmesi askerin büsbütün yüz çe
virmesine sebeb olmuştur : Gene ayni sene vukuâtının «29 Nisan», «29 Temmuz,, 
ve ,(24 Eylül» fıkralarına bakınız; Hotin ordugâhında hastahâne çadırlarını biz
zat ziyaret edip Madame de Gomez’in izâhına nazaran yaralılara karşı çok ya
kından gösterdiği dâimi alâka ve şefkat işte bundan dolayı hâfızalarda hio bir iz 
bıi'akmadan silinip gitmiştir;
5 — «Seyfiyye» denilen asker sınıfı gibi «îlmiyye» sınıfını da gücendirmekten 
çekinmiyen Genc-Osman ulemânın arpalıklarını kesmiş. Meşihat makamında 
fetvâ yazmaktan başka hiç bir selâhiyj>̂ et bırakmamış ve bilhassa halk i’tikadla- 
rını da istihfâf ederek efkâr-ı-umumiyyeyi kendi aleyhine çevirmiştir : Yukarda 
1618 =  1027 vukuâtının «9 Temmuz,, ve 1621 =  1030 vukuâtının «21 Mayıs» 
fıkralarına bakınız;
6 — OsmanlI hânedânında Fâtih’den itibaren kanunî bir mâhiyet alan kardeş 
öldüıme an’anesine Birinci Ahmed’in cülusundan itibaren nihayet verilmiş ol
duğu halde, Genc-Osman’ın Lehistan seferine hareketinden evvel kardeşlerinin 
en yetişkini olan şehzâde Mehmed’i «bî-günâh olarak» idâm ettirmiş olması da 
halk arasında çok fena bir te’sir bırakmıştır : Yukarda 1603 =  1012 vukuâtının 
„21 Kânunuevvel» ve 1621 =  1030 vukuatının «12 Kânunusâni» fıkrasına bakın'.z.
7 — Lehistan seferi esnâsında İstanbul muhâfızlığıyla Kaymakamlığına tâyin 
edilmiş olduğunu yukarda 1621 =  1030 vukuâtının «8 Mayıs» fıkrasında gör
düğümüz pîr-Mehmet Paşa’dan sonra Muhâfız ve Kaymakam olan Nişancı-Ahmed 
Paşa payitahtta kalan «Korucu ve Oturak,, zümrelerine mensub askerlerin ulu
felerini geciktirdiğinden dolayı bunlar Ahmed Paşa’mn konağını taşlıyarak is-
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tihkaklarmı zorla tahsil ettikleri için, Sultan Osman seferden avdetinde Kayma
kam Paşa ile Segbanbaşı Nasuh Aga’nın şikâyetleri üzerine gazaba gelerek :
— Korucu ve Oturak cümlesi defolsun!
■diye çok şiddetli bir emir vermiş, nihayet araya giren şefâatçilerin ricâlanyla 
bu irâdesini biraz tahfif ederek bunlardan ancak iki bin kadarının «tezkiresin 
aldurup dirliğin kesdirmiş^dir ; Bununla beraber, diğerlerinin ulufeleri de ted
ricen azaltılmış olduğundan bahsedilir; askerin padişaha karşı cephe almasında 
İDU muamele en mühim sebeblerden biridir : Aşağıda bu sene vukuâtının «19 Ma
yıs» fıkralarının birincisine bakmız.
İşte bütün bunlardan dolayı pâdişahla ordu Lehistan seferinden karşılıklı bir em
niyetsizlik ve hattâ mütekabil bir kin ve garazla meşbû’ olarak pâyıtahta avdet 
etmişlerdir: Yukarda 1621 =  1030 vukuâtının «9 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. 
Madame de Gomez’e göre Sultan Osman Lehistan seferindeki sukut-ı-hayâline 
rağmen Avrupa’ya karşı ilk plânını andıran ikinci bir plân daha tasarlamıştır : 
Hotin seferinde tâkib etmek istediği ilk plân için yukarda 1621 =  1030 vukuatı
nın „29 Nisan» fıkrasına bakınız. Genç pâdişâhın bu yeni projesine göre Sicil
ya’yı fethedip Pulya =  pouille ve Kalabriya =  Calabre üzerlerinden Napoli kral- 
lığmı istilâ ederek üç yüz bin kişilik bir orduyla eski Türklerin «Kızıl-elma/Rim- 
Papa Kızıl-elması,, dedikleri Roma’yı almak suretiyle bütün İtalya’ya hâkim ol
mak ve bu hususta Avrupa devletlerinin o sırada birbiriyle uğraşıp durmaların
dan istifade ederek Zsitvatorok sulhiyle nihayet bulan eski Türk üstünlüğünü 
yeniden kurmak istediğinden bahsedilir : O uğursuz sulh için yukarda 1606 =  
1015 vukuatının «11 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız.
Tabiî bu büyük fikri tahakkuk ettirebilmek için her şeyden evvel Sultan Os
man’ın ilk plânını akamete uğratan Yeniçeri ocağını imhâ edip millî bir ordu 
kurması lâzımdır; Osman-zâde Tâib bu noktayı şöyle anlatır :
,(Pâyıtaht-ı saltanata ba’d-el-vusûl tertîb-i cezâ esbâbını tedârük vâdisinde icâ- 
le-i kümeyt-i efkâr iderek bî-îcâb-ı hilâf-ı resm-i Osmânî ziyâret-i Beyt-Ullâh-il- 
Harâm nâmı ile sefer-i Hicaz’a tasmîm-i azimet itmeğin tavâif-i askeri mülâ
haza-! avâkıb-ı umûr ile gark-âb-ı girdâb-ı ıztırâb iken tevârîhde tafsil olunduğu 
üzre mukaddimât-ı güft-ü-şinid fetret-i meşhûre hudûsunu müntic olmağın...» 
Fakat Genc-Osman’ın ıslâhat fikirleri yalnız orduya münhasır değildir : Yu
karda gördüğümüz gibi kendi sarayından ve hattâ kıyâfetinden başlıyarak Sey- 
fiyye, îlmiyye ve Mülkiyye zümrelerini baştanbaşa ıslâh etmek, pâyıtahtı Ana
dolu’ya nakletmek ve devletin artık eskimiye başlıyan kanunlarını yeniden tan
zim etmek istediği için cem’iyyetin muhtelif sınıflarını hep birden aleyhine çe
viren bu dâhi gencin en büyük bedbahtlığı, gayelerinin büyüklüğüne mukabil 
yaşının küçüklüğüyle tecribesizliğinde gösterilebilir.
O devrin iri kavuklu ağır kıyafetini terkederek Naîmâ’nın tâbiriyle «Hafîf libâs
lar geyüp hafîf rahtlar uran» ve tebaasına «Levendâne vaz’ üzre» görünerek 
halkın an’aneleriyle telâkkilerini altüst eden Genc-Osman’ın Lehistan seferinden 
İstanbul’a avdet ettikten 3 ay, 25 gün sonra «Ziyâret-i Kâ’be nâmiyle» birden
bire Hacce gideceğini pervâsızca ilân edip otağının bu gün Üsküdar’a geçirilme
sini emretmesi ancak işte böyle izah edilebilecek bir tedbirsizliktir: Çünkü ilâ
nından evvie şâyi’ olup bir takım dedikodulara sebeb olan bu haccin içyüzü 
büsbütün başkadır; Sultan Osman’ın maksadı Yeniçeri ocağını aldatarak 
«Kâ’be nâmiyle Anadolu semtine geçmek>> ve İkinci Mahmud’un XIX uncu asırda 
yapabildiği «Vak’a-i-Hayriyye»yi XVII nci asırda başarıp Devşirme ocağının ye
rine Türklerle Türkmenlerden millî bir ordu kurmaktır; «Nev’î» mahlaslı «Hü- 
seyn-ibni-Sefer» bu noktayı şöyle anlatır :
«Saâdetlü pâdişâh Yeniçeri ve Sipâh tâifesin kırıp Etrâkden segban ve Türkmân- 
dan cündî yazmak havâsına düşüp Anadolu semtine geçmeğe hâzır ve âmâde idi». 
Müellifin iki yerde tekrar ettiği bu ifâdeden anlaşıldığına göre Türk köylülerinden 
piyade ve göçebe Türkmenlerden suvâri sınıfları teşkil edilmesine karar verilmiş 
ve bir taraftan da :
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«Nice beğlerbeğ-ilere emr vârid olmuş idi kim Kapu-kulun kırup scgban }/i>za!ar 
deyü her canibe âdemler gitmişdür.>>
Genc-Osman bir taraftan orduyu türkleştirmiye kalkışırken, bir taraftan da pâ- 
yıtahtı kozmopolit bir muhitten millî bir muhite götürmek için ecdadının Anadolu’
daki eski merkezini İstanbul’a tercih ederek «Taht-u-rahtın mahrüsa-i Bursa’ya 
nakleylemek havâsına düşmüş» ve hattâ Kâtib-Çelebi ile Naîmâ’ya göre kendi
sinin ne maksatla Anadolu’ya geçmek istediğini anlayan Yeniçeriler ısyân edip 
saraya hücum ettikleri zaman bile fikrinden dönmiyerek :
— Üsküdar’a geçelüm, varup tahtgâh-ı kadîm Bursa’da oturalum!
diye kayık hazırlanmasını emretmişse de, saray kayıkçılarının hepsi kaçmış ol
duğu için karşı yakaya geçememiştir. Fakat buna mukabil «Târîh-i Sultan Os- 
man»da ikinci bir rivayet olarak «Şâm-ı-Şerîf’de taht-ı Sultânı kurmak» fikrinden 
bahsedildiği gibi, Peçevî tarihinde de bil’akis:
«Mısr-ı-Kaahire’yi dâr-ül-mülk-i saltanat itmek maksûd idinmişlerdür,, diye 
üçüncü bir rivayete tesadüf edilmekte ve Madame de Gomez de bunu te’yid ede
rek Mısır valisine yazılan ve bu gün hareket edecek bir gemide âsilerin eline ge
çen bir «Hatt-ı-Hümâyûn»dan bahsetmektedir ; Genc-Osman Anadolu’dan başka 
Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden ve tabiî Kölemen bakıyyelerinden de 
asker toplamıya karar vermiş olduğu için, bu ikinci ve üçüncü rivayetler doğru 
olduğu takdirde, ilkönce Şam yahut Kahire düşünüldüğü halde oraların uzakhğın- 
dan dolayı sonradan Bursa’nın tercih edilmiş olmak ihtimali vardır.
OsmanlI devleti umumiyetle zannedildiği kadar teokratik bir devlet değildir : Bil
hassa azamet devrinde din ve dünya işleri çok vâzıh sınırlarla birbirinden ayrılmış 
ve hattâ Kanunî ve îkinci Selim devirlerinin meşhur Şeyh-üi-tslâmı Ebussuûd 
Efendi dünya işlerine âit Osmanlı kanunlarının dine mugayir olmadığı hakkındakî 
içtihadı ve her ikisini te’lif eden mesaîsiyle şöhret bulmuş ve muhtelif asırlarda bir 
çok OsmanlI âlimleri tarafından din işlerini temsil eden «Şeriat» sâhasiyle dünya 
işlerini temsil eden «saltanat» sâhası arasındaki hududu tâyin ve tesbit eden «Si- 
yâset-nâme»ler yazılmıştır. Bir takım saray adamlarını siyaseten idâma mahkûm 
eden Yavuz’la Şeyh-ül-Islâm Zenbilli-Ali Efendi arasındaki meşhur münâkaşa 
«Şerîat»le „ Saltanat „ın, yâni din İle dünyanın işte bu salâhiyet hududu üzerindeki 
telâkki farkından mütevellittir. Fakat zaman geçtikçe vaziyet değişmiş, îlmiyye 
sınıfı tereddi ettikçe eski salâhiyet hududunu tecâvüz eden harîs bir zümre hâlini 
almıya ve hattâ Yeniçeri ocağıyla elbirliği etmiye başlamıştır. Genc-Osman’ın bu 
zümreye vurduğu ilk darbe, sonradan kızını aldığı için kaynatası olan Şeyh-ül-Is- 
lâm Es’ad Efendi’nin salâhiyetlerini hiçe indirmektir. Gittikçe zenginleşen îlmiyye 
sınıfı âdetâ Orta-çağ kilisesinin malî kudretini andıracak bir hâle yaklaşmış ol
duğu için. Sultan Osman’ın bu sınıfa indirdiği diğer bir darbe de onun bu iktisâdî 
kudretini sarsacak mâhiyettedir; hattâ «Netâic-ül-vukuât» müellifinin dediği gibi 
genç padişah ;
,(Tarîk-ı Îlmiyye ricalinin arpalıklarını ref’eylediğine mebni her tarafdan mazhar-ı 
düşmân-u-nefret»
bile olmuş ve Madame de Gomez’in dediği gibi dinsizlikle de ithâm edilmiye baş
lamıştır! Bâzı istisnâlar bir tarafa bırakılmak şartiyle, İlmiye sınıfının Genc-Os- 
man’a karşı Yeniçerilerle elbirliği etmesinde en mühim âmil işte bu vaziyettir. 
Mesele bu kadarla da kalmış değildir ; isyan patladıktan sonra âsilerin metâlibini 
arz için huzûra giren Ulemâ hey’etine Îlmiyye sınıfını da Yeniçeri ocağı gibi imhâ 
edeceğinden bahseden genç padişah, Peçevî’nin kaydine göre bu fikrini de şöyle 
ifade etmiştir ;
— Bu eşkıyâyı ızlâl itmek ve fitneyi ayağa kaldurmak sizün başunuz altındadur r 
Anlara ideceğümü size iderüm!
Kâtib-Çelebi ile Naîmâ’ya göre de Sultan Osman’ın bu sözü şöyledir :
— Bu fitne erbâbını siz tahrîk etmişe benzersüz gibi: Evvel sizi kırarum, ba’dehu 
anları! Ol tâifenün tedârükü görülnıüşdür!
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Biraz, aşağıda göreceğimiz gibi, Şei’iat.in hükmü demek olduğu için Osmanlı tari
hinde kudsî ve İlâhî bir vesika sayılan «Fetvâ»yı yırtıp atarak dinin siyasete 
âlet olmasını reddeden yegâne pâdişâh da, şahsen dindar olmakla beraber dinle 
dünya arasına bir sınır çekmek istiyen Genç-Osman’dır.
Sultan Osman’ın aşağıki fıkralarda göreceğimiz hal’iyle şehâdeti işte bu tehlikeli 
fikirlerle zamana ve tarihe meydan okumasındandır.
«Otâğ-ı-Hümâyûn„un İstanbul’dan Üsküdar’a nakli bu gün emredilmiş olmakla 
beraber, biraz evvel de söylediğimiz gibi pâdişâhın hacce gideceği günlerdenberi 
ağızdan ağıza dolaşmaktadır; Vezir-i-a’zam, Defterdar ve Nişancı ile 40 mütefer
rika ve 30 Dîvan-kâtibi Maiyyet-i-Hüm_âyûnda harekete me’mur olmuş, ordudan 
yalnız 500 Yeniçeri ile 1000 Sipâhî seçilip mütebâkisinin İstanbul muhafazasında 
kalması \e Kapdan-ı-deryâ Halil Paşa’nm da donanmayla Akdeniz’e açılması em
redilmiştir! Tabiî maksat, bu seyâhat esnâsında «Etrâkden segban ve Türkmândan 
cündî yazmak;j> suretiyle avdette Yeniçeri ocağını ortadan kaldırmaktır! Hacc me
selesi acemice tertib edilmiş bir bahâneden ibarettir. Bununla beraber, Hoca-Ömer 
Efendi’nin Mekke kadılığına tâyin edilen kardeşi Karabaş Efendi’nin işe başlama
sına mâni’ olan Mekke şerifini tenkil için Hoca Efendi’nin pâdişâhı teşvik etmiş 
olduğu ve bu seyâhatin işte ondan dolayı Hicaz’a kadar uzayacağı hakkında da bir 
rivayet vardır.
Sultan Osman’ın meşhur rüyâsı işte bu gibi şâyialarm halk arasına yayıldığı 
günlerden birine müsadif gösterilir; bu taıihî rüyanın Osmanlı ve ecnebi men- 
bâlarında iki muhtelif şekli vardır : Osmanlı rivayetine nazaran Genc-Osman bir 
gece sırtında zırhıyla tahtında oturup Kur’an okurken Peygamberimiz Efendimiz 
Hazretlerim görmüş, Efendimiz gelip elinden Kur’ânı ve arkasından zırhını aldık
tan sonra yüzüne bir şamar vurarak kendisini tahtından yıkmış, zavallı Sultan 
Osm-ın yıkıldığı yerden kalkınmaya çalışarak Fahr-i-Kâinât’ın «mubârek kademi
ne yüz sürmek^ istemişse de muvaffak olamadan uyanmıştır! Madame de Gomsz’in 
kaydettiği bir ecnebi rivayetine göre de Genc-Osman rüyâsmda Hacce giderken 
bindiği büyük bir devenin güzel bir yolda birdenbire altından çekilip gökyüzüne 
uçtuğunu ve kendi elinde yularından başka bir şey kalmadığını görmüştür! Sul
tan Osman’ın bu fecî rüyâdan çok telâş edip Hoca-Ömer Efendi’ye söylediğinden 
ve onun bir an evvel Hacce gitmek lüzumu hakkındaki tâbiriyle kanâat etmiya- 
rek o zaman hayatta bulunan «Üsküdârî» lâkabiyle meşhur büyük velî «Şeyh 
Aziz Mahmud Hüdâî Efendi„yi ziyaret edip veyahut adam gönderip ondan da şu 
cevabı almış olduğundan bahsedilir :
— Kelâm-ı-Kadîm hükm-i Şer’i-Şerîfdür ve cebe âlem-i vücûddur! Pâdişah-i 
Islâma lâzımdur ki tevbe inâbeti kendülere hemdem idineler!
Bu korkunç tâbirden çok müteessir olup daha fazla telâşa düşen Genc-Osman
1 Receb =  12 Mayıs Perşenbe günü İstanbul türbelerini ziyârete çıkmış ve 
Eyüp’de kurbanlık koyun bulunmuşsa da sığır bulunmadığı için Bostancıların şe
hir kapularıyla Karagümrük’de tesadüf ettikleri araba öküzlerini sürüp boğazla
maları mal sâhiplerinin feryadına ve nihayet ancak ,,rub-i bahâsı kadar akça» 
dağıtılması «bed-duâ ve inkisâr» etmelerine sebeb olarak et alan fukarânın gönlü 
yapılırken mallan yok bahasına alınan fukaranın kalbi kırılmış ve netice itiba
riyle zavallı pâdişâhın sadakası bile sızıltıya sebeb olmuştur!
Gene işte bu sırada Sultan Osman’ın kaynatası olan Şeyh-ül-islâm Es’ad Efendi:
— Padişahlara Hacc lâzım değüldür : Yerinde oturup adi eylemek evlâdur! Câiz 
ki bir fitne zuhûr eyliye!
diye bir fetva gönderdiği, üsküdârî-Mahmud Hüdâî Efendi de bir çok nasihat 
etmişse de Genc-Osman’ı kararından döndürmek kabil olamamıştır. Yeniçeriler 
işte bundan dolayı mevcudiyetlerini tehlikede görüp kazan kaldırarak bu 
gün «Ale-s-sabâh» Süleymâniye’den hareketle o zaman henüz «At-meydanı» 
denilen Sultanahmet meydanına doğru gittikçe kabaran bir sel gibi ilerlemiye 
başlamışlardır; Bu müdhiş manzara karşısında ne olduğunu bilmiyen ahâli ve 
esnaf telâşa düşmüş, çarşılarla sûr kapıları derhal kapanmış, umumî hayat
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■durmuş ve hattâ sırf işte bu yüzden «Otâğ-ı-Hümâyûn„ Üsküdar’a nakledilcmc- 
mlştir.
İkinci Osman’ın şehâdetiyle neticelendiği için bazı menbâlarda «Vak’a-i hâile-i 
Osmaniyye» denilen kanlı fâcianın bu ilk günü pek az kan akmış olması, âsile
rin Sultanahmet’de silâhsız bir içtimâ akdedip isteklerinin pâdişâha arziyle irâ
delerinin istihsâline karar vermekle iktifâ etmiş olmalarındandır; onun için bu 
gün asilerce Sultan Osman’ın hal’i henüz tasarlanmış bile değildir.
Sultanahmet ictimâında verilen karan Kâtib-Çelebi ile Naîmâ şöyle anlatırlar : 
aPâdişâhun bu tarîk ile Hicâz’a gitmesi mücerred bizden i’râz-u-nefrete mebnî 
olup bir gayri mûcib-ü-bâisi yokdur. Nizâm-ı âlem içün pâdişâhlar Hacci terk ide- 
gelmişlerdür : Düşmen zuhûru ve a’dânun şerr-ü-şûru ihtimâli var iken memâlik-i 
mahrûsayı koyup gitmek hatâdur; bu kârdan ferâgat olunmak gerekdür!». 
Yukarda bahsi geçen «Târih-i Sultan Osman»a göre de padişaha şöyle bir haber 
gönderilmiştir :
— Hacc-i-Şerif’e gitmek istemüşsün, gitmiyesüz! Ve dahî eski kullan cümleten kı- 
rup yerlerine Haleb’den ve Şam’dan cedîden kullar yazup Şam-ı-Şerîf’de taht-ı- 
sultânî kurmak istemişsüz : Biz ana râzî değülüz!
Gene ayni menbaa göre içerden çıkan cevap da şöyledir :
— Bildüklerinden kalmasunlar : Ben Hacc-i-Şerîf’e gitmekden fâriğ olmazın! 
(iNev’î» mahlaslı Hüseyn-ibni-Sefer de bu günkü müzâkerenin neticesini:
«Kâ’be nâmiyle Anadolu semtine geçmeği ilkaa eyliyenleri kati itdürüp pâdişâhı 
gitmekden ferâgat itdürmek»
şeklinde anlatılır, işte bunun üzerine Yeniçeri ihtiyarları Şeyh-ül-îslâm Es’ad 
Efendi’ye gönderilip şöyle bir fetvâ alınmıştır ;

(( Suâl — Pâdişâh-ı cihanbânı azdurup Bey-ül-mâl-i müslimîni telef 
itdürüp buna fitne ve fetârete sebeb olan kişilere şer’an 
ne lâzım gelür ?

El-cevâb — Kati lâzım gelür?»

Bu fetvâyı bir ulemâ hey’eti saraya götürüp pâdişaha takdim etmişse de. Sultan 
Osman kendisinden evvel ve sonra Osmanlı tarihinde misli görülmemiş ve görül- 
miyecek bir cür’etle Şeriat’in hükmü demek olan bu dinî vesikayı yırtıp parça- 
lıyarak ulemânın suratlarına yahut ayaklarına doğru fırlatıp atmıştır! ihtiyatlı 
bir lisan kullanan «Nev’î — Hüseyn-ibni-Sefer» Genc-Osman’ın bu müdhiş hare
ketini şöyle anlatır ;
«Sultan Osman ol fetvâyı gördükde el-uhdetü-ale-r-râvî fetvây-ı şerîfi pâreledi 
deyü rivâyet iderler».
Solakzâde’nin ifâdesi de bunu te’yid etmektedir.
Genc-Osman’ın bilhassa isyan başladıktan sonra gösterdiği bu fevkalâde cür’et, 
OsmanlI menbâlarından başka Lehistan’daki Karayim müellifi «Beghi»nin İb
ranî kasidesiyle Mademe de Gomez’in eserinde bile haşyetle bahsedilen korkunç 
bir hareket sayılır : Her halde pek-gözlü pâdişâhın bu müdhiş cür’eti en uzak Hı
ristiyan memleketlerine kadar aksederek her yerde hayretle karşılanmıştır.

Bu sırada Beşiktaş’dan Yedikule’ye gitmekte olan donanma efradı vaziyeti anla
yınca şehre yanaşıp sûr kapulan kapalı olduğu için ((burc-u-bârû»dan aşmak 
suretiyle içeri girerek âsilere iltihak etmişlerdir ; İşte bundan da anlaşılacağı 
gibi, tecribesiz bir genç olan Sultan Osman Yeniçerilere karşı hiç bir tedbir itti
hâz etmemiş ve Sipâhilerle Bahriyelileri onlara karşı kendisine bağlamak gibi en 
ibtidaî ihtiyata bile riâyet lüzumunu hatırından geçirmemiştir! O yalnız makamı
nın mânevî kuvvetine güvenmektedir! Tabiî bu hususta müşâvirleriyle vezirlerinin 
ve bilhassa Vezir-i-a’zamın mes’ûliyyeti çok büyüktür.

Bir aralık Yeniçeri-ağasıyla bâzı Bölük-ağaları nasihat için At-meydanına gön
derilmişlerse de, taşlanarak kaçırılmışlardır.
Yukarda bahsettiğimiz kararı veren âsiler Hoca-ömer Efendi vâsıtasıyla pâ-
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dişaha kat’î bir mürâcaatte daha bulunmak üzere Hoca Efendi’nin konağına git
mişlerse de, Efendi bir komşu kapısmdan siviştiği için konağın cümle kapısı 
kırılıp içerisi baştanbaşa yağma edilmiş ve oradan da Vezır-i-a’zam Dilâver Pa- 
şa’mn konağına gidilmişse de Paşa’nın adamları silâhsız âsileri ok yaylımına 
tuttukları için bir kaç kişi yaralanıp bir iki kişi de ölmüştür. îşte bunun üzerine iş 
alevlenmiş, Sipâhiler-çarşısı yağma edilip silâh tedârikine karar verilmiş, fakat 
asker çarşıya doğru giderken esnaf karşı gelip yalvardıkları ve ortalık da karar- 
rnıĵ a başladığı için ertesi gün silâhlı gelmeye karar veren âsiler nihayet dağıl
mışlardır.
Bu taşkınlıklar Sultan Osman’a aksedince ulemâdan bâzıları saraya dâvet edilip 
ısyânın sebeblerl sorulmuş ve :

.— Kul taifesi pâdişâhun Anadolu semtine geçtüğüne râzî değüllerdür ve bir kaç 
kişilerün mansıbda olduğun istemezler; Hâce Efendi ile Dâr-üs-Saâde ağasınun 
nefy olduğun isterler!
cevâbı üzerine artık işin vehâmetini ve bilhassa kendi kuvvetsizliğini anlamıya 
başlıyan Genc-Osman :

— Varun söyleyin, Kâ’be’ye gitmekten feragat eyledüm; emmâ anları mansıbla- 
rından bile ref’itmem!
diye hocasıyla Kızlar-ağasının vaziyetlerini kurtarmak istemişse de, âsiler bununla 
kanâat etmeyip kat’î kararlarını ertesi güne bırakmışlardır).

18/19 Mayıs =  7 /8  Receb, Çarşanba/Perşenbe gecesi: «Hâile-i 
Osmâniyye» nin ilk akşamı : Asılsız şâyialar yüzünden âsilerle saray 
Bostancılarının karşılıklı heyecanlan üzerine vaziyetin büsbütün ger
ginleşmesi.

(Yeniçeri-odalarında pâdişâhın bütün Bostancıları saraya toplayıp cephâneden 
aldırdığı silâhlarla müdâfaa tertibâtı ittihâz ederek saraja on topla tahkim et
tiğinden ve Bostancılar arasında da Yeniçerilerin donanma gemilerinden aldıkları 
topları saraya karşı ta’biye edip bahçe tarafından harekete geçmeleri muhtemel 
bulunduğundan bahsedildiği için, her iki tarafın da heyecân içinde sabahladığı 
rivayet edilir! Sultan Osman’ın en büyük hatâsı, işte bu en basit tedbiri bile 
İttihâz etmekte her nedense kusur etmiş olmasıdır. — Bu şâyialar, iki tarafı 
birbirinden büsbütün kuşkulandırıp vaziyetin daha fazla gerginleşmesine sebeb 
olmuştur).

19 Mayıs =  8 Keceb, Perşenbe : «HâUe-i Osmâniyye» nin ikinci 
gününe tesadüf eden ilk vak’a: Asilerin saray baskmı ve Birinci Mus
tafa’nın mabbus olduğu odadan dışarı çıkarılması.

(Bu gün erkenden silâhlanarak kışlalarından çıkan Yeniçerilerle Sipahilerin bir 
gün evvelkilere nisbetle beş misli kadar kalabalık olduğu rivayet edilir : Bunlar 
ilkönce Fâtih câmline gidip «Kibâr-ı ulemâyı» oraya dâvet etmişlerse de, îlmiyye 
ricâlinin Sultanahmet camiine gelecekleri bildirildiği için Fâtih’de yapılan bir 
duadan sonra tekbir getirerek Sultanahmed’e doğru ilerlemiye başlamışlardır. 
Biraz sonra başta pâdişâhın kaynatası olan Şeyh-ül-Islâm Hoca-zâde Es’ad 
Efendi ile Rumeli Kadı-asker/Kazaskerliğinden mâzul olan meşhur şâir Zeke- 
riyyâ-zâde Yahyâ Efendi olmak üzere îlmiyye mesleğinin en mühim şahsiyyet- 
leri atlarla Sultanahmet câmiine gelip içeri girmişler ve dışarda kaynaşan âsi 
askerlerin gönderdikleri ihtiyarlarla müzâkereye girişmişlerdir : Âsilerin pâdi- 
şaha hitâben bir «Arzıhâl» şeklinde yazılan başlıca arzuları altı kişinin idâmı-
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dır ve onlar da Vezir-i-a’zam Dilâver Paşa, Hoca-ömer Efendi, Dâr-üs-Saâde ağası 
Süleyman Ağa, eski İstanbul Muhâfız ve Kaymakamı Nişancı-Ahmed Paşa, Baş- 
Defterdar Bâkî Paşa ve Segbanbaşı Nasuh Ağa gibi o devrin en mühim şahsiyyet- 
leridir: Osmanlı tarihinde Yeniçerilerin ilk defa olarak kelle istemiye başlamaları 
için yukarıda 1589 =  997 vukuâtının «2 Nisan>> fıkrasma bakınız.
Bu müdhiş listenin başına Dilâver paşa’nm geçmesi bundan bir gün evvel ko
nağına giden âsilerin yukarıki fıkrada gördüğümüz ok yaylımıyla karşılanmasın
dan, Hoca iie Süleyman Ağa’nın müşterek günahları Sultan Osman’ın Anadolu'ya 
geçip yeni bir ordu teşkili hakkındaki kararında başlıca müşevvik sayılmaların
dan, Defterdar Paşa’mn kabahati askere dâimâ «züyûf akça» dağıtmak itiyadın
dan ve nihayet eski Kaymakam Ahmed Paşa ile Segbanbaşı Nasuh Ağa’nın suç
ları da Lehistan seferi esnâsında İstanbul’da kalan Korucu ve Oturak zümrelerinin 
bir ulûfe meselesinden dolayı yaptıklarını gene yukarıki fıkrada gördüğümüz taş
kınlıktan dolayı padişaha şikâyette bulunarak iki bin kadarının cezalandırılması
na sebeb olmalarındandır.
Asilerin arzıhalım götüren ulemâ hey’etine Genc-Osman’ııı :

— Katli taleb olunan âdemleri virmem!
dediğinden bahsedilir. Her halde bu cevap, yiğit pâdişâhın sonuna kadar metâ- 
netini muhâfaza ederek seciyyesinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir; fakat 
bu mânevi kuvvetine mukabil, maddî kuvvetten tarnamiyle mahrumdur! Vaziyeti 
çok iyi takdir eden ulemâ :

— Pâdişâhum, istedüklerin vir! Yohsa hâl harâb olur: Cem’iyyet, azîm cem’iyyet! 
diye işin azametini anlatmıya çalışarak:

— Ehven’i şerreyn ihtiyârı lâzımdur!
demişlerse de dinletememişlerdir. Sultan Osman bütün bu mülâhazalara karşı

— Mukayyed olman, anlar başsuz askerdür; tîz dağılur!
demekle iktifâ etmiş ve nihayet vaziyetleri biraz şüpheli olan ulemânın ısrarına 
kızarak :

— Evvel sizi kırarum, ba’dehu anları: Ol tâifenün tedârükü görülmüşdür!
gibi tehditler bile savurmuştur! Halbuki zavallı Genc-Osman «Ol tâifenün tedâ
rükü görülmüş» olduğundan bahsedebilmek için ittihâzı lâzımgelen tedbirlerin 
hiç birini düşünmüş değildir! Her halde ona bu büyük sözleri söyleten başlıca 
âmil, gururundan İbaret olmalıdır : Bununla beraber, kendisinin Anadolu’ya ge
çip yeni bir ordu kurmasına muhalif olduğunu gördüğümüz Vezir-i-a’zam Dilâver 
Paşa tarafından oyalanıp aldatılmış olmak ihtimâli de yok değildir. Pâdişâhın 
tehditleri karşısında ulemâ artık sükût edince, o sırada ikinci vezirlikte bulunan 
eski Vezir-i-a’zam Ohrili-Hüseyn Paşa :

— Pâdişâhum, bu kulunu dahî İsterlerse virinüz : Heman sen sağ ol!
demişse de Sultan Osman onu da dinlememiş ve nihayet huzurundan çıkan 
ulemâyı âsilerle müttefik bildiği için ;

— Saraydan taşra gitmesünler!
diye içerde mevkuf tutmuştur. Bilhassa bu tedbirin ne kadar yanlış olduğu biraz 
sonra meydana çıkmış, elçilikle gönderdikleri ulemânın gecikmesi âsilerde sara
ya taarruz fikrini uyandırmış, fakat:

— Sarayda mükemmel silâhlu nice bin müretteb asker vardur!
şeklindeki korkunç şâyia karşısında bir müddet büyük bir tereddüd hâsıl ol
muştur! Maatteessüf bu mâkul şayianın aslı yoktur ; Nihayet âsiler işin haki
katini anlamak için Ayasofya minârelerine gözcüler çıkarıp Topkapu sarayın
da askerden eser olmadığım ve içeri gönderilen ulemâdan da eser görülmediğini 
anlayınca tekbir getirerek müdhiş bir sel hâlinde Su'tanahmed’den harekete 
başlamışlar, sarayın dış kapısına geldikleri zaman kapıyı açık bulup içeri dal
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mışlar, kapılarla bedenlere yüzleıle muhafız koymuşlar ve işte bu suretle hei' 
tarafı tuttuktan sonra dış avluya dolmuşlardır.
Cephaneliğin önünde «dağlar gibi» odun yığınları bulunduğundan bahsedilir ; 
isyanda önayak olan Yeniçerilerle Sipâhiler müsellâh oldukları halde, bu gün 
kendilerine iltihak eden Cebeci, Topçu ve Acemi-oğlanı efıâdiyle başıbozuk 
«şehirlüler,, silâhsız oldukları için odunları kapışarak onlar da o suretle silâh
lanmışlardır! «Şehirlü» denilenler tabiî çapulculuk etmek istiyen ayak-takımı- 
dır. Asker takımı işte bu ayak-takımına :

— Varun, aramuzda bulunman : Asker çıkarsa bize ayak bağı olursuz! 
demişlerse de dinletememişler, hamiyyet taslamak istiyen çapulculardan :

— Asker-i İslâm kandaysa biz de andayuz: Asâkir-i-tslâmsuz bize diıiük ha- 
râmdur! Dirilürsek bile ve kırılursak bile oluruz!
gibi cevaplar aldıkları için daha fazla itirâz edememişlerdir.
Sarayın dış avlusunda bu haşerât mahşerinin «bir iki sâat mıkdârı mevc urup» 
durduğundan ve naaralarla tüfek seslerinin birbirine karıştığından bahsedilir. 
Bütün bu naaralar ulemânın götürdüğü arzıhalda istenilen kellelere âittir ;

— Şer’ ile Dâr-üs-Sâade ağasın isterüz! Şer’ ile Hoca’yı isterüz! Şer’ ile Dilâvcr 
}>aşa’yı isterüz!
Fakat bu korkunç naaraları atanların yürekleri, tepeden tırnağa müsellâh Bos
tancıların birdenbire ortaya çıkıp şiddetli bir ateş açmaları ihtimâliyle titre
mektedir : Onun için bu kadar patırdıya rağmen içerden hiç h(ir ses çıkmayınca 
«hezâr havf ile» ikinci kapıya doğru yaklaşmışlar ve orada da hiç bir mukave
met görmedikleri i-çin ikinci avluya dalmışlardır! Ayni naaralarla tüfek sesleri 
burada da üç saat kadar sürdüğü halde gene içerden hiçbir hayat eseri zuhur 
etmediğinden bahsedilir : Kapıları açık duran sarayda sanki tek bir canlı mah
lûk yok gibidir! Yalnız âsiler tarafından bir kaç saat evvel elçilikle gönderilen 
ulemâdan bâzılannın iç kapıda oturduklarmdan bahsedilmektedir; bunlardan 
Nakîb-ül-Eşrâf Gubârî Efendi Yeniçerilerle Sipâhîlere :

— Bizüm sözümüz geçmedi : Siz kendünüz girüp söylen!
gibi kışkırtıcı bir söz söylediği için âsiler nihayet üçüncü kapıdan da kolayca 
geçmişler ve bu kapıda süs gibi duran Ak-£igalar tabiî hemen kaçışmışlardır. 
Solak-Ebubekir’in şu kaydine göre âsiler işte bu sırada pâdişâhın kendilerine 
görünmesini ve şifahen mâruzâtta bulunacaklarını söylemişlerse de, Sultan Os
man tenezzül edip nneydana çıkmamakla son bir hatâ daha işlemiş demektir ;
«— Sultan Osman ayak-dîvânı eylesün : Şar’ile da’vâmuz vardur!
didüklerinde Pâdişâh dîvandan imtina’ idüp taşra çıkmaduğ ı̂ içün asker kendü-
sünden yüz çevirdiler».
tşte bundan dolayı biraz evveliki naaralarla tüfek sesleri burada da tekrar edi
lirken, o âna kadar hiç işidilmiyen tuhaf bir ses de yükselmiştir; ,,Nev'î=Hü- 
seyn-ibni-Sefer,, bu noktayı şöyle anlatır :
«Ol zamân idi ki asâkir-i îslâm arasında bir sadâ peydâ oldu; söyleyen kim 
idüğün kesretten bilmediler. Söyledüğü söz bu idi kim :
— Şer’ile Sultan Mustafa-Hân’ı isterüz!
dey^p sözün üç kerre tekrâr idince hikmet-i Yezdânî ve kudret-i Subhânî birle 
cemî’ askerün lisânına bu söz carî olup cümlesi bir gezden na’ralar urup ;
— Şer’ile Sultan Mustafa-Hân’ı isterüz! 
deyüp na’rayı tekrâr eylediler».
Diğer OsmanlI menbâlarında da te’yid edilen bu rivayet çok mühimdir: Çünkü 
gerek asker mümessillerinin ulemâ ile yaptıkları Sultanahmet müzâkeresinde, 
gerek bu âna kadar yükselen naaralar içinde böyle bir şey işitilmemiştir. Ha
deme de Gomez, Genc-Osman’ın felâketine şehzâde Murad’la İbrahim’in öz ve 
kendisinin üvey anası olan Mâhpeyker Kösem-Sultan’ın sebeb olduğunu ve bil
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hassa parayla elde ettiği adamların çok mühim roller oynadıklarmı anlatır; zâ
ten Birinci Ahmed öldüğ'ü zaman verâset usulünün değiştirilmesine ve kanunen 
veliahd olan Sultan Osman dururken amcası Birinci Mustafa’nm muvâzenesiz- 
liğ-ine rağmen iclâsına da bu entrikacı kadının sebeb olduğu hakkında bir riva
yet vardır: Yukarda 1617 =  1026 vukuâtmın «22 Teşrinisâni» fıkrasına bakınız. 
Tabiî Kösem-Sultan’ın maksadı, Genc-Osman gibi kuvvetli bir şahsiyyeti orta
dan kaldırıp deli Mustafa’nın çok sürmesine imkân olmıyan ikinci saltanatiyle 
kendi oğullarına tahtın yolunu açmaktır.

Sultan Mustafa’yı istiyen sesler artık her tarafa aksettiği sırada «Iç-oğlanlar 
odası»nm önüne gelen âsilerden bâzıları sâbık pâdişâhın ne tarafda olduğunu 
sormuşlarsa da :

— Bilmezüz!
sözünden başka bir cevap alamamışlardır; fakat tam işte bu sırada «bir Hâss- 
odalu iç-oğlanı» Harem tarafına işaret ederek :

— Bu semtde olmak vardur!
dediği için âsiler o tarafdaki kurşunlu kubbeler üzerine çıkıp:
— Şer’ile Sultan Mustafa-Hân’ı isterüz! 
naaralarını orada da tekrara başlajnnca :
— Sultan Mustafa bundâdur!
diye bir «nerm âvâz» işidihniş, hemen baltalar getirilerek kurşun kubbe yarılıp 
delinmiye başlamıştır ; Bu sırada bir kaç zenci Harem-ağasının kubbe üstünde
ki âsilere ok atmalarına karşı âsilerin de tüfekle mukabele edip iki Harem-ağası 
öldürdüklerinden bahsedilir. Nihayet kubbenin üstünde bir delik açılmış ve v-ü- 
zerâ dîvanhânesinin perde ipleri getirilerek Sultan Mustafa’nın odasına üç as
ker indirilmiştir : Bunlar eski pâdişâhın bir minder üzerinde oturduğunu ve 
karşısında iki câriyenin divan durduğunu görünce, huzurunda yer öpüp :

— Pâdişâhum, taşrada asker size muntazırdur!
demişlerse de, üç gündür aç ve susuz bulunduğundan bahsedilen Birinci Mus
tafa su istemekten başka bir cevap veremediği için, yukardan derhal su indiril
miş ve ondan sonra da hem kendisi, hem câriyeleri ayni delikten kubbe üstüne 
çıkarılmıştır! İşte bu sırada Sultan Mustafa’nın Eski-saray’da bulunan anasına 
müjdeciler gittiğinden bahsedilir. Lehistan seferine giderken kardeşi Sultan 
Mehmed’i lüzumsuz yere idâm ettirdiği halde deli amcasını her nedense sağ bı
rakan zavallı Genc-Osman için tabiî artık hiç bir ümit kalmamış demektir).

19 Mayıs =  8 Receb, Perşenbe: «Hâile-i Osmâniyye»nm ikinci 
gönüne tesadüf eden ikinci vak’a: Vezir-î-a’zam Dilâver Paşa ile Dâr- 
üs-Saâde ağası Süleyman Ağa’nın âsiler tarafından parçalanması.

(Sarayın basıldığını görünce artık hiç bir mukavemet imkânı kalmadığını anlir 
yan Genc-Osman derhal Üsküdar’a bir kaç Bostancı gönderip Aziz Mahmud 
Hüdâî Efendi tekyesine iltica etmiş olan Vezir-i-a’zam Dilâver Paşa’yı getirt
miş ve Kızlar-ağası Süleyman Ağa ile beraber ikisini birden âsilere, teslim ederek 
ısyânı teskin etmek istemiştir : Sultan Mustafa kubbe üzerinde açılan delikten 
yukarı çekildiği sırada. Sultan Osman’ın dâiresinden birdenbire bir kapı açılıp 
Paşa ile Ağa dışarı çıkarıldıktan sonra kapı hemen kapanmış, tabiî her ikisi de 
derhal parçalanıp cesedleri Sultanahmet-meydanına sürüklenmiş ve tam işte bu 
sırada Sultan Osman’ın huzûrundan bâzı ulemâ ile beraber çıkıp gelen Şeyh-ül- 
Islâm Es’ad Efendi :

— Yoldaşlar, gelün Sultan Mustafa-Han dursun! Sultan Osman istedüğünüzü 
virdi : Dahî kimi istersenüz Pâdişâhdan alivirelüm!
diye haykırmışsa da :
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— Efendiler, Biz istedüğümüzü bulduk : Evvelce bizüm pâclişâhumuz Sultan 
Mustafa-Hân idi, yine pâdişâhumuzdur!
cevabiyle karşılanmıştır. Her halde Genc-Osman’ın Vezir-i-a’zamiyle Dâr-üs- 
Saâde ağasını teslim etmekte çok geciktiği ve hattâ boşuna teslim etmiş olduğu 
muhakkaktır.
Hırvat devşirmelerinden olan Dilâver Paşa’nın sadâreti 1621 =  1030 senesi İT 
Eylül =  1 Zülka’de Cuma gününden bu günkü fecî âkıbetine kadar tam 8 ay, 2 
gün sürmüştür : Sultan Osman’ın en büyük za’fı olan servet ibtilâsından istifâde 
edip ,(pîşkeş»ler takdim ve taahhüd etmek suretiyle Diyarbekir beylerbeyliğinden 
Vezir-i-a’zam olan Dilâver Paşa ehliyetsizliğiyle meşhurdur; «Hâile-i Osmâniyye» 
nin en büyük sebeblerinden biri de onun tedbirsizliğiyle aczidir. — Dâr-üs-Saâde 
ağası Süleyman Ağa için yukarda 1621 =  1030 vukuatının «6 Teşrinievvel» fık
rasına bakınız).

19 Mayıs =  8 K«ceb, Perşenbe: «HâiIe-i Osmâniyye»nin îkincî 
gününe tesadüf eden üçüncü vak’a : İkinci Osman’ın hal’i.

(Âsiler Sultan Mustafa’yı kubbe üstüne çıkarınca arkasına giydirmek için ule
mâdan bir «ferâce» istemişlerse de, hiç birinin vermediği rivayet edilir! îşte 
bunun üzerine zavallı Mustafa ferâcesiz olarak aşağı indirilip ihtiyâten Eski- 
saray’a götürülmek üzere Şeyh-ül-islâm Es’ad Efendi’nin atına bindirilmiş, fa
kat ı, z a ’f - ı  bedenden atda durmağa iktidarları olmamağın,, hemen indirilip iki 
câriyesiyle beraber «Arz-odası»na götürülmüştür! — Bu sırada Sultan Osman’ın 
Bostancı kuvvetleriyle taarruz etmek üzere olduğu hakkında bir takım asılsız 
şayialar dolaştığı için, âsiler arasında üç dört defa panik çıkıp elebaşıları tara
fından güçlükle teskin edilebildikleri hakkında bir rivayet vardır : Eger Genc- 
Osman her ihtimâle karşı küçük bir kuvvetle bir iki top hazırlatmış ve şimdi 
bunları o korkak ve ödlek haşerâta karşı biraz kullanmış olsaydı, Osmanlı tari
hinde her halde böyle bir «Hâile-i Osmâniyye» olmazdı.
Gene bu sırada ulemâ askere tekrar hitâb edip;

— Yoldaşlar, peşîmân olursuz : Gelün Sultan Mustafa-Han dursun!
demişlerse de, evvelce Sultan Osman’a derd anlatamadıkları gibi şimdi de âsilere 
söz geçirememişlerdir. Hattâ âsilerin ulemâya İkinci Osman’dan vazgeçip Bi
rinci Mustafa’ya biat edilmesini işte bu ihtâr üzerine teklif etmiş olduklarından 
bahsedilir. Fakat ulemâ bu teklifi kabul etmemiştir; buna iki sebeb gösterilir :

1 — Sultan Osman henüz tahtında bulunduğu için, ikinci bir pâdişaha bîat edil
mesi caiz değildir;

2 — Sultan Mustafa’nın cinneti şer’an culûsuna mânidir.

işte bundan dolayı Birinci Mustafa’nın muvâzenesizliğini İlâhî bir «cezbe» sayıp 
onu âdetâ benimsiyen «Meşâyih» zümresi derhal bîat ettiği halde, Ulemâ sınıfı 
bir saat kadar mukavemet etmiş ve nihayet âsiler kılıçlarım çekip tehdide başla
mışlardır : Hattâ ulemâdan birinin işte bundan dolayı korkusundan öldüğü riva
yet edilir! «Nev’î„nin monografisinde bu vaziyet şöyle anlatılır :

«Kul tâifesiyle Ulemâ arasında çok nizâ-u-cidâl vâki’ oldU: Ahir-ül-emr Yeniçeri 
ve Sipâh Ulemâyı kılıç ile bîat itdürdüler».

işte bu suretle dâhilde ve hâricde büyük idealler peşinde koşan zavallı Genc-Os- 
man’ın saltanatı nihayet bulmuş ve onun yerine «Gâbî esb-i rehvâra süvâr olup 
bir tarafa başın salup giden» ve «Heman kâr-u-bârı iki ceybin altun ve akça 
ile doldurup gâhî deryâda tuyûr-u-mâhîye, gâhî yollarda bulunan tebâhîye dö
küp saçan» ve bilhassa «Vüzerâ arza girdükde evzâ’-ı garîbe idüp kiminün 
dülbendin kakarak başın açan ve bilcümle ahvâline kibâr değül, esnâf-ı sığâr
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dahî vâkıf olan,, Birinci Mustafa kılıç tehdidiyle gayr-i-meşrü olarak ikinci 
defa tahta çıkarılmıştır : Her halde Sultan Osman’ın hal’i ne büyük bir felâketse, 
onun yerine Sultan Mustafa’nın geçirilmesif de devlet için o nisbette bir musi
bettir.
Genc-Osman’ın saltanatı 1618 =  1027 senesi 26 Şubat =  1 Rebî’ül-evvel pazartesi 
gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 4 sene, 2 ay, 21 gün sür
müştür : Bâzı OsmanlI menbâlarında 4 sene, 4 ay, 7 gün sürmüş gösterilmesi 
Hicrî takvim hesabına göredir.
1604 =  1013 senesi 3 Teşrinisâni — 10 Cumâda-l-âhire Çarşanba günü İstanbul’da 
dünyaya gelmiş olan İkinci Osman ömrünün 13 sene, 3 ay, 24 gün tuttuğu, yâni 
14 yaşının içinde bulunduğu sırada amcası Birinci Mustafa’nın muvazenesizliğin
den dolayı hal’i üzerine tahta çıkmış ve yaşının Milâdî takvim hesabiyle tam 17 
s«ne, 6 ay, 17 gün tuttuğu, yâni 18 yaşının içinde bulunduğu sırada hal’edilmiş- 
tir ; Siyasî ve edebî şahsiyyeti için yukarda 1618 .=  1027 vukuâtının «26 Şubat»,
1621 =  1030 vukuâtının «29 Nisan», «21 Mayıs» ve bu sene vukuâtmın da «18 
Mayıs» fıkralarıyla aşağıda gene bu senenin «29 Mayıs,, fıkrasına bakınız).
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B İ R İ N C İ  M U S T A F A
(Mustafay-ı Evvel)

«ikinci saltanatı»

—  M. 1622 =  H. 1031 —  M. 1623 =  1032 —

1622 =  1031

19 Mayıs =  8 Receb, Perşenbe: «Hâile-i Osmâniyye»ıün ikinci 
gününe tesadüf eden dördüncü vak’a: Birinci Mustafa’nın ikinci cülûsu.

(Fetret devrinde saltanatlarını İlân ettikleri halde Anadolu ve Rumeli’deki Os
manlI arâzisinin mecmûuna hiçbir zaman hâkim olamadıkları için padişahlar 
cedveline g-irmiyen Süleyman ve Mûsâ Çelebiler sayılmamak şartiyle Osmanlı 
pâdişâhlarının on beşincisi olan Birinci Mustafa’nın bundan evvelki ilk saltanatı 
1617 =  1026 senesi 22 Teşrinisâni =  23 Zülka’de Çarşanba gününden 1618=1027 
senesi 26 Şubat=l Rebî’ül-evvel, Pazartesi gününe kadar yalnız 3 ay, 4 gün=96 
gün sürmüş ve nihayet aklının muvazenesizliğinden dolayı hal’edilmiştir. Yeğeni 
İkinci Osman’ın saltanat müddetince 4 sene, 2 ay, 21 gün Topkapu sarayındaki 
dâiresinde ölüm korkuları çekerek mahbus yaşadığı için zihnî vaziyeti ilk salta
nat devrine nisbetle daha fena bir hâle gelen Sultan Mustafa 1000 =  1591 -1592 
tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre, bu ikinci cülûsunda 30 - 31 yaşlarında
dır; doğumunun ay ve gün tarihleri belli değildir.
OsmanlI tarihinde ikişer defa saltanat sürmüş üç pâdişâh vardır : Birinci Mus
tafa işte bunların üçüncüsü ve sonuncusudur: Bundan evvelkilerden îkinci Mu- 
rad’la oğlu Fâtih Sultan Mehmed’in ikişer saltanatı için birinci ciltte 1421 =  824, 
1444 =  848, 1445 =  849 ve 1451 =  855 vukuâtma bakınız.
Yukarda ikinci Osman devrinin son fıkrasında gördüğümüz biat merâsimi «Ye- 
ni-saraŷ s. denilen Topkapu sarasanda tamamlandıktan sonra Sultan Mustafa’nın 
henüz ne yapacağı belli olmıyan yeğeninden uzakta ve tamamiyle emniyet al
tında bulunması için şimdiki Üniversite binâsının yerinde bulunan «Eski-saray»a 
nakli kararlaştırılmıştır : Zâten anası da oradadır.
At üstünde duracak hâli olmadığı için iki câriyesiyle beraber bir arabaya konu
lan muvazenesiz pâdişâh ;

«Nice yüz âdem arabayı çeküp ve nice bin gaziler seyflerin uryân idüp arabanun 
etrafın ihatâ idüp»

Eski-saray’a nakledildiği sırada âsilerin bir kısmı Baba-Ca’fer, Galata ve Ter- 
sâne zindanlarıyla taş gemilerindeki mahbusları salıvermişler ve bir taraftan 
da Baş-Defterdar Bâkî Paşa ile Hoca-ömer Efendi’nin oğlu olduğu için «Hoca- 
zâde,, denilen İstanbul kadısı Abdullah-Çelebi’nin evini ve bu gün Sultan Os
man tarafından gûyâ isyanı bastırmak vazifesiyle Yeniçeri-ağaiığına tâyin edil
miş olan Kara-Ali Ağa’nın konağını yağma etmişlerdir: Artık İstanbul zorba
larla kürek mahkûmları elinde kaldığı için namuslu insanlar evlerine çekilip 
sinmiş vaziyettedir.)
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19 Mayıs =  8 Receb, Perşenbe : «Hâile-i Osmâniyye»nin ikinci 
gününe tesadüf eden beşinci vak’a: Birinci Mustafa’nın Eski-saray’dan 
Orta-Câmi’ye nakli.

(Sultan Mustafa Eski-saray’da çok sıkı bir Yeniçeri ve Sipâhî kordonu altında 
bulunmakla beraber, (,Nev’î»nin kaydettiği gibi :
«Sultan Osman Bostancı askeriyle âmâde olup gelüp Sarây-ı-âtîkı basup Sultan 
Mustafa-Hân-ı kati eylese gerekdürlj,
şeklinde korkunç bir şayia daha çıktığı için, daha sıkı bir erhniyet tedbiri olarak 
anası ve câriyeleriyle beraber tekrar arabaya bindirilip «Yeniçeri-odaları»nın 
ortasında çok mahfuz bir yer olan «Orta-câmi»ye nakledilmiştir; Yeni padişahın 
((Ahşam namazından sonra» camiye vardığı rivayet edilir. - — Bundan evvelki 
şâyialar gibi, tabiî bu yeni şayianın da aslı yoktur!).

19/20 Mayıs =  8 /9  Receb, Perşenbe/Cuma gecesi: «Hâile-i Osmâ- 
niyye»nin ikinci akşamı: Genc-Osman’m «Ağa-Kapusu»na ilticâsı.

(Yukarıki fıkralarda gördüğümüz vak’aları sırayla haber aldıktan sonra sara
yında bulunan vüzerâsına artık izin verip evlerine gönderen Sultan Osman'ın 
huzurunda yalnız eski Vezir-i-a’zamlardan ikinci vezir Ohrili-Hüseyn Paşa ile 
bâzı menbâlarda ismi Mehmet gösterilen Bostancı-başı Sofu-Mahmud Ağa 
kalmış ve zavallı Genc-Osman işte tunlarla istişâre ederek derhal Üsküdar’a 
geçip oradan Bursa’ya gitmekten başka çâre kalmadığını söylemişse de, 
âsiler daha evvelce saray kayıklarıyla kayıkçılarını kaçırmış oldukları için 
bu fikrin tatbikine imkân olmamıştır, — Bu vaziyet karşısında Sultan Osman’r 
Yeniçeri ocağına ilticadan başka çâre kalmadığına iknâ eden şahsiyyet, ikinci 
vezir Hüseyn Paşa’dır : Bu Hüseyn Paşa’nın o gün Dilâver Paşa parçalandıktan 
ve hattâ Sultan Mustafa’ya biat edildikten sonra Genc-Osman tarafından ikinci 
defa olarak «kayd-i hayât ile» Vezir-i-a’zam tâyin edildiği hakkında bir rivayet 
varsa da, tabiî artık bu tâyinin resmî bir mâhiyeti yok demektir.
Sultan Osman gece-yansı bir ata binmiş ve Ohrili-Hüseyn Paşa, Bostancı-başı 
Sofu-Mahmud Ağa, Hüseyn paşa Tezkirecisi Sıdkı-Çelebi gibi bir kaç kişi de et
rafında yayan yürüyerek «Ağa-kapusu»na gelmiştir. Peçevî’nin Sıdkı-Çelebi’den 
bizzât işidip kaydettiği bir rivayete göre Çelebi yolda giderken Hüseyn Paşa’ya 
i’tirâz edip Sultan Osman’ın düşmanlarına götürülmesi çok tehlikeli bir hareket 
olacağından bahsederek bu mülâhazasını bir kaç kere tekrar etmişse de söz din- 
letememiş, Hüseyn Paşa hep sükût etmiş, yalnız sarayın bahçesinden çıkarlarken 
Tezkirecisini azarladıktan sonra şöyle bir cevap vermiştir :

— Ya nice olsun? Alem birbirine girsün, kıyamet mi kopsun? Devlet kangısının 
başında ise pâdişâh ol olsun ; Tek âlem nizâm-u-intizâm bulsun!
Tabiî bu söz, Ohrili’nin efendisine ihanetinden ziyâde hamâkatiyle izâh edilebilir: 
Bununla beraber, bu harîs devşirmenin Lehistan seferi esnasında devlete ihaneti 
için yukarda 1621 =  1030 vukuâtının «15 Eylül» fıkrasına bakınız.
Sultan Osman’ın Ağa-kapusuna üticâ ettirilmesinden maksat. Yeniçeri ocağını 
Sipahilerden ayırıp «Orta-câmi»de bulunan Sultan Mustafa’yı ellerinden almak
tır : Pâdişâh Kapu’ya geldiği zaman Yeniçeri-ağası Kırk-Çeşmelü Kara-Ali Ağp 
orada olmayıp Orta-câmi’de bulunduğu için kendisine gizlice haber gönderilmiş 
ve o da hemen Kapu’ya gelip Sultan Osman’ı etekledikten sonra Ocak efrâdın- 
dan her birine ellişer altın verilmek ve elbiselerinin kumaşı o zamanlar çok mak
bul olan ve OsmanlI menbâlarında «iskerlet/Iskerled,, denilen «Scarlato» ismin
deki kırmızı ve parlak Venedik çuhasına tedbil edilmek şartiyle Yerüçerilerin el
de edilmesine ve Sipâhilerden ayrılarak Sultan Osman tarafına meylettirilmele-

306 K R O N O L O J İ  1622 =  I03i



line me’mur edîlmiştir. Bununla beraber, Sipahilere ayrıca «Onar akça terakki» 
va’dedildiği lıakkuıda da bir rivayet vardu’. — Ali Ağa işte bu nâzik ve mühlik 
vazifeyle sabaha kara Yeniçeri-odaları»na gidip yirmi beş Oda-başı’ya mese
leyi anlatmışsa da onlardan ancak şu hileli ve kaçamaklı cevabı almıştır :

— Ma’kul Sultânum, siz bu sözü Kul tâifesine söylen; biz dahî ma’kul diyelüm : 
Virmek Huda’nundurJ
Sultan Osman’a çok sâdık olan zavallı Ali Ağa işte bu en tehlikeli vazifeyi de 
der’uhde etmekte tereddüd etmemiştir).

30 Mayıs =  9 Receb, Cuma: «Hâile-i Osmaniyye»nin üçüncü gü
nüne tesadüf eden ilk vak’a: Yeniçeri-ağası Kara-Ali Ağa’mn parça
lanması.

(Ali Ağa bu sabah erkenden Orta-câmi’de Sultan Mustafa’nın huzûruna girdiği 
sırada Oda-başılann da yukanki fıkrada gördüğümüz teklifleri askere anlatarak:
— Hem.en urun, söyletmen!
diye talimat verdiklerinden bahsedilir, işte bundan dolayı zavallı Kara-Ali Ağa 
câmiden çıkıp âsilere hltâb ederken ;

--- Yoldaşlar, pâdişâhunuz mübarek ola! Emmâ hâli bellü : Sultan Osman da 
Kapu’ya geldi, Ocağunuza sığındı!
mukaddimesiyle Genc-Osman’m va’dettiği ihsanlardan bahsedeceği sırada ;

— Urun, söyletmen!
naaralanyla yerinden düşürülmüş, hemen «kılıç üşürülmüş» ve bu fedakâr ada
mın parça parça edilen cesedi Aksaray’da dört yol ağzına sürüklendikten sonra 
konağı da yağma edilmiştir. Ohrili-Hüseyn Paşa’nm Sultan Osman’ı Ocağa iltica 
ettirmekle ne büyük bir hamâkat işlemiş olduğunu gösteren ilk vak’a işte budur).

30 Mayıs =  9 Receb, Cuma : «Hâile-i Osmâniyye»nin üçüncü gü
nüne tesadüf eden ikinci vak’a: Sultan Osman’m tevkifiyle «Ağa-kapu- 
su»ndan «Orta-câmi»e nakli.

(Kara-Ali Ağa’nın yukanki fıkrada gördüğümüz sözlerinden Genc-Osman’ın 
Ağa-kapusu’nda bulunduğunu anlıyan âsilerden bir güruh hemen Kapu’ya gidip 
Ocağın o muhteşem mültecisi>;i «arkasında bir beyâz entari, başı açuk» bir halde 
gizlendiği yerden çıkarmışlar ve «bir alçak hallü şahsun bârgîrinea bindirerek o 
zamana kadar hiç bir Osmanlı padişahına revâ görülmemiş hakaretlerle sokaklar
dan geçirip teşhir ederek Orta-câmi’ye götürmüşlerdir. Bu meseleden bahsederken:

— Konağumuz penceresinden nâzır idük!
diyen Peçevî-Ibrahim Efendi o fecî manzarayı şöyle anlatır :

«Başında bir köhnece kadife kavuk, üzerine bir kirlüce destâr sarılmış : Anı 
dahî yolda bir kimseden almışlar ve geydirmişler! Dünyâda ne kadar müfsid 
ve fâsid var ise etrâfına dizilmişler ve lisânen itdükleri evzâ-ı garîbe ve şütûm-i 
acîbe kaleme değül, lisâna dahî gelecek değü! : Gerçi ol mahalde görürdük 
emmâ söyledüklerin işitmezdük».

Peçevî’nin sonradan işittiği çirkin sözlerin bâzılarma Nev’i’de, Kâtib-Çelebi’de, 
Naîm.â’da vesairede- tesadüf edilir. Meselâ «Bazı bî-edeb eşkıyâ»mn :

— Canum Osman-Çelebi, meyhâneler basup Yeniçeri ve Sipahiyi taş gemisine 
koymak ve deryaya atmak olur mu ?
gibi küstahça sözlei' söylediklerinden ve hattâ «Altuncu-oğlu» isminde bir re
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zilin baldırlarım sıkıp «edebden hâriç şütûm» sarfetmesi üzerine zavallı Sultan 
Osman’ın :

— Behey edebsüz mel’un Pâdişâhunuz değül müyüm? Nedür bu itdüğünüz ccfa? 
diye ağladığından bile bahsedilir. Genc-Osman Ağa-kapusundan Orta-câmi’ye 
işte bu hakaretler içinde teşhir cezasına mahkûm olan âdi bir câni gibi getiril
miş ve tabiî halk arasında bu hâl asırlar boyunca ’affedilemiyecek çok dorin vj 
fecî bir te’sir bırakmıştır).
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20 Mayıs =  9 Receb, Cuma : «Hâile-i Osmaniyye»nin üçüncü gü
nüne tesadüf eden üçüncü vak’a: Eski Vezir-i-a’zam Ohrili-Hüseyn 
Paşa’nın parçalanması.

(Sultan Osman Ağa-kapusunda tevkif edildiği zaman maiyyetinde bulunan ve 
bundan bir gün evvel Sultan Mustafa’ya bîat edildikten sonra Genc-Osman ta
rafından «kayd-i hayât ile,, ikinci defa Sadâret makamına tâyin edilmiş olduğun
dan bahsedilen ikinci vezir Ohrili-Hüseyn Paşa dahî âsilerin eline geçmişse 3o 
kargaşalık arasında kaçmıya muvaffak olmuş ve arkasından yetişenler «kılıç 
üşürmüşlerse de sırtında iki kat zırh oîan Ohrili bu ilk hamleden kurtulmuştur. 
Hüseyn Paşa’nın can havliyle kaçarken :
— Yoldaşlar, pâdişâhunuz ocağunuza sığındı, mürüvvet sizündür : Padişahunuzu 
bu hakarete lâyık görmen!
diye bağırdığından bahsedilir, işte bu sırada Süleymâniyye civârmda ikinci bir 
hamleye uğrıyan Hüseyn Paşa artık kurtulamamış ve kafası kesilerek Orta-câ- 
miye götürülmüştür «Kayd-ı hayât ile» sadâretine âit «Hatt-ı-Hümâyûn»un 
koynunda bulunmuş olduğu rivayet edilir. — Hüseyn Paşa’mn Lehistan seferi 
esnâsında 6 ay, 9 gün süren sadâreti için yukarda 1621 =  1030 vukuâtının «9 
Mart» ve «17 Eylül» fıkralarına bakınız).

30 Mayıs =  9 Receb, Cuma : «Hâile-i Osmâniyye»nin üçüncü gü
nüne tesadüf eden dördüncü vak’a: Kara-Davud Paşa’nm sadâreti.

(OsmanlI tarihinin en kara lekelerinden olan bu Boşnak devşirmesi Kara-Davud 
Paşa Üçüncü Mehmed’in dâmâdı ve Birinci Ahmed’le Birinci Mustafa’nın enişte
sidir; Bunun karısı olan sultan, Birinci Mustafa’nın öz kardeşi olduğu için, bu 
gün Ocak ağaları münhal bulunan Sadâret makamına münâsip birinin tâyinini 
sarayda müzâkere ederlerken Vâlide-Sultan’ın dâmâdını iltizâm ettiği ve işte bun
dan dolayı Kara-Davud’un Vezir-i-a’zam olduğu rivayet edilir. — Davud Paşa ev
velce dördüncü vezirlik, Rumeli beylerbeyliği, Deryâ-kapdanlığı ve nihayet Si- 
listre beyliği gibi makamlarda bulunmuş ve hattâ bir rivayete göre Silistre bey
liğinden Sadârete getirilmiştir. — Genc-Osman’ın kaatili olan bu hâin câni mev
kiini muhâfaza için devlet hazînesiyle Evkaf’ın bütün vâridâtım zorbalara ver
diği halde :
«Mânend-i mübtelây-ı ■ cüzâm menfûr-i havâss-u-avâm ve töhmet-i ihânet ve cün- 
ha-i hiyânet ile bed-nâm u nâkâm olup tenfîz-i emr ve icrây-ı ahkâmdan kalmış» 
olduğu için ancak 24 gün iş başında durabilmiştir: Azli için aşağıda bu sene 
vukuâtının «13 Haziran» fıkrasına bakınız).

20 Mayıs == 9 Receb, Cuma: «Hâile-i Osmâniyye» nin üçüncü gü
nüne tesadüf eden beşinci vak’a: Orta-câmi’de Sultan Osman’a yapılan 
suikasd teşebbüslerinin neticesizliği.

((Genc-Osman Ağa-kapusundan Orta-câmi’ye getirildiği zaman amcası ve ha



lefi Birinci Mustafa da ismini bilmediğimiz anası ve Vezir-i-a’zam olduğunu yu- 
karıki fıkrada gördüğümüz meş’ûm eniştesi Davud paşa da oradadır; Ocak ağa
larından bazıları içerde ve mütebakisiyle âsi askerler camiin avlusunda ve etrâ- 
fındadır. Bir aralık minarelerde Cuma salası verilmiye başlayınca âsiler «Sultan 
Osman katlolundu>> sanıp bağrışmaya başlamışlar ve bir rivayete göre:
— Zinhâr Sultan Osman’a kasd olunmaya, vücuduna zarar irişmeye; bir kılına 
hatâ geldüğüne rızâmuz yokdur: Şimdilik Sultan Mustafa-Han pâdişahdur; Sul
tan Osman mahbus dursun; sonra nice iktizâ iderse öyle olsun!
diye seslenmişlerdir. Bu gulguleden telâşa düşen Vezir-i-a’zam Davud Paşa’mn 
Sultan Osman’ı pencereye getirip askere gösterince seslerin kesildiği rivayet 
edilir. Bu sırada mihraba oturtulup iki câriye tarafından elleriyle etekleri tu
tulan deli Mustafa yerinden sıçrayıp pencereden bakmak isteyince Geng-Osman’ın:
— Görün hey derdmendler pâdişâh itdüğünüz âdemi! Be Vallah inkıtâ’-ı nesle 
sebeb olursuz! Bu devletün inkırazına sebeb olup kendü ocağunuzu söyündürür- 
süz, yakında peşîmân olursuz!
diye haykırdıktan sonra başındaki «köhne destan» atıp baş-açık ağlamıya baş
ladığı ve Ocak ağalarına şu müessir sözlerle hitâb ettiği hakkında da bir riva
yet vardır :
— Bilmezlük ile size cefâ itdüm ise afveylen, siz itmen: Dün sabah Pâdişâh-ı 
cihân idüm, şimdi üryan kaldum! On akçaluk bir arakıyyeye kudretüm yok! 
Merhamet idüp hâlümden ibret alun! Dünyâ size dahî kalmaz! Kangı pâdişâhun 
kulları pâdişâhlarına bu ihâneti İtdiler?
Bu acıklı sözlerin halkı „zârî zâri» ağlattığından bahsedilir! Sultan Osman’ın bu 
hâlinden müteessir olan Turnacı-başı kendi keçesindeki tülbendi çıkarıp;
— Pâdişâhum, pâkcedür, mübarek başunuz çıplak durmasun, sarun!
diye Genc-Osman’a vermiş, o da biraz tereddüdden sonra alıp başına sarmış ve 
tam işte bu sırada Kara-Davud Paşa’nın emriyle hareket eden Cebeci-başı Sul
tan Osman’ın boynuna bir kemend atmışsa da çok güçlü kuvvetli bir gene olan 
yiğit pâdişâh kemendi tam vaktinde tutup atmıştır; orada bulunan Ocak ağala
rının :
— Ney’ersiz? Şimdi taşra mün’akis olursa cümlemüzü kırarlar!
diye i’tirâz ettiklerinden de bahsedilir. Genc-Osman işte bunun üzerine hâin ve 
nankör Davud’a dönüp ;
— Behey zâlim! Ben sana neyledüm? îki def’a mucib-i kati cürmünü afvidüp 
öldürmedüm; mansıb virdüm: Bana adâvetün nedür?
diye söyüp saydıktan sonra Ocak ağalarına dönerek :
— Bu zâlim beni komaz, öldürür!
diye sızlanmıştır; ağaların da sanki bir tehlike yokmuş gibi:
— Yok pâdişâhum, ne ihtimâldür? Mubârek hâtırınızı hoş dutun: Ortaluk bir 
mıkdâr sükûn bulsun, yine pâdişahumuz, hünkârumuz sizsiz! Hâşâ ve kellâ 
sana kullarun kıya ve ihâneti lâyık göre!
diye teselli verdiklerinden bahsedilir. Sultan Mustafa’nın anası olan Vâlide- 
Sultan ağaların bu te’minâtına tabiî tahammül edememiş, o da söze karışarak :
— Ah ağalar, siz bilmezsiz, bu ne yılandur! Bundan sağ kurtulur ise bizden ve 
sizden bir zîrûh komaz!
demiş ve tam işte o sırada Kara-Davud Paşa’nın işâretiyle Cebsci-başı tekrar 
kemend atmışsa da Ocak ağalarmın müdâhalesiyle bu ikinci teşebebbüs de boşa 
gitmiştir. îşte bu ikinci tehlikeyi de atlattıktan sonra Genc-Osman kendisini 
muhafazaya me’mur olan Haseki-Mehmet Ağa’ya Sultan Mustafa’dan bahsederek:
— Anun hükmü nâfiz olur mu? Ol dîvânedür: Kendü ismini bilmez! Aç şu pen
cereyi, dahî kullarıma söyliyeyüm!
demiş ve pencere açılınca câmi avlusunda kaynaşan âsi askerlerine hitâben :
— Benüm Sipâhî ağalarum ve Yeniçeri ihtiyarları babalarum! Tâzelük belâsiyle 
münâfık sözüne uydum; beni bu veçhile hakaret ile götürmeden nolaydı anda 
öklürc idünüz!
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dedikten sonra o müthiş mahşere şöyle bir sual sormuştur :
— Benüm Sipâh ve Yeniçeri ag-alarum! Beni istemez misiz?
Bu suâle karşı yükselen cevaplar içinde :
— Her kim seni isterse Allâh anı istemesün! 
gibi acı sözlerden başka ;
— Seni hilâfete kabul itmezüz ve katlüne dahî nzâmuz yokdui-!
te’minâtı da duyulduğundan bahsedilir. Yedi-kule’ye g-önderildiği hakkında bir 
takım şayialar dolaşan Sultan Osman işte bu te’minât üzerine :
— İhtiyar babacuklarum, ocağunuza geldüm; çünkü beni katle râzı değülsüz, 
Yedi-kulle’ye göndermem, Sultan Mustafa olduğu odaya hapseylen! Pâdişâhunuz 
mubârek olsun!
diye yalvardığı sırada Kara-Davud’un işaretiyle Cebeoi-başı üçüncü ve sonuncu 
defa olarak tekrar kemend atmışsa da, bu sefer de Haseki-Mehmed Ağa def’et- 
miştir. üç defa tekerrür eden ve dışardaki âsilerin rızâsı hilâfına içerde el ça
bukluğuyla yapılan bu sûikasd teşebbüslerinde Vezir-i-a’zam Kara-Davud'un
kaynanası olan Vâlide-Sultan’dan aldığı emirle hareket ettiği muhakkaktır. __
Üçüncü teşebbüs de boşa gittikten sonra Birinci Mustafa anası ve câriyeleriyle 
beraber ikindi vaktinden evvel bir arabaya konulup Topkapu sarajana götürül
müş ve bu alaya Kara-Davud Paşa da iştirak etmiştir. Bu sırada Sultan Osman 
bir mıkdar asker muhâfazasında «ağlayu ağîavu» Orta-câmi’de kaldığı için, o 
gün o camide Cuma namazı kılınmamış ve diğer câmilerdeki hutbalar artık Bi
rinci Mustafa nâmına okunmuştur).

20 Mayıs =  9 Receb, Cuma: «Hâile-i Osmâniyye»nin üçüncü gü
nüne tesadüf eden altıncı ve sonuncu vak’a; Genc-Osman’m şehâdeti.

(Sultan Mustafa Orta-câmi’den Topkapu sarayına nakledildikten sonra Vezir-i- 
a’zam Kara-Davud «Ba’de salât-il-Cum’a» Yeniçeri-ağası Derviş Ağa ile beraber 
tekrar Orta-câmi’ye gelip zavallı Genc-Osman’ı «Kelender-uğrusu/Kelender-oğlu» 
yahut «Kilindir-uğrusu/Kilindir-oğlu» denilen Sü-başı kethudâsiyle beraber bir 
«pazar arabası»na koyarak Yedi-kule zindanına doğru yola çıkarmıştır. Nev’inin 
kaydine göre :

nŞehr-i Kostantîniyye’de ol gün olan cem’iyyet rüzgârda bir şehirde ve bir pâdi
şâh mülkünde olmamışdur».
Solâkzâde’ye nazaran arabanın etrâfındaki «eşhâs-ı nâ-ma’dûd» Sultan Osman’ı 
«envâ’-ı şetm-ü-çefâlar ile» Yedi-kule’ye götürmüşlerdir : Bâzı ecnebi menbâla- 
rında yuhalar ve tükrüklerle tahkir edildiğinden de bahsedilir! Osmanlı tarihinde 
ilk inkılâb kahramanı olan büyük pâdişâh o gün öğleden evvel Ağa-kapusundan 
Orta-câmi’ye getirildiği sırada olduğu gibi, öğleden sonra Orta-câmi’den Yedl- 
kule’ye götürülürken de Yeniçeri-ocağı denilen kara kuvvetin elinde en müthiş bir 
câni muâmelesi görerek ve ayni günde ikinci defa olarak hakaretlerle halka teşhir 
edilmiş ve o tarihe kadar hiç bir Osmanlı pâdişâhının götürülmediği Yedi-kule 
zindanı da bu müdhiş hakaretlerin son menzilini teşkil etmiştir.
Müneccim-başı ile Solâkzâde gibi bâzı menbâlarda Yedi-kule fâciası bu günün ge
cesine müsadif gösterilirse de doğru değildir; O sırada İstanbul’da bulunan Nev’î 
mahlaslı Hüseyn-ibni-Sefer’in ifâdesinden cinayetin gündüz işlendiği anlaşılmakta 
olduğu gibi, peçevî-ibrahim Efendi Kara-Davud’un şenâatini «ahşama komayup . 
cellâtlarını hemen saldırdığından ve Kara-Çelebi-zâde de cinayetin «ba’d- 
el-asr =  ikindiden sonra» işlendiğine'on bahsetmektedir; diğer menbâlardaki i;',̂ - 
deler de bunu ts’yid edecek mâhiyettedir: Gece yapılan iş cenazenin naklinden 
ibarettir. Hammer, cellâtların sayısını Davud Paşa da dâhil olmak üzere dört 
kişiden İbaret gösterirse de, Danon’un neşrettiği anonim «Târîh-i Sultan Os- 
man»a göre «Davud Paşa didükleri bed-fiâl on mıkdârı âdem ile,, Yedikule’do 
kalmış ve Genc-Osman’ı getiren asker çekilip gittikten sonra kule kapılarını
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kapattırıp artık çekinilecek kuvvet kalmadıgrı için o şenî cinayetini icraya başla
mıştır : Orta-câmi’de üç defa kemend atan Cebeci-başı ile «Kelender-uğrusu>> de
nilen soysuz da beraberdir; fakat bu sefer de ilk hamle boşa gitmiştir: Sultan Os
man fevkalâde güçlü kuvvetli, çevik ve atik bir gençtir; onun için Naîmâ’nm de
diği gibi:
«Osman-Han dilâver yiğit idi, bunları zebûn itdi».
Bâzı Garp menbâlarına göre bir çeyrek süren bu ilk boğuşmada Sultan Osman üç 
cellâdı yumrukla yere serip diğerlerini kaçırmıştı! îşte bu suretle ilk hamlede on 
bir kişi bir kişiye maglûb olmuş demekti! Fakat Genc-Osman silâhsız olduğu hal
de, cellâtlar her türlü levâzımlarıyla gelmişlerdi; Onun için ikinci hamleyle baş- 
lıyan uzun boğuşma esnasında Sultan Osman’ın bir omzu baltayla kırılıp yere düş
tüğü sırada Cebeci-başı’nın kemendi de boynuna geçti :
«Cebecl-başı didükleri bî-dîn kemend atup Kelender-uğrusu mel’ûnu dahî hayala
rın sıkmağla zebûn idüp ol mahalde teslîm-i rûh eyledi».
OsmanlI tarihinde yeni bir devir açmıya kalkışan dâhi genç işte böyle kahbece 
bir taarruzla devrilerek Teceddüd tarihimizin ilk şehidi oldu. Bu büyük ve şanlı 
şehidin ölüsüne bile hürmet edilmedi; Peçevî’nin dediği gibi ;
«Ol mel’ûn-u-bî-dîn Cebeci-başı didükleri laîn derhâl alâmet-i mevt olmak içün 
kulağın, gaalibâ burnun dahî kesüp Vâlide’ye götürdü».
Tabiî bu Vâlide’den maksat. Birinci Mustafa’nın anası olan Vâlide-Sultan’dır. 
Sultan Osman’ın cenazesi o gece Yedi-kule’den Topkapu sarayına nakledilmiştir: 
Aşağıki fıkraya bakınız.
«Hâile-i Osmâniyye,, yalnız Türkiye dâhilinde değil, en uzak ecnebi memleketle
rinde bile çok büyük, derin ve unutulmaz bir teessür uyandırmış ve hattâ bu 
umumî teessür tarihten başka edebiyata da aksederek muhtelif dillerde mersi
yeler yazılmasına sebeb olmuştur; Kâtib-Çelebi, Naîmâ vesair bâzı menbâlarda 
eksik ve değişik şekillerine tesadüf edilen şu Türkçe mersiye aNev’i» mahlaslı 
Hüseyn-ibni-Sefer’indir ;

Bir şâh-ı âlî-şân iken şâh-î cihâna kıydılar 
Gayretlü gene arslan iken şâh-î cihâna kıydılar 
Gaazî bahâdır hân idi âlî-neseb sultân idi 
Nâmiyle Osman-Hân idi şâh-î cihâna kıydılar 
Niyyet idüp haccitmeğe koomâdı kullar gitmeğe 
Kuulak gerek işitmeğe şâh-î cihâna kıydılar 
Hükmitmeğe kaadir iken emr-î Hak’a nâzır iken 
Haccitmeğe hâzır iken şâh-î cihâna kıydılar
Ol bir şeh-î a’lâ iken hep cümleden evlâ iken 
Şer’-î şerif icrâ iken şâh-î cihâna kıydılar 
Eşrât-ı sâatdür bu dem devr-î kıyâmetdür bu dem 
Bize nedâmetdür bu dem şâh-î cihâna kıydılar 
(Nev’î) ciğerler oldu hun derdüm bir îken oldu on 
Kan ağladı ehl-î fünun şâh-î cihâna kıydılar

Naîmâ bu şanlı şehidin evsâfiyle şemâilini şöyle anlatır:
«Merhûm-i mebrûr bir âftâb-tal’at pâdişâh-i sâhib-zuhûr, Osman-hayâ, ömer-sa- 
lâbet, vâlâ-himmet, Haydar-mehâbet bir hâkaan-ı cüvan-baht idi; fâris-ül-hayi, 
tâhir-üz-zeyl, esîiha ve âlât isti’mâlinde mâhir, şecaat ve fürûsiyyetde akranı 
nâdir, mahbûb-ül-likaa, sahîb-ül-vech, melîh-ül-edâ idiler; gâhîce şi’r söyleyüp 
Fârisî tahallus iderlerdi».
1013 =  1604 senesi 10 Cumâda-l-âhire =  3 Teşrinisani Çarşanba günü İstanbul’da 
dünyaya gelmiş olan İkinci Osman doğumundan şehâdetlne kadar Milâdî takvim 
hesabiyle tam 17 sene, 6 ay, 18 gün yaşayıp on sekiz yaşının içinde şehîd olmuş 
dernektir. Saltanat müddeti Milâdî takvim hesabiyle 4 sene, 2 ay, 21 gün sürmüş 
ve hal’inin ertesi günü öldürülmüştür. Yukarda bu sene vukuâtının «19 Mayıs» 
fıkralarının üçüncüsüne de bakınız.
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OsmanlI tarihinde ilk öldürülen pâdişâh Sultan Osman’dır.
Genc-Osman’m kaatili olduğu için Osmanh tarihlerinde lâ’netle anılan soysuz 
Vezir-i-a’zam boşnak Kara-Davud bâzı menbâlarda Kerbelâ vak’asına benzetilen 
bu şenî faciadaki baş rolünü bir rivayete göre deli Mustafa’dan aldığı bir ,<hatt-ı- 
Hümâyün»la Kazaskerlerin verdikleri fetvaları koynuna koyduktan sonra oymya- 
bilmiştir ; Âsiler Sultan Osman’ın «kılına bile hatâ» gelmeğine râzı olmadıkları 
için, bu rivayetin doğru olmak ihtimali çok kuvvetlidir; fakat Birinci Mustafa’da 
müvâzeneden eser olmadığı için, her halde bu unutulmaz cinayetin bütün mes’ûliy- 
yetini onun nâmına öyle bir «Hatt-ı-Hümâyûn» tertib eden Vâlide-Sultan’la Karâ- 
Davud’a aittir).

21 Mayıs =  10 Receb, Cumartesi : İkinci Osman’ın cenaze me- 
râsimi.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi Sultan Osman’ın cenâzesi 20/21 Mayıs =  
9/10 Receb Cuma/Cumartesi gecesi Yedi-kule zindanından Topkapu sarayına nak
ledilmiş ve bir rivayete göre bu sabah erkenden cenâze namazı kılındıktan soma, 
bütün vüzerâ ve ulemânın iştirâk ettiği hazin bir alayla Sultanahmet camiine gö
türülüp babası Birinci Ahmed’in türbesinde hazırlanan mezara defnolunmuştur. — 
Bu merâsime yalnız merhumun kaynatası olan Şeyh-ül-rslâm Hoca-zâde Es’ad 
Efendi iştirâk etmemiş ve hattâ bu suretle isti’fâ etmiş sayıldığı için, Meşihat ma
kamına Rumeli Kazaskerliğinden ma’zûl olan meşhur şâir Zekeriyyâ-zâde Yahyâ 
Efendi tâyin edilmiş ve Sultan Osman’ın cenâze namazını da o kıldırmıştır).

22 Mayıs =  11 Receb, Pazar : Genc-Osman faciasından dolaya 
Sipahilerin ilk kan dâvası.

(Sultan Osman’ın fecî akıbeti bütün memlekette Yeniçerilerle Sipahilere karşı 
müdhiş bir nefret, lânet ve husûmet uyandırmıştır: Hattâ bu iki Ocak mensupla
rının sokaklarda halkın yüzüne bakamıyacak hâle geldiklerinden bile bahsedilir; 
hakikatte ise Yeniçeri ve Sipahi zorbalarının o tarihî cinayette medhalleri yoktur r 
Onlar her türlü hakaretlerle tahkir ve teşhir ettikleri Genc-Osman’ın «kılına hatâ» 
gelmesini istememişler ve bu noktayı Sultan Osman daha Orta-câmi’de iken Ve- 
zir-i-a’zam Kara-Davud’a mükerreren ihtâr etmişlerdir, işte bundan dolayı şimdi 
halkın kendilerine sürdüğü lekeden temizlenmek için Davud Paşa’ya karşı bir 
nevi kan dâvasına kalkışmışlar ve bu gün bilhassa Sipahiler Kara-Davud’un ko
nağına hücum ederek ;
— Sultan Osman’ı ne sebeb ile katleyledün? Biz sana emânet virdük! 
diye bağırmışlarsa da, kaatil Kara-Davud :
— Pâdişâh-ı âlem Sultan Mustafa-Han fermâniyle katleyledüm!
deyince söyliyecek söz bulamayıp dağılmışlardır; Sipâhilerin ikinci kan dâvâsz 
için aşağıda 1622 =  1032 vukuâtının «31 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız).

11/12 Haziran =  1/2 Şa’ban, Cumartesi/Pazar gecesi: Şehzade
lere karşı sûikasd tertibiyle itham edilen Kapu-ağasının İç-oğlanları 
tarafından parçalanması.

(Birinci Ahmed’in oğullarından bu sırada sağ olanlar Murad, Bâyezid, Süleyman, 
Kasım ve ^İbrahim isimlerindeki beş şehzadedir. Kapu-ağasının bu gün sa
raydaki İç-oğlanları tarafından parçalanıp cesedinin Sultanahmet’deki «ejder 
miline ayaklarından berdâr» edilmesi işte bu şehzâdelerin hepsini veyahut yal
nız şehzade Murad’ı öldürmiye kalkışmış olmasıyla izah edilir. Yeniçeriler er
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tesi sabah cesedi görünce Iç-oğlanlanndan sebebini sormuşlar ve onlardan işte 
öyle bir cevap alınca Vezir-i-a’zam Kara-Davud’a gidip :

— Sultan Osman’ın acısı yüreğümüzde iken bu şehzâdelere de gadr mi itmek 
istersiz ?
demişlerdir. Kara-Davud’un haberi olmadığına yemin ederek kurtulduğ'undan 
bahsedilir. Bir rivayete göre de îç-oğlanları kendilerine fena muamele eden Kapu- 
ağasından intikam almak için ona böyle bir töhmet isnâd ederek öldürmüşlerdir. 
Bununla beraber, deli Mustafa’nın mevkiini tahkim için anasıyla eniştesinin böyle 
bir sûikasd tertib ettirmiş olmaları da pek müsteb’ad değildir).

13 Haziran =  3 Şa’ban, Pazartesi : Kaatil-Kara-Davud’un azliyle 
Mere-Hüseyn Paşa’nın sadâreti.

(Halk arasında „Pâdişah kaatili,, diye «bed-nâm>> olan Kara-Davud’un mevkiini 
muhâfaza edebilmek için her kese ve bilhassa zorbalara karşı tâkib ettiği siyaset: 
«Cümleye mağlûb ve ifrât-ı müdârâ ve temellük ile bir mertebe rezîl oldu kî 
tenfîz-i ahkâmdan kaldı»
şeklinde izah edilir! Kendisinden Sultan Osman fâdâsının hesabını sormıya başlı- 
yan zorbaları yatıştırmak için Mâliye ve Evkaf defterlerini kamilen onlara devre
den bu korkak cani İstanbul’da „ne kadar maktû’-ül-vezâif, esvâk-ı cihanı tâif 
herze-gû ve kemnâm rezele-i enâm var ise dirliklerin takrîr» ettikten başka, ken
disinden iş istiyen bütün sokak serserilerine;

— Kendüne münâsib bir hidmet bul, virelüm!
dediği için misli görülmemiş «hidmetler» icâdına âlet olarak bütün bu serserilerin 
halkı soymasına sebeb olmuştur. Mısır valiliğinden ma’zûl olan Mere-Hüseyn Paşa 
işte bu vaziyetten istifade ederek Şeyh-ül-lslâm Yahya Efendi ile gizlice görüşüp 
ıslâhatçılık taslamış ve Efendi de Vâlide-Sultan’a tehlikeyi bildirdiği için kaatil 
Kara-Davud derhal azledilmiştir. Mülevves adı Osmanlı tarihinin en kara lekele
rinden olan bu Boşnak devşirmesinin o müstekreh sadâreti bu senenin 20 Ma
yıs =  9 Receb Cuma gününden bu güne kadar ancak 24 gün sürebilmiştir. — Bu 
tarihten 25 sene evvel 1597 =  1005 vukuâtının «9 Haziran» fıkrasında Macaris
tan serdârlığına tâyinini gördüğümüz Satırcı-Mehmet paşa’nın aşçıbaşılığından 
yetişmiş olan Mere-Hüseyn Arnavuttur; Hiç Türkçe bilmediği veyahut pek az 
bildiği rivayet edilir! Bâzı menbâlarda «Merre,, imlâsına da tesadüf edilen 
«Mere» lâkabı Arnavutçada «Alın!» demektir : idam ettireceği zavallıların hu- 
zûrundan alınıp götürülmesi için etrâfmdaki Arnavutlara bu kelimeyle emir ver
diği için ismine «Mere» lâkabı takılmıştır! Mısır valiliğinde 600 bin altın tutan 
eyâlet varidatının yarısı nisbetinde kendi şahsı için de vergi toplayan ve bilhassa 
müsâdereleri ve zulümleriyle şöhret bulan bu değersiz «zâlim-i hânümansûz»un 
«ej>yâm-ı ihtilâl ve hengâm-ı kaht-ı ricâlde,, iş başına getirilmesi, zorbaların te’- 
dibinde şiddetinden istifade maksadiyle izah edilir; fakat bu da şerefsiz selefi gi
bi âsilere dalkavukluk edip devlet hazînelerini yedirmekten başka bir şey yapa
mamış. «halkın ciğerlerin kebâb eyleyüp» tıpkı Kara-Davud gibi az zamanda 
,(bed-nâm» olmuştur).

21 Haziran ;=  11 Şa’ban, Salı : Genc-Osman’m intikamını almak 
istiyen bir halk kahramanının Sultanahmet vak’aıs.

(Selefi Kara-Davud gibi mevkiini tahkim için âsi askerlere para dağıtıp duran 
Vezir-i-a’zam Mere-Hüseyn Paşa’mn «Koyun akçası» nâmiyle verdiği beş yüz 
guruş»u paylaşmak için Sultanahmet câmiinde birbirine giren Sipahi ve Silih- 
dar mülâzımları kavga edip dururlarken «bir elinde yalın bıçak ve bir koluna.
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abâsın siper idüp„ içeri dalan bir halk kahramanı Osmanlı menbâlarmda alelade 
bir «meczûb» yahut «dîvâne» veyahut «mestâne» gibi gösterilirse de doğru ol
madığı muhakkaktır; her halde bu sıfatlar o meçhul kahramanın çılgınca cesa
retinden kinaye olmalıdır ; Nev’i’nin «Divâne-mâmend mestâne» demesi de bunu 
te’yid etmektedir. Genc-Osman fâciasmın zorbalara karşı halk arasında hâsıl 
ettiği büyük ve derin nefretin ilk kanlı tezâhürü işte bu vak’adır.

— Kanı benüm Osman-Hânumu neyledünüz?
diye içeri saldıran meçhul kahraman para paylaşmakla meşgul olan seksen mü
lâzımın üstüne saldırıp bir hamlede «anı anda, bunu bunda» vurmak suretiyle 
üç Sipâhi yaraladıktan sonra Mülâzım-başı Yahyâ Bey’i öldürmüş, «Tâife-i mü
lâzımın allak-bullak» olmuş :

— Kanı Sultan Osman’ı neyledünüz ?
diye naaralar atan yiğit fedaî beş Sipâhi mülâzımını daha yaralayıp seksen 
mevcudu yetmiş bire indirdikten sonra mütebâkisine saldırıp sindirmiş, bunun 
üzerine «seksen nefer mülâzımun seksen nefer huddâmı ağalarına muvâfakat 
idüp» bir kişiye karşı tam 151 kişi hücuma geçmiş, müsâdeme bir saat daha 
sürmüş, ismini maatteessüf bilmediğimiz halk kahramanı «yüze yakın mülâzımı 
birbirine katmış» ve nihayet o yüz küsur asker «kimi taş ve kimi ağaç ile» vu
rarak Genc-Osman’ın bu meçhul fedâîsini «güc ile» yere yıkıp kafasını kesmiş
lerdir. ölünceye kadar uğraşmasından da anlaşılacağı gibi, halk arasındaki derin 
teessürün bu muhteşem mümessili ne delidir, ne sarhoştur: Hayatını istihkar 
etmiş büyük bir kanâat kahramanıdır).

24 Haziran =  14 Şa’ban, Cuma: l^rinci Mustafa’nın kıyafet 
irticai.

{Yukarda bu sene vukuatının «18 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz gibi, Genc-Os- 
man o devrin ağır Osmanlı kıyâfetinde bir yenilik yapmıya teşebbüs ederek 
«hafif libâslar geyüp hafif rahtlar urmak» suretiyle muhâfazakâr tabakaları mü
teessir etmiştir ; Birinci Mustafa’nın bu günkü Cuma selâmlığına eski kıyafetle 
çıkması o bakımdan bir irticâ sayılabilir; Nev’î bu noktayı şöyle anlatmaktadır : 
«Pâdişâhumuz âbâ ve ecdâdının dârât-u-âyînin ihyâ eylediler ; Zira Sultan Ahmed 
ve Sultan Mehmet-Han Hazretlerinün zamân-ı şeriflerinde olan Cum’a rahtları Sul
tan Osman-Han zamânında muattal kalmış idi, yine Pâdişâhumuz zamânunda tecdîd 
oldu».
Nâîma’ya göre de Sultan Mustafa bu gün «Cami’e çıkup halk Selâtîn-i maziye 
ziyyinde görmeğle mesrur,, olmuştur!).

8 Temmuz =r 28 Şa’ban, Cuma : Mere-Hüseyn Paşa’nın azliyle 
Lefkeli-Mustafa Paşa’nm sadâreti.

(Bu değişikliğin sebebi Mere’nin muhtelif bahânelerle askerin bir kısmını şehir
den çıkarmıya çalışması ve bilhassa Yeniçeri-ağası Deli-Derviş Ağa’yı azledip 
7/8 Temmuz =  27/28 Şa’ban Perşenbe/Cuma gecesi Mudanya’ya sürmesiyle izah 
edilir ; Zorbalar Derviş Ağa’nın öldürüldüğüne hükmederek kendilerinin de 
birer ikişer ayni âkıbete uğnyacaklarından korktukları için saraya yirmi murah
has gönderip Mere’nin azliyle idamını istemişlerdir; bu yirmi zorbayı baş-örtü- 
süyle huzuruna kabul eden Vâlide-Sultan kendilerine Sadâret namzedi olarak Ka- 
ra-Davud, Gürcü-Mehmet ve Lefkeli-Mustafa Paşaları teklif etmişse de, âsi as
kerler bu üç namzedden hiç biri üzerinde ittifak edemedikleri için, nihayet :

— Biz pâdişahâ fülâm vezir eylesün diyemezüz, her kangı kulun dilerse vezir 
eylesün! Hemen Mere-Hüseyn Paşa’yı ma’zûl eyleyüp katleylesün
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diye cevap göndermişlerdir; işte bunun üzerine Mere azledilip Birinci Mustafa’nın 
dadısının kocası olan Lefkeli-Mustafa Paşa Vezir-i-a’zam olmuştur.
Mere-Hüseyn paşa’nm bu ilk sadâreti bu senenin 13 Haziran =  3 Şa’ban Pazartesi 
gününden bu güne kadar ancak 25 gün sürmüştür: Azli üzerine canını kurtarmak 
için saklandığı rivayet edilir ; ikinci sadâreti için aşağıda 1623 =  1032 vukuâtı- 
mn «5 Şubat» fıkrasına bakınız. — Dördüncü vezirlikten Sadr-ı-a’zam olan Lef
keli-Mustafa Paşa aczi ve ehliyetsizliğiyle mâruftur : Zâten bu devir artık «Kaht-ı 
rical» devridir ve bu gibilerin iş başına gelmesi de adam kıtlığındandır).

21 Eylül =  15 Zülka’de, Çarşanba: Lefkeli-Mustafa Paşa’ıun az
liyle Gürcü-Mehmet Paşa’nm sadâreti.

(Genc-Osman fâciasındanberi payitahta artık zorbalar hâkim olduğu için Ve- 
zir-i-a’zamlar âsilerin oyuncakları yahut dama taşlan hâline gelmiştir; Meselâ 
bundan evvelki Sadr-ı-a'zamlardan Kara-Davud ancak 24 ve halefi Mere-Hüseyn 
25 gün iş başında kalabildiği gibi, Lefkeli de bu senenin 8 Temmuz =  28 Şa’ban 
Cuma gününden bu güne kadar ancak 2 ay, 14 gün tutunabilmiştirî Kâtib-Çelebi 
ile Naimâ’da bu değişiklik „15 Şevvâl =  23 Ağustos Salı» gününe müsâdif gös
terilirse de, hâdisâtı bizzat tâkib etmiş olan Nev’îde bizim burada esas ittihâz et
tiğimiz tarihe tesadüf edilmekte ve bundan bir gün sonrasını kaydeden Şakaayık 
zeyli de bunu te’yid etmektedir : Hammer de bu tarihi kabul etmiştir. Lefkeli’nin 
azline şebeb olarak Sipâhilerin kendisini mürteşilikle itham etmelerinden ve sara
ya müracaat edip :

— Biz bu veziri istemezüz, gaayetde mülâyimdür! 
dediklerinden bahsedilir.
Mustafa Paşa’nın yerine tâyin edilen ikinci vezir Gürcü-Mehmet Paşa hadımdır ; 
Mevcud vüzerânın nisbeten en muktedirlerinden olan bu tecribeli vezir bundan 
evvel Birinci Ahmed devrinde iki defa Sadâret-Kaymakamlığında da bulunmuştur: 
Yukarda 1610 =  1019 vukuatının „24 Mayıs» ve 1615 =  1024 vukuatının da «22 
Mayıs» fıkralarına bakınız).

1 Teşrinievvel =  25 Zülka’de, Cumartesi ; Karadeniz donajunast- 
mn zafer şenlikleriyle karşılanması.

(İkinci Osman’ın Lehistan seferi üzerine düşmanın talebiyle akdedildiğini yukar
da 1621 =  1030 vukuatının «6 Teşrinievvel» fıkrasında gördüğümüz Osmanlı - 
Lehistan sulhü mucibince Kazakların Türk topraklarına akın etmeleri ve hattâ 
Karadeniz’e çıkmaları memnu olduğu halde, Osmanlı imparatorluğunun dahilî ga
ilelerinden cür’et alan Lehistan-Kazakları bir rivayete göre 600 şayka ile Kara
deniz’e inip yeniden sâhillere sarkıntılık etmiye başladıkları için, Vezâret paye
siyle Karadeniz serdârlığma tâyin edilip üzerlerine sevkedilen Dâmad-Receb Pa
şa bunları büyük bir bozguna uğratmış, bir çok gemilerini batırıp 18 şayka ile 
3 Karamürsel gemisi zaptetmiş ve 500 den fazla esir alarak bu gün muzafferen 
İstanbul’a avdet ettiği için top şenlikleriyle karşılanmıştır ; Receb Paşa’nın Ka
zaklara karşı bundan üç sene sonra kazandığı daha mühim bir zafer için aşağıda
1625 =  1035 vukuâtının «Teşrinievvel =  Muharrem,, fıkrasına bakınız).

1632 =  1032 

17 Teşrinisani =  13 Mtaharrem, Perşenbe: Abaza Paşa isyanının 
İstanbul’a aksetmesi.

< Genc-Osman faciasının Yeniçerilere karşı bütün memlekette uyandırdığı umu
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mî nefret, zorbalann tahakkümü altmda hiç ses çıkaramıyan İstanbul’da bile 
Sultanahmet vak’ası gibi kanlı bir mâcerâya sebeb olurken, Yeniçerilerin akalli- 
yette bulundukları taşralarda daha mühim vak’alar zuhur etmesi pek tabiîdir ; 
Sultanahmet vak’ası için yukarda 1622 =  1031 vukuâtmm „21 Haziran» fıkrasma 
bakmız. Taşrada çıkan ilk vak’a Antep’de gösterilir : Antep kadısı Abdülbâki 
Efendi Sultan Osman’ın Yeniçeriler hakkında imhâ emri vermiş olduğundan 
bahsederek halkı Ocaklılara karşı ayaklandırıp bir kaçının katliyle neticelenen bir 
müsademeye sebeb olmuş ve ikinci vak’a olarak da aslen Maraş Türkmenlerinden 
olan Trablusuşam beylerbeyi Seyf-oğlu Yusuf Paşa kendi eyâletindeki Yeniçeri
lerin hepsini tardedip Segbanlara istinâden İstanbul hükümetine karşı kafa tut
maya başlamıştır. Bunlara nisbetle en mühim vak’a, İstanbul’a bu gün akseden 
Erzurum vak’asıdır : Bu büyük isyanın kahramanı olan Erzurum beylerbeyi Aba- 
za-Mehmet Paşa, bu tarihten on beş sene evvel Birinci Ahmed devrinde Kuyucu- 
Murad paşa tarafından tenkil edilmiş olan âsi Haleb valisi Canbulat-oğlu Ali Pa- 
şa’nın Hâzînedarlığında bulunurken Oruç-ovası muharebesinde esir edilip Kuyu- 
cu’nun emriyle idâm edileceği sırada yiğitliğine imrenen Yeniçeri-ağası Halil Ağa’- 
nın şefaatiyle ölümden kurtulmuş ve Halil Ağa Kapdan-ı-deryâ olunca bir kalyon 
kapdanlığına ve nihayet Vezir-i-a’zam olunca da Maraş beylerbeyliğine tâyin 
edilmiştir : Oruç-ovası muharebesi için yukarda 1607 =  1016 vukuâtmm «23 
Teşrinievvel^) fıkrasına bakınız. Abaza’nın Maraş’dan Erzurum beylerbeyliğine 
nakli Genc-Osman’ın Lehistan seferi esnâsındadır. Sultan Osman’ın teveccühünü 
kazanmış olduğundan bahsedilen Abaza Paşa’nın Yeniçerileri imhâ edip onların 
yerine Türklerle Türkmenlerden asker toplamıya me’mur olan valileıden olduğu 
hakkında muhtelif rivayetler vardır: Bu mesele için yukarda 1622 =  1031 vuku
atının «18 Mayıs» fıkrasına bakınız.
Madame de Gomez’e göre Abaza Paşa Sultan Osman’ın intikamını almak için 
el altından faaliyette bulunan dul karısı Ukayle-Hatun’la gizlice muhâberede bilo 
bulunmuştur ; Osmanlı menbâlarmda bu nokta mesküt geçilir.
O sırada Diyarbekir defterdarlığında bulunan Peçevî-îbrahim Efendi Anadolu 
valileriyle sancak beylerinin Yeniçerilere karşı müşterek bir harekette bulunmak 
üzere birbirleriyle muhabere ettiklerinden ve bilhassa Diyarbekir beylerbeyi Hâ- 
fız-Ahmed Paşa ile Abaza Paşa arasında adamlar gidip geldiğinden bahsetmek
tedir : İşin iç-yüzüne vâkıf olan Peçevî’ye göre Hafız Paşa bütün valilerin el bir
liğiyle hareket edip Üsküdar’a dayanarak İstanbul hükümetinden Sultan Os
man’ın kaatillerini hep birden istemek fikrinde olduğu haîde, Abaza paşa sa
bırsızlık edip bir an evvel harekete geçmiştir. Bu hareket Abaza’nın adamlarıyla 
Erzurum Yeniçerileri arasında kanlı bir kavga şeklinde başlayıp «Üç Yeniçeri ve 
beş Paşalu» maktul düşmüş olduğuna göre, Erzurum valisinin diğer valilerle el 
birliği te’min etmeden evvel harekete geçmiş olması belki de işte bu vak’anm 
şevkiyle olmuştur. Her halde Yeniçeri ocağına karşı ilk intikam bayrağını Abaza 
Paşa’nın açmış olduğu muhakkaktır. Bu harekette Sultan Osman’ın intikamın
dan başka İstanbul hükümetinin acınacak hâli de büyük bir âmil sayılır:
— Zîrâ devlet Valide elindedür; Pâdişâh zevi-l-ukuulden değüldür!
şâyiası her tarafa yayıldığı için, «Anadolu’da vesâir bilâdda fitne ve fesâd zuhûr
idüp), yer yer isyanlar başlamıştır.
Abaza Paşa Erzurum vak’ası üzerine Yeniçerileri «Pâdişâh kaatili» ilân edip 
imhâya kalkışınca, onlar da canlarını kurtarmak için iç-kaleye kapanmışlar, 
bu vaziyet üzerine kan dökülmesine mâni olmak istiyen eski Erzurum beyler
beyi Hüseyn Paşa ile eşraftan bâzılan araya girip Yenjçerllerin canlarına do
kunulmamak üzere kaleden çıkmalarmı te’min etmişler ve işte bu döküntüler 
bugün İstanbul’a vâsıl olarak Abaza Paşa’nın ısyânını ve Segban yazıp kuvvet 
toplamakta olduğunu ve bilhassa Kars ve Ahıska paşalarına da Yeniçerilerin 
tardı hakkında emirler gönderdiğini haber vermişlerdir. Bu haber üzerine Aba
za paşa’nın velinimeti olan eski Vezir-i-a’zam Halil Paşa kendisine iki adamla
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bir nasihat mektubu gönderip kaleden çıkmasmı tavsiye etmişse de dinleteme- 
miştir.
Gerek Sultan Osman’ın kan dâvâsmda, gerek Yeniçeri ocağıyla İstanbul hükü
metine karşı giriştiği harekette Abaza Paşa’nın efkâr-ı-umumiyyeye istinâd et
tiği ve hattâ umumî hissiyâtın mümessili vaziyetinde bulunduğu muhakkaktır 
ve bunun böyle olduğu bilhassa halk edebiyatındaki akisleriyle sabittir; Danon’- 
un neşrettiği „ Abaza Paşa destanı»nın şu mısraları Genc-Osman’ın kan dâvâ- 
sında halkın Paşa’ya tamamiyle müzahir olduğunu gösterir :

Ala kanla yatur ol nâzük teni 
Mecruh idüp uçurdular canını 
Gaazi Sultan Osman-Hanun kanını 
ölünce çalışur alurum dimiş

Halk şâirinin şu kıt’asında da Abaza Paşa’nın İstanbul’a gelip deli Mustafa’yı 
hal'ederek Genc-Osman’m küçük kardeşi şehzade Murad’ı, yâni müstakbel Dör
düncü Murad’ı tahta çıkarmak ve kendisi de Sadâret makamına geçip devlete 
düzen vermek şeklindeki hedefinden bahsetmektedir :

Murâdumdur Islâmbol’a varmağa 
Âl-i-Osman’un tahtım düzrneğe 
Sultan Murad-Han’a vezir olmağa 
Andan sonra ölürsem de gam değül dimiş

Paşa’nın başlıca maksatlarından biri de Yeniçeri ocağını imhâ etmektir; Abaza 
Paşa’nın en fazla işte bu hususta halka dayandığı destanda kendisinin Hak’dan 
mülhem gösterilmesiyle ve bilhassa Ocağın pîri sayılan Hacı-Bektaş’ın bile ar
tık Yeniçeriden yüz çevirmiş gibi tasvir edilmesiyle sabittir :

Hak’dan bana bir işaret olupdur 
Yeniçerileri kırmak gerekdür 
Kuma kurdum Hacı-Bektaş deyüpdür 
Dönderdüm yüzümü anlardan dimiş

Şu kıt’ada da Genc-Osman faciası bir Yezid işi, yâni ikinci bir Kerbelâ vak’ası 
gibi gösterilir :

Hünkârlarun basdılar Harem-i-Hâssın 
Kodular Kulle’ye ol din ulusun 
Öldürdüler yeryüzünün halîfesin 
Anlar Yezid’dür bilürüm dimiş

Bu kıt’anm ikinci mısrâındaki «kulle»den maksat, tabiî Sultan Osman’ın meş- 
hedi olan Yedi-kule zindanıdır. — Aşağıda 1623 =  1032 vukuatının «13 Mart» ve 
1624 =  1033 vukuatının «5 Eylül,, fıkralarına da bakmız).

31 Kânunuevvel = : 37 Safer, Cumartesi : Genc-OfŞman faciasından 
dolayı Sipahilerin ikinci kan dâvası.

(Birincisi için yukarda 1622 =  1031 vukuâtının «22 llayıs» fıkrasına bakınız. — 
Bir taraftan İstanbul halkının Yeniçerilerle Sipâhileri pâdişâh katilliğiyle it
ham edip yüzlerine karşı söylemiye başlamaları ve bir taraftan da taşrada O- 
caklılara karşı yer yer başlıyan hareketlerin nihayet yukarıki fıkrada gördüğü
müz Abaza Paşa hareketi gibi büyük ve ciddî bir tehlike şeklini alması Istan-
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bul’daki Sipâhileri telâşa düşürmüş, bunlar bu gün Dîvan toplandığ-ı sırada ayak
lanarak;
— Taşrada kuzât-u-reâyâ bize «Kaatil-i Sultan» deyü ta’n iderler : Elbette kim 
katı itdiyse hakkından gelinsün!
diye vaveylaya başlamış ve nihayet Bölük-ağaları tarafından muvakkaten teskin 
edilmişlerdir. Tabiî bu ısyânın tehdid ettiği en mühim şahsiyyet, Birinci Mus
tafa’nın eniştesi ve Genc-Osman’ın kaatili olan eski Vezir-i-a’zam Kara-Davud’- 
dur. Dîvandan sonra Orta-câmi’de toplanan Ocaklıların :

— Taşrada gezecek hâlimüz kalmadı; Bizüm pâdişâh katlinde sun’umuz yoğiken 
bu töhmeti kabûl itmezüz!
dedikleri ve bilhassa :

— Eger Pâdişâh ferman eylediyse kendü bilür ve illâ kaatili katleylesün; Büh
tandan halâs olalum!
diye Sultan Mustafa’ya haber gönderdikten sonra dağıldıkları rivayet edilir. __
Umumiyetle bu vak’a „28 Safer» tarihine müsâdif gösterilirse de, Kâtib-Çelebi 
«Gurre-i Rebî’ül-evvel»i «İsneyn =  Pazartesi» gününe müsâdif göstermekte ol
duğuna göre, vak’anın hakikî takvimde «27 Safer„e rastgelmiş olması lâzımgelir).

1623 =  1032

1 Kânunusâni =  28 Safer, Pazar : Genc-Osman faciasından dolayı 
Sipâhilerin üçüncü kan dâvası.

(Bu günkü Dîvan ictimâında tekrar saraya gelip kan dâvâsma kalkışan Sipâhile
rin Şeyh-ül-islâmdan Sultan Osman’ın kaatilleri hakkında idâm fetvâsı istedik
lerinden bahsedilir; Şeyh-ül-Islâm Yahyâ Efendi:

— Bu husus pâdişâha arzolunmaludur: Eger fermân itmediyse kaatiline hükm-i 
şer’î icrâ olunsun!
diye kaçamaklı bir cevap vermiştir; hakikatte ise Sultan Osman’m katline fetva 
verenlerden birinin de Yahyâ Efendi olduğundan bahsedilir: Aşağıda bu sene 
vukuâtının «8 Kânunusâni» fıkrasına bakınız. — Umumiyetle bu vak’a «29 Sa- 
fer»e müsâdif gösterilirse de, Rebî’ül-evvelin birinci günü «isneyn =  pazartesi»ne 
ve beşinci günü de Cumaya müsâdif gösterildiği için, vak’anın hakikî takvimde 
a28 Safer»e tesadüf etmiş olması lâzımgelir: Aşağıki fıkralarda da bu bir günlük 
fark tashih edilmiştir).

2 Kânunusâni =  29 Safer, Pazartesi: Sipâhilerin dördüncü kan 
dâvâsı ve pâdişâh kaatillerinin katli irâdesi.

(Bu gün Dîvan içtimâi esnasında saraya gelen Sipâhiler Sultan Osman’ın kan 
dâvasını güderek ;
— Biz Orta-câmi'de emânet virmiş iken ne temessük ile katlolundu?
diye bağnşmaya başladıkları için, Sultan Mustafa’dan şu meâlde bir «Hatt-ı- 
Hümâyûn» gelmiştir :
«Sultan Osman’ı ben katlolunsun dimedüm, Davud Paşa öldürdü : Kaatilleri kim 
ise haklarından gelinüp katlolunsun!,,
Halbuki Genc-Osman’ın idâmı Birinci Mustafa’nın bir «Hatt-ı-Hümâyûn»una 
istinâd ettirilmiş olduğu için, bu günkü Hatt’ı yazdıranlar aklı başmda olmıyaa 
pâdişaha yalan söyletmişler demektir! Tabiî Sultan Mustafa ne o idâm ferma
nından, ne de bu inkâr Hatt’ından haberdardır: Aşağıda bu sene vukuâtının «S 
Kânunusâni» fıkrasına da bakınız. Her halde bu vaziyet askerin tazyiki kadar 
Vezir-i'a’zamın tâkib ettiği intikam siyasetiyle de alâkadardır: Aşağıda bu sene
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nin «7 Kânunusâni» fıkrasına bakınız. — Bu günkü «Hatt-ı-Hümâyûn» okununca 
Sipâhllerin:

— Tiz kaatiller bulunsun!

diye haykırdıklarından bahsedilir; bunun sebebi, baş kaatil Kara-Davud’un sak
lanmış olmasıdır: Bu mesele için aşağıda bu sene vukuâtımn «5 Kânunusâni» 
fıkrasına ve gün tarihinin tashihi için yukanki fıkraya bakınız).

2/3 Kânunusâni =  29 Saf e r /l Rebî’ül-evvel, Pazartesi/Salı gecesi: 
Genc-Osman’ın katillerinden Cebeci-başının idâmı.

(Bu gece kaçarken yakalanan meşhur câni Cebeci-başı, Sultan Osman şehid ol
duktan sonra kulağıyla burnunu kesip Vâlide-sultan’a götürmüş olan soysuzdur! 
Bu kaatilin Genc-Osman Yedi-kule’ye götürülürken susayıp suyundan içtiği 
«çeşme önünde» kafası kesilerek idâm edildiğinden bahsedilir : ismi mâlûm olmı- 
yan bu Cebeci-başımn cinâyeti için yukarda 1622 =  1031 vukuâtı içinde «20 Ma
yıs» fıkralarının altıncısma ve gün tarihi için de yukarda bu senenin «1 Kânu
nusâni» fıkrasına bakınız).

5 Kânunusâni =  3 Rebi’ül-evvel, Perşenbe : Genc-Osman’m baş 
kaatili olan eski Vezir-i-a’zam Kara-Davud’un saklandığı samanlıkta 
yakalanıp cinayet ortaklarından «Kelender-uğrusu» ile berber Yedi- 
kule zindanına atılması.

(iki gün saklı yaşıyan Kara-Davud nihayet bu üçüncü günü Hamze Bey isminde 
bir sipâhinin Eyüp civârındaki evinin samanlığında yakalanıp ilkönce saraya ve 
oradan da Yedi-kule zindanına sevkedilmiştir. Gene bu gün zindana atılan Sü-başı 
«Kelender-uğrusu» için yukarda 1622 =  1031 vukuatı içinde «20 Mayıs» fıkrala
rının altıncısma ve gün tarihindeki ihtilâf için de yukarda bu senenin «1 Kânunu
sâni» fıkrasına bakınız).

6 Kânunusâni =  4 Rebî’ül-evvel, Cuma: Kara^Davud’un idamdan 
kurtarılması için Ocaklılarla cellâda para yedirilmesi.

(Bu paraları Sultan Mustafa’nın kız-kardeşi ve kaatil Davud’un karısı olan sul- 
tanm bu gün tevzi ettirdiğinden ve cellât-başı «Usta-Süleyman»ın da ertesi gün
kü idam sahnesinde acele etmeyip ağır davranması için elde edilmiş olduğundan 
bahsedilir; Gün tarihi için yukarda bu senenin «1 Kânunusâni» fıkrasına bakınız).

7 Kânunusâni =  5 Rebî’ül-«wel, Cumartesi: Kara-Davud’un cel
lât satırından kurtuluşu.

(Sultan Osman’ın kaatillerine karşı tâkib edilen cezâ ve intikam siyasetinin e n 
mühim âmili Vezir-i-a’zam Gürcü-Mehmet Paşa’dır : O zamanki vüzerânın nis- 
beten en değerli ve tecribelilerinden olan Mehmet Paşa’mn maksadı bir taraftan 
payitaht efkâr-ı-umumiyyesini tatmin etmekle beraber Yeniçeri ve Sipâhi ocak
larının temâyüllerine terceman olmak ve bir taraftan da Anadolu isyanlarında 
tâkib edilen intikam gayesini tahakkuk ettirmek suretiyle ihtilâlin yatışmasına 
hizmet etmektir. Sultan Mustafa’nın eniştesi olduğu için sarayın himâyesine is- 
tinâd eden Kara-Davud’un hükümet tarafından tâkip ve tevkifiyle idamına hük- 
medilmesi işte bundandır.
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Kara-Davud bu gün Yedi-kule zindanından alınarak «ma’hûd çeşme »başına geti
rilip cellâdın önüne «çökertilmiş»dir : Bu çeşme için yukarda bu senenin „2/3 
Kânunusâni» ve cellât Süleyman-Usta’nın vaziyeti için de «6 Kânunusâni>> fık
ralarına bakınız. Katillerin hep bu çeşme önünde idâm edilmeleri, her halde 
zavallı Genc-Osman’ın hakaretler içinde Yedi-kule’ye götürülürken orada çok 
susayıp bir tas su istemiş olmasının efkârı-umumiyyede bıraktıgrı acı te’sirle alâ
kadar olsa gerektir. — Cellât Süleyman-Usta kılıcım kınından çıkarınca, Kara- 
Davud da pamukları meydana çıkmış nefti «kapama»sının koynundan Sultan 
Osman öldürülmeden evvel veyahut ondan sonra Anadolu ve Rumeli Kazaskerle
rinden aldığı idâm fetvâlarıyla Sultan Mustafa’nın «Hatt-ı-Hümâyûn„unu çıka
rıp başını kaldırarak :
— Ben bu temessükler ile şer’an katlittüm!
diye feryâda başladığı için, yukanki fıkrada parayla elde edildiklerini gördüğü
müz «ihsan-dîdeler» cellâda hitâben;
— Urma, görelüm aslını!
diye bağırmıya başlamışlar ve Ocağın üstündeki lekeyi temizlemek istiyen bâzı 
Yeniçeri ihtiyarları da :
— Ur, öldür!
diye haykırmışlardır; buna karşı Sipâhilerle Yeniçerilerin «avâiTij, denilen aşağı 
tabakaları da Kara-Davud’u bir menfaat vâsıtası ittihâz etmek istedikleri için:
— Çalma, urma!
diye mukabele ettiklerinden bahsedilir. Bir gün evvel parayla elde edildiğini gör
düğümüz cellât tabiî acele etmeyip ağırdan almış, tam o sırada «Kul-oğlu» deni
len bir yeniçeri gelip Kara-Davud’u ayağa kaldırmış ve işte bu suretle cellâdın 
satırından kurtulan Davud hemen ihâta edilerek bir ata bindirilip Orta-Gâmi’ye 
götürülmüştür. _  Yeniçerilerin ekserisi idamına, Sipâhiler de kurtarılmasına ta- 
rafdâr oldukları için, iki ocağın «birbirine gire-yazdığı» hakkında da bir rivayet 
vardır.
Orta-câmi’ye «ser-bürehne vu hayrân, kelb-i lâhis gibi feza’-u-ru’b ile solujmp 
nim-cân ile,, gittiğinden bahsedilen Kara-Davud câmiye girince başına bir mü- 
cevveze ve sırtına bir hil’at geçirilerek zorbalar tarafından derhal «Vezâretine 
ahd-ü-bîat» edilmiştir! Hattâ hemen orada tevcihata bile başlayıp halâskârlanna 
makamlar verdiğinden bile bahsedilir.
Bu vaziyet üzerine Vezir-i-a’zam Gürcü-Mehmet Paşa cellâdı çağırtıp sorguya 
çekmiş, Süleyman-Usta Sipahilerin kurtardığından bahsetmiş, Sipâhiler inkâr et
miş ve Kazaskerler de «bu ahvâli sicille kayd» ettikten sonra Dîvan dağılmıştır. 
Saraydan konağına mütehayyir ve mebhut bir halde dönüp ne yapacağını şaşıran 
Vezir-i-a’zamın huzuruna tam işte bu sırada Kapucular-kethudâsı «Rahîkî-dâ- 
mâdı Ahmed Ağa» gelmiş ve kendisine hemen bir ferman verildiği takdirde zor
baları dağıtıp Kara-Davud’u derhal idâm ettireceğini arzetmiştir: Ahmed Ağa’- 
nın istediği ferman hemen verilmiş, taunun üzerine iki yüz «üsküflü kapucu» ile 
harekete geçen Ağa Orta-câmi’ye doğru yola çıkmış, zorbalar  ̂ korkuya kapılıp 
çil yavrusu gibi dağılmış ve tabiî Kara-Davud da ikinci defa olarak yakalanıp 
evvelce Sultan Osman’ı bindirmiş olduğu pazar-arabasıyla tekrar Yedi-kule zin
danına götürülmüştür. — Gün tarihindeki ihtilâf için yukarda bu senenin «1 Kâ
nunusâni,, fıkrasına bakınız).

8 Kânunusâni =  6 Rebî’ül-evvel, Pazar : Birinci Mustafa’nın eniş
tesi ve İkinci Osman’ın kaatili olan eski Vezir-i-a’zam Kara-Davud’ıın 
idâmı.

(Yukanki fıkrada ikinci defa tevkif edilip Yedi-kule zindanına atıklığını gördü 
müz Kara-Davud bu gün orada Kapucular-kethudâsı Ahmed At^a’nm nezâreti 
altında boğdurularak idâm edilmiştir ; Genc-Osman fâciasının meşhur ela-b;i;i- 
larından «Kelender-uğrusu/Kelender-oğlu» da beraber boğulduğu için, her ikisi
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nin «lâşe-i habîsi deryaya atılmış»dır. — Bunlardan toaşka gene ayni fâoianın en 
lîanlı aktörlerinden Budin beylerbeyi Derviş ve Köstendi! sancak-beyi Meydan 
Bey isimlerindeki kaatillerin de oralarda idamları için Kapucular gönderildiğin
den bahsedilir.
Şerefsiz adı Osmanlı tarihinde silinmez bir leke gibi kalan Boşnak devşirmesi 
Kara-Davud’un kirli şahsiyyetiyle 24 günlük mülevves ve kanlı sadâreti için yu
karda 1622 =  1031 vukuatı içindeki «20 Mayıs>> fıkralarının dördüncüsüyle «13 
Haziran» fıkrasına bakınız. — Kara-Davud, Sultan Osman’ın şehâdetinden itiba
ren 7 ay, 18 gün ve sadâretten azli tarihinden itibaren de 6 ay, 26 gün yaşamış
tır. — Nihayet efkâr-ı-umumiyyenin tazyikiyle Genc-Osman’ın bütün kaatilleri 
idâm edilmiş demektir ; Bunlardan Cebeci-başının İdâmı için yukarda bu senenin 
«2/3 Kânunusâni» ve Kara-Davud’un idâm günündeki ihtilâf için de «I Kânunu
sâni), fıkralarına bakınız).

5 Şubat =  4 Rebî’ül-âhir, Pazar : Ve'zir-i-a’zam Gürcü-Mehmet 
Paşa’nın zorba tazyikiyle isti’fâsı ve Mere-Hüseyn Paşa’nm ikinci sa
dâreti.

(pâyıtahta, saraya ve hükümete tamamiyle hâkim olan Yeniçeri ve Sipahi zor
balarının bu hareketi, yukarda 1622 =  1031 vukuatının «13 Haziran» ve «8 Tem
muz» fıkralarında 25 gün süren sadâretini gördüğümüz Arnavut Mere-Hüseyn 
Paşa’mn tertibiyle yapılmıştır: Mere’nin ilkönce Sipahi zorbalarından Arnavut- 
Süleyman’ı «bezl-i mâl-i firâvân» ederek elde ettiğinden ve İşte bunun üzerine 
bundan bir gün evvel Ağa-kapusu’nda toplanan zorbaların Abaza Paşa ısyâ- 
niyle Lehisan-Kazaklarının akınlarına Gürcü-Mehmet Paşa’mn tedbirsizliğini se- 
beb gösterdiklerinden bahsedilir. — Bu gün Dîvan toplandığı sırada saraya saldı
ran zorbalar Mehmet Paşa’yı tahkir ederek :
— Tavâşî tâifesinün vezâretde alâkası olduğuna râzı değülüz: Yok dirsen hançer 
üşürüp seni pârelerüz!
diye bağırıştıkları için Gürcü-Mehmet Paşa «Mühr-t-HümâyûnjıU derhal pâdişaha 
gönderip konağına çekilmiş, bunun üzerine içerden :
— Kul kimi isterse mühr ana virilsün!
şeklinde bir irâde gelince zorbalar Sadâret makamını evinde müjde bekleyip du
ran Mere-Hüseyn’e tevcih etmişlerdir: Mere’nin ilk işi Ocaklılara İhsanlar dağıt
mak ve en mühim rakipleri olan seleflerinden Gürcü-Mehmet Paşa’yı Bursa’ya ve 
Halil Paşa’yı da Malkara’ya nefyetmek olmuştur.
OsmanlI tarihindeki hadım Vezir-i-a’zamların altmcısı olan ve Genc-Osrtıan’ın 
intikamını almış olmakla şöhret bulan Gürcü/Hadım-Mehmet paşa’öın sadârieti
1622 =  1031 senesi 21 E2ylül =  15 Zülka’de Çarşanba gününden bu güne ka^air 
tam 4 ay, 14 gün sürmüştür).

13 Mârt —  11 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi : Anadolu ısyâm hakkmâa 
hükümete korkunç haberler gelmesi.

(Yukarda 1622=1032 vukuatının «17 Teşrinisani» fıkrasında gördüğümüz Abaza 
Paşa isyanı üzerine vaziyetin tahkikine gönderilen bir Yeniçeri Çorbacısı bu gün 
İstanbul’a avdet edip çok korkunç haberler getirmiştir: îlk isyan haberi üzerine 
azledilmiş olan Abaza Paşa’nın azlini kabul etmeyip yerine tâyin edilen Mustafa 
Paşa’nın gönderdiği mütesellimi şehre sokmamış olduğunu, Erzurum sancaklarını 
hep kendi adamlarına tevcih ettiğini, hâne başına bin akça vergi tarhedip ilk el
den 15 bin asker topladığını, ondan sonra Karahisar üzerine yürüyüp oranın mu
hafızlığında bulunan Murtaza Paşa’yı kendisine iltihak mecburiyetinde bıraktığı
nı, Maraş ve Sivas valileri Yusuf ve Tayyar-Mehm«t Paşaların da iltihaka mec-
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bur olduklarım ve bunlardan Yusuf Paşa’nm bir müddet sonra idâm edildiğini, 
Anadolu valileriyle sancak-beylerinden çoğunun Abaza Paşa’ya iltihak ettiklerini 
ve paşa’nın her girdiği yerde Yeniçerileri işkencelerle imhâ etmekte ve meselâ 
tabanlarma nal çaktırarak öldürmekte olduğunu ve nihayet kırk bin kişilik bir 
ordu başında Ankara şehrini işgal ettikten sonra kaleyi muhâsara etmekte bu
lunduğunu İstanbul hükümeti hep işte bu gün gelen Çorbacıdan öğrenmiştir : 
Abaza Paşa’nın ordusu bilhassa Kuyucu-Murad devrindenberi ötede, beride sinip 
fırsat bekliyen Celâlî bakıyyeleriyle kabarmış ve Anadolu’dan kaçan bir çok Ye
niçeri döküntüleri de İstanbul ocağını kabartmıştır.

İstanbul hükümeti bu vaziyet üzerine vüzerâdan Cağal-oğlu Mahmud Paşa’yı ser- 
dârhkla ve bir mıkdar kuvvetle Receb=Mayıs ayında yola çıkarmışsa da, babası 
gibi korkak olan bu devşirme Italyan dölü âsilerin gece baskınlarından yılarak 
Beypazanndan Bursa’ya dönmüştür! — Kış bastırdığı için Ankara kalesini ala- 
mıyan Abaza Paşa’nın da o sene Niğde’de kışladığı rivayet edilir).

30 Ağustos =  4 Zülka’de, Çarşanba : Mere-Hüseyn Paşa’nın az
liyle Kemankeş Kara-Ali Paşa’nın sadâreti.

(Mere-Hüseyn bu İkinci sadâretinde birincisinden fazla azgınlık etmiş, Dîvan ic- 
timâında bir beylerbeyini sopa altında öldürtmüş ve hattâ dinî ve ilmi sıfatına 
bile hürmet etmediği bir kadıya dayak attırmak gibi çılgınlıklar göstermiştir r 
Aşçılıktan yetişen bu câhil zâlimin iş başında durabilmesi, devlet hazînesini Ye
niçeri zorbalarına yedirmesindendir; Fakat buna rağmen nihayet hem askori, 
hem ulemâyı kendisine düşman etmiştir. Ulemânın düşmanlığı, dayak yiyen 
Kadı Efendi’nin meslekdaşlarına şikâyeti üzerine meydana çıkmıştır : Bunlar 
bir gün Fâtih câmlinde toplanıp Şeyh-ül-lslâm Yahyâ Efendl’yi dâvet etmişler 
ve Mere’nin vaktiyle Mısır valisi iken söylediği küfür sözlerinden dolayı katli
ne fetvâ vermişlerdir; Yahyâ Efendi vezir-l-a’zamın azlini istemek bahânesiyle 
saraya gitmiş ve Mere-Hüseyn de Ağa-kapusu’ııa gidip Yeniçeri ocağına ilticâ. 
etmiştir. Bu vaziyet üzerine Ocak’dan câmiye bir kaç nasihatçi gelmişse de. 
icâbında müsâdemeden bile çekinmiyeceklerini söyliyen Ülemâ söz dinlememiş 
ve nihayet akşama doğru bir mıkdar Yeniçeri ile Acemi-oğlam gelip OsmanFı 
taçjhinde ,rnisli görülmemiş bir vak’a ihdâs ederek silâhsız Ulemâya taarruzla bir 
çoklanrjr yaralamış ve öldürmüşlerdir. Bu kanlı vak’a üzerine Yeniçeri ocağma 
düşman kesilen îlmiyye sınıfının Anadolu’da ısyân eltmiş olan Abaza Paşa’yı el 
altından tahrik ettikleri hakkında bir rivayet vardır. Vak'adan sonra âdetâ bii- 
zaif^f7 kapılan Mere-Hüseyn bir çok ulemâyı sürgüne yollamış ve
Bir'^ok muhâllflerini de idânî ettirrriiş veyahut denize attırmıştır! , — Mere’nin 
■Ötemîldan' sonra Yeniçeri’ -ve Sipâhi ocâklârim da kendine düşman etmesi. Yeni
çerileri Sipâiıilere musallat etmek istemesindendir : Zâten onuiı - Ifetinâd "ettiği 
kuvvet yalnız Yeniçeri ocağıdır; parayla elde ettiği Ocak ağalarıyla gizlice anla
şarak, sarayda yapılacak ,Wr ulûf.e ^ev^ü merâsirtıinde Yeniçerilerin Sipahileri 
hnlVâ etmesi içiıi terti'bât ittihâz etmiş, faicat araya bayram girmiş ve bu yüz
den iş bir kaç gün gecikince Mere’nin kendi'adamları boşboğazlık edip meseleyi 
ifşâ etmiş ve işte bunun üzerine Sipâhiler ayaklanıp Mere-Hüseyn’in makanıındajı 
çekiliîiesini istemîye başlamışlardır. Buna mükabil Yeniçeri ocağının ileri gelen
leri Mere’yi himâyeye kalkışmışlarsa da, Yeniçeri-kethudâsı Bayram Ağa Yeni^ 
çeri neferlerine vaziyeti anlatıp ağalarına kapılmanialarından ve kapıldıkları 
takdirde taşrada ■ kuvvetli olan Sipâhilerin Yeniçerileri imhâ edeceklerinden 
bahsetmiş ve işte bunun üzerine iki ocağın efrâdı birleşerek Mere-Hüseyn’i isti’- 
fâya mecbur etmişlerdir, işte bu suretle dünyayı kendine düşman eden Mere’nin 
canını kurtarmak için derhal saklandığı rivayet edilir.
Mere-Hüseyn Paşa’nın bu İkinci ve sonuncu sadâreti bu senenin 5 Şubat =  4 
Rebî’ül^âhir Pazar gününden bu güne kadar tam 6 ay, 23 gün sürmüştür. A-zli
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hakkında „2 Şevvâl =  30 Temmuz pazar» rivayetine de tesadüf edilirse de doğ
ru değildir.
Mere’nin yerine Vezir-i-a’zam olan Kemankeş-Ali Paşa Türktür ve aslen ts- 
partalıdır : Diyarbekir ve Mısır valiliklerinden sonra Kubbe-vezirligine yüksel
miş ve nihayet dördüncü vezirlikten Sadârete geçmiştir. Muktedir bir adam ol
makla beraber fazla mağrur olduğundan ve irtişâsından bahsedilir: Aşağıda
1624 =  1033 vukuâtının «3 Nisan» fıkrasına bakınız).

10 Eylül =  15 Zülka’de, Pazar : Birinci Miustafa’nın ikinci hal’i.

(Gün tarihinde ihtilâf vardır : Umumiyetle «14 Zülka’de Ahad =: Pazar» günün
den bahsedilirse de o sene Zülka’denin 14 üncü günü Pazara değil, Cumartesiye 
müsadif olduğu için, «Rüyet-i-hilâl»den mütevellid olması lâzımgelen bir günlük 
fark burada gün ismine istinaden tashih edilmiştir. Kâtib-Çelebi’de «Zülka’denün 
dördüncü günü yevm-ül-Ahadde» kaydine tesadüf edilirse de, d4 Zülka’de =  30 
Ağustos» günü Pazar değil, Çarşanbaya müsâdif olmak itibariyle, bunun da 
1(14 Zülka’de»den galat olması lâzımgelir. Hammer bir notunda bâzı ecnebi vesi
kalarına istinaden «5 Zülka’de — 31 Ağustos,, tarihini esas ittihâz edip o günü 
Pazar farzederek Osmanlı menbâlarmı ona göre tashihe kalkışmışsa da, o gün 
Pazar değil, Perşenbedir; fazla olarak peçevî, Kara-Çelebi-zâde, Solakzâde ve 
Atâyi gibi muâsır müelliflerin hepsi «14 Zülka’de Pazar» gününde müttefiktir ; 
bilhassa Atâyî, Birinci Mustafa’nın halefi Dördüncü Murad’a bir «Kasîde-i cülû- 
siyye» bile takdim etmiş olduğu için, yanılmış olması kabil değildir; onun için 
yegâne tashih edilecek nokta, gün ismine istinâden gün rakamını «15 Zülka’de»ye 
çevirmekten ibarettir: Zâten bâzı Osmanlı Salnâmelerinde de bu doğru tarihe 
tesadüf edilir.
Birinci Mustafa’nın bu ikinci hal’inde en mühim âmil, yeni Vezir-i-a’zam Ke
mankeş-Ali Paşa’dır: Ali Paşa, müdhiş bir zorba hâkimiyyeti altında kalan pâ- 
yıtahta karşı Anadolu’da Abaza Paşa ısyâniyle ortaya atılan millî metâlibin 
devlet düzeniyle alâkadâr en mühim maddesini ilk iş olarak ele almış ve dev
letin başındaki deliyi kaldırıp Anadolu’nun istediği şehzade Murad’m iclâsı için 
derhal istişarelere başlamıştır. Zâten Osmanlı imparatorluğunu inhilâlden kur
tarmak için artık başka çâre kalmamıştır : Çünkü Anadolu’dan başka Rumeli’de 
de bâzı valiler padişahın deliliğinden dolayı ferman dinlememiye başlamış
lardır. Fakat saltanat değişikliğinin mühim bir malî mahzuru vardır ; Askere 
dağıtılan cülûs bahşişi iki üç milyon altın tuttuğu halde, Hazîne bomboştur : 
Çünkü Birinci Ahmed’in ölümünden itibaren geçen 5 sene, 9 ay, 19 günde üç 
defa verilen cülûs bahşişleri Hazîneyi çok sarsmış olduktan başka, Vâlide-sul- 
tan’la Kara-Davud ve Mere-Hüseyn gibi vezir-i-a’zamların mevkilerini muhafa
za için bütün devlet ve saray hazîneleriyle vâridâtını ve hattâ Evkafı bile Ye
niçerilerle Sipâhilere yedirmeleri ve bu arada deli Mu^afa’nm da sokaklardaki 
ahaliden başka denizdeki balıklarla havadaki kuşlara Jsile altın serpip durması 
artık dördüncü bir cülûs bahşişine imkân bırakmanııştır. İşte bundan dolayı 
Şeyh-ül-lslâm Zekeriyyâ-zâde Yahyâ Efendi ile Anâdöltı ve Rumeli Kazaskerleri 
başta olmak üzere en mühim devlet erkânım toplayıp meseleyi müzâkereye ko
yan Kemankeş Paşa, hal’in zarûrîliğiyle bahşişin imkânsızlığı karşısında askerin 
ileri gelenleriyle anlaşıp bu seferlik bahşişten vazgeçmelerini te’mmden başka 
çâre bulamamıştır. Sultan Mustafa ancak işte bu sâyede hal’edilebilmiştir : Her 
halde Kemankeş-Ali paşa’nın bu hizmeti unutulmıyacak kadar büyüktür. — 
Bununla beraber, saltanat tebeddülünden sonra Ocak zorbaları sözlerine riâyet 
etmeyip bahşiş dırıltıları çıkardıkları için, saraym altın kaplarından sikke kesi
lerek bir cülûs bahşişi daha verilmiştir. — O sırada anasıyla beraber Davud- 
paşa sarayında bulunan Birinci Mustafa bundan bir gün evvel du günkü Dîvan 
bahânesiyle Topkapu sarayına nakledilmiş ve nihayet bu sabah kuıulan tahta 
yeğeni çıkarılırken kendisi de eskiden oturduğu dâireye tekrar kapatılmıştır.



Sultan Mustafa’nın bu İkinci saltanatı 1622 =  1031 senesi 19 Mayıs =  8 Receb 
Perşenbe gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 1 sene, 3 ay, 
22 gün sürmüştür : 1617 =  1026 senesi 22 Teşrinisânl =  23 Zülka’de Çarşanba 
gününden 1618 =  1027 senesi 26 Şubat =  1 Rebî’ül-evvel Pazartesi gününe kadar
3 ay, 4 gün süren ilk saltanatı da hesab edilmek şartiyle, Birinci Mustafa iki 
defada cem’an 1 sene, 6 ay, 26 gün saltanat sürmüş demektir. Her iki saltanatın
da da devlet işlerini gûyâ anası idare etmiş ve hakikatte ise kat’iyyen idare ede
mediği için Ocak zorbalarının her dediğini yaparak memleketin anarşi içinde kal
masına sebeb olmuştur.
1000 =  1591 — 1592 tarihinde dünyaya gelmiş olan Birinci Mustafa’nın bu ikinci 
hal’inde takriben 31 - 32 yaşlarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bilhassa Genc-Os- 
man faciasından itibaren şuuruna büsbütün halel gelen Sultan Mustafa’nın saray 
dehlizlerinde öteye beriye koşup her kapıyı vurarak Sultan Osman’ı çağırdığı ve 
onun gelip kendisini saltanat yükünden kurtarması için feryâd edip durduğu hak
kında bir rivayet vardır).
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(Bağdad fâtihi Sultan Murâd-ı Râbi’)

—  M. 1623 =  H. 1032 —  M. 1640 =  H. 1049 —

1623 =  1032

10 Eylül =  15 Zülka’de, Pazar: Dördüncü Murad’m cülûsu.

(Gün tarihindeki ihtilâf için bundan evvelki fıkraya bakınız. — Birinci Ahmed’in 
oğlu, Birinci Mustafa’nın yeğeni ve ikinci Osman’ın kardeşi olan Dördüncü Mu- 
rad bu sırada sağ olan kardeşlerinin en büyüğüdür: En kuvvetli rivayete göre 
babasının saltanat devrinde 1021 =  1612 senesinin 28 Cumâda-l-ûlâ =  27 Tem
muz Cuma günü Boğaziçin’deki «İstavroz bahçesi»nde dünyaya g-elmiş olduğuna 
göre, yaşmın 11 sene, 1 ay, 15 gün tuttuğu, yâni 12 yaşının içinde bulun
duğu sırada tahta çıkmış demektir. — «Fetret,, devrinde saltanatlarını ilân 
ettikleri halde Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı arâzisinin mecmûuna hiç bir 
zaman hâkim olamadıkları için padişahlar cedveline girmiyen Süleyman ve Mû- 
sâ Çelebilerle bâzı mükerrer saltanatlar sayılmamak şartiyle, Dördüncü Murad 
OsmanlI pâdişâhlarının on yedincisidir. Sultan Murad’ın anası meşhur «Mâh- 
peyker Kösem-Sultan»dır; Bu sırada hayatta bulunan Bâyezid, Süleyman, Ka
sım ve İbrahim isimlerindeki dört kardeşinden Kasım’la îbrahim de ayni ana
dandır; bâzı menbâlarda «Kösem-Vâlide>> şeklinde de anılan ve Osmanlı tari
hinde kadınlar saltanatının en mühim simâlarından olan bu Mâhpeyker-Sultan 
bir Rum papasının kızıdır ; Rumcadaki «Anastasya» isminin «Nasya» şeklinde 
bir kısaltmasına da tesadüf edilir. Küçük yaşta yetim kalınca Bosna beylerbe
yinin eline geçen Anastasya güzelliğinden dolayı saraya takdim edilip Birinci 
Ahmed’e haseki olmuş ve işte o tarihten itibaren yıldızı parlıyarak kocasından 
sonra oğullarından Dördüncü Murad’la Sultan İbrahim’in ve onlardan sonra da 
torunu Dördüncü Mehmed’in saltanat devrinde çok büyük nüfuz kazanmış ve 
hattâ bâzan bütün devlet idaresini eline almıştır. Madame de Gomez’in kaydine 
göre Birinci Ahmed’in vefatında verâset usulünün değişmesine ve bu suretle 
deli Mustafa’nın saltanatına Kösem-Sultan’ın çevirdiği entıikalar sebeb olmuş
tur : Onun bundan maksadı, kudretli bir şahsiyyet olan Genc-Osman’ı tahttan 
uzaklaştırarak kendi oğullarının saltanatına yol açmaktır; hattâ gene ayni 
menbâa göre «Hâile-i Osmâniyye,, bile bu müdhiş kadının eseridir ; Yukarda
1617 =  1026 vukuâtının «22 Teşrinisâni» fıkrasına ve 1622 =  1031 vukuâtı için
deki «19 Majns» fıkralarının birincisine bakınız. Dördüncü Murad en büyük Os
m anlI padişahlarındandır; İkinci Bâyezid’in devlet bünyesini hâricî ve dahilî tehli
keler içinde bırakan rehâvet devrinden sonra Yavuz’un şiddeti nasıl bir tarihî za
ruretse, Birinci Mustafa’nın memleketi anarşi içinde bırakan ikinci saltanatın
dan sonra Dördüncü Murad’ın o kanlı ve şiddetli idaresi de ayni mâhiyette bir 
tarihî zaruret sayılabilir. Sultan Murad devri bu bakımdan iki kısma ayrılır ; 
Kendisinin çocukluk ve ilk gençlik çağında devlet idaresi harîs olduğu kadar 
zeki ve müdebbir bir kadın olan Kösem-Vâlide’nin elindedir ; Dördüncü Mu- 
rad’ın içerde zorbaları ve dışarda düşman devletleri yıldırıp sindirerek Osmanlı 
imparatorluğunu çok büyük tehlikelerden kurtaran heybetli şahsiyyeti saltana



tının ancak son yıllarına tesadüf eden ikinci devrinde meydana çıkmıştır. 
Ecdâdından bir çoklarıyla babası Birinci Ahmed ve kardeşi İkinci Osman gibi 
Dördüncü Murad da şâirdir ; Bilhassa Hafız Paşa’ya yazdığı manzum mektup 
gibi bâzı eserleri çok kuvvetlidir. Şiir mahlası «Mûrâdi» dir.
Sultan Murad’ın fevkalâde olan kol kuvveti hakkında bir çok menkabeler riva
yet edilir : Fakat o demir gibi vücudunu içkiyle harâb ettiğine göre, her halde 
irâdesinin kolu kadar kuvvetli olmaması lâzımgelir).
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11/12 Kânunusâni =  20/21 Rebî’ül-evvel, Cuma/Cumartesi ge
cesi: Bağdad’m ihânet yüzünden sukutu. Ve netice itibariyle Irak’ın el
den çıkması.

(Bu kadar mühim bir vak’anm tarihinde bile birbiriyle te’lifine imkân olmıyan 
rivayetlerle ihtilâflar vardır; Meselâ Kâtib-Çelebi ile Müneccim-başı’da «2 Sa- 
fer 1033 =  25 Teşrinisâni 1623 Cumartesi», Naîmâ’da «5 Safer 1033 =  28 Teşri- 
nisâni 1623 SaU„ Kara-Çelebi-zâde’de «Evâil-i Sefer 1033=1623 Teşrinisâni sonları», 
Peçevi’de «12 Rebî’ül-evvel 1033 =  3 Kânunusâni 1624 Çarşanba>> vesâire gibi bir
birini tutmaz rivayetlere tesadüf edilir: Bunların birincisiyle sonuncusu arasında 
39 günlük muazzam bir fark vardır! Buna mukabil bâzı İran menbâlarında da 
bizim burada esas ittihâz ettiğimiz tarihten başka «19 Rebî’ül-evvel 10 Kâ
nunusâni Çarşanba» rivayetine de tesadüf edilir! O sırada Diyarbekir defterdar
lığında bulunduğu için Bağdad serdârlığına tâyin edilmiş olan Diyarbekir bey
lerbeyi Hâfız-Ahmed Paşa ile münâkaşalarından bahseden Fecevi’nin matbû nüs
hasındaki «12 Rebi’ül-evveb tarihine mukabil bizim gördüğümüz bir yazma nüs
hasında «21 Rebî’ül-evvel» tarihi mevcud olm.ak itibariyle, birincisinin bir tertip 
hatâsından mütevellit olması lâzımgelir; bu suretle bizim burada esas ittihâz et
tiğimiz tarihi Peçevî de te’yid ediyor demektir; bilhassa 2 ve 5 Safer rivayetlerinin 
yanlış olduğunu gösteren en mühim delil, Safavî hükümdarı Birinci Abbâs’ın Bag- 
dad önlerine ancak «1 Rebî’ül-evvel =  23 Kânunuevvel Cumartesi» günü gelmiş ol
masıdır: Bağdad’ın sukutu şâhın muvasalatından evvel değil, sonradır.
Bir taraftan Genc-Osman fâciasiyle Birinci Mustafa’nın kargaşalıklar içinde 
geçen ikinci saltanatı ve bir taraftan da 1622 =  1032 vukuatının ,,17 Teşrinievvel» 
ve 1623=1032 vukuatının «13 Mart» fıkralarında gördüğümüz Abaza paşa ısyânı 
taşrada bâzı valilerin merkezle olan alâkalarını gevşetirken Bağdad vilâyetin
de de anarşiye benzer bir vaziyet hâsıl olmuştur ; Bu vaziyet bilhassa askerî va 
mülkî idarelerin çarpışmasıyla tezâhüre başlamış gösterilir. O sırada Bağ
dad’m on iki bini bulan «Yerli-kulları»nın başında «Bekir-Sübaşı» isminde zen
gin ve zînüfuz bir kumandan vardır: Yusuf Paşa ismindeki vali buna nisbetle 
bir gölge gibidir ve hattâ iç-kaleye çekilmiş ve her işten elini çekmiş bir vazi
yettedir. Bir aralık Bekir-Sübaşı âsi bir aşireti te’dib için şehirden çıkınca Yu
suf Paşa bir rivayete göre «Mehmet Kanber Ağa,, ismindeki Azeb-ağasım elde 
edip Sübaşı’nın âilesini imhâ ettirdikten sonra kendisini artık şehre sokmamak 
için tertibât almışsa da, Bekir Ağa’nın bu vaziyetten haberdâr olan oğlu Derviş 
Mehmet Ağa hem babasına haber göndermiş, hem idaresinde bulunan askerle 
Mehmet Kanber Ağa’yı mağlûb edip iç-kaleye ilticâ mecburiyetinde bırakmıştır ; 
Bu meseleden vali Yusuf Paşa haberdâr olmadığı halde, bütün tertibâtın Bekir- 
Sübaşı’ya rakîb olan Kanber Ağa tarafından ittihâz edilmiş olduğu hakkında 
da bir rivayet vardır ; her halde muhakkak olan nokta, derhal şehre gelen Be
kir Ağa’nın Yusuf Paşa ile Mehmet Kanber Ağa’yı iç-kalede muhâsara etmiş 
olmasıdır; fakat Y'usuf Paşa büyük bir muvaffakiyetle huruç hareketleri bile 
yaparak mukavemet gösterdiği sırada, bir gün bir mazgaldan bakarken isâbet



«den bir kazâ kurşunuyla şehîd olmuş ve işte bunun üzerine kaleyi teslime mec
bur olan Kanber Ağa da iki oğluyla beraber Dicle’nin üstünde «Neft ile» tutuş
turulan bir kayığa konulup su ile ateş arasında çırpınarak idâm edilmiştir. Bu 
muvaffakiyet üzerine bütün muhalifleri kılıçtan geçiren Bekir-Sübaşı’nın sahte bir 
ferman okutarak valiliğini ilân ettiği hakkında da bir rivayet vardır; fakat İs
tanbul’a gönderdiği arîzada Yusuf Paşa’yı kabahatli gösterdikten sonra valiliğin 
kendisine tevcihini istemiş ve bu talebi kabul edilmediği için Bağdad beylerbey
liğine Diyarbekir’den ma’zul Süleyman Paşa tâyin edilmiştir. Bu Süleyman pa- 
şa’nın vilâyet idaresini teslim almak üzere yolda giderken gönderdiği mütesellim 
şehre sokulmadığı için geri dönüp Mardin’de paşasına iltihak ettiğinden bahsedi
lir! işte bunun üzerine Bekir-Sübaşı’ya karşı Bağdad serdârlığını Diyarbekir va
lisi Hâfız-Ahmed Paşa istemiş ve İstanbul hükümeti de Süleyman Paşa’yı maka
mına oturtmak şartiyle bu talebi kabul etmiştir.

Hâfız Paşa Bağdad’ı muhâsara edince, artık valilikten de, fazla bir mukavemet 
imkânından da ümidini kesen Bekir-Sübaşı OsmanlIlardan yüz çevirip Safavîlere 
el uzatmış ve Şâh-Abbâs’a «Abbas Ağa» isminde bir murahhas göndererek şehri 
teslime âmâde bulunduğunu ve Safavî tâbiiyyetine geçeceğini bildirmiştir. 
Pecevî’ye göre Bekir Ağa bu ihânet teşebbüsüne girişmeden evvel Hâfız-Ahmed 
Paşa’dan valiliğin kendisine tevcihini istemiş ve buna mukabil her yıl İstanbul’a 
«yüz bin guruş irsâliyye» göndereceği gibi, kendisine de pişkeşler takdim edeceği- , 
ni bildirmişse de, Hâfız Paşa kabul etmediği için Bekir Ağa nihayet Şâh-Abbâs’a 
mürâcaat etmiştir.

Vaktiyle Safavîlere âid olduğu halde Kanunî devrinde OsmanlIlar tarafından zab- 
tecîilmiş olan Bağdad’ın teslim teklifini bir müjde gibi karşılıyan Birinci Abbâs 
bu vesileyle tekmil Irak kıt’asmı istirdâd edip Şiîliğin «Makamât-ı-mubareke„si 
olan Necef’le Kerbelâ’yı Sünnî hâkimiyyetinden kurtaracağı için, Bekir Aga’nııı 
talebini derhal kabul edip kendisine on iki «terk»li bir Şiî tâciyle bir valilik men
şuru götürmek üzere Hemedan valisi «Safî-Kuli Han» idaresinde 300 kişilik bir 
lıey’et göndermiş ve bu hey’eti Bağdad’ın tesellümüne ve anahtarlarının getirilme
sine me’mur etmiştir. Bununla beraber, ihtiyâten bizzat harekete de karar veren 
Birinci Abbâs zevahiri muhafaza için bir Kerbelâ haccı ilân etmiş ve otuz bin 
kişilik bir orduyla hududu geçip Bağdad’a ilerlemiye başlamıştır.
„ Safî-Kuli Han»ın Bağdad’a geldiğini gören Osmanlı serdârı Hâfız paşa Bekir- 
Sübaşı’ya Rakka eyâletini teklif etmişse de kabul ettirememiş ve nihayet Sübaşı 
Bağdad’m İran’a ilhakını ilân eder etmez Hâfız Paşa Bekir Ağa’nın istediği Bağ
dad beylerbeyliği menşurunu içeri göndermekten başka çâre bulamamıştır.
Bu vaziyet üzerine artık «Bekir Paşa» ünvânını alan Sübaşı OsmanlIlardan sonra 
Safavîlere de ihânet etmiş, Safî-Kuli Han’ın istediği anahtarları vermeyip şâhm 
alâkasına teşekkürle elçileri iâde etmiş ve işte bundan dolayı Karçakay-Han’la 
diğer bir takım Safavî ümerâsının idaresindeki İran ordusu gelip Bağdad’ı muha
sara etmiştir. Derhal müdâfaaya geçen Bekir Paşa’nın en büyük hatası, Safavîle- 
rin Bağdad üzerine yürüdükleri sırada Hâfız Paşa’nın Diyarbekir’e çekilmesini 
istemiş olmasıdır : Bunun sebebi itimadsızlığıdır. Bununla beraber, bir müddet 
sonra erzak ve kuvvet istemiş, erzak yetiştirilmişse de yardım kuvvetlerine Safa- 
vîler mâni olmuşlardır.

Bekir Paşa’mn çok muvaffakiyetli bir müdâfaada bulunduğundan ve hattâ üç 
ay süren muhasarada kedi ve köpek etleri bile yenilecek dereceleri bulan iâjşe 
buhîânına rağmen mukavemette devam ettiğinden bahsedilir. Bununla berabeı-, 
müşkilât arttıkça firarlar başlamış, hattâ bâzı zâbitler bile Safavî ordusuna 
kaçarak içerdeki hâli düşman kumandanlarına anlatmışlardır. Kalenin sukutu
na sebeb olan ihânet vak’ası bile işte bu kaçak zâbitler vâsıtasıyla tertib' edil
miştir ; Rivayete nazaran bu zâbitlerin biri Bekir Paşa'nın «Nârin-kale» dedik
leri iç-kale muhâfızlığmda bulunan oğlu Derviş Mehmed’e gönderilmiş, Safavî-
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leri içeri aldığı takdirde şâhın Bağdâd valiliğini kendisine tevcih edeceği bildiril
miş, babasıyla devletine ihanet etmekten çekinmiyen bu hâin evlât o parlak tek
lifi derhal kabul ettiği için hemen kendisine bir valilik menşuru g-önderilmiş ve 
işte bunun üzerine o gece sabaha karşı kalenin ^küçük kapısından düşman as
kerini içeri almıştır : îç-kale bu gece sukut ettiği halde, şehrin ancak iki gün 
sonra düşman eline geçmiş olduğu hakkında da bir rivayet vardır. Bekir Paşa 
«bir mağara sûretlü sûrâhda» Bağdad defterdarı olan kardeşi Ömer Ağa ile be
raber yakalanıp şâhın huzûruna götürülünce hâin oğlu Derviş Mehmed’in orada 
oturmakta olduğunu görmüş ve Birinci Abbâs’ın :

— Niçün böyle yaman iş itdün? 
suâline karşı :

— Şâhum, yaman iş ben itmedüm : Bu veled-i zinâ itdi! 
demiş olduğu için, oğlu da kendisine :

— Sen Bağdad’ı virmeğe ahd idüp sözüne durmadun; Ben ol ahdi yerine getürüp 
virdüm!
diye mukabele etmiştir. — Birinci Abbâs’ın emri üzerine Şiilerle Sünnîlerin ayrı 
ayrı defterleri yapılmış ve bir çok Sünnîler şiddetli işkenceler içinde can vermiş
tir. En şiddetli işkencelerle öldürülenler Bekir paşa ile Bağdad Kadısı Ömer Nuri 
ve Câmi’-i-Kebir hatibi Mehmet Efendilerdir : Bunlardan Bekir Paşa bir demir 
kafes içinde yedi gün işkenceye uğratıldıktan sonra «bir kayığın etrâfına neft sü
rülüp» ateşlenerek Dicle’ye salınmış ve tıpkı bundan evvel kendisinin idâm ettir
diği Mehmet Kanber Ağa gibi ateşle su arasında öldürülmüştür! Kadı ile Hatib de 
«Sebb-1 Şeyheyn» teklifini reddedip şâhın yüzüne karşı söğüp saydıkları için, çe
neleri delinip birer hurma ağacına asıldıktan sonra yaylım ateşine tutulmuşlardır. 
Bununla beraber Bağdad valiliği Bekir Paşa’nın hâin oğluna kalmış değildir; 
Birinci Abbâs’ın çok haklı olarak :

— Pederine böyle hiyânet iden bî-rahm kâfirün bana ne hayrı olacak ?
diye bu mütereddi mahlûku Horasan’a sürdüğünden ve nihayet firar etmek -iste
diği için de idâm edildiğinden bahsedilir. Şâh-Abbâs Bağdad valiliğini bundan 
evvel elçilikle Bekir-Sübaşı’ya gönderildiğini gördüğümüz Hemedân valisi „Safi- 
Kulî Han» a tevcih ettikten sonra Necef’e gitmiş ve Karçakay-Han-ı da Musul 
ve Kerkük havalisinin işgali için şimale göndermiştir : Musul valisi Çerkes-Ah- 
med Paşa iki üç gün müdâfaada bulunmuşsa da, Kerkük valisi Bostan Paşa şehrj 
tahliye edip gitmiştir. İran’ın Musul valiliğine işgal kuvvetlerinin kumandan
lığında bulunan «Kasım-Sultan Avşarlu» tâyin edilmişse de, aradan biraz ge
çince Hâfız-Ahmed Paşa’nın 500 kişilik pişdar kuvvetine kumanda eden «Küçük- 
Ahmed), isminde bir sipâhi Musu! civârına yaklaşırken Kasım-Han Bağdad'a 
kaçmış ve bu suretle Musul tekrar Osmanlı hâkimiyyetine geçmiştir. Bununla 
beraber, Bağdad’ın ihânet yüzünden sukutu demek, Basra’dan mâada hemen 
tekmil Irak’ın elden çıkması demektir : Çünkü Safavî istilâsı Mardin civânna 
kadar dayanmıştır.
Bağdad şehri Kanunî Sultan Süleyman’ın «Irâkayn» seferinde 1534 =  941 sene
sinin 28 Teşrinisâni =  21 Cumâda-l-£ılâ Cumartesi günü fethedilmiş olduğuna 
göre, bu 1624 =  1033 senesi 11/12 Kânunusâni =  20/21 Rebî’ül-evvel Cuma/Cu
martesi gecesine kadar Milâdî takvim hesabiyle ve «gregorien» ıslâhâtından mü- 
tevellid on günlük fark da hesab edilmek şartiyle ilk defa olarak 89 sene, 1 ay,
4 gün OsmanlI idaresinde kalmış ve nihayet Dördüncü Murad ikinci defa olarak 
fethettiği için Osmanlı tarihlerinde «Fâtih-i Bâğdâd» ünvâniyle şöhret bulmuş
tur. İkinci Osman devrinde akdedilen son Osmanlı - Safavî sulhü İçin yukarda
1618 =  1027 vukuatının ,,26 Eylül» ve 1619 =  1028 vukuâtının da «18 Kânunu
sani,, fıkralarına ve Bağdad’ın istirdâdı için de aşağıda 1638 =  1048 vukuâtının 
«24 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız).
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3 Nisan =  14 Cumâda-l-âhire, Çarşanba: Vezir-i-a’zam Kemankeş 
Kaxa-Ali Paşa’nın idâmiyle Çerkes-Mehmet Paşa’nm sadâreti.

(Ali paşa’nın İdamına sebeb olarak Dördüncü Murad’ın cülûsunda başlıca âmil 
olmasından ve pâdişâhın devlet işlerini kavrıyamıyacak kadar küçük yaşta bu
lunmasından dolayı fevkalâde bir gurura kapılmış olduğundan, alenen rüşvet 
alıp memuriyetleri müzâyedeyle tevcih ettiğinden ve bilhassa kendisine rakîb ad
dettiği seleflerinden Halil ve Gürcü-Mehmet Paşaları Abaza ısyânında müşevvik 
gösterip tevkif ettirerek idâm ettirmek istediği halde mâsumiyyetleri meydana 
çıktığı için muvaffak olamadığından ve nihayet Bağdad’ın sukutu pâdişaha ak
settiği halde inkâr edip yalan söylediğinden bahsedilir; bütün bunlara rağmen 
Birinci Mustafa’yı hal’ettirmek suretiyle devlete büyük bir hizmette bulunmuş 
olduğu muhakkaktır: Muhtelif me îj^yetlerinden dolayı «Vecîh-ü-vakuur vezîr-i 
sâhib-şuûr» şeklinde de tavsif edilir. — Kemankeş-Ali Paşa bu gün ikindiden 
sonra saraya dâvet edilip orada idâm edilerek «emvâli müsadere» olunmuştur : 
Sadâret müddeti 1623 =  1032 senesi 30 Ağustos =  4 Zülka’de Çarşanba günün
den bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 7 ay, 4 gündür.
Kara-Ali Paşa’nın yerine Vezir-i-a’zam olan Çerkes-Mehmet Paşa Şam valiliğin
den Kubbe-vezirliğine yükselmiş ihtiyar, namuslu, muktedir ve cesur bir devlet 
adamıdır : Sadâreti üzerine hem Abaza gailesini bastırmıya, hem Bağdad’ın is- 
tirdâdına me’mur edilerek Serdâr-ı-Ekrem olmuştur).

28 Mayis =  10 Şa’ban, Salı : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Çerkes-Mehmet Paşa’nın İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi Serdâr-ı-Ekrem’in ilk hedefi Erzurum’da 
ısyân edip Anadolu’nun mühim bir kısmına hâkim olan Abaza Paşa’nın tenki
lidir : Bu ısyân için yukarda 1622 =  1032 vukuâtınm «17 Teşrinisani» ve 1623 =
1032 vukuâtınm da «13 Mart» fıkralarına bakınız. — Yeniçeri-ağasıyla Kapu-kul- 
ları ve diğer asker sınıflarıyla Anadolu ve Karaman beylerbeyleri de serdârın 
maiyyetine verilmiştir. — Müneccim-başı «Gurre-i-Şa’bân =  19 Mayıs Pazar» ta
rihini gösterir. — Yeni Vezir-i-a’zamın hareketi üzerine eski Vezir-i-a’zamlardan 
Gürcü-Mehmet Paşa Sadâret-Kaymakamlığma tâyin edilmiştir).

17 Haziran =  1 Ramazan, Pazar : Serdârın Üsküdar’dan hare
keti.

(Üsküdar karargâhında geçen 20 gün son hazırlıklara hasredilmiştir).

Mayıs - Temmuz =  Şa’ban - Şevval : Kırım ısyânı.

(Bu sırada Kırım hanlığında bulunan üçüncü Mehmet-Giray’la Kalgaylığında =  
Veliahdliğinde bulunan küçük kardeşi Yavuz Şahin-Giray bir çok mâceralar ge
çirmiş şahsiyyetlerdir: Bunların bütün mâcerâları eski Kırım hanı Cânibek- 
Giray’a karşı rekabet ve isyanlarıyla alâkadardır. Mehmet-Giray vaktiyle Câni- 
be-Giray’a mağlûb olduktan sonra bir takım vaidlerle İstanbul’a getirilmiş, 
bir rivayete göre o zamanki Vezir-i-a’zam Arnavut Nasuh paşa tarafından Os
manlI tahtına bile çıkarılması tasavvur edilmiş ve nihayet Birinci Ahmed’in gö
züne girip maiyyetine katılmış, bir aralık Edirne’de tertib edilen bir sürgün avın
da pâdişâhın kovaladığı geyiği okla vurduğu için gözden düşüp Yedi-kule’ye 
hapsedilmiş ve bunun üzerine «Yavuz» lâkabiyîe anılan kardeşi Şahin-Giray da 
korkusundan İran’a kaçıp maiyyetiyle beraber Birinci Abbâs’a ilticâ ederek u
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zun zaman orada kalmış ve hattâ bir rivayete göre Şiî mezhebine bile girmiştir: 
Yukarda 1614 =  1023 vukuâtmm «17 Teşrinievvel» fıkrasma da bakmız. Genc- 
Osman tahta çıktığı gün Mehmet-Giray Yedi-kule zindanından kaçmışsa da 
takib edilip yakalandıktan sonra Rodos’a sürülmüş ve nihayet Birinci Mustafa 
devrinde devletin başına açtığı belâlarla meşhur Vezir-i-a’zam Arnavut Mere- 
Hüseyn’in iltizâmiyle Kırım hanlığına tâyin edilince Irandaki kardeşi de Kı
rım’a dönüp Kalgay olmuştur. Birinci Mustafa’nın ikinci saltanatından zuhur 
eden isyanlarla karışıkhklar bâzı eyâlet valilerini bile baştan çıkarırken, Meh- 
met-^iray gibi kendi nesebini Osmanlı hânedânından daha parlak bulan bir hü
kümdarın İstanbul’a karşı itâatsizliklere başlaması pek tabiîdir. OsmanlIlara 
sadakatle ithâm ettiği Kırımlılara karşı çok şiddetli zulümlerle işe başlıyan 
Mehmet-Giray kardeşiyle elbirliği ederek Dördüncü Murad’ın cülusunu tebrik 
edip hediyeler takdimine giden iki Rus elçisini idâm ederek hediyeleri zabtet- 
miş ve nihayet ötedenberi göz koyduğu Osmanlı tahtını zabtetmek için Edirne 
üzerinden İstanbul’a yürüyecek büyük bir ordu toplamıya başlamıştır; Bilhassa 
bu son şâyia üzerine Mehmet-Giray derhal azledilip yerine Rodos’da oturan 
eski Kırım hanı Câmbek-Giray tâyin edilmiş ve Rodos’dan İstanbul’a getirilip 
dört kadırga ile ve bir mıkdar askerle Kefe’ye gönderilmiştir; Yeni hanın iclâ- 
sma me’mur olan bu askerin serdârı vezir Haşan Paşa ve onun «kafadârı» 
yâni muavini de İbrahim Paşa’dır. Bu hey’etle bu kuvvet Kefe’ye varınca pek 
tabiî olarak ferman dinlemiyen Mehmet-Giray’ın muhalefetiyle karşılaşmış, 
Cânıbek-Giray tahta çıkarılamamış ve mesele İstanbul’a arzedilince Kapdan-ı- 
deryâ Receb Paşa kumandasında Akdeniz’e çıkmak için hazırlanan donanma 
derhal Karadeniz’e sevkedilmiştir. işte bu suretle Kefe’de toplanmış olan Re
ceb, Haşan ve İbrahim Paşalarla Kefe beylerbeyi Mehmet Paşa müşterek î;ir 
mektup yazıp Mehmet-Giray’la kardeşine nasihat ederek Kırım yerine Mora ilo 
Hersek vilâyetlerini teklif etmişlerse de red cevabı aldıkları için har'oetmek 
mecburiyetinde kalmışlaidır: Fakat Mehmet-Giray’ın toplamış olduğu yüz bin 
tatarla 8 - 1 0  bin Kazak askerine mukabil Osmanlı paşalarının kumandasındaki 
asker mevcudu on binden aşağı olduğu için, harb harekâtı iki ay kadar sürün
cemede kalmış, kara harekâtında donanmadan pek istifade edilememiş ve ni
hayet Kefe önlerinde son bir zafer kazanan Mehmet-Giray oraya da gireıek o 
kadar çok esir almıştır ki rivayete nazaran «bir âdem bir çapçak bozaya satıl
mış,, ve hattâ Serdâr Haşan Paşa ile Kafadar İbrahim Paşa şehîd düşmüşlerdir! 
Bu vaziyet üzerine Kırım’dan vazgeçip bir Osmanlı vilâyet merkezi olan Kefe’yi 
kurtarmıya karar veren Kapdan-ı-deryâ Receb Paşa Mehmet-Giray’la muhabe
reye girişip kendisini hanlığında ibka eden bir menşur göndermiş ve Mehmet- 
Giray da 300 atlı ile istikbâl ettiği hanlık menşûrunu öpüp başına koyduktan son
ra elindeki esirlerle topları iâde etmiştir. Fakat bu anlaşmayla gaile bitmiş değil
dir: Otuz bin atlı ile harekete geçen Yavuz Şâhin-Giray Akkerman, Kili, İsmail 
ve Yerköyü gibi Osmanlı kalelerine karşı şiddetli bir akın yaparak o tarafları yı
kıp yakmış ve nihayet Babadağı’na taarruz edeceği sırada Genc-Osman devrin- 
denberi özü ve Silistre valiliklerinde bulunan Nogay beylerinden Arslan-oğlu 
Kantemir-Mirzâ tarafından Tuna boylarında müdhiş bir bozguna uğratılıp bütün 
kuvvetleri imhâ edilmiştir : Şâhin-Giray’ın bu bâdireden bir kayıkla kaçıp kur
tulduğu rivayet edilir. Kırım’da bulunan gebe karısı şişe geçirilip ate.?te yakıla
rak idâm edildiğinden dolayı çok haklı ve şiddetli bir intikam almış olan Kante- 
mir Paşa için yukarda 1621=1030 vukuâtınm „8 Eylül», «23/24 Eylül» ve «9 Teş
rinievvel» fıkralarına bakınız. — Şa’ban =  Mayıs ayından Şevval =  Temmuz 
sonlarına kadar süren Kırım vukuâtınm gün tarihleri belli değildir).

20 Temmuz =  4 Şevval, Cumartesi : Kazakların Yeniköy ve Sarı
yer akım.

(Donanmanın Kırım’da bulunmasından istifade eden Don-Kazakları elli yahut

330 K R O N O L O J İ  1624 =  ıo33



yüz elli şayka ile Karadeniz'den Boğaziçi’ne giriç Yeniköy’le Sarıyer’de yağma
cılık ettikten sonra bir kaç dükkân yakarak yangınlar çıkarmışlar ve Segban- 
başı’nın kumandasında İstanbul’dan gemilerle sevkedilen Bostancılarla Seg-baniar 
mukabeleye başlayınca hemen denize açılıp kaçmışlardır; Kazak ric’atinin orta
lık karardıktan sonra olduğu hakkında da bir rivayet vardır. Bâzı ecnebi men- 
bâlanna göre cür’etin bu derecesi İstanbul halkı arasında hem hayret, hem leh
lilere karşı büyük bir hiddet uyandırmış ve İstanbul’da bulunan Lehistan teba
ası tehlikeli anlar geçirmiştir. — Bu vak’a üzerine BizanslIların Türk donanma
sına karşı Haliç medhaline gerdikleri meşhur zincirin Karadeniz boğazına götü
rüldüğü hakkında bir rivayet vardır; Boğaz tahkimatı da takviye edilmiştir. — 
Bir kaç gün sonra daha kuvvetli bir donanmayla tekrar gelen Kazakların Boğaz 
medhalindeki feneri yakıp gittikleri de rivayet edilir. — Bu vak’ayı bundan bir 
gün sonra gösteren bir rivayet de vardır).

5 Eylül =  22 Zülka’de, Perşenbe: Kayseri civarında Karasu mu
harebesi ve Abaza Paşa’nm mağlûbiyeti.

(Bu muharebenin tarihini Müneccim-başı bir gün sonraya ve Hammer de «16 
Ağustos =  2 Zülka’de Perşenbe» gününe müsâdif gösterirse de, babasıyla beraber 
harbe bizzat iştirâk etmiş olan Kâtib-Çelebi’nin burada esas ittihâz ettiğimiz 
rivayeti tercih edilmiştir. — Serdâr-ı-Ekrem ilkönce Konya ovasına gelip yirmi 
gün kalmış ve oradan Abaza Paşa’ya bir nasihat mektubu göndermişse de hiç bir 
te’siri olmamıştır : Büyük bir tenkil ordusunun ilerlemekte olduğunu haber alan 
Abaza Paşa bil’akis mukabeleye karar verip Kayseri’ye doğru hareket etmiş ve 
hattâ gene bu sırada Niğde şehrini de işgal ettirmiştir. — Bu vaziyet üzerine Ser- 
dâr-ı-Ekrem Kayseri üzerine hareketle bundan bir gün evvel ikindi vaktine doğru 
o civarda bulunan «Karasu-köprüsü),ne gelmiş, o gün ehemmiyetsiz müsâdemeler 
olmuş ve nihayet bu günkü büyük muharebede Abaza Paşa ordusu tamamiyle bo- 
zuhnuştur: Bu bozgunluğun sebebleri âsilere yardım için çağırılan Türkmen oy
maklarının harbe iştirâk etmemesi, evvelce Abaza Paşa’ya iltihak etmek mecbu
riyetinde kalan Sivas valisi Tayyar-Mehmet Paşa ile Şarkî-Karahisar valisi Mur- 
taza paşa’mn harb esnâsmda el birliği edip askerleriyle beraber karşı tarafa geç
meleri, OsmanlI topçusunun üstünlüğü ve nihayet gene harb esnâsmda Abaza Pa- 
şa’nın yedek atlarından biri elden kaçıp başı boş kalınca âsilerin Paşa’yı maktul 
düşmüş sanıp kaçışmıya başlamaları gibi vak’alarla izah edilir. — Abaza Paşa hazî
nelerini kurtarıp Erzurum’a kaçmış, askerlerinden bir çoklan yakalanıp kılıçtan 
geçirilmiş ve bu vesileyle Yeniçeriler kendilerini imhâ etmek istiyen âsilerden in- 
tilıam alarak bir çok Türk kanı dökmüşlerdir: Hattâ bu kanlı günün akşamı bir 
«Mum-donanması» ile tes’id bile edilmiştir! — Serdâr-ı-Ekrem, Abaza Paşa’nın 
arkasından Tercan ovasına kadar ilerleyip Erzurumu muhasara etmek istemişse 
de, mevsim ilerlemiş ve araya bâzı tavassutçular da girmiş olduğu için, Erzurum 
beylerbeyliği gene Abaza Paşa’da kalmak ve ancak eskiden olduğu gibi kaleye iki 
bin Yeniçeri konulmak şartiyle sulh akdedilmiştir; Abaza Paşa’nın ikinci isyanı 
için aşağıda 1626=:1036 vukuâtının «1 Kânunuevvel» ve 1627 =  1036 vukuâtının 
da «17 Ağustos» fıkralarına bakınız).
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Kânunuevvel =  Rebî’ül-evvel : Cennet-oğlu ısyânmın tenkili.

<Karası =  Balıkesir taraflarında başına mühim kuvvetler toplandığından bahse
dilen Cennet-oğlu yahut Cennet-karı-oğlu «reâyâyı sıyânet bahanesiyle» ısyân



eden bir sipahidir: Bir hükümdar sülâlesine mensub olduğundan da bahsedilen 
Cennet-oğlu Karası’dan başka Aydın ve Saruhan taraflarım da istilâ etmiş ve 
hattâ oralardaki mahallî Osmanlı kuvvetlerini mağlûb etmiştir. Bu vaziyet üze
rine İstanbul hükümeti Sadâret-kethudâsı Kanlu-Mehmed Ağa’yı paşalıkla Ser
asker ve eski Anadolu beylerbeyi Dişlenk-Hüseyn Paşa’yı da ona muavin tâyin 
ederek bir mıkdar kuvvetle şevketmiş, Midilli, Bergama ve îçel taraflarından da 
asker toplanmış ve nihayet Mağnisa ovasında iki taraf karşılaşınca OsmanlIların 
kuvvetlerine mağlûb olan Cennet-oğlu Denizli’ye kaçmışsa da orada yakalanıp iş
kencelerle öldürülmüş ve adamlarından ele geçenler de kazıklanmıştır).

1625 =  1034

28 Kânunusâni == 18 Rebî’ül-âhir, Sah: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Çerkes-Mehmet Paşa’nın ölümü.

(Yukarda 1624 =  1033 vukuatının «5 Eylül,, fıkrasında tasviye suretini gördüğü
müz Abaza paşa gailesinden sonra Tokat kışlağına çekilip Bağdad’ın istirdadı 
için askerî hazırlıklar yapılması hakkında her tarafa emirler gönderen Mehmet 
paşa ihtiyarlığıyla yorgunluğuna inzimam eden mesane hastalığından ölmüştür. 
Naîmâ ile Hammer’de görülen «18 Rebî’ül-evvel 1034 — 29 Kânunuevvel 1624 Pa
zar» tarihi yanlıştır: O sırada Tokat’da bulunan Peçevî İbrahim Efendi bizim bu
rada esas ittihâz ettiğimiz tarihi gösterir.
Doğruluğu ve iktidâriyle mâruf olan Çerkes-Mehmet Paşa’nın sadâreti 1624 =
1033 senesi 3 Nisan =  14 Cumâda-1-âhlre Çarşanba gününden bu güne kadar Mi
lâdî takvim hesabiyle tam 9 ay, 25 gün sürmüş ve bu müddet zarfında en mühim 
iş olarak Anadolu gailesini yatıştırmıştır.
Tokat kışlağında bulunan Yeniçeri ağası Husrev Ağa ile Baş-defterdar Bâki Pa
şa «Mühür-i-Hümâyûn»u İstanbul’a gönderirken oradan tâyin edilecek bir Vezir-i- 
a’zamın ordu başına gelmesi bir hayli zamana muhtaç olduğundan bahsederek ev
velce Irak serdârlığmda bulunmuş olan Diyarbekir beylerbeyi Hâfız-Ahmed Paşa’- 
nın serdârlıkla Sadârete getirilmesini tavsiye etmişlerdir).

8 Şubat =  29 Rebî’ül-âhir, Cumartesi: Diyarbekir beylerbeyi Mü- 
ezzin-zâde Hâfız-Ahmed Paşa’nm ilk sadâret ve serdârlığı.

(Çerkes-Mehmet Paşa’nın yukarıki fıkrada gördüğümüz ölüm haberi İstanbul’a 
gelince Sadâretle Serdârlık o sırada Sadâret-Kaymakamlığmda bulunan eski ve- 
zir-i-a’zamlardan Gürcü-Mehmet paşa’ya teklif edilmişse de kabul etmediği için, 
Tokat’daki ordu erkânının tavsiyesi mucibince «Mühr-i-Hümâyûn» Diyarbekir 
beylerbeyi Müezzin-zâde Filibeli Hâfız-Ahmed Paşa’ya gönderilmiştir. Bir Po
mak müezzinin oğlu olan Hâfız-Ahmed paşa güzel sesli bir hanende ve ayni za
manda şâir olduğu için göze girerek çabuk parlamıya başlamıştır; Hâfız Paşa’nın 
bundan evvel bulunduğu Irak serdârlığı için yukarda 1624 =  1033 vukuâtımn 
«11/12 Kânunusâni» fıkrasına bakınız. Bu ilk sadâretinden sonra Birinci Ahmed’in 
kızlarından Ayşe-Sultan’la evlenerek Dördüncü Murad’a enişte olan Ahmed Paşa 
münevver bir devlet adamı olmakla beraber mühim bir asker değildir).

5 Mayıs =  27 Receb, Pazartesi : Bağdad seferine çıkan Serdâr-ı- 
Ekrem’in Diyarbekir’den Cülek ordugâhına çîkması.

(Cülek^Çülek ovası Diyarbekir civarındadır. — Burada Bağdad’ın istirdâdı me
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selesini görüşmek üzere toplanan harb meclisinde Hâfız Paşa:

— Kal’anun miftâhı ceybümdedür!
gibi büyük bir söz söylemişse de, elde bulunan dört büyük topu kâfi görmesi ve 
bilhassa «dâne ve barut hususunda ihtimam itmemiş )> olması muhtelif menbâlarda 
tenkid edilir. — Ordunun Diyarbekir’den Musul-Altınköprü-Kerkük yoluyla hare
ket etmesi takarrür etmiştir. — Bu sırada Gürcistan’da Safavî hâkimiyyetine 
karşı büyük bir isyan çıkmış ve bâzı Gürcü beyleri Vezir-i-a’zamın Bağdad’ı bı
rakıp Gürcistan üzerine yürümekle Safavîlere karşı daha büyük bir darbe indirmiş 
olacağından bahsetmişse de, Hâfız Paşa bu mülâhazayı doğru bulmayup Ba- 
tum beylerbeyi Ömer paşa’yı bilhassa Gence ve Karabağ taraflarına taarruz et
mek üzere bir mıkdar askerle Gürcistan serdârlığına me’mur etmekle iktifâ et
miştir. — Ordu henüz Cülek sahrasında iken Altınköprü’de 10 bin kadar düşman 
askeri toplandığını haber alan Vezir-i-a’zam bunlara karşı Karaman beylerbeyi 
Çerkes-Hasan Paşa kumandasında 4 bin kişilik bir müfreze göndermiş, Kızılbaşlar 
mağlûb edilip Kerkük’e kadar koğalanmış ve nihayet orası da Istirdâd edilmiş
tir. — Ordunun Bağdad’a muvâsalatı için aşağıda 1625 =  1035 vukuatının «11 Teş- 
rinisâni» fıkrasına bakınız).

1625 =  1035 

Teşrinievvel =  Muharrem : Karadeniz’de Kara-Harman zaferi.

(Kara-Harman Köstence’nin şimalindedir. — Kapdan-ı-deryâ Receb Paşa’nın ku
mandasında Kazak korsanlarına karşı sevkedilen Osmanlı filosu 43 parça kadırga 
ve çekdiriden ibarettir; aylardanberi düşmanı tarassutla meşgul olan bu gemilerin 
yarısı sakatlanıp su almıya başladığı İçin, bu kanlı deniz muharebesine ancak 20-21 
gemi iştirâk etmiştir : Buna mukabil Kazakların ince-donanması 350 şaykadan 
mürekkeptir ve bir şaykada elli tüfekçi vardır. — Kazaklar Kara-Harman açıkla
rında bulunan Osmanlı filosuna sürü hâlinde saldırıp her kadırga ve çekdiriyi 20-30 
şayka ile çevirmişler, Türk gemilerine ve bilhassa üç fenerinden belli olan Kapdan- 
paşa gemisine tırmanıp çok şiddetli ve kanlı bir harbe girişmişlerdir; o sırada hava 
sâkin olduğu için Osmanlı donanmasının manevra yapmak imkânından mahrum 
olmasına mukabil kürekle işliyen düşman şaykalarının hareket üstünlüğü de var
dır. Buna karşı Türk gemileri şiddetli bir topçu ateşi açmışlar ve nihayet esmiye 
başhyan rüzgârdan da istifade ederek o muazzam Kazak donanmasını şaşılacak 
bir muvaffakiyetle mağlûb etmişlerdir; bu muharebede ancak «otuz kadar» düş
man gemisi kurtulabilmiş, 172 gemi zaptedilmiş ve mütebakisi batırılmıştır: De
nizden toplanarak alınan esirlerin sayiaı 781 gösterilir. — Bu muvaffakiyet, yıllar- 
danberi Türk sâhillerine musallat olan Kazaklara karşı kazanılmış en parlak za
fer sayılır: Boğaziçinde Yeniköy’le Sarıyer’i tahrife eden son Kazak akım İçin yu
karda 1624 =  1033 vukuâtmın «20 Temmuz» fıkrasına bakınız. — Osmanlı donan
ması Safer =  Teşrinisani içinde İstanbul’a dönmüş ve Receb Paşa ile arkadaşları 
hil’atlerle taltif edilmiştir. _  Receb Paşa’nın bundan üç sene evvel Kazaklara 
karşı kazandığı ilk zafer için yukarda 1622 =  1031 vukuatının «1 Teşrinievvel» 
fıkrasına bakınız).

11 Teşrinisani =  10 Safer, Salı : Ordunun Bağdad’a muvasalatı ve 
A ’zamiyye kalesinin zabta.

(Yukarda 1625 =  1034 vukuatının „5 Mayıs» fıkrasında Diyarbekir’den Cülek 
karargâhına çıktığını gördüğümüz Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Hâfız-Ah- 
med Paşa Cülek’de orduyu toplayıp hazırlıklarını bitirmiş ve o tarihten 6 ay, 
7 gün sonra Bağdad önlerine varmıştır. — îmâm-ı-A’zamın türbesinden dolayı
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«A’zamiyye» denilen kasaba Bağdad’ın 4 kilometre şimaligarbîsinde ve Dicle’nin 
şark sâhilindedir: Buradaki kale derhal işgal edilerek muhafızı idâm olunmuştur).

12 Teşrinisâni =  l l  Saf er, Çarşanba: Bağdad önlerinde ilk Os- 
manh - Safavî müsademesi.

(A ’zamiyye’den Bağdad üzerine yürüyen ordunun ileri kollarıyla şehirden çıkan 
bir Safa.vî kuvveti arasında geçen bu müsademe düşman kuvvetinin kaleye çe
kilmesiyle neticelenmiştir).

13 Teşrinisâni =  12 Safer, Perşenbe : Bağdad muhasarası.

(Bağdad muhafızlarından mühim bir kısmının «Meşhed-i-Ali =  Necef» ziyâretine 
gittikleri Serdârın daha Diyarbekir önlerinde bulunduğu sırada haber alınmış ol
duğu için, Diyarbekir beylerbeyi vezir Murad Paşa on beş bin askerle ve bunla
rın Necef’den Bağdad’a avdetlerine mâni olmak vazifesiyle yola çıkarılmışsa da 
bu vazife ifa edilememiş ve hattâ netice itibariyle Bağdad kalesi eskisinden fazla 
takviye edilmiştir. — Yukarda 1625 =  1034 vukuâtınm «5 Mayıs» fıkrasında gör
düğümüz gibi «Kal’anun miftâhı ceybümdedurb diye böbürlenerek 90 - 100 bin 
kişilik bir ordu ile yola çıkan Hafız Paşa Bağdad’ın istirdadına dört topla gel
diği için topsuzluktan çok sıkıntı çekilmiştir; bunu telâfi için ilk iki ay içinde 52 
lâğım kazılmışsa da düşman hepsini keşfettiği için hiç bir fayda görülmemiş, el
deki toplarla açılan küçük gedikler mahsurlar tarafmdan kolayca kapatılmış, mu- 
hâsaramn 72 nci günü bir lâğım patlatılarak açılan gedikten umumî bir hücum 
yapılmışsa da içerde ikinci bir sûrla bir hendek hazırlanmış olduğu için muhacim
lerin bir kısmı bataklıklarda telef olup ric’at edilmiş ve nihayet asker Bağdad 
anahtarlarınm cebinde olduğundan bahseden Vezir-i-a’zamla alaya başlamıştır).

1626 =  1035

29 Mart =  1 Receb, Pazar: Birinci Abbâs’m otuz bin kişililc bir 
imdad ordusuyla Bağdad önlerine gelişi.

(Bu vaziyet Osmanlı ordusunu iki ateş arasında bıraktığı için, Hâfız p aşa bir 
harb meclisi toplamış, bu mecliste muhâsaranın kaldırılması lüzumundan bahse
dilmişse de Yeniçeri zâbitleri yüksekten atıp tutarak :

_ Biz cümle km luruz, Bağdad alınmayınca meterisden çıkm ak ihtimâlimUz
yokdur! r : r--.'- ■■■'
dediklefl için Sipâhi zorbaları' da onlara iltihak etmiş ve nihayet barut ve- mti- 
himflftat azaldığı halde 'mu-hâsaramn devamına karar verilmiştir: Aişağıda bu 
senenin «3 Temmuz» fıkrasına da b a k ın ız.'—  Bu karar üzerine Istahfeül’dan is- 

timdâda mecbur olan H âfız P aşa’nın Dördüncü Murad'a gönderdiği meşhur 

manzum mektup işte bu sıralarda yazılm ıştır: , .

Aldı etrâfı adû imdâda asker yok mudur . .
Din yolunda baş virir bir mârd server yok mudur

matlaiyle söze başlıyan Hâfız Paşa çok şiddetli bir lisan kullanmaktadır ;

Def’-i bîdâda tekâsülden garaz ne bilmezüz 
Derd-i mazluman suâl olmaz mı mahşer yok mudur
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Bu manzum mektuba Sultan Murad’ın verdiği manzum cevap için aşağıda
1626 =  1036 vukuâtmm «1 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız).

39 Nisan =  2 Şa’ban, Çarşanba: Bağdad önlerinde Osmanlı ve 
Safavî ordularının ilk mUsâdemesL

(Şâh-Abbâs’la Hâfız Paşa’mn Bağdad önlerinde üç muharebesi vardır : Bundan 
sonraki iki muharebe gibi bu ilk müsâdeme de neticesiz kalmıştır).

3 Temmuz =  8 Şevval, Cuma : Bağdad muhâsarasının kaldırıl
ması ve ordunun avdeti.

(1625 =  1035 senesi 13 Teşrinisâni =  12 Safer Perşenbe gününden bu güne kadar 
tam 7 ay, 20 gün süren Bağdad muhasarasının kaldırılmasına sebeb, Osmanlı or
dusunun top, mühimmat ve iâşe bakımlarından müşkil bir vaziyette bulunmakla 
beraber hem kaleye, hem şahın ordusuna karşı koymak mecburiyetinde kalması 
ve nihayet Yeniçerilerin:
— Orduda me’kûlât kısmından nesne yok: At, eşek kalmadı! Nice bir otururuz? 
diye ayaklanmalarıdır: Halbuki yukarda bu senenin «29 Mart» fıkrasında gör
düğümüz gibi, şahın ordusu geldiği zaman akdedilen harb meclisinde ric’at fikri
ne i’tirâz edip Bağdad alınmayınca meteristen çıkmıyacaklarını söyliyenler de 
gene Yeniçerilerdir! — Birinci Abbâs’ın Bağdad önlerine muvâsalatından bu güne 
kadar geçen 3 ay, 5 gün içinde bir taraftan harbedilmekle beraber, bir taraftan da 
mütemadiyen elçiler teâti edilerek sulh müzakeresine girişilmiş ve nihayet Necef, 
Kerbelâ ve Hille Safavilerde kalmak şartiyle Bağdad'ın OsmanlIlara terki takarrür 
etmişse de. Yeniçeri isyanı üzerine Serdârın avdete karar verdiğinden haberdâr 
olan Şâh-Abbâs derhal caymış ve hattâ bu şartı kabul ettiği hakkında eline bir 
mektup verdiği Osmanlı elçisi Mustafa Ağa’yı atına bindikten sonra tekrar huzu
runa celbedip mektubunu geri alarak ;

— Mustafa Ağa, Serdâr Bağdâd üzerinden kalkdı, gitdi : Giden askere kal’a 
virmek bizüm şânumuza düşmez! Var yörü, gördüğünü söyle!
diye O s m a n lI  elçisini elleri boş göndermiştir! — Yeniçeriler isyan çıkardıkları za
man Hâfız Paşa’mn şâha giden elçi gelinceye kadar sabretmeleri için çok yalvar
dığı halde söz geçiremediği rivayet edilir. — Bu uzun muhâsara esnâsında gerek 
Anadolu’dan, gerek Basra’dan bir mıkdar top getirtilmiş ve nihayet bu gün ordu 
yo^ çıkarken bunlar kısmen tahrib edilmiş ve kısmen dg yere gömülmüşse de 
sonradan Saİavîler tarafından bulunup çıkarılmıştır. — Takriben sekiz ay süren 
bu büyük teşebbüsün yegâne neticesi Kerkük’ün iştirdâdından İbaret, kalmıştır; 
Musul evvelce istirâd edilmiş olduğu için, bu sırada Irak'ın şimaliyle cenubü Os
manlI idaresinde ve yalnız ortadaki Bağdad havâlişi Safavî işgalinde demektir). .
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1626 =  1036

1 Kânunuevvel —  12 Rebî’ül-evvel, Salı: Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Mü^zin-zâde Hâfız-Ahmed Paşa’nm azliyle Halil Pafa’nm 
Sadâreti.

(Hâfız Paşa’nın azline sebeb, İstanbul’daki ' düşmanlarmin Bağdad muvaf- 
fakıyetsizliğini istismâr ederek kendisini pâdişâhın gözünden düşürmüş olma
larıdır; yukarda 1626 =  1035 vukuâtmm «29 Mart» fıkrasında gördüğümüz gibi, 
Bağdad önlerine şâhın ordusu geldiği zaman Hâfız Paşa’nın iki ateş arasında



Jtalarak Dördüncü Murad’a şiddetli bir lisanla yazılmış manzum bir istlmdadnâ- 
mesi de padişahla paşanın arasını açan ikinci bir sebeb sayılır. Sultan Murad’ın:

Hâfızâ Bağdâda imdâd itmeğe er yok mudur 
Bizden istimdâd idersün sende asker yok mudur

matlaiyle başlıyan manzum cevabında;
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Bu-Hanîfe şehrin ihmâlünle vîrân itdiler 
Sende âyâ gayret-î din û Pegember yok mudur

ve bilhassa:

Rüşvet île cünd-i îslâmı perîşân eyledün
îşidilmez mi sanursun bu haberler yok mudur

gibi çok şiddetli ithamlarla tekdirlere tesadüf edilir; gene ayni manzum cevaptaki;

Bir Alî-sîret veziri şimdi serdâr eyledüm
Hızr-u-Peygamber muin olmaz mı rehber yok mudur

beyti de Hâfız Paşa’nın azliyle Halil Paşa’nın sadâretine âittir. Henüz 15 yaşının 
idinde bulunan Dördüncü Murad’ın lisana ve bilhassa nazm tekniğine bu kadar 
kuvvetle hâkim olması, her halde onun da kardeşi Genc-Osman gibi pek erken 
inkişâf ettiğini ve eski Osmanlı şehzadelerinin ne kadar sağlam bir tahsil ve ter
biye gördüklerini gösterir. — Hâfız Paşa büsbütün menkub olmuş değildir : İs
tanbul’a gelince ikinci vezirliğe tâyin edildikten başka, pâdişâhın hemşirelerinden 
Ayşe-Sultan’la evlendirilerek Osmanlı hânedânına dâmad da olmuştur. — Halil 
Paşa ile beraber İstanbul’a dâvet edilen sâbık Yeniçeri-ağası Boşnak Husrev Ağa 
da Kubbe-vezirliğine tâyin edilmiştir : Çabuk parlıyan bu Husrev Ağa’nın sadâre
tiyle serdârlığı için aşağıda 1628 =  1037 vukuâtınm «6 Nisan» fıkrasına bakınız. 
Hâfız-Ahmed Paşa’nın bu ilk sadâreti 1625 =  1034 senesi 8 Şubat =  29 Rebî’ül- 
âhir Cumartesi gününden bu gfüne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 1 sene, 10 
ay, 21 gün sürmüştür.
Ermeni dönmelerinden olan yeni Vezir-i-a’zam Halil Paşa’nm bu tarihten on sene 
evvel Birinci Ahmed, Birinci Mustafa ve İkinci Osman devirlerinde 2 sene, 3 ay,
2 g^n süren ilk sadâreti için yukarda 1616 =  1025 vukuâtınm «17 Teşrinisâni» 
fıkrasına bakınız. — Karasu muharebesinde mağlûb olup Erzurum’a çekildikten 
sonra valilikte ibka edilerek yatıştırılmış olduğunu yukarda 1624 — 1033 vukuatı
nın «5 Eylül» fıkrasında gördüğümüz Abaza Paşa Bağdad seferi esnâsında vazi
yeti müsâid bularak yeniden ısyâna başlayıp her tarafta Yeniçerileri imhaya kal
kışmış olduğu için, Halil Paşa bu gaileye nihayet vermek üzere serdârlık vazifesi
ne de me’mur olmuştur ; Abaza Paşa, Halil Pâşa’nın yetiştirmesi olduğa için, veli
nimetinin nasihatiyle yola gelebileceği ümid edildiğinden ve hattâ Halil Paşa'nm 
işte bundan dolayı sadârete getirildiğinden de bahsedilir).

4 Kânunuevvel = : 15 Rebî’ül-evve!, Cuma : Yeni Vezit-i-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem Halil Paşa’nın Abaza Paşa ısyânını bastırmak üz«re 
İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Mevsimin sakal bıyık donduracak derecelerdeki şiddetine rağmen Serdârın se
fere çıkması, bahar beklendiği takdirde ısyânın daha fazla genişlemek ihtimâ



linden dolayıdır. Halil Paşa’nın emrinde Anadolu ve Rumeli askerleriyle Yeniçeri 
ve Sipahi sınıflarından büyük bir ordu toplanmıştır: Fakat bunların mühim bir 
kısmı serdâra Haleb’de iltihak etmiştir).
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8 Mart =  20 Cumâda-l-âhire, Pazartesi: Adana valisi Küçük- 
Hüse5Ti Paşa’nın idânu.

(Bugün Adana’ya vâsıl olan ■ Serdâr-ı-Ekremin Hüseyn paşa’yı idâm ettirmesi, 
Abaza taraf darlığıyla ithâm edilmesindendir).

24 Mart =  7 Receb, Çarşanba : Serdârın Haleb’e muvâsalatı.

(Halil Paşa Beylerbeyi sarayına inmiş ve ordu toplanması burada ikmâl edil
miştir).

4 Temmuz =  20 Şevval, Pazar : Serdânn Haleb’den Gök-meydan 
karargâhına çıkışı.

(Halil Paşa ordu toplanıp son hazırlıklar ikmâl edilinceye kadar Haleb şehrinde
3 ay, 11 gün kalmıştır).

14: Temmuz =  1 Zülka’de, Çarşanba : Ordunun Haleb önlerinden 
Diyarbekir’e har^eti.

(Serdârın maksadı, ikinci defa olarak ısyân eden Erzurum beylerbeyi Abaza 
Paşa’yı lüleyle yahut muharebeyle tenkil etmektir : Yukarda 1626=1036 vukuâ- 
tının «1 Kânunuevvel ,̂ fıkrasına da bakınız).

7 Ağustos =  25 Zülka’de, Cumartesi : Ordunun Diyarbekir önleri
ne muvâsalatı.

(Haleb’den Diyarbekir’e 24 günde gelen ordunun «Cîran tepesi»nde mevzi aldığı 
rivayet edilir).

17 Ağustos =  5 ZülMcce, Salı: Anadolu beylerbeyi Dişlenk-HSiseyn 
Paşa’nın Ahıska’yı Safavî muhâsarasmdan kurtamuya gönderilmesi ve 
Abaza Paşa’nm taarruzundan dolayı bu teşebbüsün neticesîzliği.

(Ahıska’mn bin kişilik bir Safavî kuvveti tarafından muhâsara edilmiş olduğM 
haber alındığı için Dişlenk-Paşa Ser-asker tâyin edilip maiyyetine muhtelif eyâ
let valileri verilerek 4-5 bin askerle bu gün yola çıkarılmıştır. Serdâr ayni za
manda Abaza Paşa’ya da Kerkük valisi Bostan Paşa’yı gönderip Ahıska’ya yar-! 
dım ettiği takdirde affedileceğini ve kendisinin de İran seferine çıkacağını bil
dirmişse de, Abaza Paşa bu teklifi Ser-askerlik kendisine verilmek ve kendi as
kerinin Yeniçerilere itimâdı olmadığı için ordu kuvây-ı-külliyeai Muş üzerin
den hareket etmek şartiyle kabul edeceğini söylemiş ve Serdâr-ı-Ekrem de bu 
şartları bir takım bahânelerle reddetmek gafletini göstermiştir! — Bu sırada

F. : 22



Abaza tarafdarlannın ellerine geçen bir ulağın üstünde Serdârın Abaza paşa’yı 
hileyle öldürtmek için yazdığı bir mektup bulunmuştur; işte bunun üzerine Aba
za Paşa Dişlenk-Hüseyn Paşa’ya Erzurum Kadısmı gönderip bu nâmerdâne tu
zaktan şikâyet etmişse de, Hüseyn Paşa’nın Kadı Efendi’sri bir takım tahkir 
sözleriyle koğması Abaza’yı büsbütün alevlendirmiştir. Gene bu sırada Ahıska’nın 
muhâsaradan kurtarılması için Abaza Paşa’ya yardım etmiş olmak bahânesiyle 
İstanbul’dan Erzurum’a sekiz jrüz Yeniçeri gönderilmiş, Abaza bunların gelme
sine ses çıkarmayıp istedikleri zaman şehre girip çıkmalarına bile göz yummuş, 
fakat nihayet bu askerin kendisine karşı sûikasd için gönderildiğini casusların
dan anlayıp bir sabah erkenden ânî bir baskm hareketiyle hepsini kılıçtan ge
çirmiştir. Tabiî bu vaziyette Abaza Paşa zorla çileden çıkarılmış demektir : İşte 
bunun üzerine askerinin başına geçip Dişlenk-Hüseyn Paşa üzerine yürüyen Aba
za Paşa bir hamlede parlak bir zafer kazanarak Dişlenk’i öldürdükten başka 
maiyyetindeki paşaların hepsini esir etmiş ve bütün Yeniçerileri kılıçtan geçir
miştir. Ahıska kalesinin işte bundan dolayı yardımsız kalarak sukut ettiğinden 
bahsedilir : Istirdâdı için aşağıda 1628 =  1038 vukuâtımn «22 Eylül» fıkrasına 
bakınız).

8 Eylül =  27 Zülhlcce, Çarşanba : Erzurum üzerine yürüyen Ser
dârın üıca’ya muvâsalaf^.

(Ilıca, şimdiki Erzurum vilâyeti merkez kazâsında bir nâhiye merkezidir. — 
Yukanki fıkrada gördüğümüz bozgundan çok müteessir olan Halil paşa’nın bu 
hareketten maksadı, Abaza Paşa’ja Erzurum’da muhâsara etmektir).
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12 Eylül =  1 Muharrem, Pazar : Ordunun Ihca’dan Erzurum’a 
gelişi,

(Abaza Paşa Erzurum’da derhal müdâfaa vaziyetine 'geçmiştir).

15 Teşrinievvel =  4 Safer, Cuma ; Erzurum muhasarası.

(Ordunun Erzurum önlerine muvâsalatından bu muhâsara tarihine kadar geçen 
33 gün içinde Abazalıların huruç hareketlerinden dolayı bir takım müsademe
ler olmuşsa da, orduda top mevcud olmadığı için muhâsara kurulamamıştır : 
Kalenin bu gün kuşatılabilmesi, etraftan bir kaç top getirilebilmiş olmasmdan- 
dır).

25 Teşrinisani =  16 Rebî’ül-evvel, Perşenbe: Neticesiz bir muhâsa
radan sonra ordımun Erzurum’dan Tokat kışlağma hareketi.

(41 gün süren bu muhâsaramn neticesiz kalması her şeyden evvel topsuzluktan 
ve ondan sonra da mevsimin şiddetiyle yukarda 1627 —  1036 vukuâtımn «17 Ağus
tos» fıkrasında gördüğümüz bozgundanberi askerin mânevijfyâtı çok bozulmuş 
olmasındandır. — Muhâsaradan evvel müsâdemelerle geçen 33 gfün de hesab 
edilmek şartiyle ordunun Erzurum önlerinde geçirdiği müddetin mecmûu 74 
gün tutmaktadır).



20 Itânunuevvel =  11 Kebî’ül-âhir, Pazartesi : Ordunun Tokad’a 
muvasalatı.

(Bu çok çetin ric’at esnâsında kar fırtınalarıyla soğukların şiddetinden pek çok 
asker ve hayvan telef olduğu gibi, orduyu takibe kalkışan Abaza Paşa da ağırlık
ları zaptedip bir çok asker kırmıştır).

1628 =  1037 O S M A N L I  T A R İ H Î  339

1628 =  1037

6 Nisan =  1 Şa’ban, Perşenbe: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Efcrem 
Halil Paşa’nın azliyle Husrev Paşa’nın sadâreti ve serdârlığı.

(Halil Paşa’nm azline sebeb, Abaza Paşa’ya karşı muvaffakıyetsizliği ve Erzu
rum seferinin bir fâcia şeklini almış olmasıdır : Çok ihtiyar olan bu Ermeni dön
mesinin bu ikinci ve sonuncu sadâreti 1626 =  1036 senesi 1 Kânunuevvel =  12 
Rebî’ül-evvel Sah gününden bu güne kadar tam 1 sene, 4 ay, 5 gün sürmüş vb 
azlinden sonra da boş kalmayıp dördüncü vezir olmuştur. — Yeni Vezir-i-a’zam 
ve Serdâr-ı-Ekrem Boşnak Husrev Paşa, Hâfız Ahmed Paşa’nın Bağdad seferin
de Yeniçeri-ağalığından azledildikten sonra ve bu tarihten 1 sene, 4 ay, 6 gün 
evvel Kubbe-veziri olmuş ve genç bir serdâra ihtiyaç görüldüğünden dolajn. bir
denbire Sadâret makamına çıkarılmıştır: Hattâ kıdemsizliğinden dolayı ilkönce 
Diyarbekir valiliğiyle yola çıkarılarak İzmit’e vardığı zaman «Mühr-i-Hümâyûn» 
un peşinden yetiştirilip orada kendisine teslim edildiği bile rivayet edilir. Alâjâş 
ve gösterişi çok seven bu müdhiş zâlim :

«Katl-i nüfûs ve hetk-i perde-i nâmûsa bi-t-tab’ mâil olmağın ifrât-ı cevr-ü-si- 
tem ve vefret-i irâka-i dem ve kesreti ezâ vu inâ sebeb-i nâzâm-ı âlem olmak 
zu’miyle nice bîgünâhı tu’me-i şemşîr itmiş,,
şeklinde tasvir edilen «mağrûr-u-bîbâk, nehhâb-u-seffâk» ve bilhassa «bir hûnî- 
tabîat kimse», yâni kanlı bir tedhişçidir. Zeki ve muktedir olmakla beraber, ih- 
tirâsımn zekâ ve iktidârından çok fazla olduğu da muhakkaktır: Aşağıda 1628 
=  1038 vukuâtının «22 Eylül» ve 1632=1041 vukuâtının da «11 Mart» fıkralarına 
bakınız).

31 Mayıs = : 27 Ramazan, Çarşanba: Cânibek-Giray’m Kırım 
hanlığı.

(Yukarda 1624 =  1033 vukuâtının «Mayıs - Temmuz,, fıkrasında ısyânmı gördü
ğümüz Kınm hanı Mehmet-Giray’la Kalgay =  Veliahd olan kardeşi Yavuz Şâhin- 
Giray İstanbul hükümetine karşı yeniden cephe almıya başlamış oldukları için 
her ikisi de azledilip bu gün eski Kınm hanı Cânibek-Giray tekrar hanlığa ve 
kardeşi Devlet-Giray da kalgayhğa tâyin edilip Kapdan-ı-deryâ vezir Haşan Pa- 
şa’nın kumandasındaki donanmayla Kefe’ye gönderildiği gibi, vüzerâdan Ba- 
nalukah-Hüseyn paşa kumandasında karadan gönderilen ordu da yardıma me’  ̂
mur edilmiştir : Osmanlı kuvvetlerine mukavemet edemiyen Mehmet ve Şâhin- 
Giraylar Kazaklara ilticâ edip yirmi bin kişilik bir orduyla tekrar Kırım’a gel
mişlerse de, harb esnâsında Mehmet-Giray kurşunla vurulunca Şâhin-Giray tek
rar kaçmıştır. — Donanma İstanbul’a dönerken bir Kazak filosu mağlûb edilip 
dört yüz esir alınmıştır).



1 Haziran =  28 Ramazan, Perşenbe : Yeni Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem H«srev Paşa’nm Tokad’a muvasalatı.

(Sadâret mührünü îzmit’de almış olduğunu yukarda bu sene vukuâtımn „6 
Nisan» fıkrasmda gördüğümüz Husrev Paşa yoluna devam ederek bu gün To
kat önlerinde ordu kurmuştur : Bütün yol boyunca tedhiş siyaseti tâkib ederek 
her yerde kan döktüğünden bahsedilir).
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22 Temmuz =  30 Zülka’de, Cmnartesi: Husrev Paşa ordusunun 
Tokat’dan Erzurum’a hareketi.

(Yukarda 1627=1037 vukuâtmm «15 Teşrinievvel» ve «25 Teşrinisani» fıkrala- 
rmda gördüğümüz Erzurum muhâsarasma muvaffakiyetle mukavemet etmiş 
olan meşhur âsi Abaza Paşa’nın daha o zamandanberi Safavî hükümdarı Birin
ci Abbas’la münasebete girişip OsmanlIlara karşı ondan yardım istediği rivayet 
edilir. Abaza Paşa bilhassa bu sırada Husrev Paşa’nın hareket haberini ahnca 
oğlu İbrahim Bey’in riyâsetinde kethudâsı Çopur-Bekir ve hazînedân Küçük- 
Abaza vesaireden mürekkep 150 kişilik bir hey’et gönderip tekrar istimdâd 
etmiş ve Şâh-Abbâs da Muhammed-Ziyâd oğlu Kaçar ve Yûsuf-Sultan kuman
dasında bir yardım kuvveti yolladıktan başka Korçu-başı Isâ-Han’ı her ihtimâle 
karşı Safavî ordusunun başında Azerbaycan’a sevketmiştir. Bu vaziyet Tokat’da- 
ki orduya aksedince -.
— Eger müsâraat olunmazsa Erzurum dahî Bağdad gibi düşman eline d ü^ek  
mukarrerdür!
denildiği için Husrev Paşa orduyu kaldırıp büyük bir sür’atle Erzurum üzerine 
yûrümiye başlamıştır).

2 Ağustos =  1 ZüJhicee, Çaı^nba : Ordunun Sivas’a hareketi.

(İstanbul’dan Samsun yoluyla gelen ve «her biri yirmişer çift câmûs ile» çekilen 
on iki büyük top Sivas’a varmış olduğu için, bu gün ordu ileri hareketine ie- 
vam etmek üzere Koçhisar’a doğru yola çıkmıştır).

15 Ağustos =  14 Zülhicce, Sah : En büyük Osmanh münşM Veysî’- 
nin ölümü.

(Eski OsmanlI inşâsımn en büjmk mümessili ve münşilerin piri sayılan Vey^’nin 
asıl ismi „üveys-ibni-Mehmetndir : Alaşehirli Kadı-Mehmed’in oğlu olan Veysî 
969 =  1561 — 1562 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 66  ̂ 67 yaşlannda 
ölmüş demektir : 68 yaşında gösterilmesi Hicrî takvim hesabına göredir. Baba- 
sımn mesleğini tâkib etmiş olan Veysî muhtelif kadılıklarda bulunmuş ve bil
hassa yedi defa üsküp kadılığında bulunduktan sonra orada ölmüş olması 
«Üskûbî» lâkabiyle anılmasına sebeb olmuştur. Ayni zamanda kuvvetli bir şâir 
olan Veysî’nin dîvâm matbu değildir. Bilhassa hicviyyeleri çok kuvvetlidir. Eîser- 
lerinin en meşhuru olan ve „Siyer-i Veysî» ismiyle anılan «Dürret-üt-tâc fî sîreti 
Sâhib-il-Mi’râc» Mehmet Ali Paşa devrinde Mısır’daki Bulak matbaasında ba
sılmıştır : Bursalı-Tâhir Bey Bevân-odası kütüphânesinde müellifin el-yazısıyla 
«Siyer>>in yalmz birinci cildi mevcûd olduğundan bahsederse de, hususî kütüp- 
hânemizde Veysî’nin yazısıyla iki cildi tam bir nüshası vardır : Fakat büyük 
münşî bu eserinin ikinci cildini ikmâl edemeden ölmüştür, mezan Üsküp’dedir).



30 Ağustos =  29 Zülhicce, Çarşanba : Serdâr-ı-Ekrem’in Emırum 
önlerine muvâsalatı.

(Abaza taraf darlarına karşı tedhiş yerine mülâyemet ve hattâ güler-yüz siyaseti 
göstererek onları efendilerinden ayırmak istiyen Husrev Paşa evvelce gönder
diği kuvvetlerle Erzincan’ı kolayca teslim aldıktan sonra, 26 Zülhicce=27 Ağus
tos pazar günü Hasankale muhâfızı Arnavut Deli-Yusuf Paşa’dan gelen mek
tupta ordunun Erzurum önlerine yirmi günden evvel gelemiyeceğini tahmin edip 
ona göre davranan Abaza Paşa’yı gaafil avlamak üzere çok sür’atli hareket 
tavsiye edildiği için bir kaç bin askerle Çamurlu konağından derhal yola çık
mış, orduyla ağırlıkların getirilmesine Defterdar Bekir Paşa’yı me’mur edip 
2 - 3  gün içinde muhâsara topları Erzurum önüne yetiştirilmediği takdirde mes’- 
ûl olanların idâm edileceğini söylediği için ordu erkânı ağır topları «San’at-ı 
cerr-i eskaal ile çekdirüp,, Husrev Paşa’nın muvasalatından bir gün sonra yetiş
tirmişlerdir! — Serdârın cebrî yürüyüşle dört günlük mesafeyi iki günde kat’et- 
tiğinden bahsedilir. — Kale hâricindeki mühimmâtiyle askerinin ve zahiresiyle 
hayvanlarının bir çoğunu içeri almıya vakit bulamıyan Abaza Paşa derhal içeri 
çekilip kale kapılarını kapattırmış ve yirmi gün hesabı doğru çıkmadığı için 
gaafil avlandığını anlamıştır).
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5 /6  Eylül ^  6 /7  Muharrem, Salı/Çarşanba gecesi: Erzurum mu
hasarası.

(Bu muhâsara bâzı menbâlarda «6 Muharrem» ve bâzılarında da «7 Muharrem» 
tarihinde başlamış gösterilir; Naîmâ:
«Muharremün altıncı günü gice meterise girilüp kal’a muhâsara olunup toplar 
kuruldu»
demekte olduğuna göre, bu bir günlük ihtilâfın «6/7 Muharrem gecesi»nden mü- 
teveîlid olması lâzımgelir. — Serdârın karargâhı «E>eve-bo3mu»nda kurulmuş ve 
kale her tarafından kuşatılmıştır. — Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi Abaza 
Paşa’mn askerlerini kendine celbetmek istiyen Husrev Paşa kale içine gizlice bir 
adam sokup onlara vazifeler va’detmiş olduğu için, bu sefer artık müdâfaa im
kânından ümitlerini kesmiş olan Abazalılar takım takım dışan kaçmıya başla
mış ve ilk çıkanlardan «birkaç yüzünün bölük sipâhîsi» olması diğerlerine de 
emniyet telkin ettiği için müdâf ilerden bir çoklan dışarı «can atmışlar »dır. 
Abaza Paşa’mn teslim müzâkeresine girişmesi işte bu yüzdendir).

22 Eylül 23 Muharrem, Cuma ; Abaza Paşa’mn teslim olması.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz vaziyet üzerine teslim olmaktan başka çâre bu- 
lamıyan Abaza paşa 19 Muharrem =  18 Eylül Pazartesi günü kerâmetine inan
dığı için mürşid sıfatiyle yanında bulundurduğu Kayserili Şeyh-Seyyid-Abdürra- 
him Efendi’nin riyâsetinde eşraf ve ulemâdan altı kişilik bir hey’et teşkil et
miş, bunlar «kefen der-gerden» kaleden çıkıp karargâha gelerek Vezir-i-a’zam 
ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa ile teslim şartlarını müzâkereye başlamış ve 
dört günlük uzun bir müzâkereden sonra Abaza Paşa’nm «nefsine ve mâline 
ve etbâına bir zarar olmamak şartiyle» affI kabul edilmiştir. Nihayet işte bu 
«Cum’a günü salâ vakti alay ile» şehirden çıkan Abaza-Mehmet Paşa merâsim- 
le karşılanıp hil’atle taltif edilmiş ve adamlarına da derecelerine göre Bölük-ağa- 
lığı ve Cebecilik gibi vazifeler tevcih edilmiştir. — Altı senedir devam edip du
ran ve Genc-Osman’ın intikamı nâmına Anadolu’da bir çok kanlar dökülme
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sine sebeb olan Abaza Paşa gailesi Husrev Paşa’nın tedbirli hareketi sayesinde 
İşte bu suretle nihayet bulmuştur : Abaza’nın hüviyyetiyle ilk isyanı için yukar
da 1622 =  1032 vukuatının «17 Teşrinisani» fıkrasına bakınız. — Bir sene evvel 
sukut etmiş olan Ahıska’nın da bu muvaffakiyet üzerine Safavîlerden kolayca 
istirdâd edilmiş olduğu rivayet edilir ; Yukarda 1627=1036 vukuâtının «17 Ağus
tos fıkrasma da bakınız).
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3/3  Teşrinievvel =  3 /4  Saf er, Pazartesi/Sah gecesi: Büyük muta
savvıf Şeyh Aziz Mahmud Hüdâî Efendi’nin ölümü.

(2 Saf er Salı gecesinden bahsedilirse de, hakikî takvimde o ayın 2 nci günü 
Pazara tesadüf ettiği için bu rivayet «3 Saf er» şeklinde tashih edilmelidir: O 
günün akşamı Salı gecesidir. — Üsküdar’da yerleşip tekke kurmuş olduğu için 
«üsküdârî» lâkabiyle anılan bu büyük velî hakikatte Sivrihisarlı olmakla bera
ber, Seferihisarlı ve Koçhisarlı olduğu hakkında da bir takım rivayetler vardıı. 
Bâzı menbâlarda yaşı «yüzden mütecâviz» ve bâzılannda da «doksan İki» gös
terilmekle beraber, 950=1543—1544 doğum tarihine göre 85 yaşında irtihâl etmiş 
olması lâzımgelir. — Evvelce müderrislik ve Şam, Mısır ve Eursa’da nâiblik gibi 
vazifelerde bulunmuş olan Mahmud Hüdâî Efendi’nin tasavvufa intisâbı bir ta
kım rüyalarla izah edilir; Hüdâî Efendi «Celvetiyye» tarîkatinin en büyük 
pîridir. — Asıl ismi «Seyyid-Mahmud» olduğu halde «Aziz» ve «Hüdâı» sıfatları 
lakaptır. — Bir Tefsir’le Arapça ve Türkçe otuz manzum ve mensur eser bırak
mış olan Mahmud Efendi Üsküdar’daki iskele câmiiyle Fatih ve Sultanahmet 
câmilerinde vâızlık etmiş ve pâdişâhlarla hükümetlerden halk tabakalarına ka
dar bütün muâsırları üzerinde çok bü3rük ve hayırlı bir mürşid nüfuzu kazan
mıştır : Meselâ Abdest alırken Birinci Ahmed’in ibrikle su döktüğü ve Vâlide- 
Sultan’m da havlu tuttuğu rivayet edilir. Tekkesi mânevî bir emniyet ve selâ
met ©cağı hâline geldiği i în, tâkîbâta uğrıyan bâzı vezirler oraya iltica ede
rek canlarını kurtarmışlardır. Efendi’nin Genc-Osman’a olan nasihatleri için 
yukarda 1622 =  1031 vukuatının «18 Mayıs» fıkrasına bakınız. — Büyük bir şâir 
olan Aziz Mahmud Efendi’nin mutasavvıfâne şiirleri çok kuvvetlidir; bunların 
içinde :

Alaldan gönlüm ol şûhrî cihânum
Gönülsüz dürür oldu tende cânum

beyti gibi zarif ifâdeli ince hislere pek çok tesadüf edilir. — Bir rivayete göre 
Mahmud Hüdâî Efendi merhum Kanunî’nin torunu ve Mihrimah-Sultan’m kızı 
Ayşe Hanım-Sultan’la evlenmiş ve bu Hanım-Sultan kendisinden çok evvel vefat 
etmiştir).

14 Teşrinievvel =  15 Safer, Cumartesi : Ordunun Erzurum’dan İs
tanbul’a hareketi.

(Abaza Paşa ısyânımn tenkili ve Bağdad’ın istirdâdı için eski Vezir-i-a’zamlar- 
dan Çerkes-Mehmet paşa’nın 1624 =  1033 senesi 28 Majns =  10 Şa’ban Saü gü
nü İstanbul’dan Üsküdar’a geçişinden bu güne kadar tam 4 sene, 4 ay, 18 gün
dür mütemâdî bir sefer hâlinde bulunan payitaht askerinin artık İstanbul’a avdet 
arzusu kabul edilerek bu gün Erzurum’dan yola çıkılmıştır : Abaza Paşa da 
Vezir-i-a’zamla beraberdir).



9 Kânunuevvel =  12 Rebî’ül-âhir, Cumartesi: Erzurum seferinden 
dönen Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nuı İstanbul’a 
avdeti.

(Gün tarihinde ihtilâf vardır: Meselâ Kâtib-Çelebi «23 Rebî’ül-âhir=20 Kânunu
evvel Çarşanba>>, Solakzâde «16 Rebî’ül-âhir =  13 Kânunuevvel Çarşanba» ve 
Naîmâ da «12 Rebî’ül-âhir =; 9 Kânunuevvel Cumartesi» gününü gösterir; Naîmâ 
Vak’anüvis olduğ-u 1-çin burada onun rivayeti tercih edilmiştir; Hammer’de de 
bu tarih vardır. Peçevî, Kara-Çelebi-zâde vesaire gibi diğer bir takım menbâ- 
larda gün tarihi yoktur. — Sivas ve Ankara üzerinden bu gfün askerle beraber 
Üsküdar’a vâsıl olan Husrev Paşa’nın bu seferi, Diyarbekir valiliğine gitmek 
üzere İzmit’e vardığ:ı zaman 1628 =  1037 senesi 6 Nisan=l Şa’ban Perşenbe günü 
Sadâretle Serdârlığra tâyininden bu güne kadar tam 8 ay, 3 gün sürmüştür. — 
Abaza gailesini tesviye ettiğinden dolayı İstanbul’da parlak merâsimle karşıla
nan Husrev Paşa’mn zafer alayında kendisinin «önünce giden,, Abaza-Mehmet 
Paşa’dan başka son zamanlarda İran şâhı Birinci Abbâs’ın ona yardım için gön
derdiği halde Kars valisi Köse-Sefer Paşa tarafından esir edilmiş olan Safavî ” 
kumandam «Şemsî-Han» da vardır. — Husrev paşa’nın delâletiyle affedilmiş 
olduğundan bahsedilen Abaza Paşa Dördüncü Murad’m huzûruna kabul edilip 
«Şeref-i pâybûs» ile müşerref olunca, Peçevî’ye göre pâdişâhın itâbiyle başlıyan 
şöyle bir muhavere geçmiştir :
— Kâfir! Bu senün ısyânun ne idi?
— Devletlü Pâdişâhum, Yeniçeri merhum karındaşunuzu katlitmeğle cümle beğ- 
lerbeğler kanın taleb itmeğe kâğıdlaşduk ve ittifak itdük : Kulunuz ikaamet 
itdüm, anlar yan çaldılar ve bendenüzü pareden itdiler; yohsa bir abaza kölesi 
pâdişâh olası değül idüm! Üzerüme gelen vüzerânun sözlerinde sebât olmaduğun 
bilürdüm; can korkusuyla serfürû etmedüm; emr Pâdişâhun : İşte boynum, 
işte kılicun!
— Var imdi, Kâfir, Çün haddün bilürmüşsün, seni afvitdüm.
Tabiî bu affin hakikî sebebi, Abaza Paşa’nın hânedan gayretiyle ayaklanmış ol
masıdır. — Bir kaç gün sonra Bosna beylerbeyliğine tâyin edilen Abaza-Mehmet 
Paşa’nın âkıbeti için aşağıda 1634 =  1044 vukuâtının «23/24 Ağustos» fıkrasına 
bakınız).

1629 =  1038

10 Haziran ;= 18 Şevval, Pazar : «Hemedan ve Bağdad seferi»ne 
çıkan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nm İstanbul’dan 
Üsküdar’a geçişi.

(Bu seferin hedefi Bağdad’m istirdâdıdır ; Bağdad kalesinin sukutu için yukar
da 1624 =  1033 vukuatının «11/12 Kânunusâni» fıkrasına ve eski Vezir-i-a’zam- 
lardan Hâfız-Ahmed Paşa’nın bundan ewel neticesiz kalan Bağdad seferi için 
de 1625 =  1034 vukuâtmın «5 Mayıs» ve 1626=1035 vukuâtının «3 Temmuz» fık
ralarına bakınız).

9 Temmuz =  18 Zülka’de Pazartesi : Ordunun Üsküdar’dan hare
keti.

(Husrev paşa Üsküdar karargâhında bir ay son hazırlıklarla meşgul olmuş ve 
bu müddetin başında kadırgalarla Payas’a sevkedilen 1.8 büyük topun karadan 
nakline Haleb beylerbeyi me’mur edilmiştir).
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1629 =  1039

21 Ağustos =  1 Muharrem, Salı: Ordunun Konya’ya muvasalatı.

(Burada yedi gün kalınmıştır. — Yollarda tedhiş siyaseti yüzünden bir çok mü
him şahsiyyetleri idâm ettiren Husrev Paşa «Haccâc-ı-Zâlim yolunu tutmuş» 
sayılır).

20 Eylül =  1 Safer,'Perşenbe : Ordunun Haleb’e muvasalatı.

(Haleb önlerindeki Gök-meydan’da ordu kurulmuştur).

2 Teşrlıdsâni =  15 Rebî’ül-evvel, Ckıma: Ordunun Diyarbekir’e 
muvasalatı.

(Burada 15 gün kalınmıştır).

18 Teşrinisâni =  1 Rebî’ül-âhir, Pazar : Ordunun Diyarbekir’den 
Musul’a hareketi.

(Diyarbekir beylerbeyi Halıcı-zâde Mustafa Paşa çarhacılığa me’mur olmuştur).

17 Kânunuevvel =  1 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi : Ordımun Musul’a 
muvasalatı.

(Şehir önünde ve nehir kenarında ordu kurulmuş ve yukarda 1629 = : 1038 vuku- 
âtmın «9 Temmuz» fıkrasında İstanbul’dan deniz yoluyla Payas’a sevkedUdiğini 
gördüğ'ümüz muhâsara topları burada teslim alınmıştır. — O havâlide misli gö
rülmemiş bir yağmur yüzünden Dicle ve Fırat nehirleri taşıp her tarafı müdhiş 
bir tufan kaplamış, Elcezire kıt’ası muazzam bir deniz hâlini almış, tepeler su
ların ortasında adalar gibi kalmış ve bu yüzden daha ileri gidilemiyerek suların 
çekilmesi beklenmiştir).

1630 =  1039

28 Kânunusâni =  13 Cumâda-l-âhire, Pazartesi : Ordunun Musul’
dan hareketi.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz tufan yüzünden 42 gün Musul’da sularm çekil
mesi beklenmiştir ; Bu müddet bâzı menbâlarda 70 gün gösterilirse de doğru 
değildir. — 9 Şubat =  25 Cumâda-l-âhire Cumartesi günü «Şemâmek,, menzilinde 
toplanan harb meclisinde Dicle ve Zab gibi büyük nehirlerin etrâfı istilâsından 
dolayı bütün arâzi bataklık hâlinde bulunduğu için Bağdad’ın derhal muhâsara- 
sına imkân olmadığı ve daha ileri gidildiği takdirde Safavî tâbiiyyetinde bulu
nan bâzı Kürt beylerinin ordu gerisini tehdid edecekleri düşünülerek «Şehr-i- 
Zûr/Şehr-i-Zûl =  Kerkük sancağı»na hareket edilip o hâvalinin emniyet altma 
alınması kararlaşmıştır. — Yollarda bâzı Kürt beyleriyle aşiretleri kendilikle
rinden gelip itâatlerini arzetmişlerdir. — Bu hareket esnâsında bilhassa Zab su
yundan geçilirken bir çok insan ve hayvan zâyiâtına uğrandığından bahsedilir).
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16 Mart =  1 Şa’ban, Cumartesi: Gül’anber kalesinin inşâsma foaş- 
laantası.

(Bu kale, Şehr-i-Zûr =  Kerkük sancağının eski merkezidir ve Kanunî Sultan 
Süleyman’ın emriyle yapılıp Safavî hükümdarı Birinci Abbâs’ın istilâsında onun 
emriyle yıktırılmıştır. O sırada harabeleri hâlâ mevcûd olduğu rivayet edilir. 
Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa bu eski kalenin Kanunî tarafın
dan yaptırılıp Şâh-Abbâs tarafından yıktıi'ilmasını İran’a karşı askerî ehemmi
yetinin en mühim delili gibi göstererek tekrar inşâsını emretmiş ve bu gün 
inşaâta başlanmıştır).

4 Mayıs s= 21 Ramazan, Cumartesi: Gül’anber kalesinin ikmâli.

(inşası 1 ay, 20 gün =  50 gün süren bu kalenin askerî ehemmiyetini i’zâm ede
rek burada boşuna vakit geçirdiğinden dolayı Husrev Paşa şiddetle tenkid edi
lir: Aşağıda 1630 =  1040 vukuâtının «12 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. — 
Şehr-l-Zûr beylerbeyliğine ümerâdan Arnavud-oğlu Mustafa Paşa tâyin edilmiş ve 
bu vaziyet üzerine o civarda bulunan «Zâlim-Alij, kalesinin Kürt hâkimi Şeyho 
îtâatini arzedip kalesini teslim etmiştir. — İnşaatın ikmâli umumiyetle «22 Ra- 
mazans>a müsâdif gösterilirse de, Kâtib-Çelebi o Hicret senesi Ramazanının 23 üncü 
günü «Ahad =  pazar,) gösterdiğine ve Pazar günü de hakikî takvimde Ramazanın 
22 sine tesadüf ettiğine göre, aradaki bir günlük «Rü’yet-i-hilâl» farkı burada 
tashih edilmiştir. — Gül’anber inşaâtı esnâsında Serdârın Bağdad üzerine yürü
mekten vazgeçip oraya gelmiş olduğundan bihaber bulunan Trablusuşam beyler- 
Taeyi Parmaksız-Mustafa Paşa maiyyetindeki yardım kuvvetleriyle Kerbelâ civârma 
kadar ilerleyip orada karşısına çıkan altı yüz kişilik bir Safavî kuvvetini mağlûb 
edince, Husrev Paşa hem Mustafa Paşa’yı takviye etmek, hem o havali kasabalarını 
«le geçirmek vazifesiyle Abaza Paşa’nın eski silâh arkadaşlarından Genc-Osman’ı 
bir mıkdar kuvvetle hemen yola çıkarmış ve o da Kerbelâ, Necef ve HlUe tarafla
rını zabtettikten sonra Kerbelâ’yı merkez ittihâz ederek neticeyi Serdâra arzet- 
mistir).

4 Mayis =  21 Eamazan, Cumartesi : Ordunun Gül’anber’den Mih- 
nbâa’a hareketi.

(Bir günlük tarih ihtilâfı için yukarıki fıkraya bakınız. — Mihriban kalesi Gül’- 
anber İnşaatı esnasında fethedilmiş ve bu muvaffakiyet Safavî ordusunun oradaki 
OsMianlı kuvvetine karşı hareket etmesine sebeb olduğu için. Serdâr Husrev Paşa 
Mihrlbân’a gitmek mecburiyetinde kalmıştır: Aşağıki fıkraya da bakınız).

5 Mayıs =  22 Ramazan, Pazar : Mihribân zaferi.

(Bir günlük tarih ihtilâfı için yukarda bu senenin «4 Majns» fıkralarının birincisine 
bakınız. — Mihriban kalesi, Şehr-i-Zûr ile Hemedân’ın ortasında ve her ikisine se
kizer konak mesâfede bulunan Hasan-Âbâd yolu üzerindedir. Şehr-i-Zûr vilâyetinin 
emniyeti bakımından bu kalenin fethine lüzum gören Husrev Paşa bu vazifeye Haleb 
beylerbeyi’ Nogay Paşa'’yı tâyin edip maiyyetine Rumeli beylerbeyi Deli-Yusuf, 
Şam beylerbeyi Küçük-Ahmed, Sivas beylerbeyi Halil ve Adana beylerbeyi Softa- 
Sevündük Paşalarla Turnacı-başı Mustafa Ağa kumandasında bir Yeniçeri müfre
zesi vermiş, mecmuu on bin kişiyi bulan bu kuvvete karşı mukavemet edemiyeceği- 
ni anhyan kale muhâfızı teslim olmuş. Yeniçeriler kaleyi işgal etmiş ve paşalarla 
diğer askerler o civardaki ovada ordu kurmuştur.
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«Hân-ı-hânân» denilen Safavî Başkumandanı Zeynel-Han işte bu vaziyet üze
rine Hemedan’dan kırk bin kişilik bir orduyla Mihriban üzerine yürümiye başla
yınca OsmanlI paşalan Serdâr-ı-Ekremden yardım istedikleri için Mihriban önle
rine bir mıkdar asker daha gönderUmiştir. — Sabah erkenden başlıyan meydan 
muharebesi ikindiye kadar Safavî üstünlüğ;üyle devam etmiş, Nogay Paşa ku
mandasındaki sağ cenah bozulup arka verdiğ:i tepeye doğru çekilmiş ve hattâ 
düşman Osmanlı karargâhına kadar sokulmuşsa da, Sivas valisi HalU Paşa çok 
şiddetli bir mukavemet gösterip sebat ederek bozgun askerin tekrar toparlanıp 
ikindiden sonra mukabil bir taarruzla Safavîlerin OsmanlIlara nisbetle dört misli 
bulan ordularının müdhiş bir hezimete uğratılmasını te’min etmiştir: Halil Pa
şa işte bu sebâtından dolayı o günden itibaren «Demir-kazık» lâkabiyle anılmıya 
başlamıştır. — Bu günkü Safavî zâyiâtı üç bin maktulle iki bin esir gösterilir. 
Zeynel-Han bu mağ-lûbiyet üzerine kaçmış olduğu için idâm olunmuş ve yerine 
Tebriz valisi Rüstem-Han tâyin edilmiştir. _  İstanbul’a bir zafernâmeyle tebşir 
edilen bu parlak muvaffakiyet bâzı menbâlarda Çaldıran ve Eğri muharebelerine 
benzetilir. — Serdâr Husrev Paşa Mihriban zaferini Gül’anber’den oraya giderken 
ikinci konakta haber almıştır).
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11 Mayıs =  38 Ramazan, Cumartesi : Ordunun Mihribân’a mu
vasalatı.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz zaferi kazanmış olan paşalar, aldıkları esirlerle 
düşman bayraklarını teşhir ederek geçit-resmi yapmışlar ve hil’atlerle taltif edil
mişlerdir).

15 Mayıs =  2 Şevval, Çarşanba : Ordunım Mihribân’dan Beme- 
dan’a hareketi.

(1038=1629 senesi 24 Cumâda-l-ûlâ =  19 Kânunusâni Cuma günü Safavîlerin büyük 
hükümdarı Birinci Abbâs Milâdî takvim hesabiyle 41 sene saltanat sürdükten son
ra ölmüş ve vasiyeti mucibince yerine torunlarından Birinci Safî cülûs etmiştir ; 
Bir taraftan 18 yaşlarında bir genç olan yeni şâhın tecribesizliği, bir taraftan 
o zamanki İran’a hâkim olan Türkmen beylerinin ihtirâs oyunları ve bir taraf
tan da yukarda bu senenin «5 Mayıs» fıkrasında gördüğümüz Mihriban zaferinde 
büyük bir Safavî ordusunun mahvolması İran’ın içerilerine doğru yapılacak bir 
OsmanlI hamlesi için en* mühim muvaffakiyet sebebleri teşkil edebileceğini dü
şünen Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nın bu Hemedan seferinden maksadı, o za
man İran’ın pâyıtahtı olan Kazvln’e ve bir rivayete göre de Isfahân’a kadar ilerli- 
yerek düşmanı zayıflatmak suretiyle Bağdad’ın istirdâdını kolaylaştırmaktır).

9 Kararan — 27 Şevval, Pazar : Ordunun Hemedan’a muvâsalatı.

(OsmanlI ordusu yaklaşırken şehir tahliye edilmiş, yükte hafif eşyâsmı alan 
ahâli kaçmış ve bir çok eşya ile zâhîre gizlenip gömülmüştür: Bunlar meydana çıkarılıp 
yağma edildikten sonra şehir yakılmış, yakılamıyan taş binalar yıkılmış, asker 
«Ol havâlîde taş üzre taş komayup harâb eylemiş»dir. ötede beride ele geçen Kı- 
zılbaşların da kılıçtan geçirildikleri rivayet edilir : İşte bundan dolayı Husrev Pa
şa İran’da «Husrev-Hân-ı bî-emân» diye anılmıya başlamıştır! — Naîmâ muvasa
lat tarihini bir gün sonra gösterir).



15 Haziran s= 4 Zülka’de, Cumartesi: Ordunun Hemedan’dan 
Dergürfn’e hareketi.

(Bu hareketin «Kazvin niyyetiyle Dergüzîn»e tevcih edildiğinden bahsedilir. — 
Ordu Hemedan’da altı gün kalıp yedinci gün yola çıkmıştır).

18 Haziran =  7 Zülka’de, Sah : Ordunun Dergürfn’e muvasalatı.

(Dergüzîn kasabası Kazvin’e on konak mesafededir. — Kâtib-Çelebi, Naîmâ ve- 
sairede «10 Zülka’de»den bahsedilirse de, o grün ordunun Dergüzîn’den hareket ta
rihidir. — Hemedan’da yapılan tahribât burada da aynen tekrar edildig:i için taş 
taş üstünde bırakılmamıştır. — Burada bir harb meclisi toplamp Kazvin üzerine 
yapılacak hareket müzâkere edilmiş, mesafenin uzakhğı, Safavîler bütün yol bo
yunu tahliye ve tahrib ettikleri için iâşe müşkilâtı ve bilhassa su kıtlığı gibi mah
zurlar ileri sürülmüş ve netice itibariyle asıl hedefin Bağdad olduğ:undan bahsedi
lerek Kazvin’den vazgeçilip Dergüzîn’den altmış konakta Bağdad’a gidilmesi ta
karrür etmiştir. Her halde Hemedan ve Dergüzin’in yıkılmasıyla neticelenen Os-: 
manii tahribâtiyle Safavîlerin OsmanlIlara yol vermemek için yaptıkları müdâfaa 
tahribatı, netice itibariyle düşman üzerinde çok mühim bir darbe te’siri yapmış 
demektir).

21 Haziran =  10 Zülka’de, Cuma : Ordunun Dergüzîn’den Bağ’dad’a 
hareketi.

(Dergüzîn’de üç gün kalan ordu bu gün Beş-parmak ve Hülvan üzerinden ve 
Elvend dağının eteklerinden Serâbâd, Geçova, Bîsütun ve Tâk-ı-Bûstân yolunu 
tâkib etmek üzere hareket etmiştir).

25 Haziran =  14 Zülka’de, Salı : Nef’î’nin hecve töbe ettirilmesi.

(Bu gün Dördüncü Murad babasının Beşiktaş’daki yazlık kasrında (,Sihâm-ı 
kazânyı okurken birdenbire tahtın ayak-ucuna bir yıldırım düşmüş, huzurda bu
lunan Enderun-ağalan «yüzleri üzerine düşüp meclise hevl-i azîm hâsıl olmuş» 
ve işte bundan teşe’üm eden Sultan Murad elindeki mecmuayı parçalayıp attık
tan sonra bir daha öyle şeyler okumıyacağ:ına yemin etmiş, Nef’î’yi tekdir ve 
vazifesinden azledip ona da bir daha hiciviyye yazmıyacağına yemin ettirmiş ve 
hattâ o günkü kazâdan kurtulduğu için fukarâya sadaka dağıttırmıştır! Nef’înin 
bu mecburî töbesi hakkında şöyle bir beyti vardır :

Bu günden ahdim olsun kimsejâ hecv itmeyim emmâ 
Vireydün ger icâzet hecv İderdüm baht-ı-nâ-sâzı

Fakat bu ahdine rağmen dilini tutamaması nihayet hayatına mal olmuştur. Aşağı
da 1635 =  1044 vukuatının «27 Kânunusâni» fıkrasına bakınız).

14 Temmuz =  3 ZüUıicce, Pazar : Çemhâl zaferi.

(Çemhâl ovası Nihavend civârmdadır. — Naîmâ bu muharebenin tarihini «4 
Zülhicce pazar» a müsâdif gösterirse de, hakikî takvimde Pazar günü o aym 
dördüne değil, üçüne tesadüf etmektedir. — Çemhâl sahrâsında Loristan hâkimi 
Hüseyn-Han’ın sekiz bin suvâri ile dört bin tüfekçiden mürekkep 12 bin kişilik 
bir kuvvetle mevzi aldığını ve bu kuvvetin bir kısmını da pusuya yatırdığım 
haber alan Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa bu düşman fırkasına karşı Rumeli
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beylerbeyi. Deli-Yusuf ve Anadolu beylerbeyi çerkes Zor Paşaların kumandasında 
birer mıkdar asker şevketmiş, ilkönce Yusuf Paşa harbe tutuşup müşkül bir 
vaziyete düştüğü sırada Zor Paşa yetişmiş ve biraz sonra da altın bin kişilik bir 
yardımcı kuvvet gelmiş olduğu için, çetin bir muharebeden sonra düşman mağ:- 
lûb edilmiş ve Hüseyn-Han güçlükle kaçıp kurtulmuştur).
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1630 :=  1040

24 Ağustos =  15 Muharrem, Cumartesi: Ordunun Kasr-ı-Şîrin’e 
muvasalatı.

(Halk arasında Husrev’in Şîrîn için yaptırdığı kasrın harabeleriyle meşhur, olan 
bu kasabadan itibaren düz ovalara inip Bağdad’a doğru ilerliyen ordunun bura
dan konaklamıyarak geçtiği rivayet edilir. — Ovaya inildiği sırada İstanbul’dan 
gelen askerle para da yetiştirilmiştir).

6 Eylül i= 28 Muharrem, Cuma : Ordumm A ’zamiyye önlerine 
muvasalatı.

(îmâm-ı-A’zam’ın türbesinden dolayı «A’zamiyye» denilen kasaba Bağdad’ın 4 
kilometre şimaligarbîsinde ve Dicle’nin şark sâhilindedir).

26 Eylül == 18 Safer, Perşenbe : Muhasara toplarının gelişi.

(Orduda bulunan Kâtib-Çelebi bu tarihi gösterdiği halde Nâîmâ «12 Safer =  20 
Eylül Cuma,, tarihini gösterir. — Ordunun Azamiyye’ye muvasalatından itiba
ren geçen 20 gün içinde muhasaraya başlanmaması, Musul’dan nehir yoluyla 
sevkedilen «yirmi bal-yemez top»un baklenmesindendir).

5 /6  Teşrinievvel = : 27/28 Safer, Cumartesi/PaiKir gecesi: Bağ- 
dad’m ikinci muhasarası.

(Eağdad kalesinin sukutundan sonra yapılan ve 7 ay, 20 gün süren ilk muhâsara 
için yukarda 1625=1035 vukuâtının «13 Teşrinisâni» ve 1626=1035 vukuâtınm da 
«3 Temmuz» fıkralarına bakınız. — Askerin «28 Safer Cum’a-ertesi ba’d-el-gu- 
rûb» meterise girdiğinden bahsedilirse de, o ayın 28 inci günü Cumartesi değil, 
Pazardır: „Ba’d-el-gurûb„ kaydine nazaran muhâsaranın hakikî takvimdeki «27/ 
28 Safer gecesi» başlamış olduğu anlaşılmaktadır. — Bu sırada Safavîlerin Bağ- 
dad valiliğinde Safî-kuli Han bulunmaktadır: Yukarda 1624 =  1033 vukuâtınm 
«11/12 Kânunusâni» fıkrasına bakınız. — «Cümle meterislerden günde beşer yüz 
dâne atılmak» suretiyle açılmakta olan gedikleri müdâfiler toprak dolu zenbillerle 
tıkayarak mukavemette devam etmişlerdir).

26 Teşrinievvel =  19 Rebı’ül-evvel, Cumartesi: Bağdadi müdâfileri
nin huruç hareketi.

(Bu hareket esnasında ordugâhın geride bulunması yardım kuvvetlerinin derhal 
yetişmesine mâni olduğunu gören serdâr Husrev Paşa orduyu kalenin önüne yak
laştırmış ve bu suretle düşmanın top menziline sokmuş olduğu için, çadır yerine 
siperlerde barınmak mecburiyeti hâsıl olmuştur : Bu muhasarada bizzat bulunmuş 
olan Kâtib-Çelebi bu hâlin pek çok telefata sebeb oluşundan şikâyet etmektedir).



9 Teşrinisani =  3 Rebî’üi-âhir, Cumartesi : Osmanh ordusunun 
umumî hücumu.

(Şafaktan kuşluğa kadar devam eden bu umumî hücum hem karadan, hem nehir
den yapılmış, fakat yerle beraber olmuş görünen kale duvarlarının döküntüle
riyle yumuşak kireçleri askerin sıkleti altında çöktüğü için duvarlar kendilikle
rinden yükselerek Osmanlı ordusu bir çok zâyiâta uğramış ve Dicle’den taarruza 
geçen gemüer de sığlığa saplanıp düşman ateşi altında kaldıkları için hem suda, 
hem karada boş yere bir çok kan dökülmüştür).

14 Teşrinisâni =  8 Bebî’ül-âhir, Per^nbe : İkinci Bağdad muhâ- 
sarasının kaldırılması.

(Bu gün toplanan harb meclisinde elden gelen gayrette kusur edilmediği halde 
muvaffakiyet hâsıl olmadığı ve olamiyacağı tesbit edilerek mevcud zahire tü
kenmeden evvel harekete karar verildiği için, ordu muhâsarayı kaldırıp A ’za- 
mijrye’ye çekilmiştir. — Bağdad’ın sukutundan sonra yapılan bu ikinci muhâsara 
bu güne kadar tam 39 g:ün sürmüştür).

20 Teşrinisâni =  14 Rebî’ül-âhir, Çaı^nba : Ordunun A’zamiyye’- 
den Musul’a hareketi.

(Diyarbekir beylerbeyi Halil Paşa muhtelif sınıflardan on bin askerle Hille muha
fızlığına gönderilmiştir : Serdârın bu tedbiri o kuvvetin Safavî topraklan içinde 
lüzumsuz yere tehlikede bırakılması demek olduğu için muhtelif menbâlarda ten- 
kid edilir : Hille’nin fethi için yukarda 1630 =  1039 vukuâtımn «4 Mayıs» fıkra
sına Te sukutu için de aşağıki fıkraya bakınız. — Bu senenin 6 Eylül =  28 Mu
harrem Cuma günü A ’zamiyye önlerine gelmiş olan ordu o tarihten bu güne ka
dar Bağdad civârmda 2 ay, 14 gün =  75 gün kalmış ve bu müddetin 39 günü mu- 
hâsarayla geçmiş ve 36 günü de harbsiz geçirilmiştir).

1630 -  1040 O S M A N L I  T A R İ H İ  349

13 Kânımuevvel =  7 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe : Ordunun Musul’a 
muvâsalatı ve neticeleri.

(Burada asker terhis edilmiş ve Serdâr Husrev paşa şehirde kışlamıya karar 
vermişse de, hâdisâtın cereyan tarzı bu kararım ihlâl etmiştir : îlk vak’a, Safa- 
vîlerin Şehr-i-Zûr istilâsıdır. Bağdad muhâsarasını ihmâl ederek oraya gidip 
vakit kaybederek yaptırdığı Gül’anber kalesinin hiç bir faydası olmadığı Safa- 
vîlerin otuz bin kişilik bir orduyla yaptıkları bu istilâdan anlaşümi|ştır: Şehr-i- 
Zûr beylerbeyi Arnavud-oğlu Mustafa Paşa harbederken şehîd olmuş ve kendisine 
yardım için gönderilen Parmaksız-Mustafa Paşa, Abdal Paşa ve Ömer Paşa da 
harbi kaybettikten sonra kaçıp 18 Cumâda-l-ûlâ =  23 Kânunuevvel Pazartesi gü
nü Musul’a gelir gelmez, kendi hatâsının cezâsını onlara çektirmek istiyen ser
dârın emriyle idâm edilmişlerdir! — Gene bu sırada Şâh-Sâfî Hille’yi muhâsara 
etmiş, oranın muhâfızlığmda bulunduğunu yukarıki fıkrada gördüğümüz Halil Pa
şa kahramanca bir müdâfaadan sonra hiç bir imdad ümidi olmadığı için düşman 
ordusunu yarıp Haleb’e gitmiş ve kaledeki asker de «vire ile teslim,, olup Musul’a 
çekilmiştir : Husrev paşa’nın Hille’ye on bin asker göndermekte ne büyük bir ha
tâ işlemiş olduğu da işte bu ikinci hâdiseyle meydana çıkmıştır).



1631 =  1040

22 Kânunusâni — 18 Cumâda-l-âhire, Çarşanba: Vezir-i-a’zam 
Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nm Musul’dan Mardin’e hareketi.

(Bu hareketin sebebi, Şehr-i-Zûr’un Safavîler tarafından yukarıki fıkrada gör
düğümüz istilâsıdır : Tabiî bu istilâ Musul’u tehlikede bırakmıştır).

2 Şubat s= 39 Cumâda-l-âhire, Pazar : Serdârın Mardin’e mu- 
vâsalatı.

(Husrev Paşa buradan Musul kalesinin tahkimini ve biUıassa harap bir halde 
bulunan şehir sûrunun tamirini emredip levâzım, usta ve amele gönderilmesine 
de Urfa ve Diyarbekir valilerini me’mur etmiştir : Baharda inşaâta başlanıp Mu
sul şehri sûr içine alınmış, kale tahkim edilmiş ve kuleler yapılmıştır).

5 Haziran —  5 Zülka’de, Perşenbe : Serdârın Mardin’den Koç- 
hisar’a hareketi.

(Husrev Paşa yeni sefer merasimi için İstanbul’dan para ve Kırım’dan otuz 
bin Tatar askeri istemiştir : 21 Şevvâl=23 Mayıs Cuma günü «iki yüz yük akça» 
gelmiş ve Tatar askeri için Kırım’a emir verildiği bildirilmiştir; yirmi bin ka
dar tatarın Kırım’dan Samsun’a geçirilmesi için bir filo gönderildiği de rivayet 
edilir. — Husrev Paşa bir müddet Mardin önlerindeki karargâhında kaldıktan 
sonra bu ayın ortalarında Koçhisar ovasına geçmiştir: Koçhisar, şimdiki Mar
din vilâyeti merkez kazâsında nâhiyedir ve şehrin 16 kilometre cenubugarbîsinde- 
dir. — Paşa’mn burada tereddüd içinde bulunduğundan, bâzan Kanunî Sultan Sü- 
lesrman gibi Erzurum üzerinden ve bâzan da Musul yoluyla Bağdad’a gitmek is
tediğinden ve bu tereddüd içinde Tatar askerini bekliyerek beş - altı ay orada 
kaldığından bahsedilir).

1631 =  1041

6 Eylül =  9 Safer, Cumartesi : Seferden bıkan askerin istirahat 
istiyerek ayaklanması.

(Yeniçerilerle Sipâhiler geçen seneki Bağdad seferinden sonra bu sene aylarca 
Koçhisar sahrâsında vakit geçirmekten yorgun olduklarını söyliyerek, yeni Bağ
dad seferinin gelecek seneye te’hirini isteyip ayaklandıkları için, Husrev Paşa 
ister istemez boyun iğmiş ve cephâneyle sair mühimmâtı Musul’a gönderip Diyar- 
bekir’de kışlamıya karar vermiştir).

8 Teşrinievvel t= 12 Eebî’ül-evvel, Çarşanba: Ordunun Koçhisar 
ovasından Diyarbekir’e hareketi.

(Bu hareket esnâsında ordu Diyarbekir’in Çarıklı köyüne vardığı zaman Sam
sun üzerinden gelen Tatar askeri de iltihak etmiştir : O sırada orduda bulunan 
Kâtib-Çelebi bunlarm gerek kıyâfet ve teçhizat ve gerekse tâlim ve terbiye ba
kımlarından OsmanlI askerine nisbetle çok ibtidaî bir vaziyette bulunduklarım ve 
akından başka bir işe yaramıyacaklarım anlatır).
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25 Teşrinievvel =  29 Rebî’ül-evvel Cumartesi: Vezir-i-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nın azliyle eski vezir-i-a’zam Müeraia-zâde 
Hâfız-Ahmed Paşa’nın ikinci sadâreti.

(Bağdad muvaffakıyetsizliğindenberi nüfuz ve itibarı sarsılmış olan Husrev Pa- 
şa’nın azline sebeb, yanındaki Sipâhileri teşvik edip İstanbul’da kendisine muhalif 
ve rakîb olan Hâfız Paşa ile Baş-Defterdar Mustafa paşa’nın orduya gönderilme
lerini hükümetten taleb ettirmiş olmasında ve bu taleb üzerine can kaygısına dü
şen Hâfız ve Mustafa Paşaların da Şeyh-ül-1'slâm Yahya Efendi’yi elde ederek 
pâdişaha işin içyüzünü anlatmış olmalarmda gösterilir. Bu iki paşa Husrev’in 
Şehr-i-Zûr, Hille ve Musul taraflarına asker dağıtıp orduyu za’fa uğratarak ve 
kale inşaâtiyle vakit geçirerek Bağdad muvaffakıyetsizliğine sebeb olduğundan ve 
sırf hunharlık hissiyle bir çok mühim şahsiyyetlerl haksız olarak idâm ettirdiğin
den bahsederek Dördüncü Murad’ı iknâ edip bu değişikliğe sebeb olmuşlardır.

Husrev Paşa’nın sadâreti 1628 =  1037 senesi 6 Nisan =  1 Şa’ban Perşenbe günün
den bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 3 sene, 6 ay, 19 gün sürmüştür. 
Sultan Murad’ın eniştesi olan yeni Vezir-i-a’zam Hâfız-Ahmed Paşa’nm 1 sene, 
10 ay, 21 gün süren ilk sadâreti için yukarda 1625 =  1034 vukuâtının «8 Şubat» 
ve 1626 =  1036 vukuâtının da «1 Kânunuevvel» fıkralarına bakmız).

1631 =  1041 O S M A N L I  T A R İ H İ  351

29 Teşrinievvel =  3 Rebî’ül-âhir, Çarşanba : Henüz azlinden ha- 
iKsrdâr ohnıyan sabık Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’mn 
DiyîH*bekir’e muvasalatı.

{Orduyu terhis eden Husrev Paşa Tatar askerlerini Hasankale’de kışlamıya gön
dermiş ve azlinden haberi olmadığı için İstanbul hükümetine baharda sefere çıka
cağını bildirmiştir: Yukarda bu sene vukuâtının «6 Eylül» fıkrasına da bakınız).

18 Teşrinisani ^  23 Rebi’ül-âhir, Salı : Diyarbekir’de bulunan Ye
niçerilerin İstanbul’a gelmeleri hakkmda emir tebliği.

(Husrev Paşa azil haberini alınca Sipâhilerle Yeniçerileri el altından ısyâna teş
vik etmekle beraber, zâhiren itâat edip maiyyetiyle beraber Tokat’a çekilmiştir. 
Yeniçeriler Husrev paşa lehinde pâdişaha istid’â göndermek istedikleri gibi, Sipâhi 
zorbaları da Anadolu’nun muhtelif yerlerine dağılıp âdetâ birer derebeyi vazi
yetine geçmişlerdir : Meselâ Seydişehir ve Beyşehri taraflarında «Deli-llâhî» 
Konya’da «Rum-Mehmet», Afyon-Karahisar’da „Baba-ömer», Aydın’da Kına- 
lı-oğlu, Eskişehir ve  İnönü’de „Kör-Ali», Iskilip’de «Köse-Şa’ban» tagallübe baş
lamış ve bütün bunlar başlarına bir takım serseriler toplayıp günden güne kuv
vetlenerek ve birbirleriyle sözleşerek Husrev Paşa’yı makamına iâde ettirmiye 
ahdetmişlerdir! Bu suretle bir devşirmenin mevki hırsı, Anadolu’yu yeniden 
anarşi içinde bıraJtıp devletin başına büyük bir gaile açmış demektir. Yeni Ve
zir-i-a’zam Hâfız Paşa’nın konağında akdedilen bir mecliste Kapu-kullarımn 
pâyıtahta dâvet edilmesine karar verilmesi her halde bu vaziyetle alâkadar ol- 
mahdır. Bu dâvet üzerine Yeniçerilerden başka, yukarda bahsi geçen Sipahi zor
baları da ulûfe almak bahânesiyle ve maiyyetlerindeki serserilerle İstanbul’a 
dolmuşlar ve Darbhâne civânndaki «Kurşunlu-hanai bir fesad ocağı hâline getir
mişlerdir).



1632 =  1041

10 Şubat =  19 Receb, Sah : Topkapu sarayına hücum edip Dör
düncü Murad’ı tehdid eden zorbaların Vezir-i-a’zam Müezzin-zâde Hâ- 
fız-Ahmed Paşa’yı parçalaması ve ikinci vezir Topal-Receb Paşa’nın 
sadâreti.

(Bâzı menbâlarda Genc-Osman faciasına benzetilen bu günkü ısyânın Receb Paşa 
tarafından tertib edildiğinde umumiyetle ittifak edilir : Husrev Paşa «havâdâr^la- 
rmdan olan bu Topal-Receb Paşa da onun gibi Boşnaktır ve hattâ bu meşhur ıs- 
yâm Boşnak ve Arnavut zorbalar vâsıtasıyla tertib etmiştir. Ulûfe bahanesiyle 
Anadolu’dan İstanbul’a üşüştüklerini yukanki fıkrada g-ördüğ^müz Husrev Paşa 
tarafdarlarmın saraya hücumları üç gün sürmüş gösterilir ; Hâfız Paşa’nm par
çalanmasıyla neticelenen kanlı vak’a işte bu üçüncü güne müsâdiftir. — Naîmâgün 
tarihi göstermediği halde Kâtib-Çelebi İle Müneccim-başı «18 Receb pazarteâ;» gü
nünden bahsetmekte ve Hammer de bu tarihi tekrar etmekteyse de, o sırada İs
tanbul’da bulunan Peçevî ile Nev-’î-zâde Atâyî’nin burada esas ittihâz ettiğimiz 
rivayetleri daha kuvvetlidir.

Zorbaların isyan vesilesi Husrev Paşa’nın azlinden ibarettir; Bu meselede mes’ûl 
addettikleri yeni Vezir-i-a’zam Hâfız Paşa ile Şeyh-ül-îslâm Yahyâ ESPendi ve 
Baş-Defterdar Softa-Mustafa Paşa olmak üzere on yedi devlet adamının kendilerine tes
limini istiyerek saraya saldıran zorbalar ilk iki gün ümit verilerek baştan savul- 
muşlarsa da, bu üçüncü gün sarayın üçüncü kapısına kadar dayanıp;

— Pâdişaha sözümüz vardur, dîvâna çıksun!

diye haykırmışlar, Dördüncü Murad avluda kurulan tahtına çıkıp «ayak dîvânı» 
etmiye mecbur olmuş, zorbalar :

— On yedi mu’tebe» erkân-ı devleti bize vir, pâreliyelüm!

diye «vücûd-ı Pâdişâha dest-diraz olmak mertebelerine» kadar ileri gitmişlerse <e, 
nasihat ve söz dinlemedikleri için pâdişâh içeri çekilmiş ve bunun üzerine «Sal’âen 
kinâye» tehditler savrulduğu için tekrar dışarı çıkmak mecburiyetinde kalmiştır. 
Gene o gün bir müddet evvel de atla ve alayla saraya gelen Hâfız Paşa zorltelar 
tarafından taşa tutulup yere düşürüldükten sonra adamları tarafından içeri ka
çırılmış ve pâdişahm izniyle bir kayığa binip Üsküdar’a kaçmıştır. Sultan Marad 
ikinci defa dışarı çıkmak mecburiyetinde kalınca Hâfız paşa’yı geri çağınnaMan 
başka çâre bulamamış, zavallı Paşa ;

— Pâdişâhum, hezâr Hâfız gibi kulun yoluna fedâdur!
diyerek âsilerin içine atümış ve bir ikisini tepeledikten sonra, Dördüncü Murad’ın 
gözleri önünde kılıç ve hançer «üşürülüp» on yedi yerinden delik-deşik edilmiştir : 
Henüz ölmeden bir yeniçeri göğsüne çıkıp kafasını kestiği rivayet edilir. Bu fecî 
manzara karşısında «pâdişâh mikramesin yüzüne dutup» ağlamıştır. Dördüncü 
Murad’ın işte bu vak’a üzerine zorbalardan intikam almıya karar verdiği haMan- 
da bir rivayet vardır. — Topal-Receb Paşa işte bu suretle murâdına erip Vezîr-i- 
a’zam olmuş, Şeyh-ül-Islâm Yahyâ Efendi de şerrinden korkup saklanmış ve tabiî 
azledilmiştir : Yerine tâyin edilen Ahi-zâde Hüseyn Efendi’nift fecî âkıbeti için 
aşağıda 1634 =  1043 vukuâtının «7 Kânunusâni» fıkrasına bakımz. — Bu üç gün
lük ısyâmn ilk gününden itibaren İstanbul’da bütün dükkânlar ber-mu’tad kapanıp 
her kes evine çekildiği için şehrin umumî hayatı gene durmuştur).
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11 Mart =  19 Şa’ban, Perşenbe: Tokat’da boğdurulan eski Vezir-i- 
a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’mn idamına delil olarak kesik 
başuun İstanbul’a getirilmesi,

(Yukanki fıkralarda gördüğümüz Anadolu iğtişaşlarıyla isyanlarının asıl müseb- 
bib ve mürettibi Husrev Paşa olduğunu bilen Dördüncü Murad özü muhafızı Mur- 
tazâ Paşa’yı İstanbul’a getirtip Diyarbekir beylerbeyliğine tâyin ederek vilâyet 
merkezine giderken Tokad’a uğrayıp Husrev Paşa’yı idâm etmiye me’mur etmiş 
ve eline gizli bir «Hatt-ı-Hümâyûn» da vermiştir. Gizliliğin sebebi, Sipahi ve Ye
niçeri zorbalarının Husrev’e tarafdâr olmaları ve Husrev’in de Tokat’da bir çok 
muhafızları bulunmasıdır. — Mühim kuvvetlerle yola çıkan Murtazâ Paşa Tokad’a 
yaklaşırken kendisini istikbal bahanesiyle karşsına çıkan Husrev paşa kuvvetleriyle 
harbetmek mecburiyetinde kalmış, bu harb esnâsında kale muhafızına pâdişâhın 
idâm fermanını gönderip Husrev Paşa’nın konağını topa tutmasını emretmiş, bir 
taraftan konak bombardman edilirken bir taraftan da Murtazâ Paşa Husrev’in idâ- 
ma mahkûm olduğunu halka ifşâ edip kendisi öldürülmek şartiyle malının yağması 
helâl olduğunu ilân ettirmiş, bu sırada Murtazâ Paşa’nın askerleri de şehre girmiş 
ve işte bunun üzerine daha fazla mukavemet imkânı kalmadığını anlıyan Husrev 
Paşa lâyık olduğu âkıbete boyun eğeceğini bildirdiği için, Murtazâ Paşa’nm gön
derdiği cellâtlar tarafından boğularak zararlı hayatına nihayet verilmiştir. Devşirme 
güruhunun mevki hırsiyle bu memlekete ettikleri unutulmaz fenalıkların en kanlı 
levhalarından biri de işte bu vak’ada gösterilebilir. — „Sicill-i Osmânî,, de Husrev’in 
idâmı «29 Şa’ban =  21 Mart Pazar» gününe müsâdif gösterilirse de doğru değildir: 
O sırada İstanbul’da bulunan Atâyî ile Vak’anüvis Naîmâ vesaire hâdisenin pâyı- 
tahta aksini bizim burada esas ittihâz ettiğimiz tarihe müsâdif gösterir. — Hus
rev’in metrûkâtı içinde «Seksen bin al tun ve yüz bin guruş» ile bir çok kıymetli eşyâ 
çıkmıştır).

12 Mart =  20 Şa’ban, Cuma : Zorbaların saray baskını.

(Ynukarda bu senenin «10 Şubat» fıkrasında gördüğümüz ilk baskın gibi bu İkincisi 
de Vezir-i-a’zam Receb Paşa’nın teşvikiyle olmuştur ; Mevkiini tahkim için ken
disine muhâlif ve rakîb olabilecek şahsiyyetleri zorbalara parçalattırmak sevdâsına 
düşen bu kanlı devşirme, Husrev paşa’nın yukanki fıkrada gördüğümüz idâmmı 
vesile ittihâz ederek Sipâhilerle Yeniçerileri ayaklandırmış, zorbalar gene saraya 
dolup Dördüncü Murad’a gene «ayak dîvâm>> yaptırmış, Husrev Paşaya mukabil 
Baş-defterdar Mustafa Paşa ile Yeniçeri ağası Hasan-Halîfe ve musâhib Mûsâ-Çe- 
lebi gibi pâdişâhın teveccühünü kazanmış şahsiyyetlerin kendilerine teslimi isten
miş, Sultan Murad nasihat etmişse de dinletememiş, zorbalar ;
— Bu didüklerümüzü bize virmezsen sen bize pâdişahluğa lâzım değülsün! 
demekten bile çekinmemiş. Sultan Muradın Bâyezid, Süleyman, Kasım ve İbrahim 
isimlerindeki kardeşlerini idâm ettirdiği iddiâ edildiği için bu şehzâdeler meydana 
çıkarılıp zorbalara gösterilmiş ve bunlarla da iktifâ etmiyen âsiler gürûhu pâdişâh
tan onların canlarına kefil göstermesini istemiş ve Vezir-i-a’zamla Şeyh-ül-Islâm 
kefil olmuş ve işte bundan dolajn Sultan Murad bu iki kefile kin 
bağlamış, askerin parçalamak istediği üç zavallıdan Baş-defterdarla Yeniçeri- 
ağasının şehirde gizlendikleri söylenmiş ve Musâhib Mûsâ-Çelebi’yi de Dördüncü 
Murad teslim etmek istememiştir ; Şehzâdeler meselesi için aşağıda 1635 =  
1045 vukuâtının «26/27 Ağustos» fıkrasına bakınız. — işte bundan dolayı isyan 
günlerce sürmüş ve nihayet ay sonuna doğru Mustafa Paşa ile Hasan-Halîfe 
ajm ayrı bulunup At-meydanında kılıç ve hançer üşürüldükten sonra cenâzele-
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ri atacın birine baş-aşağı asılmış ve nihayet Mûsâ-Çelebi de Kapdan-ı-deryâ Can- 
bulat-zâde Mustafa Paşa ile beraber kendisini zorbaların elinden kurtaracağına söz 
vererek pâdişâhı aldatan Vezir-i-a’zam Receb Paşa tarafından saraydan alınıp ayni 
âkıbete uğratılmıştır ; Dördüncü Murad’ın Receb Paşa’ya bundan dolayı da kin 
bağladığı rivayet edilir. _  Bütün bu ihtilâl günlerinde dükkânlar gene kapah kalıp 
şehrin umumî hayatı gene durmuştur).

18 Mayıs =  28 Şevval, Sah : Vezir-i-a’zam Topal-Eeceb Paşa’mn 
idamı ve Tabam-yassı Mehmet Paşa’mn sadâreti.

(Bu idâmın sebebleri, zorbaların yukarıki fıkralarda gördüğümüz saray baskınla
rıyla siyasî cinayetlerinde Topal-Receb’in muharrik ve müşevvik olduğuna Dördün
cü Murad’ın kanâat getirmiş olmasıdır; Bilhassa âsilerin kendisini hal’ile tehdid 
etmelerinde Receb’in parmağı bulunduğuna kaani’ olan Sultan Murad’ı ilk saray 
baskınında kendisini ayak dîvânına çıkarken bu müfsid devşirmenin :
— Pâdişâhum, abdest alun, öyle taşra çıkun!
diye hayatmm bile tehlikede olduğu hakkındaki îmâsını hiç unutmamıştır; onun 
için Recebe dâimâ „Zorba-başı!» diye hitâb ettiğinden bile bahsedilir. İstanbul şeh
rini haraca kesip devlet adamlarından başka halkı bile zorla sızdırmıya başlıyan 
zorbaların Receb paşa’ya müzâheretinden yılgın bir halde bulunan Sultan Muradın 
nihayet Kubbe-vüzerâsmdan Tabam-yassı Mehmet Paşa’mn teşvikiyle bu idâm ka
rarını vermiş olduğundan bahsedilir. Bu gün Receb’i huzûruna celbeden Dördüncü 
Murad :

— Gel berü, topal zorba başı!
dedikten sonra, baskın günü söylediği sözü kendisine bütün dehşetiyle iâde ederek;

— Bre kâfir, abdest al! 
demiş ve ondan sonra da;
.— Şu hâinün tiz başını kesün!
dediği iç,in Zülüflü Baltacılar kemend atarak bu meşhur müfsidin o fâsid hayatına 
nihayet vermişlerdir. _  Topal-Receb Paşa’mn meş’um sadâreti bu senenin 10 Şu- 
bat=19 Receb Salı gününden bu güne kadar tam 3 ay, 7 gün =  98 gün sürmüştür. 
Teni Vezir-i-a’zam Tabam-yassı Mehmet Paşa Amavuttur; Mısır valiliğinden Kub- 
be-vezirliğine çıkan Mehmet Paşa «muktedir ve müdebbir» bir devlet adamı ol
makla mâruftur; bilhassa zorba hâkimiyyetine nihayet vermekte Sultan Murad’a 
çok hizmet ettiğinden bahsedilir. — Peçevî «27 Şevvâl» tarihini gösterirse de, her 
halde bir zühûl olsa gerektir).

8 Haziran =  20 Zülka’de, Salı : Devlet idar^îni bizâât eline alan 
Dördüncü Murad’m Yeniçeri ve Sipahi ocaklarmı sindirerek Zorbalar hâ- 
Idmiyyetine nihayet vermesi.

<1021 =  1612 senesi 28 Cumâda-l-ûlâ =  27 Temmuz Cuma günü dünyaya gelmiş 
olan Sultan Murad yaşının 11 sene, 1 ay, 15 gün tuttuğu, yâni 12 yaşına henüz bas
tığı sıralarda tahta çıkmış olduğu için, yıllarca anası Mâhpeyker-Kösem-Sul- 
tan’m vesâyeti altında saltanat sürmüş, devletin mukadderâtı Vâlide-Sultan’Ia Ve- 
zir-i-a’zamların ve bilhassa Sipâhi ve Yeniçeri Zorbalarının elinde kalmış, zekâ
sının erken inkişâfı bilhassa bâzı vaziyetlerde devlet işleriyle alâkasını te’min 
etmekle beraber, büyük ve kudretli şahsijryeti bu güne kadar tamamiyle ve bütün 
istiklâliyle tezâhür etmemiştir. Fakat bu gün artık yaşı 19 sene, 10 ay, 13 
gün tutmakta, yâni jnrmi yaşını bitirmek üzeredir. Tabam-yassı Mehmet paşa
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gibi kuvvetli bir şahsiyyet de bulmuştur; onun için devletinin idaresini fi’len ve 
müstakillen eline alırken, ilk iş olarak yıllardanberi sarayla hükümeti oyuncak 
hâline getiren zorbalığa nihayet vererek heybet ve kudretini göstermiye başlamış
tır. Topal-Receb’in yukarıki fıkrada gördüğ-ümüz ânî idâmı zorbalara haşyet veren 
ilk hâdise sayılır. Bununla beraber, aradan yirmi bir gün geçtikten sonra Sipâhiler 
bir tecribeye daha kalkışarak bu gün At-meydanında toplanıp zorbalıkla zabtettik- 
leri vazifelerin kendilerine resmen tevcihini istemişlerdir. Bu vaziyet üzerine devlet 
erkâniyle ulemâyı bir «ayak dîvânı» na dâvet eden genç pâdişâh Yeniçeri ocağının bü
tün erkâniyle zâbitlerini de dîvâna iştirâk ettirmiştir: Her halde Sipâhilere karşı 
Yeniçerilerin daha evvelden ustalıkla elde edilmiş olmak ihtimali de çok kuvvetli
dir. Sultan Murad Yeniçerilere bir nutuk irâd ederek kendilerini mutlak surette 
itaate ve içlerindeki zorbaları teslime dâvet etmiş, onlar da sadâkat ve itâatlerini 
te’min edince ortaya bir Kur’an konulup hep birden yemin etmişlerdir; hattâ bu 
yemin tescil bile edilmiştir. Ondan sonra At-meydanındaki Sipahilerden bir kaç 
mümessil istenmiş ve bunlar da gelince ayni muameleye tâbi tutulmuşlardır. Bu 
suretle her iki ocak hem pâdişaha itâat, hem içlerindeki zorbaları teslim taahhü
dünde bulunmuş demektir. Bu taahhütler resmî bir vesika şeklinde kaleme alınmış 
ve başta Sadr-ı-a’zamla Şeyh-ül-tslâm olmak üzere bir çok şâhidlere imza ettiril
miştir. Bu vesikada en mühim esaslardan biri, ocakların;

«Zulm-ü-teaddilerinden Beyt-ül-Mâl-i-Müslimîni sıyânet ve reâyâ ve berâyâyı 
cevr-ü-sitemlerinden himâyet ve Mîrî ve Evkaf gadr-ü-hayflerinden emîn olmak» 
şeklinde tesbit edilmiştir; zorbaların teslimine âid teahhüd de:
«Her bâr ki Saâdetlü Padişahumuz bir zâlimi ahze-mâ-beynimüzden her kime 
ferman iderse varup emri üzre hakkından gelmezsek Ocağımuza Allâh-u-Teâlânun 
ve peygamberlerinün ve cemî’-i Melâike ve Ümmet-i-Muhammedün lâ’neti olsun!» 
şeklindedir. Sultan Murad artık tereddi ve inhitâta yüz tutmuş olan Ulemâ sı
nıfına da bu münâsebetle bir takım tehditler, ihtarlar ve nasihatlerde bulunmuş
tur : Aşağıda 1634 =  1043 vukuâtının «7 Kânunusâni» fıkrasına da bakınız. — 
Gerek İstanbul’da, gerek taşrada zorbalara karşı te’dib ve tenkil faaliyeti işte 
bunun üzerine başlamış ve bir çok muzır şahıslar ortadan kaldırılarak devleti 
içinden yıkan tehlikeli vaziyet izâle edilmiştir : Aşağıda 1633 =  1043 vukuâtının 
«16 Eylül» fıkrasına da bakınız).

1632 =  1042 

Ağustos =  Safer : Balıkesir taraflarında büyük bir isyan çıkaran 
Uyas Pa§a’mn idâmı.

(Solak-oğlu llyas Paşa BalIkesirlidir; Evvelce Vezir-i-a’zam Hâfız-Ahmed Paşa 
devrinde Anadolu beylerbeyliğinde bulunmuş, sonra Husrev Paşa’mn sadâretinde 
gözden düştüğü için memleketine çekilmiş ve nihayet İstanbul’daki zorba ta
hakkümü esnâsmda ve bilhassa Topal-Receb’in sadâret devrinde layân ede
rek Mağnisa’yı zabtedip Balıkesir ve Mağnisa havâlisine hâkim olduğu gibi, 
Midilli adasını bile almak istemişse de muvaffak olamamıştır. Geceleri Şâhnâ- 
me ve Tîmur-nâme gibi eserler okuyarak cihangirlik hulyâlarma kapıldığından 
bile bahsedilir! — İstanbul hükümeti kendisini oralardan ayırmak için Şam va
liliğine tâyin etmişse de bizzat gitmeyip bir mütesellim göndermekle iktifâ et
mesi üzerine tenkiline karar verilerek Anadolu beylerbeyi Küçük-Ahmed Paşa 
île Karaman beylerbeyi Çerkes-Düâver Paşa kumandasında bir kuvvet sevke- 
dilmiş, tiyas Paşa Alaşehir ovasında giriştiği meydan muharebesini kaybedince 
Bergama kalesine çekilmiş, Ahmed Paşa orayı da muhasara etmişse de kale
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müstahkem olduğundan hîleye tevessül ederek îlyas paşa ile muhâbereye girişip 
affIne delâlet edeceğini bildirmiş ve hattâ İstanbul’dan öyle bir ferman bile getir
terek îlyas Paşa’nın nihayet teslim olmasmı te’min etmiştir. Küçük-Ahmed Paşa’- 
nın İstanbul’a getirdiği îlyas Paşa, o zaman «îstavroz-bahçesi» denilen Beylerbeyi 
kasrmda huzûra kabul edilip bir hayli azar işittikten sonra Dördüncü Murad’m 
emriyle idâm edilmiştir).

1633 =  1043

3 Eylül =  27 Safer, Cuma : Şehrin beşte birini yakan büyük İstan
bul yanguu.

(Cibâli’de bir gemi kalafatlanırken funda yakılmasından çıkan bu müdhiş yangın 
ilkönce Cibâli’den Ayakapusu’na kadar sâhil boyunu ve Mustafapaşa çarşısını 
yaktıktan sonra üç kola ayrılmıştır ; Bir kolu Kadı-çeşmesi semtini yakarak Sul- 
tanselim’e, ikinci kolu sâhil boyunca Unkapamna ve oradan Zeyrek yokuşuna ve 
nihayet üçüncü kolu da Fatih câmiinin etrâfiyle büyük ve küçük Karaman’ı ve 
Saraçhaneyi yaktıktan sonra Sarı-gürz’e =  Sarı-güzel’e dayanmıştır. Pojo'azm 
şiddetinden dolayı söndürülemiyen yangının yirmi dört saat sürdüğü rivayet edi
lir. Bu meşhur âfet eski Osmanlı mesken mimârîsinin en nefis eserlerini yok et
miş, bir çok vüzerâ ve ulemâ ile eski ve zengin âilelerin tavanları «Zer-i-lâciverd„ 
ile işlenmiş muhteşem saraylarıyla konakları ve kâğıtlarıyla kitapları bir anda 
kül olup gitmiş, bir ecnebi rivayetine göre yirmi bin ev yanmış ve Kâtib-Çelebi’ye 
göre de «tahminen İstanbul’un humsü ber-bâd» olmuştur. Bu müdhiş âfetin mah
vettiği yazma eserlerle vesikaların sayısını ancak Allah bilir! — «Yeniçeri-odaları» 
denilen eski ve yeni kışlalarla Orta-câmi de yanmıştır. — Dördüncü Murad saray 
Baltacılarmı getirerek uğraşmış, bütün vüzerâ gayret göstermiş ve Yeniçeriler 
ellerinden geldiği kadar çalışmışlarsa da ateşi durduramamışlardır ; Cuma günü 
sabahtan akşama ve Cumartesi gecesi sabaha kadar devam eden yangının ancak 
Cumartesi sabahı rüzgâr kesilince durduğu ve ateşin Molla-Gûrânî çarşısına da
yandığı sırada söndürülebildiği rivayet edilir. — Bâzı menbâlarda bu yangm „20 
Safer =  26 Ağustos Cuma» tarihine müsâdlf gösterilir).

16 Eylül =  12 Rebî’ül-evvel, Cuma : Kahvehanelerin kapatılması ve 
tütün yasağı.

(İstanbul’a kahvenin ilk idhâll için ikinci ciltte 1555 =  962 vukuâtımn son fıkra
sına ve ilk tütün ithâli için de bu ciltte 1605 - 1606 =  1014 vukuâtına bakınız. Bu 
vaziyete göre Dördüncü Murad’ın meşhur yasağı ilân edildiği sırada kahve 
78 ve tütün de 28 senedenberi taammüm etmiş demektir ; Bununla beraber Peçevî 
her ikisinin de idhal tarihlerini dahi eski gösterdikten başka. Dördüncü Murad’m 
yasağını da 1045 =  1635 - 1636 tarihine müsâdif gösterir; burada en meşhur ri
vayetler esas ittihâz edilmiştir.
Eskiden birer «mecma’-i zurefâ» sayılan kahvehanelerin kapatılması, yukanki fık
rada gördüğümüz büjrtik yangının hâsıl ettiği umumî teessür ve heyecandan dolajT. 
kahvelerde bir çok siyasî dedikodular yapılmasıyla izâh edilir. Derhal yıktırılan 
kahvehanelerin yerine dükkânlar yapılmıştır. — „Dühân-ı bed-bûy» denilen tü
tünün bir rivayete göre kahve yasağından bir kaç gün sonra İlân edilen memnûiy- 
yeti de yangına sebeb olmak ihtimâliyle izah edilir : Peçevî’ye göre «Mahmiye-i 
aliyye-i Kostantîniyye’de kaç def’a harîk-ı azîme bâis olmuşdur»! Dördüncü Mu- 
rad’ın şiddetine rağmen şâirlerin dili durmamış :
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Zararsız bir dühan hakkında neyler bunca dikkatler
Dühân-î âh-ı mazlûmânı men’eylen lıüner oldur

gibi manzum i’tirazlar yükselmişse de hiç bir te’siri olmamıştır. Sultan Murad’ın 
bu iki yasağı, Genc-Osman fâciasındanberi İstanbul’a dolan ve zorba isyanlarıyla 
tahakkümlerinde mühim roller oynıyan zararlı ve tehlikeli serserilerle şüpheli 
eşhası imhâ ve izâleye vesile olmak üzere ilân ettiği muhakkaktır : Tabiî kurunun 
yanında yaş da yanmıştır! Gece-gündüz İstanbul sokaklarıyla mülhakatta «tebdil» 
gezen heybetli pâdişâh kahve ve tütün içilen gizli yerleri basarak bir çok kimse
leri idâm ettirmiş, tütün içildiğinden şüphe edilen evlerin «ocağına çıkup istiş- 
mâmj, ettiği bile rivayet edilmiş ve «her sabah İstanbul sokaklarının baz-ı mevâ- 
zıında birer ikişer lâşe-i maktul bulundukça» her kes haşyet ve dehşet içinde kal
mıştır! O zamanki Türkiye’de anarşi âmili olan «erâzil-ü-eşkıyanun» temizlenme
sinde Dördüncü Murad’ın bu tedhiş siyaseti tarihî bir zaruret sajnlabilir: Yukarda 
1632=1041 vukuatının «8 Haziran» fıkrasına da bakınız. _  Kâtib-Çelebi İçki ya
sağını da bu güne müsâdif gösterirse de doğru değildir ; Aşağıda 1634 =  1044 vu
kuatının «5 Ağustos» fıkrasına bakınız).

15 Teşrinievvel =  11 Rebî’ül-âhir, Cumartesi: Van İhalesinin Safavî 
muhasarasından kurtarılması.

(Büyük bir Safavî ordusunun Van kalesini muhâsarası üzerine serdârlıkla sevke- 
dilen Erzurum valisi Demir-kazık Halil Paşa ile yardıma gelen ve serdârlık hu
susunda rakibi olan Diyarbekir valisi Murtazâ paşa otuz bin kişilik bir kuvvetle 
düşmana karşı hareket edince Safavî ordusu o civârda bulunan «Kuskun-kıran» 
semtine çekilmiş, bu gün orada başlıyan şiddetli muharebeye gece karanlığında 
meş’aleler yakılarak devam edilmiş ve nihayet mağlûb olan düşman ordusu ertesi 
sabah ric’ate mecbur olmuştur. — Bu vak’a «10 Rebî’ül-âhir Sebt» gününe müsâdtf 
gösterilirse de, hakikî takvimde Cumartesi o ayın 11 ine tesadüf etmektedir).

15 Teşrinievvel =  11 Rebî’ül-âhir, Cumartesi: Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Tabanı-yassı Mehmet Paşa’mn Şark seferine çıkmak üzere 
İstanbul’dan Üsküdar’a geçişL

(Bu sefer Safavîlerin yukarıki fıkrada gördüğümüz Van muhâsarasına karşı açıl
mıştır).

22 Teşrinievvel =  18 Kebî’ül-âhlr, Cumartesi: Ordunun Üsküdar’dan 
hareketi,

(Kubbe-vezirlerinden Dâmad Bayram Paşa Sadâret-Kaymakamlığında kalmıştır).

29 Teşrinievvel —  25 Rebî’ül-âhir, Cumartesi : Ordunun tzmit’den 
hareketi.

(Dördüncü Murad İzmit’e gelip Vezir-i-a’zama zorba döküntülerinin izâlesi hak
kında bâzı şifâhî emirler verdikten sonra «Kazıklı,) menziline kadar orduyu 
teşyi edip İstanbul’a avdet etmiştir. — Van kalesinin muhâsaradan kurtulduğu 
hakkındaki haberin İzmit’de alındığına âid bir rivayet vardır).
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17 Kânunuevvel =  15 Cumâda-l-âhire, Cumartesi: Ordunun Haleb’e 
muvasalatı.

(Yollarda zorba bakıyyelerini temizllyerek giden Serdâr muvâsalatından bir kaç 
gün sonra Haleb beylerbeyi Nogay Paşa’yı zorba te’dibinde görülen gevşekliğin
den dolayı Sultan Murad’ın fermanıyla idâm ettirip ak sakallı kesik başım bu fecî 
emrin icrasına delil olarak İstanbul’a göndermiştir).

1634 =  1043

7 Kânunusâni =  7 Receb, Cumartesi: Dördüncü Murad’ın îlmiyye 
sınıfım te’dibe başlaması ve Şeyh-ül-îslâm Ahi-zâde Hüseyn Efendi’nin 
idâmı.

(Bu sırada Dördüncü Murad kara yoluyla Bursa seyâhatine çıkmış ve evvelce bir 
takım fenalıklarım duyduğu İznik Kadısı yolların tâmirinde ihmalcilik etmiş ol
mak bahanesiyle ve mensub olduğu sınıfın resmî kıyâfeti olan kavuğu ve cübbe
siyle kale kapısına astırmıştır : Yukarda 1632 =  1041 vukuâtımn «8 Haziran» fık- 
rasmda îlmiyye sınıfına bir takım tehdidlerle ihtarlarda bulunduğunu gördüğümüz 
Sultan Murad’ın artık tereddiye başlamış olan bu sınıfa indirdiği ilk darbe işte 
budur. Ulemânın asılması âdet olmadığı için bu «bid’at» îlmiyye sınıfını tabiî çok 
müteessir etmiş ve işte bu teessürle Şeyh-ül-Islâm Hüseyn Efendi Vâlide-Sultana 
bir tezkire yazarak oğlunun bu noktaya nazar-ı-dikkatini celbetmesi hususunda 
hayırhâhâne ricâda bulunmuştur. Tam işte o sırada Şeyh-ül-Islâm Efendi’nin İs
tanbul kadılığında bulunan oğlu Seyyid-Mehmed-Çelebi ile beraber bulunduğu bir 
ziyafette bu meseleden teessürle bahsedilmiş olmasını fırsat ittihâz eden bâzı müf- 
sidler Vâlide-Sultan’a Hüseyn Efendi’nin Sultan Murad’ı hal’etmek için Ulemâyı 
toplayıp müzâkereye giriştiğinden bahsetmişlerdir! Bu müdhiş ihbâr üzerine Vali- 
de-Sultan hemen oğluna bir mektup yazıp :
«Benüm arslanum, acele üzre gelesiz, cülus tedbiri içün sözler ve ce’miyyetler ol- 
makdadur!»
dediği için Sultan Murad fevkalâde bîr sür’atle hareket edip bu gün İstanbul’a 
yetişmiş, 1632 =  1041 vukuâtımn «12 Mart» fıkrasında gördüğümüz kefâlet me- 
selesindenberi kin bağlamış olduğu Hüseyn Efendi ile oğlunu derhal tevkif ettirip 
birer gemiye koydurarak Kıbrıs’a sürdürmüş, fakat bu cezâyı kâfi görmediği için 
gemiler boğazdan çıkmamışlarsa Efendilerin geri getirilip idâm edilmelerini ve 
eğer çıkmışlarsa tâkib edilmemesini emretmiş, Seyyid-Mehmet-Çelebi’nin gemisi 
açılmış olduğu için o kurtulmuş, fakat zavallı babasının gemisi fırtınada bocala
makta olduğu için Hüseyn Efendi Marmara’nın Rumeli sâhiline çıkartılıp Kâtib- 
Çelebi’nin «Çekmece kurbünde» gösterdiği ve Naîmâ’mn da «Kalabriya» dediği 
köyde boğularak idâm edildikten sonra cenâzesi sâhil boyundaki kumsala gömülüp 
mezarı belirsiz bırakılmıştır ; Bu köy, şimdiki Çatalca kazâsında Büyük-Çekmece 
nâhiyesinin «Kalikratya» köyü olmalıdır. O zamana kadar Osmanlı tarihinde hiç 
bir Şeyh-ül-îslâmın idâmı görülmemiş olduğu için Sultan Murad’ın bu haksız ve 
bilhassa tahkikatsız hükmü çok derin bir teessür uyandırmış ve Ahi-zâde Hüseyn 
Efendi îlmiyye smıfımn en mâsum şehidi sayılmıştır. — Meşihat makamına ikinci 
defa olarak meşhur şair Zekeriyyâ-zâde Yahyâ Efendi tâyin edilmiştir : Yukarda 
1632 =  1041 vukuâtımn „10 Şubat» fıkrasına bakıiuz. — Sultan Murad bu tarihten 
itibaren Ulemâdan bir çoklarını idâm ettirerek îlmiyye sınıfmı te’dibe çalışmıştır: 
Aşağıda 1635 =  1045 vukuâtımn «2 Temmuz» fıkrasına da bakınız).
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8 Nisan =  9 Şevval, Cumartesi: Lehistan seferine çıkan Dördüncü 
Murad’ın İstanbul’dan Davudpaşa karargâhına hareketi.

(Lehistan kazaklarının Karadeniz’de Türk sâhillerine ve Rumeli’de Tuna yalılarına 
yaptıkları mütemâdi akınlar iki devlet arasmda dâimi bir husûmet hâli tevlid 
ettikten başka, Anadolu’daki altı senelik ısyânından sonra teslim olarak Bosna 
valilig^e tâyinini yukarda 1628 =  1038 vukuâtının «9 Kânunuevvel» fıkrasında 
gördüfümüz Abaza Paşa da son zamanlarda Bosna’dan "Tuna kumandanlıgrıyla 
Vidin valiliğine nakli üzerine Eflak ve Boğdan voyvodalıklîirıyla Dobruca Tatarla
rından yardım kuvvetleri alarak Lehistan’a girmiş ve bir çok esirler ve ganimet
ler alıp İstanbul’a göndermiştir. Bu vaziyet üzerine Lehistan kralı Dördüncü La- 
dislas sulh istemek için aTrzebinski» isminde bir elçi göndermişse de, şart ola
rak teklif edilen senevi haraç maddesiyle Dniestr = ; Turla istihkâmlarının hedmi 
esasını kabul etmiyen elçi geri çevrilip Lehistan seferine karar verilmiş ve Sultan 
Murad bu gün saraydan otağa geçmiştir. — İstanbul’a dâvet edilmiş olan Abaza 
Paşa da pâdişâhın maiyyetindedir).

15 Nisan =  16 Şevval, Cıunartesi: Sultan Murad’ın Davudpaşa’dan 
Edirae’ye hareketi.

(Ordunun 60 top ve bir çok mühimmatla hareket ettiği rivayet edilir. — Kubbe- 
vezirlerinden Ken’an Paşa İstanbul muhafızlığına tâyin edilmiştir. — Solak-zâde 
hareket tarihini «13 Şevvâl =  12 Nisan Çarşanba» gününe müsâdif gösterir. — 
Bu suretle Şark seferinden sonra bir de Garp seferi açılmış ve Vezir-i-a’zam Ta- 
banı-ycLSsı Mehmet Paşa’mn İran’a karşı hareketine mukabil, Dördüncü Murad da 
Lehistan’a karşı hareket etmiş demektir; bununla beraber Lehistan seferi harb 
olmadan sulhle neticelenmiştir : Aşağ ı̂da 1634 =  1044 vukuatının «Eylül =  Rebî’- 
ül-evvel» fıkrasına bakınız).

27 Nisan =  28 Şevvâl, Perşenbe : Dördüncü Murad’ın Edirne’ye 
mnvâsalatı.

(İstanbul’dan Edirne’ye 13 günde gelinmiş ve Rumeli askerleri sefere dâvet edil
miştir).

1634 =  1044

27 Temmuz =  1 Safer, Perşenbe : Lehistan hükümetinin Osmanlı 
şartlarmı kabul etmiye karar verdiği hakkindaki haber üzerine Dördün
cü Mnrad’m Eîdirne’den İstanbul’a hareketi.

(Bu haberi evvelce elçilikle Lehistan’a gönderilmiş olan sâbık Ernir-âhûr Şâhin 
Ağa göndermiştir ; Bu sırada Lehistan Rusya’nm taarruzuna uğradığı için kralın 
Türk şartlarını kabule mecbur olduğundan bahsedilir; bununla beraber, evvelce Bu- 
din ve özü valiUklerinde bulunduğu için hudud boyları hakkında mâlûmat sahibi olan 
Diyarbekir beylerbeyi vezir Murtazâ Paşa ihtiyâten serdâr tâyin edilip yirmi bin as
ker ve 25 topla yola çıkarılıp kendisine harb ve sulh salâhiyyetleri verilmiştir. — 
Dördüncü Murad Edirne’de tam üç ay kalmıştır. — Kâtib-Çelebi «Gurre-i Safer^î 
Cumartesiye müsâdif gösterirse de doğru değildir).
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5 Ağustos =  10 Safer, Cumartesi : Sultan Murad’ın İstanbul’a av
deti ve içki yasağı.

(Devlet erkâniyle ulemânın Silivri’den karşıladığı pâdişâhın ancak Edirne’ye kadar 
uzayan bu Lehistan seferi 1634 =  1043 senesi 8 Nisan =  9 Şevvâi Cumartesi günün
den t>u g:üne kadar tam 3 ay, 27 gün sürmüştür. _  Sultan Murad’ın bu gün İstanbul’a 
gelir gelmez içki yasağı ilân edip meyhaneleri yıktırdığından ve kahveyle tütün ya
saklarında olduğu gibi bunda da büyük bir şiddet gösterip gece-gündüz «tebdil» geze
rek bir çok sarhoşları kendi eliyle öldürdüğünden bahsedilir. Bu şiddetin hakikî he
defi, o zamanki İstanbul’u doldurup âsâyişi ihlâl eden zorba döküntüleriyle serserilerin 
imhasıdır: Yukarda 1633 =  1043 vukuâtının «16 Eylül» fıkrasına da bakınız).

23/24 Ağustos —  28/29 Safer, Çarşanba/Perşenbe gecesi: Abaza 
Paşa’nm idamı.

(Genc-Osman faciası üzerine Anadoluda altı sene isyan vaziyetinde kaldıktan sonra 
teslim olup Bosna valiliğine tâyin edilmiş olduğunu jmkarda 1628 =  1038 vukuâtının 
a 9 Kânunuevvel» fıkrasında gördüğümüz Abaza Mehmet paşa Sultan Murad’ın te
veccühünü kazanıp gittikçe gözüne girmiş ve hattâ en gözde adamı olmuştur. Bu va
ziyetine rağmen böyle birdenbire idâm edilivermesi, Rumlarla Ermeniler arasmda 
çıkan bir ihtilâfta Ermenilerden rüşvet almış olmasıyla izah edilirse de, hakikatte 
pâdişâhın huzuruna usul ve âdâba mugayir olarak kılıçla gelecek kadar cür’etkârlık 
etmesi, İran seferi vesilesiyle tekrar Anadolu’ya geçmek istemesi ve nihayet padişa
hın hâlinden kuşkulanmıya başladığı için Üsküdar’a gizlice kırk elli at geçirip kaç- 
mıya hazırlanması bu fecî akıbetinin en mühim sebebleridir; hattâ kendisi idâm edil
dikten sonra maiyyet adamları paşanın gizli bir niyeti olduğu hakkında bir takım 
ifşâatta bile bulunmuşlardır : Fakat bir «fitne-i azîme» şeklinde bahsedilen bu gizli 
tasavvurun ne olduğu belli değildir. — Abaza Paşa kıyâfet hususundaki zarâfeti ve 
yenilikleriyle meşhurdur : «Abaza kesimi kaftan», «Abazalı kavuk» ve umumiyetle 
«Abaza tarzı» halk arasında moda olmuş ve hattâ Dördüncü Murad bile bu modanm 
te’siri altında kalmıştır; belki Abaza Paşa da Genc-Osman’ın yapmak istediği kıyâ- 
fet inkılâbınm son muakıbıdır: Yukarda 1622 =  1031 vukuâtının «24 Haziran» fık
rasına bakınız. — Abaza Mehmet Paşa’nın mezarı İstanbul’da Kuyucu-Murad Paşa 
türbesindedir).

Eylül =  Kebî’ül-evvel : Osmanlı - Lehistan sulbü.

(Yukarda bu sene vukuâtının „27 Temmuz» fıkrasında Lehistan’a karşı harb ve sulh 
salâhiyyetleriyle sevkedildiğini gördüğümüz serdâr Murtazâ Paşa’mn akdettiği sulh 
muâhedesi yedi maddeden ibarettir : En mühim esasları Lehistan hükümetinin Kazak 
akınlarına nihayet vermesi, Leh krallarının ötedenberi Kırım hanlarına verdikleri ha
racın tesviyesine devam edilmesi ve esirlerin mübadelesi gibi maddelerdir. Solakzâde’- 
ye göre Lehistan krallığı Kırım hamndan başka Osmanlı pâdişahına da haraç verme
yi kabul etmiştir. Lehliler yalnız Dinestr =  Turla istihkâmlarının yıkılmasını kabul 
etmemişlerdir. — Bu muahede İstanbul’a getirilip Dördüncü Murad tarafından tasdik 
edilmiştir).

1635 =  1044

27 Kânunusâni =  8 Şa’ban, Cumartesi : Nef’î’nin idâmı.

(Kâtib-Çelebi 1045 =  1636 senesi «8 Şa’bân =  17 Kânunusâni Perşenbe» gününe 
müsâdif gösterir; „Tezkire-i Rızâ»da da 1046 =  1636 - 1637 tarihi vardır: Burada
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en meşhur rivayet tercih edilmiştir. — 16 ncı asrm sonlarmda Erzurum’un Hasanka- 
le =  Pasinler kazasında dünyaya gelmiş olan ve OsmanlI edebiyatmda kasidecilerin 
piri sayılan Nafî’nin asıl ismi «ömer»dir: «Nef’î» mahlasını «Künh-ül-ahbâr» sahibi 
meşhur müverrih Gelibolulu-Âlî Erzurum defterdarlığında bulunduğu zaman takmış
tır. Birinci Ahmed devrinde Istanbula gelip bâzı kâtipliklerde bulunmuş ve işte o de
virden itibaren şöhreti yayılmıya başlamıştır. Nef’î Efendi’nin ikbal devri Dördüncü 
Murad devridir: Fakat pâdişâhın «havâss-ı nüdemâsı» arasına giren büyük şâir, ka
sideleriyle kazandığı câizelerden fazla hicivlerinden dolayı muâsırlarmm kin ve ga
zabına uğramış ve hattâ bir gün Nef’i’nin hicviyeler mecmuası olan «Sihâm-ı kaza»yı 
okurken ayak-ucuna bir yıldırım düşen Dördüncü Murad hicvi uğursuz saydığı için 
şâire kızmış ve bir daha hicviye yazmıyacağına yemin ettirmiştir : Yukarda 1630 =  
1039 vukuatının „25 Haziran» fıkrasına bakınız. Bununla beraber Nef’î dilini tutama
mış, sonradan Vezir-i-a’zam olan Kubbe-vüzerâsından Bayram paşa’yı ve hattâ za
yıf bir rivayete göre Sultan Murad’ı bile hecv etmiş. Bayram Paşa da padişahtan 
irâdesini istihsâl ederek Harac/Cizye muhâsebeciliğinde bulunan zavallı şâiri us
talıkla dâvet edip konağının odunluğunda boğdurarak idâm ettirmiştir. Nefî’nın 
bu fecî akıbeti hem Dördüncü Murad için, hem Bayram Paşa için silinmez bir le
kedir : Vaktiyle bir şi’rinde Kanunî’nin aleyhinde bulunan şâir Yahj^â Bey’in idâmı 
arzedildiği halde Sultan Süleymanın Vezir-i-a’zam Rüstem Paşa’ya:
— Bu makuulelere kulak dutma ve intikam kasdın itme!
demek büyüklüğünü göstermesine mukabil, 82 sene sonra torunlarından Dördüncü 
Murad’an Nef’î meselesinde irtikâb ettiği küçüklük Osmanlı inhitâtının ne kadar 
ilerlemiş olduğunu gösterir : İkinci ciltte 1553 =  960 vukuâtının «6 Teşrinisâni» 
fıkrasına bakınız. — Nef’î’nin cesedi denize atılmış olduğu için zavallının mezarı 
bile yoktur. — Hicviyelerinden müteessir olan «Asrun ulemâ ve uzemâsı,, rivayete 
nazaran onun dilinden kurtuldukları için «Bayram Paşa’ya duây-ı firâvân» etmiş
lerdir! Halbuki zavallı Nef’î:

Peder değül bu belây-ı siyâhdur başuma

diye kendi babasını bile hecvetmiştir: Her halde hicviyelerine tahammül edileme
mesi çok müstehcen kelimeler kullanmasından mütevellid olmalıdır. — Nef’î’nin 
Türkçe dîvânı basılmış olduğu halde Acemce dîvâniyle «Sihâm-ı kazâ»sı basılma- 
mıştır).

10 Mart =  21 Ramazan, Cumartesi : Revan seferine çıkan Dördün
cü Morad’m İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi.
(Safavîlerin Van muhasarası üzerine Şark seferine çıkmış olan Vezir-i-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem Tabanı-yassı Mehmet Paşa bu sırada Diyarbekir kışlağmdadır : 
Yukarda 1633 =  1043 vukuâtının «15 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. Lehistan se
ferine çıktığı halde sulhün akdinden dolayı Edirne’den geri dönen Dördüncü Mu
rad ecdâdımn an’anesini tâkib ederek Şark seferinde ordusunun başında bulunmı- 
ya karar vermiş ve bu gün parlak merâsimle teşyi edilerek Üsküdar’a geçmiştir. 
İstanbul Kaymakamlığına vüzerâdan Bayram Paşa ve muhâfızlığına. da Segban- 
başı Muslihüddin Ağa tâyin edilmiştir. — Naîmâ «22 Ramazan Sebt» gününden 
bahsederse de, Cumartesi o ayın 22 sine değil, 21 ine müsadiftir : Zâten Kâtib- 
Çelebi 21 tarihini gösterir; peçevî’de «1 Ramazan =  18 Şubat» tarihine tesadüf 
edilirse de o gün Cumartesi değil. Pazardır. Solakzâde’de «20 Ramazan=:9 Mart» 
tarihi vardır!).

28 Mart =  9 Şevval, Çarşanba : Dördüncü Murad’m Üsküdar ka- 
rargâlımdan hareketi.
(Burada geçen bir hafta içinde son hazırlıklar görülmüştür. — Peçevî «5 Şev-
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vâl =  24 Mart Cumartesi» ve Solakzâde ise «10 Şevval =  29 Mart Perşenbe» tari
hini gösterir!).

6 Nisan =  18 Şevval, Cıuna : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Ta- 
banı-yassı Mehmet Paşa’ıun Diyarbekir şehrinden karargâha çıkıp.

(1633 =  1043 vukuatının «17 Kânunuevvel» fıkrasında Haleb’e vâsıl oldugrunu gör- 
düğfümüz Serdâr o tarUıtenberl Haleb ve Diyarbekir kışlaklarında Bağdad seferi
sin hazırlıklarıyla meşgul olmuştur: Bu müddet zarfmda Dicle nehrinin mecrâsını 
değiştirip Bafdad’ı susuz bırakarak ve «gönden toplar ve âdete muhâlif ameller,, 
yapmak istediği halde muvaffak olamadığı rivayet edilir! — Mehmet Paşa bu sı-̂  
rada pâdişâhın Revan seferini haber aldığı için Diyarbekir’den Erzurum’a gitmek 
üzere karargâha çıkmıştır).

13 Nisan =  25 Şevval, Cuma : Lübnan’ın âsi Dürzü emîri Ma’n- 
oğlu Fahrüddin’in İstanbul’da idâmı.

{Yıllardanberi isyan hâlinde bulunan ve hattâ bir aralık Avrupa’ya da gidip yar
dım te’minine çalışan bu meşhur Dürzü şeyhi için jrukarda 1606 =  1015 vukuatı
nın «19 Eylül» ve 1607 =  1016 vukuâtımn da «23 Teşrinievvel» fıkralarına bakı
nız. — Şam beylerbeyi Küçük-Ahmed Paşa tarafından mağlûb ve esir edilen. Fah- 
rüddin-ibni-Ma'n «Mîr-Mes’ud» ve «Mîr-Hüseyn» isminde iki oğluyla İstanbul’a 
gönderilmiş ve Dördüncü Muradın yoldan tebliğ ettiği bir irâde üzerine büyük 
oğ'u Mesud’la beraber bu gün idâm edilmiş ve diğer oğlu Hüseyn’in hayatı yaşının 
küçüklüğüne bağışlanıp terbiye edilmek üzere Enderun’a almmıştır : Naîmâ 
«Ma’n-zâde Hüsejm Bey» dediği bu Mîr-Hüsejm’den muhtelif vak’alar nakletmiş- 
tir: meselâ Nef’î’nin idamına âid bâzı tafsilâtın râvisi işte bu Hüseyn Bey'dir).

5 Haziran =  19 Zülhicce, Sah : Serdârın Erzurum’a muvâsalatı.

(Bu gün şehre varan Vezir-i-a’zam, Erzurum beylerbeyi Demir-kazık Halil Pa- 
şa’nın ziyâfetinde bulunduktan sonra, ertesi gün pâdişâhın yolda tebliğ edilen 
bir emri mucibince zavallı Halil Paşa’yı boğdurmuştur! Bu idâmın sebebi, Rikâb-ı- 
Hümâyûn Kaymakamı olan Murtezâ paşa’nın bir müddettenberi istirkah ettiği 
Halil Paşa aleyhine yaptığı tezviratla izah edilir: Yukarda 1633 =  1043 vukuâtı 
içindeki «15 Teşrinievvel» fıkralanmn birincisine bakınız).
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2 Temmuz =  16 Muharrem, Pazartesi : Zorbalardan başka vaUlerle 
kaddan te’dib ederek ilerliyen Dördüncü Murad’m Eıca’ya muvasalatı.

(Ilıca, şimdiki Erzurum vilâyeti merkez kazâsında nâhiyedir. — Bu sırada 
Erzurum’da bulunan Vezir-i-a’zam Tabam-yassı Mehmet Paşa bu tarihten on 
beş gün evvel pâdişâhı Bayburd civarında karşılayıp tâzimâtını arzettikten sonra 
tekrar Erzurum’a dönmüş ve bu gün Ilıca’da resmî istikbal merâsimi yapıl
mıştır ; Otağın önünde taht kurulmuş ve Vezir-i-a’zam buraya gelip Sulta» Mu- 
rad’ın ayaklarma kapanarak «bir yumurta pişimi zaman» başını kaldırmamış
tır! — Pâdişâh İstanbul’dan Îzmit-Eskişehir-Konya-Kayseri-Sıvas yoluyla Erzu



rum’a gelmiştir. — Dördüncü Murad’ın bu seferi Anadolu’daki zorba döküntüle
rinden başka bir takım mühim şahsiyyetlerin de kanlarıyla canlarına mal olmuş
tur : Yukarıki fıkrada gördüğümüz Erzurum valisi Halil Paşa ile bu sırada Mağ:- 
nisa sancak-beyliğinde bulunan eski Karaman beylerbeyi Duducu-Hasan Paşa, 
yeni Karaman beylerbeyi Celep-oğlu Ali Paşa, Beyşehri sancak-beyi Keskinli Ali 
Paşa, Trabzon’dan top naklinde kusur eden Sivas beylerbeyi Boşnak-Ali paşa ve 
bir ferman gönderilip kellesi getirtilen Budin beylerbeyi Ca’fer Paşa gibi bâzı 
mühim valilerden başka îlmiyye sınıfından da Karaağaç kadısı Mehmet Efendi, 
Kayseri kadısı Gökdereli-zâde Efendi, Konya valisi Şehlâ-Mehmet Efendi ve İz
mir kadısı Tevfikî-zâde Mehmet Efendi gibi ulemânın kelleleri muhtelif sebeblerle 
ve bilhassa eskiden zorbalık etmiş olmak, yahut zorbaların tenkilinde kusur et
mek veyahut yol tesviyesi ve erzak tedâriki işlerinde ihmali görülmek gibi töh
metlerle uçurulmuştur : Sultan Murad’ın îlmiyye sınıfına indirdiği ilk darbe için 
yukarda 1634 =  1043 vukuâtınm «7 Kânunusâni» fıkrasına bakımz. — Eîrzurum’a 
gelirken «Kör-ovası»nda Anadolu ve Rumeli askerlerine büyük bir harb manev
rası î^ptırmış olan Dördüncü Murad bu manevraya bizzat iştirâk etmiştir. — 
Şiddet ve heybetiyle orduyu haşyet ve dehşet içinde bırakan Sultan Murad’ın bü
tün sefer meşakkatlerine askeriyle beraber katlanması ve bilhassa aylarca atının 
eğerinden başka yasdık ve haşasından başka örtü yüzü görmemiş olması orduda 
kendisine karşı büyük bir emniyet ve hürmet hissi uyandırmıştır).

3 Temmuz =  17 Muharrem, Salı : Sultan Murad’m Erzurum’a 
girişi.

(Ilıca’dan Erzurum’a kadar asker ve ümerâ iki sıra dizilmiş ve pâdişâh bunları 
selâmhyarak muhteşem bir alayla şehre girmiştir ; Bu alaya bizzat şâhid olan 
Kâtib-Çelebi «On sene Al-i-Osman askeri ile seferlerde gezdiği» halde «bu mer
tebe kesret ve cemiyyetl bir mekânda dahî görmek müyesser» olmadığını anlatır; 
bununla beraber, gene ayni menbâa göre pâdişâhın şiddet siyaseti bir müddet son
ra bir çok askerin kaçıp dağılmasına sebeb olmuştur).

11 Temmuz =  25 Muharrem, Çarşanba: Dördüncü Murad’m Erzu
rum’dan Revan/Erivan üzerine hareketi.

(Pâdişâh Erzurum’da 9 gün kaldıktan sonra onuncu günü hareket etmiştir : Ağır
lıklar bir gün evvel yola çıkarılmıştır).

17 Temmuz =  1 Safer, Salı: Orduntm Kars’a muvasalatı.

(Sultan Murad şehri gezdikten sonra karargâhına dönmüş ve burada iki gün 
kalmıştır).

36 Temmuz =  10 Safer, Perşenbe: Ordunun Erivan/Bevan önlerine 
mnvâsalatı.

(Buradaki ekinlerin hayvanlara yedirilmesine müsâade edilmiştir : Halbuki bu 
hareket e\-velce ve meselâ Kanunî devrinde şiddetle memnûdur ve hattâ seferde 
düşman tarlalarımn ekinlerini çiğneten bir çok hayvan sâhipleri idâm cezâsına 
çarpılmıştır; bu nizam, eski Türk adâletini düşman dillerinde bile destan hâline 
getiren kanunlardandır ; Fakat Dördüncü Murad devrinde artık bozulmıya başla
mış demektir).
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27 Temmuz =  11 Safer, Cuma : Gök-künbed’de ordu kurulma».

(Burası Revan kalesinin top menzilinde bulunduğ-u halde Sultan Murad karargâ
hın kaleye biraz daha yaklaştırılmasını emretmiştir).

28 Temmuz =  12 Safer, Cumartesi : «Hünkâr-tepesi»nde otak ku
rulması.

(Bu tepe kaleye yukarıki fıkrada bahsi geçen mevziden daha yakmdır. _  Bu gün 
askere kazma, kürek, barut ve fitil damıtılmıştır).

28/29 Temmuz =  12/13 Safer, Cumartesi/Pazar gecesi : Kevan/ 
Erivan muhasarası.
(Kâtib-Çelebi «On ikinci Hamiş gicesi»nden bahsederse de Saf erin 12 nci günü 
Perşenbe değil, Cumartesidir; Solakzâde «16 Safer Cumartesi» tarihini gösterir : 
Fakat o gün Cumartesine değil, Çarşanbaya müsadiftir! Naîmâ’da gün ismi yok
tur. — OsmanlI tarihinde Erivan üzerine ilk büyük hamleyi Kanunî yapmış ve 
Safavî ordusu harbi kabul etmeyip İçerilere çekilmiş olduğu için şehirle etrâfmı 
tahrib ettirmiştir : tkinci ciltte 1554 =  961 vukuatının «18 Temmuz>> fıkrasına 
bakınız. Bu meşhur şehrin OsmanlIlar tarafından fethi Üçüncü Murad devrindedir: 
Yukarda 1583 =  991 vukuatının „4 Eylül» fıkrasına bakınız. 21 sene Osmanlı ida
resinde kaldıktan sonra Birinci Ahmed devrinde Safaviler istirdâd etmişlerdir ; 
1604 =  1013 vukuatının «8 Haziran» fıkrasına bakınız. Gene Birinci Ahmed dev
rinde «Öküz» lâkabiyle meşhur Vezir-i-a’zam Kara-Mehmet Paşa tarafmdan 55 
gün muhasara edilmişse de istirdâd edilememiştir; 1616 =  1025 vukuâtının «11 
Eylül» ve «5 Teşrinisani» fıkralarına bakınız. Dördüncü Murad’ın buraya bizzat 
gelmesi, işte bu tarihî ehemmiyetiyle coğrafî ve askerî vaziyetindendir. Bu sırada 
Şafavîlerin Erivan valiliğinde babasının halefi olan meşhur Emîr-Gûne oğlu Tah- 
mâsb-Kulihan bulunmaktadır.
Askerin bu gece «üçüncü sâatde,,, yâni takriben saat on bire doğru meterislere 
girdiğinden bahsedilir. İlk yaralılar gelince pâdişâh „Huzûr-ı Hümâyûnda yara
ların açdurup cerrahlara tımar itdirmişlerdür». Bu vazıyet, OsmanlI ordusunda 
sıhhiye teşkilâtının ne kadar mükemmel olduğunu gösterir : Avrupa ordularıma 
yaralıları muharebe meydanlarında bakımsızlık yüzünden inliyerek can verdiği 
bir devirde Türk ordusunun bu vaziyeti en mühim üstünlük sebeblerindendir. 
Ordunun hastahâne çadırları, cerrahları, ilâçları ve her türlü sıhhî levazımı mü
kemmeldir. Naîmâ bu noktajn şöyle anlatır:
«Cerrâhân-ı hâssa saf saf hidmete kıyâm idüp mecruhları anlara teslim ve mahsus 
çadırlara muâlece olunup cemî’ malzemeleri taraf-ı mîrîden görülürdü».
Türk ordusu yaklaşırken Erivan kalesine 12 bin tüfekçiden mürekkep bir yardım 
kuvveti gelmiştir; Bu sayede Safavîler bir huruç hareketi yapmışlarsa da derhal 
püskürtüldüğü rivayet edilir. — Bu muhâsarada Sultan Murad bizzat meterise 
girmiş ve hattâ topla nişan alarak bir kaç defa ateş etmiştir. — Muhâsaranın haf
tasında bir kaç kule ile sûrun bir kısmı yıkılmiş, müdâfiler bunları toprak çu
valları ve zenbilleriyle doldurmıya çalışmış, fakat nihayet büyük kule yerle bera
ber olup sûrun muhtelif yerlerinde gayet geniş gedikler açılınca, Emîr-Gûne-oğlu 
daha fazla mukavemet imkânı kalmadığını anlamıştır).

6 Ağustos =  21 Safer, Pazartesi : Erivan müdâfilerinin bir haftalık 
mütâreke şartiyle teslim teklifi.
(Kâtib-Çelebi, Naîmâ, Müneccim-başı vesairede «22 Safer» Pazartesine müsa
dif gösterilirse de. Pazartesi günü o ayın 22 sine değil, 21 ine müsadiftir;, bu bir
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günlük farkın bir „Rüyet-i-hilâl» meselesiyle alâkadar olmadığı da muhakkaktır; 
Çünkü yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi, Kâtib-Çeîebi ayni Safer ayının Cumar
tesine tesadüf eden 12 nci gününü perşenbe göstermiştir! Peçevî bu ilk teklifin 
muhasara başından itibaren dokuzUncu güne tesadüf ettiğinden bahsetmekte ol
duğuna göre, işte bu 21 Saf ere müsadif olması lâzımgelir; zâten diğer menbâlarda 

, gün rakamı 21 dir: Bu vaziyete göre o menbâlarda yalnız gün ismi yanlış demek
tir; Solakzâde’deki «26 Safer Pazar» tarihi büsbütün yanlıştır. — Kalede büyük 
gedikler açılmış olduğu için, Osmanlı ordusunun umumî hücuma geçeceğini anlıyan 
müdâfiler bu gün öğle üzeri Türkmen-Hızır Bey isminde bir murahhasla bir mek
tup gönderip 7 yahut 8 günlük bir mütâreke akdini ve bu müddet zarfında kendi
lerine imdad kuvveti gelmediği takdirde teslim olacaklarını bildirmişlerdir! Tabiî 
bundan maksat vakit kazanıp gedikleri tâmir etmektir. Sultan Murad bu tuhaf 
teklife kızıp murahhasın idamım emretmişse de, Vezir-i-a’zamın tavassutiyle bu 
emir tatbik edilmemiş, yalmz ikindi vakti red cevabı verilmekle iktifa edilmiştir).

7 Ağustos =  22 Safer, Salı : Erivan müdâfilerinin «vire ile» teslim 
tekHfı.

(Emîr-Gûne-oğlu Tahmâsb-Kulihan’ın kethüdası olan ve mezhebi sünnî olduğu 
için teslim meselesinde başlıca âmil olduğundan bahsedilen Murad Ağa bu gün 
orduya gelip «vire ile», yâni müdâfilerin canlarına dokunulmamak şartiyle teslim 
teklif etmiş, mağlûpların silâhlarıyla çekilmelerine de müsâade istemiş ve bu tek
lifler kabul edildiği için bir «Ahdnâme» yazılarak kaleye gönderilmiştir).

8 Ağustos =  23 Safer, Çarşanba : Erivan/Revan kalesinin teslim 
alınması.

(Bu gün kale kapısından «Otağ-ı Hümâyûn>>un önüne kadar iki sıra üzerine 
«yedişer kat» asker dizilmiş, Erivan valisi Emîr-Gûne-oğlu Tahmâsb-Kulihan 
maiyyetiyle beraber çıkıp askerin arasından geçerek huzûra kabul edilip iltifâta 
mazhar olmuş, «ba’d-el-yevm kulluğa kabulünü niyâz» edip Sünnî mezhebine gi
rerek «Tahmâsb-Kuli-Han» ismi «Yusuf Paşa»ya tahvil edilmiş, hil’at ve murassâ 
hançer, kemer ve sorguçla taltif edildikten başka vezâret payesiyle Haleb bey
lerbeyliğine de tâyin edilmiş ve kethüdası Murad Ağa’ya da Trablusuşam valiliği 
verilmiştir. — Erivan muhâfızlığına on iki bin askerle vezir Murtazâ Paşa tâyin 
edilmiş ve kale derhal tâmir olunmuştur. — Erivan’da bir çok erzak, mühimmat 
ve hazine ele geçmiştir. — «Vire» şartı mucibince İçerdeki Safavî askerleri bu 
gün silâhlarıyla çıkıp Erdebil’e hareket etmişlerdir. — Sultan Murad 10 Ağustos= 
25 Safer Cuma günü merâsimle şehre girip Şeyh-ül-lslâm Yahyâ Efendi tarafın
dan kıldırılan Cuma namazmda bulunduktan sonra, rikâbında yayan yürüyen 
Emîr-Gûne-oğlu’nun konağına gidip ziyâfetinde bulunmuştur. Bu Safavî valisi Os
manlI hizmetine girdikten sonra, Trablus valiliğine tâyin edilen eski kethüdası 
Murad Ağa ile beraber yola çıkıp Haleb’e gitmek üzere Erzincan civânnda Keşiş- 
hanı’na geldiği zaman :
_ Revân’un teslimine sen sebeb oldun, bre gaddâr!
diye Murad Ağa’yı sarhoşlukla öldürdüğü için, Haleb’de iki ay valilik ettikten 
sonra azledilip Sultan Murad seferden dönerken İzmit’e getirilmiş ve cinâyetl af
fedilip İstanbul’a getirilerek Boğaziçinde ihsan edilen bir bahçe ile yalıdan dolayı 
o semt «Mirgün/Emirgân» ismini almıştır. — Erivan kalesi 1604 =  1013 senesi 8 
Haziran=10 Muharrem Salı gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 
31 sene, 2 ay Safavî hâkimiyyetinde kaldıktan sonra istirdâd edilmiş demektir. — 
Safavîlerin Revan kalesini ikinci defa olarak OsmanlIlardan istirdâdı için aşağıda 
1636 =  1045 vukuâtınm «1 Nisan,, fıkrasına bakımz).
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20 Ağustos ~  6 Kebî’ül-evvel, Pazartesi: Dördüncü Murad’m Eri
van’dan Tebriz üzerine hareketi.

(Bu senenin 26 Temmuz =  10 Safer Perşenbe günü Erivan önlerine varmış olan 
Sultan Murad burada 25 gün kaldıktan sonra bu 26 ncı günü Safavî ordusunu 
harb kabulüne mecbur etmek için bütün yol bosnınu tahribe karar vererek Tebriz’e 
doğru hareket etmiştir).

26/27 Ağustos =  12/13 Rebî’ül-evvel, Pazar/Pazartesi gecesi : Bör- 
düncü Murad’ın kardeşlerinden şehzade Bâyezid’le Süleyman’ın İstan
bul’da idâmı.

(Birinci Ahmed’in oğullarından ve Dördüncü Murad’ın kardeşlerinden bu sırada 
sağ olanlar Bâyezid, Süleyman, Kasım ve İbrahim isimlerinde dört şehzadedir : 
Bunlardan ilk ikisinin anaları ayn olduğu halde, Kasım’la İbrahim pâdişâhın öz- 
kardeşleridir. Bu tarihten üç sene evvel zorbalar sarayı bastıkları zaman bunların 
sağ bırakılacaklarına kefil istemişler ve Dördüncü Murad’a karşı Vezir-i-a’zamla 
Şeyh-ül-lslâm kefâlet emişlerdir : Yukarda 1632 =  1041 vukuatının „12 Mart» 
fıkrasına bakınız. Bu vak’ayı bir türlü unutamıyan Sultan Murad ayn anadan 
olan kardeşlerinin idâmı için fırsat beklemiş ve nihayet Erivan zaferinin İstan
bul’da hâsıl edeceği neş’eyi müsâid bir vaziyet görerek pâyıtahta fetih müjdesi 
götürmiye me’mur ettiği Kapucular-kethudâsı Sâlih Ağa ile Musâhib Beşir Ağa’ya 
gizli bir ferman verip İstanbul Kaymakamı vezir Bayram Paşa’yı bu iki şehzâde- 
nin izâlesine me’mur etmiştir; Müjdeciler bu gün İstanbul’a gelmiş, şehirde yedi 
gün yedi gece yahut dört gün dört gece zafer şenliği ilân edilmiş ve bir taraftan 
da bu ilk şenlik gecesi şehir neş’e içinde çalkanırken sarayda cellâtları bile ağlat
tığından bahsedilen müdhiş bir facia tertib edilerek yirmi beşer yaşında bulunan 
ve Dördüncü Murad’m en değerli kardeşleri olan şehzâde Bâyezid’le Süleyman bo
ğularak idâm edilmiştir ; Halkın galeyânından korkulduğu için bu iki şehidin giz
lice defnedildiklerinden bahsedilir; bununla beraber fâcia hemen şâyi olduğu için, 
zafer neş’esi umumî bir matem havasına tahavvül etmiş ve bu teessür yabancı 
memleketlere bile aksetmiştir: Meselâ Racine’in «Bajazet» ismindeki manzum pi
yesi işte bu tarihî teessürün klâsikleşmiş bir ifâdesidir).

I EyM  =  18 Rebî’ül-evvel, Cumartesi : Tebriz’e doğru ilerliyen 
Dördüncü Murad’m Hoy şehrine girişi.

(Erivan’dan buraya gelinceye kadar bütün yol boyu tahrib edilmiş, Hoy şehriyle 
kalesi yakılıp yıkılmıştır. — Ordu burada üç gün kaldıktan sonra Tebriz’e doğru 
yoluna devam etmiştir).

I I  Eylül =  28 Kebî’ül-evvel, Salı: Osmanh ordusunun Tebriz ş«hri- 
ni altıncı defa olarak işgal etmesi.

(Sa’d-âbâd ovasında ordu kurmuş ve ertesi gün pâdişâh şehre girip gezerek Sa
favî ordusunu harb kabulüne mecbur etmek için Hoy gibi buramn da yakılıp 
yıkılmasını emretmiştir : Fakat düşmanın tahliye etmiş olduğu Tebriz o ka
dar büyüktür ki, onda birinin bile tahrib edilemediğinden bahsedilir. — Safavî 
ordusu bu vaziyete rağmen ortaya çıkmamış, yalnız Hân-ı-hânân Rüstem-Han 
sulh teşebbüslerine başlamıştır; Bu teşebbüslerin bir oyalama siyasetiyle alâka-
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dâr olduğu rivayet edilir. — Bu işgal, Osmanlı-Türklerinin Tebriz şehrine altıncı 
defa girişleridir; Yavuz devrindeki ilk işgal i'Çin ikinci ciltte 1514 =  920 vukuatı
nın «6 Eylül>> fıkrasına, Kanunî devrindeki ikinci, üçüncü ye dördüncü işgaller 
için gene o ciltte 1534 =  941 vukuatının «13 Temmuz», 1535 =  941 vukuâtının 
«30 Haziran,, ve 1548 =  955 vukuatının «27 Temmuz» fıkralarına ve Üçüncü Mu- 
rad devrindeki beşinci işgal için de bu ciltte 1585 =  993 vukuatının «22/23 Eylül» 
fıkrasma bakınız. Bunların ilk dördü muvakkat mâhiyette olduğu halde beşincisi 
18 sene, 28 gün sürmüş bir fetih mahiyetindedir ve hattâ o zaman Iran-Âzerbayca^ 
nı Türkiye’ye ilhak edilmiştir. — Tebriz’in Üçüncü Mehmet devrinde Safaviler 
tarafından istirdadı için yukarda 1603 =  1012 vukuâtının «21 Teşrinievvel» fıkra
sına bakmız).

15 Eylül =  2 Rebî’ül-âhir, Cumartesi : Ordunım Tebriz’den hare
ket.

(Tebriz’de dört gün kalındıktan sonra bu beşinci gün avdet kararıyla yola çıkıl
mıştır: Bu kararın sebebleri Safavî ordusunun meydana çıkmaması, kışın yaklaş
ması ve iâşe müşkilâtı gibi şeylerdir).

30 Eylül =  17 Rebî’ül-âhir, Pazar : Ordunun Van’a muvasalatı.

(Burada üç gün kalınmış ve Sultan Murad kaleyi gezmiştir).

4 Teşrinievvel =  31 Eebî’ül-âhir, Perşenbe: Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Tabam-yassı Mehmet Paşa’ya Sadâret makamına ilâveten 
Rumeli' beylerbeyliğinin de tevcihi ve ordunun Van’dan hareketi.

(Bu fevkalâde tevcihe Osmanlı tarihinde bundan evvel yalnız Kanunî’nin meşhur 
Vezir-i-a’zamı Makbûl-tbrahim Paşa nâil olmuştur : İkinci ciltte 1523 =  929 vu
kuatının «27 Haziran» fıkrasına bakınız. — Mehmet Paşa pâdişahla beraber İs
tanbul’a avdet etmeyip Safavî harekâtım tâkib için Diyarbekir kışlağında kala
rak Bağdad seferinin hazırlıklarını yapmıya me’mur edilmiştir. — padişah bu 
gün Van’dan Diyarbekir’e hareket etmiştir)-.

31 Teşrinievvel =  9 Cumâda-l-ûlâ, Pazar: Dördüncü Murad’m Di- 
yarfeeMr’e muvasalatı.

(OsmanlI hânedânında irsî bir hastalık olan damla illetinden muztarib olduğu için 
yollarda bâzan arabaya binmek mecburiyetinde kalan genç pâdişâh burada fazla 
rahatsız olduğu için, 14 gün kalmıştır).

4 Teşrinisâni =  23 Cumâda-l-ûlâ, Pazar : Sultan Murad’m Diyar- 
bekir’den İstanbul’a hareketi.

(Gelirken olduğu gibi giderken de zorbalıkla alâkadar bir çok kimseler idâm edü- 
miş. Dördüncü Murad’ın şiddeti bütün memleketi haşyet ve dehşet içinde bırak
mıştır: Yukarda bu sene vukuatının.«2 Temmuz» fıkrasına da bakınız).

27 Kânunuevvel =  17 Receb, Perşenbe : Dördüncü Murad’m zafer 
alayı İle İstanbul’a girişi.

(Muahhar menbâlardan başka muâsır müellifler arasında bile tarih ihtilâfı
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vardır : Meselâ Kâtib-Çelebi ile Peçevî ve bunlara İstinaden Münecclm-başı «9 
Receb =  19 Kânunuevvel Çarşanba» tarihinde ittifak ettikleri halde, Karaçelebi- 
zâde, Solakzâde vesaire ile bunlara istinâd eden Vak’anüvis Naîmâ pâdişâhın «15 
Receb gecesi =  25/26 Kânunuevvel Salı/Çarşanba gecesi» İzmit’den kadırgalarla 
Üsküdar’a gelip oradaki sarayda kalmış olduğundan, ertesi Çarşanba günü Dev- 
let-erkâniyle Ulemânın tebrike geldiklerinden ve nihayet bizim burada esas itti
hâz ettiğimiz Perşenbe günü de Sultan Murad’ın muhteşem bir alayla İstanbul’a 
geçmiş olduğundan bahsetmektedir! Hammer de bu son rivayeti kabul etmiştir. — 
İstanbul Kaymakamı Bayram Paşa bu münasebetle şehir surlarını tamir ettirip 
beyaza boyatmıştır. — Pâdişahm kudûmu şerefine İstanbul’da bir hafta ve ikinci 
bir rivayete göre de 3 gün 3 gece şenlik yapılmıştır).

1636 =  1045

1 Nisan =  24 Şevvâl, Salı : Erivan’ın sukutu.

(Safavî şâhı Birinci Safî bu el çabukluğunda bilheıssa mevsimin şiddetinden isti
fade etmiş, yollar karla kapalı ve o sene bilhassa Şarkî-Anadolu’da soğuklar çok 
şiddetli olduğu için imdad gönderilememiştir ; Muhâsaranın «14 Receb Salı» günü 
başladığından bahsedilirse de, hakikî takvimde Salı günü Receb’in 14 üne değil, 15 ine 
ve o da Kânunuevvelin 25 ine müsadiftir. — Diyarbekir kışlağında bulunan Vezir-i- 
a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Tabanı-yassı Mehmet Paşa şâhm hareketini 1 Receb^ll 
Kânunuevvel Salı günü haber alıp hemen İstanbul’dan yardım istemiş, hükümet 
muhtelif vilâyetlerden asker toplamak üzere derhal dört vezir göndermiş ve Ve- 
zir-i-a’zam da muhtelif eyâletlerden kışlaklardaki askerlerin derhal yola çıkarıl- 
masım istemişse de, kendisi 15 - 20 atlıyla Hasankale’ye geldiği zaman Sivas ve 
Trabzon valileriyle 15 askerden başka bir şey bulamamıştır! Erzurum’dan yola 
çıkarılan askerden dokuzunun donup öldüğü ve bâzıiarımn da parmakları donduğu 
rivayet edilir. Karaman ve Anadolu beylerbeyileri de ancak yirmişer adamla gele
bilmişlerdir! İstanbul’daki Yeniçeriler o kadar soğukta yola çıkmak istemedikleri 
için, Parmakkapu’da dâimî çengeller kurulup sefere gitmek istemiyen askerlerden 
bir kaçı asılmış, fakat bunun bile faydası olmamıştır. — Serdâr-ı-Ekrem bu hâle 
rağmen Hasankale’den Kars’a doğru ileri gitmek istemişse de, tam o sırada Eri
van/Revan muhâfızı vezir Murtazâ Paşa’nın ölüm haberi gelmiş, kumandayı ket- 
hudâsı Zülfikar Ağa der’uhde etmiş, fakat imdad yetişemediği için nihayet o âa bu 
gün «vire» ile teslim olmak mecburiyetinde kalmıştır. — Safavîlerin Erivan vali
liğine «Kelb-i-Ali Han» tâyin edilmiştir. — Her türlü müşkilâta rağmen kahra
manca mukavemet gösteren Erivan kalesi düşmanın şiddetli tazyikine 1635=1045 
senesi 25 Kânunuevvel =  15 Receb Salı gününden bu güne kadar tam 3 ay, 7 gün 
dayanmış demektir. — Acemlerin Revan dedikleri Erivan şehri bu ikinci fethinde 
1635 =  1045 senesi 8 Ağustos =  23 Safer Çarşanba gününden bu güne kadar an
cak 7 ay, 24 gün Osmanlı hâkimiyyetinde kalmış ve netice itibariyle Dördüncü 
Murad’ın Erivan seferi boşa gitmiş demektir. — Bu mühim mevkiin ilk defa 
Üçüncü Murad devrinde fethedilip 21 sene Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra Bi
rinci Ahmed devrinde Safavîler tarafından istirdadı için yukarda 1583 =  991 vu- 
kuâtımn «4 Eylül» fıkrasıyla 1604 =  1013 vukuatının «8 Haziran» fıkrasma 
bakınız).

1636 =  1046

1 Teşrinievvel =  1 Cumâda-l-ûlâ, Çarşanba : Küçük-Ahmed Paşa’- 
nm Erdelân vak’asmda şehîd olduğuna âid haber gelmesi.

(Bu haber bu gün Erzurum’da bulunan Serdâr-ı-Ekreme gelmiş ve o da İstan
bul’a bildirmiştir. — Boyunun kısalığından dolayı «Küçük» denilen Ahmed
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Paşa Şam beylerbeyi ve ayni zamanda Musul muhafızıdır ; Şecaat ve cesaretiyle 
meşhur olan Küçiik-Ahmed Paşa’nın vaktiyle Safavîlerden Musul’un istirdadında
ki hizmeti, âsi Ilyas Paşa’yı mağlûb ettikten sonra ustalıkla ele geçirmesi ve bil
hassa devletin başında yıllarca gaile olan Lübnan Dürzü isyanının meşhur reisi 
Ma’n-oflu Fahrüddin’i esir edip İstanbul’a göndermesi gibi muvaffakiyetleri için 
yukarda 1624 =  1033 vukuâtınm «11/12 Kânunusâni», 1632 =  1042 vukuâtmın 

' «Ağustos =  Safer» ve 1635 =  1045 vukuâtınm da «13 Nisan» fıkralarına bakınız. 
Ahmed Paşanın çok üstün bir Safavî ordusuna karşı Mihriban önlerinde kaybet
tiği bu son muharebeye «Vak’a-i Erdelân» denir: Bu tesmiyenin sebebi, o zamana 
kadar İran’a tâbi olduğu halde Birinci Safî ile arası açıldığı için Küçük-Ahmed 
Paşa Ue muhâbereden sonra Musul’a gelip Türkiye’ye iltica etmiş' olan Eyyûbîler- 
den Erdelân Kürt beyi Ahmed-Hân’ın paşayı harbe teşvik etmesi ve muharebede 
beraber bulunmuş olmasıdır. At üstünde duramıyacak kadar hasta olduğu hald& 
harbe giden Ahmed Paşa’nın mağlûb olmasına düşmanın sayı üstünlüğü kadar 
kendi askeri içindeki Şamlıların korkaklık edip kaçmaları ve bu yüzden diğer ef- 
râdın da dağılması sebeb olmuştur. — Şah Sâfî, Ahmed Paşa’nın kahramanlığına 
hürmeten kesik başını iâde etmiş ve bu bedensiz baş Şam’daki türbesine defne- 
dilmiştlr).

8 T^rinievvel —  3 Cumâda-l-ûlâ, Cuma: Szalonta bozgunu.

(Erdel =  Transyivania’nm Osmanlı devletine tâbiiyyeti ve haracgüzarhğı için yu
karda 1614=1023 vukuâtmm «1 Temmuz>> fıkrasına bakınız. Bu tâbliyyetin o son 
şeklinde âmil olan Erdel prensi Bethien-Gabor 1629 tarihinde ölmüş ve ondan 
sonra bir takım müddaîler yüzünden Erdel işleri çok karışmıştır. Bu sırada üç 
müddaîden bahsedilir ; Bunlardan Etienne Bethien Türkiye’ye, Moses Szekely 
İsveç’e ve Osmanlı menbâlarmda «Rakoci/Rakoçi» denilen Georges Rakoczy/ 
Ragotzki de Viyana sarayındaki bâzı tarafdarlarına istinâd etmektedir. «Birinci 
Georges» ismiyle kendisini Erdel prensi intihâb ettirmiş olan Rakoczy rakîbî 
olan Bethien’i yakalatmak istediği için, Osmanlı himayesine istinâd eden bu 
prens Budin’e kaçıp oranın beylerbeyliğinde bulunan Nasuh-Paşa-zâde Hüseyn 
Paşa’ya iltica etmiş, Hüseyn Paşa Erdellilerin Bethien’i istediklerinden bahsede
rek vaziyeti İstanbul’a bildirmiş ve işte bundan dolayı verilen emir üzerine Tı- 
mışvar valisi Bekir ve Bosna valisi Sâlih Paşaları da maiyyetine alarak Erdel’de 
Szolnok şehrine kadar ilerleyip oradan bu iki paşayı 12 bin suvâri ve 2 bin Ye
niçeriden mürekkep 14 bin kişilik bir kuvvetle ileri göndermiştir : Tımışvar’la 
Gyula arasında Rakoczy ordusunun bulunduğu Szalonta’da bu gün şiddetli bir 
muharebe olmuş, akşama kadar üstün bir vaziyette harbeden Osmanlı kuvveti 
iki bin düşman kırmışsa da ortalık karardıktan sonra Serdârın kaçtığı şâyi' 
olduğu için asker dağılmış, düşman bilhassa işte bu vaziyetten ve arâzinin de 
bataklık olmasından istifade ederek gündüzki Osmanlı muvaffakıjryetini bozguna 
çevirmiştir. Bununla beraber, Serdâr Hüseyn Paşa’nm da düşman karargâhını 
basıp yağma ettirdiği hakkında bir rivayet vardır. — Erdellilerin Bethien’i iste
dikleri hakkındaki raporunun doğru olmadığı anlaşılan Nasuh-Paşa-zâde Hüseyn 
Paşa bu vak’a üzerine azledildiği gibi, Rakoczy’nin prensliği de bir müddet sonra 
tasdik edilmiştir. — Naîmâ «Vak’a-i Salanta» dediği bu muharebeyi bir Çarşanba 
gününe müsâdif gösterirse de, ayın hangi Çarşanbası olduğundan bahsetmemiştir).

1637 =  1046

2 Şubat =  7 Ramazan, Pazartesi: Vezir-i-a’zam Tabam-yassı Meh
met Paşa’mn azliyle Bayram Paşa’nm sadâret ve serdârlığı.

(Mehmet Paşa, yukarda 1636 =  1045 vukuâtınm «1 Nisan,, fıkrasında sukutunu
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gördüğümüz Erivan kalesine yardım yetiştiremediği için azledilmiştir ; Fakat o 
vak’adan tam 10 ay, 2 gün sonra azledilmesi her halde hakikî sebebin büsbütün 
başka olduğunu gösterir; Mehmet Paşa bu sırada Serdârlıkîa Diyarbekir’de bulun
duğu için, belki de Kaymakamlıkla İstanbul’da bulunan halefi Bayram Paşa’nın 
entrikaları yüzünden azledilmiştir. — Devletin başmda mütemâdi bir belâ şeklini 
alan Zorbalığın imhasında Dördüncü Murad’la beraber gösterdiği gayret ve hiz
meti takdirle yadedilen Tabanı-yassı Mehmet paşa’nın sadâreti 1632=1041 senesi 
18 Mayıs =  28 Şevval Salı gününden bu güne kadar Milâdi takvim, hesabiyle tam 
4 sene, 8 ay, 15 gün sürmüştür. Kendisi Diyarbekir kışlağında bulunduğu için, bu 
tarihten ancak 19 gün sonra 21 Şubat =  26 Ramazan Cumartesi günü Emîr--4hur 
Halil Ağa mührün istirdâdma geldiği zaman azlinden haberdâr olmuş ve o gece 
otuz kırk atlı ile hemen yola çıkıp İstanbul’a gelince «Müsâfir-hâne-i vüzerâ olan» 
Sırça-Saray’a hapsedilmişse de üç ay sonra özü ve daha sonra Budin valiliklerine 
tâyin edilmiştir. — Yeni serdâr gelinceye kadar Diyarbekir valisi Tayyar-Mehmet 
Paşa’mn vekâlet etmesi de emredilmiştir. Yeni Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Bayram Paşa Türktür ; İstanbul’un Davudpaşa semtinde doğmuşsa da, âile men
şei Amasya’nın Lâdik kazasıdır; babasının adı «Kurd Ağa»dır. Birinci Ahmed’in 
kızlarından Hanzâde-Sultan’la evli olduğu için. Dördüncü Murad’m eniştesidir. — 
Kıymetli bir devlet-adamı olan Bayram Paşa bir hicviye yüzünden Nef’î’yi idâm 
ettirmiş olmakla lekelidir: Yukarda 1635 =  1044 vukuatının „27 Kânunusâni» fık
rasına bakınız).

7 Mart =  10 Şevval, Cumartesi: Şark seferine çıkan yeni Vezir-i- 
a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Bayram Paşa’nm İstanbul’dan Üsküdar’a 
geçişi.

<Bu seferin hedefi, pâdişâhın kararını verdiği Bağdad seferinin hazırlıklarını ta
mamlamaktır) .

20 Miart =  23 Şevval, Cuma : Serdârm Üsküdar’dan hareketi.

{Diyarbekir’de bulunan ordu merkezinin Sivas’a naklini yolda emreden Bay
ram Paşa Bolu, Amasya, Niğde, Tokat, Konya ve Sivas şehirlerini dolaşmış, 
Diyarbekir’den Sivas’a gelen askeri alıp Anteb’e geçmiş ve oradan da Birecik’e 
gidip daha evvelce verilen bir emirle Birecik’de dökülen büyük topları Musul’a 
sevkettirdikten sonra Amasya kışlağına çekilmiştir. — Bayram Paşa bu Ana
dolu turunda Sultan Murad’ın Bağdad seferi için iâşe ve mühimmat bakımlarm- 
dan bir çok hazırlıklar görüldüğü gibi, Amasya ile Niğde’de bir takım i’mâr 
eserleri de yaptırmıştır. — Kâtib-Çelebi’ye göre Serdârın Amasya kışlağına çe-, 
kümesi 1047 =  1637 senesi Cumâda-l-âhire =  Teşrinievvel-Teşrinisâni ayındadır : 
Hammer Rebî’ül-âhir =  Ağustos - Eylül ayına müsâdlf gösterir).

1637 =  1047

5 Temmuz =  11 Safer, Pazar : Azak kalesinin sukutu.

(Azak-denizi’nin şimalişarkî müntehâsında ve Don nehrinin ağzından on kilo
metre yukarda bulunan bu mühim kale Fâtih devrinde fethedilmiştir : Birinci 
ciltte 1475 =  880 vukuâtına bakınız. — 162 senedir Türk hâkimiyyetinde bulunan 
Azak kalesinin sukutu Kırım’daki karışıklıklar yüzündendir : Kınm hanı Inâ- 
yet-Giray İstanbul hükümetine karşı ısyân ederek Türkiye’ye sadâkat gösteren 
Nogay-Tatarlarıyla harbe kalkışmış, o yüzden Azak havalisi müdâfaasız kalmış 
ve işte bunun üzerine Rusya’ya tâbi’ olan Don-Kazaklarından 4400 kişilik bir-
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kuvvetle Lehistan’a tâbi’ olan Zaporog-Kazaklarından bin kişilik bir yardım kuv
vetinden mürekkep 5400 mevcutlu bir Kazak ordusu Azak kalesini baskmla zap- 
tetmişse de, Rusya’nın henüz Karadeniz’e inebilecek vaziyette bulunmadığını ve 
öyle bir kalenin muhafazası kaabil olamıyacağını düşünen çar Michel Romanof 
Kazakların çekilmesini ve kalenin tahribini emrettiğri için, Azak şehriyle kalesi 
bir müddet sonra taş taş üstünde bırakılmamak şartiyle baştanbaşa yıkılmıştır. — 
Aşağıda 1642 =  1051 vukuatının «3 Şubat» fıkrasına da bakınız).

1638 =  1047 O S M A N L I  T A R İ H İ  371

1638 =  1047 

17 Şubat =  2 Şevval, Çarşanba : Dördüncü Murad’m kardeşlerinden 
şehzade Kasım’m idamı.

{Sultan Murad’ın bundan 2 sene, 5 ay, 22 gün evvel idâm ettirmiş olduğu iki 
kardeşi için yukarda 1635 =  1045 vukuatının «26/27 Ağustos» fıkrasına bakınız. 
Revan seferi esnâsında İstanbul’a gönderilen bir emirle idâm olunan o iki şehzâ- 
denin anaları ayrı olduğu halde, ayni yaşta «Dâr-ı-Naîm’e irsâl» olunan bu şehza
de Kasım pâdişâhın öz-kardeşidir: Bunun büyük zekâsını ağabejasinin tehlikeli 
gördüğünden bahsedilir; her halde Dördüncü Murad’m hazırlanmakta olan Bağ- 
dad seferine gerisinden endişe etmiyerek içi rahat çıkmak istediği anlaşılmakta
dır. — Sultan Ahmed’in oğullarından artık yalnız şehzâde İbrahim kalmıştır; O da 
Sultan Murad’m öz-kardeşidir).

8 Nisan — 23 Zülka’de, Perşenbe: Bağdad seferine çıkan Dördüncü 
Murad’m İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi.

(Bağdad seferi için umumî menbâlardan başka bir takım monografiler de var
dır : Bunların en mühimleri Kara-Çelebi-zâde’nin „Târîh-i fethi Revân^u-Bağdâd» 
ismindeki eseriyle Edirneli Abdurrahman Hıbrî’nin «Târîh-i feth-i Bağdâd-ı Sul
tan Murâd» ismindeki risâlesi ve Fransız seyyahlarından Du Loir ile Thevenot’nun 
seyahatnamelerine aynen dercettikleri iki anonim fetihnamedir. Du Loir’ın neş
rettiği fetihname, Bağdad seferine bizzat iştirâk etmiş bir Türk zabitinin eseridir: 
Muasır Fransız seyyâhı kitabına Lâtin harfleriyle Türkçe metnini aynen ikti
bas ettikten başka Fransızca tercemesini de dercetmiştir. Thevenot’nun neşrettiği 
metin yalnız Fransızca tercemeden ibarettir. Bunların bazıları «Türkiye Yayınevi» 
nin Tarih Serisi içinde neşredilmek üzere rahmetli Nazan Danişmend tarafından 
her birine âid bir tedkik yazısıyla yeni yazıya çevrilip şerhedilmiştir. Bütün bu 
menbâlar. Sultan Murad’ın İstanbul’dan Üsküdar’a bu gün geçtiğinde müttefiktir. 
Bağdad’ın 1624 =  1033 senesi 11/12 Kânunusâni =  20/21 Rebî’ül-evvel Cuma/Cu
martesi gecesi ihânet yüzünden sukutu gününden bu güne kadar geçen 14 sene, 2 
ay, 28 gün içinde Osmanlı hükümeti mütemâdi bir istirdad siyaseti tâkib etmiş 
ve Safavîlere karşı Anadolu’nun şark sınırlarıyla Cenubî-Kafkasya’da girişilen 
mücadelelerden başka doğrudan doğruya Bağdad üzerine de iki sefer açılmıştır ; 
Vezir-i-a’zam Hâfız Paşa’nın idare ettiği ilk Bağdad seferi için yukarda 1625 =  
1034 vukuâtınm «5 Mayıs», 1625=1035 vukuâtının «13 Teşrinisani» ve 1628=1035 
vukuâtınm «3 Temmuz» fıkralarına ve ondan sonra haleflerinden Husrev Pa- 
şa’nın idare ettiği ikinci Bağdad seferi için de 1629 =  1038 vulîuâtının „ 10 Hazi
ran», 1630=1040 vukuatının «5/6 Teşrinievvel» ve «14 Teşrinisâni» fıkralarına ba
kınız. Neticesiz kalan bu iki seferin birincisinde ilk Bağdad muhâsarasının kal
dırılmasıyla ikinci seferde ikinci muhâsaranın başlaması arasında Milâdî tak
vim hesabiyle tam 4 sene, 3 ay, 2 gün geçmiştir, ikinci Bağdad muhâsarasının 
kaldırılmasından Dördüncü Murad’ın bu üçüncü Bağdad seferine çıkmak üzere



İstanbul’dan Üsküdar’a hareket ettiği güne kadar geçen müddet de gene Milâdî 
takvim hesabiyle tam 7 sene, 4 ay, 24 gündür.
Bu büyük sefer için Osmanlı ölkesinin bir çok yerlerinde çok mühim hazırlıklar 
görülmüş, meselâ Bosna’da yirmi beşer okkalık beş bin «yuvarlak =  gülle>> dök- 
türüldüfü gibi, Birecik imalâthanelerinde de büyük toplar dökülmüştür; Yukar
da 1637 =  1046 vukuatının «20 Mart» fıkrasına da bakınız. Tabiî bu vaziyet, Os
manlI inhitatının çoktanberi başlamış olmasına rağmen memleketin sanayi itiba
riyle henüz ne kadar yüksek bir seviyye muhâfaza ettiğini gösterir).

8 Mayıs =  23 Zülhicce, Cumartesi: Sultan Murad’ın Üsküdar’dan 
Bağdad’a hareketi.

(Üsküdar karargâhında geçen bir ay içinde son hazırlıklar görülmüştür. — İs
tanbul muhafızlığına Budin beylerbeyi Musa paşa getirilmiş, onun yeri de özü 
valiliğinde bulunan eski Vezir-i-a’zam Tabam-yassı Mehmet Paşa’ya verilmiş ve 
Şeyh-ül-Islâm Tahyâ Efendi ile Kapdan-ı-deryâ Mustafa Paşa padişahla beraber 
sefere me’mur olmuştur).
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38 Mayıs =  14 Muharrem, Cuma : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Bayram Paşa’mn orduya iltihâkı.

(1637 =  1046 vukuatının «20 Mart» fıkrasında yaz mevsimini Anadolu’nun muh
telif merkezlerinde hazırlıklarla geçirdikten sonra Amasya kışlağına çekilmiş 
olduğunu gördüğümüz Bayram Paşa Konya üzerinden gelip bu gün İnönü ko
nağında orduya iltihak ederek pâdişâhın maiyyetinde sefere me’mur olmuştur).

8 Haziran =  25 Muharrem, Salı: «Sakarya şeyhi» denilen bir meh- 
dilik müddaîsinden padişaha şikâyet edilmesi.

(Bu haber, ordu bu gün Akşehir’e geldiği zaman alınmıştır ; Bununla beraber 
Hgın konağında Eskişehir kadısının karargâha gelip şikâyet ettiği hakkında da 
bir rivayet vardır. — Bu mehdilik müddaîsinin asıl ismi «Ahmed» olduğu halde 
„Isâ Rûh-Ullâh» adıyla ortaya çıktığından bahsedilir: Edirneli Hıbrî’nin risale
sinde bu Sakarya mehdisinin Eskişehir ahâlisine gönderdiği şöyle bir tehdidnâme 
sureti vardır :
«Şehr-i-atîk ahâlisi! Şöyle ma’lûm ola ki kâğıd size vusul buldukda yüz yirmi 
yılluk harâcunuzu bit-t-tamâm gönderüp ve kendünüz içün bir ayluk zahire alıko
yup ziyâdesini bilcümle gönderesiz ve illâ teallül idersenüz üzerinüze âdem 
gönderüp katlolunmanuz mukarrerdür ; El-fakîr Isâ Rûh-Ullâh».
Etrafına yedi sekiz bin kişilik bir kuvvet toplamış olan bu müdhiş şeyhin Eski
şehirlilerle harbe tutuştuğu da rivayet edilir. Sultan Murad ilkönce Anadolu bey
lerbeyi Ali Paşa kumandasında bir kuvvet göndermişse de, bunun mağlûb olması 
üzerine ümerâdan Çiftelerli/Çifteli-Osman Ağa kumandasında üç bin kişilik bir 
kuvvet daha sevkedilmiştir).

17 Haziran =  4 Safer, Perşenbe : Ordunun Konya’ya muvasalatı.

(Üsküdar’dan buraya 41 günde gelinmiştir).



22 Hararan —  9 Saf er, Sah: Sakarya şeyhinin idânu.

(Çifteli-Osman Ağa kumandasında sevkedildiğini gördüğümüz İkinci kuvvet 
şeyhi rlc’ate mecbur etmişse de ele geçirememiş ve nihayet oranm yerlisi olan 
Osman Ağa «Ietâif-ül-hiyel,,e müracaat edip şeyhi aldattıktan sonra bir gece 
baskınıyla yakalayıp orduya getirmiştir : Müridleri kendisine silâh te’sir etmi- 
yeceğine inandıkları için, derisi yüzülmek ve parmakları mafsal mafsal kopartıl
mak suretiyle müthiş işkenceler yapılmışsa da, «bir kerre of dimeyen» şeyhin 
cellâd Kara-Ali’ye ;
— Acele itme, Cellât Ağa, ivme!
demesi seyredenleri «hayran» bırakmıştır. Başında kocaman bir siyah sarık bu
lunan bu cesur şeyhin «bedeni uryân» olduğundan bahsedilir. Burnuyla kulakları 
ve elleriyle ayaklan kesildikten sonra ordunun içine bırakılmış ve bir müddet o 
halde kaldıktan sonra can vermiştir).

25 Haziran =  12 Safer, Cuma : Ordunun Konya’dan hareketi.

(Burada yedi gün kalınıp sekizinci günü yola çıkılmıştır).

22 Temmuz =  10 Rebî’ül-evvel, Perşenbe: Ordunun Haleb’e mu
vasalatı.

(Umumiyetle «11 Rebî’ül-evvel>j gününden bahsedilirse de, Edirneli Hıbrî gün 
ismini «Hamîs =  Perşenbe» gösterdiğine göre hakikî takvimde Rebî’ül-evvelin 
10 una tesadüf etmesi lâzımgelir. — Üsküdar’dan buraya 76 günde gelinmiştir : 
Bunun sebebi Konya ve şâir bâzı yerlerde bir kaç gün kalınmış olmasıdır).

6 Ağustos =  25 Bebî’ül-evvel, Cuma : Ordunun Haleb’den hare
keti.

(Sultan Murad burada 16 gün kalmıştır. — Umumiyetle «26 Rebî’ül-evvel» gü
nünde» bahsedilirse de doğru değildir : Yukarıki fıkraya bakımz).

26 Ağustos =  15 Rebî’ia-âhir, Perşenbe : Vezir-i-a’zam Bayram 
Pa^a’nm ölümü.

(Bayram Paşa eceliyle ölmüştür; öldüğü yerle gün tarihinde ihtilâf vardır : En 
kuvvetli rivayet olarak «Cülâb» konağında ölmüş gösterilir. Umumiyetle «6 Re- 
bî’ül-âhir =  17 Ağustos Salı» tarihinden bahsedilirse de, bunun yanlış olduğu mu
hakkaktır; Çünkü «Cülâb;  ̂ konağı Birecik’den daha ilerdedir ve ordunun 10 Re- 
bî’til-âhir=:21 Ağustos Cumartesi günü Birecik’den hareketinde Bayram Başa he
nüz berhayattır. Bağdad seferini bir şâhid uslûbiyle nakleden Hıbrî’nin ifâdesin
den «16 Rebî’ül-âhir„de öldüğü anlaşılmaktadır: Kâtib-Çelebi, Naîmâ, Münec- 
cim-başı vesairede görülen «6 Rebî’ül-âhir» rivayetinin işte bundan galat olduğu 
muhakkaktır: Çünkü Kâtib-Çelebi 1048 vefiyâtı içinde Bajo’am paşa’dan aynca 
bahsederken ölüm gününü «Rebî’ül-âhirün on altıncı günü» göstermiştir; fakat 
bunda da hakikî takvime nazaran bir günlük bir fark vardır : Çünkü Edirneli 
Hıbrî Rebî’ül-âhir ayının hakikatte Perşenbe’ye tesadüf eden birinci gününü 
«Çarşanba» göstermektedir; işte bundan dolayı burada bu bir günlük fark tashih 
edilerek «15 Rebî’ül-âhir» tarihi esas ittihâz edilmiştir.
Bayram Paşa’nm sadâreti 1637— 1046 senesi 2 Şubat=7 Ramazan Pazartesi gü
nünden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 1 sene, 6 ay, 22 gün sür
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müştür. — Cenâzesinin İstanbul’a nakli emredlldiğinden «Ol gice cerrah şikemini 
plkâf idüp cevfini tathîr-ü-tatyîb itdükden sonra Baş-tezkirecisi Mehmet Efendi
ile İstanbul’da binâ eyledüğü türbesine defnolunmağ içün rû-be-râh kılınmışadır__
Bayram Paşa’nın ölümüne Sultan Murad’ın ağladığı rivayet edilir).

27 Ağustos =  16 Kebî’ül-âhir, Cuma: Diyarbekir beylerbeyi ve 
Musul muhafızı Tayyar-Mehmet Paşa’nm sadâreti.

(Bir günlük tarih farkı i^in yukarıki fıkraya bakımz. — Selefi Bayram Paşa gibi 
Lâdikli olan Tayyar-Mehmet Paşa Türktür ve Safavî istilâsından evvel Bagdad 
valisi iken şehîd olan Uçar-Mustafa Paşa’nın oğludur. Zekâsı ve iktidân, doğru
luğu ve kahramanlığıyla meşhur olan bu büyük adam «Isâbet-i re’y ve hüsn-i 
tedbir ile müeddeb ve vakur vezîr-i dillîr-i rûşen-zamîr» şeklinde tavsif edilir. 
«Tayyar» lâkabmın askerî hareketlerindeki sür’atinden dolayı Araplar tarafından 
takılmış olduğu rivayet edilmekle beraber, Amasya müverrihi Hüsâmüddin Efen- 
di’ye göre babası Mustafa paşa’nın lâkabı olan «Uçar» kelimesinin tercemesinden 
ibaret olmak ihtimali de vardır. _  Sadâret mührü bu gün kendisine gönderilip 
orduya iltihâkı bildirilmiştir).

3 Eylül :=  23 Kebî’ül-âhir, Cuma : Ordunun Diyarbekir’e muvasa
latı.

(Edirneli Hıbrî «24 Rebî’ül-âhir» gününü gösterirse de diğer menbâlarda 23 tarihi 
vardır : Bu bir günlük fark için yukarda bu senenin «26 Ağustos,, fıkrasına bakı
nız. — Sultan Murad buraya gelinceye kadar yollarda gizli tütün içen bir çok 
kimseleri işkencelerle idâm ettirmiştir).
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5 Eylül =  25 Rebî’ül-âhir, Pazar : Yeni Vezir-i-a’zam Tayyar-Meh
met Paşa’mn orduya iltihâkı.

(Musul’dan gelen Tayyar-Mehmet Paşa merâsimle karşılanıp Dördüncü Murad’ın 
elini öptükten sonra vazifesine başlamıştır. — Hıbrî, paşanın gelişini «26 Rebî’ül- 
âhir»e müsadif gösterir : Bu bir günlük fark için yukarda bu senenin «26 Ağustos» 
fıkrasına bakınız).

13 Eylül =  4 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi : Ordunun Diyarbekir’den 
hareketi.

(Bu tarih ittifakla rivayet edilir. — Diyarbekir’de «on gün oturak» olmuştur).

7 Teşrinievvel =  28 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe : Ordunun Musul’a 
muvasalatı.

(Umumiyetle bu tarih rivayet edilirse de, Naîmâ «Cumâda-l-ûlâ selhi» diye ayın
30 undan bahsetmektedir ve o da 9 Teşrinievvel Cumartesi gününe müsâdiftir. — 
Ordu Musul’da iken topların bir kısmıyla cephâne nehirden ve 20 büyük top da 
karadan Bağdad üzerine sevkedilmiştir).



14 Teşrinisâni — 7 Receb, Pazar : Ordunun Kâzımiyye’ye mu
vasalatı.

(Bağdad’ın 7 kilometre kadar şimaligarbîsinde ve Dicle’nin sağ sâhilinden biraz 
içerde bulunan Kâzımiyye kasabasına bu ismin verilmesi imam Mûsâ-Kâzım’ın 
muhteşem türbesinden dolayıdır; son Osmanlı teşkilâtmda kazâ merkezi olan bu 
kasaba nisbeten yenidir; onun için eski Osmanlı menbâlarında sadece «İmâm Mûsâ 
türbesi» denilir. Burası Şiîlerin ziyârelgâhı olmasına mukabil, karşı sahilde ve 
Bağ-dad’ın 4 kilometre şimaligarbî tarafında bulunan ve tmâm-ı-A’zam’m türbe
sinden dolayı «A’zamiyye» ismini alan nâhiye merkezi de Sünnîlerin ziyâretgâhı- 
dır. — Ordu bu gün buraya gelince Vezir-i-a’zam Tayyar-Mehmet Paşa Bağdad 
önlerine gidip «Konak yerlerin ve meteris mahallerin» tedkik edip gelmiştir).

15 Teşrinisâni =  8 Receb, Pazartesi; Ordunun A’zamiyye’ye mu- 
vâsalatı.

(Bağ'dad’ın biraz yukarısında bulunan bu kasaba için yukarıki fıkraya bakınız. — 
Bu gün Sultan Murad Bağdad önlerine gidip meteris yerlerini tedkik ettikten son
ra karargâhına dönmüştür. — Üsküdar’dan buraya 197 günde gelinmiş olduğu itti
fakla rivayet edilirse de, hareket ve muvasalat günleri de sasmlmak şartiyle tam 
192 inci günde varılnuştır: Bu müddetin 76 yahut 66 günü muhtelif konaklarda 
«oturaks.la geçmiş olduğu hakkmda muhtelif rivayetler vardır. — Bu gün padişa
hın huzurunda bir harb meclisi toplanmış ve muhasaranın derhal başlamasına ka
rar verilmiştir).

15/16 Teşrinisâni ^  8 /9  Receb, Pazartesi/Sah gecesi : Bağdad 
muhasarası.

(Yukanki fıkrada gördüğümüz karar üzerine bu gece «iki buçuk sâat mürûrun- 
dan sonra», yâni takriben zevalî sâat dokuza doğru asker meterise girmiştir. — 
Şehrin muhtelif taraflarındaki muhâsara cephelerinin her biri Vezir-i-a’zamdon 
itibaren hükümet erkâniyle valilerden birinin kumandasına tevdi edilmiştir. 
«Otâğ-ı-Hümâyûn„ Imâm-ı-A’zam türbesinin önüne kurulmuş ve Dicle nehri ot? 
ğm sağına tesadüf etmiştir; Sultan Murad’ın harb harekâtını tâkib edebilmesi için 
yüksekçe bir tepenin üstüne bir «Kasr-ı seferi» kurulduğundan da bahsedilir. — 
Kırk kurban kestirip fukaraya dağıttıran pâdişâh;
— Ser-mezhebümüz şiyâretine bî-feth-ü-zafer dühûl itmekden istihyâ iderümf 
diye Imâm-ı-A’zam türbesinin ziyaretini kalenin fethine tâlik etmiş ve ilk iş 
olarak «bîmârhâne çadırlarm» teftiş etmiştir; Doğancı-başının Mısır sancak-bey- 
lerinden Mustafa Bey’e gönderdiği mektubun Thevenot seyâhatnâmesindeki 
Fransızca tercemesine göre Sultan Murad hastahâne çadırlarını kendi otağının 
yanına kurdurmuş ve yaralıların tedâvisinde a’zamı ihtimam gösterilmesini em
retmiştir; gene ayni vesikaya göre pâdişâh yaralılan bizzat ziyaret edip sıhhat
leriyle dâimî surette alâkadar olmuş ve her yaralıya elli akça vermiştir : Eski 
OsmanlI ordusunun sıhhî teşkilâtı ve pâdişâhların yaralılar ve hastalarla alâkası 
için yukarda 1622 =  1031 vukuatının «18 Mayıs» ve 1635 =  1045 vukuatının 
«28/29 Temmuz» fıkralarına da bakınız. — Asker meterise girer girmez derhal 
ateş açılmış ve ilk yaralılar bu geceden itibaren hastahâne çadırlarına nakledilmi- 
ye başlamıştır. — Bu sırada Safavîlerin Bağdad valiliğinde bulunan «Bektaş-Han„ 
m emrinde 30 - 40 bin asker bulunduğundan bahsedilir. Bunun on bini Mâzenderân’- 
ın nişancılıklarıyla meşhur «Tüfeng-endâz»lanndandır; Hammer’e göre Bektaş-Han 
Ermeni dönmesidir. — Birinci Safî’nin bu sırada Kasr-ı-Şîrîn’de bulunduğu rivayet 
edilir).
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27 Teşrinisani =  20 Keceb, Cumartesi : Bağdad sûrunda büyük bir 
jgedik açılması.

(ilk muhâsara gecesinin ertesinden itibaren bâzı küçük gedikler açılmışsa da mü- 
dâfiler bunları kum torbalarıyla doldurmakta kusur etmemişlerdir. Bu gün sûrun 
mühim bir kısmı top ateşiyle yıkılmış olduğu için, İlkönce «Yörüyüş=Umumî hü
cum» yapılmak istenmişse de, müdâfilerin iç tarafta derin hendekler’ hazırladıkları 
haber alınması üzerine meterisle ilerlemekte devam kararı verilmiştir).

4 Kânunuevvel =  27 Keceb, Cumartesi : Musul’dan on top gel
mesi.

(Bu büyük toplar derhal muhtelif muhâsara kollarına tevzi edilmiştir ; Beşinin 
Vezir-i-a’zam Tayyar-Mehmet Paşa koluna verildiği rivayet edilir).

19 Kânunuevvel 12 Şa’ban, Pazar : Altı gün süren en şiddetli mu
harebelerin başlaması.

(Edirneli Hıbrî bunu «Şa’bân’un on üçüncü Ahad» gününe müsadif gösterirse de, 
hakikî takvimde «Ahad =  Pazar» günü o aym 12 sine tesadüf etmektedir: Bu gün 
başlayıp beş gün beş gece daha devam etmiş olan bu şiddetli muharebeye Safavî ka
dınlarının bile iştirâk ettiğinden bahsedilir:
,(Reâyâsı yaşla ve nisvâm kaynar sular dökmekle ve kumbaralar ve rûgan-ı neft 
ile âlûde esvablar atmağla harb-u-darbe kûşiş itmişlerdür,,.
Erkeklerine «dolular sunan» kadınların:
— Bizi Osmanluya nice virürsüz? Ga3a-et bu mudur ki böyle ceng idersiz? 
gibi teşvik sözlerinden başka çalgı ve rakısla da onları teşçîe çalıştıklarından bah
sedilir. Bu altı günlük şiddetli ateşe müdâfiler işte böyle dayanmışlardır).

23 Kânunuevvel =  16 Şa’ban, Perşenbe : Vezir-i-a’zam Tayyar 
MehıiKt Paşa’nın şehâdeti ve Kapdan-ı-deryâ Kemankeş Kara-Mustafa 
Paşa’nm sadâreti.

(Bâzı menbâlarda 17 ve hattâ 18 Şa’ban «Hamiş =  Perşenbe» gününden bah
sedilirse de, hakikî takvimde Perşenbe o ayın 16 sına müsadiftir. Thenvenot*nun 
seyahâtnâmesinde neşrettiği fetihname tercemesinde «16 Şa’ban Perşenbe» tari
hinden bahsedilmesi bu hususta hiç bir tereddüde imkân bırakmıyacak bir delil 
demektir. — Bağdad fethinin hakikî kahramanı olan büyük Vezir-i-a’zam Tayyar- 
Mehmet paşa bu sabah erkenden kendi cephesinin karşısında bulunan kuleleri 
zabtedip şehrin fethini te’min etmek üzere «Serden-geçti» denilen fedâîlerin 
başına geçerek en önde hücum etmek suretiyle büyük bir kahramanlık gös
termiş ve Edirneli Hıbrî’nin kaydi veçhile «kulleler zabt olunduktan sonra» 
mübarek alnından yahut boğazından giren bir kurşun ensesinden çıkmak suretiy
le şehîd olmuştur : Tayyar-Mehmet Paşa elinde kılıcıyla düşmana saldırırken 
şehîd olan ilk Osmanlı Sadr-ı-a’zamıdır; ondan evvel İkinci Murad devrinde A- 
masyalı Bâyezid Paşa «Düzmece-Mustafa» vak’asında telef olmuş, İkinci Bâye- 
zid’in Vezir-i-a’zamlarmdan Hadım-Ali Paşa Anadolu’daki Şahkulu ısyânmda 
maktul düşmüş ve Yavuz’un meşhur vezir-i-a’zamı Hadım-Sinan Paşa da Mısır 
seferindeki Rîdâniyye muharebesinde şehîd olmuşsa da, onların şehâdetleri büs
bütün başka mâhiyettedir : Bâyezid Paşa bir saltanat mücâdelesinde can ver
miş, Hadım-Ali Paşa bir dahilî isyan tenkilinde maktul düşmüş ve nihayet Ha
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dım-Sinan Paşa da harb meydanlarında düşmanın bir nevi sûikasdiyle öldürül
müştür; Bunlar için birinci ciltte 1422 =  825 vukuâtınm birinci ve 1511 =  917 
vukaâtuun sekizinci fıkralarıyla ikinci ciltte 1517=922 vukuatının «22 Kânunusâni» 
fıkraama bakınız. Bu vaziyete göre Tayyar-Mehmet Paşa bir yabancı devletle harbedi- 
lirkea askerinin başında ve hücum vaziyetinde şehid olmuş ilk Sadr-ı-a’zam de
mektir ve umumiyetle harbde şehîd olan Vezir-i-a’zamların da dördüncüsüdür.

Tayyar-Mehmet Paşa’nın sadâreti bu senenin 27 Ağustos =  16 Rebî’ül-âhir Cu
ma gününden bu güne kadar 3 ay, 27 gün sürmüştür. Mezarı, babası Mustafa Pa- 
şa’nın A ’zamiyye’deki türbesindedir ; Aşa|:ıki fıkraya da bakınız.

Yeni Vezir-i-a’zam Kara-Mustafa Paşa en kuvvetli rivayete göre Arnavuttur : 
Hammer bunu Macar devşirmesi gösterirse de doğ:ru değildir. Meskukâtın ıs- 
lâhiyle Hazîne tasarrufu gibi bir takım mâlî muvaffakiyetlerinden bahsedilen 
Kara-Mustafa Paşa’ya «Kemankeş» denilmesi ok atmaktaki mehâretindendir. 
Dördüncü Murad’m gözüne girmesi, Yeniçeri-ağaları devrinde Ocak zorbalarının 
te’dibindeki hizmetleriyle izah edilir).
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24 Kânunuevvel =  17 Şa’ban, Cuma : Bağdad’m teslim olması.

(Bu kadar mühim bir vak’anın tarihinde bile bir takım hatâlarla ihtilâflara te
sadüf edilmesi çok acınacak bir haldir; iki meselede ihtilâf vardır: Biri muha
saranın müddetine, biri de teslim tarihine âittir. Muhasara müddeti umumiyetle 
40 gün gösterildiği ve kalenin 40 ncı gün teslim olduğundan bahsedildiği halde, 
muâsır bir müellif olan Peçevî 38 gün gösterir; Sultan Murad’ın İstanbul’a gön- 
dertfiğl fetihnâmede ise kalenin «bilcümle otuz dokuz gün» döğülmüş olduğxından 
bahsedilmektedir! Teslim günü de sayılmak şartiyle fetihnâmedeki 39 gün kaydi 
doğradur : Bu vaziyete göre 40 ve 38 rivayetleri birer gtin hatâlı demektir. — 
Göb tarihindeki ihtilâf da bunun gibidir; umumiyetle «18 Şa’ban Cuma,, tarihin
den Sahsedilir ve hattâ Dördüncü Murad’ın fetihnâmesinde de:

,,Şehr-i Şa’bân-ül-muazzamun on sekizinci günü Cum’a gün»
tarUti vardır; halbuki hakikî takvimde Cuma günü o ayın 18 ine değil, 17 sine 
mü^iâiftir; Bir „Rüyet-i-hilâI» den mütevellid olması lâ2amgelen bu bir günlük 
fark ynkarıki fıkralarda olduğu gibi gün ismine istinâden burada tashih edil
miştir. Naîmâ’daki «8 Şa’ban Cum’a» tarihi her halde bir istinsah hatâsı olmalı
dır : ÇSinkü me’hazı olan Kâtib-Çelebi’de «18 Şa’ban Cum’a» tarihi vardır; 
Du L«îr seyâhatnâmesinde Türkçe metniyle Fransızca tercemesi bulunan ano
nim Bağdad fetihnâmesindeki «29 ŞaTsan Cum’a,, tarihi büsbütün yanlıştır. Her 
halde «Cuma» ĝ ününde ittifak edildiği muhakkaktır; yalmz Peçevî ,<Perşenbe»den 
bahsederse de bunun bir zühul olması lâzımgelir.

Bağdad'm teslimini te’min eden en mühim vak’a, yukarıki fıkrada bir gün evvel 
şehîd olduğunu gördüğümüz Vezir-i-a’zam Tajryar-Mehmet paşa’nm canını feda 
ederek sûrun bâzı kulelerini işgal etmiş olmasmda gösterilebilir; halefi Ke- 
mankeş-Mustafa Paşa da onun başladığı ve başardığı işe derhal devam ettiği için 
bir kaç kule daha zabtedilmiştir. Sultan Murad’ın fetihnâmesinde bu sabah bir 
umumî hücum başlamış olduğundan da bahsedilir.
Sabah erkenden Osmanlı «yörüyüş»ü büyük bir şiddetle inkişâfa başlayınca 
«Burc-u-bedenlerden eman nakkaresi çalunup» bir takım Safavî askerlerinin 
feryadları yükseldiğinden bahsedilir :

— Âmân, el-amân, yâ Sâhib-ül-kırân ve Halîfe-i zemîn-ü-zamân ve güzîde-i Âl-i-



Osmân! Allâh içün, ecdâdun jrüzü suyuna! Allahı seversenüz ey gaziler, başunuz 
Içün âmân! Bektaş-Han kal’adan gıkar, kal’asa size teslim ider! 
îşte bunun üzerine Safavîleriri Bağdad valisi Bektaş-Han Vezir-i-a’zama bir adanı 
gönderip «eman-nâme,, istemiş, akşama kadar kale teslim edilmek şartiyle iste
diği vesika verilmiş ve nihayet öğle üzeri on kişilik maiyyetiyle kaleden çıkan 
Bektaş-Han ilkönce Sadr-ı-a’zamın çadırına getirilmiş ve ondan sonra da Sultan 
Murad’ın emriyle askerî merasim yapılarak «meterisden Otâğ-ı-Hümâyûna va
rınca tarafeyn-i tarikde kat-ender-kat alaylar, gûnâgûn sancaklar ve bayraklar» 
dizilip „tabl-ı beşaret» çalmarak Bağdad’ın son Safavî valisi büyük ve muzaffer 
pâdişâhın huzûruna çıkarılmıştır. Otâğ:-ı-Hümâyûndaki tahtında oturan Dördüncü 
Murad’ın etrâfında devlet ve ordu erkânının el kavuşturup divan durdukları sırada 
içeri giren Bektaş-Han o muhteşem manzaranın mehâbeti içinde yer öptükten 
sonra ellerini kavuşturup durunca. Sultan Murad’ın şöyle bir sualle söze başla
dığından bahsedilir :
— Sen kimsen, adun nedür, neye geldün?
— Kal’a-i Bağdad hâkimi Bektaş-Han kulunam; kal’ayı Pâdişâhuma teslim it
meğe geldüm!
— Ya niçün karşu kodun? Bu kadar muhâlefet neden lâzım geldi? Dahî evvel 
kulluk itsen olmaz mı idi?
— Çünkim veliyy-i-ni’metümüzün uğruna kaadir olduğumuz mertebe duruşmak 
uhdemüze lâzım idi: Nitekim Saâdetlü Pâdişâhun kulları dahî uğûr-i Hümâyûn
larına sarf-ı iktidar iderler. îşte bir avuç kanum ve başumla cânum: Huzûr-î 
Şeriflerine geldüm; dilerse afveylesün, isterse katleylesün; ferman Pâdişâhun- 
dur!
— Hele böyle olur; Efendüne hidmet itmek ise ancak olur! Sana ve tevâbi’ as- 
kerüne ve hanlara eman virdüm!
Yukarda 1635 =  1045 vukuatının «8 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz Erivan va
lisi Emir-Gûne-oğlu Tahmâsb-Kulihan gibi bu Bağdad valisi Bektaş-Hcin da Os
manlI tâbiiyyetine girdiği için «bir murassa’ siyah sorguç ve bir siyah kaplı kürk 
hil’at-i fâhire ve bir murassa’ hançer»!e taltif edilmiştir. Bunun üzerine münâdUar 
Bağdad’daki Safavî askerlerinden istiyenlerin Osmanlı ordusuna iltihak etmekte 
ve istemiyenlerin de İran’a gitmekte serbest olduklarını ilân etmişlerdir.
Dördüncü Murad’ın «Fâtih-i Bağdad/Bağdad fâtüıi,, ünvâniyle anılmasına sebeb 
olan bu büyük muvaffakıyyetin beş bin şehîdle on bin mecruha mal olduğundan 
bahsedilir; Safavîlerin harb zâyiâtı da on bin maktul kadardır. — 1624 =  1033 
senesi 11/12 Kânunusâni =  20/21 Rebî’ül-evvel Cuma/Cumartesi gecesi ihânet 
yüzünden sukut etmiş olan Bağdad o tarihten bu güne kadar Milâdî takvim hesa
biyle tam 14 sene, 11 ay, 13 gün ikinci defa olarak Safavî hâkimiyyetinde kaldık
tan sonra Dördüncü Murad’ın himmetiyle artık kat’î surette Osmanlı idaresine 
geçmiş demektir : Bağdad vilâyeti Sultan Murad’ın o günkü fethinden 1917=1335 
senesi 11 Mart =  17 Cumâda-l-ûlâ Pazar günü Ingilizler tarafından zabtına kadar 
gene Milâdî takvim hesabiyle tam 278 sene, 3 ay, 2 gün Osmanlı - Türk idaresinde 
kalmıştır, fakat bundan başka bir de Kanunî’nin fethinden Dördüncü Murad dev
rinin başlarındaki sukutuna kadar 89 sene, 1 ay, 4 gün süren ilk Osmanlı devri 
vardır : Yukarda 1624 =  1033 vukuâtının «11/12 Kânunusâni» fıkrasına bakmız. 
Bu iki Osmanlı devrinin mecmûu 367 sene, 4 ay, 6 gün tutmaktadır; İkisinin ara
sında 15 sene kadar süren ikinci Safavî hâkimiyyeti kısa bir fasıladan ibaret de
mektir. — Aşağıki fıkraya da bakınız).

25 Kânunuevvel =  18 Şa’ban, Cumartesi: Bağdad’m teslimine 
rağmen iç-kalede mukavemet etmek istiyen Safavî kuvvetlerinin tenkili.

(Yukarıki fıkrada bahsi geçen Bağdad valisi Bektaş-Han’ın teslim kararı*! ka
bul etmek istemiyen Safavî kumandanlarının en mühimmi Halef-Han’dır; di-

378 K R O N O L O J İ  1638 =  104S



1638 3= 1048 O S M A N L I  T A R İ H Î  379

ger hanlarla beraber orduya hâkim olan bu kunaandan sonuna kadar mukave
mette devam taraf darıdır; hattâ Bektaş-Han’ın karısı bile teslimi ihanet ve ko- 
casım hâin saymıştır : Aşağıda bu senenin «26/27 Kânunuevvel» fıkrasına bakı
nız. Bu hanların korktukları için teslim olmadıkları hakkındaki rivayet doğru 
değildir : Çünkü bundan bir gün evvel Bektaş-Han kendilerine bir tezkire yazıp 
Pâdişâhın hepsine eman verdiğini ve derhal dışarı çıkıp teslim olmalarını bildir
mişse de, Safavî kumandanları:
— Bu gün hammâma varsak gerekdür, yarın çıkup varalum!
diye baştan savma bir cevap vererek eman kabulünden imtina etmişler ve o gece 
ellerinde bulunan yirmi bin kişilik kuvvetle «Nârin-kale» denilen iç-kaleye ka
panmışlardır. O sırada bir taraftan da Osmanlı askeri sûrun muhtelif gediklerin
den şehre girmiye başlamış, sokaklarda çarpışmalar olmuş ve hattâ bir rivayete 
göre müsâdemeler bu sabaha kadar devam etmiştir. Şehre giren ilk Yeniçeri müf
rezesi «Bektaş-Han sarayı»nı muhâfaza için sevkedildiği halde bunun taarruza 
uğraması üzerine diğer Yeniçeri kollarının arkadaşlarına yardım için girmiş ol
dukları hakkında da kuvvetli bir rivayet vardır.
Kaleye kapananlat Osmanlı askerine ateş açınca Sultan Murad haklı olarak ga
zaba gelip RUmeli beylerbeyi Arslan-Paşa-zâde Ali paşa kumandasında hücum 
kıt’alan şevketmiş, şiddetli muharebeler olmuş ve ikindi vaktine kadar 20-30 bin 
Safavî askeri imhâ edilmiştir; Sultan Murad İstanbul’a gönderdiği fetihnâmede 
Bektaş-Han’ın tesliminden bahsettikten sonra bu noktayı şöyle anlatır:
((... Şâir melâîn-i hâsirîn çıkmakda tereddüd itmeğle irtesi asker-i Islâm süyûf-i 
berk-iltimâ’-ı düşmen iltikaam ile üzerlerine hücum idüp zamân-ı yesîrde yirmi 
otuz bin mıkdân Kızılbaş tu’me-i şemşir olup...»
Bu vak’ada düşman askerinden ancak üç yüzünün yaralı olarak kaçabildiği riva
yet edilir. — Düşmanın teslim talebi kabul edilip eman verildikten ve bu suretle 
ateş kesilip harb hâli nihayet bulduktan sonra yeniden kan dökülmesine sebeb 
olarak «nakz-ı emân» etmiş sayılan Safavî askerleri âsi ve hâin vaziyetine geç
tikleri için, diri olarak ele geçirilenler de derhal kılıçtan geçirilmişlerdir: Bu te’dib 
hareketinin üç gün sürmüş olduğu hakkında da bir rivayet vardır. Her halde Sul
tan Murad’ın bu meselede hiç bir mes’ûlijryeti yoktur; meselâ bundan evvel Eri
van fethinde teslim olan Safavî kuvvetleri aradaki ahdi ihlâl etmedikleri için si
lâhlarıyla çıkıp salimen memleketlerine gitmişlerdir: Yukarıda 1635 ;=  1045 vu- 
kuâtının «7 ve 8 Ağustos,, fıkralarına bakınız. Onun için bu gün dökülen Sa
favî ve OsmanlI kanlarının bütün mes’ûliyyeti kendilerine aittir. Halef-Han’la ar
kadaşları yeniden eman dileyerek teshm oldukları için canlarına dokunulmayıp 
esir edilerek İstanbul’a sevkedilmişlerdir.
Bu kanlı vak’a Bağdad sokaklarının cesedlerle dolmasına sebeb olduğu için şehir 
derhal temizlenmiş, cesedler Dicle’ye atılmış ve kalenin de tamirine başlanmış
tır: Bu tâmir için aşağıda 1639=1048 vukuâtının «18 Şubat» fıkrasına bakınız. - -  
Bağdad ahâlisine dokunulmamış ve hattâ yanlışlıkla esir edilenler de derhal ser
best bırakılmışlardır; Fakat buna rağmen bir gün Bağdad baruthanesi infilâk edip 
asker ve ahâliden sekiz yüz kişinin ölümüne ve bir çok evlerin yıkılmasına sebeb 
olmuş ve bunun da şehirdeki Şiiler tarafından tertib edildiği anlaşılmıştır. îşte 
bu ikinci vak’a üzerine bundan on beş sene evvel Birinci Abbâs’ın Bağdad’a gir
diği zaman Sünnîleri bilâ-sebeb katl-i-âm etmesine nazîre olarak Sultan Murad da 
şimdi haklı bir sebebe istinaden Şiîlerden suçlu saydığı bin dört yüz kişiyi idâm 
ettirip mütebakisini tehcir ettirmiş ve bu suretle Bağdad’da hiç bir Şiî ve Safavî 
kalmamıştır: Şâh-Abbâs’ın Sünnî katl-i-âmı için yukarda 1624=1033 vukuatının 
,(11/12 Kânunusâni>> fıkrasına bakınız.
Irak’ın emniyeti bakımmdan bu tedbirini mülhakata da teşmil eden Dördüncü 
Murad bilhassa hudud boylarını tamamiyle Sünnîleştirmek için Anadolu’dan 
Sünnî Türk kütleleri getirtip muhtelif kasabalara yerleştirmiştir; Şimdiki Men- 
deli, Ba’kube, Hânıkin vesair hudud noktalarının Türk ahâlisi işte o zamanki 
iskândan kalmadır; hattâ Bağdad ahâlisinin büyük bir kısmı da öyledir).



26 Kânunuevvel =  19 Şa’ban, Pazar : Irak’da Şiîliğe karşı Sünnilik 
âbidesi demek olan îmâm-ı-A’zam türbesinin ziyâreti ve zafer teb
riki.

(Yukarda bu senenin «15/16 Teşrinisânij, fıkrasında Sultan Murad’m Bağdad fet
hedilmedikçe îmâm-ı-A’zam ziyaretine yüzü olaraiyacağından bahsettiğini gör
müştük. Irak’da İran nüfuziyle Şiîliğe karşı Osmanlı-Türklüğü ile Sünnîliğin mâ
nevi bir kalesi vaziyetinde bulunan bu mubârek makama karşı dinî olduğu kadar 
siyasî vazifesini de yapmak istiyen büyük padişah:
— îşte şimdi Ser-mezhebimüz olan tmâm-ı-A’zam Hazretlerini ziyârete yüzümüz 
oldu!
diyerek merasimle türbeyi ziyaret etmiş ve kurbanlar kestirerek derhal tamir ve 
tezyinini emrettiği için az zamanda tamir edilip ipek halılar, kıymetli şallar, gü
müş kapılar ve'pencereler ve altın, gümüş ve "hattâ murassa kandillerle tezyin 
edilmiştir. — Devlet ve ordu erkânının zafer tebriki de bu gün olduğu gibi. İs
tanbul’a fetihname götürmiye me’mur edilen Büyük-Emîr-Âhur Halil Ağa da bu 
gün yola çıkarılmıştır: Aşağıda 1639 =  1048 vukuâtının «18 Kânunusâni» fıkra
sına bakınız).

36/27 Kânunuevvel =  19/20 Şa’ban, Pazar/Pazartesi gecesi : Sa- 
favîlerin son Bağdad valisi Bektaş-Han’m ölümü.

(Bağdad’daki konağında bu gece birdenbire ölüveren Bektaş-Han’ın ölüm sebebi 
hakkında muhtelif rivayetler vardır ; Meselâ Dördüncü Murad’m mehabetinden 
korkarak, yahut zehirle intihar ederek veyahut başkaları tarafından zehirlenerek 
can verdiğinden ve nihayet «füc’eten» öldüğünden bahsedilir. En kuvvetli rivayete 
göre OsmanlIlara teslim olmasını ve Osmanlı tâbiijryetine girmesini ihanet saydığı 
için kendisiyle beraber İstanbul’a gitmek istemiyen karısı tarafından zehirlenmiş
tir; Yukarda bu senenin «25 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. Safavî ümerâsından 
Lori Hüseyn-Han’m kızı olan bu kahraman yürekli hanım. Sultan Murad’m em
riyle babasına gönderilmiştir).

27 Kânunuevvel =  20 Şa’ban, Pazartesi : Yeniçeri-ağası Küçük-Ha- 
san Ağa’nın Bağdad valiliğine tâyini.

(Bağdad’ın bu ikinci fethinde ilk Osmanlı valisi olan Küçük-Hasan Paşa’nm ma- 
iyyetine sekiz bini yeniçeri ve dört bini muhtelif sınıflara mensup oa iki bin asker 
verilmiş ve bir müddet sonra bu mıkdar artırılmıştır).

1639 = ; 1048

14 Kânunusâni =  9 Kamaizan, Cuma : Sultan Murad’m Bağdad'dan 
hareketi.

(Dördüncü Murad 1638 =  1048 senesi 15 Teşrinisâni =  8 Receb Pazartesi günün
den bu güne kadar Bağdad önlerindeki karargâhında tam 1 ay, 29 gün =  60 gün 
kalıp 61 inci günü hareket etmiştir. — Vezir-i-a’zam Kemankeş Kara-Mustafa 
Paşa Serdâr-ı-Ekremlikle ve orduyla Bağdad’da kalıp hem Irak’m muhâfazasma, 
hem İran’la harb yahut sulhün idaresine me’mur olmuştur. — Cuma namazını 
A ’zamiyye’de kıldıktan sonra Musul’a hareket eden Sultan Murad bu gün Kâzı- 
miyye’ye geçmiştir: Bu mevki için yukarda 1638 =  1048 vukuâtmın «14 Teşrini
sâni» fıkrasına bakınız).

380 K R O N O L O J İ  1639 =  1048



17 Kânunusâni =  12 Bamazan, Pazartesi: Dördüncü Murad’m Kâ- 
zımiyye’den Musul’a hareketi.

(Pâdişâh burada üç gece kalıp dördüncü gün yola çıkmıştır : Ordu serdârla bera
ber Bagrdad’da kaldığı için, Sultan Murad’ın mais^etinde yalnız devlet erkâniyle 
hazîne muhâfazasına me’mur olan asker vardır).

18 Kânunusâni r= 13 Bamazan, Salı: Bağdad felihnâmesinin İstan
bul’a isâli.

(Yukarda 1638=1048 vukuâtının ^26 Kânunuevvel» fıkrasında İstanbul’a fetih
name götürmek için yola çıktı|:ım gördüğümüz Baş-Emîr-Âhur Halil Ağa bu gün 
pâyıtahta varmış ve pâdişâhın emriyle «İstanbul ve etrâfında azîm donanma olup» 
şeker bayramının sonuna kadar yirmi gün geceli gündüzlü şenlikler yapılmıştır).

20 Kânunusâni —  15 Bamazan, Perşenbe : Birinci Mustafa’nın 
ölünm

(ilk saltanatı 3 ay, 4 gün =  96 gün, ikinci saltanatı 1 sene, 3 ay, 22 gün ve iki 
saltanatınm mecmûu 1 sene, 6 ay, 26 gün sürüp ikinci hal’indenberi Topkapu sa
rayındaki dâiresinde kapalı yaşamakta olan Sultan Mustafa’nın ilk cülûsu için 
yukarda 1617 =  1026 vukuâtının „22 Teşrinisâni» ve ikinci cülûsu için de 1622 =  
1031 vukuâtının «19 Mayıs» fıkralarına bakınız. Ölüm günü «Evâsıt-ı Ramazan» 
şeklinde kaydedilmekte olduğu için, buradaki «15 Ramazan» tarihi ihtiyatla kar
şılanmalıdır. Bu tarih doğru olduğu takdirde, müvâzenesizliğinden dolayı iki defa 
tahttan indirilmiş olan Birinci Mustafa 1623 =  1032 senesi 10 Eylül =  15 Zülka’de 
Pazar gününe tesadüf eden ikinci hal’inden itibaren Milâdî takvim hesabiyle tam
15 sene, 4 ay, 9 gün yaşamış demektir. En kuvvetli rivayete nazaran 1000 =  1591 - 
1592 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 47 - 48 yaşlarında ölmüş olması lâ- 
zımgelir. Dördüncü Murad’m emriyle «Dâr-ı-Naîm’e irsâl» edilmiş olduğu hak
kında da bir rivayet dolaştığından bahsedilir! Sultan Murad’ın bundan evvel idâm 
ettirmiş olduğu kardeşleri için yukarda 1635 =  1045 vukuatının «26/27 Ağustos» 
ve 1638 =  1047 vukuâtınm da «17 Şubat» fıkralarına bakınız. — Birinci Mustafa 
Ayasofya’daki türbesine defnedilmiştir).

27 Kânunusâni =  22 Bamazan, Perşenbe: Sultan Murad’ın Musul’a 
muvâsalatı ve Birinci Safî’ye tehdidnâme göndermesi.

(Sulh teşebbüsünde bulunmak üzere Bağdad seferinden evvel İstanbul’a gelmiş ve 
Musul’a sevkedilip sefer neticesini orada beklemiye me’mur edilmiş olan Safavî 
elçisi Maksud-Han bu gün huzura kabul edilip Şah Safî’ye bir tehditnâme götür- 
miye de me’mur edilmiştir. Sultan Murad bu mektubunda evvelce OsmanlIların 
elinde bulunan yerlerin iâdesini ve her sene hediye gönderilmesini istemiş ve bun
lar kabul edilmediği takdirde kışı geçirdikten sonra İran’a yürüyeceğini bildirip:
— Eîrsen meydana gel!
diye tehdid etmiştir: Aşağıda bu senenin «23 Mart» fıkrasına da bakınız).

28 Kânunusâni =  23 Bamazan, Cuma : Dördüncü Murad’ın Mu
sul’dan Diyarbekir’e hareketi.

(Pâdişâh Musul’da yalnız bir gün kalmıştır).
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5 Şubat =  1 Şevval, Cumartesi: Sultan Murad’ın Diyarbekir’e mu
vasalatı.

(Kışı burada geçirmiye karar veren pâdişâh bir konak satın alıp tevsi ettirmek 
suretiyle bir saray yaptırmıştır. — Bağdad seferine çıkarken buraya kadar bera
ber getirdiği karısının kendisini burada beklemiş olduğundan bahsedilir. — Sultan 
Murad’ın İstanbul’a hareketi için aşağıda bu senenin «16 Nisan» fıkrasına ba
kınız).

18 Şubat =  14 Şevval, Cuma : Bağdad kalesindeki tâmir işlerinin 
ikmâli.

(Yukarda 1638 =  1048 vukuatının «25 Kânunuevvel» fıkrasında derhal tamirine 
başlandığını gördüğümüz Bağdad kalesinin inşâatı bu gün tamamlandığına göre 
1 ay, 24 günde ikmâl edilmiş demektir).

33 Mart =  18 Zülka’de, Çarşanba: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Kemankeş Kara-Mustafa-Paşa’nın Bağdad’dan îran seferine çıkışı.

(Sultan Murad’ın yukarda bu sene vukuâtının „27 Kânunusâni» fıkrasında gör
düğümüz tehdidnâmesinden sonra Bağdad’daki ordunun da sefere çıkması, tabiî
o tehdidin îkaaına başlanması demektir. Bu tazyik Safavî devletini bir an evvel 
sulh akdine mecbur eden en mühim sebeb sayılabilir. — Sekiz gün evvel şehirden 
karargâha çıkmış olan Serdâr Bağdad’dan ayrılırken kale muhâfazasına bırakı
lan kuvvetin mecmûu yirmi bine çıkarılmıştır: Bunun 8 bini Yeniçeri, bini Sipâhi 
ve mütebâkîsi de muhtelif sınıflardandır. Yukarda 1638 =  1048 vukuâtının «27 
Kânunuevvel» fıkrasına da bakınız).

16 Nisan =  12 Zülhicce, Cumartesi: Dördüncü Murad’m Diyarbe- 
kir’den İstanbul’a hareketi.

(Yukarda bu sene vukuâtının «5 Şubat» fıkrasında Diyarbekir’e muvâsalatını 
gördüğümüz Sultan Murad burada tam 70 gün oturup 71 inci günü yola çık
mıştır).

29 Nisan =  25 Zülhicce, Cuma: KıM-Rubat konağında orduya gelen 
Safavî elçisinin Serdâr-ı-Ekrem tarafmdan kabulü.

(Birinci Safî’nin Emîr-âhûru olan elçi Muhammed-kull-Han Serdârla giriştiği mü
zâkerede yüksekten tutturmuş olmak için Kars kalesinin İran’a terkinden veyahut 
tahribinden dem vurmuşsa da şiddetle reddedildikten sonra başka Safavî ordusu
nun Bağdad hududundan çekilmesi ve Dertenek kalesinin de derhal Türkiye’ye 
teslimi istenmiş ve bunlar kabul edilmediği takdirde ordunun derhal Iran üzerine 
hareket edeceği tebliğ edilmiştir).

1639 =  1049

17 Mayıs - 14 Muharrem, Salı: Şimdiki Türkiye - îran hududunu 
tesbit eden Kasr-ı-Şîrin muahedesinin akdi.

(Yukanki fıkrada bahsi geçen Safavî elçisi Serdârın tehdidini hükümetine bir
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mektupla bildirdikten sonra 5 Muharrem =  8 Mayıs Pazar günü «Hân-ı-hânân» 
denilen Safavî Baş-kumandanı Rüstem-Han’dan Serdâr-ı-Ekreme gelen bir tezki
rede Dertenek kalesinin tahliye edildiği ve sulh akdine me’mur edilen murahhas 
Saru-Han’ın da gelmek üzere olduğu bildirilmiş ve 6 gün sonra 11 Muharrem=14 
Mayıs Cumartesi günü de kırk - elli kişilik bir maiyyetle Saru-Han gelmiştir. O 
günden itibaren üç gün süren müzâkere nihayet bu gün neticelenip Kasr-ı-Ş!rin ci
varındaki «Zohâb» mevkiinde bulunan Osmanlı karargâhında bir sulh muâhedesi 
imzalanmış olduğu için, bu tarihî vesikaya «Kasr-ı-Şîrin muâhedesi» denilir. Bu 
müsâlahada Türkiye’yi Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kemankeş Kara-Mustafa 
Paşa ve İran’ı da fevkalâde m.urahhas Saru-Han’la elçi Muhammed-Kuli-Han tem
sil etmiştir. «Muâhedât-ı umumiyye mecmûası»nın ikinci cildinin 308 - 312 nci sa- 
hifeîerinde bir sureti bulunan Kasr-ı-Şîrin muâhedesi mucibince Türkiye-îran hu
dudunun tahdidinde son harb vaziyeti esas olduğu için Bağdad, Basra ve Şehr-i- 
Zûr havalisinden mürekkep «Irâk-ı-Arab» Türkiye’de kalmış ve Safavîlerin istir- 
dâd etmiş oldukları Erivan da İran’a bırakılmıştır. Safavîlerin gerek Irak’a, ge
rek Kars, Ahıska ve Van taraflarına taarruz etmiyecekleri ve İran’da «Sebb-i As- 
hâb»ın memnû’ olacağı da ayrıca tasrih edilmiştir. Bu muahedede çizilen hudud, 
hâlâ mevcud olan Türkiye - İran hudududur ; Yalnız Türkiye Irak’ı ve İran da 
Erivan’ı zâyî’ etmiş oldukları için, şimdi bu hududun yalnız Şarkî-Anadolu ile Iran 
arasındaki kısmı kalmıştır; «Tahdîd-i hudûd-ı Irâniyyeye me’mûr» Ferik Derviş 
Paşa’mn 1269 tarihinde hükümete verdiği ve 1287 de de «Devlet-i-AIiyye ile İran 
devleti beyninde olan hudûdun lâyihası» ismiyle neşrettiği büyük rapor bu hudu
dun teferrüâtını tesbit eden en kıymetli ve en mevsuk eserdir. — Birinci Safî 
Kasr-ı Şîrin muahedesini derhal tasdik edip musaddak nüshasını Muhammed-Kuli- 
Han’la İstanbul’a göndermiş ve Sultan Murad da «Evâil-i Şevval 1049 =  1640 Kâ
nunusâni sonları ,,nda tasdik etmiştir. — Dördüncü Murad devrinin başlarında Bi
rinci Abbas’m 1624 =  1033 senesi 11/12 Kânunusâni =  20/21 Rebî’ül-evvel Cuma/ 
Cumartesi gecesi Bağdad’ı zabtetmesiyle başlıyan bu son Osmanlı - Safavî mücâ
delesi o tarihten bu güen kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 15 sene, 4 ay, 6 gün 
sürmüştür).

8 Haziran :=  6 Safer, Çarşanba : Bağdad seferinden dönen Dördün
cü Mnrad’ın İzmit’e muvasalatı.

(Yukarda 1639 =  1048 vukuâtının «IB Nisan» fıkrasında Diyarbekir’den hareketi
ni görmüş olduğumuz Sultan Murad 1 ay, 22 günde =  58 günde İzmit’e gelmiş ve 
İstanbul’daki devlet erkâniyle ulemâ tarafından burada karşılanmıştır. — Bu sı
rada pâdişâhın damla illetinden fazla rahatsız olduğu rivayet edilir).

10 Haziran =  8 Safer, Cuma: Sultan Murad’ın İzmit’den hareketi.

(Pâdişahm İstanbul’a muvâsalat tarihinde ihtilâf vardır ; Meselâ Hıbri, Kâtib- 
Çelebi, Naîmâ vesairede «10 Safer =  12 Haziran Pazar» gününden bahsedildiği 
halde Müneccim-başı ile bâzı ecnebi menbâlarında «8 Safer =  10 Haziran Cuma» 
tarihine tesadüf edilir; Hammer de bu gün son rivayeti esas ittihâz etmiştir. Pe- 
çevî’nin matbû nüshasındaki «Şevvâl,, kelimesi «Safer» şeklinde tashih edildiği 
takdirde, bu muasır menbâa göre de pâdişahm «5 Safer =  7 Haziran Salı» günü 
■Üsküdar sarayına gelip üç gün kaldıktan sonra «8 Safer =  10 Haziran Cuma» 
günü İstanbul’a gelmiş olması lâzımgelir! Halbuki Sultan Murad’ın «6 Safer =  
8 Haziran Çarşanba» günü İzmit’e vâsıl olduğunda umumiyetle ittifak edilir; 
onun için o tarihten bir gün evvel Üsküdar’a varmış olması kabil değildir. Bu 
gün 48 yahut 58 gün kadırga ile izmit’den Üsküdar’a geçen pâdişâhın ayakla
rındaki rahatsızlıktan dolayı iki gün istirâhat mecburiyetinde kaldığından bah-



sedüdlğine göre, bu «8 Safer =  10 Haziran Cuma» günü Üsküdar’a varmış ve 
iki gün sonra «10 Safer =  12 Haziran Pazar» günü de İstanbul’a geçmiş ©İması 
lâzımgelir ; Her halde Üsküdar ve İstanbul tarihleri birbirine karıştırılmış olsa 
gerektir. Bir rivayete göre de Sultan Murad ilkönce Üsküdar sarasına değil, Si- 
nanpaşa köşküne inmiştir).

12 Haziran =  10 Safer, Pazar : Dördüncü Murad’ın Bağdaâ sefe
rinden İstanbul’a avdeti.

(Gün tarihindeki ihtilâf için yukarıkı fıkraya bakınız. — Muzaffer pâıMşahı 
karşılamak için İstanbul’da fevkalâde hazırlıklar yapılmış, muhteşem ntcrâ- 
simle payitahtına giren Sultan Murad’m zafer alayında 22 Safavî hanı sincirler 
içinde teşhir edilmiş ve bir hafta şenlikler yapılmıştır. — Sultan Murad*m bu 
Bağdad seferi 1638 =  1047 senesi 8 Nisan =  23 Zülka’de Perşenbe günü tri^lidar 
karagâhına geçişinden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 1 sene, 2 ay, 
4 gün sürmüştür).

16 Temmuz — 15 Kebî’al-evvel, Cumartesi : Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dar-ı-Ekrem Kara-Mustafa Paşa’nm Diyarbekir’e muvasalatı.

(Yukarda bu senenin «17 Mayıs» fıkrasında gördüg:ümüz Kasr-ı-Şîrin muâhe«lesi- 
ni akdettikten sonra Musul üzerinden bu gün Diyarbekir’e gelen Serdâr ordunun 
bir kısmım yolda gelirken ve bir kısmını da burada terhis edip hudud işlerini tan
zim için bir müddet Diyarbekir’de kalmıya karar vermişse de, üç buçuk ay sonra 
İstanbul’a avdet emrini almıştır).

1640 =  1049 

5 Kânunusâni =  11 Ramazan, Perşenbe: Vezir-i-a’zam Eenmnkeş 
Kara-Mustafa Paşa’mn Şark seferinden İstanbul’a avdeti.

(Üsküdar’da parlak merâsimle karşılanan Sadr-ı-a’zam derhal İstanbul’a geçip 
Sultan Murad’ın huzûruna kabul edilmiş ve Kasr-ı-Şîrin muâhedesinin akdînâeki 
muvaffakıyyetinden dolajn :
— Lala, hoş geldün; etmeğüm sana helâl olsun! 
iltifâtına mazhar olarak hil’atle taltif edilmiştir).

8 /9  Şubat s= 15/16 Şevval, Çarşanba/Perşenbe gecesi, zevâlî saat 8: 
Dördüncü Murad’m ölümü.

(Kâtib-Çelebi’nin «Fezlekes.sinde «Mâh-ı Şevvâlün 16 ncı yevm-i Hamîsâe gii- 
rûb’dan sonra» denilmesi, Naimâ’nın bunu aynen tekrar etmesi ve bilhassa ayni 
tarihi kaydeden Müneccim-başı’nın Sultan İbrahim’i ,(17 Şevvâl Cum’a» günü cü- 
lûs etmiş göstermesi Dördüncü Murad’m perşenbe/Cuma gecesi ölmüş oWö§Tina 
delâlet edebilirse de, her halde bütün bunlar Kâtib-Çelebi’nin zühûlünden mütevel- 
lid olmalıdır: Çünkü Sultan İbrahim’in Perşenbe sabahı tahta çıkmış oldı^ra gene 
Naîmâ’mn kaydiyle sâbit olduktan başka, müâsır bir müellif olan Mehmet-Halîfe’- 
nin «Târîh-i Gılmânî»sinde de:
«Mâh-ı m.ezbürun on altıncı gicesi ki Pençşenbih gicesidür, yatsu namazından bir 
sâat mürurundan sonra»
denilmektedir; gene muasır müelliflerden Solakzâde «15 Şevvâl» tarihini gös
terir. O sırada İstanbul’da bulunan Fransız seyyahlarından Du Loir da Suttan 
Murad’ı Çarşanba günü akşamı ölmüş göstermektedir.
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Dördüncü Murad’m ölümüne sebeb olan hastalık «Irk-u-nesâ =  Sciatique» ve 
«Veca’-i mefâsıl =  Nıkris =  Goutte» gösterilir ; Her halde bu muhtelif isimlerle 
Osmanh hânedânında irs! bir hastalık olan «Damla,, illeti kasdedilmektedir. Sul
tan Murad Revan seferindenberi bu hastalıktan muztaribtir: Yukarda 1635 =  1045 
vukuatının «21 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. Bilhassa 1639 =  1049 senesi 12 
Haziran =  10 Safer Pazar günü Bağdad seferinden İstanbul’a avdetindenberi ge
çen 7 ay, 27 gün içinde ıztırâbı artmış ve hattâ halkı men’ettiği halde nefsini 
men’edemediği içki ibtilâsma rağmen 3 - 4 ay kadar perhiz etmek mecburiyetinde 
bile kalmıştır. Bununla beraber, ölümünden 15 gün evveline tesadüf eden Rama
zan bayramının birinci günü biraz iyilik hissettiği için ata binmiş ve en gözde 
nedimi olan Kapdan-ı-deryâ Silihdar/Silâhdar-Mustafa Paşa’nın At-meydanındaki 
konağında tertib ettiği zıyâfete gidip Emîr-Gûne-oğlu. Yâr’-ı-Ali Han ve Venedikli 
Bianchi gibi «Mahremân-ı sohbet-i hâss-ül-hâs» denilen bir takım yabancı dalka
vukların istirhâmiyle perhizi bozup bir kere daha «Âyine-i câm-ı gül fâma nigâh- 
endâZ2> olmuştur! Bayramın ikinci günü başlıyan ölüm hastalığı işte bu birinci 
g ü n ü  tertib edilen „Bezm-i-Cem»in neticesidir. Sultan Murad’ın bu son hastalığı 
her gün ağırlaşmak suretiyle tam 14 gün sürmüş ve 14 üncü günün akşamı ruhu
nu teslim etmiştir. Dördüncü Murad en kuvvetli rivayete nazaran babası Birinci 
Ahmed’in saltanat devrinde 1612 =  1021 senesi 27 Temmuz =  28 Cumâda-l-ûlâ 
Cuma günü Boğaz-içinde sonradan «Beylerbeyi» ismini alan îstavroz-bahçesi’nde 
dünyaya gelmiş olduğuna göre. Milâdî takvim hesabiyle tam 27 sene, 6 ay, 13 gün 
yaşayıp 28 yaşının içinde ölmüş demektir. Saltanat müddeti de 1623 =  1032 senesi 
10 Eylül =  15 Zülka’de Pazar gününe tesadüf eden cülusundan bu ölüm gününe 
kadar gene Milâdî takvim hesabiyle tam 16 sene, 4 ay, 29 gün tutmaktadır : Os
m a n lI  menbâlarında 29 yaşmda ölmüş ve 17 sene saltanat sürmüş gösterilmesi 
Hicrî takvim hesabına göredir.
Dördüncü Murad devri iki kısma ayrılır: 11 ini bitirip 12 sine bastıktan bir buçuk 
ay sonra tahta çıktığı günden Zorbaların tahakkümüne nihayet vererek devlet ida
resini bizzat eline aldığı 1632 =  1041 senesi 8 Haziran =  20 Zülka’de Salı gününe 
kadar 8 sene, 8 ay, 28 gün süren çocukluk ve ilk gençlik çağmda devlet işlerini 
anasıyla vezir-i-a’zamları idare etmiş ve o tarihten ölümüne kadar 7 sene, 8 ay,
1 ĝ ün süren ikinci devrinde de memleketin mukadderatını bizzat eline almıştır. 
Sultan Murad’ın devlet idaresini eline alır almaz Zorbaların tenkilinden başka 
«Seyfiyyej,, «Kalemiyye» ve «îlmiyye» sınıflarını da çok kanlı bir tasfiye ve 
tensika tâbi tutmasında ve bir taraftan da kahve, tütün ve içki yasaklarını bahâ- 
ne ederek bilhassa Genc-Osman fâciasındanberi payitahtın asayişini bozan bir çok 
zararlı unsurları temizlemesinde Görüceli-Koçu Bey’in 1040 =  1630 - 1631 de ken
disine takdim etmiş olduğu meşhur ıslâhat lâyihalarının her halde çok büyük bir 
te’siri bulunduğu muhakkaktır. Hammer Dördüncü Murad’ın idareyi eline alışın
dan ölümüne kadar geçen 7 seneyi mütecâviz zaman zarfında idâm ettirdiği in
sanların yekûnunu 20 bin gösterir: Bu tahminî rakamın tüyler ürpertici azameti 
karşısmda Sultan Murad’ın kan dökücülükteki dehşeti nasıl inkâr edilebilir? 
Fakat bunun fecî olduğu kadar büyük bir tarihî zaruret olduğu da muhakkaktır. 
Bu müthiş zaruretin ne demek olduğunu anlamak için, muâsır bii' müellif olan 
Mehmet-Halîfe’nin Zorba tahakkümünü tasvir ederken çizdiği şu levhaya şöyle bir 
göz gezdirmek kâfidir ;

«Ol zaman Kulun şol mertebe tuğyâm var idi ki gündüz hammâmdan peştemal 
ile çıplak avret çıkarmak ve Gulâmiyye aldukları günde Sultan-Mehmet 
[ =  Fâtih] camiinde dühân içmek ve müslümanlarun ırzın pâymâl itmek ve 
köşelerde âşkâre ayak üzre zinâ ve livâta itmek ve kan dökmek ve evler ve 
saraylar basmak ve bajrram günlerinde salıncak kurup bizzât Pâdişâhı ve vâli- 
desini ve vüzerâ ve ehl-i Dîvânı mumlar ile salıncağa okumak [ =  dâcet etmek] 
gibi ve bâ-husûs kahvehanelerde ve meyhanelerde fi’l-i nâmeşrû’ itmeleri gibi 
şol mertebe ki âlem nizâm-u-intizâm.dan çıkmış idi ki vasfa gelmez».

Taşralardaki vaziyet de pâyıtahtın bu müdhiş manzarasından farklı değildir :

F.: 25
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Yemen, Lübnan, K:nm ve Anadolu isyanlar içinde yanmıya başlamış, valiler mer
kezin emirlerini dinlemiyecek hâle gelmiş, Irak elden gitmiş, Rumeli tarafındaki 
hudud boyları düşman akınlarıyla kan içinde kalmış ve kanunlar bozulup muhte
lif idare zümreleri tefessüh ettiği için halk kütleleri rüşvet, müsâdere, haraç ve 
her türlü tahakküm altmda perişan bir hâle gelmiş ve netice itibariyle artık hem 
İçerden, hem dışardan inkıraz çatırdıları aksetmiye başlamıştır. Dördüncü Murad 
20 yaşında idareyi eline aldığı zaman karşılattığı manzara işte böyle bir devlet 
manzarasıdır ; Çok kan dökmesinin sebebi tabiî bu vaziyettir; hattâ bu bsıkımdan 
Yavuz’a benzetilir. Bâzı Garp menbâlarma göre bütün şehirlerde gizli me’murları 
vardır : Bunların gönderdikleri raporlarla memleketin her tarafındaki ahvâli tâkib 
ettiğinden bahsedilir. Seferlerinde uğradığı yerlerde bâzı kimselerin derhal kellele
rini uçurması, işte bu sâyede oralara gelmeden evvel suçlarım öğrenmiş olmeısın- 
dandır; bununla beraber, o kadar büyük bir temizleme işinde tabiî kurunun ya
nında yaş da yanmıştır.
Dördüncü Murad’ın en büyük eserleri, devleti inkırâza götüren Zorbalığın im- 
hâslyle Irak’ın fethinde ve Osmanlı - tran hududunu hâlâ devam eden kat’î şek
liyle tesbit ettirmiş olmasında gösterilebilir: «Bin târihinden sonra gelen Pâdi- 
şahlarun a’zamı» sayılan bu büyük hükümdar sûiistimallere nihayet verip vâri- 
dâtı artırmak, orduyu tensik ve ıslâh edip inzıbât altına almak ve ticaretle sanâyii 
kuvvetlendirmek gibi hizmetleriyle Osmanlı devletine yeni bir hayâtiyet vermiş 
ve Hammer’in kanâatince Karlofça muâhedesine kadar 59 senelik bir azamet dev
ri geçirmesine sebeb olmuştur. Her halde Dördüncü Murad’ın Türkiye’yi bir in
kıraz uçurumundan çekip kurtardığı muhakkaktır.
Sultan Murad vücûdunun fevkalâde kuvvetiyle de' meşhurdur: idman yaparken 
iri-yarı bir adam olan Silihdar-Musa paşa’yı kuşağından tutup bir eliyle havaya 
kaldırarak odamn etrâfında dolaştırdıktan sonra yavaşça yere bırakması, iki yüz 
okkalık gürz kullanması ve bir ciritle sekiz kalkam birden delivermesi gibi bir 
çok menâkıbından bahsedilir. — Edebî şahsiyyeti için yukarda 1623 =  1032 vu- 
kuâtının «10 Eylül» fıkrasıyla 1626 =  1036 vukuâtınm «1 Kânunuevvel» fıkrasına 
bakınız).
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S U L T A N  İ B R A H İ M

M. 1640 =  H. 1049 —  M. 1648 =  H. 1058 —

1640 ^  1049

9 Şubat =  16 Şevvâl, Perşenbe: Sultan İbrahim’in cülûsu.

(Dördüncü Murad’ın bir kaç oğlu olmuşsa da hepsi küçükken öldüğü için bu gün 
tahta çıkan öz-kardeşi Sultan İbrahim Osmanh hanedanından o sırada mevcud 
yegâne şehzadedir. — En kuvvetli rivayete göre 1024 =  1615 senesi 13 Şevvâl=5 
Teşrinisani Perşenbe günü dünyaya gelmiş olan Sultan İbrahim Milâdî takvim he
sabiyle yaşının tam 24 sene. 3 ay, 5 gün tuttuğu sırada, yâni 25 yaşının içinde 
cülus etmiş demektir. Birinci Ahmed’in en küçük oğlu olan Sultan İbrahim, ağa- 
beyisi Dördüncü Murad’ın emriyle Bâyezid, Süleyman ve Kasım ismindeki kar
deşlerinin sarayda boğularak yirmi beşer yaşında idâm edilmelerinden dolayı yıl- 
lardanberi gece gündüz mütemâdiyen cellâd ve kemend korkuları ve ecel terleri 
içinde yaşamış olduğu için, sinirleri tamamiyle bozuk bir halde tahta çıkmıştır : 
Yukarda 1635 =  1045 vukuâtınm «26/27 Ağustos» ve 1638 =  1047 vukuâtının da 
«17 Şubat» fıkralarına bakınız. İşte bundan dolayı Sultan Murad ölünce kendisine 
saltanat müjdesi vermek için odasına gönderilen Kapu-ağasının sözüne inanmamış;

— Siz bana mekr-ü-âl idersiz, bana taht-u-saltanat gerekmez; karındaşım sağ 
olsun! Benden ne istersiz?
diye odasmdan çıkmak istememiş ve hattâ kapıyı içerden kilitlemiş, bunun üze
rine anası Kösem-Sultan gidip ve kilidi kırdırarak içeri girip «hezâr yemin» 
ettiği halde ona bile inanmamış ve nihayet Vâlide-Sultan’la Kapu-ağası kolları
na girip âdetâ sürükliyerek Sultan Murad’ın odasına götürüp ağabeyisinin ce- 
nâzesini göstermek mecburiyetinde kalmışlardır: Sultan İbrahim, cenazenin yü
zünü açtırıp hakikaten ölmüş olduğunu gördükten sonra gözlerine inanamamış 
olacak ki, odadan çıkarken kapıdan geri dönüp bir kere daha açtırmış, iyice 
bakmış ve nihayet Sultan Murad’ın öldüğüne, saltanat müjdesinin yalan ol
madığına ve kendisinin de artık pervâsızca tahta çıkabileceğine kaani olabil
miştir! O akşam Vezir-i-a’zam Kemankeş Kara-Mustafa Paşa ile Kapu-ağası 
koltuklarına girerek kendisini Taht-odasına götürüp ecdâdının tahtında oturt
muşlarsa da, gene kendi irâdesiyle cülûs merâsimi bu sabah olmuştur.
O sırada İstanbul’da bulunan Fransız müelliflerinden Du Loir’ın seyâhatnâme- 
sinde hiç bir Osmanh menbâımn kaydetmediği çok tuhaf bir vak’adan bahse-: 
dilir; Bu müellife göre Sultan Murad öldüğü gün Şeyh-ül-lslâm Yahya Bfendi’- 
den zorla bir fetva alıp Osmanlı hânedâmnın son ferdi olarak sağ bıraktığı kar
deşi İbrahim’in idâmını emretmiş, cellâd şehzâdenin odasma girmiş, ağabeyi
sinin fermanmı göstermiş, Sultan İbrahim duâ ve istiğfâr için bir kaç da
kika mühlet istemiş ve nihayet cellâd sabırsızlamp kemendi boynuna geçirdiği 
sırada anası Kösem-Sultan içeri dalıp Sultan Murad’ın ölüm hâlinde bulunduğu
nu söyliyerek ve cellâda bir takım mükâfatlar va’dederek oğlunu kurtarmış! 
DördüBcü Murad’a yalan söylenerek İbrahim’in idâm edildiğinden bahsedilmiş
se de, tamamiyle emin olmak için cesedin kendisine getirilip gösterilmesini 
emretmiş; etrafındakilerin tereddüd ettiğini görünce bir cellâd daha yollamış; 
Vâlide-Sultan bu ikinci cellâdı tevkif ettirip Sultan İbrahim’i ikinci bir ölüm 
tehlikesinden daha kurtardıktan sonra Sultan Murad’m odasına gitmiş : Fakat 
artık can çekişmiye başhyan Dördüncü Murad tam işte o sırada ruhunu tes-



Um etmiş. Sultan Murad’ın son kardeşini idâm ettirmekten maksadı, saltanat 
makammı en sevgili nedimi ve kızmm yavuklusu olan Kapdan-ı-deryâ Silihdar- 
Mustafa paşa’ya bırakmakmış! Her halde hiç bir Osmanlı menbâına aksetmiyen 
bu tuhaf rivayet Du Loir’ın duymuş olacağı bir ecnebi dedikodusundan ibaret ol
malıdır.
Fetret devrinde saltanatlarını ilân ettikleri halde Anadolu ve Rumelideki Osmanlı 
arazisinin mecmuuna hiçbir zaman hâkim olamadıkları için pâdişahlar cedveline 
girmeyen Süleyman ve Musa Çelebiler sayılmamak şartiyle, Sultan İbrahim Os
manlI padişahlarının on sekizincisidir. nlbrahim» ismindeki yegâne Osmanlı pâ
dişâhı da budur.
Sultan İbrahim amcası Birinci Mustafa gibi deli değildir; yalnız yıllarca süren 
mütemâdi bir ip korkusunun sinirlerini berbâd etmiş olduğu muhakkaktır ; .Sara
yının içini kürklerle kaplatacak dereceleri bulan meşhur samur ibtilâsiyle çılgınca 
sefâhatinin ve diğer bir takım çılg^mlıklannın en mühim sebebi işte bu asabî vazi
yetinde gösterilebilir).

9 Şubat =  16 Şevval, Perşenbe: Dördüncü Murad’m cenaze merâ- 
simi.

(Sultan İbrahim’in de iştirâk ettiği cenâze namazı sarayın avlusunda kılındıktan 
sonra bütün vüzerâ, ulemâ, devlet ve ordu erkânının ağlaşarak iştirâk ettiği ce
nâze alayında «Merhûmun binüp gazâya gitdüğü üç at tersine eğerlenüp tâbutu 
önünce yedilmiş» olduğundan bahsedilir. — Sultan Murad, babası Birinci Ahmed’in 
türbesine defnedilmiştir).

1640 =  1050 

30/31 Ağustos =  12/13 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe/Cuma gecesi: Bü
yük İstanbul yangını.

(Bu gece Balat-kapusundaki mumhânelerden çıkan yajıgın rüzgâr m şiddetinden 
dolayı genişleyip iki kola ayrılarak bir kolu Balat ve Fener kapulanna ve bir 
kolu da Sultansellm tarafına doğru ilerleyip nihayet ertesi gün Çukurbostan’da 
sönmüştür. — Bundan evvel Dördüncü Murad devrinde İstanbul’un be^e birini 
yakan büyük yangın için yukarda 1633 .=  1043 vukuâtmm «2 Eylül^ fıkrasına ve 
gene Sultan İbrahim devrindeki ikinci büyük yangın için de aşağıda 1645 =  1055 
vukuatının «26/27 Haziran» fıkrasına bakımz).

1641 =  1051

14 Temmuz =  5 Rebî’ül-âhîr, Pazar : Emîr-Gûne-oğlu’nun idamı.

(Safavîlerin Revan/Erivan valiliğinde bulunduğu sırada Dördüncü Murad’ın 
şiddetli muhâsarasına mukavemet edemiyerek teslim olup Osmanlı hizmetine 
girerek ve mezheb değiştirerek «Tahmâsb-kuli-Han„ ismi «Yusuf Paşa^ya çev
rilen Emîr-Gûne-oğlu ilkönce iki ay Haleb valiliğinde bulunduktan sonra İs
tanbul’a getirilmiş, Boğaz-içinde kendi ismini alan «Emirgân/Mirgün» köyüne 
yerleşmiş ve fevkalâde bir sefâhat mütehassısı olduğu için Dördüncü Murad’a 
işret nedimi ve kadeh müsâhibi olarak Kubbe-vezirliğine kadar yükselmiştir : 
Sultan Murad ara-sıra Emirgân’a gidip bunun hazırladığı muhteşem sefâhat 
âlemlerinde bulunduğu için, hâlâ mevcud olan yalıya o zaman bir taht konul
muş olduğundan bahsedilir. — Saltanat tebeddülü bir çok mühim şahsiyyetler 
gibi bu sefih vezirin de mevkiini sarstığı sırada Sultan İbrahim’in cülusunu 
tebrik İçin bir çok hediyeler getirip gelen İran sefiri İbrahim-Han rivayete na
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zaran pâdişâhı Emîr-Gûne-oğlu’nun idamına teşvik etmiş ve işte bundan dolayı 
Sultan Murad’ın kadeh arhadaşı nihayet «vücûdu lâzım olmamağla izâle^ edilmiş
tir! — Dördüncü Murad’ın Emîr-Gûne-oğlu’na ihsân ettiği meşhur Emirgân yalısı
nı Sultan İbrahim de Vezir-i-a’zam Kemankeş Kara-Mustafa Paşa’ya İhsân etmiş ve 
içindeki taht işte o zaman kaldırılmıştır: Hâlâ mevcud olan bu binâ esasen «Mün- 
şeât» sahibi Feridun Bey’in yalısıdır. — Emir-Gûne-oğlu’nun Revan kalesini 
Dördüncü Murad’a teslimi için yukarda 1635 =  1045 vukuâtının «8 Ağustos» 
fıkrasına bakınız).

1642 =  1051 

1/3  Kânunusâni =  29 /30 Ramazan, Çarşanba/Perşenbe gecesi : 
Şehzâde Mehmed’in doğumu.

(Umumiyetle arefe gecesi doğduğundan bahsedilir : O sene Ramazan bajn-amının 
arefesi 30 Ramazan =  2 Kânunusâni Perşenbe gününe müsâdiftir. Naimâ «Ra- 
mazânun âhir gicesi leylet-ül-Hamîs» kaydiyle Çarşanbayı Perşenbeye bağlıyan 
geceyi kasdetmektedir : Bâzı menbâlarda 29 ve bâzılarında da 30 Ramazandan 
bahsedilmesi şehzâdenin gece doğmuş olmasındandır; Kara-Çelebi-zâde «sâat-i sâ- 
biada» dediğine göre takriben zevâlî saat 12 de, yâni tam gece yarısı doğmuş ol
ması lâzımgelir. „Sicill-i Osmânî>> deki «27 Ramazan» tarihi doğru değildir. — Bu 
şehzâde Mehmet, 1648 =  1058 tarihinde babası Sultan İbrahim’in hal’i üzerine 
«Mehemmed-i Râbi’ =  Dördüncü Mehmet» ismiyle tahta çıkan Avcı Sultan Meh- 
met’dir. — O sırada Osmanlı hânedânı içinde Sultan İbrahim’den başka erkek kal
mamış olduğu için, onun cülusundan bu ilk oğlunun doğumuna kadar geçen 1 se
ne, 10 ay, 22 gündenberi hânedâmn inkırâzı ihtimâliyle efkâr-ı-umumiyyenin endi
şe içinde kalmış olduğundan ve nihayet şehzâde Mehmed’in doğumu üzerine her 
kesin geniş bir nefes aldığından bahsedilir. — Sultan Mehmed’in anası, Osmanlı 
sarayında «Haseki Turhan Hadice-Sultan» ismini alan bir Rus kızıdır).

3 Şubat =  3 Zülka’de, Pazartesi : Azak kalesinin istirdadı vadesiy
le Rus seferi serdârlığına Sultan-zâde Semin-M«hmet Paşa’nın tâyini.

(Azak kalesi 4 sene, 7 aydanberi Rus-Kazaklarının elindedir ; Yukarda 1637 =  
1047 vukuâtının «5 Temmuz» fıkrasına bakınız. 1641 =  1051 senesi Nisan =  Mu
harrem ayında Kapdan-ı-deryâ Siyavuş paşa istirdâda me’mur edilip gönderil
mişse de, muhâsara esnâsmda barut bitmiş ve İstanbul’dan gelinceye kadar kış 
bastırmış olduğu için kale fethedilemeden avdet mecburiyeti hâsıl olmuştur. — 
Mevkiin ehemmiyetinden ve Rus-Kazaklarının Karadeniz yakınlarında bulun
ması tehlikeli görüldüğünden dolayı bu sefer daha mühim kuvvetler hazırlanarak 
Mısır valiliğinden mâzul ve «Civan-Kapucu-başı» lâkabiyle meşhur Sultan-zâde 
vezir Mehmet Paşa Azak kalesinin istirdadı vazifesiyle bu gün Rus serdârlığına 
tâyin edilmiştir: Bu Mehmet Paşa için aşağıda 1644 =  1053 vukuâtının «31 Kâ
nunusâni» fıkrasına bakınız. — Karadeniz’den bir filo sevkedilmiş ve Kınm hanı 
Mehmet-Giray da yardıma me’mur olmuştur : Bu vaziyet üzerine Kazaklar mu
kavemet edemiyeceklerini anladıkları ve zâten Rus çarı da kalenin tahribini em
retmiş olduğu için, şehri baştanbaşa yıkıp yaktıktan sonra çekilip gitmişlerdir; 
onun için Serdâr Mehmet Paşa baharda Azak harâbelerine vardığı zaman kaleyi 
tâmir edip muhâfızlar koyduktan sonra Özü kalesine çekilmiştir).

1642 =  1052 

15 Nisan =  15 Muharrem, Salı: Şehzâde Süleyman’ın doğumu.

(Sultan İbrahim’in Dördüncü Mehmet’den sonra ikinci oğlu olan bu şehzâde
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Süleyman 1687 =  1099 tarihinde ağrabeyisinin yerine cülûs eden «Sultan Süley-
mân-ı Sânî =  İkinci Süleyman» dır. Anasmm adı «Saliha Dilâşüb-Sultan»dır. __
«Sicill-i Osmânî»de dog ı̂m tarihi «25 Safer =  25 Mayıs Pazar» gününe müsadif 
gösterilirse de doğru değ:ildir).

1643 1053

25 Şubat == 6 Zülhicce, Çarşanba: Şehzâde Ahmed’in doğumu.

(Sultan İbrahim’in Dördüncü Mehmet’le ikinci Süleyman’dan sonra üçüncü oğlu 
olan bu şehzâde Ahmed 1691 =  1102 tarihinde İkinci Süleyman’m yerine cülûs 
eden «Sultan Ahmed-i Sânî =  ikinci Ahmed» dir. Anasımn adı «Hadice Muazzez 
Hanım» dır.

1643 =  1053

26 Haziran s= 8 Kebî’ül-âhir, Cuma: Nasuh-Paşa-zâde gailesi.

(Bu Nasuh-Paşa-zâde Hüseyn Paşa Birinci Ahmed’in tahtına göz dikecek dere
celerdeki ihtirâsı ve İstanbul köpeklerini Üsküdar’a nefyetmek gibi bir tuhaf
lığıyla meşhur Vezir-i-a’zam Arnavut Nasuh Paşa’nın oğullanndandır ; Yukar
da 1611 =  1020 vukuatının «22 Ağustos» ve 1614 =  1023 vukuâtının da «17 Teş
rinievvel» fıkralarına bakmız. — Nasuh-paşa-zâde vaktiyle Kapucu-başılıkta bu
lunduğu sırada Vezir-i-a’zam Kemankeş Kara-Mustafa Paşa’nın akrabâsmdan bir 
Arnavudu idâm ettirmiş olduğu için, yıllardanberi aralarımn açık olduğundan bah
sedilir.
Bundan evvel Erzurum valiliğinde bulunan Hüseyn Paşa Vezir-i-a’zamın valileri 
pâdişâh nâmına tuğra çekmekten men’eden emrini dinlememiş, bu emri tebliğ 
eden ağaya :
— Tuğrâ-keşlük bana mîrâsdur: Ben vezîr-ibni-vezîrüm ve tuğrâyı bana Sultan 
Murad merhum gibi bir gazi sâhib-kırân ısmarladı!
dedikten sonra «Çorbacı ve «Ümmî» diye her zaman tezyif ve istihfâf ettiği Sadr-ı- 
a’zamın aleyhinde bulunmuş ve ağayı sert sözlerle geri çevirmiştir. Bu muamele 
üzerine Erzurum’un coğrafî ve askerî vaziyetinden istifâde ederek onun da Abaza 
Paşa gibi ısyân etmek ihtimâlinden korkulduğu için, Hüseyn Paşa Haleb valiliğine 
nakledilmiş ve Haleb’deki idaresinden halkın memnun olduğunu gören Vezir-i-a’- 
zam telâşa düşüp Hüseyn’in kendisine rakîb olacağına hükmederek Haleb’e Siyavtış 
Paşa’yı tâyin etmiş, fakat bu paşa kendi nâmına bir mütesellim gönderince Hüseyn 
Paşa kabul etmeyip geri çevirmiş ve işte bunun üzerine Sivas valiliğine tâyin 
edilmiştir. Bu tâyin bir tuzaktır: Çünkü Vezir-i-a’zam bir taraftan da meşhur 
Abaza Paşa’nın yetiştirmelerinden olan Sivas valisi Kör-Hazinedar İbrahim pa- 
şa’ya gizli bir emir göndererek onu da Hüseyn Paşa’nın imhâsına me’mur etmiş, 
iki vali Kayseri civânnda harbe tutuşunca İbrahim Paşa maktul düşmüş ve işte 
bu zafer üzerine Nasuh-Paşa-zâde Hüseyn Paşa artık Sivas eyâletine tenezzül et- 
miyerek Sadâret makamına göz dikip İstanbul üzerine yürümiye başlamıştır. Hü- 
sejm Paşa İzmit’e yaklaştığı sıralarda İstanbul ahâlisi heyecana düşmüş, dükkân
lar kapanmış ve hattâ Vezir-i-a’zam zorla açtırmıştır. Bu sırada Kara-Mustafa 
Paşa’mn İstanbul’daki muhâlifleri tarafından Hüseyn paşa’ya mektuplar yazılıp 
Üsküdar’a kadar ilerlediği takdirde Sadâret mührünün derhal kendisine verile
ceğinden bahsettikleri hakkında bir rivayet vardır.
İstanbul hükümeti İzmit’e yaklaşan tehlikeyi önlemek için Anadolu beylerbeyi 
Çiftelerli-Osman Paşa kumandasında bir kuvvet göndermişse de, İzmit civarın
daki muharebede Osman Paşa maktul düşünce İstanbul askeri darmadağın
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olmuş ve artık Hüseyn Paşa hiç bir mukavemete tesadüf etmeksizin bu gün 
Bulgurlu’ya kadar ilerlemiştir; o sırada İstanbul’da bulunan Kâtib-Çelebi ;

Emmâ azîm galebe ve heybet ile görünüp ol gün Üsküdar’a bir kaç atlusu 
hücum eylese beride perîşanluk mukarrer idi... Üsküdar’a güzâr idüp asker ve 
serdârı bir hamle ile târmâr itmek mümkin idi».
demektedir. Fakat Hüsejm Paşa İstanbul’dan aldığı mektuplara inanıp Bulgurlu 
karargâhında «Mühr-i-Hümâyûn» bekliyerek o parlak fırsatı kaçırmış, bu sırada 
İstanbul’dan Üsküdar’a asker ve top geçirilmiş ve hattâ Sultan İbrahim de Üskü
dar sarayına geçmiştir. Bu vaziyet hakkında iki muhtelif rivayet vardır; Birine 
göre pâdişâh Dâr-üs-Saâde ağasıyla Hüseyn Paşa’ya bir «Hatt-ı-Hümâyûna gön
derip inkıyâda dâvet etmiş ve o da:

— Şer’ ile da’vâmı görmeğe geldüm, çün mümkin olmadı, emr Pâdişahumundur! 
diye itâat göstermişse de «huzûra varmakdan hicâb» duyduğu için o gece kaç
mış ve ikinci bir rivayete göre de İstanbul’daki adamlarından birini kandırıp ken
disine gönderen Vezir-i-a’zam Kara-Mustafa paşa, Hüseyn Paşa karşı yakaya 
geçtiği takdirde Rumeli beylerbeyliğine tâyin edileceğinden bahsetmiş ve paşa da 
bu söze kanıp o gece kayıkla karşıya geçmişse de, tâyin emri gelmediği için bun
da da aldandığını anlayıp Kırım hanına ilticâ etmek üzere on kişilik maiyyetiyle 
Rusçuk civârına geldiği sırada üzerine sevkedllmiş olan Edirne bostancı-başısı 
Sinan Ağa tarafından yakalanıp zincire vurularak İstanbul’a sevkedllmiş, Vezir-i- 
a’zam Topkapu hâricindeki bahçesine gidip rakibini orada beklemiş ve geldiği 
zaman uzun uzadıya söğüp saydıktan sonra «envâ’-ı azâb ve eşedd-i siyâsetle» 
idâm ettirmiştir : Hüseyn Paşa’nın kesik başı Topkapu sarayının kapısında teşhir 
edildiğinden bahsedilir. Bu bedbahtın İstanbul’a gelmeden Burgaz’da idâm edildiği 
hakkmda da bir rivayet vardır.
Kara-Mustafa Paşa bu vesileden istifâde ederek mevkiini tahkim için daha bir 
çok muhaliflerinin kanına girmiş ve Sultan İbrahim’in sefâhatla meşgful olmasın
dan cür’et alarak şiddetli bir tedhiş siyasetiyle devletin başında müdhiş bir dikta
tör kesilip halkın nefretine uğramıştır. — Nasuh-Paşa-zâde Hüseyn Paşa’nın Bul- 
gurlu’ya gelişi için 30 Haziran=12 Rebî’ül-âhir tarihi de rivayet edilir).
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31 Kânunusâni =  31 Zülka’de, Pazar : Vezir-i-a’zam Kemankeş 
Kara-Mustafa Paşa’mn idâmı ve Civan-Kapucu-başı Sultan-zâde Semin- 
Mehmet Paşa’nm sadâreti.

(Kara-Mustafa Paşa’nın idâmı, meşhur Cinci-Hoca meselesiyle alâkadardır : Saf- 
ranbolulu bir şeyhin oğlu olan Cinci-Hoca’nm asıl ismi «Hüseyn Efendi»dir. Mem
leketinden talebelikle İstanbul’a gelen Hüseyn Efendi daha medresede okurken 
babası Mehmet-Çelebi’den öğrendiği dualarla efsunculuğa başlamış ve câ
hil tabaka arasında nefesinin keskinliğiyle az çok bir şöhret bile kazanmıştır. 
Bu sırada Sultan İbrahim’in asabi bir rahatsızlığı vardır ; Dördüncü Murad 
devrinde yıllarca mütemâdiyen cellâd korkusuyla geçirdiği fecî hayatın neticesi 
olan bu «hafakan ve sevdâvî illet» cülûsundanberi tedavi edildiği halde bir türlü 
geçmediği için, nihayet Vâlide-Sultan ruhî bir tedaviye lüzum görerek oğlunu 
((erbâb-ı-azâim»e okutmaya başlamıştır. Cinci-Hoca’nın şöhreti işte bu vazi
yette saraya aksedince hemen dâvet edilmiş, pâdişâh «vahime imdâdı ile» bundan 
ferahlık hissetmiye başladığı için Cinci-Hoca birdenbire göze girip parlamış, 
usul hârici olarak llmiyye mesleğinin mühim mevkilerine tâyin edilmek sure
tiyle az zamanda Hâce-i-Sultânîlik ve Anadolu-Kazaskerliği gibi en büyük ma
kamlara kadar yükselmiştir. Bilhassa saraydaki nüfuzu fevkalâdedir; Pâdişâh 
onun elinde bir oyuncak hâline gelmiştir! Yalnız Vezir-i-a’zam bu nüfuzu çeke-



memektedir: Onun için Cinci-Hoca Kara-Mustafa Paşa’ya karşı Sultan İbrahim’in 
en gözde nedimi olan Silihdar-Yusuf Ağa ile ittifak etmiş ve bu suretle hükümete 
karşı bir saray partisi kurmuştur. Günün birinde Vezir-i-a’zamın himaye ettiği 
Rumeli beylerbeyi Fâik paşa’nm bir şikâyet üzerine sarayda idâm edilivermesi 
Kara-Mustafa Paşa’yı artık çileden çıkarmış, Cinci partisine bir mukabil darbe 
indirmek için Yeniçeri-ocağını Silihdar’la Cinci aleyhine isyana teşvik etmiş ve 
hattâ bunun için Ocak ağalarına «yüz kese akça» dağıtmıştır! Fakat bu gizli ter
tip isyandan evvel pâdişaha aksettirildiği için, Kara-Mustafa Paşa bu gün saraya 
gidince Sultan İbrahim’den şiddetli tekdir işittikten sonra tevkifi emredilmiş, Ağa- 
lar-odasma götürülmek üzere sarayın bahçesinden geçirilirken bir kolayını bulup 
atına binerek konağına kaçmış, diğer bir rivayete göre de Bostancı-başı pâdişâhın 
tevkif emrini anlayamadığı için Paşa fırsattan istifâde edip savuşmuş ve konağı
na gelince adamlarım silâhlandırmak istemişse de kabul etmedikleri için kıyâfetini 
değiştirerek evinden kaçmış ve işte bu sırada yetişen saray Bostancılarının eline 
geçip Hocapaşa çarşısındaki sebilin önünde kemendle boğularak idâm edilmiştir. 
Ümmiliğine rağmen kuvvetli bir şahsiyyet olan Kemankeş Kara-Mustafa Paşa’nın 
sadâreti 1638 =  1048 senesi 23 Kânunuevvel =  16 Şa’ban Perşenbe gününden bu 
güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 5 sene, 1 ay, 8 gün sürmüştür: idamında 
yaşımn henüz elliyi bulmamış olduğundan bahsedilir.

Cinci-Hoca’nın nüfuzu bilhassa işte bu günden itibaren büsbütün artmıştır. Yeni 
Vezir-i-a’zam Semin-Mehmet Paşa Şam valiliğinde bulunduğu için Mühr-i-Hümâ- 
yûn oraya gönderilmiştir: Buna «Sultan-zâde» denilmesine sebeb'". Üçüncü Murad 
devrinde Sokullu’nun' halefi olan dedesi Arnavut Semiz-Ahmed Paşa’nın Ayşe Ha- 
nım-Sultan’la evlenmiş olmasıdır; Kanunî'nin torunu ve Mihrimah-Sultan’la Kehle-i- 
İkbal Rüstem paşa’nın kızı olan bu Hanım-Sultan Semin-Mehmet Paşa’nm nine
sidir. «Cüvan/Civan-Kapucubaşı» lâkabının sebebi, işte bu âilevî vaziyetinden do
layı genç yaşında Kapucu-başılığa yükselmiş olmasıdır; «Semin,, lâkabı da şiş- 
manlığındandır. «Ajo^âş-u-kallâş» sıfatlarıyla tavsif edilen bu ahlâk düşkünü bil
hassa yalancılığı ve dalkavukluğuyla meşhurdur: Sultan İbrahim’in en çılgınca 
sözlerini bile birer «ilhâm-ı Rabbânî» sayarak sinirleri zâten bozuk olan pâdişâhı 
büsbütün çileden çıkarmıştır: Aşağıda 1645 =  1055 vukuatının «17 Kânunuevvel» 
fıkrasına da bakınız).

26/27 Şubat =  17/18 Zülhicce, Cuma/Cumartesi gecesi: Büyük di
van şâiri Şeyh-ül-îslâm Zekeriyyâ-zâde Yahya Efendi’nin ölümü.

(Divan edebiyatımızın en büyük simalarından olan Yahyâ Efendi OsmanlI Şeyh- 
ül-îslâmlannın da en büyüklerindendir: üç defa Meşîhât makamına şeref vermiş 
ve üçüncü meşîhatinde vefat etmiştir. Matbû divâmna bir mukaddime yazan İbn- 
üI-Emin Mahmud Kemal Bey Zülhiccenin 18 inci Pazar gecesi vefat ettiğinden 
bahsederse de, o ayın 18 inci günü Pazara değil. Cumartesiye müsâdiftir ve zâ
ten Naîmâ tarihiyle «Devhat-ül-Meşâyîh» de de «Leyle-i Sebt,, de vefat ettiğinden 
bahsedilmektedir. _  960 =  1553 senesi Safer =  Kânunusâni/Şubat ayında İstan
bul’da dünyaya gelmiş olan Şeyh-ül-tslâm Yahyâ, Milâdî takvim hesabiyle 91 
yaşında ölmüş demektir : AnkaralI Şeyh-ül-Islâm Bayram-zâde Zekeriyyâ Efen- 
di’nin oğlu olduğu için «Zekeriyyâ-zâde» denir. — Vefatının ertesi günü yapılan 
cenâze merâsiminde «a’yân-u-erkân, belki cümleten İstanbul halkı,, bulunmuş ol
duğundan ve tabutunun parmaklar üzerinde taşındığından bahsedilir. — Mezarı 
Sultanselim’de Koğacı-Dede türbesi civârmda babasının yaptırmış olduğu medrese 
haziresindedir. — Naîmâ’da görülen «8 Zülhicce» tarihi «18 Zülhicee„den galat 
olmalıdır).
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1644 =  1054 

1® Mart = : 1 Muharrem, Perşenbe : Yeni Vezir-i-a’zam Semin-Meiı- 
met Paşa’mn Şam’dan İstanbul’a gelişi.

(Şam valiliğinden Vezir-i-a’zam olan ve bu gün merasimle karşılanıp huzûra ka
bul e<aien Mehmet Paşa’nın bundan bir gün evvel gelmiş olduğu hakkında da bir 
rivayet vardır. — Tâyini için yukarda 1644 — 1053 vukuâtının «31 Kânunusâni» 
fıkrasına bakmız).

1645 =  1055

19 Nisan =  22 Saf er, Çarşanba: «Malta seferi» ismiyle gizlenen Gi
rit berinin açılması.

(Roma ve Bizans idarelerinden sonra 82S =  208 - 825 =  210 tarihlerinde Arablar 
tarafından fethedilip takriben 138 sene «Ikrîtiş» ismiyle Islâm idaresinde kaldık
tan sonra 960 349 - 961 =  350 tarihlerinde BizanslIlar tarafından istirdâd edi
len «Kriti =  Girit» adası Milâdın 13 üncü ve Hicretin 7 nci asırlarının başlarında 
İstanbul’un Lâtinler tarafından zabtı üzerine Bizans arâzisi paylaşılırken 1204 =  
600 senesi 12 Ağustos =  13 Zülhlcce Perşenbe günü Venedik hâklmiyyetine dev
redilmiş ve işte o tarihten bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 440 sene,
8 ay, 9 gündenberi Venediklilerin elinde kalmıştır. — Adalar-deniziyle Akde
niz’in arasında ve üç kıt’adaki Türk sâhillerinin karşısında bir engel gibi du
ran ve bilhassa dâimî bir korsan yatağı vaziyetinde bulunan Girit adasının Bi
rinci Ahmed devrindenberi tasavvur edilen fethine nihayet Sultan İbrahim 
d e \ T in d e  karar verilmesinin sebebi, bundan 9 ay kadar evvel 1644 =  1054 senesi 
Cumâ4a-l-ûlâ =  Temmuz ayında vukua gelen «Sünbül Ağa vak’ası» nm vesile 
teşkil etmesinde gösterilir : Pâdişahm gözünden düştüğü için Hacce gittikten 
sonra Mısır’da yerleşmek üzere vazifesinden affini istiyen Kızlar-ağası Sünbül 
Ağa e zamanki Mısır eyâletinin beş yıllık vergisine muâdil hâzinesi, elli güzel 
câriyea, bir çok köleleri ve kırk Arab atından başka 500 kadar müsellâh muhâ- 
fızlanyla Ibrahim-Çelebi isminde bir kapdanın iki katlı kalyonuna yerleşmiş 
ve Mekke kadısı Bursalı-Mehmed Efendi ile maiyyetinden başka bir takım ha
cıları da gemiye alarak peşinde iki küçük gemiyle yedi kayık da bulunduğu 
halde Iskenderiyye’ye doğru Akdeniz’e açılmışsa da, Girid’in şimalişarkîsindeki 
Kerpe =  Karpathos/Skarpantho adasının önlerinde Malta korsanlarının altı ge
milik bir filosu tarafından birdenbire hücuma uğramıştır. Sünbül Ağa’nın gemi
sini Malta korsanlarının pusuda bekledikleri ve hattâ ağa Rodos’a uğradığı 
zaman acele etmemesi ihtâr edildiği halde Hac mevsimine yetişmek istediği 
için söz dinlemediği rivayet edilir. Ibrahim-Çelebi’nin gemisi yeni yapılmış ol
duğu için, İstanbul’dan techizâtı tamamlanmadan alelacele yola çıkarılmış ve 
ancak dört top alabilmiştir. Buna rağmen Kerpe önlerinde şiddetli bir muharebe 
olmuş, Sünbül Ağa ile Ibrahim-Çelebi şehîd düşmüş ve sağ kalabilen altmış mu- 
hâfızla Mekke kadısı esir edildikten başka câriyeler, köleler, atlar ve hazinsler 
de kamilen korsanların eline geçmiştir: Aşağıda bu sene vukuâtının «22 
Ağustos) fıkrasına da bakınız. Hanyalı Hüseyn Kâmil’in «Girit tarihi» ne göre 
söz dinlemeyip bu felâkete sebeb olan Sünbül Ağa’yı Ibrahim-Çelebi öldürmüş ve 
ağamn adamları da Ibrahim-Çelebi’yi parçalamışlardır. Oradan Girid’e giden 
korsanlar, aldıkları ganimetlerden Venedik’in Girit valisiyle kumandanlarına da 
pay vermişler, câriyelerle köleler ve Arab atlarını da bir rivayete göre Hanya’da 
satışa çıkarmışlardır. Bu münasebetle «ehl-i basiret» bir papasın :
- - Cezireye Türk atımn ayağı basduğu alâmet-i hayr değüldür!
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dediğinden ve vaktiyle Rodos’la Kıbrıs’ın başına o yüzden felâket gelmiş olduğun
dan bahsedilir.
ötedenberi Girit fethine tarafdâr olan Kapdan-ı-deryâ Silihdar-Yusuf Paşa Ve- 
zir-i-a’zam Semin Mehmet Paşa’nın muhalefetine rağmen işte bu vak’adan’ istifâ
de ederek Sultan İbrahim’i nihayet sefer açılmasına iknâ etmiştir : pâdişâhın en 
gözde müsâhibi olan bu Yusuf Paşa meşhur Cinci-Hoca’nın siyaset ortafı olduğu 
için, Girit seferinde Cinci’nin de paşaya müzaheret ettiğinden bahsedilir : Yukarda 
1644 =  1053 vukuatının «31 Kânunusâni» fıkrasma bakınız.
Aylardanberi devam eden donanma, teçhizat ve mühimmat hazırlıklarına Sultan 
İbrahim’in bizzat nezâret ettiği ve hattâ her gün Tersâne’ye gidip teftiş ve teş
vikte bulunduğu da rivayet edilir. Bu hazırhklar İstanbul’daki Venedik balyozunu 
telâşa düşürmüşse de Malta seferinden bahsedilerek teskin edilmiş, fakat buna 
rağmen Venedik cumhuriyeti 23 kadırga ile Girid’e asker ve mühimmat gönder
miştir. — Hedefin Girit olduğu Osmanlı kapdanlarıyla zabitlerinden bile gizli tu
tulduğu için, sefer hazırhklarını her kes Malta’ya müteveccih zannetmiştir ; Aşa
ğıda bu senenin «21 Haziran» fıkrasına bakınız. Donanmayla gidecek kara ve deniz 
kuvvetlerinin serdârhğma bu seferin en hararetli taraftan olan Kapdan-ı- 
deryâ Silihdar-Yusuf Paşa tâyin edilmiş ve Rumeli beylerbeyi Küçük-Hasan Pa
şa ile Kubbe-vezirlerinden ve eski Sadâret-Kaymakamlarından Boşnak Koca-Musa 
Paşa da maiyyetine verilmiştir: Bu Yusuf Paşa aslen Dalmaçyalı bir köledir ve 
asıl ismi de «Joseph Maskovitch,, dir; çocukluğundanberi Venediklilere garaz 
beslediği için Girid’e sefer açılması istediğinden bahsedilir. — Sultan İbrahim bu 
gün sefere me’mur olan ordu ve donanma erkânına hil’atler giydirerek bir an ev
vel hareket etmelerini emretmiştir. — Bu gün açılan sefer, çeyrek asır sürecek 
bir kan ve can fedâkârlığının başlaması demektir).

30 Nisan =  4 Rebî’ül-evvel, Pazar: Osmanh donanmasının «cMalta 
seferi» ismiyle gizlenen Girit seferine harekeli.

(Anadolu askerinin Çeşme limanında ve Rumeli askerinin de Selânik’de toplanma
ları emredilmiş ve bunların nakli için donanmamn hareketinden evvel Çeşme’ye 
altmış ve Selânik’e doksan nakliye gemisi gönderilmiştir : Bu gemilere 15 bin kan
tar barut, 50 bin demir gülle ve 50 topla kazma, kürek vesair muhâsara levâzımı 
da yüklenmiştir. — Donanma muhtelif cesamette 106 harb gemisiyle naldiyâta 
mahsus 300 kadar Karamürsel gemisinden mürekkeptir ; Bunlarm i'Çinde Tunus 
ve Cezâyir ocaklarının gemileri de vardır; bir rivayete göre de hepsi 348 gemidir. 
Kara askerinin mıkdân da 7 bini Yeniçeri, 14 bini Sipâhi ve mütebâkisi muhtelif 
sınıflara mensub olmak üzere 101 bin gösterilir: 50 bin ve 80 bin rivayetleri de 
vardır. — Donanma evvelâ Anadolu askerini almak için Sakız limanına git
miştir).

21 Maysı =  25 Rebî’ül-evvel, Pazar : Anadolu askerinin Sakız’da 
donanmaya iltihâkı.

(Asker nakliye gemileriyle Çeşme’den Sakız’a geçirilmiş ve donanma burada se
kiz gün kalmıştır).

28 Mayıs =  2 Rebî’ül-âhir, Pazar : Rumeli askerinin Termiş lima
nında donanmaya iltihâkı.

(Termiş limanı Mora’daki Skyla burnunun garbindedir. — Rumeli beylerbeyi 
Küçük-Hasan Paşa askeriyle beraber burada Serdârın maiyyetine iltihak et
miştir. — Bir günlük tarih farkı için aşağıki fıkraya bakınız).
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8 Haziran =  13 Kebî’4il-âlıir, Perşenbe: Donanmanın Navarin’de 
demirlemesi.

(Şiddetli bir fırtınadan dolayı donanma burada beklemek mecburiyetinde kal
mıştır : Navarin limanına Osmanlı menbâlarmda «Avarin» denir. — Burada as
ker bir kaç gün çadırlarda istirahat etmek üzere karaya çıkarılmıştır. — Trab- 
lusugarb beylerbeyi Abdurrahman Paşa’mn sekiz kadırga ile burada donanmaya 
iltihak ettiği rivayet edilir. — Kâtib-Çelebi «12 Rebî’ül-âhir Cum’a» tarihini gös
termekte ve Naîmâ da bunu aynen tekrar etmekteyse de, o ayın 12 si hakikî 
takvimde Cum’aya defil, Çarşanba’ya müsâdiftir : Fakat gene Kâtib-Çelebi ayni 
ajnn Sah’ya tesadüf eden 25 inci gününü Çarşanba göstermek suretiyle gün is
miyle rakamı arasmdaki iki günlük farkı bir güne indirmektedir! işte bundan 
anlaşıldığına göre «12 Rebî’ül-âhir Cum’a» tarihi «perşenbe» olacaktır ve Per
şenbe günü de hakikî takvimde «13 Rebî’ül-âhir =  8 Haziran» gününe müsâdif- 
tir; zâten gene ayni müellif bu ayın bundan sonraki vak’alarmı yalnız gün ismiy
le tâkib ettiği için, burada gün rakamlarının isimlerine nisbetle gösterdiği birer 
günlük fark ona göre tashih edilmiştir).

21 Haziran :=  36 Rebî’ül-âhir, Çarşanba: Donanmanın Navarin’den 
hareketi ve ordu ile donanma erkâmna Girit seferinin ifşası.

(Bir günlük tarih farkı için yukanki fıkraya bakınız. — Şimdiye kadar «Malta 
seferi^ gibi gösterilerek hakikî hedefi büyük bir muvaffakiyetle gizli tutulan bu 
askerî hareketin «Girit seferi» olduğu ancak bu gün donanma Navarin’den ay
rıldıktan sonra kumandanlarla kapdanlar Serdârın baştardasma dâvet edilip 
«Hatt-ı-Hümâyûn» okunmak suretiyle ilân olunmuş ve «Hanya-burnu üzerine» 
teveccüh edilmesi emredilmiştir).

24 Haziran =  29 Kebî’ül-âhir, Cumartesi: Girid’e asker çıkarılması.

(Bundan bir akşam evvel 23/24 Haziran =  28/29 Rebî’ül-âhir Cuma/Cumartesi 
gecesi Girid’in şimaligarbî sâhillerine varılmış ve hattâ karaya bir mıkdar asker 
dökülerek bir iki köy basılmıştır; fakat asıl ihraç hareketi bu gündür. — Bu sa
bah donanma Türklerin «Kılıç-burnu,, dedikleri «Capo Spatha» burnunu dolanıp 
Hanya şehrinin şimaligarbîsindeki «Theodora /  Saint-Todero =  Aya-Todori» 
adasıyla Girit arasında Hammer’in «Gogna» dediği koyda demirleyip derhal sahi
le asker ve mühimmat çıkarmıştır. — Rumeli beylerbeyi Küçük-Hasan Paşa 
Yeniçeri ve Rumeli askeriyle Hanya muhâsarasına me'mur edildiği için akşam
üstü yola çıkıp geceyi «Platania» çayımn kenarlarında geçirmiştir: Aşağıda bu 
senenin «25 Haziran» fıkralarımn İkincisine bakınız).
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24/25 Haziran =  29 Rebî’ül-âhir/1 Cumâda-l-ûlâ, Cumartesi/Pazar 
gecesi: Aya-Todori adasmdaki «Turlulu» kalesinin işgali.

(Hanya şehrinin şimaligarbîsinde ve Girit sâhiline pek yakın bir vaziyette 
bulunan bu müstahkem adacıkta iki kale vardır : Hanya’nın ileri tahkimâtı va
ziyetinde bulunan bu kalelerden biri tepedeki «Turlulu,, kalesi ve biri de aşağı
daki liman kalesidir. Serdâr Yusuf Paşa bu gece Amasya sancak-beyi Ahmed 
Paşa kumandasında Aya-Todori’ye asker şevketmiş ve yukan-kale muhafızları



Türk donanmasını görünce aşağ^-kaleye çekilmiş oldukları için, Turlulu istihkâ
mı hiç kan dökülmeksizin derhal işgal edilmiştir).
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25 Haziran =  1 Cumâda-l-ûlâ, Pazar: Aya-Todori adasındaki liman 
kalesinin fethi.

(Yukarı-kale bu gece hiç kan dökülmeden işgal edilivermişse de, sabah erkenden 
muhasara edilen aşağı-kale şiddetli bir mukavemet göstermiş, karaya çıkarılan 
muhâsara kuvvetlerinden başka donanma gemileri de çok sıkı bir ateş açmış, 
Biagio Giuliani ismindeki kale kumandam sahte bir teslim işâreti vererek Türk 
askerini o noktaya çektikten sonra bir lâğım patlatarak takriben 500 askerin şe- 
hâdetine sebeb olmuşsa da bu lâğımın açtığı gedikten içeri şiddetli bir hücum ya
pılarak bütün kale muhafızları kılıçtan geçirilmiştir. — Aya-Todori adasındaki 
kalelerin fethi Hanya muhasarasının emniyetini te’min etmiştir. — Kâtib-Çelebi 
ile Naîmâ aşağı-kalenin fethini «28 Rebî’ül-âhir Cumartesi» gününe müsâdif gös
terirlerse de doğru değildir).

25 Haziran =  1 Oumâda-l-ûlâ, Pamr: Ordunun Hanya önlerine 
muvasalatı.

(Yukarda bu senenin «24 Haziran» fıkrasında bir akşam evvel Hanya üzerine 
sevkedildiğini gördüğümüz kuvvet bu gün kuşluk vakti şehrin garbindeki 
Kladhisas suyunun taş köprüsüne hâkim olan tepelerde mevzi almış ve asker 
Hanya ovasına yayılıp bağlarda «Fâriğ-ül-bâl» ve hattâ «zevk-u-safâdE;^ bul
dukları gaafil ahâliyi birdenbire bastırıp bir çok ganimet ve esir almışlarsa da, 
Aya-Todori kalelerinin fethinden sonra donanmayla Hanya limanına girip mü- 
tebâki askerle beraber şehrin önündeki karargâha gelen Serdâr Yusuf Paşa’nın 
esirleri serbest bıraktırıp yerli Rumlara fena muamele yapılmamasım, ağaç ke
silmemesini ve yangın çıkarılmamasım emretmesi Venedik hâkimiyyetinden bezgin 
olan yerlileri çok memnun etmiş ve hattâ Rum ahâli orduya zahire getirip «As- 
ker-i Islâma mâil„ olmuştur).

26/27 Haziran =  2 /3  Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi/Sah gecesi: Büyük 
İstanbul yangmı.

(İstanbul’da eski Türk mimarîsinin azamet devrinden kalan nefis eserlerini ya
kıp yok eden âfetlerden biri de budur: «Giceden dört sâat mürûnmda», yâni 
takriben gece-yarısı Bâyezid’de çıkan bu müdhiş yangın oradan Langa ve Yeni- 
kapu’ya kadar ilerleyip sûra dayanmış ve ertesi Salı günü, Salı/Çarşanba gecesi 
ve nihayet Çarşanba günü ikindi vaktine kadar devam edip Kumkapu semtim kül 
hâline getirdikten sonra Kadırga limanına doğru uzayıp oralardaki Ermeni ve 
Rum mahallelerini kâmilen yaktıktan sonra, nihayet «Kerestecilere ve Çingânelere 
müntehi oldukda» sönmüştür. — Bundan evvelki son iki büyük yangın için yu
karda 1633 =  1043 vukuâtımn «2 Eylül» ve 1640 =  1050 vukuâtının da «30/31 
Ağustos» fıkralarına bakınız).

27 Haziran =  3 Cumâda-l-ûlâ, Sah: Hanya muhasarası.

(Asker bir gün evvel meterislere girmiş ve bu gün kaleye ateş açılmıştır : Umu
miyetle «4 Cumâda-l-ûlâ Seşenbih» tarihinden bahsedilirse de, «Seşenbih=Salı»



günü hakikî takvimde ayın 4 üne değ:;l, 3 üne mâsâdiftir; zâten o günün Rumî 
takvimde «Haziranın on yedisi»ne tesadüf ettiğinden bahsedilmesi de bunu te’yid 
etmektedir ; Aşağıkl fıkraya da bakınız. — Muhasara esnasında kaleye denizden 
gelmesine mâni olmak için Suda limanıyla boğazı işgal edilmiştir. — Hammer, 
Girid’in en müstahkem mevkilerinden olan Hanya =  La Canee şehrinin İsmini 
Arab hâkimiyyeti devrinde takılan «Handak =  Hendek» kelimesinden muharref 
gösterirse de doğru değildir : «Handak» Hanya’nın değil, Kandiya =  Candie’nin 
Arapça ismidir. — Bu sırada Venediklilerin Girit vali ve kumandanlığında «Cor- 
naro» ve Hanya mufâfızlığında da «Navagiero» bulunmaktadır).

13 Temmuz =  19 Cumâda-l-ûlâ, Peı^enbe: Yardım kuvvetleri geti
ren Cezâyir filosunun gelişi.

(Cumâda-l-ûlâ ayının yukarıki fıkrada gördüğümüz 4 üncü gününün bir gün hatâ 
ile Salı’ya müsâdif gösteren Kâtib-Çelebi, ayni ayın bu 19 uncu gününü hatasız 
olarak Perşenbe göstermektedir : Ayni tenâkuza Naîmâ’da da tesadüf edilir. — 
Bu gön gelen Cezâjrir filosu Osmanlı menbâlannda 20 gemiden ibaret gösterildiği 
halde, Hammer bunu 50’ye çıkarır. — Cezâyir filosu top şenlikleriyle karşılan
mıştır).

19 Ağustos =  25 Cumâda-l-âMre, Cumartesi: Hanya kalesinin tes
lim otaoası.

(Muhasaranın 54 üncü gününe tesadüf eden bu gün tarihinde Osmanlı menbâları 
ummniyetle ittifak etmektedir : Yalnız Müneccim-başı «29 Cumâda-l-âhire =  22 
Ağuet«s Salı» gününden bahsederse de, o tarüı bu günkü teslim teklifinden üç 
gün sonra tahliyesi ikmâl edilen kaleye Türk ordusunun girmiş olduğu günün 
tarihidir. Hammer bâzı Italyan menbâlanna istinâden «17 Ağustos=24 Cumâda-I- 
âhire Perşenbe» tarihini gösterir ; Fakat bu da teslime değil, son umumî hücuma 
mü^diftir. Burada Osmanlı rivayetinin tercih edilmesi, muhâsaraya bizzât işti- 
râk etmiş bâzı şâhitlerin kaydiyle de sâbit olmasındandır. — Muhâsara esnâsmda 
Girit valisi Comaro Kandiya’dan Hanya’ya iki defa yardım kuvvetleri göndermiş, 
fakat her ikisi de imha edilmiştir. — Osmanlı ordusu bir iki kere lâğım patlata
rak gedikler açmışsa da mahsurların şiddetli mukavemetlerinden dolajn içeri gi- 
rilememiş ve son günlerde yapılan iki umtımî hücum da neticesiz kalmıştır: Hattâ 
bundan dolayı Serdâr Yusuf paşa İstanbul’dan yardım bile istemiştir; fakat mah
surlar da artık üçüncü bir hücuma dayanarmyacaklarını anladıkları için, nihayet 
bu gün beyaz bayrak çekip «vire ile» teslim şartlarını müzâkere için orduya adam 
göndermişlerdir: Kısa bir müzakere üzerine imzâ edilen mukavele mucibince Ve
nediklilerin canlarıyla mallarına dokunulmaması ve Türk gemileriyle Kandiya 
kalesine nakledilmeleri kabul edilmiş ve işte bu suretle Osmanh - Türkleri Girit 
adasında ilk köprü-başım kurmıya muvaffak olmuşlardır).

23 Ağustos =  29 Cumâda-l-âhire, Salı: Venediklilerin tahliye ettik
leri Hanya kalesinin Türk ordusu tarafmdan işgali.

(Yukanki fıkrada gördüğümüz teslim günüyle bu tahliye günü arasında geçen 
iki gün içinde mağlûpların eşyâlan beş Türk gemisine yüklenmiş ve nihayet bu 
gün Venedikliler iki sıra dizilen Türk askerinin arasından kadınları ve çocukla
rıyla beraber geçip kendilerine tahsis edilen gemilere binerek Hanya’yı terketmiş-
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lerdir: Bunlardan bin kadarının karadan ve Tuzla üzerinden Suda’ya gittikleri 
rivayet edilir. — Tahliye biter bitmez Türk askeri derhal kaleye girmiş ve ku
lelere bayrak çekilirken dâimâ riâyet edilen eski OsmanlI an’anesi mucibince 
burçların üstünden ezan sesleri yükselmiştir : Gene ayni an’ane mucibince fetih 
timsâli olarak üç kilise câmiye çevrilmiş ve bunların en büyükleri olan San- 
Nicolas kilisesi Sultan İbrahim’e izâfeten «Hünkâr-camii», San-Francesco kili
sesi Serdârın ismiyle «Yusufpaşa-câmii» ve San-Sava kilisesi de Serdâr müşa
virliğinde bulunan vezir Koca-Musa Paşa’ya izâfeten «Musapaşa-câmii» adım al
mıştır. — Şehirle kalenin derhal i’mân ve iki hamam inşâsı emredilmiştir. _  
Sokaklarda münâdiler dolaştırılıp halkın can, mal ve mezheb masuniyetleri 
derhal ilân edildiğ'i için, Katolik Venediklilerin zulmünden kurtulmuş olan Or
todoks Rumlar hemen dükkânlarını açmışlar ve Türk adeti sâyesinde insanlık 
hakkına kavuşmuşlardır. — Hanya’da üç yüzden fazla düşman topuyla bir çok 
mühimmat ele geçtiğinden bahsedilir; bir rivayete göre de Sünbül Ağa vak’asında 
Malta korsanlannın ellerine düşüp Girid’e çıkarılan câriyelerle mallar da Han
ya’da bulunup kurtarılmıştır: Girit seferine sebeb olan bu kanlı vak’a için yukar
da bu sene vukuâtmın «19 Nisan» fıkrasına bakınız).

5 Eylül ;=  14 Receb, Salı: Hanya fethi müjdecisinin İstanbul’a 
gelişi.
(Müjdecilikle gönderilen Kapucular-Kethudâsı Hüseyn Ağa 25 Ağustos = : 3 Re- ’ 
ceb Cuma günü öğleden sonra hareket edip 12 nci günü İstanbul’a varmış ve bu 
münasebetle hem pâyıtahtta, hem taşrada üç gün üç gece zafer şenlikleri yapıl
mıştır).

21 Teşrinievvel = ( 1 Ramazan, Cumartesi : Orduyla donanmamn 
Girit’den İstanbul’a hareketi.
(Hanya kalesinin fethindenberi geçen iki ay içinde Venediklilerin Papalık veaaire- 
den istimdâd ederek toplıyabildikleri bir Hıristiyan donanması şehrin önlerine 
gelip görünmüşse de, Osmanlı donanması tâkib edince kaçmıştır. — Serdâr Yu
suf Paşa Hanya kalesine top, mühimmat ve erzak doldurduktan sonra muhtelif 
sınıflardan 12 bin asker bırakmış ve kale muhafızlığına da muvakkaten Rumeli 
beylerbeyi Küçük-Hasan Paşa’yı me’mur etmiştir: Aşağıda 1646 =  1055 vııkuâ- 
tının «2 Şubat» fıkrasına da bakınız. Hanya’da bırakılan 12 bin asker fetihten 
sonra İstanbul’dan gönderilmiş olan yardım kuvvetlerindendir).

20 Teşrinisani =  1 Şevval, Pazartesi: Girit serdârı Kapdan-i-deryâ 
Yusuf Paşa’mn İstanbul’a avdeti.
(Havalar müsâid olmadığı için donanmayı Sakız’da Koca-Musa Paşa’nın idâre- 
sine bırakıp iki kadırga ile İstanbul’a gelen Yusuf Paşa Hanya zaferinden dola
yı Sultan İbrahim’den pek çok teveccüh ve iltifat görmüştür ; Bu iltifattan 2 
ay, 3 gün sonra idâmı için aşağıda 1646 =  1055 vukuâtmın «22 Kânunusâni» fık- 
rasma bakınız).

25 Teşrinisani s= 6 Şevval, Cumartesi: Hanya fethinden gelen mu
zaffer donanmayla ordunun İstanbul’a muvasalatı.

(Donanma büyük tezahürlerle karşılanmış ve Kapdanlarla Ocak-ağalarına hil’- 
atler giydirilmiştir).
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17 Kânunuevvel =  28 Şevval, Pazar: Vezir-i-a’zam Civan-Kapu- 
cu-başı Snitan-zâde Semin-Mehmet Paşa’nın azli ve Baş-defterdar Salih 
Paşa’ttm sadâreti.

(Kâtib-Çelebi «27 Şevval Ahad» gününden bahsederse de, Pazar günü ayın 28 ine 
müsadiftir ve zâten Naîmâ’da «28 Şevval Ahad» tarihi vardır. — Bu üç lâkaplı 
Mehmet paşa’nın azli, Hanya fethinden dönen Kapdan-ı-deryâ Yusuf Paşa ile oy- 
nadığrı rekabet oyununun neticesidir: Kendisinin şiddetle muhalif olduğu Girit se
ferinden muzafferiyyetle avdet eden Yusuf Paşa’nın «Mühr-i-Hümâyûn„la taltifi 
ihtimalinden korkan Mehmet Paşa pâdişâhı onun aleyhine çevirmek için Hanya 
fethinin masrafına değmediğinden ve bilhassa «vire ile» teslim olan düşmanın 
bütün hâzinelerini alıp gitmesine müsâade eden Yusuf Paşa’nın her halde Vene
diklilerden rüşvet almış olması lâzımgeleceğinden bahsetmiş, saray sefâhatine 
para yetiştirmekten başka bir şey düşünmiyen Sultan İbrahim’e muzaffer ser
dârın hiç bir hediye getirmemiş olmasını ayıplamış ve nihayet Yusuf Paşa’nın 
tevkifine bile sebeb olmuşsa da, Vâlide-Sultan’la Cinci-Hoca araya girip kurtar
mışlardır. Yusuf Paşa da bilmukabele Mehmet Paşa’nın Girit seferine muhâlefe- 
tini Venedik balyozunun kendisine va’dettiği 60 bin filori meselesiyle izah etmiş, 
pâdişâhın huzurunda her ikisi yüzleştirilmiş, Yusuf Paşa bu sözlerini rakibinin 
yüzüne karşı da tekrar etmiş ve işte bu sahneden bir iki gün sonra Mehmet paşa 
sadâretten azledilmiştir ; Azlinde kendisine halef olan Baş-defterdar Salih Pa- 
şa’nın da te’siri olduğundan bahsedilir. — Sadâret devrinde her hafta Sultan İb
rahim’e rüşvet verdiğinden bahsedilen Semin-Mehmet Paşa pâdişâhın her sözünü 
bir nilhâm-ı Rabbânî>> gibi göstererek:

— Kavlen ve fi’len sizden hatâ sudûr eylemez!
diye Sultan İbrahim’e bir nevi «Lâ-yuhtilik» hissi telkin etmiş olmakla meşhur
dur. Şişmanlığmdan dolayı kendisine:

Bre karpuz kıyâfetlü püzeveng! 
diye hitâb eden »Hatt-x-Hümâyûn„lara tahammül edebilecek kadar da zelil ruh
ludur. Sadâret müddeti 1644 =  1053 senesi 31 Kânunusâni = : 21 Zülka’de Pazar 
gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 1 sene, 10 ay, 17 gün sür
müş ve azli üzerine İstanbul’dan uzaklaştırılmak için maatteessüf Girit serdâr- 
Iığına tâyin edilmiştir. — Sadâret mührü ilkönce Kapdan Yusuf Paşa’ya tek
lif edilmişse de, pâdişâhın ısrarına rağmen kabul etmediği için Baş-Defterdar 
Boşnak Sâlih Paşa’ya verilmiştir : En büsrtik gayesi mevkiini muhâfazadan ibaret 
olan Sâlih Paşa ,(mekr-ü-ihtiyâbiyle mâruftur).
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S2 Kânunusâni :=  5 Zülhicce, Pazartesi : Hanya fâtihi Kapdan-ı- 
deryâ Silihdâr = i Silâhdar-Yusuf Paşa’nm idâmı.

(Umumiyetle gün tarihi «4 Zülhicce Düşenblh» gösterilirse de, hakikî takvimde 
«Düşenbih =  Pazartesi» günü Zülhicce’nin 4 üne değil, 5 ine müsâdiftir. — Yu
suf paşa’nın idamına sebeb olarak Hanya ganîmetlerinden hediyeler bekledik
leri halde ümitleri boşa çıkan Saray mensuplarının tezvirâtmdan bahsedilir: Bu 
tezvirat, eski Vezir-i-a’zam Semin-Mehmet Paşa’nın yukarıki fıkrada gördüğü
müz sözlerinin ayni gibidir. Yusuf Paşa’mn Girit’den saray sefâhatinde israf 
edilecek hazineler getirmemiş olmasına gittikçe içerliyen Sultan İbrahim inti
kamını almıya bir vesile bulmak için Yusuf Paşa’yı çağırtıp kış mevsiminin bu 
en şiddetli günlerinde hemen gidip bütün Girid’i almasını emretmiş, tabiî Paşa



bu mevsimde gidilemiyeceğini söylemiş ve işte bunun üzerine emre mulıâiefet 
suçtmdan dolayı altı yaşındaki kızının yavuklusu olan eski nedimini idâm et
tir iver mistir! İdâmından sonra cesedini getirtip görünce:
— Ne güzel kırmızı elma gibi yanakları var imiŞ; Yazık oldu ki kıydum! diye ağ
ladığından da bahsedilir. — «Mütedeyyin ve müstakim» adam olduğundan bahse
dilen Yusuf Paşa’yı kurtarmak için Vezir-i-a’zam Sâlih Paşa ile diğer bâzı Tâeerâ 
pâdişâhın ayaklarına kapanıp yalvarmışlarsa da muvaffak olamamışlardır).

2 Şubat =  16 Ziilhicce, Cuma : İkinci vezir payesiyle Girit muhâfız- 
hğına tâyin edilen eski Budin Beylerbeyi Gazi Deli-Hüseyn Paşa’nm 
Hanya’ya muvasalatı.

(Umumiyetle «15 Zülhicce» tarihinden bahsedilir : Bir günlük fark için yiiüîarıki 
fıkraya bakınız. _  Girit fethinin en şanlı kahramam olan Hüseyn Paşa AHadolu 
Türklerindendir; memleketi Yenişehir’dir; «Deli» lâkabı şecâat ve cesaretinden 
kinayedir. Zekâsı, iktidârı ve doğruluğu kadar silâhşorluğu ve fevkalâde olan 
kol kuvvetiyle de meşhurdur. — Yukarda 1645 =  1055 vukuâtmın «21 Teşriniev- 
vel>> fıkrasında muvakkaten Hanya muhafızlığında kaldığını gördüğümüz Rumeli 
beylerbeyi Küçük-Hasan Paşa, Deli-Hüseyn Paşa’nın muvâ.-alatı üzerine İstan
bul’a avdet etmiştir. — Hüseyn Paşa Girid’e ayak basar basmaz Hanya civârmı 
Venediklilerden temizlemek ve fütûhat dâiresini genişletmek için mütemâdi bir 
faaliyet göstermiye başlamış ve aşağıda göreceğimiz kale muhâsaralarından baş
ka açıkta giriştiği altı muharebe ve müsâdemede cem’an 5000 kadar düşman 
kırmıştır; Hüsejm Paşa’nın kahramanlığma hayran olan Venediklilerin onu 
«Kaytas» ismindeki atının üstünde gösteren bir tablo yapıp memleketlerine gön
derdiklerinden bahsedilir).
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9 Mart =  12 Muharrem, Cuma : Kisamo kalesinin fethi.

(Kissamo =  Kisamo kalesi, Girit adasınm şiinaligarbî müntehâsmdaki l*»yım 
içindedir ve Hanya mülhakatındandır; Deli-Hüseyn paşa’mn Segbanbaşı Kara- 
Murad Ağa kumandasında buraya sevkettiği üç bin kişilik kuvvet bu sabîA Ve
nediklilerle kale hâricinde karşılaşmış ve düşman derhal mağlûb edilinee içeri 
kaçan kılıç-artıkları kaleyi hiç müdâfaa etmeden teslim etmişlerdir).

7 Nisan =  20 Safer, Cum artesi: Venediklilerin Bozca-ada’ya a ^ e r  
çdcarması.

(Girit seferiyle başlıyan Osmanlı - Venedik harbi yalnız Girit adasında değil, 
Akdeniz’le Adalar-denizinde ve Adriyatik’le Yunan-denizlerinde de iki tapafm 
karşıhklı faaliyetlerine sebeb olmuştur. — Çanakkale-boğazı’mn medhaline bâkkn 
olmak istiyen düşmanın bu gün Bozcaada’ya asker çıkarması, Istanbul-CSrifc yo
lunda bir engel kurmak için yapılmış bir harekettir. — O sırada Çanakkale-teoğa- 
zı’na gelmiş olan yeni Girit serdârı Semin-Mehmet Paşa düşmanın bu g*nkü 
teşebbüsünden bir iki gün sonra Rumeli beylerbeyi Küçük-Hasan Paşa’yı bir mık- 
dar Serdengeçti başında Bozca-ada’ya şevketmiş ve derhal mağlûb edilen Veı»dik 
kuvvetleri perişan bir halde gemilerine çekilip kaçmışlardır).



12 Temmuz == 28 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe : Girit serdârhğma tâyin 
edilen esld Vezir-i-a’zam Semin-Mehmet Paşa’nm Hanya’ya muvâsalatı^

(Sadâretten azli üzerine İstanbul’dan uzaklaştırılmak için Girit serdârlığına tâyin 
edildiğini yukarda 1645 =  1055 vukuatının «17 Kânunuevvel,, fıkrasında gör- 
düğtimüz Semin-Mehmet Paşa «Serdâr-ı-Ekrem =  Baş-Kumandan» sıfatiyle Gi
rit muhâfızı Deli-Hüseyn Paşa’nın bile âmiri vaziyetindedir: Fakat askerî ikti
darı sıfır derecesinde olduktan başka, siyasî kanâat itibariyle de Girit seferinin 
aleyhindedir; hattâ bundan dolayı burası kendisi için bir nevi menfâ gibi göste
rilir! Girid’e gelir gelmez işlediği büyük hatâ boş yere bir çok kan dökülmesiyle 
neticelenmiştir: Aşağıda bu senenin «21 Temmuz» ve «24 Eylül» fıkralarına ba
kınız. — Semin-Mehmet paşa donanmayla gelmiş ve Kapdan-ı-deryâ Musa Paşa 
ile Rumeli beylerbeyi Küçük-Haşan Paşa’jn da maiyyetinde getirmiştir).

21 Temmuz =  7 Cumâda-l-âhire, Cumartesi: Suda muhasarası.

(Denize doğru uzamış bir yalçın kayanın üstünde bulunan bu müstahkem mevkiin’ 
muhâsarasıyla işe başlamak büyük bir hatâ olduğu halde, Serdârın emriyle bu 
gün asker meterise girmiş ve boş yere kan dökülmiye başlamıştır: Aşağıda bu 
senenİB *24 Eylül» fıkrasına bakınız. — Bu sırada Venedik ve Osmanlı donanma
larının Girit sularında birbirini kolladığından bahsedilir).

21/22 Temmuz =  7 /8  Cumâda-l-âJıire, Cum artesi/Pazar gecesir 
Aprikom o kalesinin işgali.

(OsmanlI menbâlarında «Abokron,, denilen bu kale Hanya mülhakatındandir : Bu
radaki Venediklilerin çekilmek üzere olduklarım haber alan Deli-Hüsejm Paşa bu 
gece bir mıkdar askerle gidip boş bulduğu kaleye muhâfızlar koymuş ve dönüp 
gelirken pusu kuran bir düşman kuwetini bir hamlede imha etmiştir).

11/12 Ağustos =  28/29 Cumâda-l-âhire, Cumartesi/Pazar gecesi : 
Girit serdârı Semin-Mehmet Paşa’nm ölümü.

(Sadaretten mahrumiyetine, serdârlıkla Girid’e sürülmüş olmasına ve bilhassa 
«Nâzük-tab’ ve çelebi-meşreb» olduğu için sefer meşakkatlarına dayanamadığındara 
bahsedilen Mehmet Paşa «Hummây-ı-muhrıka»dan ölmüştür. Bu adamın memle
kete yegâne hizmeti, Girid’e geldikten tam bir ay sonra ölüvermesidir: Muvâsalatı 
için yukarda bu senenin «12 Temmuz» fıkrasına ve boş yere dökülmesine sebeb 
olduğu kanlar için de aşağıki fıkraya bakınız. — Mehmet Paşa’nın cenâzesi İstan
bul’a nakledilip Üsküdar’a defnolunmuş ve Sultan İbrahim’in emriyle «emvâli mü- 
sâdere edilmiştir).

24 Eylül =  13 Şa’ban, Pazartesi : Gazi Deli-Hüseyn Paşa’nm G irit 
serdârlığı ve Suda muhâsarasmm kaldinlması.

(Semin-Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine Sultan İbrahim Girit serdârlığını Hanya’
nın kahraman muhâfızı Deli-Hüseyn Paşa’ya tevcih etmek gibi umulmaz bir 
basiret göstermiş ve Serdâr-ı-Ekremlik fermanı murassâ bir kılıçla beraber 
„Evâil-i Şa’bân =  Eylül ortaları»nda Hanya’ya gelmiştir : Hüseyn Paşa için yu-
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karda 1646 =  1055 vukuâtının «2 Şubat» fıkrasına bakınız. Hanya muhâfızlıg;ına 
da Dördüncü Mehmet devrinde Vezir-i-a’zam olan Seg-banbaşı Kara-Murad Ağa 
tâyin edilmiştir. — Bu tarihten bir gün evvel Aprikorno =  Abokron kalesine ge
len yeni Serdâr-ı-Ekrem bu gün bir harb meclisi toplayıp selefinin emriyle başla
mış olan Suda muhâsarasmın neticelenmesi büjrük fedâkârlıklarla uzun zamana 
muhtaç olduğunu ve «Deniz ortasında bir yalm kaya üzerinde» ki vaziyetinden 
dolayı her taraftan kuşatılamadığını ve bilhassa düşman donanması orada olduğu 
için geceleri deniz tarafmdan yardım görmekte olduğunu söyliyerek bu tehlikeli 
muhasaranın derhal kaldırılmasına ve vaziyeti daha müsâid olan Resmo kalesinin 
muhâsarasma karar almıştır. — Askerlikten bir şey anlamıyan Semin-Mehmet 
paşa’mn emriyle açılan bu lüzumsuz muhâsara bu senenin 21 Temmuz =  7 Cu- 
mâda-l-âhire Cumartesi gününden bu güne kadar tam 2 ay, 5 gün =  66 güa sür
müş ve tabiî boş yere bir çok kan dökülmüştür).

6 /7  Teşrinievvel =  35/26 Şa’ban, Cum artesi/Pazar gecesi: Bestno 
muhasarası.
(Eski OsmanlI menbâlarmda «Retmo» denilen «RethymnoneRetimo =  Resmo» 
şehri Girid’ in şimal sahilinde, Hanya ile Kandiya arasında ve Hanya’nın 45 ki
lometre cenubuşarkîsinde müstahkem bir sancak merkezidir: Sûr içindeki şeh
rin «Yalın kaya üzerinde» üç tarafı denizle çevrilmiş bir de iç-kalesi vardır. O 
zaman şehirde on bin kâgir evle 50 kilise ve 150 den fazla saray ve konak bu
lunduğu rivayet edilir. Yukarıki fıkrada gördüğümüz karar üzerine asker bu gece 
meterise girmiştir).

11 Teşrinievv'el :=  1 Ramazan, Perşenbe: Milopotamo kalesinin 
işgali.

(OsmanlI menbâlarmda «Milapotome,, ve «Pelopotome» gibi muharref isimlerle 
bahsedilen Milopotamo kalesi Resmo’nun 2-3 saat şarkındadır. Türklerin buraya 
«Servi-kalesi/Selvi-hisan» dediklerinden bahsedilir. Buradaki Venedikliler ordu 
lâşesini işgâl ettikleri için üzerlerine bir kuvvet gönderilip boş bulunan kale 
derhal işgal edilmiş ve dağlara çekilen düşman muhâfızlannın üzerine varılıp 
hepsi inrıhâ edilmiştir).

20 Teşrinievvel =  10 Ramazan, Cumartesi: Resmo şehrinin fethi ve 
iç-kalenin mukavemette devamı.
(Naîmâ «13 Ramazan Şenbih» gününden bahsederse de, o sene Ramazammn 13 ü 
«Şenbih =  Cumartesi» ye değil, Salıya müsâdiftir: Cumartesi 10 Ramazandır ve 
zâten Kâtib-Çelebi bu doğru tarihi gösterir. — Bu gün fethedilen şehir, iç-kale- 
nin dışında bir surla çevrilmiş olan varoştur: Bu sabah erkenden başlıyan umumî 
bir hücumla şehir zabtedilince Venedikliler iç-kaleye çekilmiş, şehirde derhal Türk 
idaresi kurulduğu için yerli Rumlar dükkânlarını açmış ve Venedik donanmasının 
tecâvüz ihtimâline karşı limana toplar konulmuştur).

15 Teşrinisani =  6 Şevval, Perşenbe : Resmo kalesinin fethi.

(Bundan bir gün evvel bir lâğım patlatılarak kulelerden biri uçurulmuş, yıkıntı
ların üstünde şiddetli bir muharebe olmuş ve hattâ kahraman serdâr Deli-Hüseyn 
Paşa gözünü budaktan sakınmadığı için başından yaralanmış ve tam işte
o sırada kule yığınının üstüne bayrak dikilmiştir. Bu vaziyette artık mu
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kavemet imkânı göremiyen düşmamn gün batarken beyaz bayrak çekip teslim 
müzâkeresine giriştiğinden bahsedilir: O gece yapılan bu müzâkerede müdâfile- 
rin Türk gemileriyle Kandiya’ya nakli takarrür etmiş olduğu için, bu sabah er
kenden kalenin anahtarları Gazi Hüseyn Paşa’ya takdim edilmiştir. — Resmo_ ka
lesinde bir çok top ve mühimmat ele geçmiş ve bu büyük zafer şerefine İstanbul’
da üç gün şenlik yapılmıştır).
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7 Temmuz =  4 Cumâda-l-âhire, Pazar: Kandiya ablukası.

(Serdâr-ı-Ekrem Deîi-Hüseyn Paşa’nın bu seneki hazırlıkları hep Kandiya fethi 
içindir: Osmanlı menbâlarında «Perepetre/Baripetre» ve «Merbile/Mirablo,, gibi 
muharref isimlerle bahsedilen «Giropetra» ve «Mirabello» isimlerinde iki küçük 
kale fethettikten başka, Girid’in merkezi olan bu müstahkem mevkiin etrafındaki 
köyleri bile zabtettiğinden bahsedilir. Düşmanın gerek bu köylere, gerek muhtelif 
noktalardaki Türk askerlerine karşı ikide bir yaptığı baskın hareketlerine niha
yet verip muhâsara kuruluncaya kadar Venediklileri Kandiya’da mahbus tutmak 
istiyen büyük Serdâr bu gün Kandiya önlerine gelip kendisine karşı çıkan bir 
düşman kuvvetini mağlûb ettikten sonra bir abluka hattı kurmuş ve kumandan
lığına da Rumeli beylerbeyi Küçük-Hasan Paşa’yı tâyin edip Resmo’ya dönmüş
tür: Aşalrıda bu senenin «28 Eylül» fıkrasına da bakınız).

8 Eylül =  8 Şa’ban, Pazar: Bosna valisi Tekeli Paşa’nm Sebeniko 
muvaffakıyetsizliği.

(Girit seferi bir takım deniz muharebelerinden başka bir de Dalmaçya cephesinin 
açılmasına sebeb olmuştur. OsmanlIların ilkönce bir takım muvaffakiyetler ka
zandıklarından bahsedilir: Meselâ Licca =  Lika sancak-beyi Ali Bey Novigrad 
kalesini fethetmiş ve bundan başka Vodizza, Rasanza, Toretta ve Zara-Vecchia 
kaleleri de Türk hâkimiyyetine geçmiştir; fakat OsmanlIların «Şebenek» dedik
leri Sebeniko’nun fethine me’mur edilen Bosna valisi İbrahim Paşa’nın acziyle 
düşmanın kuvvetli mukabelesi o kalenin fethine imkân bırakmadıktan başka 
Duare, punkora, Makarsa, Zemoniko, Polissano, İslam, Sukkovar, Nadin, Vrana, 
Velino ve Rachinizza gibi hudud kalelerinin sukutuna sebeb olmuş ve hattâ 
Ali Bey’in fethettiği Novigrad kalesi bile tekrar düşman eline geçmiştir. Vene
dikliler artık OsmanlIların «Kilis» dedikleri aKlisz» sancak merkezini bile teh
dide başladıkları sırada İbrahim Paşa’mn yerine tâ3dn edilen Tekeli Paşa bir 
mıkdar kuvvetle gelip düşmanın hudud kalelerinden olan «Şebenek =  Sebeniko» 
yu üç hafta muhâsara etmişse de, çok kanlı bir hücumda bir çok zâyiat verdik
ten sonra bu gün geri çekilmek mecburiyetinde kalmış ve onun bu muvaffakı- 
yetsizliği Klisz civârındaki Demiş kalesiyle Knin ve hattâ Klisz gibi iki mühim 
mevkiin de sukutuna yol açmıştır).

16 Eylül r= 16 Şa’ban, Pazartesi : Vezir-i-a’zam Salih Paşa’nın idâ- 
miyle Kara-Musa Paşa’mıı sadâreti.

(Bâzı menbâlarda «17 Şa’ban Isneyn» tarihine tesadüf edilirse de, hakikî tak-: 
vimde «Isneyn =  Pazartesi» günü ayın 16 sına müsâdiftir. — Sâlih Paşa araba 
yasağına kurban olmuştur : Cinci-Hoca’nın nefesinden artık şifâ duymamıya 
başlıyan Sultan İbrahim mübtelâ olduğu «Yürek sıkılması ve sevdâvî illet»i 
tedavi ettirmek için başka üfürükçülere de baş vurmuş ve hattâ bunların ev



lerine gidip kendisini okutmaktan bile çekinmiyecek hâle gelmiştir: Taht-ı-re- 
van, at yahut koçu arabasıyla yaptığı bu ziyâretlerde bâzan karşısına çıkan yük 
ve binek arabaları sokaklara «müzayaka» verdiğ'i için, şehirde araba kullanılma
sını yasak etmiştir! Fakat bu gün Davudpaşa’da nefesi keskin bir imamın evine 
giderken her nasılsa karşısına bir araba çıkmış, Sultan İbrahim derhal gazaba 
gelip Sâlih Paşa’ja çağırtmış ve alelâcele imamın evine gelen Vezir-i-a’zam ara
ba yasağını tatbik etmekteki ihmalinden dolayı evdeki «kuyu urganı ile» hemen 
oracıkta boğuluvermiştir! Bu felekzede boşnağın sadâreti 1645 =  1055 senesi 17 
Kânunuevvel =  28 Şevvâl Pazar gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle 
tam 1 sene, 9 ay sürmüştür.
«Kapueu» lâkabiyle de anılan yeni Vezir-i-a’zam Kara-Musa Paşa Deryâ-kapdan- 
lığındaki aczinden dolajn biraz evvel azledilmiş olduğu için o sırada Anabolu’da- 
dır; Bu adamın aczine rağmen sadârete tâyini de Sultan İbrahim’in meşhur mü- 
sâhibesi «Şeker-pâre Hâtûn »un kocEisı olmasındandır! «Mühr-i-Hümâyûn^ derhal 
Anabolu’ya gönderilmiş ve kendisi İstanbul’a gelinceye kadar Baş-defterdar Ah- 
med paşa Sadâret-Kaymakamlığına tâyin edilmiştir. Kara-Musa Paşa’mn milli
yeti belli değildir).

21 Eylül =  21 Şa’ban, Cumartesi: Henüz İstanbul’a gelmemiş ve 
işe de başlamamış olan yeni Vezir-i-a’zam Kara-Musa Paşa’nm gıyaben 
azliyle Hezâr-pâre Ahmed Paşa’nm sadâreti.

(Kara-Musa Paşa Anabolu’dan İstanbul’a gelinceye kadar Sadâret-Kaymakam- 
lığına tâyin edilmiş olan Baş-defterdar Ahmed Paşa «Şehr oğlanı ve mizâcgîr 
kallaş olmağın neylediyse eylemiş», yâni Sultan İbrahim’e 300 bin kuruş rüşvet 
takdim etmek suretiyle Musa Paşa’yı azlettirip Sadâret makamını kendisine 
tevcih ettirmiştir! Anabolu’ya gönderilen «Mühr-i-Hümâsrtln» u geri çevirmek 
için hemen bir adam gönderilmişse de, bu adam yolda vebâya tutulup öldüğü 
için Mühür geri çevrilememiş ve bir müddet sonra Kara-Musa Paşa İstanbul’a 
gelince gıyâben azledildiğini anlamış ve bununla beraber karısı Şeker-pâre Hâ- 
tun’un hatırı için ikinci vezirliğe tâyin edilmiştir : Musa Paşa’nın sadâret müd
deti bu senenin 16 Eylül =  16 Şa’ban Pazartesi gününden bu güne kadar yalnız 
beş günden ibarettir. — İstanbul’da doğmuş olan yeni Vezir-i-a’zam Ahmed Pa
şa bir Sipâhinin oğludur; «Hezâr-pâre» lâkabı, idâmından sonra viicudunun «pâre 
pâre,, edilmiş olmasından dolayı ölümünden sonra takılmıştır. Sultan İbrahim’in 
sefâhat çılgınlıklarmı büsbütün körükliyerek ve bilhassa kürk ibtilâsını tatmin 
için bir «Samur vergisi» ihdas ederek mevkiini muhâfazadan başka bir şey düşün
memesi, netice itibariyle hem kendisinin, hem efendisinin felâketine sebeb olmuş
tur: Aşağıda 1648 =  1058 vukuâtının «7 Ağustos» fıkrasına bakınız).

28 Eylül =  28 Şa’ban, Cumartesi : Donanmanın Girid’e asker ve 
mühimmat getirmesi.

(Girid’in şanlı serdârı Deli-Hüseyn paşa Kandiya fethine hazırlanmakta olduğu 
için pâyıtahttan asker, top ve mühimmat istemiş, toplarla mühimmâtı İstanbul’
dan alan donanma Sakız limanında da Çeşme’den nakledilen Anadolu askerini al
dıktan ve Venedik, Malta ve Papalık gemilerinden mürekkep bir düşman filosımu 
da mağlûb ettikten sonra Kapdan-ı-deryâ Fazlı Paşa kumandasında yoluna devam 
ederek bu gün Kandiya civârında demirlemiştir; Bundan sonraki yardım için aşa
ğıda 1649 =  1059 vukuatının «1 Mayıs» fıkrasına bakınız. — Bu sırada Kandiya 
kalesi abluka altındadır: Yukarda bu senenin «7 Temmuz» fıkrasına bakınız).
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19 Şubat =  34 Muharrem, Çarşanba : Kandiya abluka hattında bir 
Türk zaferi.

(Girid’in merkezi olan Kandiya kalesi tam 7 ay, 4 gündenberi Deli-Hüseyn Pa- 
şa’mn kurduğu abluka çenberi içindedir ; Yukarda 1647 =  1057 vukuâtınm «7 
Temmuz» fıkrasma bakmız. — Bu gün düşman şiddetli bir huruç hareketi yap
mışsa da mağlûp edilmiş ve 6 Safer =  2 Mart Pazartesi günüyle 23 Safer =  19 
Mart Perşenbe günleri tekrar ettiği huruç hareketleri de hep Türk zaferiyle neti
celenmiştir).

26 Mart =  1 Rebî’ül-evvel, Perşenbe: Kandiya abluka çenberinin 
daraJtılması.

(Denizde düşman donanması bulunduğu için Resmo’dan buraya kara yoluyla ve 
bin müşkilâtla dağlardan aşırılmak suretiyle üç defada 19 muhasara topu ge
tirilmiş ve işte bunun üzerine abluka çenberi kaleye doğru biraz daha yaklaştırıla
rak muhasara hazırlıkları hızlandırılmış ve bir taraftan da Girit seferine karşı 
alâkası gevşemiş olan İstanbul hükümetinden askerin 8 aylık mütedâhil mevâcibiyle 
zahire, lâğımcı ve topçu istenmiştir).

30 Nisan =  6 Rebî’ül-âhir, Perşenbe: Kandiya kalesiyle limanının 
top ateşine tutulması.

(Kaleye hâkim bir vaziyette bulunan San-Lucia tepesine sekiz büyük top yerleş
tirilip bu gün şehirle limana ateş açılmıştır: Osmanlı menbâlannda bu tepeye 
«Nazarta» denilmesi, İtalyanların «Lazaretto» dedikleri karantena dâiresinin kar
şısında bulunmasındandır. — Bu tedbirin sebebi, İstanbul’dan istenildiğini yuka- 
rıki fıkrada gördüğümüz levâzım ve mühimmat gelinceye kadar düşman tahki- 
mâtını za’fa uğratmak ve Venedik gemilerinin limana girmesine mâni olmak
tır. — Bu vaziyet üzerine düşmanın yüzlerce topunu Türk ordusuna tevcih ede
rek çok şiddetli bir ateş açtığından bahsedilir. İstanbul’da sarayla hükümet sefa
hat. rüşvet ve her türlü rezâlet içinde eğlenirken Girit’deki gaziler «Nebâtât ve 
a’şâb kökü devşirüp» yiyerek düşman ateşine göğüs germişlerdir).

19/20 Mayıs =  25/26 Rebî’ül-âhir, Sah/Çarşanba gecesi : Düşmanın 
büyük bir huruç hareketinde Türk zaferi.

(Dört bin askerle yapılan bu huruç hareketi müdhiş bir bozgunla neticelenmiş, 
1200 kadar düşman tepelenmiş ve kılıç-artıklarını koğalayan Türk askerleri Ve
nediklilerin kale hâricindeki tabyalarına girip bir çok toplarını tahrib etmişlerdir).

20 Mayıs =  26 Kebî’ül-âhir, Çarşanba : İstanbul hükümetine karşı 
ısyân eden Sivas valisi Varvar-Ali Paşa’nm Çerkeş’de idamı.

(Saray sefâhatine para yetiştirmek için me’muriyetleri müzayedeye koymuş 
olan Sultan İbrahim nihayet bâzı valileri haraca kesmekten bile çekinmemiye 
başlamış ve meselâ doğruluğuyla mâruf olan Ali Paşa’dan «Otuz bin guruş» is
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tedikten başka, Anadolu beylerbeyi Ibşir Paşa’nın Sıvas’da bulunan güzel karı
sının kendisine g-önderilmesini de emretmiştir! Bu çılgınca emirlerin her ikisini 
reddetmiş olan Varvar-Ali paşa İstanbul hükümetine karşı etrafına mühim kuv
vetler toplamış, sık sık rüşvet almak için mütemâdiyen değ-iştirilip duran valile
rin üç sene geçmeden değiştirilmemesini İdarî bir prensip şeklinde ilân etmiş ve 
nihayet :

— Şer’ ile da’vâm vardur!
diye Üsküdar’a dogrru ilerlemiye başlamışsa da, İstanbul hükümeti kendisine kaı- 
şı Sivas valiliği ve serdârlıkla Ibşir Paşa’yı şevketmiş, diğer bir takım valUerden 
de yardım gören Ibşir bu gün Ali Paşa’yı bozguna u|rratıp esir ederek kafasını 
kestirdikten sonra İstanbul’a yollamıştır; Ali Paşa’mn idâm edileceği sırada tbşir’e:
— Senün avretün ırzını sıyânet itdüğüm ve ibâd-Ullâhun mâlini zulmen alup 
virmedüğüm içün bana kati mi îcâb ider?
dediğinden bahsedilir. — Zavallı Varvar-Ali Paşa’mn kesik başı saray kapısında 
günlerce teşhir edilmiştir).

24 Mayıs =  1 Cnmâda-l-ûlâ, Pazar : Venedik donanmasuun Çanak
kale boğazuu abluka altına alması.

(Asıl lâkabı «Himâr-zâde» olduğu halde «Ammâr-zâdes>ye çevrilmiş olan Kap- 
dan-ı-deryâ Mehmet Paşa’nın idaresinde Girid’e asker ve mühimmat şevkine 
me’mur olan Osmanlı donanması bu vaziyet üzerine dışarı çıkamadığı için, Kan- 
diya önlerinde ot kökleri yiyerek Şahnâme kahramanlan gibi döğüşen Deli-Hü- 
seyn Paşa ordusu parasız, mühimmatsız ve erzaksız kalmıştır! Bu vaziyetin bü
tün mes’ûliyyeti, düşman donanmasına taarruz etmekten çekinen Ammâr-zâde’de 
gösterilir: Aşağıda bu senenin «18 Haziran» fıkrasına da bakınız).

29 Mayıs =  6 Comada-l-ûlâ, Cuma: Büyük İstanbul zelzele!».

(Umumiyetle «6 Cumâda-l-ûlâ Ahadj. tarihinden bahsedilirse de, o ayın 6 sı Pa
zara değil. Cumaya müsâdiftir : Gün ismi doğru olduğu takdirde zelzelenin «8 
Cumâda-l-ûlâ =  31 Mayıs pazar» gününe tesadüf etmiş olması lâzımgelir. — 
Çoktanberi misli görülmemiş bir şiddetle «Kabl-el-gurûb» pâyıtahtı sarstığmdan 
bahsedilen bu müdhiş âfet bir çok evlerle konaklan ve «ba’zı ebniye-i âliye „ yi 
temelinden yıkmış ve son zamanlardaki üç büyük yangına bu felâketin de inzı- 
mâmı azamet devrimizdeki İstanbul’un ihtişâmını büsbütün söndürmüştür : Yan
gınlar için yukarda 1633 =  1043 vukuâtının «2 Eylül», 1640 =  1050 vukuâtımn 
«30/31 Ağustos» ve 1645 .=  1055 vukuâtınm da «26/27 Haziran» fıkralanna ve aşa
ğıda 1660 :=  1070 vukuâtının «24 Temmuz» fıkrasına bakınız).

12 Haziran =  20 Cumâda-l-ûlâ, Cuma: Eandiya muhasarası.
(Kandiya kalesiyle limanı San-Lucia tepesindeki sekiz topla 44 gündenberi dö- 
ğülmektedir: Yukarda bu senenin «SO Nisan» fıkrasına bakınız. Bu vaziyette 
düşman gemileri limana giremedikleri için, kalenin «öte cânibi dîvânm» delen 
düşman oradan açtığı kapılardan mütemâdiyen yardım görüp kuvvetlenmekte 
olduğu halde, Türk ordusunun Çanakkale-boğazında tıkanıp kalan donanmayı 
bekleyip durması mahsurlarm büsbütün kuvvetlenmesine sebeb olacağı düşü
nülerek bu gün :

•— Donanma yakında gelür!
ümidiyle asker meterise girmiş ve bu suretle 11 ay, 6 gün süren abluka hâli mu-
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hâsaraya çevrilmiştir: Yukarda 1647=1057 vukuatının «7 Temmuz,, fıkrasına ba
kınız. — İstanbul’dan meded ummakla vakit geçtiği için bir seneye yakın bir za
man süren abluka esnâsmda düşman tabiî boş durmamış, kalenin etrafındaki bü
yük hendeğin dışında tabyalar yapmış, her tabyayı bir hendek ve 2-3 lâğımla 
tahkim etmiş ve Deli-Hüseyn Paşa da bütün bunların plânını İstanbul’a gönderip 
tekrar yardım istemiştir. — Osmanlı tarihinin en büyük kumandanlarından olan 
bu şanlı asker Serdârlık otağında duramamış, çadırına bekçiler koyup kendisi de 
askerleriyle beraber meterise germiştir).

18 Haziran =  26 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe : Kapdan-ı-deryû Am- 
mâr-zâde Mehmet Paşa’nm idâmı.

(Ot kökleri yiyerek harbeden Girit gazileri mütemadiyen yardım istedikleri halde 
Venedik donanması Çanakkale-boğazının medhalini kapadığı için dışarı çıltmıya 
cesaret edemiyerek hareketsiz durmak suretiyle Girit ordusunu tehlikede bırak
tığından dolayı bu gün idâm edilen Ammâr-zâde’nin kesik başı İstanbul’a getiril
miş ve yerine Boğaz-hisan =  Seddülbahr muhâfızı Voynuk-Ahmed Paşa tâyin 
edilmiştir).

24 Haziran =  2 Cıunâda-l-âhire, Çarşanba: Girit serdân Gazi Hü- 
seyn Pî^a’nın bir zaferde yaralanması.

(Bu gün bir huruç hareketi yapan Kandiya müdâfileri mağlûb edilmiş, Türk as
keri düşman tabyalarına girmiş ve tam işte o sırada şanlı Serdârın çenesine iki 
kurşun isâbet etmiştir : Bunların biri çene kemiğini delip geçmişse de biri içerde 
kalmış ve büyük kahraman buna rağmen «Askere fütûr gelmesün deyü bir dest- 
mâl Ue çenesin sarup» harbe devam etmiş ve ancak harekât nihayet bulduktan 
sonra meteriste yarasmı tedavi ettirmiştir; Bu sırada İstanbul hükümeti Sultan 
İbrahim için «Samur ve anber>> vergisi toplamakla meşguldür! — Deli-Hüseyn Pa-: 
şa’mn bundan evvel başından aldığı yara için yukarda 1646 =  1056 vukuatının 
«15 Teşrinisani» fıkrasına bakınız).

30 Haziran =  8 Cumâda-l-âhire, Sah: Çanakkale-boğazı ablukasının 
Kapdan-1-deryâ tarafından Serdâr-ı-Ekreme tebliği.

(Her halde bu tebliğin bundan 12 gün evvel idâm edilen eski Kapdan-ı-deryâ 
Ammâr-zâde tarafından yapılmış olması lâzımgelir : Bu gün birkaç gemiyle 
Kapdan-Paşa’dan Deli-Hüseyn Paşa’ya bir mektup gelmiş ve askerin üç aylık 
mevâcibiyle 450 lâğımcıdan başka bir şey gönderilmemiştir! Çok müteessir olan 
Hüseyn Paşa’nın pâdişaha ve Vezir-i-a’zamla Şeyh-ül-Islâma şikâyetnameler yaz
dığı rivayet edilir).

6/7  Temmuz — 14/15 Cumâda-l-âhire, Pazartesi/Sah gecesi : Kan
diya kalesinin hâricindeki düşman tabyalarımn zabtı.

(Bu tabyalar için yukarda bu senenin «12 Haziran» fıkrasına bakınız. — Bu 
akşam gurubtan sonra Anadolu askeri lâğımlar patlatarak tabyalara hücum 
etmiş, gece-yarısına kadar beş saat süren şiddetli bir muharebeden sonra düş
man tamamiyle imhâ edilmiş, 3 tabya zabtedilip 6 büyük topla 500 tüfek ve bir 
çok mühimmat ele geçirilmiş ve ertesi gece de Rumeli askeri ayni şekilde taarruz 
ederek mütebaki tabyaları zaptedip ayni mıkdar levâzım ve mühimmat elde
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«tmiştir. Artık Osmanlı meterisleriyle kalenin etrafındaki büyük hendek arasın
da hiçbir engel kalmadığı için, hendek kolayca işgal edildikten sonra kale du
varı lâğ-ımlanarak gedikler açılmışsa da içerde 30 bin kişilik bir müdâfaa kuvveti 
İDulunmasından ve ana-vatandan yardım görmiyen ordusunun mütemadiyen eriyip 
durmakta olmasından ve bilhassa ot kökleriyle geçinen askerin büyük Serdârı ör
nek ittihâz edip aç harbetmesinden dolayı umumî hücum yapılamamış, gediklerin 
üstünde meterisler kurulup meterisle şehre girmiye karar verilmiş, düşman bu 
meterisleri lâğımla uçurdukça tekrar yapılmış ve işte bu suretle üç gün süren çok 
kanlı bir muharebede Türk askeri mütemadiyen gedik başlarındaki meterislerde 
tutunmıya çalışmıştır ; Vaziyet bu şekil alınca üçüncü günün akşamına doğru 
•düşman kalenin teslimi için müzâkereye girişmiş ve akşamdan sonra bu müzâ
kere ertesi güne bırakılmışsa da, o gece mahsurlar 25 gemiyle bir çok yardım 
görmüş oldukları için ertesi gün harbe devam etmişler ve tabiî hâlâ İstanbul’dan 
donanma bekleyip duran Türk askerleri de çok haklı bir fütûr içinde kalmışlar
dır : Aşağıda "bu senenin «23 Teşrinievvel,, fıkrasına da bakınız).

7 Ağustos =  17 Receb, Cuma : Vezir-i-a’zam Hezâr-pâre Akmed 
Paşa’nm azliyle Baş-defterdarlıktan ma’zul ve «Sofu» lâkabiyle m ^hur 
Koca-Mehmet Paşa’mn sadâreti.
(Ahmed Paşa’nın azline sebeb, Sultan İbrahim’in kürk ve anber ibtilâsım tat
min ederek mevkiini muhafaza için bir nevi «Samur ve anber vergisi» ihdâs et
miş olmasıdır : Bu tuhaf vergiyi İstanbul esnafından başka Ilmiyye sınıfıyla ve
zirlerden ve valilerden tahsile başladıktan sonra askerlerden de almak Istiyen 
Ahmed paşa, o sırada Girit seferinden dönmüş olan sâbık Yeniçeri-Kethudâsı 
Kara-Murad Ağa ile diğer bir takım Ocak-ağalarına da haber göndermiştir. 
Bundan son derece müteessir olan Murad Ağa Sadr-ı-a’zamın adamını çok sert 
ve acı sözlerle koğmuş, bunun üzerine Ahmed Paşa bundan bir gün evvel Ocak- 
ağalarını oğlunun düğününe davet edip orada öldürtmek için tertibat ittihâz et
mişse de Ağalar vaktinde haber alıp kaçmış ve işte bundan dolayı Kara-Murad 
Ağa bütün Ocak-ağalarını Yeniçeri-odaları’mn yanmdaki «Orta-Câmi>>ye topla
mış ve Ahmet Paşa’mn İdâmmı istemek için Şeyh-ül-lslâmı dâvet ettirmiştir : O 
sırada Meşihat makamında bulunan Adanalı-Abddürrahim Efendi Ağaların dâve- 
tini kabul edip bu sabah bir çok ulemâ ile Fatih câmiine gelmiş, Seyfiyye ve tl- 
miyye sınıfları hemen anlaşmış ve pâdişaha haber gönderilip Ahmed Paşa’mn idâ- 
miyle Mehmet Paşa’nın tâyini istenmiştir. Sultan İbrahim hemen mührünü Meh
met Paşa’ya vermişse de, Ahmed Paşa’mn idamına muvâfakat etmediğinden bah
sedilir; hattâ Koca-Mehmet paşa askerle ulemânın bu noktada ısrâr ettiklerini 
arzetmek için huzûruna çıkınca :
— Bre köpek Koca!
diye bağırıp mükemmel bir dayak attıktan sonra hayatmı bile tehdid etmiştir. — 
idamından sonra «Hezâr-pâre» lâkabiyle şöhret bulan Ahmed Paşa’nın sadâreti 
1647 =  1057 senesi 21 Eylül =  21 Şa’ban Cumartesi gününden bu güne kadar 
tam 10 ay, 16 gün sürmüştür. — «Mevlevi» ve «Sofu,, lâkaplarıyla da anılan yeni 
Vezir-i-a’zam Koca-Mehmet Paşa seksenlik bir ihtiyardır ; Milliyeti belli değil
dir; «Koca nâdân», «Koca gabi», «Sâde-dil» ve «Ahvâl-i devletten bî-haber, gibi 
sözlerle tavsif edilir).

7 /8  Ağustos =  17/18 Receb, Cuma/Cumartesi gecesi: Eski Vezir-i- 
a’zam Hezâr-pâre Ahmed Paşa’ıun idamı.
( Ocak-ağalannın makamından başka kellesini de isteyip durmalarından şaşkın
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bir hâle gelen Ahmed Paşa konağından «bir heybe altun» alıp tanıdıklanndan 
birinin evinde saklanmak için kapı kapı dolaşıp reddedildikten sonra barınacak bir 
ev bulabilmişse de, eteklerini öperek kabul eden ev sahibi derhal yeni Vezir-i-a’- 
zaraa baber gönderdiğ-i için hemen tevkif edilip «Paşa-kapusu„ na götürülmüş, 
halefi kendisini güler yüzle karşılayıp canını kurtarmak va’diyle bütün servetini 
söylettikten sonra idâm fetvasını tatbik ettirmiş ve çok şişman olan Aiımed Pa- 
şa’nm elbisesi soyulduktan sonra cesedi At-meydanındaki çınar ağacmın altına 
çır çıplak bırakılmıştır : O devrin telâkkisince «Şahm-i âdemî veca’-i mefâsıla 
devâ> sayıldığı için, gelip geçenler Ahmed Paşa’nın cesedinden birer parça kesip 
almış, nihayet ortada kemiklerinden başka bir şey kalmamış ve işte bundan dola
yı ölümünden sonra «Hezâr-pâre=Bin-parça» lâkabiyle şöhret bulmuştur).

8 Ağustos =  18 Keceb, Cumartesi; zevâlî saat 4,30: Sultan îbra- 
him’İB haPi.

(Yeni Vezir-i-a’zam Sofu-Mehmet Paşa Sultan İbrahim’in yukarda bu senenin 
«7 Agfnstos» fıkrasında gördüğümüz dayağı yayip ölümle tehdid edildikten sonra 
perişan bir halde evine dönüp öğle vakti vaziyeti Fatih câmiindeki cem’iyyete 
bildirmiş ve işte bunun üzerine oradaki asker ve ulemâ mahşeri Orta-Câmi’ye 
gelmiş ve bütün şehir kapılan kapatılmıştır; hattâ bütün dükkânlar kapanarak 
umumî hayatın da durduğu rivayet edilir. — Sultan İbrahim sarayı toplarla tah
kim ettirdikten başka. Bostancılarla şâir saray muhafızlarından mürekkep 12 
bin kişilik bir kuvvetle üzerlerine yürüyeceğini bildirip hemen dağı'malarını 
emretmişse de bu emri dinliyen olmamış, o gece ulemâ Yeniçeri-odalarmda mü- 
safir edilmiş ve ertesi sabah bütün cemâat At-meydanma gelmiştir. — İlkönce 
padişahtan «Ayak-dîvâm» istenmişse de kabul etmediği için Vâlide-Sultan’a bir 
tezkire yazılıp Sultan İbrahim’in hal’ine ve büyük şehzâde Mehmed’in iclâsma 
karar verildiği bildirilmiş, Kösem-Sultan saraya gelip kendisiyle görüşmelerini 
emretmiş ve işte bunun üzerine saray muhâfızlannın kumandam olan Bostan- 
cı-başı elde edildikten sonra cemâat saraya dolunca, «Bâd-üs-Saâde» önüne ka
dar gelen Vâlide-Sultan oğlunun «Sû’-i kurenâ şerrine» uğradığmdan ve bundan 
sonra devlet işleri vüzerâ ve ulemâ tarafından idare edilmek şartiyle tahtında 
bırakılmasından bahsedip ikindi vaktine kadar ısrâr etmişse de söz geçirememiş, 
şehzâde Mehmed’in hemen getirilmesi istenmiş ve nihayet şehzâde gelir gelmez 
bîat edilmiştir. Daha zayıf bir rivayete göre de şehzâdenin öldürülmüş olduğu 
hakkmdaki şayialardan dolayı dışan çıkarılıp her kese gösterilmesi istenmiş ve 
işte ba vesileyle çocuk meydana çıkar çıkmaz :

— Cülûs!
sesleri yükselerek hemen taht kurulup bîat edilmiştir. Bu vak’anın «İkindi 
vaküj, veyahut ezânî «Sâat dokuzda» olduğundan bahsedildiğine göre, takriben 
zevâlî saat dört buçuğa tesadüf etmiş olması lâzımgelir. — Bîat merâsimi biter 
bitmez içeriye bir hey’et gönderilip Sultan İbrahim’e hal’i tebliğ edilmiş, hey’et 
âzâsına :
— Bre hâinler! püzevengler!
diye hitâb eden sefih padişah lüzumsuz bir münakaşaya girişmiş ve bilhassa 
İstanbul kadıligmdan ma’zul olan „Ravzat-ül-Ebrâr» müellifi Kara-Çelebi-zâde 
Abd-ül-Aziz Efendi’den çok sert sözler işitmiştir :

— Umûr-i şer’iyye ve dîniyyeye adem-i takajryüdle cihanı haraba virdün ve ev- 
kaatunu lehv-ü-gaf!etle geçürüp rüşveti fâş ve bunca zalemeyi âleme musallat 
ve Beyt-ül-mâli telef itdün!
Sultan İbrahim bunları dinledikten sonra hapsedileceği odaya götürülüp kapa
tılmıştır :

164S =  1058 O S M A N L I  T A R t H İ  409



«Bir kârgir odanın temür penceresinden sahan girecek kadar kesüp sair pencere 
ve camların dîvar itmişler ve malzeme ve iki câriye ol odaya konulmuş» •
Oda kapısımn dışındaki kilide kurşun dökülüp açılmaz hale getirildiğinden de 
bahsedilir. Bu müdhiş odadan sarajnn içine Sultan İbrahim’in gece-gündüz akse
den feryâdı saray halkım çok müteessir etmiştir.
1640=1049 senesi 9 Şubat =  16 Şevvâl Perşenbe günü tahta çıkmış olan Sultan 
İbrahim’in saltanat müddeti o tarihten bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle 
tam 8 sene, 5 ay, 28 gün sürmüştür ; En kuvvetli rivayete nazaran 1615 =  1024 
senesi 5 Teşrinisani =  13 Şevvâl Perşenbe günü dünyaya gelmiş olduğruna göre, 
gene Milâdî takvim hesabiyle yaşınm tam 32 sene, 9 ay, 4 gün tuttuğu sırada, 
yâni 33 yaşmın içinde hal’edilmiş demektir. — Kendisinden başka hiç bir Os
manlI şehzadesi kalmamış olduğru bir sırada tahta çıkmış olduğru için, kendisinden 
sonraki Osmanlı pâdişahlarmın hepsi Sultan İbrahim’in neslindendir.
Dördüncü Murad’ın 16 sene, 4 ay, 29 gün süren saltanat devrinin her dakikasını 
kemend bekliyerek ve her ayak sesini cellâtlarm ayak sesleri zannederek ecel 
buhranları içinde geçirdikten sonra, hiç ummadığı bir anda birdenbire kendisini 
mutlak bir kudretin rakîpsiz sahibi vaziyetinde gören Sultan İbrahim’in bü
tün çılgınlıkları şehzâdelik esaretiyle pâdişahlık hürriyeti arasındaki tezâdın hâ
sıl ettiği ruhî sarsmtılarla izsıh edilebilir : Hayatının sonuna kadar çektiği «Hafa
kan ve sevdâvî illet» işte bunun neticesidir. Sultan İbrahim’in ruhî bir tedavi ihti- 
yacmdan dolayı Cinci-Hoca ile diğer bir takım üfürükçüler devletin başına mu
sallat olmuş, OsmanlI hânedânında kendisinden başka erkek kalmamış olmasından 
dolayı da neslin devamam te’min için vezirlerden valilere kadar bütün devlet adam
ları kendisine güzel câriyeler takdim ederek baştan çıkmasına sebeb olmuş, nesli 
inkırazdan kurtulmuşsa da muhtelif Şark ve Garp milletlerine mensub olan ha- 
sekililerle câriyeler Sultan İbrahim’i sonsuz bir sefâhat girdabına sürüklemiştir. 
Devletin bütün vâridâtını yuttuktan sonra me’muriyetlerin bile tevcihine sebeb 
olan saray isrâfâtı işte bu yüzdendir.
Bir taraftan hasekiler için murassâ kayıklarla murassâ arabalar yapılırlt«ı, bir 
taraftan da bir müsâhibenin söylediği masaldan ilhâm alan Sultan İbrahim’de 
marazî bir samur merâkı başlamış, «Sarây-ı muallâda olan kasr-ı muallâ vekâşaııe-i 
zîbâlann her biri serâpâ bısât-ı semmûr» ile döşenmiş ve mütemâdi bir sefâhat 
hayatı içinde „Takviyet-i bâh içün» anber yemek ihtiyâcmdan dolayı misli görül
memiş bir «Samur ve anber» vergisi ibdâs edilip «cebren ve kahren» tsdısüine 
kalkışılmıştır!
Sultan İbrahim’in büsbütün baştan çıkmasma sebeb olan ilk meş’um şahsiyyet 
«Civajı-Kapucu-başı» , denilen Vezir-i-a’zam Semin-Mehmet Paşa’dır : Pâdişâhın 
gözüne girip mevkiini tahkim etmek için ona her fikrinin bir «Ilhâm-ı Rebbânî» 
olduğunu söyleyip «Kavlen ve fi’len» kendisinden hatâ sâdır olamıyae^ma inan
dıran işte bu ahlâksız vezirdir.
Kendisinin lâ-yuhtî olduğuna işte bu suretle bir kere kâni’ olan Sultan İbrahim 
artık en çılgınca hareketleriyle en müdhiş zulümlerini bile haklı ve tabiî gömüye 
başlamıştır ; Meselâ Edirne seyâhatinde oranın odununu her nedense beğenmediği 
için İstanbul’dan hammallara odun taşıttırılmış ve yukarda bu sene vukaâtmın 
«20 Masos» fıkrasında idâımm gördüğümüz zavallı Varvar-Ali Paşa’nm masum 
karısı da «Üryan, bal-mumlarıyla çarmıha gerilüp teşhir» edilmiştir!
Sultan İbrahim İstanbul’da işte böyle çılgınca bir saltanat sürerken, Venedikliler 
Çanakkale-boğazım tıkamış, Girit ordusu yardımsız ve aç kalmış, Bosna’da kırk 
kadar kale düşman eline geçmiş, Anadolu’da isyanlar çıkmış ve bütün bunlar 
Vezir-i-a’zam Hezâr-pâre Ahmed Paşa tarafından gülünç te’viller ve hayâsızca 
inkârlarla pâdişahtan saklanmıştır : Meselâ Bosna’daki Klisz =  Kilis san
cak merkezinin sukutu Sultan İbrahim’e duyurulduğu zaman Ahmed Paşa 
Klisz’in «bir küçük kilise» olduğundan bahsedip pâdişâhı aldatmış ve Venedik
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donanmasının da Çanakkale boğazından çekilip gitmiş olduğunu söylemekten 
utanmamıştır! Girit seferi hazırlanırken donanma inşaâtım teftiş için her gün 
Tersâneye giden, Deli-Hüseyn paşa gibi büyük bir askeri Girit serdârhğına tâ- 
tin eden ve onun her istediği yardımın derhal yapılmasıyla şahsen alâkadar ol
duktan sonra, Lâ-yuhtîlik şuuru kuvvetlendikçe artık bütün devlet işlerini ken
disine dünyayı penbe gösteren vüzerâsma bırakıp zevkinden başka bir şey dü- 
şünmemlye başlıyan Sultan İbrahim’in bu fecî hâle gelmesinde her halde devşir
me vezirlerin mes’ûliyyeti Harem’deki hasekilerinin günahlarından çok fazladır).
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D Ö R D Ü N C Ü  M E H M E T
(A vcı Sultan Mehmet) 

— M. 1648 =  H. 1058 —  M. 1687 =  H. 1099 —  

1648 =  1058

8 Ağustos == 18 Keceb, Cumartesi, zevâlî saat 4,30 : Dördüncü 
Mehmed’in cülûsu.

(Sultan İbrahim’in hal’iyle büyük oğlu Sultan Mehmed’in cülûsu ayni saattedir : 
Bundan evvelki fıkraya bakınız. — 1642 =  1051 senesi 1/2 Kânunusâni 29/30 
Ramazan Çarşanba/Perşenbe gecesi dünyaya gelmiş olan Dördüncü Mehmed’ln 
yaşı Milâdî takvim hesabiyle tam 6 sene, 7 ay, 8 gün tuttuğu sırada, yâni 7 ya- 
şınm içinde tahta çıkmış olduğu için, biat merâsiminde vüzerâ ile ulemânın ileri 
gelenlerinden sonra «Ma’sûm havf itmesün deyü>> Şeyh-ül-îslâm Abdurrahim Efendi’nin 
işaretiyle merâsime nihayet verilmiş ve «Pâdişâh-ı nev-cüvân Hazretleri^ nenesi 
Kösem-Sultan’la Bostancı-başı’ya emânet edildikten sonra cemâat dağılmıştır. 
Dördüncü Mehmed’in anası, Osmanlı sarayında «Haseki Turhan Hadice-Sultan» 
adını alan bir Rus kızıdır.

Fetret devrinde saltanatlaımı ilân ettikleri halde Anadolu ve Rumeli’deki Os- 
manh arâzisinin mecmûna hiç bir zaman hâkim olamadıkları için pâdişahlar 
cedveline girmiyen Süleyman ve Musâ Çelebilerle bâzı mükerrer saltanatlar sa
yılmamak şartiyle. Dördüncü Mehmet Osmanlı pâdişâhlarının on dokuzuncusu- 
dur. — „Avcı» lâkabı av merâkmdandır.

Bu saltanat tebeddülünde en mühim rolü sâbık Yeniçeri-Kethudâsı Kara-Murad 
Ağa’nın idare ettiği Ocak-ağaları oynamış oldukları için, pâdişâhın çocukluğun
dan istifade eden Ağalar devlet idaresini ellerine almışlar ve bir nevi «Ağalar sal
tanatı» kurmuşlardır; Aşağıda bu senenin «28 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. 
Saraya hâkim olan da bu tarihten itibaren «Vâlide-Sultan» vaziyetine geçen Ha
seki Turhan-Sultan değil, Dördüncü Mehmed’in gelinini gölgede bırakan ve salta
nat nâibeliğini eline alan meşhur ninesi Mâhpeyker-Kösem Sultan’dır).

18 Ağustos =  28 Beceb, Salı : Sultan İbrahim’in idâmı.

(Yukarda bu senenin «8 Ağustos» fıkrasında hal’iyle hapsini gördüğümüz Sul
tan İbrahim’in gece-gündüz «feryâd-u-figanından» saray halkının çok müteessir 
olduğu ve işte bu teessürle «diri mezâra konulan Pâdişâh-ı zîşânı» tekrar tahta 
çıkarmak için bir takım dedikodular başladığı ve hattâ hal’inde iştirâki ol- 
mıyan Sipahilerin o yolda sözler sarfedip durdukları rivayet edilir : tşte böyle 
bir ihtimali önlemek için Şeyh-ül-îslâmın fetvâsiyle Sultan İbrahim’in «izâle» 
sine karar verilmiş ve bu gün saraya gelen Vezir-i-a’zam Sofu-Mehmet Paşa ve 
Şeyh-ül-îslâm Abdürrahim Efendi ile Yeniçeri-ağası eski pâdişâhın kapalı oda
sını açtırarak cellâd Kara-Ali’yi içeri sokup kemendle boğdurmuşlardır. Sultan



İbrahim’in bafırıp çağırarak devlet erkânını tahkir ettiğinden ve hattâ cellâd 
Kara-Ali korkusundan kaçtığı halde Sadr-ı-a’zamın bizzat yakalajnp dayak atarak 
zorla işini gördürdüğünden bahsedilir.
Hal’inden sonra on gün sağ bırakılan Sultan İbrahim 1615=1024 senesi 5 Teş
rinisani =  13 Şevvâl Perşenbe günü dünyaya gelmiş olduğuna göre, Milâdî tak
vim hesabiyle tam 32 sene, 9 ay, 3 gün yaşajnp 33 yaşının içinde idâm edilmiş de
mektir. idâm tarihi olarak «8 Şa’ban =  28 Ağustos Cuma» gününden de bahsedi
lirse de doğru değildir. Mezan Ayasofya’da amcası Birinci Mustafa’nın yanın
dadır).

23 Teşrinievvel =  5 Şevvâl, Cuma : Kandiya muhâsarasının ablu
kaya takvili.

(Bunun sebebi, Çanakkale-boğazındaki düşman ablukasından dolayı donanmanın 
yardım getirememesi, mahsurlar mütemâdiyen takviye edildikleri halde ot kökle
riyle geçinen Türk askerinde tâkat kalmaması ve bilhassa şiddetli yağmurlarla 
seller yüzünden meterislerin sular altında kalmasıdır. İşte bundan dolayı bahara 
kadar askerini kısmen terhis eden Serdâr-ı-Ekrem Deli-HüsejTi Paşa Kandiya ön
lerinden aynimıyarak «Lazaretto =  Nazarta,, da kışlamıya karar vermiş ve kale
nin etrâfındaki tabyaları da elinde tutmuştur. «Nazarta,, için yukarda bu senenin 
«30 Nisan» fıkrasına ve ikinci Kandiya muhâlsarası için de aşağıda 1649 =  1059 
vukuatının „29/30 Ağustos» fıkrasına bakınız).

28 Teşrinievvel =  10 Şevvâl, Çarşanba: Sultanahmet vak’asmda Si- 
pâhilerin tenkili ve Ağalar saltanatmm başlaması.

(24 Teşrinievvel =  6 Şevvâl Cumartesi günündenberi İstanbul bir ihtilâl havası 
içindedir: Topkapu ve Galata saraylarındaki îç-oğlanlarından bir kısmının her 
cülûsta Sipahi yazılması âdet olduğu halde bu sefer ihmâl edilmeleri ayaklan
malarına sebeb olmuş ve kendilerine bin kadar da Sipâhi iltihak etmiştir. Sultan 
İbrahim’in kanını bahâne ederek Vezir-i-a’zamla Şeyh-ül-îslâmın kaatil sıfatiyle 
idâmlarım istiyen bu cemâat nasihatle yatışmadığı için, bir çok ulemânın fetvâ- 
siyle At-meydamna yürüyen Yeniçeri kuvvetleri Sultanahmet câmiini merkez itti
hâz eden Sipâhileri mağlûb etmiş ve bu kanlı vak’adan itibaren Yeniçeri-ocağı 
artık rakipsiz kaldığı için «Ocak ağalarının bıyığını balta kesmez olmuşudur! 
Başta Arnavut Kara-Murad olmak üzere bu ağaların en mühimleri Boşnak Koca- 
Muslihüddin Arnavut Bektaş ve Kara-Çavuş ismindeki zorbalardır. Sultan îbi’a- 
him’in saltanat ve sefahatine vâris olan bu vatansız devşirmeler bu günden itiba
ren sarayla hükümete hâkim olarak me’muriyetleri müzayede ile tevcihe başla
mışlar, etle ekmeğe varıncaya kadar memleketin bütün ticarî ve İktisadî hayatını 
inhisar altına alıp halkın nafakasmda bile ihtikâra kalkışarak milyonlar kazan
mışlar ve tıpkı Sultan İbrahim gibi samur ve anber safâları sürmiye başlamışlaı- 
dır. Bunların başında bulunan Kara-Murad Ağa bu tarihten iki buçuk ay sonra 
Tenlçeıi-ag:alığ:ına tâjrin edilmiş ve ondan sonra da Vezir-i-a’zam olmuştur. — 
Aşağıda 1651 =  1061 vukuâtımn «3 Eylül» fıkrasına da bakınız).

29 Teşrinievvel =  11 Şevvâl, Perşenbe: Cinci-Hoca’nm idâmı.
(Bu meşhur üfürükçü için 1644 =  1053 vukuâtımn «31 Kânunusâni» fıkrasına ba
kınız. — Cinci-Hoca ilkönce tevkif ve tazyik edilerek defineleripin yerleri söyle
tildikten sonra Mihalıç =  Karacabey kasabasına sürülüp bu gün orada idâm 
olunmuş ve bütün nakdî serveti cülûs bahşişine sarfedilmiştir: 1,958,400 duka
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altım tutan bu bahşişin 1,920,000 altını Cinci’nin parasıdır. Bir çok emlâki de 
zabtedilmiştir).

12 Teşrinisâni =  25 Şevval, Perşenbe : Kara-Haydar-oğlu’nun 
idâmı.

<Sultan İbrahim devrinde Devşirmelerin zulümlerine karşı ısyân ederek Evliya- 
Çelebi’nin rivayetine nazaran Orta-Anadolu’nun «yirmi sancaklık yeri»in silâh 
arkadaşı Katırcı-oğlu Mehmet’le beraber vurup haraca kesen Kara-Haydar-oğlu 
Mehmet Bey Anadolu beylerbeyi Ahmed Paşa’yı maflûb ettikten sonra İsparta’yı 
haraca kesmek istemişse de, oramn müteseHimliğinde bulunan Abaza Kara-Hasan 
Ağa tarafından ânî bir baskınla mağlûb edildikten sonra İltica ettiği bir köyde 
yaralı olarak esir edilip İstanbul’a getirilmiş ve bu gün parmakkapu’da’ asılarak 
idâm edilmiştir: Devşirme zulümlerine ısyân ettikten sonra ister istemez şakavet 
yoluna sapan bu meşhur âsi, kahramanlığına düşmanlarım bile hayran etmiş bir 
gençtir).

1649 =  1059

21 Mayıs =  9 Cumâda-l-ûlâ, Cuma : Vezir-i-a’zam Sofu-Mehmet 
Paşa’nın azliyle Yeniçeri-ağası Kara-Mtırad Ağa’nm ilk sadâreti.

(Mehmet Paşa’nın azline sebeb, pâdişâhın çocukluğundan istifâde ederek dikta
törlüğe kalkışması ve hattâ saltanat hulyâlarına kapılıp Sarayla Ocağın emirle
rini dinlememiye başlamasıdır : 1648 =  1058 vukuatının «28 Teşrinievvel» fıkra
sına da bakınız. İşte bundan dolayı sarayla ocak Sofu Paşa’ya karşı birleşmiş, 1 
Mayıs=^18 Rebî’ül-âhir Cumartesi günü Giri-d’e yardım götürmek için yola çıkarı
lan donanmanın Çanakkale-boğazmdaki düşman abulukasını bozduktan sonra Fo
ça’da Venedik donanmasına karşı uğradığı bir muvaffakıyetsizlik onun taksirin
den mütevellid gösterilip bu gün azil ve hapsedildikten sonra Malkara’ya sürülüp 
bir kaç gün sonra orada boğdurulmuştur. Bu harîs ihtiyarın sadâreti 1648=1058 
senesi 7 Ağustos =  17 Receb Cuma gününden bu güne kadar 9 ay, 15 gün sür
müştür. — Sultan İbrahim’in hal’inde ön-ayak olarak Ağalar saltanatım kuran 
yeni Vezir-i-a’zam Kara-Murad Paşa Arnavuttur : «Fenn-i mekr-ü-hîlede bî-nâzîr» 
olduğundan bahsedilir).

7 Temmuz =  26 Cumâda-l-âhire, Çarşanba: İstanbul üzerine yürü
yen Gürcü-Nebî’nin Bulgıırlu muharebesi.

(Dördüncü Murad’ın kılıcından kurtulmuş Sipâhi zorbalarından olan bu Gürcü- 
Nebî/Abd-ün-Nebî bâzı taşra me’muriyetlerinde büyük bir servet topladıktan 
sonra Niğde’ye çekilip mütegallibeliğe kalkışmış ve nihayet 1648 =  1058 vukuâ- 
tımn ,(28 Teşrinievvel,, fıkrasındaki Sultanahmet vjık’asında tenkil edilen Sipâhi- 
lerin intikamını almak üzere, Konya Sipahilerinden başka gene ayni sene vuku- 
âtının «12 Teşrinisâni» fıkrasında bahsi geçen Katırcı-oğluyla da birleşerek 15 
bin kişilik bir kuvvetle İzmit üzerinden Üsküdar’a doğru yürümiye başlamıştır. 
Vezir-i-a’zam Kara-Murad Paşa’nın kumandasındaki İstanbul kuvvetleriyle Bul- 
gurlu’da karşılaşan Gürcü-Nebî, Osmanlı pişdârım mağlûb eden Katırcı-oğlu’nun 
muvEiffakıyetinden İstifade edemiyerek geri çekilmiş, bir müddet sonra Kırşehir 
sancak-beyi îshak Bey tarafından gaafil avlanarak kesik başı İstanbul’a gönderil
miş ve Katırcı-oğlu da sonradan affedilerek Beyşehri sancak-beyliğine tâyin edil
miştir).
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29/30 Ağustos =  20/21 Şa’ban, Pazar/Pazartesi gecesi: Kandiya’- 
nın ikinci muhasarası.

(Çanakkale-boğazındaki düşman ablukasından dolayı iki senedir yardımsız bıra
kılan Girid’e nihayet bu senenin «21 Mayıs» fıkrasında yola çıkarıldığ'inı gördüğü
müz donanmayla bir mıkdar levazım ve mühimmat gönderilmişse de, Kapdan-ı- 
deryâ Voynuk-Ahmed Paşa Girid’in şanlı serdârı Deli-Hüseyn Paşa’yı kıskandığı 
için hiç bir şey vermeyip kendi başına hareket ederek Suda kalesini muhâlsara 
etmiş ve nihayet bir top güllesiyle kafası koptuğu için gemi kapdanları bütün 
kuvvetleri ve toplarıyla Serdâr-ı-Ekrem’in emrine girmişlerdri. — 1648=1058 vu- 
kuâtiTiın «23 Teşrinievvel» fıkrasında ablukaya tahvilini gördüğümüz Kandiya 
muhâsarası işte bu sayede tekrar kurulabilmişse de, Gazi Hüseyn Paşa’nın şan ve 
şöhretiai çekemiyen İstanbul Devşirmeleri muhâsaranm en şiddetli zamanında 
Girit’deki Yeniçerilerden bin beş yüzünü bir Hatt-ı-Hümâyûnla İstanbul’a aldır
dıkları için, iki ay süren bu ikinci muhâsara da maatteessüf ablukaya çevrilmiştir).
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15 Mart —  12 Kebî’ül-evvel, Sah: Venedik donanmasmm Çanakkale 
boğaamı ikinci defa olarak abluka altma alması.

(tik abluka için 1648 =  1058 vukuatının «24 Mayıs» fıkrasma ve kaldırılması için 
de 1649 =  1059 vukuâtınm ((21 Mayıs» fıkrasına bakınız. — Bu gün 30 gemiden mürek
kep bir düşman filosu boğazın dışmda tekrar bir abluka hattı kurmuş, bu mık- 
dar biraz sonra 36 gemiye çıkarılmış, Osmanlı donanması gene dışarı çıkamıya- 
cak hâle gelmiş ve bu vaziyet İstanbul’a aksedince vüzerâdan Ankebut Paşa bir 
mıkdar askerle Boğaz-hisarı Sedd-ül-bahr muhâfızlığına gönderilmiştir).

5 Ağustos =  7 Şa’ban, Cuma : Vezir-i-a’zam Kara-Murad Paşa’mn 
istifâsiyle Melek-Ahmed Paşa’nın sadâreti.

(Murad Paşa’nm istifâ’sına sebeb, devlet işlerine mütemâdiyen müdâhale eden 
ve keHdisinin eski zorbalık arkadaşları olan Ocak-ağalarıyla geçinememesi ve 
nihayet bu ağaların en nüfuzlusu olan meşhur Bektaş Ağa’nm kendisine haber 
gönderip başını kurtarmak isterse derhal çekilmesi lâzımgeldiğini ihtar etmesi
dir: tşte bunun üzerine Mühr-i-Hümâyûn’u bu gün pâdişaha iâde eden Kara-Murad 
Paşa kendi ricasiyle Budin valiliğine tâyin edilmiş ve onun tavsiyesiyle sadâret 
makamı Bağdad valiliğine henüz tâyin edilmiş olan Abaza Melek-Ahmed Paşa’ya 
tevcih ohınmuştur. — Murad Paşa’nın sadâreti 1649 =  1059 senesi 21 Mayıs =  9 
Cumâda-l-ûlâ Cuma gününden bu güne kadar tam 1 sene, 2 ay, 15 gün sürmüş
tür. İ k İ H C i  sadâreti için 1655 =  1065 vukuâtınm t(ll Mayıs» fıkrasına bakınız. — 
Hoppalığı ve züppeliğiyle mâruf olan yeni Vezir-i-a’zam Ahmet Paşa’nın «Melek» 
lâkabı, gençliğinde semizliğinden kinâye olarak takılan «Malak» lâkabından mu- 
harref gösterilir).

12 Teşrinisani =  18 Zülka’de, Cumartesi : Girid’e gönderilen yar
dım kuvvetlerinin hareketi.

(ikinci Kandiya muhâsarasmm ablukaya tahvili için yukarda 1649= 1059 vuku
atının «29/30 Ağustos» fıkrasına bakmız. Bu ikinci abluka esnâsında Serdâr-ı-



Ekrem Deli-Hüseyn Paşa Kandiya’mn etrafında üç havâle kalesi yaptırmakla 
meşgul olarak mütemâdiyen İstanbul’dan yardım beklemiştir. — Bundan evvel
16 Ağustos =  18 Şa’ban Salı günü varan yardım kuvveti 157 Yeniçeriden ibaret 
bir müfreze ilebir mıkdar para ve eşyâdan ibarettir! — Bu gün 19 gemiyle yola 
çıkarılan 4 bin kişilik yardım kuvveti Çanakkale-boğazının ağındaki abluka hat
tından ustalıkla geçirilerek mevsimin kış olmasına rağmen selâmetle is^ edil
miştir) .

1651 =  1061

3 Kânunusâni =  9 Muharrem, Pazartesi: Girid’e erzak ve na^im - 
mat sevkı.

(Donanmayla gönderilen asker ve mühimmat 21 Muharrem =  14 Kânunusâ» Cu
martesi günü orduya varmış ve bir kaç gün sonra da Hanya limanına Mısır’dan 
on kalyon dolusu erzak geldiğinden, ordu iâşe sıkıntısından kurtulmuştur).

9 Haziran =  19 Cumâda-I-âhire, Cuma : tstiya kalesinin işgali hak
kında haber gdhnesi.

(Kandiya’mn şarkında buluncin bu kalenin etrâfı evvelce işgal edilmiş olduğu için, 
artık tutunamıyacaklarını anhyan muhafızları kaçmış ve kale derhal işç^  edil
miştir).

13 Haziran =  23 Cumâda-l-âhire, Salı: Donanmanın Girid’e hare
keti ve Nakşa =  Naxos bozgunu.

(Bu gün takviye kıt’alarıyla hareket eden 74 gemiden mürekkep donanma Sakız’da 
iltihak eden ve «Bey gemileri» denilen sahil sancak-beylerlnin gemileriyle 150 par
çayı bulduktan ve düşmanla muvvaffakıyetli bir müsâdemeden sonra su aJmak 
için Nakşa adasına uğramış ve limandan gaafil ve dağınık bir halde çıkarken Ve
nediklilerin hücumuna uğramıştır: «Bey gemileri» yedeklerini bırakıp hemen kaç
tıkları için ağır gemiler müşkil vaziyette kalmış, bilhassa rüzgârsızlıktan ha
reket edememiş, altı kalyon dolusu askerle bir çok cephâne, top ve bajrrak düş
man eline geçmiş ve bunlar Girit sularında teşhir edildiği için, teslim olmak üzere 
bulunduklarından bahsedilen Kandiya müdâfileri mukavemetlerine devam etmiş
lerdir).

21 Ağustos =  4 Ramazan, Pazartesi: İstanbul’da esnaf ve halk ihti
lâli. Vezir-i-a’zam Melek-Ahmed Paşa’mn azli ve Siyavuş Paşa’ım  Rk 
sadâreti.

(Bu ihtilâlin sebebi Melek-Ahmed paşa’nın büdce açığını kapatmak ve Ocak- 
ağalannın da keselerini doldurmak için «züyuf akça» bastırıp piyasaya sürerek 
mukabilinde cebren altın toplamıya kalkışmasıdır; Zâten ağır vergiler altında 
ezilen esnafla ahâli zulmün bu derecesine dayanamıyarak bu gün Şeyh-ül-îslâm 
Kara-Çelebi-zâde Abdül-Aziz Efendi’yi önlerine katıp «Bâb-üs-Saâde»ye kadar 
sarayın içine dolmuş, vezir-i-a’zamın azliyle Ağaların idâmı istenmiş ve işte 
bunun üzerine Melek-Ahmed Paşa derhal azledilip Mühr-i-Hümâyûn Kub*»e-yü- 
zerâsından Abaza Siyavuş Paşa’ya verilmiştir. — Büyük-Vâlide Kösem-Suitan
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Ocak-ağalarma istinâden saltanat sürdüğ'ü için Siyavuş Paşa ile Abd-ül-Aziz Efen- 
di’yi halkı aldatıp da^tmıya me’mur etmiş, Ağalar meselesinin ertesi gün halle
dileceğinden bahsederek ihtilâlciler dağıtılmış ve bu suretle o günkü müdhiş teh
likeden kurtulan Ocaklılar o gece el-çabukluğu ile bütün sokak başlarını tutup 
ertesi gün sarayda tekrar topîanmıya gelen esnafla ahâliden bir çoklarını öldü
rerek yeniden vaziyete hâkim olmuşlardır. — Melek-Ahmed Paşa’nın sadâreti 
1650 =  1060 senesi 5 Ağustos =  7 Şa’ban Cuma gününden bu güne kadar tam
1 sene, 17 gün sürmüştür).

2 /3  Eylül — 16/17 Ramazan, Cumartesi/Pazar g ecesi: Kösem - 
Sultan’m öldürülmesi.

(Büyük-Vâlide Kösem-Sultan’la Küçük-Vâlide Turhan-Sultan arasında çok şid
detli bir rekabet vardır : Birincisi Ocak-ağalarına, İkincisi saraydaki adamla
rına istinâd etmektedir. Bu vaziyete nihayet vermek istiyen Kösem-Sultan’m 
Dördüncü Mehmed’i zehirletip yerine başka bir anadan olan kardeşi Süleyman’ı 
iclâs etmek istediği ve bir taraftan da Ocak-ağalarma haber gönderip Turhan- 
Sultan’m adamlarının kellelerini istetmiş olduğu rivayet edilir. Turhan-Vâlide’nin 
nin en mühim adamı olan Baş-Lala Uzun-Süleyman Ağa Büyük-Vâlide’nin bu ter- 
tibâtmı haber almış olduğu için, bu gece Hâs-Odalılardan müsellâh bir cemâatle 
Kösem-Sultan’m dâiresine saldırıp dört pâdişâh devrinde yarım asra yakın bir 
zaman OsmanlI imparatorluğuna hâkim olan ve o sırada 62 yaşında bulunan bu 
meşhur Vâlide-Sultan’ı bir perde ipiyle boğdurmuştur).

3 Eylül =  17 Ramazan, Pazar : Ağalar saltanatınm sonu.

(Bu işde en mühim âmil, yukarıki fıkrada bahsi geçen Süleyman Ağa’dır : Dör
düncü Mehmet onun telkiniyle bu gün Ocak-ağalarım tenkil için Ulemâ ile Si
pahileri saraya dâvet edip «Sancağ-ı-Şerîf»i «Bâb-ı-Hümâyûn» önüne diktirmiş 
ve halkm Sancak altına toplanmasım dellâllarla her semte ilân ettirmiştir. Ule
mâdan da bir fetva alındığı rivayet edilir. Bu vaziyet üzerine can kaygısına dü
şen Yeniçeri neferleri At-meydanmda toplanan ağalarından ayrılıp Sancağın al
tına gelmişler ve Ağalar da artık kaçıp gizlenmekten başka çâre bulamamışlardır. 
Bununla beraber Ramazan’ın sonuna kadar birer birer bulunup hepsi temizlenmiş 
ve işte bu suretle 1648 =  1058 senesi 28 Teşrinievvel =  10 Şevvâl Çarşanba günü 
kurulduğunu gördüğümüz Ağalar saltanatı 2 sene, 10 ay, 6 gün sürdükten .sonra 
bir zenci Harem-ağasının gayretiyle nihayet bulmuştur).

27 Eylül =  15 Şevvâl, Pazar : Vezir-i-a’zam Siyavuş Paşa’nın azliyle 
Gürcü-Mehmet Paşa’nm sadâreti.

(Siyavuş Paşa’nın azline sebeb, yukarıki fıkralarda bahsi geçen ve Ağalar salta
natına nihayet verince Dâr-üs-Saâde ağası sıfatile büyük bir nüfuz kazanan 
Uzun-Süleyman Ağa’mn hâkimiyyetine karşı mukavemet göstermiye başlama
sıdır. Rüşvetle me’muriyet vermek gibi bir bahâneyle azledildiği de rivayet edilir. 
Sadâret müddeti bu senenin 21 Ağustos — 4 Ramazan pazartesi gününden bu 
güne kadar 1 ay, 7 gün sürmüştür. — Azil tarihi olarak «5 Şevvâl=17 Eylül Per- 
şenbe», «5 Zülka’de=20 Teşrinievvel Cuma» ve «15 Zülka’de=30 Teşrinievvel Pa
zartesi» günlerinden de bahsedilirse de doğru değildir. — Doksanlık ve hattâ dok
san beşlik bir ihtiyar olan yeni Vezir-i-a’zam Gürcü-Mehmet Paşa ümmîliği ve 
ahmaklığıyla meşhurdur).

F. ; 27
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1652 =  1062

20 Haziran ^  13 Keceb, Perşenbe : Vezir-i-a’zam Gürcü-Mehmet 
Paşa’nın azliyle Tarhuncu-Ahmed Paşa’nuı sadâreti.

(Cehaleti, hamâkati, bunaklığı ve ümmîliğiyle meşhur olan bu doksanlık Gürcü 
Ağralar saltanatma nihayet veren Dâr-üs-Saâde ağası Uzun-Süleyman Ağa’nın 
her emrini ifâ ederek ve kendisine rakîb addettiği devlet adamlarını sürdürerek 
mevkiini tahkime çalışmaktan başka bir şey yapamamıştır; fakat nihayet aczi 
sarayca da anlaşıldığı için 8 ay, 23 günlük bir sadâret safâsmdan sonra azledil
miş ve yerine iki gün evvel menfadan gelmiş olan eski Mısır valisi Arnavut Tar- 
huncu-Ahmed Paşa tâyin edilmiştir: Tarhuncu Paşa büdce lâjâhalarıyla meş
hurdur).

1653 =  1063 

21 Mart =  21 Rebî’ül-âhir, Cuma : V e ^ -i-a ’zam Tarhuncu-Ahmed 
Paşa’nm idâmiyle Kapdan-ı-deryâ Derviş Mehmet Paşa’nm sadâreti.

(Devleti ıslâh için Sadâret makamını «istiklâl» şartiyle kabul etmiş olan Tarhuncu 
kendisinden evvel rüşvetle servet yapanları Hazine nâmına haraca kesmek, 
masraflarda tasarruf ederek bir çok kimseleri mutazarrır etmek, büdce açığmı 
kapatmak için me’murları vergiye bağlamak ve bilhassa değirmen ve hâne ver
gileri tarhetmek suretiyle pek çok düşman kazanmıştır. Dördüncü Mehmed’in 
irâdesiyle Baş-Defterdar Zumazen-Mustafa Paşa’mn riyâsetinde çalışan mali
yecilerin tertib ettikleri iki büdce lâyihaısına «Tarhuncu lâyihaları» denilir ve 
bunlar bâzı yeni eserlerde Osmanlı devletinin ilk büdcesi gibi gösterilirse de 
doğru değildir ; OsmanlIlarda ötedenberi bütçe «Defter» leri tanzim edilmiş ol
duğu, Tarhuncu lâyihalarından birindeki sarâhatle de sâbittir. Bu lâyihalara 
göre o sırada devletin vâridatı 24 bin yük akça ve masârifi de 25 bin 200 yük akça 
tuttuğıma göre bütçe açığı 1200 yük demektir; on senedenberi tedricen hâsıl olan 
bu açık saray mensuplarının israflarmdan mütevellld olduğu için, bunlar Tar- 
huncu’ya karşı cephe almışlardır. — Bu değişiklik umumiyetle «20 Rebî’ül-âhir 
Nevrûz» gününe müsâdif gösterilirse de «Nevrûz» Milâdî takvimde Martm 21 ine 
müsâdif olduktan başka, gün isminin Cuma gösterilmesi de bunu te’yid etmekte
dir. — Ahmed Paşa’mn idâmına sebeb. Dördüncü Mehmed’i hal’edip kardeşi Sü
leyman’ı iclâs etmek istediği hakkında uydurulan ustalıklı bir iftiradır: pâdişâh 
buna inandığı için Tarhuncu bu gün saraya çağınlıp Mühr-i-Hümâyûn alındıktan 
sonra alel-usul boğdurularak «izâle» edilmiştir. Sadâret müddeti 1652 =  1062 se
nesi 20 Haziran =  13 Receb Perşenbe gününden bu güne kadar tam 9 aydır. — 
Ahmed Paşa’nm en şiddetli düşmanı olan halefi Çerkes-Derviş Mehmet Paşa çok 
silik bir şahsiyyettir).

1654 =  1064

16 Mayıs =  28 Cumâda-l-âhire, Cîumartesi; Çanakkale-boğazı açık- 
larmda deniz zaferi.

(Hammer’in gösterdiği «13 Mayıs — 25 Cumâda-l-âhire» tarihi doğru değildir;
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Kâtib-Çeîebi «Fezleke»de Cumâda-l-âhire’nin 22 sini ve Esfâr-ül-bihâr»ında da 
26 suu gösterir; Naîmâ donanmanın harekâtım gün isimleriyle tâkib ettiği İçin 
daha doğrudur ; Yalnız gün rakamiyle ismi arasındaki bir günlük fark burada 
hakikî takvime göre tashih edilmiştir. — OsmanU donanması Budin valiliğinden 
Kapdan-ı-deryâ olan eski Vezir-1-a’zamIardan Kara-Murad Paşa’nın kumandasın- 
dadır : Tunus, Cezâyir, Trablusugarb ve Mısır gemilerinden başka sâhil sancak- 
beylerinin gemileri de yardıma gelmiştir. Altı saat süren şiddetli bir muharebede 
Venedik donanması 6 gemi kaybetmiş, 3 bin maktul vermiş, Adriyatik baş-amirali 
Prancesco Morosini öldürülmüş, oğlu esir edilmiş. Amiral gemisi batırılmış ve nî - 
hayet mütebâki düşman gemileri perişan bir halde kaçmıştır. — OsmanlI şehîdleri 
500 gösterilir. — Bundan sonra Akdeniz’e açılan Türk donanması îstendil=Tenos 
adasını iki gün yakıp jnktıktan sonra düşman donanmasmın bulunduğu Değir
menlik =  Milo adasına gitmiş ve 12 Haziran =  26 Receb Cuma günü bu adanın 
önlerinde bir top muharebesi olmuşsa da rüzgârın şiddetinden dolayı iki taraf bir
birine yaklaşamamıştır—  Kara-Murad Paşa muhtelif limanlara uğrajap dolaştık
tan sonra bâzı düşman gemilerini batırarak Girid’e ĝ itmiş ve oradan da evvelâ 
İzmir’e, ondan sonra da İstanbul’a gelmiştir. — Tabiî bu vaziyet, ne kadar zaman
dır âtıl duran donanmanın artık biraz mevcudiyet göstermiye başlaması demekitr).
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28 Teşrinievvel =  16 Zülhicce, Çarşanba: Vezir-i-a’zam Derviş 
Mehmet Paşa’nın azliyle Haleb valisi îpşir Mustafa Paşa’nm sadâreti.

(Azıl sebebi Derviş Paşa’mn felce uğrayıp evinden çıkamıyacak hâle gelmesidir; 
Sadâret müddeti 1653=1063 senesi 21 Mart=21 Rebî’ül-âhir Cuma gününden bu 
güne kadar 1 sene, 7 ay, 8 gündür; bâzı menbâlarda görülen «17 Zülhicce Erbeâ» 
tarihi gün ismine nazaran bir gün hatâlıdır. — Yeni Vezir-i-a’zam îpşir/lbşir pa
şa, Anadolu’daki isyanlarıyla meşhur Abaza-Mehmet paşa’nın yeğenidir: 1628 
1038 vuküâtımn «22 Eylül,, fıkrasına bakımz. — Zâhirî bir itâat kisvesi altında İs
tanbul’a karşı ötedenberi kafa tutan Ipşir Paşa’nın vaziyeti aşağıki fıkrada izah 
edilmiştir).
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25 Şubat =  18 Rebî’ül-âhir, Peışenbe : Yeni Vezir-i-a’zam îpşrr 
Mustafa Paşa’nın Haleb’den Üsküdar’a gelişi.

(Sıvaş ve Haleb valiliklerinde etrâfma dâimâ kuvvet toplayıp İstanbul’a karşı 
bir celâli tavn takınan îpşir Paşa açıktan açığa ısyân etmiş olmadığı için üzeri
ne kuvvet gönderilmemiş, fakat mütemâdi bir tehlike teşkil ettiği için İstan
bul’a getirilip el altında bulundurulmak üzere Sadâret makamına tâyin edilmiş
tir ; Ümmîliği ve akılsızlığıyla meşhur olduğu halde bu tevcihteki tehlikeyi sez
diği için, mevsimin kış olmasını ve Anadolu’da yapılacak bir çok ıslâhât bulımduğu- 
nu bahâne ederek yollarda çok vakit geçirmiş, İstanbul’daki Yeniçerilerden kork
tuğu için bir takım parlak vaitlerle Anadolu’daki Sipâhilerden ve diğer eyâlet 
askerlerinden binlerce adam toplamış ve bir çok vilâyetlere kendi tarafdarların- 
dan valiler tâyin etmek suretiyle bir takım emniyet tertibâtı kurmuştur. Gelmesi 
daha fazla gecikeceği halde üstüste giden Hattı-ı-Hümâyûnlar üzerine nihayet bu 
gün Üsküdar’a vâsıl olup iki gün kalmış ve tâjâninden tam dört ay sonra parlak 
bir alayla İstanbul’a geçip işe başlamıştır).



11 Mayıs =  5 K«ceb, Sah : Vezir-i-a’zam Ipşir Paşa’nm idâmiyle 
Kapdan-ı-deryâ Kara-Murad Paşa’mn ikinci sadâreti.

(îpşir Paşa’mn Anadolu’dan parlak vaitlerle İstanbul’a şahsî muhâfız şeklinde 
getirdifi Sipahiler Hazine müşkilâtmdan dolayı tatmin edilemedikleri için Pa- 
şa’ya karşı Yeniçerilerle birleşmişler ve Kara-Murad Paşa’nın idare ettiği, muha
liflerin teşvikiyle bir gün evvel At-meydamnda toplanıp Vezir-i-a’zamın kellesini 
istemişlerdir : Bunların ayaklanmasma sebeb olarak îpşir Paşa’mn Anadolu’dan 
Segban vesaire kuvvetleri getirip kendilerini imhâ edeceğine inandırılmış oldukla
rından da bahsedilir. îpşir Mustafa Paşa bu vaziyetten isti’fâ ile kurtulacağrım zan
netmişse de sarayda tevkif edilmiş ve At-meydanında bu gün tekrar toplanan 
Yeniçerilerle Sipâhiler idamında ısrâr ettikleri için «kaydi görülüp» kesik başı 
âsilere gönderilmiştir. Sadâret müddeti 1654 =  1064 senesi 28 Teşrinievvel =  16 
Zülhiece Çarşanba gününden bu güne kadar 6 ay, 14 gündür; İstanbul’a muvasala
tından 2 ay, 12 gün sonra idâm edilmiştir. îpşir Paşa’nın Sadâret makamında Çer
keş elbisesi giyecek kadar Abazalığına bağrlı olduğ;undan bahsedilir! — Halefi Ka- 
ra-Murad paşa’nın ilk sadâreti için 1649=1059 vukuâtının «21 Majns» fıkrasına 
bakınız).

19 Ağustos =  16 Şevval, Perşenbe: Vezir-i-a’^ m  Kara-Murad Pa- 
şa’nm azli yahut isti’fâsı ve Ermeni-Süleyman Paşa’nm sadâreti.

(Yeniçerilerle Sipâhilerin mevcudlannı birer misli fazlalaştırdıg:ı halde Hazine 
müşkilâtmdan dolajn tahsisatlarına karşılık bulamadığı için isti’fâ ettiğinden 
veyahut îpşir Paşa’nın idâmı üzerine Anadolu’da çıkan bâzı karışıklıklara mü- 
sebbib gösterilerek azledildiginden bahsedilen Murad Paşa’nın bu ikinci sadâreti 
bu senenin 11 Mayıs =  5 Receb Salı gününden bu güne kadar 3 ay, 9 gün sür
müştür. — Kubbe-vezirliğ:inden Sadr-ı-a’zam olan halefi Süleyman Paşa Malat
yalI bir Ermeni dönmesidir: Bu âciz adamın «adem-i şuûr»undan bahsedilir!».
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28 Şubat =  3 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi : Ermeni Süleyman Paşa’nın 
azliyle Girit serdârı Gazi Deli-Hüseyn Paşa’mn sadâreti.

(Selefinin sebeb olduğ-u malî buhran içinde askerin «mevâcib»ini ancak «müsâ- 
derât ve müdâyenât» İle ve hattâ «züyûf akça»yla tesviye edebilen Süleyman Pa
şa aczinden dolayı azledilip yahut isti’fâ edip Mühr-i-Hümâyûn Girid’in şanlı ser
dârı Deli-Hüseyn Paşa’ya gönderilmiştir; Hüseyn Paşa için 1646=1055 vukuâtının 
«2 Şubat» fıkrasına bakınız).

4 Mart =  8 Camâda-l-ûlâ, Cumartesi : «Vak’a-i vakvâkıyye» yahut 
«Çınar vak’ası».

(Arapçanın «Vakvâk» kelimesi yüz arşın yükseklifinde efsânevî bir ağ:aç ismi
dir. Bu ağacın insan başı şeklindeki yaprakları rüzgârda birbirine dokundukça 
«vak, vak» gibi bir ses çıkardığrı için bu isim verilmiştir; hakikatte Hindistan 
cevizinin ağacı olduğ:undan bahsedilir. Bu gün başlayıp beş gün süren isyanda



idâm edilenler Sultanahmet’dekl meşhur çınar ağacına asıldıkları için o çınar 
Vakvâka benzetilmiştir. — Isyâmn sebebi, yukarıki fıkralarda gördüğ-ümüz Ha
zine buhranından dolayı asker ulufelerinin «züyûf akça» denilen mağşuş para
larla verilmesi ve esnafın da bakır nisbeti gümüşünden çok fazla olan bu pa
ralan kabul etmemesidir, işte bundan dolayı bu tarihten bir gün evvelki Cuma 
günü Sipahiler Yeniçeri-odalarına gidip onlarla birleşmişler ve geceyi müzâkerey
le geçirdikten sonra devletin bütün vâridâtını yutarak servet yapan saray 
ağalarıyla hükümet erkânından otuz kişinin isimlerini bir liste hâlinde tesbit 
edip bu gün At-meydanmda toplanarak pâdişahtan hem bunların kellelerini, hem 
«Ayak dîvânı» yapılmasını istemişlerdir. Bâzı aziller ve tâyinlerle ve bilhassa na
sihatle yatışmıyan âsiler Pazar günü Alay köşkünün penceresine gelen genç pâ
dişâhı saleplerinin kabulüne mecbur ettikleri için, kelleleri istenilen saray ve hü
kümet adamları o günden itibaren birer ikişer ele geçirilip idâm edilmiş ve ceset
leri Sutanahmet’deki çınara baş-aşağı asılıp teşhir edilmiştir; bunların içinde 
Vâlide-Sultan’ın servet ve nüfuziyle meşhur müsâhibesl «Meîekî-Usta» isminde 
bir kadın da vardır, idâmlar tamamlanmcaya kadar Vak’a-i-vakvâkıyye devam et- 
ıniş, beş gün dükkânlar kapanıp umumî hayat durmuş ve ancak 12 Cumâda-l-ûlâ=:
8 Mart Çarşanba günü ikindididen sonra âsiler dağılmıştır).

5 Mart =  9 Cumâda-l-ûlâ, Pazar : Bir günde iki sadâret tebeddülü.

(Yukarda bu senenin «28 Şubat» fıkrasında tâyinini gördüğümüz Deli-Hüseyn 
Paşa’nın bu gıyabî sadâreti ancak 6 gün sürmüş ve bu ĝ ün onun yerine Vak’a-i- 
Vakvâkıyyede parmağı olduğundan bahsedilen Sadâret-Kaymakamı Arnavut 
Zurnazen-Mustafa Paşa tâ3ân edilmişse de asker istemediği için dört saat sonra 
azledilip Sadâret makamı Silistre valiliğinde bulunan eski Vezir-i-a'zamlardan 
Siyavuş Paşa’ya tevcih edilmiştir : Bunun için 1651 =  1061 vukuâtmın «21 Ağus
tos» fıkrasına bakınız).

26 Nisan =  2 Receb, Çarşanba : Vezîr-i-a’zam Siyavuş Paşa’nın 
ölümü ve Boynu-eğri Mehmet Paşa’mn sadâreti.

(Bir akşam evvel ölen Siyavuş paşa’nın bu ikinci sadâreti bu senenin 5 Mart =
9 Cumâda-l-ûlâ Pazar gününden bu güne kadar ancak 1 ay, 22 gün sürmüştür. — 
Şam valiliğinden Vezir-i-a’zam olan «Cânik Türkmenlerinden» Boynu-eğri/Boy- 
nu-yaralı Mehmet Paşa’nın lâkabı muhtelif muharebelerde aldığı kırk yaradan 
birinin boynunda olmasından kinâyedir).

26 Haziran =  4 Ramazan, Pazartesi : Çanakkale-boğazmm önlerin
de donanma bozgunu ve Bozcaada, Semendirek ve Limni adalarmm düş
man eline geçmesi.

(Boğaz medhalini abluka etmiş olan Venedik donanmasına karşı Kapdan-ı-deryâ 
Ken’an Paşa kumandasında çıkan 79 yahut 86 veyahut 100 gemiden mürekkep 
OsmanlI donanması muhalif bir rüzgârla karşılaşıp solundaki Anadolu sâhiline 
sürüklenmiş, gemiler birbirine çatmış, bir çokları sığlıkta karaya oturmuş ve 
bu sırada şiddetli bir düşman ateşi Türk donanmasının hemen hiç harbetme- 
den mahvolmasına sebeb olmuştur ; Ancak 14 veyâ 16 yahut 19 veyahut 21 ge
mi kurtulabildiğinden bahsedilir; düşmanın eline 1000 topla bir çok tüfek ve 
cephane de geçmiştir. Venediklilerin zâyiâtı 3 büyük, 2 küçük gemiden ibaret 
gösterilir. İkinci ciltte 1571=979 vukuâtmın „7 Teşrinievvel» fıkrasında gördü
ğümüz «Sıngm-donanma harbi,, ndenberi en büyük deniz felâketi sayılan bu
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müdhiş bozgun düşmanın Bozcaada, Semendirek ve Llmni adalarını kolayca iş
gal edip Istanbul-Girit yolundan başka pâyıtahtın Akdeniz’den lâşe yolunu da 
kesmiş, İstanbul heyecan içinde kalmış ve hattâ bâzı aileler Anadolu’ya hicret 
etmiştir).

15 Eylül s= 26 Zülka’de Cııma: Vezir-i-a’zam Boynu-eğri Mehmet 
Paşa’nm azliyle Köprülü-Mehmet Paşa’nm sadâreti.

(Doksanlık bir pîr olan Boynu-eğri’nin azline sebeb, yukarıkl fıkrada gördüg^ümüz 
umumî heyecandan istifâde eden muhaliflerinin Çanakkale felâketinden kendisini 
mes’ul göstermeleri ve bilhassa Vâllde-Sultan’a Köprülü’nün devleti bu felâketten 
kurtarabilecek yegâne adam olduğunu telkin etmiş olmalarıdır. — Boynu-eğri 
Mehmet Paşa’nın sadâreti bu senenin 26 Nisan =  2 Receb Çarşanba gününden bu 
güne kadar 4 ay, 19 gün sürmüştür. — Trablusuşam valiliğinden ma’zul olan Köp
rülü-Mehmet Paşa Amavuttur: Son derece hunhâr olan bu 75 lik yahut 85 lik 
harîs ihtiyarın tâyininden bir akşam evvel Vâlide-Sultan'la görüşüp vazifesine 
kat’iyyen müdâhale edilmemek şartiyle sadâreti kabul ettiğinden bahsedilir).
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19 Temmuz =  7 Şevval, Perşenbe ; Venedik donamnasmm Çanak- 
kale-boğazı önlerinden kaçırılması.

(Sipâhi zorbalarım tedib bahânesiyle 4 bin kişinin kamna girip şahsî muhalifle
rini tedhiş siyasetiyle sindirerek işe başlıyan yeni Vezir-i-a’zam Köprülü-Mehmet 
Paşa Çanakkale-boğazamn düşman ablukasmdan kurtanimasma me’mur edile
rek Serdâr-ı-Ekrem olmuş ve 2 Ramazan — 14 Haziran Perşenbe günü Çırpıcı 
çayırındaki karargâhından hareketle Gelibolu’dan Çanakkale’ye geçmiştir ; Ken
disinden bir hafta evvel hareket etmiş olan donanma da oradadır. Bütün hazarlık- 
1ar bittikten sonra 5 Şevvâl =  17 Temmuz Salı günü boğazdan çıkan donanma üç 
gün sırayla harbe tutuşmuşsa da gemilerdeki Yeniçerilerin karaya çıkmalarından 
dolayı hiç bir muvaffakiyet gösteremedikten başka bir takım zayiata da uğra
mış, fakat nihayet bu üçüncü günü Kumbumu kalesi topçularından Kara-Meh- 
med’in attığı bir gülle Osmanlı menbâlarında «Kör-Kapdan» denilen Venedik ami
rali Mocenigo’nun gemisine isâbetle cephâneliğini patlattığı için amirali de, ami
ral gemisinin de berhâva olması düşman donanmasının bozgun bir halde kaçma
sına sebeb olmuş ve sırf işte bu tesadüf eseri yüzünden boğazın önü açılıp Köprülü 
muzaffer sayılmıştır!).

31 A ğu stos/l Eylül =  21/22 Zülka’de, Cuma /  Cumartesi gecesi: 
Bozcaada’mn istirdadı.

(Yukarıki fıkrada gödüğümüz umulmaz muvaffakiyetten 26 gün sonra 4 Zül
ka’de =  14 Ağustos Salı günü Köprülü-Mehmet paşa karargâhını karşı yakaya 
geçirip Bozcaada’nın tam karşısındaki Çay-ağzı mevkiine gelmiş ve orada ha
zırlıklarını bitirdikten sonra 15 Zülka’de =  25 Ağustos Cumartesi günü donanma
nın himâyesinde ve Kurt Paşa kumandasında adaya asker çıkarmıştır. — Boz
caada kalesini muhasara ederken mütemâdiyen takviye edilen Türk kuvvet
leri bir baskın ve bir de huruç hareketinde düşmana bir çok zâyiat verdirdik



ten sonra Venediklilerin daha fazla mukavemet ümidi kalmadığı için, bu gece 
kaleyi bir lâğımla tahrib edip kasabayı ateşliyerek gemilerine çekilip gitmişler
dir. — Bu muvaffakiyet üzerine derhal tahkim edilen adaya kuvvetli muhafız 
kıt’alan bırakılmış ve Kapdan-ı-deryâ Topal-Mehmet Paşa da Limni’nin istirdadı
na me’mur edilmiştir. — Bozcaada’nın istirdâdınndan dolayı İstanbul’da üç gün 
üç gece şenlik yapıldığı rivayet edilir).

24 Eylül =  15 ZiUhicce, Pazartesi: Kâtib-Çelebi’nin ölümü.

<Türk ilmine Garp kültürünün kapısını açan Kâtib-Çelebi’nin asıl ismi Mustafa’
dır; Abdullah isminde bir sipahinin oğludur; kendi ifâdesine nazaran 1017 =  1609 
senesi Zülka’de =  Kânunusâni/Şubat ayında İstanbul’da doğmuş olduğuna göre. 
Milâdî takvim hesabiyle 48 sene, 8 ay kadar yaşayıp 49 yaşının içinde ölmüş de
mektir; «füc’eten» öldüğü rivayet edilir. Hacc’e gitmiş ve Baş-Muhâsebe kalemin
de ikinci halifelik etmiş olduğu için me’muriyet arkadaşları arasmda «Hacı-Halî- 
fe» ve ilim âleminde de «Kâtib-Çelebi,, lâkaplarıyla amlmış ve müsteşrikler ara
sında da «Hacı-Halîfe» lâkabı «Hacı-Kalfa» şeklini almıştır. Mezarı Vefâ’da, Zey-̂  
reğe inen caddenin sol tarafında kendi ismi verilen ve sonradan yanan bir mektep 
sâhasmdadır. ölüm tarihini 1068 gösteren rivayet yanlıştır. — Kâtib-Çelebi’nin en 
mühim eserleri «Keşf-üz-zunûn», «Cihan-nümâ», «Takvîm-üt-tevârîh„, «Fezleke», 
«E3sfâr-ül-bihâr» ve «Mîzân-ül-hak» gibi muhtelif ilimlere âid te’lifâtıdır: Bunlardan 
«Mîzân-ül-hak), din taassubuna karşı yazılmış çok mühim bir risâledir. Bâzı eser-- 
leri muhtelif Garp dillerine terceme edilmiştir; Her halde bu büjrük adam Garp 
kültüründen aldığmı çok fazlasiyle iâde etmiş sayılabilir).
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15 Teşrimsâni =  8 Safer, Perşenbe : Um ni adasının istirdâdk.

(Bozcaada muvaffakiyetinden sonra Limni’ye gönderildiğini 1657 =  1067 vukuâ- 
tınm «31 Ağustos/l Eylül» fıkrasmda gördüğümüz Kapdan-ı-deryâ Topal-Meh- 
met paşa dört bin askerle adaya çıkıp sarp bir kayanın üstünde bulunan kaleyi 
63 gün muhasara etmiş, etrafda bulunan tepelere toplar çıkararak şiddetli bir 
havale ateşi açmış ve mahsurların deniz yolundan bütün muvâsalalanm kes
miştir. Bu vaziyette daha fazla dayanamıyacaklarmı anlıyan Venedikliler nihayet 
bu gün «vire ile» teslim oldukları için canlarma dokunulmamışsa da, mukavele 
mucibince bütün malları zabtedilmiştir).

7 Kânunuevvel =  1 Rebî’ül-evvel, Cuma : Kara-Çelebi-zâde Abd-ül- 
Aziz Efendi’nin lölümü.

(Menfi bulunduğu Bursa’da ölen büyük müverrih Şeyh-ül-Islâm Abd-ül-Aziz E- 
fendi İstanbulludur ve Rumeli Kazaskeri Kara-Çelebi-zâde Hüsâmüddin Efendi’
nin oğludur. En meşhur eserleri bir Enbiyâ ve tslâm tarih-i-umumîsi olan «Rav- 
zat-ül-Ebrâr»iyle Kanunî devrine âit «Süleyman-nâme»sidir : İkisi de matbûdur. 
İnşâsmın mustalahlığıyla mârûf olan Abd-ül-Aziz Efendi Bursa’da «Ravzat-ül- 
Ebrârı,m bu sene vukuâtına kadar bir zeylini de yazmışsa da basılmamıştır. — 
1000 =  1591 - 1592 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre Milâdî takvim hesa
biyle 65 - 66 yaşlarında ölmüş demektir).



1658 =  1068

23 Haziran =  22 Ramazan, Pazar : Vezir-i-a’zam Köprülü-Mehnaet 
Paşa’nm Erdel serdârlığı.

(Bir müddettenberi Lehistan tahtını ele geçirmiye çalışan Erdel =  Transyivania 
prensi Goerges Rakoczy’nîn vaziyeti için 1636 =  1046 vukuatının «3 Teşrinievvel» 
fıkrasına bakınız. Maksadına ermek için İsveç’le ittifak ederek müstakil bir 
hükümdar gibi davranan bu âsi prense karşı bundan biraz evvel Kınm ham 
sevkedilip memleketi istilâ ettirilmişse de bir türlü yola gelmek bilmiyen Ra- 
koczy kendi havasından vazgeçmeyip Eflak ve Bofdan voyvodaları Ştefan ve 
Konstantin’le ittifak edip onları da baştan çıkardığı için azledilmiş ve voyvodalar 
da değiştirilip Eflak’a Mihnea isminde bir Rum ve Bofdan’a da Ghika isminde bir 
hıristiyan Arnavut tâyin olunmuştur. Fakat âsiler bu değişiklikleri kabul etme
yip isyanlarında devam ettikleri için, Edirne’de bulunan Dördüncü Mehmet bu 
gün şehir hâricindeki karargâhta Köprülü’yü Serdâr-ı-Ekremlikle Erdel seferine 
me’mur ederek hil’at giydirmiştir).

1 Eylül =  3 Zülhicce, Pazar: Erdel’in kapısı vaziyetinde bulanan 
Jenoe =  Yanova kalesinin harbsiz tesîim olması.

(Umumiyetle «1 Zülhicce =  30 Ağustos Cuma» tarihinden bahsedilirse de, o gün 
ordunun muvasalat günüdür : Ertesi akşam asker meterislere girmiş ve bu sabaJı 
da o kadar büyük bir orduya mukavemet edemiyeceğini anlıyan mahsurlar beyaz 
bayrak çekip harbetmeden teslim olmuşlardır. — Bu sefere iştirak emrini almış 
olan Kırım hanı Dördüncü Mehmet-Giray’ın 200 bin Tatar askeriyle Brdel’in 
Weissenburg sancağına akın ederek 150 bin yerliden 100 binini kılıçtan geçirip 
50 binini esîr ettiğinden bahsedilir. — Yukanki fıkrada zikri geçen âsi Rakoczy 
kaçmış, yerine Bark-Czaî isminde bir asilzâde tâyin edilmiş ve bununla yapılan 
muahede mucibince Jenoe =  Yanova, Sebes =  Şebeş ve Logosch =  Ijogoş şehir
leri Türkiye’ye ilhak edildikten başka Erdel’in 15 bin altınlık haracı 40 bine çıka
rılmış ve aynca «elli bin g^ruş» harb tazminâtı da kabul ettirilmiştir: Aşağıda 
1660 =  1070 vukuatının «23 Mayıs» fıkrasına da bakınız).
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13 Teşrinisani =  16 Safer, Çarşanba : Köprülü’nün sadâretine kar
şı Haleb valisi Abaza Kara-Hasan Paşa’nın idareşsindeki Anadolu valiler 
ittifakmın ısyâmnı t«nkil etmek üzere Dördünc.ü Mehmed’in Vezir-i-a’- 
zamla beraber Üsküdar’a geçişi.

(Müdhiş bir hunhâr olan Köprülü’nün sadâreti bu millete çok pahalıya mal ol
muştur ; 1657 =  1067 vukuâtının «19 Temmuz,, fıkrasında gördüğümüz gibi, iş 
başına gelir gelmez Sipahi zorbalarının te’dibi bahanesiyle dört bin kişinin ka
nına giren Mehmet Paşa o tarihteki Boğaz seferinden Edirne’ye dönerken Ye
niçerileri ve Edirne ile Erdel seferinde Sipâhilerle bir çok paşaları kılıçtan ge
çirmiş, «Tunca suyu leş ile dolmuş», başlarını kurtarıp kaçanlar Anadolu’ya can 
atıp Haleb valisi Abaza-Hasan Paşa’nın maiyyetinde toplanmıştır : 1648=1058



vukuatının «12 Teşrinlsâni» fıkrasında gördüğümüz Kara-Haydar-oğlu’nu ten
kilinden itibaren parlıyan Haşan Paşa 1655 =  1065 tarihinde idâm edilen Vezir-i- 
a’zam Abaza Ipşir Paşa’nm intikamını almak için ısyân ettikten sonra ilkönce 
vezâret payesiyle Diyarbekir ve ondan sonra da Haleb valiliğ:ine tâyin edilmiş 
eski bir âsidir. Köprülü’nün kendisi gibi dik-başlı valileri yaşatmıyacag:mdan emin 
olan Haşan Paşa yukarıki fıkrada gördüğümüz Erdel seferine iştirâk emrini alın
ca iet« bundan dolayı itâat etmemiş, kendisi gibi başlarından korkan 15 ma’zul ve 
mansub validen başka 50 kadar sancak-beyiyle birleşip Osmanlı tarihinin en bü
yük isyan hareketlerinden birinin başına geçmiş ve Erdel seferine iştirâk için 
Köprülü’nün azliyle idamını ve isyan arkadaşlarından Şam valisi Tayyâr-zâde Ah- 
med Paşa’nın sadâretini pâdişaha yegâne şart olarak arzetmiştir. Sultan Mehmet 
bu şartı kabul etmeyince Haşan Paşa’mn Anadolu ve Rumeli’yi iki devlete ayırıp 
paylaşmak teklifinde bulunduğundan bile bahsedilir! Bu sırada garbe doğru iler- 
llyen isyan ordusu nihayet Bursa önlerine dayanmıştır. Bu müdhiş vaziyetten te
lâşa düşen Dördüncü Mehmet Diyarbekir valisi Murtazâ paşa’yı tenkil kuvvetleri 
serdârlığma tâyin etmiş, Sadâret-Kaymakamı Ken’an Paşa’yı Bursa muhâfızhğına 
göndermişse de o bile âsilere iltihak etmiş ve kendisi de Erdel seferinden derhal 
geri çağırdığı Köprülü ile beraber bu gün Üsküdar karargâhına geçmiştir).

11 Kânunuevvel =  15 Kebî’ül-evvel, Çarşanba: Hükümet ordusu
nun n«ııı bozgunu.

{Köprülü’ye karşı bütün efkâr-ı-umumiyyenin «Müeyyed min ind-IHâh» sajnlan 
Abam-Hasan Paşa’ya tarafdâr olduğundan bahsedilir : Hattâ Üsküdar karargâ
hındaki askerler bile Veziri-i-a’zam için kan dökmek İstemediklerinden ve zorla 
harbe götürüldükleri takdirde Köprülü’yü Haşan Paşa’ya teslim edeceklerinden 
bahsettikleri için seferden vazgeçilmiş, İstanbul’dan gönderilen kuvvetlerle Ser
dâr Murtazâ Paşa’nın harekete geçmesi kararlaşmış ve Köprülü-Mehmet Pa
şa kendi yüzünden kan dökülüp memleketin harâb olmasına meydan vermemek 
için hemen isti’fâ etmek lüzumunu hayâlinden bile geçirememiştir! — Murtazâ 
Paşa’mn Konya’ya doğru ilerlediğini Bursa önlerinde haber alan Haşan Paşa da 
o tarafa doğru hareket edip Ilgın civârında pusular kurmuş ve işte bu pusulara 
düşen hükümet kuvvetleri bir hamlede mağlûb olunca Serdâr Murtazâ paşa kıhç-i 
artıklarıyla Afyon-Karahisan’na çekilmiştir. — Bu muharebede Köprülü’nün sa
dâret hırsı uğrunda iki taraftan sekiz bin insan telef olduğu rivayet edilir. — Kı
şın şiddetine rağmen Afyon’a asker ve mühimmat gönderilerek Murtazâ Paşa 
tekrar takviye edilmiştir).

39 Kânunuevvel ;=  3 Rebî’üi-âhir, Pazar : Girid’in şanh serdârı 
Gazi Deli-Hüseyn Paşa’mn bütün milleti mâtem içinde bırakan haksız 
idâmı.

{O devrin yegâne millî kahramanı olan ve «şöhreti âlemgîr» olduğundan ve bil
hassa «Küffâr ile muharebede erlikleri beyn-en-nâs dâstân olmağla azîm iştihar 
tahsil» ettiğinden bahsedilen bu büyük Türk hunhar Köprülü’nün istirkabına 
kurban olmuştur : 12 buçuk sene kadar Girit’de her türlü mahrumiyyetlere 
ve yardımsızlığa rağmen Türk fütuhat dairesini genişletip sağlamlaştıran 
Deli-Hüseyn Paşa o muazzam şöhretiyle Köprülü’yü gölgede bırakan en parlak 
şahsiyyet olduktan başka 1656==1066 tarihinde 6 gün Sadâret makamına da tâyin 
edilmiş olduğu için. Köprülü nazarında mevcudiyyetine tahammül edilemiyecek 
en müdhiş rakîp demektir; işte bundan dolajn Şeyh-ül-lslâm Bolulu-Mustafa
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Efendi’den. bir idâm fetvâsı istemişse de alamamış, bunun üzerine Hüseyn Pa- 
şa’yı Girit serdârlığmdan Deryâ-Kapdanlıfına ve bu tarihten 25 gün evvel de 
Rumeli beylerbeyliğine naklettirdikten sonra Filibe kadısı Sülesanan Eföidi is
mindeki ahlâksız softaya gizlice talimat verip aleyhine bir şikâyetnâme tanzim' 
ettirerek pâdişâhı kandırmış ve hemen Hüseyn Paşa’yı İstanbul’a dâvet ettirip 
iki g^n Yedi-kule zındamnda kapattırdıktan sonra bu gün boğdurarak Id&m et
tirmiştir! Dördüncü Mehmet İçin de, Köprülü için de silinmez bir leke teşkil eden 
bu müdhiş zulüm «âmme-i halk»ı yıllarca müteessir etmiş, evlerde, sokaklarda ve 
bütün şehirlerde her kes merhuma rahmet ve kaatillerine lâ’net okumuştur).
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16/17 Şubat = ; 23/24 Cumâda-l-ûlâ, Pazar/Pazartesî g e c ^ : Aba- 
za-Hasan Paşa’mn idaresinde İstanbul hükümetine ısyân eden Anadolu 
valilerinin Haleb’de hileyle idâmı.

(Yukarıkl sene vukuâtının «11 Kânunuevvel» fıkrasında gördüğümüz Hgın muha
rebesinden sonra Haşan Paşa kışı geçirmek için Haleb’e doğru gitmişse de şehre 
giremediği için Kilis ve Antep havâlisinde barınmak mecburiyetinde kalmıştır : 
Bunun sebebi, İstanbul hükümetinin gönderdiği bir mOteselîimi Haleblilerin şehre 
kabul edip âsilerden yüz çevirmesi ve bunun üzerine Serdâr Murtazâ Paşa’nın da 
gelip Haleb’e yerleşmiş olmasıdır. Kışın şiddetinden ve bilhassa iâşe buhrâmndan 
çok sıkıntı çeken isyan ordusundan bâzı zâbitlerin bu sırada gizlice elde edildiğin
den bahsedUir: Murtazâ paşa’mn elde ettiği bu zâbitler Abaza-Hasan Paşa’jn 
«Eman-nâme» ile dehâlete iknâ etmişler, eman-nâmeleri derhal getirmişler ve işte 
bu suretle iâşe buhrâm yüzünden bütün paşalar İstanbul serdârımn verdiği 
«Emân-Ullâh»a inamp şehre girmişlerse de şereflerine verilen ziyafetlerden sonra 
yatsı vakti abdest almak için kollarını sıvadıkları sırada üzerlerine kılıç ve han
çer «üşürülüp» hepsi öldürülmüş ve kesik başlarına yaftalar takılarak İstanbul’a
31 kelle gönderilmiştir! Bu muvaffakiyet üzerine Köprülü-Mehmet Paşa Anadolu’
ya müfettiş olarak Boşnak İsmail Paşa ismindeki zâlim veziri göndermiş, Üskü
dar’dan «Arabistan hudûduna değin» tesadüf edilen «şüpheli» insanlamn hepsi 
idâm edilmiş, her gün Topkapu sarayına 20 - 30 kelle gelmiye başlamış, bu şenâat 
bir sene sürmüş ve netice olarak bir Amavudun sadâret hırsına 10 -12 bin Türk 
kurban edilmiştir! — Bu sırada Antalya’da ısyân eden ve «Kör-Bey» denilen Mus
tafa Paşa ile Mısır’da ısyân eden Çerkes-Mehmet de tenkil ve idâm edilmişlerdir).

12 Temmuz =  21 Şevval, Cumartesi: Konotop zaferinde Kus ordu
sunun imhası.

(Konotop kalesi Çernigof’un 153 kilometre garbindedir. — Lehistan’la Rusya 
arasında müstakil bir devlet kurmak istediğinden bahsedilen Kazak hetmanı 
Vygovski/Wichowski Kuşlara karşı Kırım ham Mehmet-Giray’dan istimdâd et
miş, Mehmet-Giray derhal hareket ederek Kazaklara âid olup Ruslar tarafın
dan muhâsara edilen Konotop kalesine yürümüş, yolda OsmanlIlardan da bir 
yardım kuvveti almış ve ilkönce büyük bir Rus kuvvetini mağlüb ettikten 
sonra kalenin önlerinde Prens Trubeçkoy kumandasındaki Rus kuvây-ı-külliy- 
yesini son neferine kadar kırmış ve ondan sonra da Rusya’nın içerilerine akın



cı kollan salmıştır: Bu seferde 120 bin Rus kırılıp 50 bin de esir alındığı rivayet 
edilir. — 1660 =  1070 tarihine müsâdif gösteren rivayet yanlıştır).
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12 Teşrinisâni =  26 Safer, Çarşanba : E flak isyanının tenkili.

(1658 =  1068 vukuatının «23 Haziran» fıkrasında isyanını gördüğümüz Erdel 
prensi Rakoczy ile ittifak ederek Ibrall, Yerköyü ve Tergovişte Türklerinden baş
ka Türk tarafdân boyarları bile küıçtan geçirdikten sonra Boğdan’a da saldırıp 
oranın Ghika ismindeki amavut voyvodasım kaçıran Eflak beyi Mihnea’ya karşı 
sevkedilen Silistre valisi Can-Arslan Paşa ile Elbasan sancak-beyi Ahmed Bey 
Kınm hamndan 50 bin kişilik bir yardım kuvveti alarak Mihnea’yı mağlûb etmiş
ler ve Eflak’ın merkezi olan Tergowiseht ;=  Tergovişte kalesini tahrip edip voy
vodalık merkezini Bükreş’e naklettirmişlerdir. Bu muvaffakiyet üzerine Eflak 
voyvodalığına Mihnea’nın Boğdan’dan kaçırdığı Ghika tâyin edilmiştir).

1660 =  1070

23 Mayıs =  13 Bamazan, Pazar : A si EM el prensi B a ^ oc^ ’nin 
Szamos boylarında tenkili.

(Bir gün evvelki ve bir gün sonraki tarihler de rivayet edilir. — 1658 =  1068 vu- 
kuâtımn «23 Haziran,, ve «1 Eylül» fıkralarmda ısyânından bahsettiğimiz Er
del =  Transyivania prensi Rakoczy o zaman kaçmışsa da biraz sonra tekrar ge
lip AvusturyalIların yardımıyla halefi Bark-Czaî’a karşı mücâdeleye giriştikten 
başka Szathmar, Kallo, Tokaî ve Grosz-Wardein =  Varat kalelerim AvusturyalI
lara işgal ettirmiş ve bir taraftan da yukanki fıkrada isyanını gördüğümüz Eflak 
voyvodası Mihnea ile ittifak etmiştir: Eflak üzerine asker sevkedilirken Rakoczy’ye 
karşı da Budin beylerbeyi Seydi-Ahmed Paşa kumandasında bir ordu gönderilmiş 
ve âsi prensle bu gün yapılan son ve kat’î muharebe Szamos nehrinin sağ sâhilin- 
de ve Klausenburg ile Szamofalva arasında Türk ordusunun parlak bir zaferiyle 
neticelenerek Edirne’de bulunan Dördüncü Mehmed’e dört bin kelle gönderilmiştir. 
Harb meydanından yaralı kaçan Rakoczy Varat kalesine gidebilmişse de 18 gün 
sonra orada ölmüştür. — Bu muvaffakiyet üzerine Bark-Czaî yeniden tahtına otur
tulmuş ve tabiî Erdel’deki Osmanlı - Avusturya mücâdelesi şimdilik OsmanlIların 
lehine neticelenmiştir ; Aşağıda 1662 =  1072 vukuatının «23 Kânunusâni» fıkrası
na bakınız).

13/14 Temmuz =  5 /6  Zülka’de, Saü/Çarşanba gecesi: Grosz- 
Wardein Varat muhasarası.

(Yukarıki fıkrada tenkilini gördüğümüz Rakoczy’nin muvafakatiyle Avustur
yalIlar Szathmar, Kallo, Tokaî ve Varat kalelerini İşgal ettikten başka, son za
manlarda Türk sınırlarmı mütemâdiyen tecâvüz edip çapulculuğa da kalkış
tıkları için, 1606 ;=  1015 denberi mütemâdiyen tecdid edilip duran Zsitva-torok 
sulhünü ihlâle başlamışlardır. Bu vaziyete karşı Serdâr-ı-Ekremlikle sevkedi-



len Kapdan-ı-deryâ Köse-Ali Paşa Varat üzerine yürüyüp bu gece kaleyi muhâ- 
sara etmiştir : Çok müstahkem olan bu kalenin etrâfmdaki muazzam hendeğin 
«arzı yüz zirâ’ ve derinliği yirmi zira’ olup derünu âb ile mâlâmâl» gösterilir. — 
Macarlarm Nagy-Varda dedikleri Varat kalesi Budin’in 311 kilometre şarkmdadır; 
Aşağıda bu senenin «27 Ağustos» fıkrasına da bakınız).

24 Temmuz =  16 Zülka’de, Cumartesi : En büyük İstanbul yan- 
gmı.

(İstanbul şehrinin azamet devrimizdeki ihtişamına nihayet veren en büyük âfet 
işte budur : Bundan evvelki üç büyük yangınla bir büyük zelzele için 1633 =  1043 
vukuatının «2 Eylül», 1640 =  1050 vukuâtınm «30/31 Ağustos», 1645 =  1055 vu
kuatının ,(26/27 Haziran» ve 1648 =  1058 vukuâtınm da «29 Mayıs» fıkralarına 
bakınız. — Ayazma-kapusunda sur hâricinden çıkan yangın derhal içeri sirayet 
ederek muhtelif kollara ayrılıp Bâyezid, Süleymâniye, Şehzâdebaşı, Fatih, Molla- 
Gûrani, Uzun-çarşı, Mahmudpaşa, Hocapaşa, Tahtakale, Sultanahmet ve Unkapanı 
semtlerini kül hâline getirdikten sonra Kadırga-limanı, Kumkapu, Davudpaşa ve 
Samatya taraflarına dayanıp 49 saat sürdükten sonra 26 Temmuz =  18 Zülka’de 
pazartesi günü takriben zevâlî saat altıya doğru sönmüştür. İstanbul’un «sülüsünü» 
yakan bu müdhiş felâkette 120 yahut 300 saray ve konak, 360 câmi ve mescit, 
100 den fazla mahzen, 100 han ve kervansaray, 40 hamam, 280 bin yahut 80 bin 
200 ev ve bir çok medreseler, tekkeler, dükkânlar vesaire yandığından bahsedilir: 
Her halde 280 bin ev rakamı 80 bin 200 den galat olmak lâzımgelir. Bundan başka 
2700 yahut 4000 insan yandığından da bahsedilir. Bu felâketin tabiî neticeleri ola
rak İstanbul ahâlisi kıtlık ve sârî hastalık felâketlerine de uğramıştır).

37 Ağustos s= 20 Zülhicce, Cuma: Grosz-Wardem =  Varat kalesinin 
fethi.

(Yukarda bu senenin «13/14 Temmuz,, fıkrasmda gördüğümüz muhâsara 44 gün 
sürdükten sonra bu 45 inci günü müdâfiler beyaz bayrak çekip «vire ile» teslim 
olmuşlar ve ertesi gün kaleden çıkıp gitmişlerdir; 700 topla bir çok mühimmat ele 
geçtiğinden bahsedilir. — Burası yeni bir eyâlet merkezi ittihâz edilerek valiliğine 
Edime beylerbeyi Sinan Paşa tâyin edilmiştir).

1661 ^  1071 

22 Temmuz =  25 Zülka’de, Cuma : Yarım asırdan fazla süren bir 
fasıladan sonra Yeni-câmi inşaâtımn yeniden başlaması.

(Eminönündeki Yeni-câmi’jn üçüncü Mehmed’in anası Safiyye-Sultan yaptırmıya 
başlamış ve onun 1014 =  1605 tarihinde ölümü üzerine pencere hizâsım bulmuş 
olan inşaât bu tarihe kadar 56 sene muattal kalmıştır : İlk temel-atma merasimi 
için 1598 =  1006 vukuatının «9 Nisan» fıkrasma bakınız. Bu sefer «Mi’mâr-ı-Hâssa 
Mustafa Efendi»nin tavsiyesiyle Dördüncü Mehmed’in anası Turhan-Sultan bütün 
masarifini der’uhde ederek ve etrâfında türbe, sebil ve «deryâya nâzır bir âlî kasr» 
yapılmak üzere o civârdaki Yahudi evlerini, istimlâk ettirerek inşaâtı yeniden baş
latmıştır. Bu gün başlıyan inşaâtta eski binânm üzerinden bir sıra taş söküldük
ten sonra yapıya devam edildiği rivayet edilir. — İkmâliyle halka açılması için 
1664 =  1074 vukuatının «8 Şubat,, fıkrasına bakınız).
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1661 =  1072 

29/30 Teşrinievvel =  5 /6  Rebî’ül-evvel, Cumartesi/Pazar gecesi: 
Vezir-i-a’zam Köpriilü-Mehmet Paşa’nm ölümü.

(Köprülü’nün sadâreti 1656 =: 1066 senesi 15 Eylül =  26 Zülka’de Cuma gününden 
bu güne kadar Milâdî takvim hesâbiyle tam 5 sene, 1 ay, 15 gün sürmüştür. — 
80 - 90 yaşlarında öldüğü hakkmda muhtelif rivayetler vardır ; «Istiska =  Hydro- 
pisie» hastalığ:ından Edirne’de ölen Köprülü’nün cenâzesi vasiyeti mucibince 
«menzil arabasıyla» derhal İstanbul’a nakledilip Divan-yolunda yaptırmış ol
duğu kütüphanenin yanındaki türbesine defnedilmiştir. — Köprülü-Mehmet Pa
şa’nm aslı. Arnavutluğun Berat sancağındaki Rodnik köyündendir; «Köprülü» 
denilmesi, Amasya’nın Köprü kazâsında tavattun etmiş olmasındandır. Anasının 
Türk olduğu hakkında da bir rivayet vardır.

Meslek hayatı saray aşçılığından başlıyan Mehmet Paşa, meşhur Kuyucu-Murad 
Paşa’dan sonra Anadolu Türklüğünü ezen en müdhiş tiptir : Sırf kendi sadâretine 
karşı ısyân eden Anadolu valilerini ordular şevkiyle tenkil ettikten sonra Boşnak 
vezir İsmail Paşa ismindeki zâlimi «Müfettiş» diye Anadolu Türklerinin başına 
belâ edip tam bir sene Türk kırdırmsısı millî tarihin hiç bir zaman affetmiyeceği 
bir şenaattir. Bundan başka, kendisine ve hattâ sadâretini vasiyet ettiği oğluna 
rakîb olabilecek ne kadar siyaset ve idare adamı varsa hepsini idâm ettirmiş, yüz 
kadar devlet-adamı bu hunhar ve harîs ihtiyarın kinine kurban gitmiş, bilhassa 
Girid’in şanlı serdârı Deli-Hüseyn Paşa merhum gibi Şarkın ve Garbın hayran ol
duğu büyük bir millî kahramanı bîgünâh olarak iftirâ ile idâm ettirmekten çekin
memiş, bütün mazlumların «emvâlin müsâdere,, edip muazzam bir servet yapmış 
ve beş senelik sadâretinde 36 bin insanın kanına girmiştir: Yukarda 1658 “  1069 
vukuâtiyle 1659 =  1069 vukuâtımn «16/17 Şubat» fıkralarına da bakınız.

Kelle uçurmaktan ve ocak söndürmekten başka bir idare ve inzibat siyaseti bil- 
miyen bu câhil ihtiyarın bütün muvaffakiyeti Çanakkale-boğazındaki düşman ab- 
lukasmı kaldırmış olmasında ve Erdel seferindeki Jenoe =  Yanova kalesinin fet
hinde gösterilir: Halbuki Çanakkale muvaffakiyeti, kendi hazırladığı donanma 
Venediklilere karşı mağlûb vaziyetine düştükten sonra bir kaleden atılan topun 
kazârâ Amiral gemisini batırmasından mütevellid ve tamamiyle gayr-i-me’mul bir 
tâlih eseri olduktan başka, Yanova kalesi de muazzam bir orduya karşı hiç mu
kavemet etmeden teslim olmuştur: Yukarda 1657=1067 vukuâtımn «19 Temmuz» 
ve 1658 =  1068 vukuâtımn da «1 Eylül» fıkralarına bakınız. Her halde bu iki 
vak’a Köprülü’nün iktidarından ziyade tâliinin parlaklığını gösterir. 36 bin kişi
nin hayatına mal olan tedhiş siyaseti de İdarî bir kabiliyetle değil, ancak hunhar
lıkla tefsir edilebilecek bir fâciadır. İşte bundan dolayı Köprülü-Mehmet Paşa 
«Mezâlimi mahâsininden kesîr, katl-i nüfûs ve hetk-1 perde-1 nâmusa dilîr» ol
makla ve «Nice hânedân-ı mekârîm-semire bî-icâb-ı mûcib şerbet-i şehâdet içür- 
müŞ), bulunmakla lekelidir).

36 Teşrinievvel =  6 Rebî’ül-evvel, Pazar : Köprülü-zâde Fâzıl-Ah- 
med Paşa’nın sadâreti.

(Köprülü-Mehmet paşa’nm oğlu olan Ahmed Paşa 1045 =  1635 - 1636 tarihinde 
Amasya’nm Köprü kasabasında dünyaya gelmiş olduğuna göre 25 - 26 yaşlarında 
Vezir-i-a’zam olmuş demektir. Ninesiyle anasının Türk olduğu rivayet edilir. Genç 
yaşında Sadâret makamına çıkarılması babasımn ölüm döşeğindeki vasiyetin
den dolayıdır. Köprülü-Mehmet Paşa’nın son hastalığmda Şam valiliğinden Is-
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tanbul’a dâvet edilen Fâzıl-Ahmed Paşa 50 gün kadar Sadâret-Kaymakamlığında 
"bulunduktan sonra Vezir-i-a’zam olmuştur. Babası gibi câhil olmayıp kuvvetli bir 
tahsil görmüş olduğundan bahsedilir).

430 K R O N O L O J İ  1663 =  1073

1662 =  1072

23 Kânunusâni =  3 Cumâda-l-âhire, Pazartesi: Erde! muvaffskıy- 
yeti.

(1660 =  1070 vukuatının «27 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz Varat fethi üzerine 
Türk ordusu kışlağa çekilince Erdel prensliğine Avusturyahlann namzed göster
dikleri ve OsmanlI müelliflerinin «Kemyanoş» dedikleri Kemeny Janos mühim 
kuvvetlerle EJrdel’e girip Türk himâyesinde bulunan Bark-Czaîı hUeyle ele geçirip 
öldürmüş ve bunun üzerine tâŝ in edilen Osmanlı namzedi Apaffy de rakibine karşı 
âciz kaldığı için Serdâr Köse-Ali Paşa’dan istimdâd etmiştir. Ali Paşa’mn bu va
ziyet karşısında imdada me’mur ettiği Jenoe=Yanova sancak-bejd Küçük-Mehmet 
Bey Apaffy’nin bulunduğu Megyes kalesine gelmişse de, Kemeny’ntn yaklaştığım 
haber alınca kaleden çıkıp çok ilerden karşılıyarak derhal mağlûp etmiş, Kemeny 
Türk atlarmın ayaklan altında ezilerek can vermiş ve işte bu suretle Erdel mese
lesi bir kere daha Türkiye lehine halledilmiştir: 1660 =  1070 vukuâtının «23 Ma
yıs» fıkrasma da bakınız).

1663 =  1073 

12 Nisan =  4 Ramazan, Peı^enbe: Vezir-i-a’zam Köprülü-zâde 
Fâzıl-Ahmet Paşa’nın «Uyvar seferi» denilen Avusturya seferi serdâr- 
lığma tâyini.

(Girit seferinden dolayı ilkönce Venediklilere karşı bir Dalmaçya seferi açılması
na karar verilmişse de, Erdel ve Avusturya hudutlarından bir takım şikâyet
nameler geldiği için, altı gündür Edirne’de bulunan Dördüncü Mehmet hazırla
nan seferin Avusturya’ya tevcihini tercih etmiştir, işte bundan dolayı 1606 =  1015 
senesi 11 Teşrinisâni ,=  10 Receb Cumartesi günü akdedilmiş olan Zsitva-torok 
sulhü bir kaç kere tecdid edilmek suretiyle Milâdî takvime nazaran 56 sene, 5 
ay, 1 gün sürdükten sonra bu gün açılan Uyvar seferiyle nihayet bulmuş de-J 
mektir. — Yukarda 1660 =  1070 vukuâtının «13/14 Temmuz» fıkrasında gördüğü
müz gibi, AvusturyalIlar âsi Rakoczy’nin muvafakatiyle bir takım Erdel kaleleri
ni işgal ettikten başka bu memlekette Türk hâkimiyyetine karşı mütemâdi- 
yen mücâdele etmişler ve bir taraftan da Osmanlı sınırlarında çapulculuğa kal
kışmışlardır. Bir senedir İstanbul’da bir takım müzâkereler yapılmışsa da anlaş
mak imkânı olmamıştır : Türk metâlibinin en mühimleri Avusturya’nm Erdel 
işlerine müdâhale etmemesi, son zamanlarda işgal ettikleri Szeckelhyd ka
lesinin iâdesiyle Kanije’nin iki saat mesafesinde muâhede hilâfına olarak yapı
lan ve Türkler arasında «Teni-kale,, denilen Serinwar/Zırinwar kalesinin yıkıl
masıdır. Viyana hükümeti bunları kabul etmeyip hudut boylarındaki tecâvuzlar 
devam ettiği için. Dördüncü Mehmet bu gün Edirne’de Köprülü-zâde Fâzıl-Ah.-



med Paşa’yı Nemçe serdâr lığına tâyin etmiş ve Paşa da Dalmaçya seferi için 
hazırlanmış olan ordunun başına geçip 6 Ramazan — 14 Nisan Cumartesi günü 
Belgrad’a hareket etmiş ve Sadâret-Kaymakamlığına Kapdan-ı-deryâ Merzifonlu 
Kara-Mustafa paşa tâyin edilmiştir. — Umumiyetle tâyin ve hareket tarihleri 
«3 Ramaizan Perşenbe» ve «5 Ramazan Cumartesi» gösterilirse de, gün isimlerine 
istinâden burada hakikî takvime göre tashih edilmiştir).

7 Haziran =  1 Zülka’de, Perşenbe : Ordunun Belgrad’a muvasalatı.

•( Serdâr-ı-Ekrem burada on gün son hazırlıklarla meşgul olmuştur. — Ordu mev
cudu 120 bin gösterilir).
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3 Temmuz 37 Zülka’de, Sah : Eszek =  ( ^ k  konağmda Avustur
ya’nın sulh teklifî.

(Baron de Goes ve Beris ismindeki düşman murahhasları evvelâ Belgrad’a gelip 
İlk müzâkereyi orada yaptıktan sonra gitmişler ve bu gün tekrar gelip Osek’de 
ikinci müzakereye girişmişlerdir. Fâzıl-Ahmed Paşa yukariki fıkrada gördüğü-: 
müz Türk metâlibinden başka Kanunî devrinden Zsitva-torok muâhedesine ka
dar devam eden senevî 30 bin altm haracm da tesviyesini istemiş, Avusturya mu
rahhasları haraç yerine hediye teklif etmdşlerse de kabul edilmemiş ve işte bun
dan dolayı ordu ileri hareketine devam etmiştir).

1663 =  1074
■

17/18 Ağustos =  13/14 Muharrem, Cuma/Cumartesi gecesi: Uj- 
var/üyvar muhasarası.

(Avusturya işgalindeki Macar kalelerinin en mühimlerinden olan Ujvar/Ne-, 
uhausel kalesi Neutra nehri üzerindedir : Bu tarihten 58 sene evvel fethedilip 
OsmanlI tâbiiyyetindeki Erdel prensi Bocskay’a verilmiş ve ondan sonra Avus
turyalIlar tarafından işgal edilmiş olan bu kale için 1605 1014 vukuâtımn «3 
Teşrinievvel» ve «20 Teşrinisâni» fıkralarına bakınız. — Türk ordusu Eszek ^  
Osek’den buraya Budin-Gran/Usturgon-Parkany/Ciğerdelen yoluyla gelmiş ve bu 
gece asker meterise girmiştir. — Bu muhasâra esnâsında Kırım hanı Dördüncü 
Mehmet-Giray’ın oğlu Ahmed-Giray-Sultan 100 bin Tatar askeriyle ve kardeşi 
Mehmet-Giray-Sultan da 15 - 20 bin Kazak atlısıyla geldikten başka, Erdel, Eflak 
ve Boğdan voyvodaları da birer mıkdar askerle gelip orduya iltihak etmişlerdir. — 
TCale kumandam Kont Forgacs’dır).

24 Eylül =  21 Safer, Pazartesi : Uyvar kalesinin teslim olması.

(Kaleyi müdâfaa eden Alman ve Macar askerlerinin daha fazla mukavemet ede- 
miyeceklerinden dolayı kumandanlarını teslime mecbur ettiklerinden bahsedilir. 
Uyvar kalesi 37 gün dayandıktan sonra bu 38 inci günü öğle .üzeri «vire ile» 
teslim olmuştur; teslim müzâkeresinde mağlûblar baj^raklanm açıp bando çala
rak çıkacaklarından bahsedince Serdâr-ı-Ekrem’in :



— Utanmazsunuz böyle itmeğe, idün!

dediğinden bahsedilir : Tabiî utanmamışlardır. — Bu kadar mühim bir kalenin 
37 günde fethi Avrupa’da büyük bir heyecan uyandırmış ve Türklerin bütün kıt’- 
ayı istilâ zamanı artık gelmiş olduğu hakkında yeniden korkunç şayialar yayıl
ması her tarafta telâşa sebeb olmuştur).

3 /4  Teşrinisâni :=  2/3 Rebî’ül-âhir, Cumartesi/Pazar gecesi : No- 
vigrad fethi.

(Uyvar fethi üzerine Serdâr-ı-Ekrem o civârdaki kalelerle palankaların işgali va
zifesiyle her birine bir kuvvet göndermiştir : Bunların en mühimmi Novigrad’dır; 
burası 27 gün muhasaradan sonra teslim olmuştur; «14 Rebî’ül-âhir =  15 Teşrini
sâni Perşenbe» tarihi de rivayet edilirse de doğru değildir. — Buna nisbetle ikinci 
derecede kalan diğer kalelerden Neutra 1 Rebî’ül-evvel =  3 Teşrinievvel Çarşan- 
ba ve OsmanlI menbâlarında (fLive/Leve» denilen L,ewencz kalesi de 1 Rebî'ül-âhir 
=  2 Teşrinisâni Cuma günleri teslim alınmıştır: Neutra için «16 Rebî’ül-evvei =  
18 Teşrinievvel Perşenbe» ve „19 Rebîül-evvel — 21 Teşrinievvel Pazar» tarihleri
ne de tesadüf edilir. Bu sırada büyük bir akın hareketine me’mur edilen Tatar 
kuvvetleri Moravya ve Silezya ile Macaristan’ın Avusturya işgalindeki arâzisini 
yağma ve tahrib ederek 80 bin esir almıştır. — Mevsim ilerlemiş olduğu için Ser- 
dâr-ı-Ekrem 8 Rebî’ül-âhir =  9 Teşrinisâni Cuma günü Novigrad’dan Belgrad 
kışlağına hareket ve 3 Cumâda-l-ûlâ =  3 Kânunuevvel Pazartesi günü muvasalat 
etmiştir).
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25 Kânunusâni t= 26 Cumâda-l-âhire, Cama : Düşmanın Sıagetvar 
muhasarası.

(Türk ordusunun kışlağa çekilmiş olmasından istifade etmek istiyen Avustarya 
kumandam Kont Wolf von Hohenlohe ile Hırvatistan bam Zriny/Zrinyi =  Zirin- 
oğlu kuvvetlerini birleştirip 50 bin kişilik bir orduyla Kanunî’nin son seferinde 
fethedilmiş olan Szigetvar’a doğru hareketle 21 Kânunusâni =  22 Cumâdal-Sh.ire 
pazartesi' günü Presnitz/Berzenzce =  Beryence ve 25 Kânunusâni =  26 Camâ- 
da-l-âhire Cuma günü de Babocsa =  Babofca palankalarım işgal ettikten sonra 
Szigetvar kalesini de bu gün muhâsara etmişlerdir. Belgrad’da bulunan Seröâr-ı- 
Bkrem Fâzıl-Ahmed Paşa bu haberi alınca Eszek =  Osek’de kışlayan Haleb bey
lerbeyi Gürcü-Mehmet Paşa’yı düşman ordusuna karşı harekete me’mur etmiş ve 
diğer bâzı paşalarla Kırım Tatarlarının da maiyyetinde bulunmasım emretmiştir. 
Bununla beraber, Szigetvar’dan üstüste istimdadnâmeler geldiği için Serdâr-ı-Ek- 
rem ordunun kışlaklara dağıtılmış olmasına rağmen elinde bulunan bir kaç bin 
kişilik bir kuvvetle 3- Receb =  31 Kânunusâni Perşenbe günü Belgrad’dan çıkmış 
ve Osek’e doğru giderken düşmanın 9 Receb =  6 Şubat Çarşanba günü mııîıâsa- 
rayı kaldırmış olduğunu haber alıp geri dönmüş ve 24 Receb =  21 Şubat PM-şen- 
be günü tekrar Belgrad’a gelmiştir. — Düşman ordusunun bu taarruzunda Al
manların Fünfkirchen dedikleri Pecs =  Peçuy kalesinin de varoşu yakılmış olduğu 
için Fâzıl-Ahmed Paşa her iki şehre de takviye kıt’aları göndermiştir).



8 Şubat =  11 Receb, Cuma : tnşaâtı ikmâl edilen Yeni-câmiin halka 
açılması.

(ilkönce Üçüncü Mehmed’in anası Safiyye-Sultan tarafından başlatıldıktan sonra 
onun ölümü üzerine 56 sene muattal kalan inşaatın bu tarihten 2 sene, 6 ay, 17 
gün evvel Dördüncü Mehmed’in anası Turhan-Sultan tarafından tekrar başlatıl
ması için yukarda 1598 =  1006 vukuatının «9 Nisan,, ve 1661 =  1071 vukuâtınm 
da «22 Temmuz» fıkralarına bakınız. — Silihdar ve Râşid tarihlerinde ikmal ta
rihi 1076 =  1665 senesi 20 Rebî’ül-âhir =  30 Teşrinievvel Cuma gününe müsadif 
gösterilirse de, her halde bir zühul olması lâzımgelir: Çünkü kıble kapusunun üs
tündeki manzum tarih 1074 senesini gösterdikten başka, «Hadîkat-ül-Cevâmi’»deki 
«Bina-i azîm» terkibi de aynı seneyi gösterir. Halil Bdhem ve Ahmed Refik Bey
lerle profesör Gabriel de bu tarihte müttefiktir. — Safiyye-Sultan devrinde halkın 
taktığ'i «Zulmiyye» ismine mukabil ikmâlinde «Adliyye» ismini alan Teni-Câmi’in 
üçer şerefeli iki minâresi vardır; Kubbesinin irtifâı 36 ve kutru 17,5 metredir. 
Çinilerinin nefâsetiyle meşhur olan bu muhteşem câmiin mi’marları sırayla Davud 
Ağa, Dalgıç-Ahmed ve Mustafa Ağa’dır. — 56 senelik inşaat fasılası da hesab 
edilmek şartiyle Yeni-câmi’in açılış merâsimi ilk temel-atma tarihinden tam 63 
sene, 9 ay, 29 gün sonra olmuş demektir. — Cuma namazıyla başlıyan merâsimde 
Dördüncü Mehmet’le Vâlide ve Haseki-Sultanlar ve bütün vüzerâ ve ulemâ bulun
muş ve bu münâsebetle fukarâya altın ve gümüş paralar serpilmiştir).
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7 Mayıs ^  11 Şevval, Çarşanba: Serdân-Ekremln Belgrad’dan 
hareketi.

(Sefer mevsimi geldig:i için 25 gün evvel şehirden karargâha geçmiş olan Fâzıl- 
Ahmed Paşa Avusturya Baş-kumandanı Kont de Strozzi’nin 3 Şevvâl ~  29 Nisan 
Salı günü Kanije’yi muhâsaraya ba l̂adıgrmı ve yukarıki sene vukuâtımn «3/4 Teş- 
rinisâni» fıkrasında bahsi geçen Neutra kalesinin de açlık yüzünden düşmana tes
lim olduğunu haber aldığ;ı için hareketini tesri etmiştir: Kanije muhâsarasım «2 
Şevvâbe müsâdif gösteren bir rivayet varsa da gün ismine nazaran «3 Şevvâl» 
daha doğrudur. — Szigetvar üzerinden Kanije’ye doğru ilerliyen ordu bu senenin 
«25 Kânunusâni» fıkrasında bahsi geçen Presnitz =  Berzence ve Babocsa =  Bo- 
bofca palankalarını işgal ettikten sonra 8 Zülka’de =  4 Haziran Pazartesi günü 
Kanije’nin bir saat mesafesindeki Boghan köprüsüne gelince düşmanm muhâsara- 
yı bırakıp çekildiğ:i haber alınmıştır: Bunun için 6 ve 7 Zülka’de =  2 ve 3 Hazi
ran Cumartesi ve Pazar tarihleri de rivayet edilir).

5 Haziran =  9 Zülka’de, Sah : Şehzade Mustafa’nın doğumu.

(Dördüncü Mehmed’in büyük oğlu olan bu şehzâde 1695 =  1106 tarihinde tahta 
çıkan «Mustafây-ı Sânî =  îkinci Mustafa»dır: Bu münâsebetle orduya gelen 
Hattı-ı-Hümâjmn’da «Zülka’denün sekizinci günü ki yevm-üs-Selâsedür» denilmek
teyse de, hakikî takvimde «Selâse =  Salı» günü o ajnn 9 una müsâdif oldug;u için 
bir günlük farkın her halde bir «Rüyet-i-hilâl» den mütevellid olması lâzımgelir. 
Sultan Mustafa o gün ikindi vakti, yâni takriben zevâlî saat dörtte dünyaya 
gelmiştir. Anasının adı «Emet-Ullâh Gülnûş-Sultan„dır: «Rebîa Gülnûş» şekline 
de tesadüf edilir. İkinci Mustafa ile Üçüncü Ahmed’in anası olan bu Vâlide-Sul- 
tan Girit seferinin başlarında esir edilip saraya gönderilmiş Resmolu bir Rum 
kızıdır : Fakat tslâm dinine samimiyetle bağ;lanmış ve bir çok hayrat bırakmıştır).
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30 Haziran =  6 Zülhicce, Pazartesi: Serinwar =  Yeni-kale fethi.

(Kanije’nin iki saat mesafesinde AvusturyalIlar tarafından inşâsının en mühim 
harb sebeblerinden olduğunu 1663 =  1073 vukuâtmm «12 Nisan» fıkrasında g-ör- 
düğümüz bu kale Drava ve Muhr =  Mura nehirlerinin kavşağında ve Drava’nm 
sol sâhilindedir : Kanije muhâsarasını bırakan düşman buraya çekildiği için Ser- 
dar-ı-Ekrem bu noktaya yürümüş, bunun üzerine Avusturya ordusu karşı sahile 
çekilince Yeni-kale 13/14 Zülka’de =  9/10 Haziran Cumartesi/Pazar gecesi mu
hasara edilip 20 gün döğüldükten sonra bu 21 inci günü cebren fethedilip sağ 
kalan muhâfızlan kılıçtan geçirilmiştir. — Evvelce sulh şartı olarak Avusturya
lIlardan tahribi istenilmiş olan bu kaleyi Türkler fethinden bir hafta sonra «yer 
ile beraber» tahrib etmişlerdir. — Fethi bir gün evvel gösteren bir rivayet de 
vardır).

1664 =  1075

1 Ağustos =  8 Muharrem, Cuma: Saint-Grotthard muharebesi.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Serinwar =  Yeni-kale’nin fethiyle tahribinden 
sonra Serdâr-ı-Ekrem Raab =  Yanık-kale’nin fethine karar vermiştir : üçüncü 
Murad devrinde fethedilip 3 sene, 6 ay, 2 gün Türk hâkimiyyetinde kaldıktan 
sonra Üçüncü Mehmet devrinde elden çıkan bu mühim kale için 1594 =r 1003 vu- 
kuâtımn «27 Eylül» ve 1598 =  1006 vukuatının «29 Mart» fıkralarına bakımz. — 
Serinwar muhasarası esnâsmda Muhr =  Mura nehrinin karşı yakasına geçirilen 
bir Türk müfrezesine taarruz eden Avusturya Baş-kumandanı Kont de Strozzi 
maktul düşmüş olduğu i în, bu sırada düşman ordusunun başında ona halef olan 
meşhur feld-raareşal Kont Raymond de Montecuccoli/Montecuculli bulunmaktadır; 
O sırada Avrupa’nın en büyük askeri sayılan bu mareşal aslen İtalyan olduğu 
halde sonradan Avusturya hizmetine girmiştir. — Türk ordusu Serinwar’dan 
Yanık-kale’ye doğru giderken Küçük-Komran =  Petit-Komorn, Egerseg:=Egers- 
zeg, Peleşke =  poeloeske, Egervar, Kemendvar ve Kapomak kaleleriyle palan
kaları umumiyetle mukavemetsiz teslim alındıktan sonra kâmilen tahrib edilmiş
tir. — Kanunî devrinde yakıldığından dolayı ((Yanık,, denilen Raab kalesi ayni 
isimdeki Raab =  Raba nehrinin sol sâhilinde bulunduğu için, suyun sağ sa
hilinde bulunan Osmanlı ordusu münâsip bir geçit yerinden karşı yakaya geç
mek mecburiyetindedir : Montecuccoli’nin kumandasında Alman, Macar ve 
Fransız askerlerinden mürekkeb olan düşman ordusu da nehrin sol sâhilini tâ- 
kib etmektedir; Türk ordusu sağdan ilerledikçe, Avusturya ordusunun da sol
dan ilerlediği rivayet edilir! işte bu suretle Osmanlı ordusu nihayet 30 Tem
muz =  6 Muharrem Çarşanba günü nehrin sağ sahilindeki Saint-Gotthard/Got- 
hard köyüne gelip sâhile müvâzi tepelerin sırtlarına çadırlarını kurmuştur: Os
manlI menbâlarında «Senkoncar/Senkotmar» gibi tahriflere uğrıyan Saint- 
Gotthard köyünün ismi, gene orada bulunan bir manastırın adından gelir; bu 
sırada düşman ordusu da karşı sahildeki Moggers köyünün önlerindedir. — 
Garp menbâlarında Türk ordusunun mıkdân 60 bini muntazam asker olmak 
üzere 130 bin ve Avusturya ordusu da yalnız 30 binden ibaret gösterilirse de bu 
rakamlar çok mübalâğalıdır; Osmanlı menbâlarında düşman ordusunun mevcudu 
50 - 60 binden aşağı olmadığından bahsedilir. — Türk ordusunun muvâsalatma 
tesadüf eden Çarşanba günü Saint-Gotthard’m bir saat kadar yukarısında dört 
atlının yanyana geçmesine müsâid bir geçit bulunmuştur : Sularının derinliği 
üzengi ıslatacak kadar gösterilen bu geçitte Perşenbe günü hafif bir «yaya 
köprüsü» kurulmuş ve o akşam geçirilen bir Yeniçeri müfrezesi karşı yakanın
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fundalıklarında tutunup meterisler açmıştır; nihayet bu Cuma günü Serdâr-ı- 
Bkrem köprüyü tedkik ettikten sonra Pazar günü bütün orduyu geçirmek üzere 
karşı yakadaki köprü başını iki gün tutmak vazifesiyle Bosna beylerbeyi Boşnak 
İsmail Paşa kumandasında beş bin asker geçirmiş ve bu sırada fazla sıklete mu
kavemet edemiyen köprü yıkılmıştır. Bu beş bin kişinin derhal harbe tutuştu|:unu 
gören Serdâr, piyadeleri süvarilerin terkilerine bindirerek beş bin kişi daha sev- 
kettiği için, karşı yakadaki kuvvet on bini bulmuştur: Zevâlî saat 9 dan 4 e ka
dar 7 saat süren meşhur Saint-Gotthard meydan muharebesi işte bu 10 bin kişilik 
OsmanlI fırkasıyla düşman kuvây-ı-külliyyesi arasında olmuş, o sırada çok şid
detli bir yağmur nehrin sularını kabarttığı ve köprü de jakılmış olduğu için Fâzıl- 
Ahmed Paşa artık imdad kuvveti sevkedememiş ve işte bundan dolayı ilkönce düş
manı püskürtüp karargâhına kadar girmiş olan Osmanlı fırkası tedricen yıpran
dıkça sahile doğru ric’at etmiş, İsmail Paşa ile maiyyetindeki paşalardan bazıla
rının şehîd düşmesi üzerine bu ric’at bir bozgun şeklini almış, bütün asker geçit 
başına yığılmca düşman da o noktaya saldırmış ve bâzı muasır Osmanlı menbâla- 
rına göre dört bin kadar asker suda boğulup şehîd olmuşsa da mütebâkisi beri 
yakaya geçmiştir. — Garp menbâlarında o gün harbde şehîd olan Türk askerleri
nin mıkdârı 60000 ve suda boğulanlar da 8000, yâni mecmuu 14 bin gösterilir; 
hattâ 25 bin rivayeti bile vardır! Fakat bu 14 ve 25 bin yekûnları karşı sâhile ge
çen 10 bin kişilik fırka mevcudundan 4 bin ve 15 bin fazladır! Montecuccoli’nin 
hâtırâtmdan itibaren bütün Garp menbâlarında bu Saint-Gotthard muharebesi 
fevkalâde mübalâğalarla süslenip bir destan hâline getirilerek bütün Türk ordu
sunun imhası gibi bir şekle sokulursa da kat’iyyen doğru değildir; Erkân-ı-harb 
feriki Ahmed Muhtar Paşa’nm «Saint-Gottard’da Osmanlı ordusu>> ismindeki eseri 
işte bu noktayı tavzih için yazılmıştır. Buna mukabil düşman zâyiâtının ağırlığını 
Montecuccoli bile itiraf etmektedir. Beri yakada daha iki gün kalmış olan ordu 
kuvây-ı-külliyesinin hiç sarsılmıyan kuvvet ve kudretine nisbetle bu günkü hâdi
senin ehemmiyetslzliğinden bahseden Silüıdar Fındıklılı-Mehmet Ağa:
«Bu vak’ayı orduda ahşamdan sonra bile İşitmemiş âdem nihayetsiz idi» 
diye Saint-Gotthard muharebesini âdeta bir müfreze müsademesi şeklinde gös
terir. Zâten aşağıki fıkrada göreceğimiz sulhün AvusturyalIlar için çok ağır 
olan şerâiti de işte bu askerî Türk üstünlüğünün siyasî bir neticesinden başka bir 
şey değildir).

10 Ağustos =  17 Muharrem, Pazar ; Vasvar sulhu.

(Türk ordusunun Saint-Gotthard’dan ayrıldıktan sonra uğramış olduğu Vas
var =  Eisenburg önlerinde Avusturya’nın talebiyle akdedilmiş olan bu muâhede 
bâzı OsmanlI menbâlarmda Saint-Gotthard muharebesinden evvel 5 Muharrem =
29 Temmuz Salı günü Raab sâhilindekî «Çakan =  Csakany» konağında imzâlan- 
mış gibi gösterilirse de doğru değildir : Orada Avusturya elçisiyle neticesiz bir 
müzâkere olduktan sonra muâhede bu gün imzâlanarak tasdik muâmelesi için 
Lâtince ve Türkçe nüshaları İstanbul ve Viyana’ya gönderilmiştir. — On mad
deden ibaret olan bu sulh muâhedesinin en mühim esasları şöyle sıralanabilir : 
1) AvusturyalIlar Erdel’de işgal etmiş oldukları kaleleri tahliye edecekler ve bu 
memleketteki Türk ve Avusturya askerleri ayni zamanda çekileceklerdir; 2) 
Türk himâyesinde bulunan Erdel prensi Apaffy mevkiinde kalacak ve bu prens
lik OsmanlI hâkimijTret ve harâcı altmda bulunacaktır; 3) Son muharebede fet
hedilen Neuhausel =  Uyvar ve Novigrad kaleleri Türkiye’ye âid olacak, yalnız 
Szeckelhyd kalesi Avusturya’da kalacaktır: Bu kale için 1663 =  1073 vukuâtının 
«12 Nisan» fıkrasına bakınız; 4) Bu sefer Türk ordusunun yıktığı Serinwar =  
Yeni-kale bir daha yapümıyacaktır; 5) Avusturya imparatoru bir defaya mah
sus olmak üzere Osmanlı pâdişahına 200 bin 40 filorin kıymetinde hediye tak
dim edecek ve pâdişâh da münâsip göreceği bir mukabelede bulunacaktır; 6)
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Bundan evvelki muâhedelerin nakzedilmiyen esaslarına yeniden riâyet edilecek
tir. — Bu «Nemçe seferi» Erdel meselesi yüzünden açılmış olduğu için, böyle bir 
muahede akdi Avusturya’nın Türk üstünlüğüne bir kere daha boyun eğmesi de
mektir. — OsmanlI menbâlannda «Uyvar seferi» denilen bu Avusturya seferinde 
fi’len harb hâli 1663 = ; 1073 senesi 12 Nisan =  4 Ramazan perşenbe ĝ ünüaden bu
g-üne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 1 sene, 3 ay, 28 gün sürmüş demektir. _
Belgrad kışlağına çekilen Serdâr-ı-Ekrem sulh tasdiknâmelerini götüren iki taraf 
elçUeri yola çıktıktan sonra 1665 =  1075 senesi 17 Nisan =  1 Şevvâl Cuma günü 
Belgrad’dan E!dime’ye hareket etmiştir).

1665 =  1076 

24 Temmuz =  11 Muharrem, Cuma : Topkapu-sarayı yangmı,

(Bu sırada Dördüncü Mehmet Edirne’dedir; «Yeni-saray» denilen Topkapu-sarayı- 
nın bir câriye tarafından kundaklanarak yakıldığı İstanbul’dan kendisine arzolun- 
muş ve câriye derhal Edirne’ye getirtilip boğdurularak idâm edilmiştir. — Sarayın 
yanan kısımları Harem dâiresi. Adi köşkü, Dîvân-ı-Hümâyûn, Hazîne ve Defter- 
hâne, Dâr-üs-Saâde kapusu, Vâlide-Sultan ve Kara-Ağalar dâireleriyle Iç-matbah- 
dır: Netice itibariyle Topkapu-sarayının eski hâlinden mühim bir şey kalmamış 
demektir. Hattâ Harem halkı şimdiki Üniversite binâsının yerinde bulunan «Eski- 
saray»a nakledilmiş. Sultan Mehmed’in irâdesiyle Topkapu-sarasn. derhal yeniden 
yapılmıya başlamış ve 1079 =  1668 - 1669 tarihinde ikmâl edilmiştir).

1666 =  1076

15 Mayıs =  11 Zülka’de, Cumartesi : Serdâr-ı-Ekremlilde Girit se
ferine me’mur olan Vezir-i-a’zam Eöprülü-zâde Fâzıl-Ahmed Paşa’nın 
Edirne’den hareketi.

(Sultan İbrahim devrinde 1645 =  1055 senesi 19 Nisan =  22 Safer Çarşanba günü 
açılmış olan Girit seferi o tarihten bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 21 
sene, 27 gündenberi sürüncemede kalmış ve bilhassa Kandiya ve Suda gibi mü
him kaleler hâlâ fethedilememiştir. Hele son Avusturya seferi Girid’in büsbütün 
ihmâline sebeb olduğu için, oradaki serdâr Ankebut-Ahmed Paşa’dan istimdad- 
nâmeler gelmektedir. Bir taraftan da Vasvar sulbünün akdi üzerine telâşa düşen 
Venedik cumhuriyeti İstanbul’da mahbus bulunan elçisi Ballarino’yu sulh müza
kerelerine me’mur etmişse de anlaşmak imkânı olmadığı için Girit meselesi günün 
en mühim gailesi şeklini almış, kış mevsimi ordu ve donanma hazırlıklarıyla ge
çirilmiş ve nihayet Edirne’ye gelen Dördüncü Mehmet bımdan beş gün evvel Fâ- 
zıl-Ahmed Paşa’yı büyük merâsimle Serdâr-ı-Ekrem tâyin ederek ve kendi hazî
nesinden de sefer masrafı için 1500 kese akça vererek Girit seferine me’mur ettiği 
için, Vezir-i-a’zam bu gün ordunun başına geçip Edirne'den hareketle Gümülcüne- 
Serez-Selânik-Yenişehir üzerinden Eğriboz’a gitmek üzere yola çıkmıştır: Ham- 
mer’in serdârı Anadolu içlerinden dolaşıp gitmiş göstermesi doğru değildir. — 
Kapdan-ı-deryâ vezir Kaplan Mustafa Paşa’nın kumandasında bulunan donanma 
da Eğriboz Benefşe =  Monemvasia, Golos ve Selânik limanlarında toplanan aske
rin nakli vazifesiyle daha evvel İstanbul’dan hareket etmiş ve bu sırada dört defa 
Girid’e gidip gelmiştir. — Umumiyetle «10 Zülka’de» tarihinden bahsedilirse de, 
bir günlük fark burada gün ismine göre tashih edilmiştir).
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1666 =  1077

3 Teşrinisani =  5 Cumâda-l-ûlâ, Çarşanba: Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dar-ı-Ekrem Fâzıl-Ahmed Paşa’nm Hanya’ya muvasalatı.

(Serdâr-ı-Ekrem 47 gemiden mürekkep bir donanmayla Hanya’ya gelmiş ve mu- 
'v'âsalatmdan itibaren beş gün için 120 gemiyle asker ve mühimmat getirilmiş
tir. — Mevsim kış olduğu için harb harekâtmı bahara bu-akan Fâzıl-Ahmed Paşa 
bir aralık Kandiya’ya gidip kaleyi tedkik ettikten sonra tekrar Hanya’ya avdet 
etmiştir).

1667 =  1077 

16 Mayıs “  22 Zülka’de, Pazartesi : Serdâr-ı-Ekremin Hanya’dan 
Kandiya muhasarasına hareketi.

(Kış mevsimini Hanya’da geçiren Fâzıl-Ahmed Paşa yukarıki fıkrada gördüğü
müz takviyeden başka 75 ve 16 gemiyle iki defa daha kuvvet ve mühimmat al
dıktan sonra bu gün ordunun başında Kandiya’ya hareket edip 23 Mayıs :=  29 
Zülka’de Pazartesi günü kalenin önündeki ordugâha vâsıl olmuştur).

25/26 Mayıs =  1 /2  Zülhicce, Çarşanba/Perşenbe gecesi: Kandiye 
muhâsarası.

(Türk donanması Hanya’ya asker ve mühimmat taşırken Venedik donanması da 
mütemadiyen Kandiya’yı takviye etmiş olduğu için çok kuvvetli va2iyette bulu
nan kaleden Osmanlı ordusuna saatte 400, yâni dakikada 6 -7  gülle yağdınldıgın- 
dan ve bilhassa serdârm top menzilindeki otağının hedef tutulduğundan bahsedi
lir. Düşman donanmasının bu ateşe iştirâk etmesine mâni olmak üzere sâhilde bir 
tabya yapılıp büyük toplarla tahkim edilmiştir. — Muhâsara esnâsında donanmayla 
bir kere daha asker ve mühimmat gelmiştir. — Bu seferki muhâsaranın en mühim 
hususiyyeti, Türk ordusunun mütemâdiyen lâğım patlatarak düşmana göz açtır- 
mannasında gösterilebilir : Her halde muhâsara ordusunun kahramanlığı kadar 
mahsurların gayret ve mukavemetleri de her türlü takdirin fevkindedir. — Bundan 
evvel Deli-Hüseyn Paşa devrindeki ilk Kandiya muhâsaralan için 1648 =  1058 
vukuatının „12 Haziran», «23 Teşrinievvel» ve 1649 =  1059 vukuâtunn «29/30 
Ağustos» fıkralarma bakımz. — Bu seferki üçüncü muhâsara için bir gün sonraki 
tarih de rivayet edilir).
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16 Kânunuevvel =  39 Cumâda-l-âhire, Cuma : Kış mevsiminden 
dolayı Kandiya’da muhâsara faaliyetinin ta’tili.

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz tarihten bu güne kadar tam 6 ay, 21 gün bütün 
şiddetiyle devam eden bu meşhur muhâsarada 8 bin asker şehîd düşmüş, 20 
bin kantar barut sarfedilmiş ve 8 yüz lâğım atılmıştır. — Kışın şiddetinden do



layı ateş durmuşsa da muhâsara hattı kaldırılmamış, siperlerle meterislerde kış- 
lamıya karar verildiği için kerpiçten odalar ve sazdan kulübelerle yer altında mah
zenler hazırlanmış ve hattâ Fâzıl-Ahmed paşa kendisi için bîr «sıçan-yolu ağzın
da iki odacuk» yaptırmıştır. Bu suretle Türk ordugâhı yerin üstünden altına geç
miş ve hattâ yer altında çarşı, pazar bile kurulmuştur).

1668 =  1079

30 Haziran =  30 Muharrem, Cumartesi : Kandiya muhâsaramnda 
ikinci faaliyet devrinin açılması.

(Şafak sökerken kurbanlar kesilip duâlar edilerek ateş açılmıştır: Kış ta’tili 
yukanki fıkrada gördüğ'ümüz tarihten bu güne kadar tam 6 ay, 15 gün sürmüş 
demektir. Bu müddet zarfmda donanmayla dört defa daha asker ve mühimmat 
gelmiştir. Gene o sırada Venedikliler senede 20 bin altın haraç mukabilinde Kan
diya kendilerine kalmak şartiyle sulh teklif etmişlerse de kabul edilmemiştir. — 
Bundan evvelki harb mevsiminde olduğu gibi bu sefer de muhâsaramn en mühim 
hususiyyeti her iki tarafın ve bilhassa Türk ordusunun mütemâdiyen lâğım̂  at
masında gösterilebilir. Türk askerleri büyük bir nisbette «el humbarası» da kullan
mışlardır : Hattâ ordu «dökümcüleri»nin günde bin el bombası yetiştirdiklerinden 
bahsedilir. — Kale duvarlarında büyük gedikler açılmışsa da, Fransa ile Papalık, 
Malta vesaireden yardım görmekte olan maJısurlar bunları kum torbalarıyla tıka
mak ve daha içerilerde tahkimat yapmak suretiyle mütemâdiyen telâfiye çalışmış
lardır. — 15 Temmuz =  5 Safer Pazar günü kale cephaneliğinin ifilâkı düşmanın 
iki bin kantar barutla bir çok humbara ve asker zıyâma sebeb olarak müdâfaa 
imkânlarını mühim bir nisbette zayıflatmıştır. — Bundan evvelki sene gibi bu se
ne de kışın harekât ta’til edilinceye kadar müdhiş bir şiddetle devam eden mu- 
hâsarada Türk ordusunun 50 bin kantar barut, 200 bin okka bakır, 30 bin büyük 
humbara ve pek çok el-humbarası sarfettiğinden ve iki taraf insan zâyiatının 100 
bini bulduğundan bahsedilir: Fakat bu son rakam çok mübalâğalıdır).

18 Ağustos =  10 Rebî’ül-evvei, Cumartesi : Dördüncü Mehmed’in 
Edlme’dien Girit seferine lıareketi.

(Kandiya muhasarasının sürüncemede kalmasından müteessir olan Sultan Meh
met bizzat sefere karar vererek bu gün Edirne önündeki karargâhından hareket 
etmişse de, Dimetoka-Gümülcüne-Kavala-Serez-Selânik üzerinden Yenişehir’e ka
dar gelmiş ve 13 Teşrinievvel —  7 Cumâda-l-ûlâ Cumartesi günü vâsıl olduğu bu 
kasabada bir müddet kaldıktan sonra Girid’e geçmek üzere Eğriboz’a giderken, 
Kandiya fetihnâmesi geldiği için, kış mevsimini geçirmek üzere Selânik’e git
miştir).

1669 =  1080

1 Haziran =  1 Muharrem, Cumartesi : Kandiya muhasarasında 
üçüncü faaliyet devrinin açılması.

(Bâzı menbâlarda „2 Muharrem Şenbih» gününden bahsedilirse de, Cumartesi 
günü o ayın birine müsâdiftir. — Bundan evvelki iki mevsimde olduğu gibi
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bunda da en şiddetli faaliyet lâğım muharebesindedir. — Mahsurlar iki defa Av
rupa’dan yardım kuvvetleri almışlardır : Bilhassa Duc de Noailles kumanda
sında gelen Fransız kuvveti bir gece şiddetli bir huruç hareketine kalkışmışsa da 
ayni şiddetle püskürtülmüş ve bu teşebbüs bir çok Fransız asilzadelerinin haya
tına mal olmuştur).

28 Ağustos =  30 Rebî’ül-evvel, Çarşanba: Kaleyi teslime karar ve
ren Kandiya müdâfünin müzâkere teklifi.

(1656 — 1066 tarihindenberi 13 senedir Venedik cumhuriyetinin Girit vali ve ku
mandanlığında bulunan ve o devrin en büyük askerlerinden sayılan Francesco 
Morosini’nin böyle bir karar vermiye mecbur olması, bir taraftan harabe hâline 
gelmiş bir kalede Türk muhasarasına daha fazla dayanmak imkânı kalmamasın
dan ve bir taraftan da yukarıki fıkrada bahsi geçen Fransız kumandam Duc de 
Noailles’le geçinemediği için Fransız kuvvetlerinin çekilip gitmesi üzerine müdâfa
anın büsbütün za’fa düşmesindendir: Aşağrıki fıkraya da bakınız).

5 Eylül == 8 Kebî’ül-âhir, Perşenbe: Kandiya’nm teslimiyle Girid’in 
Türkiye'ye terkine âid Osmanlı - Venedik sulh muahedesinin im ^sı.

(Bâzı OsmanlI ve Garp menbâlarmda görülen «9 Rebî’ül-âhir —  6 Eylül Perşenbe» 
tarihi yanlıştır: Çünkü muahede metninde «5 Eylül» tarüıi bulunduktan başka, 
hakikî takvimde Perşenbe günü Rebî’ül-âhirin 8 ine ve Eylülün 5 ine müsâdiftir. — 
Sulh müzâkereleri gece-gündüz devam etmek şartiyle 8 gün sürdükten sonra bu
9 uncu günü muâhede imzâlanmiştır: 17 madde ile bir müddet sonra ilâve edilmiş 
müzej^el bir maddeden mürekkeb olan bu muâhedenin en mühim esasları şöyle 
sıralanabilir: 1) Kandiya kalesi bütün silâhlan ve mühimmâtiyle Türk ordusuna 
teslim edilecek, bütün Girit adası Türkiye’ye âid olacak ve yalnız Suda, Carabu- 
sa/Granbusa ve Spinalogna/îspirlonga kaleleri Venediklilerde kalacaktır; 2) Dal- 
maçya’da Venediklilerin Girit seferi esnasında zabtetmiş oldukları Klisz vesair ka
leler kendilerine terkedilmiştir; Bunlar için 1647 =  1057 vukuatının «8 Eylül» fık
rasına bakınız; 3) Venedik cumhuriyetinin harbden evvel Türkiye’ye vermekte ol
duğu haracın tesviyesine devam edilecektir; 4) Esirler mübâdele edilecektir; 5) Ve
nedik elçisi hediyeler takdim edecektir; 6) Kandiya kalesi 12 günde tahliye edile
cek ve hava müsâid olmadığı halde bu müddet temdid edilebilecektir. — Bu mu
âhedenin imzâsmdan itibaren ateş kesilmiştir. — Girit seferi 1645— 1055 senesi 19 
Nisan=22 Safer Çarşanba günü açılmış olduğuna göre, bu yüzden çıkan Osmanlı - 
Venedik harbi o günden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 24 sene, 4 
ay, 16 gün sürmüş demektir. Kandiya kalesinin ilk ablukası da 1647 =  1057 senesi
7 Temmuz =  4 Cumâda-l-âhire Pazar günü başlamış olduğu için, bu müstahkem 
mevki tam 22 sene, 1 ay, 29 gün Türk tazyikine mukavemet etmiştir; bu müddette 
üç muhâsara olmuştur; ilk ikisi için 1648 =  1058 vukuatının «12 Haziran» ve 
1649 =  1059 vukuâtının «29/30 Ağustos,, fıkralarına bakınız. Fâzıl-Ahmed Pa- 
şa’mn zaferle neticelenen bu son muhâsarası 1667 — 1077 senesi 16 Mayıs=22 Zül- 
ka’de Pazartesi gününden bu güne kadar tam 2 sene, 3 ay, 20 gün sürmüştür; bu 
muhasarada Türk ordusu yer üstünden 56 ve yer altından 45 hücum yapmış, 
3500 kadar lâğım patlatmış ve 730 bin kantar barut sarf etmiştir; şühedâ sayısının
30 bini bulduğundan bahsedilir. Girit seferinin başındanberi 130 bin kadar şehîd 
gömülmüştür).

27 Eylül =  1 Cumâda-l-ûlâ, Cuma : Kandiya anahtarlarımn Ser- 
dâr-ı-Ekreme takdimi ve kalenin işgali.
(Tahliye gece bitmiş olduğu için bu sabah zevâlî saat dokuzda Kandiya’mn 93
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anahtarı iki gümüş tepsi içinde Fâzıl-Ahmed paşa’ya teslim edilmiş ve getiren 
■düşman zabitlerine ikişer, üçer yüz altm bahşiş verilmiştir. — Kale işgal edilir 
edilmez ilk ezan Su-kulesinde «Seyyid Cündî-Ahmed-Çelebi» tarafmdan’ okunmuş 
ve Hıristiyanlara bırakılan iki mâbedden başka bütün kiliseler câmiye tahvil edi
lip 8 Cumâda-l-ûlâ =  4 Teşrinievvel Cuma günü en büyük kiliseden çevrilmiş olan 
«Hünkâr-câmii»nde fevkalâde merasimle ilk Cuma namazı kılmmıştır; Fâzıl-Ah- 
med Paşa bu camilerden birine kendi babası Köprülü-Mehmet Paşa’nın nâ-hak yere 
idâm ettirdiği büyük Türk kahramanı Deli-Hüseyn Paşa merhumun şanlı adını 
takmak büyüklüğünü göstermiştir).
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1670 =  1080 

5 Mayıs =  14 Zülhicce, Pazartesi : Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Köprülü-zâde Fâzıl-Ahmed Paşa’nın Girit’den hareketi.

(1666 =  1077 senesi 3 Teşrinisâni =  5 Cumâda-l-ûlâ Çarşanba günü Girid’e gelmiş 
olan Fâzıl-Ahmed Paşa o tarihten bu güne kadar tam 3 sene, 6 ay, 2 gün kal
dıktan ve Kandiya’nın işgalinden itibaren geçen 7 ay, 8 günlük sulh zamanını ka
lelerinin tâmiriyle idare işlerine hasrettikten sonra donanmayla Kandiya limanın
dan Tekirdağı’na hareket etmiştir : Dördüncü Mehmet Selânik’den Edirne’ye dön
müş olduğu için, Fâzıl-Ahmed Paşa da Tekirdağı’ndan oraya gitmiştir. — Girit 
valiliği sâbık serdâr Ankebut-Ahmed Paşa’ya tevcih edilmiştir).

1670 =  1081

1 Temmuz =  12 Saf er, Sah: Vezir-i-a’zam Fâzıl-Ahmed Paşa’nın 
Edirne’ye muvâsalatı.

(Çok parlak merâsimle «Paşa-çayırı»nda karşılanan Fâzıl-Ahmed Paşa’nm istik
bâline pâdişâh bile iştirâk etmiş ve paşayı o civarda kurulan otağında huzûruna 
kabul edip fevkalâde ihsanlar ve İltifatlarda bulunmuştur. — «13 Safer Salı» tari
hi de rivayet edilirse de Sah günü Sefer’in 12 sine müsâdiftir. — Fâzıl-Ahmed pa^ 
şa Kandiya’dan Edirne’ye 1 ay, 27 günde gelmiştir).

1673 =  1083 

4 Haziran —  7 Safer, Cmnartesi: Birinci Lehistan seferine çılcan 
Dördüncü Mehmed’in Edirne’den hareketi.

(Umumiyetle «8 Safer Şenbih» gününden bahsedilirse de «Şenbih=:Cumartesi» ha
kikî takvimde Safer’in 7 sine müsâdiftir. — Bu seferin sebebi, «San-kamış», 
«Barabaş» ve «Potkal» isimleriyle üç koldan mürekkeb olan Ukrajma Kazaklan 
hetmanı Doroszenko’yu Lehistan kralına karşı himâye mecburiyetidir: Evvelce 
Lehlilere tâbi olan Ukrayna Kazaklan bir müddettenberi gerek Rus entrikaları, 
gerek Lehistan hükümetinin idaresizliği yüzünden Kırım hanlarma istinâd et- 
miye başlamışlar ve tedricen Osmanlı himayesine girmişlerdir; hattâ son Osman
l I  - Avusturya seferine bir Kırım prensinin kumandasında 15-20 bin kadar Kazak



atlısı da İştirak etmiştir: 1663 =  1074 vukuatının «17/18 Ağustos» fıkrasına bakı
nız. Osmajılı menbâlarında «Doreşinko» denilen Doroszenko’nun himâyesi yalmz 
bu âyasî vaziyetten mütevellid değildir: İstanbul’a elçi gönderip resmen Osmanh 
tâbiyyetine giren bu Kazak hetmanı Ukrayna’nın bir Türk sancağı hâline getiril
mesini ve kendisinin de sancak-beyliğine tâyiniyle himâyesini istemiş, tabiî bu ta
lep kabul edilerek Ukrayna sancak ve Doroszenko da sancak-beyi olduktan başka 
yeni samcağa derhal altı bin asker gönderilmiştir. Bu vaziyete rağmen Ukrayna’yı 
hâlâ benimseyip Kazak hetmamm bir şakî ve âsi gösteren Lehistan kralı Michel 
Korybut Wisniowiecki Türkiye’yi siyasî teşebbüslerle avutarak Doroszenko’yu 
te’dibe kalkışmışsa da şiddetli bir tehdidnâme ile Ukrayna’ya müdâhaleden vaz
geçmesi ihtâr edilmiş ve Dördüncü Mehmet bizzât ordunun başına geçip Vezir-i- 
a’zam Fazıl-Ahmed Paşa da maij?yetinde olduğu halde feu gün Edirne’den Lehis
tan’a hareket etmiştir; ikinci Lehistan seferi için 1673=1084 vukuâtının «7 Ağus
tos» fıkrasına bakınız).

18/19 Ağustos =  33/24 Rebî’ül-âhir, Perşenbe/Cüma gecesi : Ka- 
mmiec =  Kameniçe muhasarası.

(Kansieniec/Kaminiec/Kamenetz-Podolsk kalesi Lehistan’da Podolya eyâletinin 
merkezidir; Osmanlı menbâlarında ((Kamaniçe/Kamenice» şeklinde bahsedilen bu 
şehre Türk ordusu Isakçı-Yaş-Hotin üzerinden 23 Rebî’ül-âhir =  18 Ağustos Per- 
şenbe günü gelmiş ve gece asker meterise girmiştir. Yolda Kınm hanı Selim-Gi- 
ray’la Kazak hetmam Doroszenko da askerleriyle gelip orduya iltihak etmişler
dir. — Lehistan’m en müstahkem mevkilerinden olan Kamani’Çe muhâfızları tes
lim teklifini reddetmişse de, Türk ateşine 8 günden fazla dayanamamışlardır).

37 Ağustos =r 3 Cumâda-l-ûlâ, Cumartesi : Kamaniçe’nin teslim ol- 
mam.

(iki gün evvel en mühim tabya fethedilmiş, ondan sonra kalenin dış duvan lâ
ğımla uçurulmuş ve nihayet sıra iç-duvara gelince müdâfiler beyaz bayrak çe
kip «Tire ile» teslim olmuşlardır: Muhâsara 8 gün sürdükten sonra 9 uncu günü 
beyas bayrak çekilmiş ve iki g:ün sonra da kale kumandam anahtarları getirip 
teslim etmiştir. PolonyalI Gasztowtt «29 Ağustos =  5 Cumâda-l-ûlâ Pazartesi» 
tarihiBi gösterirse de doğru değildir. — O kadar müstahkem bir mevkiin bu ka
dar çabuk sukut etmesi Lehlileri dehşet içinde bırakmış, bu ruhî vaziyetten isti
fade İçin Haleb valisi Kaplan paşa ile Kırım hanı Selim-Giray ve hetman Doros
zenko Türklerin «îlba/îlbo/îlbav„ dedikleri Leopol/Lwow =  Lemberg üzerine sev- 
kediUp orası da 9 Eylül =  16 Cumâda-l-ûlâ Cuma günü fethedilmiş ve nihayet 27 
Eylül =  4 Cumâda-l-âhire Salı gününe kadar Buczacz =  Puçaş, Jazlowiec/Yazlo- 
wicz =  Yazlavitse, Zadlotanka=Zolotank, Lublin, Belczice, Kulandane=Kulandon, 
Beda3So=Bozanowa, Zwanic=:îzvanca kaleleriyle palankalarının çoğu mukavemet
siz teslim alınmıştır. — Bütün bu fütûhât esnâsında Lehistan’ın meşhur Baş-ku- 
mandanı Jean Sobieski bir takım tâciz hareketlerinden başka bir şey yapama
mıştır. — Kamaniçe muhâfızhğına özü beylerbeyi vezir Halil Paşa tâyin edilmiş 
ve derhal idare teşkilâtı yapmıştır).

18 Teşrinievvel —  25 Cumâda-l-âhire, Sah : Buczacz =  Puçaş sul- 
hü.
(Silihdar bundan bir gün e\-velki tarihi ve Râşid de «20 Cumâda-l-âhire — 13

1672 =  1083 O S M A N L I  T A R İ H Î  441



Teşrinievvel Perşenbe» tarihini gösterirse de doğru değildir. — Podolya’nın yıldı
rım sür’atiyle istilâsı karşısında Puçaş konağına elçiler gönderip Kırım hanımn 
şefaatiyle sulh istiyen Lehistan kralı çok ağır şartlar kabulüne mecbur olmuştur: 
Dört maddeden ibaret olan bu müdhiş muahede mucibince Podolya eyâleti Türki
ye’ye terkedilmiş, Ukrayna Türk himâyesindeki Kazak hetmanı Doroszenko’ya 
bırakılmış, Lehistan krallığı senevi 220 bin duka altmı haraca bağlanmış ve kral 
hetmana dostâne muâmelede bulunmak mecburiyetine sokulmuştur. — Bu muahe
de mucibince Podolya’nın henüz işgal edilmemiş olan kaleleriyle palankalarından 
bir kısmının derhal Türk ordusuna teslim edildiğinden bahsedilir. — Dördüncü 
Mehmet 20 Teşrinievvel =  27 Cumâda-l-âhire perşenbe günü Puçaş’dan Eîdime’ye 
hareket etmiştir).

9 Kânunuevvel =  18 Şa’ban, Cuma: Dördüncü Mehmed’in birinci 
Lehistan seferinden Edirne’ye avdeti.

(Bu senenin 4 Haziran =  7 Saf er Cumartesi g:ünü E3dime’den hareket etmiş olan 
Sultan Mehmed’in bu Lehistan seferi o tarihten bu güne kadar tam 6 ay, 5 gün 
sürmüş ve Podolya’nın fethiyle Lehistan krallığının haraca bağlanmasım te’min 
etmişse de, kralın akdetmek mecburiyetinde kaldığı muâhedeyi Diyet meclisi kabu! 
etmemiştir: Aşağıki fıkraya bakınız).

442 O S M A N L I  T A R İ H İ  1673 =  1084
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7 Ağustos ^  23 Rebî’ül-âhir, Pazartesi : Dördüncü Mehmed’in Edir
ne’den ikinci Lehistan seferine hareketi.

(Bu ikinci seferin sebebi, yukarıki sene vukuatının «18 Teşrinievvel» fıkrasında 
gördüğümüz Puçaş =  Buczacz muahedesinin Lehistan Diyet meclisi tarafından 
reddi hakkında Baş-vekil Jean Leszcynski’den Vezir-i-a’zam Fâzıl-Ahmed Pa- 
şa’ya mektup gelmesi ve Baş-kumandan Jean Sobieski’nin de Türk ordusu çe
kildikten sonra meydanı boş bulup Leopol =  Lemberg ve Lublin kalelerini istir- 
dâd etmiş olmasıdır : Lehistan’ın bu vaziyetinde Papa ile Almanya imparatoru
nun te’sirlerinden ve yardım va’dettiklerinden bahsedilir. — Bundan sonraki 
Osmanh - Lehistan sulhü için 1676 =  1087 vukuâtınm «27 Teşrinievvel» fıkrasına 
bakınız).

19 Eylül =  7 Cumâda-l-âhire, Sah : Ordunun tsakçı’ya muvâsalatı.

(Hudut boyunda kışlayıp baharda Lehistana girmek istiyen Dördüncü Mehmet 
buradan Lehistan kralına muâhedenin. derhal tatbiki için bir tehditnâme gön
dermiştir : Fakat bu sırada Lehistan harbe hazırlanmakta ve bilhassa Almanya/ 
Avusturya imparatorluğundan yardım almaktadır : Hattâ Eflak ve Boğdan voy
vodaları Ghika ile Ştefan da Türkiye’ye ihânet edip Lehlilerle birleştikleri için 
yerlerine başkaları tâyin edilmiştir! — Sobieski’nin kumandasında 80 bin kişilik 
bir ordu toplandığından bahsedilir. Bu ordu Hotin üzerine yürümekte olduğu için, 
kale ile Dniestr =  Turla köprüsünün muhafazasına 30 bin kişilik bir kuvvetle 
Silistre beylerbeyi Sarı-Hüseyn Paşa me’mur edilmiş ve Haleb beylerbeyi vezir 
Kaplan Mustafa Paşa da Ser-asker tâyin edilerek 12 bin askerle Yaş şehrine gön
derilmiştir) .



10 Teşrinisâni =  30 Keceb, Cuma ; Hotin bozgunu.

(Yukarıki fıkrada bahsi geçen San-Hüseyn Paşa 30 bin askeriyle Hotin önlerin
de «Tabur/ıstabur» kurmuşsa da çok geniş bir sahaya yayıldığrı için Sobieski 80 
bin kişilik ordusuyla ilk hamlede Türk ıstaburuna girmiş, Hüseyn paşa ancak 
üç saat kadar döğüşten sonra 200 askerle Turla köprüsünden geçip Kamaniçe —  
Kaminiec kalesine kaçmış, geride başı boş bıraktığı askerler de peşinden gelirken 
köprü çöktüğü için binlercesi boğulmuş veyahut düşman kılıcıyla şehîd düşmüş
tür. Sobieski’nin şecâatinden ziyâde Hüseyn Paşa’nın cebânetinden hâsıl olan bu 
fâcia üzerine Hotin Jcalesindeki 80 muhâfız da «vire ile» teslim olmuştur. — Bir 
gün sonraki tarih de rivayet edilir. — Dördüncü Mehmet bu felâket haberini al
madan evvel Fâzıl Ahmed Paşa’yı Serdâr-ı-Ekremlikle Hotin üzerine sevketmek 
istemişse de, kara-haber geldikten sonra artık orada yapılacak bir iş kalmadığı 
ve sefer mevsimi de geçtiği için Serdârın Baba-dağı’nda ve 61 gün Isakçı’da kalan 
Pâdişâhın da Hacıoğlu-Pazarı’nda kışlamasına karar verilmiştir).

30/31 Kânunuevvel =  21/22 Ramazan, Cumartesi/Pazar gecesi : 
Şehzade Ahmed’in doğumu.

(Dördüncü Mehmed’in ikinci oğlu olan bu şehzâde Ahmet 1703 =  1115 tarihinde 
tahta çıkmış olan «Lâle-devri» padişahı «Ahmed-i Sâlis :=  üçüncü Ahmed» dir : 
Yukanki fıkrada bahsi geçen Hacıoğlu-Pazarı kışlağında dünyaya gelmiştir. 
Büyük kardeşi ikinci Mustafa gibi bunun da anası Gülnûş-Sultan’dır: 1664 =  
1074 vukuâtının «5 Haziran» fıkrasma bakınız. — Bu münâsebetle üç gün üç 
gece şenlik yapılması emredilmiştir).

1674 =  1085 O S M A N L I  T A R İ H Î  443

1674 =  1085

16 Haziran =  12 Rebî’ül-evvel, Cumartesi: Dördüncü Mehmed’in 
Hacıoğlu-Pazar’mdan Ukrayna üzerine hareketi.

(Bu sırada Ruslar Ukrayna’ya taarruz ederek Türk tâbiiyyetindeki Kazaklardan 
Czerkas, Kaniovv, Corsum vesaire gibi bâzı kaleleri aldıktan başka Osmanh san- 
cak-beyi payesini, hâiz olan hetman Doroszenko’nun merkezi olan Czehryn/ 
Cehryn=Çehrin kalesini de muhâsara etmiş oldukları için Ukrayna üzerine ha
reket edilmiş ve Dniestr =  Turla suyu üzerinde kurulan köprüden geçilerek 6 Cu- 
mâda-l-ûlâ =  8 Ağustos Çarşanba günü Ukrayna’nın îspel ovasına girilmiştir. ~  
Evvelce teslim olduğu halde sonradan düşmana iltihak eden Istone =  Istene kale
si buradan gönderilen bir kuvvetle yıkılıp yakılmış ve Doroszenko’joı Rus muhâ- 
saraşmdan kurtarmak için Kırım hanı Selim-Giray gönderilmiştir: Bu senenin 
«14 Eylül» fıkrasına bakınız).

18 Ağustos =  16 Cumad!a-l-ûlâ, Cumartesi: Ladyzyn kalesinin fethi.

(OsmanlI menbâlarında «Ladjin,, denilen bu kale Bug =  Aksu üzerindedir; Ev
velce Türk hâkimiyyetini kabul etmiş olduğu halde sonradan Lehistan’a ilti



hak etmiş olduğn için bu tarihten üç gün evvel muhâsara edilmiş, iki gün dayan
dıktan sonra «vire ile» tekrar teslim olmak istemişse de ihanetlerinden dolayı bü
tün muhafızlarıyla ahâlisi esir edilmek şartiyle teklifleri kabul edilmiş, 8flO mu
hafızı zincirlere vurulup Karadeniz üzerinden İstanbul tersanesine kürek mahkû
mu olarak gönderilmiş ve sivil ahâlisi de esir edilmiştir).

21 Ağustos =  19 Cumâda-l-ulâ, Sah: Lehlilerin sulh teklifi.

(Lehistan kralı Miehel Korybut 21 Majns =  15 Safer Pazartesi günü ölmüş ve 
yerine Leh ordusunun meşhur Baş-kumandanı Jean Sobieski intihâb edilmiştir : 
Şiddetli bir Türk düşmanı olan yeni kral hem intihâbmı tebliğ- etmek, hem de 
Podolya üe Ukrayna Lehistan’a bırakılmak şartiyle sulh istemek için elçilerle 
nâmeler göndermişse de reddedilmiştir. — Lehlilere teslim olan kalelerden Hu- 
man =  Umman kalesine bir kuvvet gönderilip muhâfızlanyla ahâlisi esir edildik-: 
ten sonra kâmilen tahrib edilmiştir).

l

14 Eylül =  13 Cumâda-I-âhire, Cuma: Kmm ham Selîm-Giray’m 
Eus muhasarasından kurtardığı Kazak hetmanı Doroszenko ile h^aber 
orduya avdeti.

(Czehryn =  Çehrin kalesinde muhâsara edilip istimdâd eden hetman için jmkarda 
bu senenin «16 Haziran» fıkrasma bakınız. — tmdâda gönderilen Kınm haıa yak
laşırken Rus ordusu muhâsarajn kaldırıp öyle bir sür’atle kaçmıştır ki takibine 
çıkan «Tâtâr-ı-sabâ-reftâr» ordusu bile peşinden yetişememiştir).

18 Eylül =  17 Cumâda-I-âhire, Sah : Dördüncü Mehmed’in Ukray
na seferinden avdeti.

(Yukarda bu senenin «18 Ağustos» fıkrasında fethini gördüğümüz Ladyzyn =  
Ladjin kalesinin önlerinde ve Bug — Aksu nehrinin her iki sâhilinde 32 gün ka
lan Sultan Mehmet bu müddet zarfında muhtelif istikametlere kuvvetler sevkede- 
rek Ukrayna ile Lehistan’ın bazı yerlerini vurdurmuş, Dniestr =  Turla ve 
Dnieper =  özü/Ekşisu nehirlerinin arasındaki arâziyi kâmilen Osmanlı hâkimiy- 
yetine sokmuş ve artık mevsim ilerlediği için bu gün yola çıkıp îsakçı konağında 
Haleb valisi Şişman-îbrahim paşa’yı Lehistan serdârlığına tâyin ettikten ve hu- 
dud boylarında kışlamak üzere orduyu ona bıraktıktan sonra yoluna devam ede
rek 22 Şa’ban =  21 Teşrinisâni Çarşanba günü Edirne’ye avdet etmiştir).

444 K R O N O L O J İ  1675 =  1086
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24 Ağustos =  2 Cumâda-l-âhire, Cumartesi: Leopol =  Lemherg 
muharebesi.

(1672 =  1083 tarihindenberi Türk ordusunun her yaz yaptığı fütûhâtı kral So
bieski her kış kuvây-ı-külliyye çekildikten sonra istirdâd etmektedir ; Bu se
fer de öyle olduğu için, yukarıki fıkrada Lehistan serdârlığına tâyinini gör
düğümüz Şişman-Ibrahim Paşa yaz gelir gelmez ordunun başında harekete ge



çip 48 kale ve palanka fetih ve istirdâd ettikten başka Volhyni eyâletini baştan 
başa tahrib etmiş ve ondan sonra da Ijehlilerin aLıW0W» ve Türklerin »îlbav- 
Ilba//tlbo» dedikleri Leopol =  Lemberg üzerine yürümüştür; Sobieski kaleyi kur
tarmak İçin Leh ordusunun başma geçip gelmiş ve çok şiddetli bir dolu yağarken 
taarruza geçmişse de, bâzı Garp menbâlannın rivayet ettikleri şekilde bir zafer 
kazanamamıştır; Hattâ Osmanlı ordusunun muzaffer olamaması bile yardımcı 
Tatar kuvvetlerinin kaçmasından dolayıdır. Lehistan kralının te’min ettiği yegâne 
netice Lemberg’i muhâsaradan kurtarmış olmaktan ibarettir. Bununla beraber 
İbrahim Paşa diğer bir takım kaleler daha işgal ve tahrib ettikten sonra mevsim 
sonunda alel-usul kışlağa çekilmiştir).

1676 =  1087 O S M A N L I  T A R İ H İ ,  445
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2 /3  Teşrinisâni =  25/36 Şa’ban, Pazartesi/Salı gecesi : Vezir-i- 
a’zam Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa’mn ölümü.

(Büyük bir devlet-adamı olan Fâzıl-Ahmed Paşa’nm genç yaşında ölmesine se- 
beb içki ibtilâsıdır: 1045=1635—1636 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 40-41 
yaşlarmda ölmüş demektir. Dördüncü Mehmet İstanbul’dan Edirne’ye giderken 
hastalığma ehemmiyet vermiyerek yola çıkan Fâzıl-Ahmed Paşa gittikçe ağır  ̂
laştığı için geri kalmış ve nihayet Ergene köprüsü civârındaki Kara-biber çift
liğine geldiği zaman can vermiştir. — 1661=1072 senesi 30 Teşrinievvel =  6 Re- 
bî’ül-evvel Pazar günü babası Köprülü-Mehmet Faşa’nın vasiyetinden dolayı 25-26 
yaşlarında Vezir-i-a’zam olan Fâzıl Ahmed Paşa’mn sadâreti o tarihten bu güne 
kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 15 sene, 4 gün sürmüştür: Birinci Murad, Yıl
dırım ve Fetret devirlerinde 19 sene Sadâret makaımnda bulunmuş olan Çandarlı- 
Ali paşa’dan sonra Osmanlı tarihinde en uzun sadâret devri İşte budur. — Fâzıla 
Ahmed Paşa’mn cenâzesi Kara-biber çiftliğinden arabayla İstanbul’a nakledilerek 
babasmın Divan-yolundaki türbesine defnedilmiştir. — Baba tarafından Amarut 
olan Fâzıl-Ahmed Paşa’nın anasıyla ninesi Türktür. — Gençliğinde îlmiyye mes
leğine intisâb edip Müderrislik pâyesi almış olan Fâzıl Ahmed Paşa, babasımn sa
dâreti üzerine vezâret pâyesiyle valiliklerde ve nihayet Sadâret-Kaymakamlığında 
bulunmuş ve tecribesizliğini büyük zekâsı ve kuvvetli kültürüyle telâfi etmiştir : 
En büyük hizmetleri 1663 =  1074 vukuâtınm «24 Eylül» fıkrasında gördüğümüz 
Uyvar fethi, ertesi sene vukuâtmda gördüğümüz Vasvar sulhünün akdi ve nihayet 
1669 =  1080 vukuâtınm «5 Eylül» fıkrasında gördüğümüz Kandiya fethiyle Girit 
fütûhâtmın ikmâli gibi büjKik muvaffakiyetleridir: Fakat 1664 =  1075 vuküâtmın 
«1 Ağustos» fıkrasındaki Saint-Gotthard muharebesiyle kat’î bir zaruret olmadığı 
halde devletin başına açmış olduğu Lehistan seferinden dolayı tenkid edilir. Da
hilî idaresinin kötülüğü de meşhurdur: Bütün işleri sürüncemede bıraktığından 
bahsedilir. — Fâzıl-Ahmed Paşa’nın ölümü için «22 Şa’ban =  30 Teşrinievvel Cu
ma» tarihinden de bahsedilirse de doğru değildir).

4 /5  Teşrinisâni —  27/28 Şa’ban, Çarşanba/Perşenbe gecesi: Mer- 
zifonla Eara-Mustafa Paşa’nm sadâreti.

(üçüncü vezirlikten Sadr-ı-a’zam olan Kara-Mustafa Paşa Merzifon kazası mer
kez nâhiyesinin Mannca köyündendir : Babası, Dördüncü Murad’ın Bağdad 
fethinde şehîd olan Sipâhi beylerinden Oruç Bey’dir; anasınm adı Âbide-Ha- 
tun’dur. — 1044=1634 - 1635 tarihinde dünyaya gelmiş olan Kara-Mustafa Paşa 4



yaşında yetim kaldıktan sonra baba dostu olan Köprülü-Mehmet Paşa tarafından 
himaye edilerek Fâzıl-Ahmed paşa ile beraber tahsil etmiştir ; Köprülü’ye dâ- 
mâd olduğu için, Fâzü-Ahmed Paşa’mn eniştesidir. — İkinci Viyana muhâsara<- 
sıyla meşhur olan Kara-Mustafa Paşa bir kaç defa Sadâret-Kaymakamlığfinda 
bulunduktan sonra 41 - 42 yaşlarında Vezir-i-a’zam olmuştur. — Fazıl-Ahmed Pa
şa ölür ölmez kardeşi Pâzıl-Mustafa Bey «Mühr-i-Hümâyûn^u alıp pâdişâh he
nüz Edirne’ye varmadan Hasköy kazasının Osmanlı köyünde peşinden yetiştirmiş 
ve Dördüncü Mehmet de bu gece «beyn-el-ışâesoı» mührünü servet ve azamet ih
tilasına rağmen Osmanlı tarihinin en büjrük vezirlerinden olan Merzifonlu Kara- 
Mustafa Paşa’ya tevdi ettikten sonra, sabahleyin Edirne’ye gelmiştir).

27 Teşrinievvel =  19 Şa’ban, Sah : Zorawno sulhü ve Podolya ile 
Ukrayna’nın Türkiye’ye ilhakı.

(Yukarıki sene vukuâtmın «24 Ağustos» fıkrasında bahsi geçen Lehistan serdârı 
Şişman-Ibrahim Paşa bu yaz sefere çıkacağı sırada eceliyle ölmüş olduğu için 
yerine orduda bulunan Şam beylerbeyi Şeytan-Ibrahim Paşa tâyin edilmiş ve yeni 
serdâr Osmanlı müelliflerinin «îzvança» dedikleri Zorawno/Zorowon’da «tabur/ıs- 
tabur» kurmuş olan Lehistan kralı Jean Sobieski’yi 27 Eylül =  19 Receb Pazar 
gününden itibaren tazjâka başlamıştır : Bu muharebe 16 yahut 20 gün sürdükten 
sonra kral sulh istemek mecburiyetinde kalmıştır. Bu sulhün 1672 —  1083 senesi 
«18 Teşrinievvel» fıkrasında akdini ve ertesi sene vukuâtmın «7 Ağustos» fıkra
sında da Lehistan Diyet meclisi tarafından reddini gördüğümüz Buczacz =  puçaş 
sulbünden yegâne farkı, 220 bin altınlık senevî haraçtan vazgeçilmiş olmasından 
ibarettir: Buna mukabil podolya ve Ukrayna eyâletleri Türkiye’ye bırakılmış ve 
yalnız Tlkrajma’nın Piarzako =  Piyaçerko ve Pawolocza=;Paliçe kaleleri Lehis
tan’da kalmıştır. — «16 Teşrinievvel» rivayeti zayıftır. — Bu Lehistan seferi 
1672 =  1083 senesi 4 Haziran=7 Safer Cumartesi gününden bugüne kadar Milâdî 
takvim hesabiyle tam 4 sene, 4 ay, 23 gün sürmüştür).

446 K R O N O L O J İ  1677 =  1088

1677 =  1088

14 Ağustos =  14 Cumâda-l-âhire, Cumartesi: Kazak hetmanı 
Doroszenko’nun ihânetinden dolayı Czehryn =  Çehrin muhasarası.

(Türk himâyesine ilticası dört buçuk sene kadar sürmüş bir Lehistan seferine 
sebeb olan Ukrajma Kazak hetmanı Doroszenko nihayet Türkiye’ye ihânet ede
rek Ruslarla birleşmiş ve Ukrayna’nın Ruslar tarafından istilâsına yol açmış
tır : Bu hâin için 1672 1083 vukuâtmın «4 Haziran» ve 1674=1085 vukuâtmın 
da «16 Haziran» fıkralarına bakınız. Rus çan Feodor Alexievitch’in çevirdiği entri
kalardan dolayı Rusya’ya temâyül eden Kazakların Doroszenko’yu böyle bir ihâ- 
nete mecbur ettikleri hakkında da bir rivayet vardır. — Bu haber gelir gelmez 
Bogdan isminde eski bir hetmanın Yedi-kule’de mahbus tutulan oğlu Georges 
Chmielnicki Ukrayna hetmanlığına tâyin edilip Rusya’ya harb ilân edilmiş ve 
yukarıki fıkrada bahsi geçen serdâr Şeytan-tbrahim Paşa ile Kırım hanı Se- 
lim-Giray Kazakların merkezi olan Czehryn =  Çehrin kalesinin fethine gönderil
miştir. — Bu gün başlıyan muhâsarada tuhaf bir kuvvet nisbetsizliği vardır : 
Türk ordusunun mevcudu 40 binden ibaret olduğu halde, kalede 60 bin Rus, 
Alman ve Kazak askeri bulunduğundan bahsedilir. Muhâsara esnâsında Rus



ya’dan bir imdâd kuvveti daha g-elmiş ve Şeytan-Ibrahim Paşa buna karşı Kı
rım hanını sevketmişse de, düşmanın çok üstün kuvvetlerine karşı bir şey yapa- 
mıyaa Selim-Giray serdâra hemen muhâsarayı bırakmaktan başka çâre olmadığını 
bildirdiği için 7 Eylül =  9 Receb Sah günü ric’ate başhyan ordu düşmanın tâkibi- 
ne uğradığı için büyük bir sür’atle Bender’e çekilmiş ve bir çok ağırlıklarıyla top
lan düşman eline geçmiştir. Bu muvaffakıyetsizlik hem Selim-Giray’ın, hem Şey- 
tan-Ibrahim paşa’nın azline sebeb olmuş ve Kırım hanlığına Mubârek-Giray oğlu 

. Murad-Giray, ordu serdârlığına da Anadolu beylerbesâ Abaza Kör-Hüseyn Paşa 
tâyin edilmiştir).
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30 Nisan =  8 Bebî’ül-evvel, Cumartesi : Rusya’ya sefer açan Dör
düncü Mehmed’in İstanbul’dan hareketi.

(Bu seferin sebebleri için yukarıki fıkraya bakınız. — Pâdişâh Davudpaşa ka
rargâhında 39 gün son hazırlıklarla meşgul olduktan sonra, bu gün Vezir-i-a’zam 
da maiyyetinde bulunduğu halde ordunun başında yola çıkmıştır).

21 Mayıs =  29 Rebî’ül-evvel, Cumartesi: Ordunun Hacıoğlu-Paza- 
rı’na muvasalatı.

(Silihdar tarihinde «1 Rebî’ül-âhir — 11 Majas-ı Rumî Cumartesi» tarihinden 
bahsedilirse de. Cumartesi günü Rebî’ül-evvelin 29 una müsâdiftir ve Rûmî tarih 
de bunu te’yid etmektedir. — Dördüncü Mehmet buraya kadar sefere iştirâk edip 
buradan itibaren orduyu Vezir-i-a’zam Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’nın ku- 
mandasmda sevketmiye ve kendisi de seferin sonuna kadar Silistre’de avla vakit 
geçirmiye karar verdiği için 26 Mayıs =  4 Rebî’ül-âhir Perşenbe günü Kara- 
Mustafa Paşa’yı Serdâr-ı-Ekrem tâyin edip «Saneağ-ı-Şerîf»! alelusul eline teslim 
etmiş ve o da 30 Mayıs :=: 8 Rebî’ül-âhir Pazartesi günü hareket edip îsakçı üze
rinden Czehryn — Çehrin fethine gitmiştir: Umumiyetle ikişer gün hatâlı göste
rilen Hicrî tarihler burada gün isimleriyle Rûmî takvim tarihlerine istinâden tas- 
hih edflmiştir).

19 Temmuz =  29 Cumâda-l-ûlâ, Salı: Ordunun Czehryn =  Çehrin’e 
muvâsalatı ve kalenin muhasarası.

(Bir rivayete göre de ordu bu gün gelmiş ve muhâsara da iki gün sonra 1 Cu- 
mâda-l-âhire =  21 Temmuz Perşenbe günü başlamıştır. — Çok sarp bir kayanın 
üstünde bulunan Çehrin kalesinin etrâfında Türklerin «Tasma-suyu» dedikleri 
Tasmin nehri ve bu nehrin hâsıl ettiği bataklıklar bulunduğu için muhâsara çok 
müşkil olmuş ve bilhassa Osmanlı menbâlarında «Remdaniski/Remaneşkü» gibi 
muharref isimlerle anılan Rus Baş-kumandanı prens Romodanovski’nin muazzam 
bir ordu ile Tasma-suyunun karşı yakasına gelip «tabur/ıstabur» kurarak mah
surlara yardım etmesi ve muhâsara kuvvetlerinden bir kısmını üzerine çekmesi 
bu müşkilâtı büsbütün arttırmıştır: Silihdar tarihinde 200 bin kişilik gösterilen 
bu Rus ordusunda Kalmuk, Kazan vesair bir takım Tatar unsurlarının da bu
lunduğundan bahsedilir; Serdâr-ı-Ekrem bunlara karşı Kırım hanı Murad-Giray’la 
bir mıkdar Osmanlı kuvveti şevketmiş ve onları işgal edip kendisi muhâsarayla 
meşgul olmuştur).



30/31 Ağastos = : 3 /3  Receb, Cumartesi/Pazar gecesi: Czehıya —  
Çehrin kalesinin fethL

(Umumiyetle «3/4 Receb Cumartesi/Pazar gecesi^nden bahsedilirse de, burada 
rakamlar gün isimlerine göre tashih edilmiştir : Zâten bir çok Garp menbâlanııda 
da bu doğ:ru tarihe tesadüf edilir. — Gündüz patlatılan lâg:ımların açtığı, gedikten 
dalga dalga içeri saldıran Türk askerleri çok şiddetli muharebelerle ilkönce Taroşu 
işgal edip Tasma-suyunun üstündeki üç köprüyü yıkarak karşı yakada balunan 
Rus ordusunun yardım göndermesine mâni olmuş ve ondan sonra da iç-kaleye 
şiddetli bir topçu ateşi açılarak çıkarılan büyük yangınlar içerdeki düşman askeri
nin canlarını kurtarmak İçin nehre atılmasına ve bu suretle Iç-kalenin de sukutu
na sebeb olmuştur; Nehirde yirmi bin kadar «leş» görüldüğünden bahsedilir. — 
Karşı yakadaki Rus ordusu ertesi gün 3 saat ilerdeki Dnieper —  özü sâhiline çe
kilip orada ıstabur kurduğru için üzerine varılmış ve 30 Ağustos =  12 Re«eb Salı 
gününe kadar 9 gün taarruz edilip ijrice yıpratıldıktan sonra mevsim ilerlediği için 
artık avdet kararı verilmiş ve Çehrin kalesi tamamiyle tahrib edildikten ve diğer 
bâzı kaleler de takviye edildikten sonra ordu îsakçı’ya hareket etmiştir).

31 Ağustos =  13 Receb, Çarşanba ; Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ek- 
rem Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’mn tsakçı’dan Edirne’ye hareketi.

(Haleb beylerbeyi Kara-Mehmet Paşa’yı vezâret payesiyle ordu serdârhğına tâyin 
edip askerin bu kışı ihtiyâten Baba-dağı civarında geçirmesini emrettikten sonra 
hareket eden Kara-Mustafa Paşa 5 Şevvâl =  20 Teşrlnisâni Pazar günü Edir
ne’ye gelip merâsimle karşılanmıştır : 11 Eylül=24 Receb Pazar günü Sifiatre’den 
hareket edip 24 Eylül =  7 Şa’ban Cumartesi günü Edirne’ye gelmiş olan Dörâiacü 
Mehmet muzaffer Vezir-i-a’zamına fevkalâde İltifatlar ve ihsanlarda İTOiEiDmıış- 
tur. — Yukarda bu senenin «21 Mayıs» fıkrasına da bakınız).

1679 =  1090

11 Eylül — 5 Şa’ban, Pazartesi: Dnieper =  Özü/Ekşisu ve =  
Aksu boylarında yaptırılan yeni kalelere İstanbul’dan asker ve levâznn 
gönderiknesî.

(Bu iki nehrin birincisinde iki ve İkincisinde bir kale yaptırılmış, inşaâtı yu- 
karıki fıkrada bahsi geçen serdâr Kara-Mehmet Paşa himâye etmiş, bütim mal
zeme donanmayla İstanbul’dan sevkedilmiş ve bu gün de muhâfız askerlerle top, 
cephâne vesair levâzım gönderilmiştir).

1680 =  1091 

39 Teşrinievvel =  5 Şevvâl, Sah: İkinci Rus seferine çıkan Dördün
cü Mehmed’in İstanbul’dan Edirne’ye hareketi.

(Rusların harb hazırlıkları hakkında haberler geldiği için bu ikinci Sefer-i-Hü- 
mâyûn’un açılmasına hükümet karar vermiş ve pâdişâh da tasvib ettîgl için 
hazırlıklar Edirne’de ikmâl edilmek üzere bu kışın orada geçirilmesi taıkarrür 
etmiştir: îbtilâ derecesindeki av merakiyle meşhur olan Sultan Mehmet kendi 
maiyyetiyle bu gün Davudpaşa karargâhından hareket edip ordunun nakline
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Vezir-i-a’zam Kara-Mustafa Paşa’yı me’mur etmiş, 2 Teşrinisani =  9 Şevval Cu
martesi günü orduyla hareket eden Vezir-i-a’zam 18 Teşrlnisâni =  25 Şevval pa
zartesi günü Edirne’ye vardığı halde yollarda avlanarak gelen pâdişâh ancak 
1681 t= 1091 senesi 10 Kânunuevvel =  19 Zülhicce Cuma günü gelebilmiştir : Bu 
suretle Sultan Mehmed’in Edime ile İstanbul arasındaki av partisi 2 ay, 12 gün 
sürmüş demektir. — Buradaki gün rakamlarıyla isimleri arasındaki birer günlük 
fark hakikî takvim hesabına göre tashih edilmiştir. — Râşid tarihinde pâdişâhın 
Edirne’ye muvâsalatı «22 Zülka’de =  14 Kânunuevvel Cumartesi» gününe müsâdif 
gösterilirse de doğru değildir).

1681 =  1092

11 Şubat =5 22 Safer, Salı : Osmanlı - Kus sulhü.

(Yukanki fıkrada gördüğümüz ikinci sefer hazırlıklarından ürken Moskof çan 
Feodor Alexievitch Kınm hanı Murad-Giray’a elçiler gönderip sulhe delâletim 
rica etmiş ve ilkönce Radgin yahut Bahçe-saray’da müzâkere edilip 1681 =  1091 
senesi 8 Kânunusâni =  17 Zülhicce Çarşanba günü tanzim edilen esaslar Murad- 
Giray tarafından Edirne’ye gönderilip bu gün Vezir-i-a’zam Kara-Mustafa Paşa 
tarafından bir «Temessük» le tasvib edilmiş ve bundan 2 ay, 17 gün sonra 29 
Nisan =  10 Rebî’ül-âhir Salı günü de pâdişâh tarafından tasdik olunmuştur. —
20 sene müddetle akdedilen bu 12 maddelik sulhün başhea esasları şöyle sırala
nabilir : 1) Dnieper =  özü suyu hudud ittihâz edilip beri yakası Türkiye’ye ve 
öte yakası Rusya’ya âid olacaktır; 2) Bununla beraber, Kiyef şehriyle buna tâbi 
üç palanka Rus hâkimiyyetinde kalacaktır; 3) özü buyunda iki taraf da yeni tah
kimat yapaımyacaktır; 4) Kınm hanı Rus arâzisine akın etmiyecektir; 5) Esirler 
mübadele edilecektir. — Türk hududunu Dnieper =  özü/Ekşlsu boylanna daya
yan böyle bir muâhedeyi bile Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’mn ancak Avusturya 
seferi düşüncesiyle kabul etmiş olduğundan bahsedilir. — Bu sulhün akdi üzerine 
10 Safer =  1 Mart Cumartesi günü Edirne’den hareket eden Dördüncü Mehmet
21 Safer =  12 Mart Çarşanba günü İstanbul’a dönmüştür).

24 Temmuz =  8 Reoeb, Perşenbe : Sakız faciası.

(Cezâyir, Tunus ve Trablus eyâletlerinden mürekkeb olan Mağrıb-ocaklarınm 
Akdeniz’de mütemâdiyen faaliyette bulunan korsanları Fransız gemilerinden 
başka Fransa’nın cenup sâhillerine de tecâvüz etmekte oldukları için, XIV üncü 
Louis bu korsanlann imhâsına meşhur Fransız denizcisi Duquesne’i me’mur et
miştir : Sakız limanmda 9 Trablus kalyonunun «yağa yatmış» olduğunu haber 
alan bu şımarık kapdan 18 gemilik filosuyla bu gün Sakız’a gelip dost bayrak
larıyla limamn ağzına demirledikten sonra birdenbire harb ba3̂ aklan çekip 
Trablus gemilerinden başka kaleyle şehre de dört buçuk saatte dört bin kadar 
gülle yağdırarak bir çok evlerle câmiler ve mescidler yıkmış, sivil ahâliden 
60 - 80 müslüman ve 50 kadar hıristiyan maktul düşmüş ve yaralılann sajnsı da 
800 ü bulmuştur! İstanbul hükümeti derhal donanma sevkedip meselenin siya- 
seten halline kadar Fransız filosunun oradan ayrılmasına mâni olmuş ve Fran
sa sefiri Kont Joseph de Guilleragues Sadâret-Kethudâsı tarafından tekdir 
edildikten sonra Vezir-i-a’zamm huzûruna celbedUip XIV üncü Louis’nin derhal 
tar2âye ve tazminat vermesi istenmiş, sefir kaçamaklı cevaplar verdiği için hap
sedilmiş ve nihayet kralın tarziye ve tazminat vereceği hakkında bir <Temes- 
sük =  senet» imzâlamak suretiyle serbest bırakılmıştır. Bir müddet sonra XIV  
üncü lıouis’den pâdişaha kendisinin bu vak’adan haberi olmadığı hakkında bir 
tarziyenâme Ue 90 keselik cevâhir ve 30 keselik muhtelif hediyelerden mürekkep

F. : 29

1681 1092 O S M A N L I  T A R İ H Î  449



cem’an «60 bin guruşluk eşyây-ı nefîse» geldikten başka, donanmayla Sakız’da 
bulunan Kapdan-ı-deryâ Bozoklu-Mustafa Paşa da bombardman tahribâtmm 
«keşfine göre» Duquesne’den tazminat aldığı gibi ölenlerin «diyet „lerini de tahsil 
etmiştir).

1682 =  1093

9 Kânunusâni =  30 Zülhicce, Cuma : İstanbul’a elçiler gönder^ 
İSirk himayesine sığman Emeric Thököly =  Tökeli tmre’nin Orta-Macar 
kraUığı meselesL

(OsmanlIların «Orta-Macar» dedikleri yer, Türk hâkimiyyetinde bulunan Maca
ristan’ın şimalinde AvusturyalIların hâkim oldukları Yukarı-Macaristan’dır : Bu
nun cenubuşarkîsinde Erdel =  Transylvania prensliği ve garbiyle cenubugarbîsin- 
de de gene Macaristan’ın A\-usturya hâkimiyyetinde bir şerit gibi uzayan kısmı 
vardır; ikisinin arasında «Orta-Macar» denilen sahanın yeni bir krallık şeklini 
aldıktan sonraki merkezi, Osmanlı menbâlannda «Kaşa» denilen «Kaschau» ka
lesidir. — 1658 denberi 24 senedir Avusturya/Almanya tahtında bulunan Birinci 
Leopold son derece müteassıp bir katolik olduğu için, bilhassa 1665 =  1075 - 
1076 tarihindenberi 17 senedir Orta-Macar protestanlarına karşı çok şiddetli bir 
tenkil ve imhâ siyaseti tâkib etmekte, bir çok asilzadeler toptan imhâ edilmek
te veyahut zmdanlarda çürütülmekte, bunların bütün servetleri zaptedilip Vi- 
yana’ya aşırılmakta ve Alman ceneralleri memleketi çiftlik ve insanları hayvan 
gibi idare etmektedir. Orta-Macar millî hareketi işte bu vaziyetten doğmuştur. 
Bu hareketin bir çok kurbanları vardır: İşte bunlardan birinin oğlu olan Emeric 
Thököly/Toekoely/Tekely 1658 de doğmuş olduğu için bu sırada 24 yaşında bir 
gençtir. 1676 da yahut ertesi sene hapishaneden kaçıp daha 18-19 yaşlarında is
yan hareketinin başma geçtiğinden bahsedilir. Babası Erdel prensi Apaffy’nin 
kaynatası ve kendisi de kaynı olduğu ve bilhassa OsmanlIlara isyanlarıyla meş
hur Erdel prenslerinden Rakoczy’nin dul karısı Helene/Ilona Zrinyi ile evlen
diği için büjrük bir nüfuz kazanmış ve bir millî mukavemet timsâli sayılmıya 
başlamıştır. «Haçlılar» mânâsına aKrucze» kelimesinden muharref olarak Os
manlI menbâlannda «Kuruş» denilen gönüllü Macar milliyetçilerinin başında 
AvusturyalIlara karşı 4-5 senedir muvaffakiyetle mücâdele eden Thököly’nin 
Türk himayesine sığınması, imparatorun 30 Kânunuevvel 1681 tarihinde ilân 
ettiği aff-i-umumî üzerine bir çok tarafdarlarının kendisini terketmiş olmasıyla 
izah edilirse de, İstanbul’a gönderdiği elçilerin o tarihten 10 gün sonra huzûra 
kabul edilmeleri mümkün olamıyacağı için bu izahın doğru olmaması lâzımgelir : 
Bilhassa o sırada Enderun’da bulunan Silihdar Fmdıklılı-Mehmet Ağa bu el
çilerin kabulünü o aff-i-umumî tarihinden tam 5 ay, 9 gün evvel 1092=1681 se
nesi 6 Receb =  22 Temmuz Salı gününe müsâdif gösterdiğine göre, o rivayet 
doğru olduğu takdirde aff-i-umumî ile Thököly’nin Türk himayesine ilticâsı ara
sında hiç bir münâsebet olamıyacağı muhakkaktır. Her halde Avusturya impa
ratorluğuna karşı kendi kuvvetini kâfi görmediği için Türkiye’ye mürâcaat et
miş olması lâzımgelen Thökölyn’nin Fransa’dan da siyasî ve malî yardımlar gör
düğünden bahsedilir-. 1681 Eylülünün 30 uncu günü Strasbourg’u zabtetmiş olan 
XIV üncü Louis bu sırada Almanya/Avusturya imparatorluğunun başma bütün 
Avrupa’da gaileler çıkarmak için elinden geldiği kadar çalışmaktadır ve işte 
bundan dolayı Macar milliyetçileriyle Erdel ve Eflak voyvodaları arasında 
gizli bir ittifak bile te’min etmiştir; maksadı, Türkiye ile Lehistan’ı da ayak
landırmak suretiyle Avusturya imparatorluğumm taksimidir. İşte bundan dolayı 
tıehistan’daki Fransa sefiri Thököly’ye Lehli gönüllüler bile te’min etmiştir. — 
1664 =  1075 vukuatının «10 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz Vasvar muâhede- 
sindenberi AvusturyalIların sebeb oldukları hudud hâdiselerinin mufassal bir
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listesini yaptırmış ve Avusturya’nın mahvını en büsılik gaye ittihâz etmiş olan 
Vezir-i-a’zam Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’nm Ghizi, Redin ve Dumoghi isim
lerindeki Orta-Macar elçilerini bu gün pâdişâha takdim ederek istedikleri hima
yeyi kabul ettirip Osmanlı menbâlarında «Kuruş kralı» denilen Thököly’ye krallık 
tevcih ettirmesi, işte bu müsâid vaziyetten istifade içindir : Orta-Macar kralına 
bir «mücevher topuz» gönderen Dördüncü Mehmet, Budin beylerbeyi vezir İbra
him Paşa’ya da bir «Hatt-ı-Hümâyûn» gönderip bir çok valilerle sancak-beylerini 
maiyyetine vererek yeni krallık arâzisinin AvusturyalIlardan kurtarılmasına me’- 
mur etmiştir).

1682 =  1093

9 Haziran == 3 Cumâda-l-âhire, Salı: Vasvar sulhünün tecdidini ri
caya gelen Avusturya elçisinin huzura kabulü.
(Yirmi sene müddetle akdedildiğini 1664 =  1075 vukuatının «10 Ağustos» fıkra- 
smda gördüğümüz Vasvar muâhedesinin imzasından bu tarihe kadar 17 sene, 
10 ay geçtiği ve daha 2 sene, 2 ay müddeti olduğu halde Avusturya imparatorunun 
şimdiden tecdidini istemesi, yukarıki fıkrada gördüğümüz Orta-Macar meselesiyle 
bir takım hudud hâdiselerinden dolayı Türkiye’de hummalı bir harb hazırlığı baş
lamış olmasındandır : Bir taraftan Budin valisi İbrahim Paşa Orta-Macar fütuhâtı 
için Peşte sahrasında büyük bir kuvvet toplamakta ve bir taraftan da İstanbul’da 
Avusturya istilâsı için muazzam bir ordu hazırlanmaktadır. Yukarıki fıkrada gör
düğümüz gibi sekiz ay evvel Strasbourg’u zabtetmiş olan Fransa kralı XIV üncü 
Louis’nin Rhin nehrini geçivereceği hakkında bir takım şâyialar duyulmaktadır : 
Bu suretle Şarktan, Garptan iki tehdid arasında kalan Avusturya/Almanya im
paratoru Birinci Leopold’un şaşkın bir vaziyette kaldığından ve işte bundan dolayı 
Türk sulhüns fevkalâde ehemmiyet verdiğinden bahsedilir. — Bu gün huzûra ka
bul edilip pişkeşlerini takdim eden Avusturya elçisi Kont Albert de Caprara ge
rek İstanbul’da, gerek padişah Edirne’ye gittikten sonra orada hükümet erkâniyle 
bir takım müzâkerelere girişmişse de anlaşmak imkânı olmamıştır; Türk metâli- 
binln başlıcalan Raab =  Yanık-kale’nin iadesi, hazırlanan sefer için tazminat ve
rilmesi, Orta-Macar milliyetçilerinin gasbedilen servetlerinin iâdesi, mezheb hür
riyeti ve aff-i-umumî ilânı gibi şartlardır. Zâten bu gibi ihtilâflı meseleler Capra- 
ra’nm selefi Hofmann zamanında da müzâkere edildiği halde halledilememiştir. 
Aşağıda 1682 =  1094 vukuâtınm «31 Kânunuevvel» fıkrasına da bakınız).

27 Temmuz =  22 Keceb, Pazartesi : Budin beylerbeyi vezir İbra
him Paşa’nın Orta-Macar seferine hareketi.

(Orta-Macar serdârlığına tâyinini bundan evvelki sene vukuâtınm «9 Kânunu
sâni» fıkrasında gördüğümüz İbrahim paşa’nın maiyyetine me’mur edilen va
lilerle SEincak-beyleri Peşte sahrâsında toplanmış ve ordu bu gün hareket etmiş
tir ; Erdel prensi Apaffy de bir mıkdar kuvvetle orduya gelmiştir. _  İlkönce Sajo 
nehri civârında OsmanlIların «Khonod» dedikleri «Onod» kalesi bir yahut üg gün 
muhasaradan sonra 3 Şa’ban =  7 Ağustos Cuma günü teslim olup tahrib edil
miştir : Bu kalenin Türk hududuna karşı tecâvüz ve akın üslerinden olduğu riva
yet edilir).

15 Ağustos =  11 Şa’ban, Cumartesi: Kaschau =  Kaşa kalesinin 
fethi.

(iki gün muhâsaradan sonra «vire ile» teslim olan bu kale Orta-Macar krallığı
nın merkezi olduğu için, 12 bin askeriyle buraya gelip orduya iltihak etmiş 
olan Thököly’ye teslim edilmiş ve yeni kral merâsimle tahtına oturtulmuştur;
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o  civarda 28 kale ve palanka daha fethedilip krala teslim edildiğinden bahsedilir. 
Bu fütûhâtın en mühimmi, OsmanlIların «Filek» dedikleri «Fülek» kalesinin 8 Ra
mazan =  10 Eylül Perşenbe günü teslim alınmasında gösterilir: 29 Eylül =  27 
Ramazan Salı tarihine de tesadüf edilmektedir. Burası Kanunî devrinde fethedil
dikten sonra elden çıkan kalelerdendir: İkinci ciltte 1552 =  959 vukuatının «11 
Ağustos» fıkrasma bakınız. Fülek kalesinde AvusturyalIların hudud hâdiselerinde 
ele geçirdikleri 110 Türk esiri bulunup kurtarılmış ve kaleyle şehir tamamiyle yı
kılıp yakıldıktan sonra mevsim sonu geldiği için avdet eden ordu 15 Ramazan,=17 
Eylül Perşenbe günü Peşte sahrasına varmıştır).

12 Teşrinievvel =  10 Şevval, Pazartesi: Avostorya seferine kM*ar 
veren Dördüncü Mehmed’in Edirne’ye hareketi.
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(Ordu hazırlandığı için pâdişâh saraydan Davudpaşa karargâhına geçmiş ve as
keri Vezir-i'-a’zam Kara-Mustafa Paşa’nın getirmesini emrederek av ibtilâsım 
tatmin için bu gün hususî maijryetiyle hareket edip 1 ay, 26 gün sonra 7 Kânu
nuevvel =  7 Zülhicce Pazartesi günü Edirne’ye vardığı zaman, ordu ile beraber 
İstanbul’dan 19 Teşrinievvel =  17 Şevval Pazartesi günü hareket edip kendisin
den çok evvel Edirne’ye gelmiş olan Vezir-i-a’zamla diğer vüzera tarafından kar
şılanmıştır).
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31 Kânunnevvel =  1 Muharrem, Perşenbe : Ordunun hareketinden 
evvel hükümetin son sıdh teşebbüsü.

(Tukarıki sene vukuâtmm «9 Haziran» fıkrasında İstanbul’a geldiğini gördüğü
müz Avusturya elçisi Caprara ordu ile beraber Edirne’ye getirilmiş olduğu için 
bu gün Yeniçeri-ağası Bekri-Mustafa, paşa’nın huzuruna dâvet edilip tazminat 
vesair şartlardan vezgeçilerek yalmz evvelce Türkler tarafından feshedilmiş 
olan Raab =  Yanık-kale’nin iâdesi şartiyle sulhün tecdidi teklif edilmişse de kat’î 
bir İfadeyle reddettiği için hükümet ordunun hareketine karar vermiştir. Her 
halde bir devşirme çocuğu hissiyle Kara-Mustafa Paşa’mn son derece aleyhinde 
bulunan ve hattâ «Vezir-i-a’zam bir müteharrik gavga kaşağısı, mütekebbir, ta- 
ma’kâr devlet harablığın ister, anûd-u-kenûd ve mağrûr Türk» demekten utan- 
mıyan Silihdar Fmdıkhiı-Mehmet Ağa pâdişâhın harb istememesine karşı pa- 
şa’nın hudud ümerâsmdan Avusturya tecâvuzlan hakkında şikâyetnameler ge
tirterek ve askerin «Ceng isterüz!» dediğinden bahsederek Dördüncü Mehmed’i 
kandırmış olduğımu iddia ederse de, başka bir münâsebetle A%-usturyalılann hu
dud boylarında «her bâr katl-i nüfûs ve gaaret-i emvâl ile Uıtilâl-i azîm îrâs» 
ettiklerinden ve Orta-Macar kaleleri fethedilirken içlerinden yüzlerce Türk 
esirleri çıkarıldığmdan bahsetmek suretiyle AvusturyalIların sulhe riâyet etme
diklerini itirâf ederek kendikendini tekzib etmiştir: Zâten hudud beylerinden 
senelerdenberi şikâyetnameler gelmektedir. Bu gün Avusturya elçisine yapılan 
tek şarth teklif de Kara-Mustafa Paşa’mn ne kadar mûtedil davrandığmı gösterir).

1683 =  1094

1 Nisan =  3 Rebî’ül-âhir, Perşenbe: Dördüncü Mehmed’in Edirne’
den Avusturya seferine hareketi.
(1664 =  1075 senesi 10 Ağustos =  17 Muharrem Pazar günü 20 sene müddetle ak- 
dedildiğini gördüğümüz Vasvar sulhü o tarihten ordunun bu günkü hareketine



kadar Milâdî takvim hesabiyle tam, 18 sene, 7 ay, 22 gün sürmüş ve Avusturya
l I l a r ı n  kanlı hudud vak’alan, mütemâdi çapulculukları ve bir çok hudud kalele
rini sivil Türk esirleriyle doldurmaları nihayet Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’nın 
ikinci Viyana muhâsarasıyla neticelenen bu meşhur seferin açılmasına sebeb ol
muştur).

24 Mayıs =  27 Cumâda-l-ûlâ, Pazartesi: Pâdişâhın Belgrad’da kal
ması ve Serdâr-ı-EkremliMe sefere me’mur olan Vezir-i-a’zam Merzi- 
fonla Kara-Mustafa Paşa’nın ordu başında hareketi.

(Ordu buraya 3 Mayıs =  6 Cumâda-l-ûlâ Pazartesi günü gelmiştir. — Bu gün 
Belgradın karşısındaki Zemun/Zemlin sahrasından hareket eden Serdârın maiy- 
yetine muhtelif konaklarda Beş hükümdar iltihak etmiştir : Bunlar Kırım ha
nıyla Eflak ve Boğdan voyvodaları, Orta-Macar kralı ve Erdel prensi gibi Türk 
tâbüyyetinde bulunan hükümdarlardır. — Bu büyük seferin ilk hedefleri Ra- 
ab =  Yamk ve Komorn =  Komran kalelerinin fethidir; fakat bu karar biraz son
ra değişmiştir: Aşağıki fıkraya bakınız. — Ordu mevcudu hakkında 150, 200, 220 
ve hattâ 300 bin gibi çok mübâlâgalı rakamlara tesadüf edilir : Halbuki Viyana 
müdâfii Kont Starhemberg’in 27 Ağustos tarihli bir mektubunda Türk ordusu
nun muhârib kuvvet yekûnu 60 binden ibaret gösterilmektedir. O tarihe kadar 
verilen zayiatla bâzı kalelerin işgaline me’mur edilen kuvvetler de bu yekûna ilâve 
edilmek şartiyle, Belgrad’dan hareket eden ordunun 100 - 120 binden fazla olma
ması lâzımgelir; silâhsız hizmetlere me’mur olanlar tabiî bu yekûna dâhil de
ğildir).

37 Haziran =  2 Receb, Cumartesi: Stuhlweissenburg =  tstoni-i- 
Belgrad harb meclîsinde Viyana muhasarasına karar verilmesi.

(Mecliste Serdâr-ı-Ekremle Reîs-ül-Küttâb Telhisî-zâde Mustafa Efendi doğrudan 
doğruya Viyana üzerine yürümek fikrini müdâfaa ettikleri halde Kınm hanı Mu- 
rad-Giray’la Budin beylerbeyi Arnavut Koca-îbrahim Paşa bu sene Raab.= Yanık 
ve Komorn =  Komran .kalelerinin fethiyle iktifa edilip Tatar ordusunun Avustur
ya’yı tahrib ederek kuvvetten düşürmesi ve ertesi sene de Viyana üzerine gidil
mesi fikrinde bulunmuşlarsa da, muhtelif mülâhazalara istinâd eden Serdârın 
ısrân nihayet onun fikrinin kabuliyle neticelenmiş ve hattâ İbrahim Paşa inat
çılığından dolayı tekdir edilmiştir : Aşağıda bu senenin «12 Eylül» fıkrasına da 
bakınız, papalık makamının Avusturya’ya yardım etmekte ve bir Hıristiyan itti
fakı hazırlamakta olduğunu ve bilhassa Avusturya ile Lehistan’ın 31 Mart tarihin
de Türklere karşı ittifak etmiş olduklarını bir aydan fazla bir zaman evvel 15 
Cumâda-l-ûlâ =  12 Mayıs Çarşanba günü haber almış olan Kara-Mustafa Paşa’-: 
nın her halde Avrupa hıristiyanlığına bir sene daha hazırlık imkânı vermek iste
mediği muhakkaktır).

14 Temmuz =  19 Receb, Çarşanba: ÎMnci Viyana muhasarası.

(Belgrad’dan Osek Eszek, Istoni-i-Belgrad =  Stuhlweissenburg ve Yamk=Raab 
yoluyla Viyana’ya gelen ordu, en mühimleri Weszprim =  Bespirem, Buczin =  
Pujun, Moriczhida, Tata, Papa, Altenburg =  Altun-bardak, Haimburg =  Hanburk 
olmak üzere bir çok kalelerle palankalar işgal ve bâzılarını da tahrib etmiştir : 
Orta-Macar kralı Thököly’nin de elli kadar kale ve palanka zaptettiğinden bah
sedilir. __ Düşman ordusu Baş-kumandanı Due Charles de Lorraine Türk ordu
sunun ileri hareketine mâni olmak üzere Aşağı-Avusturya hududunda ve Leyta
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nehrinin öte yaJcasında bulunan Petronell’de mevzi almışsa da, 7 Temmuz =  12 
Receb Çarşanba günü sevkedilen bir kuvvete mağlûb olup bir çok ağırlıklarını 
bırakarak ric’ate mecbur olmuş ve işte bunun üzerine imparator Birinci Leopold 
pâyıtahtımn müdâfaasım Kont Ernst Rüdiger von Starhemberg/Stahremberg’e bı
rakarak o akşam bütün saray halkıyla Viyana’dan kaçmak cebânetini göstermiş 
ve hattâ kapılan açık kalan saray yağma edilmiştir; İmparator kaçarken halkın:

— Bizi bırakıp nereye gidiyorsun?

diye bağırıştığmdan bahsedilir. Viyana’nın bir çok aileleri de kaçmış, yalnız eli 
silâh tutan erkekler ordu emrinde kalmıştır : Tabiî bütün bunlar derhal silâh al
tına alınmıştır. — 12 Temmuz =  17 Receb Pazartesi g:ünü Viyana önlerine varan 
Türk pişdarları müdâfilerin yaktığı dış mahallelerdeki büyük yangmla karşılaş
mış ve nihayet bu gün de ordu gelip derhal muhasarayı kurarak ateş açmıştır. — 
Bu tarihten 12 Eylül : 20 Ramazan Pazar gününe kadar tam 2 ay, 1 gün =  61 
gün süren ikinci Viyana muhâsarasında Türk ordusu 40 lâğım ve mahsurlar da 
10 mukabil lâğım patlatmış, 18 hücuma mukabil 24 huruç hareketi olmuş, şehrin 
ileri tahkimatı vaziyetinde bulunan tabyalarm çoğu zabtedilmiş, bilhassa 4 E^ylül= 
12 Ramazan Cumartesi günü lâğımlarla açılan büyük bir gedikten içeri hücum edil
mişse de çok şiddetli bir mukavemetten başka bir takım iç tahkimâtiyle de kar
şılaşıldığı için şehre gerilememiştir. — Bu meşhur muhâsara esnâsında etrâfa sal
dıran akıncı kuvvetlerinin getirdikleri canlı ve cansız ganimetlerle muazzam ser
vetler o kadar çoktur ki «en müstesna câriye kırk elli guruşa» satılmış ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem «iki bin beş yüz koyunu elli guruşa almış^tır: Köle ve cariye crfarak 
Türkiye’ye götürülen esirlerin sayısı 6 bin erkek, 11 bin kadın, 14 bin genç kız ve 
50 bin çocuk olmak üzere eem’an 81 bin gösterilir).

454 K R O N O L O J İ  1683 =  1094

12 Eylül =  20 Ramazan, Pazar : Kırım ham Murad-Giray’la Badin 
beylerbeyi Arnavut Koca-îbrahim Paşa’mn ihanetleri yüzünden kaybe
dilen Kahlenberg=Alaman-dağı meydan muharebesi üzerine ikinci Vi
yana muhâsarasmm kaldırılması ve ordunun perişan bir halde zic’ati.

(Viyana muhâsarası Avrupa hıristiyanlığmı Türk tehlikesi telâşma düşürdüğü 
için papa XI inci Innocent bir taraftan imparator Birinci Leopold’a para yardı
mında bulunmakla beraber, bir taraftan da bütün Avrupa’yı imparatora karşı 
ayaklandırmak istiyen Fransa kralı XTV üncü Louis’nin bu sırada Almanya / 
Avusturya üzerine muhtemel bir taarruzunu önliyecek siyasî teşebbüslerde bu
lunmuş ve bilhassa Lehistan kralı Jean Sobieski’yi' Fransa ittifakından ve Türk 
sulhüne sadâkatten ayırmıya ve Leopold’le ittifak ettirmiye muvaffak ol
muştur : XrV üncü Louis Lehistan’ın hakikî düşmanları Avusturya ile Rusya 
olduğunu bildirdiği halde katolik taassubuna kapılan ve bilhassa kansı kraliçe 
Marie’nin Fransa kralı aleyhindeki telkinâtma uyan Sobieski’nin Lehistan men
faatlerine bu kadar aykırı bir harekette bulunması Leh müellifleri tarafından 
bile tenkid edilir : Son Osmanlı - Lehistan sulhü için 1676 =  1087 vukuatıma «27 
Teşrinievvel» fıkrasına bakınız. Yirmi bin suvâri ile Avusturya’ya gelen Sobies- 
ki’den başka Saksonya ve Bavyera elektör prensleri de bu ittifaka dâhil olmuş 
ve bütün bunlar 7 Eylül =  15 Ramazan Salı günü Tulin önlerinde Duc de Lorra- 
ine’in kumandasındaki imparatorluk ordusuyla birleşmişlerdir. Baş-kumandan- 
lığı kral Sobieski der’uhde etmiştir ; İmparator Leopold’ün orduda bulunan baş- 
papası Marco d’Aviano’nun 11 Eylülde yazmış olduğu bir mektupta müttefikler 
ordusunun mevcudu 70 bin gösterilir; bu rakam, iki aydır Viyana’yı muhâsara 
etmekte olan Türk ordusunun bu tarihten 16 gün evvel 60 binden ibaret olan mev
cuduna nisbetle on bin fazladır: Yukarda bu senenin «24 Mayıs» fıkrasına ba
kınız. Tabiî bu 60 bin yekûnu 16 gündenberi bir çok zâyiat yüzünden bir mık- 
dar daha azalmıştır. — Hıristiyan ordusunun bu hareketinden haberdâr olan



Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’nm mukabil tedbirleri şöyle hulâsa edilebilir; 
1) Kınm hanı Murad-Giray Viyana’dan «Altı sâat yukaru nehr-i Tuna üzerinde» 
muhâfazasına me’mur olduğu taş köprüden düşman ordusunun geçmesine mâni 
olacaktır; 2) Meterislerdeki askerler muhasaraya ve şehrin fethi gayretine de
vam edeceklerdir; 3) Düşman ordusu köprüyü zorlayıp geîebildiğ:i takdirde elde 
bulunan diğer kuvvetlerle karşılanacaktır; 4) Düşman gelinceye kadar ve hattâ 
geldikten sonra Tatar atlıları arkadan çevirip geriden tehdid edecektir. — Bu 
plâmn tatbikine daha ilk adımda Kırım hanınm alçakça ihâneti mâni olmuştur: 
Yukarda bu senenin «27 Haziran» fıkrasında gördüğümüz harb meclisindenberi 
Serdâr-ı-Ekreme kırgın olan bu hâin han Viyana muhâsarasına bizzât iştirâk et
miş olan Silihdar B^ndıklılı-Mehmet Ağa’nın yana-yakıla anlattığma göre düşman 
Tuna köprüsünden geçerken bir tepe üstüne çekilip seyretmekle iktifa etmiş ve 
yanında bulunan kendi imamı bile onun bu hâline itirâz ettiği halde:

— Sen bu Osmanlunun bize etdüğü çevri bilmezsün. Bu düşmanın def’î yanumda 
lâ-şey idi ve bilürüm ki dinimüze de ihânetdür! Lâkin gayret beni komadi: Anlar 
da görsünler kendülerin kaç akça âdem imiş; Tatar kadrin bilsünler!

cevabını vermiştir. — Bu tarihten bir akşam evvel «Viyana ormam» denilen dag:- 
lans son çıkıntısını teşkil eden «Kahlenberg =  Alman-dağı^j, nın arka yamacına 
gelmiş olan düşman ordusu bu sabah Türk kuvvetleriyle tepenin üstünde «elleş- 
me»ye başladıktan sonra beri yamaçtan aşağı sarkmaya muvaffak olmuş, iki 
ordu işte bu suretle karşılaşmış, fakat sağ cenaha memur olan vüzerâdan Budin 
beylerbeyi Arnavut Koca-tbrahim Paşa ismindeki ikinci hâin yukarda bahsi ge
çen harb meclisindenberi Serdâr-ı-Ekreme diş bilediği için, düşmanın ilk hücu
munda askerini alıp Raab =  Yamk-kale tarafma doğru kaçmak şenaatini irtikâb 
ettiği için, düşman ordusu Türk ordusunun merkezine doğru yol bulmuştur. Sol 
cenahta bulunan Kırım ham Murad-Giray da ikinci ihanetini orada işlemiş ve o 
da o cenah askerlerinin harbine seyirci kalmakla iktifâ etmiştir! Kahlenburg 
meydan muharebesinin kaybolmasında ve ikinci Viyana muhâsarasının 
neticesiz kalmasında en mühim rolleri işte bu iki şenî hâin oynamıştır. 
Bunlara nisbetle ikinci derecede bir takım sebeblerden daha bahsedilir: 1) Sırf 
kâr için orduya katılıp gelmiş «manav makuulesi» bir çok  madrabazların o 
zamana kadar biriktirdikleri ganimet mallarıyla esirleri hayvanlarına yükleyip 
kuşluk vakti kaçıp gitmeleri harbeden askerlerden bir çoklarının da mal kay-: 
gısıyla kaçmasına sebeb olmuştur: Bilhassa düşman ordusunu arkadan çevirmi- 
ye me'mur olan Tatar atlıları’ mallarını götürüp gitmekten başka bir şey yap
mamış ve tabiî hâin hanları da kendilerine uymuştur; 2) Viyana’mn kenar ma
hallelerinde ele geçen şaraplarla akınlarda esir alman binlerce kadınlar jnizün- 
den orduda sarhoşlukla sefâhatin son haddi bulduğundan bahsedilir; 3) Bu mu
harebenin ertesi günü kral Sobieski’nin karısına yazdığı bir mektupta anlattığı
na göre «aslen Hıristiyan olan» bir çok suvâriler harb esnasında düşman tara
fına geçmişlerdir. — îşte bütün bunlardan dolayı etrâfında ancak 9 - 1 0  bin as
ker kalan Kara-Mustafa Paşa akşama kadar büyük bir’ kahramanlıkla döğüş-i 
tükten sonra şehîd olmak için düşman içine atılmak istemişse de, maiyyetinde 
bulunanlar dağılan ordunun topla,nabilmesi için kendi vücuduna ihtiyaç olduğun
dan bahsederek mâni olmuşlardır: Otağına geldiği zaman düşman askeri artık 
ordugâha girmiş olduğu için, bütün ağırlıklarını bırakmak mecburiyetinde kalan 
ve Hıristiyan ordusundan ziyâde iki müseccel hâinle bir takım Devşirme dö
küntülerinin ihânetlerine mağlûb olan büyük serdâr meterislerdeki askerlerini 
hemen toplayıp geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştır: Bu hâle rağmen «Türk 
korkusu»ndan kurtulamıyan galiplerin tâkibe cesaret edemediklerinden bahse
dilir; hattâ bu ric’ati Türk ordusunun bir harb hilesi zannedenler bile olmuş
tur! — Bu günkü muharebede Türk şehîdlerinin on bini bulduğundan bahsedi
lir : Tabiî düşman zâyiâtı da çok ağırdır. — Umumiyetle Kara-Mustafa Paşa üç 
meseleden dolajn tenkid edilir : 1) Şehir cebren fethedildiği takdirde askerin
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yağmasına uğ:nyacağ:ı için «vire ile» teslimini bekleyip bütün hazinelert eline ge
çirmek için tamahkârlık ederek vakit kaybetmiş ve bu suretle yardım ordusunun 
yetişmesine meydan vermiştir: Fakat imparatorun kaçtığım, sarayınm yağ:ma 
edildiğini bütün teferrüâtiyle bilen ve bilhassa müttefikler ordusunun hazırlan- 
makta olduğunu istihbarından itibaren kalenin cebren fethi için a’zamî gayretle 
çalıştığı Viyana seferine iştirak edip kendisini hiç sevmiyen müverrih Silihdar 
Fındıklıh-Mehmet Ağa’mn bile şehâdetiyle sâbit olan bir serdâra karşı her halde 
böyle bir ithâmın doğru olmaması lâzımgelir: Umumî hücumun yapılamaması 
surların henüz kâfi derecede tahrib edilememiş olmasındandır; 2) Düşman ordusu 
geldiği zaman serdârın meterislerdeki askeri çekip meydan muharebesinde onlar-. 
dan da istifade etmemiş olması bâzı menbâlarda bir hatâ gibi gösterilirse de, mu- 
hâsaranın kaldırılması demek olan böyle bir tedbirin asker üzerinde bırakacağı 
fena te’sirden başka, serdârın her saat şehrin sukutunu beklediği için siperlerdeki 
askerleri çe;kmemiş olduğu hakkında da bir takım rivayetler vardır; 3) aTabur  ̂
ıstabur,, şeklinde bir müstahkem ordugâh tertib edilmemiş olduğundan da bahse
dilirse de, büyük bir meydan muharebesi kabulüne karar verildikten sonra böyle 
bir tedbir ittihâzına hacet kalmıyacağı pek tabiîdir; Her halde bu noktalar as
kerlik bakımından sonsuz münakaşalara çok müsâid meselelerdir. — Türk mille
tinin 1071 463 deki Mala^gird meydan muharebesiyle başlajnp ikinci Viyana 
muhasarasına kadar 612 yıl sürmüş olan taarruz ve istilâ hamlesi işte bu Kah- 
lenberg meydan muharebesiyle nihayet bulmuş ve Avrupa’nın Asya’ya, Garb’ın 
Şark’a ve Hıristiyanlığın Müslümanlığa karşı üstün bir vaziyete geçmesi işte bu 
fâcia ile başlamıştır: Bundan sonra sürüp gidecek müdâfaa devrinde Türk hudud- 
lan geriliyecek, sonra durg:unlaşacak ve nihayet büsbütün daralacaktır. — 61 gün 
süren bu ikinci Viyana muhâsarasımn nesillerce unutulmıyan haşyet ve dehşetin
den dolayı bu 1683 senesine Viyanalılar «Türk yılı» İsmini vermişlerdir).

14 Eylül =  22 Ramazan, Salı : Viyana önlerinde dağılan ordunun 
Baab s= Yamk-kale konağında toplanması ve hâin vezir Arnavut Koca- 
Ibrahim’in idamı.
(Darmadağın olan orduyu burada toplayıp tekrar inzibat altına almak kudre
tini gösteren Serdâr-ı-Ekrem, muharebe meydanından kaçıp Kahlenberg felâ
ketine sebeb olduktan sonra bundan bir gün evvel buraya gelmiş olan Budin 
vaJisi Arnavut Uzun yahut Koca-Ibrahim’i derhal idâm ettirmiştir : Bu süflî hâ
inin cezâsı tatbik edilirken Kara-Mustafa Paşa için «Pâdişahumuza söylesünler, 
telâfî-i mâ-fât idecek ancak budur: Azl itmesün!» dediğinden bahsedilir).

22 Eylül =  30 Ramazan, Çarşanba: Ordunun Budin’e muvasalatı.
(Düşman arâzisini yakıp yıkarak gelen ve valilerin eyâlet askerleriyle Kasım 
mevsimine, yâni 8 Teşrinisâniye kadar ihtiyâten burada kalmasını emreden 
Serdâr-ı-Ekrem Macaristan’ın muhtelif kalelerine takviye kıt’aları göndermiş, 
padişahtan bir Nâme-i-Hümâyûn’la bir hil’at ve bir murassâ kılıç gelmiş, hâin 
Kırım hanı Murad-Giray azledilip yerine İkinci Hacı-Giray tâyin edilmiş ve 24 
gün burada kalan Kara-Mustafa Paşa Budin’e 40 bin kişilik bir Tatar kuvveti 
gelmesini de te’min ettikten sonra 16 Teşrinievvel =  24 Şevvâl Cumartesi günü 
hareket edip kış mevsiminde bir intikam seferi hazırlamak üzere 18 Teşrinisâ- 
ni =  28 Zülka’de, perşenbe günü Belgrad kışlağma vâsıl olmuştur).

7 Teşrinievvel =  15 Şevv'âl, Perşenbe : Ciğer-delen =  Parkany 
zaferi.
<Kral Sobieski’nin kumandasındaki Hıristiyan ordusunun Gran=Usturgon’u mu
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hasara etmek üzere Tuna üzerinde bulunan bu şehrin karşısındaki Ciğ-er-delen 
kaleâne doğru ilerlemesi üzerine Budin beylerbeyi Kara-Mehmet Paşa kuman- 
dasıada 30 bin kişilik bir kuvvet gönderilmiş, parlak bir zafer kazanılarak 8 -10 
bin düşman kırılmış ve hattâ oğluyla beraber pusuya düşürülen Sobieski bile caı 
mm güç kurtarıp kaçmıştır).
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1 Teşrimsâni — 11 Zülka’de, Pazartesi : Usturgon’un sukutu.

(Ciğerdelen vak’asımn intikamını almak istiyen kral Sobieski 9 Teşrinievvel =  
17 Şevvâl Cumartesi günü Kara-Mehmet Paşa fırkasına bütün müttefikleriyle 
beraber yüklenip mağlûp etmiş, 7 bin asker şehîd olmuş ve işte bunun üzerine
29 Teşrinievvel =  8 Zülka’de Cuma günü Macaristandaki Türk kalelerinin en mü
himlerinden olan Gran =  Usturgon muhasara edilmiş ve artık maneviyâtı bo
zulmuş olan askerin tehdid ve icbarı üzerine Muhafız Bekir Paşa kaleyi «vire ile» 
teslim ettiği için Türk ahâli Budin’e nakledilmiştir. — Birinci Ahmed devrinde 
fethedilmiş olan Usturgon kalesi 1605 =  1014 senesi 3 Teşrinievvel =  20 Cu- 
mâda-l-ûlâ Pazartesi gününden bu güne kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 78 
sene, 29 gün Türk hâkimiyyetinde kalmıştır).

15 Kânunuevvel =  25 Zülhicce, Çarşanba: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
£krem Merâifonlu Eara-Mustafa Paşa’nın idamı hakkmda çıkan 
«Hatt-i-Hümâyûn» üzerine Sadâret-Kaymakamlığmda bulunan üçüncü 
vezir Kara-tbrahim Paşa'nın sadâreti.

(Kara-Mustafa Paşa’mn sarayda Kızlar-ağası zenci Yusuf ve Baş-Emîr-âhur 
Boşnak Sarı-Süleyman isimlerinde iki zehirli düşmanı vardır; Viyana muvaffa- 
kıyetslzliğini haber alınca «ellerine mikrameler alup döne döne» oynadıklarından 
bahsedilen bu sefiller paşamn uşaklığından yetişmiş olan Sadâret-Kaymakamı 
Kara-îbrahim’le el-birliği edip askerin Kara-Mustafa Paşa’yı istemediğinden 
bahsederek ve hattâ zavallı paşa’nın saltanat makamına göz diktiği hakkmda bir 
takım \jesikalar uydurarak pâdişâhı zehirlemiye başlamışlar ve nihayet muvaffak 
olarak bundan bir akşam evvel bir idâm hattı istihsâl edip Kapucular-kethudâsı 
A-hmed ve Çavuş-başı Mehmet Ağalarla Belgrad’a göndermişlerdir. — Dördüncü 
Mehmed’in en büjrük günâhı işte budur : Bir zenci ile bir Boşnak serserisinin tez- 
virâtma uyarak Belgrad’da bir intikam seferi hazırlamakla meşgul olan Kara- 
Mustafa Paşa’jn idâm ettirmesi, netice itibariyle Macaristan’ın zıyâma sebeb ol
muştur. — Merhumun sadâreti 1676 =  1087 senesi 4/5 Teşrinisâni=27/28 Şa’ban 
Çarşanba/perşenbe gecesinden bu senenin 14/15 Kânunuevvel =  24/25 Zülhicce 
Salı/Çarşanba gecesi idâmı hakkında çıkan Hatt-ı-Hümâyûn tarihine kadar Milâ
dî takvim hesabiyle tam 7 sene, 1 ay, 10 gün sürmüştür, tdâm hükmü Hatt-ı-Hü- 
mâyûn tarihinden on gün sonra 1683 =  1095 senesi 25 Kânunuevvel=6 Muharrem 
Cumartesi günü infâz edilmiş ve zavallı Kara-Mustafa Paşa boğulduktan sonra 
başı kesilerek vücudu Belgrad’a gömülmüş ve kesik başı da seferin hidâyetinden 
16 Zülhicce =  6 Kânunuevvel Pazartesi gününe kadar Belgrad’da kaldıktan sonra 
Edirne’ye gelmiş olan pâdişaha gösterilmek üzere oraya götürülüp Saruca-Paşa 
camii hazîresine defnedilmiştir. — Kara-Mustafa Paşa’nın uşaklığından yetişmiş 
olan nankör halefi Bayburtludur: Sefere gitmemek için «temâruz» ettiğinden do
layı Serdâr-ı-Ekremlik Belgrad’da bulunan Yeniçeri-ağası Tekirdağlı vezir Bekri- 
Mustafa Paşa’ya tevcih edilmiştir).
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18 Haziran =  5 Eeceb, Pazar: Vissegrad =  Vi^rad ludesinîn 
sukutu.

(Viyana bozgunu Hıristiyanlığın Türklükten intikam alma zamanı gelmiş ol
duğunu gösteren bir alâmet sayüdığı için hemen bir «Sainte-Alliance =  Mukad- 
des-lttifak» akdedilmiş ve buna Almanya/Avusturya, Papalık, Venedik, Lehistan, 
Malta, Toskana ve daha sonra Rus devletleri girmiştir, işte bundan dolayı Maca
ristan’da, Lehistanda, Dalmaçya’da, Bosna’da, Amavutlukda ve Mora’da Avus
turya’ya, Lehistan’a ve Venedik’le müttefiklerine karşı altı müdâfaa cephesi 
açılmış ve Osmanlı devleti bütün bu düşmanlarıyla tek başına uğraşmak mec
buriyetinde kalmıştır. Macaristan cephesinde Bekri-Mustafa Paşa, Lehistan’da 
üçüncü vezir Boşnak Sarı-Süleyman paşa serdârdır ve ikinci defa Kınm han
lığına tâyin edilen Selim-Giray da bununla beraberdir; Mora’da Venediklilere karşı 
Kör-Şa’ban, Şâhin-Mustafa, Ispanakçı-tsmail ve nihayet vezir Halil Paşalar az zamanda 
birbirini istihlâf etmişlerse de hiçbiri bir muvaffakiyet gösterememiştir. — İstan
bul hükümeti büyük harb hazırlıklarıyla meşguldür : Çanakkale-bogsızıyla 
adalar tahkim edildiği gibi donanma da yeni gemilerle takviye edilmiştir__Avus
turya Eaş-kumandam Duc de Lorraine’in ilk hedefi Türkleri Macaristan’dan çı
karmaktır : Onun için büyük bir ordu başında ilerliyerek 14 Haziran =  1 Receb 
Çarşanba günü muhâsara ettiği Vişgrad =  Vissegrad kalesini bu gün «vire ile» 
teslim almıştır. — Bu sırada AvusturyalIlar Orta-Macar ve Hırvatistan üzerine de 
birer ordu daha sevketmişlerdir).

27 Haziran =  14 Receb, Salı: Waitzen ^  Vayçen bozgunu.

(Vişgrad’ı zabteden düşman ordusu Peşte’nin 33 kilometre şimalinde bulunan 
Weizen/Waitzen kalesine doğru ilerlediği için, Serdâr Bekri-Mustafa Paşa’nın 
emriyle Budin beylerbeyi Kara-Mehmet Paşa mukabeleye çıkmışsa da kuvveti 
kâfi gelmediği için mağlûb olmuş ve ertesi gün de kale sukut etmiştir).

15 Temmuz =  2 Şa’ban, Cumartesi: Avusturya ordusunun Budin 
muhâsarası.

(Serdâr Bekri-Mustafa Paşa düşman ordusunu Budin’in şimalindeki Alt-Ofen =  
Eski-Budin’de karşılamışsa da Tuna sâhilindeki Hamze-Bey palankasına çekil
mek mecburiyetinde kaldığı için, bir gün evvel buraya gelen düşman bu gün 
şehri muhâsaraya başlamıştır. — Karşı yakadaki Peşte’nin tahkimâtını kâfi gör- 
miyen Budin valisi Kara-Mehmet Paşa ahâliyi Budin’e naklettikten sonra peş- 
te’yi yakmıştır. _  6 Şa’ban =  19 Temmuz Çarşanba günü varoş sukut etmiş re 
askerle ahâli kaleye çekilmiştir. — Bu muhâsarada Budin’in kahraman valisi 
Divrikli Kara-Mehmet Paşa şehîd düştüğü için, vasiyeti mucibince kumandayı 
Haleb beylerbeyi' vezir Şeytan-îbrahim Paşa der’uhde etmiştir. — Hamze-Bey 
palankasına çekilmiş olan serdâr Mustafa Paşa düşmamn şiddetli bir taarruzu 
üzerine Osek =  Eszek kalesine kadar ric’ate mecbur olmuştur: Aşağıda bu sene
nin «2/3 Teşrinisâni» fıkrasma da bakınız).

15 Temmuz =  2 Şa’ban, Cumartesi : Venedik cumhuriyetinin Tür
kiye’ye harb ilâm.

(Girit fethinin acısım çıkarmak için fırsattan istifade edip ((Mukaddes-îttifak,,a 
giren Venedik hükümeti Dalmaçya, Mora, Bosna ve Amavutluk’da dört cephe
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açmış ve Giridi TürMere terketmek mecburiyetinde kalan meşhur Francesco 
Morosini’yi Başkumandanlığa tâyin etmiştir: 1669 =  1080 vukuâtının «28 Ağus
tos» fıkrasıyla bu senenin «18 Haziran» fıkrasına da bakınız).

8 Ağustos =  26 Şa’ban, Salı: Ayamavri kalesinin sukuta ve Dal- 
maçya .vaziyetL
(Yunanistan’ın garp sâhilinde bulunan bu adaya 20 Temmuz =  7 Şa’ban Çarşanba 
günü asker çıkaran Venedik Baş-kumandanı Morosini kaleyi beş gün muhâsara- 
dan sonra bu gün «vire ile» teslim almıştır; bu suretle Arnavutluk sahilleri ve 
bilhassa Preveze limanı Venediklilerin tehdidi altma girmiş, demektir; Aşağıda 
bu senenin «18 Eylül» fıkrasına da bakınız. — Zâten bu sırada Venedikliler Dal- 
maçya cephesinde de faaliyete geçmişler ve Vrana, Ostroviz, Carino, Nadino, 
Scardona, Macarsca ve Primorgia kalelerini Teşrinievvel sonlarına kadar kami
len zattetmişlerdir).

26 Eylül =  16 Şevval, Salı; Lehistan kralı SobiesM’nin Kami- 
niee =  Eamani^ bozgunu.
(Kamaniçe eivârında Lehistan serdârı Sarı-Süleyman Paşa ve Kınm ham Se- 
lim-Giray’la karşılaşan Sobieski mağlûb --olmuş ve Eflâk’la Boğdan’ı zabtedip 
irsî Bir krallık kurmak sevdâsına kapılmışsa da Dniestr =  Turla suyundan geç- 
miye muvaffak olamadığı için geri çekilmiştir ; Aşağıki sene vukuâtmın «10 
Teşrinievvel» fıkrasma da bakmız).

28 Eylül =  18 Şevval, Peı^enbe; Preveze’nin sukutu.
(Yukarda bu senenin «8 Ağustos» fıkrasında gördüğümüz Ayamavri muvaffaki
yetinden itibaren Venediklilerin tehdidine uğnyan preveze 7 gün muhâsaradan 
sonra bu gün «vire ile» teslim olmuştur).

2/3 Teşrinisâni == 24/25 Zülka’de, Perşenbe/Cuma gecesi: Budin’in 
muhasaradan kurtulması.
(Bu senenin 15 Temmuz =  2 Şa’ban Cumartesi günündenberi 3 ay, 19 gün ,=  111 
gün büjrtik bir kahramanlıkla düşman ateşine dayanmış olan Budin’in kurtuluşu 
Viyana bozgununun acısını çıkaran bir muvaffakiyet sayılabilir; fakat muvak
kattir. __ Bu gece muhâsarayı kaldırıp çekilmiye mecbur olan düşman bütün
ağırlıklarını bırakmış ve bir kısmını da yakmıştr. — Bu büyük vak’a üzerine bir 
„Hatt-ı-Hümâyûn» la «Şeytan» lâkabı «Melek» şekline çevrilen Budin müdâfii 
vezir İbrahim Paşa, Bekri-Mustafa Paşa’nın yerine Macaristan serdârlığına tâ
yin edilmiş ve Budin valiliği de Arnavut Abdi/Abdurrahman Paşa’ya verilmiştir).

1685 =  1096 

7 Nisan =  3 Cumâda-l-ûlâ, Cumartesi: Bosna beylerbeyinin Sin =  
Sing zaferi.
(Venediklilerin Dalmaçya valisi Pietro Valerio 7600 yahut 20 bin askerle bu 
kalejTi muhâsara, etmişse de Bosna valisi Pındık-Mustafa Paşa derhal üzerine 
yürüyerek askerini imhâ ve ağırlıklarını zabtettikten başka 90 ba3rrak da al
mıştır).
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3 Haziran =  1 Keoeb, Pazar : Koron mnhâsarası.

(Cenubî Mora’da Kalamata körfezinin garp sâhilinde bulunan bu mühim mevkiin 
Venediklilerle müttefikleri tarafmdan muhâsarasmı 15 Haziran =  13 Reoeb Cuma 
ve 7 Ağustos =  7 Ramazan Salı günlerine müsadif gösteren rivayetler de vardır; 
Kalenin sukutu için de 3 ve 4 Ağustos =  3 ve 4 Ramazan Cuma ve Cumartesi,
30 Ağustos =  30 Ramazan Perşenbe, 7 Eylül =  8 Şevval Cuma vesaire gibi birbi
rini tutmaz tarihlere tesadüf edilir: Muhasara müddeti olarak da 1 aydan 3 aya 
kadar muhtelif rivayetler vardır. — Bu muhâsâra esnasında Mora serdârı Halil 
Paşa kaleyi kurtarmıya gelmişse de şehîd olmuş ve ondan sonra gelen Siyavuş 
Paşa da ayni akıbete uğradığı için Koron sukut edip müslüman ahâlisi kılıçtan 
geçirilmiştir).

16 Ağustos =  16 Ramazan, Perşenbe : Gran=Ustnrgon kalesini 
muhasara «den Macaristan serdârı Şeytan/Melek İbrahim Paşa’mn ric’- 
ati.

(Usturgon’un düşman eline geçmesi için 1683 =  1094 vukuatının «1 Teşrinisâni» 
fıkrasına bakınız. — Bu sırada Avusturya Baş-kumandanı Duc Charles de Lor- 
raine Neuhausel =  Uyvar kalesini muhasara etmekte olduğu için, fırsattan isti
fade etmek istiyen İbrahim paşa Usturgon’u muhâsara etmişse de çok üstün kuv
vetlerle yetişen Duc de Lorraine’e mağlûb olup çekilmek mecburiyetinde kalmış
tır : Bu muharebede Paşa’mn dört bin, Duc’ün 40 bin askerinden bahsedilir. — 
Usturgon muhasarası 1 Ramazan =  1 Ağustos Çarşanba gününden bu güne ka
dar 15 gün sürüp 16 ncı gün kaldırılmıştır).

19 Ağustos =  19 Ramazan, Pazar : Neuhausel =  Uyvar kalesinin 
sukutu.

(1663 =  1074 senesi 24 Eylül =  21 Saf er Pazartesi günündenberi 21 sene, 10 ay,
25 gün Türk hâkimiyyetinde kalan bu mühim mevki Duc de Lorralne’in muaz
zam ordusuna 50 gün kadar dayandıktan sonra düşmanın bu günkü umumî hü
cumunda beyaz bayrak çekmişse de nvire» kabul etmek istemiyen AvusturyalIlar 
içeri girince erkekleri kılıçtan geçirip kadınları esir etmişlerdir).

10 Teşrinievvel =  12 Zülka’de, Çarşanba ; Lehistan cephesinde 
Bojan zaferi.

(Kral Sobieski Eflak ve Boğdan’ı zabtetmek için Dniestr =  Turla nehrinden ge
çip ilerlemiye başlamışsa da Bojan/Boyan’da Serdâr Süleyman Paşa ile Kınm 
hanı Selim-Giray’ın kuvvetleriyle karşılaşıp 6 bin maktul ve 5 bin esir vermiştir : 
Bundan evvelki Lehistan zaferi için yukarıki senenin «26 Eylül,, fıkrasma ve bun
dan sonrakiler için de 1687 =  1098 vukuâtınm «2/3 Eylül» ve 1688 = : 1099 vuku- 
âtımn «14 Ağustos» fıkralarına bakımz. Bu zaferleri çok kötü bir asker olan San- 
Süleyman değil, Selim-Giray te’min etmiştir).

1685 =  1097

18 Kânunuevvel =  21 Muharrem, Salı: Vezir-i-a’zam Kara-lbra- 
him-Paşa’nın azliyle üçüncü vezir San-Süleyman Paşa’nm sadâreti.

(Kendisine rakîb olabilecek vüzerâyı birer bahaneyle idâm ettirmek veyahut 
uzak yerlere attırmaktan başka bir şey düşünmiyen ve cepheye gitmemek için
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mütemâdiyen «temaruz» edip devlet işlerini yüz-üstü bırakan Kara-Ibrahim, 
kendi efendisi olan Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa gibi bir vezirin idamına sebeb 
olduktan sonra büyük şöhretine tahammül edemediği Macaristan serdârı ve Bu- 
din kahramanı Şeytan/Melek-Ibrahim Paşa’yı da Usturgon’u alamadığ'indan ve 
Ujrvar’ı da kurtaramadığmdan bahsederek bu senenin 6 Muharrem =  3 Kânunu
evvel Pazartesi günü Belgrad’da İdâm ettirip Macaristan’ı öyle bir müdâfiden 
mahrum bırakmış ve nihayet Lehistan serdârlığ:ından üçüncü vezirliğe getiril
miş olan Sarı-Süleyman Paşa’jn da istirkab edip Osek =  Eszek kalesinin sukutu 
hakkında bir yalan uydurarak hemen Macaristan serdârlığma gönderilmesini ar- 
zetmiştir: Azline sebeb, işte bu yalanınm meydana çıkmasıdır. Sadâret müddeti 
1683 =  1094 senesi 15 Kânunuevvel ;=  25 Zülhicce Çarşanba gününden bu güne 
kadar tam 2 sene, 4 gündür. — Halefi Sarı-SüIeyman paşa Macaristan’ın elden 
gitmesine sebeb olduğu için Osmanlı tarihinde kapkara bir hâtıra bırakan bedbaht 
bir Boşnaktır).

1686 =  1097
15 Haziran =  23 Receb, Cumartesi: Navarin’in sukutu ve neticeleri,

(Müttefiklerinden de yardım gören Venedikliler 2 Haziran =  10 Receb Pazar gü
nü bu mühim mevkii muhâsaraya başlamışlar ve imdada gelen Mora Ser-askeri 
İsmail Paşa’jn mağlûb ettikleri için bu gün kaleyi «vire ile» teslim almışlardır : 
Modon, Arkadia ve Argos kaleleri de ayni âkıbete uğramış ve nihayet 30 Ağus
tos =  10 Şevvâl Cuma günü Anabolu .=  Napoli di Romania’nın sukutu Thermis 
kalesinin de teslimine sebeb olmuştur: Anabolu muhâfızlığında bulunan «ümerây-ı 
bahriyyeden Rum-Hasan Paşajjnın irtidâd ederek düşman donanmasında vazife 
aldığmdan bahsedilir: Aşağıda 1687 =  1098 vukuatının «25 Eylül» fıkrasma da 
bakmız).

2 Eylül =  13 Şevvâl, Pazartesi: Budin’in sukutu ve netice itibariy
le Macaristan’ın elden çıkması.

(Yukanki sene vukuatının «18 Kânunuevvel» fıkrasında idâmım gördüğümüz 
Macaristan serdârı Melek-lbrahim Paşa’nın yerine Kapdan-ı-deryâ vezir Sar- 
hoş-Ahmed Paşa tâsrâ edilmişse de bir muvaffakiyet gösteremediği için Vezir-i- 
a’zam Sarı-Süleyman Paşa kendi talebiyle Serdâr-ı-Bkrem tâyin edilerek Bel- 
grad’a gelmiş ve 50 bin kişilik bir orduyla Macaristan’da ilerlemiye başlamıştır; 
o sırada Budin kalesi 18 Haziran =  26 Receb Salı günündenberi Duc Charles de 
Lorraine’in kumandasında gelen 90 bin kişilik bir Avusturya ordusunun muhâ  ̂
sarası altındadır; Bu orduda Avrupa’nın hemen her milletinden gelmiş Igönüllû 
asilzâdeler ve askerler bulunduğundan bahsedilir. Kaleyi müdâfaa eden Budin 
beylerbeyi Arnavut Abdi/Abdurrahman Paşa’dan üstüste «feryâdcılar geldükçe» 
Serdâr-ı-Ekrem:
— Düşmen kal’aya zafer bulmak ne mümkin!
diye «batî hareket» etmiş ve «mukayyed olmamış,, dır! Abdi paşa’nın emrinde 
bâzı menbâlara göre 6 ve bâzüarına göre de 16 bin muhafız vardır ; Bunun se
bebi, para düşkünü olan bu ihtiyar arnavudun muhâsaradan evvel kaledeki tı
marlılardan rüşvet alıp çoğunu salıvermiş olmasında gösterilir! — Ağır ağır 
giderek nihayet 1 Ağustos =  11 Ramazan Perşenbe günü Budin civârındaki Ham- 
ze-Eey palankasına varan Serdâr-ı-Ekrem şehri muhâsaradan kurtarmalı için 
14 Ağustos =  24 Ramazan Çarşanba günü düşmanla harbe tutuşmuşsa da mağ
lûb olup üç bin şehîd vererek çekilmiş ve bunun üzerine kaleye imdat sokmalı 
için eski serdâr Sarhoş-Ahmed Paşa kumandasında İki defa Serden-geçti kuv
vetleri sevkedilmişse de düşmanın çok şiddetli mukabelelerinden dolayı 20 Ağus
tos =  30 Ramazan Salı gününe tesadüf eden ilk teşebbüsünde ancak 500 kişi
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sokabilmiş ve İkincisinde hiç muvaffak olamamıştır. — Parayla asker terhis ede
rek müdâfaanın zajnflamasına sebeb olmakla beraber, büyük bir kahramanlıkla 
mukavemet eden Abdi Paşa bu sırada çok müşkil vaziyettedir: Daha 30 Hazirana
8 Şa’ban Pazar günü aşağrı varoş ve ondan sonra da yukarı varoş sukut etmiş ve
16 Temmuz =  24 Şa’ban Salı günü de kalenin cephânelifindeki 36 bin kantar ba
rutun bir düşman humbarasıyla infilâkı üzerine 4 bin kişi şehîd olmuş ve 60 ka
dem genişliğinde bir gedik açılmıştır. — Osmanlı menbâlarmda 18 «yörüyüş^den 
ve Garp menbâlarmda da ancak 3 umumî hücumdan bahsedilir: 2 Eylül =  13 Şev- 
vâl Pazartesi günü Budin’in sukutuyla neticelenen en şiddetli hücumda düşman 
içeri girdikten sonra çok şiddetli bir sokak muharebesi yapan Türkler nihayet 
iç-kale vaziyetindeki «Bali Paşa meydanı»na çekilmişlerse de Abdi paşa’mn şe- 
hâdeti üzerine başsız kaldıkları için teslim olmuşlardır. O gece şehir yanmış, yağ
malanmış, ahâlinin mühim bir kısmı kılıçtan geçirilmiş, mütebâkisi esir edilip 
paylaşılmış ve ancak yüzme bildikleri için Tuna’ya atılıp kaçabilenler kurtulabil
miştir. Esirler çırılçıplak soyuldukları için, hayâ hissiyle çukurlar kazıp girenle
rin de soğuktan telef oldukları rivayet edilir. — Budin muhâsarası 18 Haziran^26 
Receb Salı gününden bu güne kadar tam 2 ay, 14 gün =  76 gün sürmüştür: Mu- 
hâsaranın bir gün evvel başladığı hakkında da bir rivayet vardır. — Bu müdhiş 
fâciadan biraz evvel yazılan ve:

Şâh-ı İslâmî dilerüz Budüıe
Nazar-î merhamet kıla bu dine 

matlaiyle Dördüncü Mehmed’i müdâfaaya dâvet eden ateşli gazlle fâciadan sonra 
yazılıp :

Aldı Nemçe bizim nazlı Budini 
nakarâtiyle nesilden nesle intikal eden Budin türküsü o muazzam felâketi hiç 
bir zaman unutturmıyacak millî mâtem ifâdeleridir. — Kanunî Sultan Süleyman 
devrinde 1541 =  948 senesi 29 Ağustos =  7 Cumâda-l-ûlâ pazartesi günü işgal ve 
ilhak edilmiş olan Budia şehri Milâdî takvim hesabiyle 145 sene, 4 gün ve Gre- 
gorien ıslâhâtından mütevellit olan on günlük fark da hesab edilmek şartiyle tam 
144 sene, 11 ay, 24 gün Türk hâkimiyyetinde kalmış demektir; 1526 =  932 senesi 
29 Ağustos =  21 Zülka’de Çarşanba gününe tesadüf eden Mohaç zaferinden itiba
ren 'Macar krallığının Türk hâkimiyyetinde geçirdiği 15 sene de bu yekûna ilâve 
edildiği takdirde Budin’in 159 sene, 11 ay, 24 gün Türk tâbiiyyetinde kalmış ol
duğu anlaşılır. — Bu kara haber 8 Zülka’de =  26 Eylül Perşenbe günü İstanbul’a 
aksedip çok büyük bir teessür ve heyecana sebeb olmuş, padişahla hükümet aley
hine tezahürler başlamış ve hattâ camilerde vaizlar verilmiştir! — Budin’in sukutu 
Macaristan’daki Türk ku\-vetlerinin mâneviyyâtmı tamamiyle bozmuş olduğu için 
bir çok mühim mevkiler ya hiç mukavemet etmeden veyahut bir kaç gün muka
vemetten sonra düşmana teslim olmuşlardır: Meselâ 15 Eylül,=  26 Şevval Pazar 
günü Simontornya =  Şimotorna, 19 Eylül =  1 Zülka’de Perşenbe günü Siklos =  
Şiklos, ayni gün yahut 10 Teşrinievvel =  22 Zülka’de Perşenbe günü Pecs/ 
Fünfkirchen =  Peçuy, 12 Teşrinievvel =  24 Zülka’de Cumartesi günü Szegedin =  
Segedin ve 29 Teşrinievvel =  11 Zülhicce Salı günü de Kaposwar =  Kapoşvar ka-: 
lelerinin teslim olduğundan bahsedilir; tabiî bu vaziyet artık Macaristan’m elden 
çıkması demektir; bununla beraber henüz düşman eline geçmemiş bir takım 
mühim mevkiler yok değildir: Meselâ Budin’in sukutu üzerine Serdâr-ı-Ekrem 
Sarı-Süleyman Paşa’mn «yüzü karasıyla» çekilmiş olduğu Eszek =  Osek işte 
bunlardandır).

1687 =  1098 

12 Ağustos =  3 Şevval, Sah : Möhaç bozgunu.
(Belgrad kışlağından sefere çıkınca Eszek =  Osek kalesinin düşman muhâsara- 
sına uğradığını haber alan Serdâr-ı-Ekrem Süleyman Paşa oraya gidip Avus
turyalIları bozguna uğratarak Mohacs =  Mohaç’a çekilmek mecburiyetinde bı
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rakmışsa da, o kadarla iktifâ etmeyip bir takım, dalkavuklannm sözüne kapıla
rak döşmamn peşinden gitmiş ve bu tarihten 160 sene, 11 ay, 14 gün evvel 1526 =  
932 senesi 29 Ağustos .=  21 Zülka’de Çarşanba günü Kanunî’nin Macar istiklâline 
nihayet veren parlak zaferiyle meşhur ovada müdhiş bir bozguna uğrayıp bir ri
vayete göre 20 bin şehîd vermiş ve bu yüzden çıkan panik Valpo, Posega ve da
ha 15 kalenin düşmana teslimiyle neticelendikten başka, bir müddet sonra Bszek= 
Osek bile tahliye edilmiştir: Tabiî artık Macaristan elden gitmiş demektir).

2/3 Eylül =  24/35 Şevvâl, Sah/Çarşanba gecesi: Caminiec =  Ka- 
maniçe kalesinin muhâsaradan kurtarılması.

(Lehistan kralı Jean Sobieski’nin oğ'lu Jecques Sobieski bu meşhur kaleyi muha
saraya kalkışmışsa da, o cephe serdârı Bozoklu-Mustafa Paşa’nın Kırım kuvvetle
rinden de yardım görerek yaptığı taarruz karşısmda bir çok zâyiât vererek gece
leyin çekilmiye mecbur olmuştur).

5 Eylül =  27 Şevvâl, Cuma: Cephedeki askerin isyanı, Serdâr-ı-Ek- 
rem San-Süleyman Paşa’nm firân ve âsi ordımun İstanbul üzerine yü
rüyüşü.

{isyanın sebebi, Varadin civarındaki ordugâha yaklaştığı iddiâ edilen bir düş
man kuvvetini karşılamak bahânesiyle aldatılarak Erlau =  Eğri kalesini takviye 
için Tuna’nın karşı yakasına ağırlıksız geçirilen bâzı bölüklerin şiddetli bir yağ
mur altında çadırsız ve zahiresiz kalmaları ve bilhassa avdetlerine mâni olmak 
üzere köprü kapatıldığı için bunların nihayet engelleri yıkarak geri gelmiye 
mecbur olmalarıdır : Âsilerin tehdidine uğnyan Süleyman Paşa Tuna’daki do
nanma gemilerinden biriyle ve bâzı maiyyet erkâniyle İstanbul’a kaçmış, otağı 
derhal yağma edilmiş ve ertesi gün toplanan elebaşıları Serdâr-kaymakamhğına 
Haleb valisi Siyavuş Paşa’yı intihâb edip pâdişaha bir şikâyetnâme göndererek 
bu intihâbın tasdikini ve biraz sonra da Süleyman Paşa’mn idâmiyle Abaza Si
yavuş paşa’mn sadâretini istemişlerdir. Dördüncü Mehmet, 'Macaristan’ı boş bı
rakıp Belgrad’a gelen âsi ordusunun her talebini kabul ettiği için Serdârlık fer
manını hemen gönderip askerin orada kışlamasını emretmişse de, İstanbul’a yü
rüyüp pâdişâhı hal’etmiye karar veren ordu bu emri dinlemejâp Edirne’ye doğ
ru hareket etmiştir. —■ İstanbul’a kaçan Sarı-Süleyman Paşa aMühr-i-Hümâ- 
yûn»la «Sancağ-ı-Şerîf»i Sadâret-Kaymakamı Receb Paşa’ya teslim edip kor
kusundan saklandığı için 18/19 Eylül =  11/12 Zülka’de Perşenbe/Cuma gecesi az
ledilmiştir: Sadâret müddeti 1685 =  1097 senesi 18 Kânunuevvel =  21 Muharrem 
Salı gününden itibaren 1 sene, 9 ay, 2 gün sürmüştür. — İstanbul üzerine yürü
mekte olan ordunun başmda bulunan Abaza Siyavuş Paşa 23 Eylül —  16 Zülka’de 
Salı günü Sadâret makamına tâyin edilmiş ve hemen gönderilen «Mühr-i-Hümâ- 
yûnj, 4 Teşrinievvel =  27 Zülka’de Cumartesi günü Niş konağında kendisine tes
lim ekmiştir: Bu Siyavuş Paşa, Köprülü-Mehmet Paşa’nm kölesi ve dâmâdı- 
dır. — Âsilerin İstanbul üzerine hareketlerini durdurmak için her arzularını ya
pan Sultan Mehmet, ordu Filibe’ye geldiği zaman Sarı-SüIeyman Paşa’nm kelle
siyle bir nasihatnâme göndermişse de te’siri olmamış, başlarmda bulunan yeni 
'Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem ihtiyar Siyavuş paşajn kukla gibi oynatan 
Küçük-Mehmet, Cadı-Yusuf, Fetvâcı-Hüseyn, Kel-Pîrî ve Hacı-Ali isimlerindeki 
isyan reisleri Dördüncü Mehmed’i hal’edip tedhiş siyasetiyle yeni bir zorba ida
resi kurmak üzere İstanbul’a doğru hareketlerine devam etmişlerdir: Bundan 
evvelki zorba idareleri için 1632 =  1041 vukuâtımn «8 Haziran», 1648 =  1058 vu- 
kuâtınm «28 Teşrinievvel» ve 1651 =  1061 vukuâtımn da «3 Eylül» fıkralarına ba
kınız).
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25 Eylül =5 18 Zölka’de, Perşenbe : Atma’nm salmtu.

(Venedik baş-kumandanı Morosini Patras =  Balyabadra, Korinthos .=  Gürdfis ve 
Mistra =  İsparta kalelerim alarak Mora’da Türk hâkimiyyetine nihayet verdikten 
sonra şimale geçerek Lepanto =  İnebahtı’yı almış, Atina’yı muhâsara etmiş ve 
bu mühâsarada meşhur Parthenon mabedini bir humbarayla ikiye böIdîDcten 
sonra nihayet bu gün şehri zabtetmiştir: Yukarda 1686 =  1097 vukuâtınm ,15  
Haziran» fıkrasına da bakınız. — Mora’da da yalnız ThĞbes Türk hâkimiyyetinde 
kalmıştır. — Venedikliler bu sırada Dalmaçya’nın en mühim kalesi olan Cas- 
tel-Nuovo’yu da almışlardır).

1687 =  1099 

8 Teşrinisani =3 3 Muharrem, Cumartesi: Dördüncü Mehmed’in 
hal’i.

(Yukarıki sene vukuatının «5 Eylül» fıkrasında bahsi geçen âsi ordu boadan 
bir gün evvel Silivri’ye dayanmış ve o sırada Sadâret-Kaymakamlığında bulu
nan Köprülü-zâde Fâzıl-Mustafa Paşa’ya Sultan Mehmed’in derhal hal’i hak
kında bir «mahzar» göndermiştir: İşte bunun üzerine bu sabah erkenden bütün 
vüzerâ ve ulemâyı Ayasofya câmiine toplıyan Mustafa Paşa vaziyeti anlatıp he
men hal’e karar almış ve lâzımgelen tertibat ustalıkla hazırlandıktan Şam’a 
bütün cemâat saraya gidip Sultan Mehmed’in kardeşi ve Sultan İbrahim’in or
tanca otlu şehzade Süleyman dairesinden alınarak «Sofa köşkündeki hava» ba
şında*. kurulan tahta çıkarılmıştır. — Dördüncü Mehmed’in hal’ine sebeb ©larak 
devlet işlerini illet derecesindeki av ibtilâsına fedâ etmesinden bahsedilir : İstan
bul’dan fazla Edirne’de oturması Balkanlar’da avlanmak içindir; cephelerden 
felâket haberleri geldikçe ulemâ ve halk arasmda acı acı tenkid edilmiye başla
mış, camilerde aleyhine vaizlar verilmiş ve hattâ bu yüzden ava gidip gdmeetni 
gece karanlığına tesadüf ettirmiye başlamıştır! Budin’in sukutu üzerine ava töbe 
ettiğinden bahsedilir: Fakat aradan bir ay geçer geçmez avsızlıktan geceleri 
«gözlerine uyku gelmedüğü» için vükelâsına söyleyip «Davudpaşa’dan öteye git
memek şartiyle me’zun» olmuştur! Hakikatte ise kendisinin de, memleketin ba- 
şma gelen müdhiş felâketlerin sebebi av ihtilasından ziyâde Merzifonlu Kara-Mus- 
tafa Paşa’yı idâm ettirip devletin idaresini Kara-îbrahim ve Sarı-Süleyman gibi 
ehliyetsiz ve harîs adamların âciz ellerine bırakmış olmasında gösterilebilir. — 
Dördüncü Mehmed’in çok uzun süren saltanatı iki devre ayrılır: Kara-Mustafa 
Paşa’mn idamına kadar devam eden birinci devri Girit fütûhâtının ikmâli, J»odolya 
ve Ukrayna’nın ilhâkı ve «Orta-Macar» denilen Yukarı-Macaristan’ın tâbiiyet al
tında bir krallık hâline getirilmesi gibi parlak muvaffakiyetlerle geçmiş ve Os
manlI devleti hudutlarının en geniş devrini idrâk etmiştir; Kara-Mustafa Paşa’dan 
sonra dört sene kadar süren ikinci devirde başta Macaristan olmak üzere Dalmaç- 
ya ile Mora elden çıkmış ve Arnavutluk’da, Bosna’da ve Şimalî-Yunanistan’da bir 
çok mühim mevkiler düşman eline geçerek o muazzam devlet artık küçülmiye 
başlamıştır.
Dördüncü Mehmed’in saltanat müddeti 1648 =  1058 senesi 8 Ağustos =  18 Receb 
Cîumartesi gününden itibaren Milâdî takvim hesabiyle tam 39 sene, 3 ay, 1 gün 
sürmüştür: OsmanlI tarihinde Kanunî’den sonra en uzun saltanat devri işte bu- 
dur. 7 yaşınm içinde tahta çıkmış olan Avcı-Sultan Mehmet 1642 =  1051 senesi 
1/2 Kânunusâni =  29/30 Ramazan Çarşanba/Perşenbe gecesi dünyaya gelmiş ol
duğuna göre, gene Milâdî takvim hesabiyle yaşının tam 45 sene, 10 ay, 6 gün 
tuttuğu, yâni 46 yaşınm içinde bulunduğu sırada hal’edilmiş demektir. .— ÖKimO 
için 1693 =  1104 vukuâtımn «6 Kânunusâni» fıkrasına bakımz).

464 K R O N O L O J İ  1687 =  1099



i k i n c i  S ü l e y m a n

(SüIeymân-ı-Sânî) 

— M. 1687 =  H. 1099 — M. 1691 =  H. 1102 —

1687 :=  1099

8 Teşrinisâni =  2 Muharrem, Cumartesi: İkinci Süleyman’ın cülûsu.

(Sultan İbrahim’in Dördüncü Mehmet’den sonra ikinci oğ’lu olan Sultan Süleyman
1642 =  1052 senesi 15 Nisan =  15 Muharrem Salı günü dünyaya gelmiş olduğuna 
göre Milâdî takvim hesabiyle yaşımn tam 45 sene, 6 ay, 24 gün tuttuğu, yâni 46 
yaşmm içinde bulunduğu sırada cülûs etmiş demektir; anasının adı «Sâliha Dilâ- 
şûb-Sultan»dır. — Fetret devrinde saltanatlarını ilân eden Süleyman ve Mûsâ Çe
lebilerle bâzı mükerrer saltanatlar sayılmamak şartiyle İkinci Süleyman Osmanlı 
pâdişahlarmın yirmincisidir).

14 Kânunusâni =  8 Saf er, Pazar: Eğri kalesinin «vire ile» düşma
na teslimi.

(Macaristan’daki Türk hâkimiyyeti artık inhilâl hâlinde bulunduğu için Erlau/ 
Eger =  Eğri kalesi bu gün «vire ile» teslim olmuştur: 1596 =  1005 senesi 12 Teş
rinievvel tarihinde fethedilmiş olan bu mühim mevki Milâdî takvim hesabiyle tam 
91 sene, 2 ay, 3 gün Türk hâkimiyyetinde kalmış demektir).

1688 =  1099

2 Mart — 28 Kebî’ül-âhir, Salı: Bir akşam evvel azledilen Vezir-i- 
a’zam Siyavuş Paşa’nm yerine Nişancı-îsmail Paşa’mn tâyini.

<Abaza Siyavuş Paşa’nın azline sebeb, Dördüncü Mehmed’in hal’iyle kendisinin 
sadâretinde âmil olduktan sonra devleti çiftlik gibi idare etmiye kalkışan müte- 
hakkim zorbaları tenkile başlamasıdır : Ocak-ağaları pâdişâhı sadâret tebdiline 
mecbur ettikten sonra Siyavuş Paşa’nın konağını muhâsara ettikleri için, kahra
manca bir mukavemette bulunan ihtiyar paşa bir kaç yüz âsiyi tepeledikten sonra 
şehîd olunca harem dairesindeki kadınlar tecâvuza uğramış ve esir gibi paylaşıl
mıştır! — Siyavuş Paşa’nm sadâreti 1687 =  1098 senesi 23 Eylül ;=  16 Zülka’de 
Salı gününden itibaren tam 5 ay, 9 gün sürmüştür. — Yeni Vezir-i-a’zam Nişancı- 
Ismail Paşa Ayaşlıdır).

2 Mayıs 1 Receb, Pazar: Nişancı-îsmail Paşa’nın azliyle Tekir- 
dağlı Bekri-Mustafa Paşa’mn sadâreti.

(İhtiyarlığına rağmen kuvvetli bir şahsiyyet olan İsmail Paşa İstanbul’daki 
zorbaları tenkil ettikten ve o sırada Anadolu ile Rumeli’yi kasıp kavuran Celâ-

F . : 30



lîleri sindirdikten sonra irtikâb ve irtişa ile devlet işlerine müdâhalede son dere
ceyi bulan saray erkâniyle îlmiyye zümresini tasfiyeye karar verdiği için, bütün 
bunlar kendisine karşı cephe almış ve nihayet Şeyh-ül-îslâm Debbâğ-zâde Mehmed' 
Efendinin bütün ulemâ nâmma padişaha müracaati paşanın azliyle neticelenmiştir: 
Sadâret müddeti yukarıki fıkrada gördüğümüz tarihten itibaren tam iki aydır. 
Halefi Bekri-Mustafa Paşa Sedd-ül-Bahir muhafızlığından Sadr-ı-a’zam olmuştur)..

466 k r o n o l o j i  1688 =  109S!

14 Ağustos =  16 Şevval, Cumartesi : Lehistan cephesinde Cami- 
niec =  Kamaniçe kalesinin muhâsaradan kurtarılması.

(Diğer cephelerdeki mütemâdi bozgunluklara mukabil Lehistan cephesindeki mu
vaffakiyetlerin başlıca âmili Kırım hanı Selim-Giray’dır; bu sefer de oğulların
dan Azamet-Giray kumandasında sevkettiği 30 bin kişilik bir ordu şehri muhâ
saradan kurtarmış ve Lehlileri tâkib edip pek çok zâyiâta uğratmıştır : Bundan 
evvelki Lehistan zaferleri için 1685 =  1096 vukuatının «10 Teşrinievvel» ve 1687 =  
1098 vukuatının da «2/3 Eylül» fıkralarına bakınız).

6 Eylül =  10 Zülka’de, Pazartesi: Stuhlvveissenburg =  îstoni-i- 
Belgrad kalesinin sukutu.

(Artık Macaristan’da bir Türk ordusu kalmamış olduğu için son Osmanlı kaleleri 
adetâ üstüste sukut etmektedir: Meselâ bunların en mühimlerinden olan Istoni-i- 
Belgrad’ın sukutunu Lippa =  Lipva’nın, Illok’un, Varadin’in ve bir taraftan da 
Bosna’da Banyaluka, Zvornik ve Gradiska kalelerinin zıyâı tâkib etmiştir. — Os
manlIların «Orta-Macar» dedikleri Yukarı-Macaristan da Türk himâyesinde bulu
nan kral Thököly’nin elinden çıkmış vaziyettedir: Bu sırada Tuna boylarındaki 
OsmanlI kuvvetleriyle elbirliği etmekte olan bu bedbaht kralın kahraman karısı 
uzun zaman müdâfaa ettiği Munkacz kalesini bu senenin 17 Kânunusâni —  13 Re- 
bî’ül-evvel Cumartesi günü AvusturyalIlara teslim etmiş ve kendisi de esir ol
muştur).

8 Eylül =  12 Zülka’de, Çarşanba: Belgrad’m sukutu.

(Belgrad kalesi 12 Şa’ban :=  10 Ağustos Salı gününden itibaren Bavyera elektörü 
Maximilian-Emmanuel’in kumandasındaki Almanya/Avusturya ordusu tarafından 29 
gün muhâsara edildikten sonra bu 30 uncu günü sukut etmiş ve Tunadaki Türk 
gemileriyle kaçmıya muvaffak olamıyan ahâli kılıçtan geçirilmiştir. — Bu sırada 
Macaristan serdârlığında Celâlîlikten yetişme Yeğen-Osman Paşa bulunmaktadır: 
Düşman ordusu 1 Şevvâl =  30 Temmuz Cuma günü Sava üzerindeki Ostrovo -  
Giganlija =  Çingene adasında köprü-başı kurarken Belgrad’ın bedesteniyle hanla
rını askerine yağma ettiren bu eski sergerdenin o gece yahut ertesi gece Niş’e 
çekildiğinden bahsedilir! — Osman Paşa çekilirken Semendere kalesini yakmış 
olduğu için, Belgrad muhâsarasmda düşman ordusu orayı da işgal etmiştir. — 
Vak’anüvis Râşid’in gösterdiği «25 Şevvâl =  23 Ağustos Pazartesi» tarihi yan
lıştır. — Belgrad’ın istirdadı için 1690 =  1102 vukuâtının «8 Teşrinievvel» fıkrası
na bakınız).



1688 =  1100 

30 Teşrinievvel =  5 Muharrem, Cumartesi: Çelebi-İbrahim Pa- 
şa’nm Eğriboz zaferi.

(Venedik donanması 1688 =  1099 senesi 15 Ramazan =  14 Temmuz Çarşanba günü 
Eğriboz adasına gelmiş ve Cuma günü açıkta yapılan bir muharebeyi Türkler 
kazandıktan sonra 18 Ramazan =  17 Temmuz Cumartesi günü kale muhasara 
edilmiştir. Kahraman bir asker olan Eğriboz muhafızı vezir Çelebi-İbrahim pa
şa düşmanın hem karadan, hem denizden çok üstün kuvvetlerle açtığı şiddetli 
ve mütemâdi ateşe rağmen 106 gün fevkalâde bir celâdetle mukavemet etmiş ve 
pek çok zayiata uğrıyan düşman nihayet bu gün muhasarayı kaldırıp gitmek mec
buriyetinde kalmıştır : Bu şanlı müdâfaanın Venedik baş-kumandanı Morosini’yi 
bile hayran bıraktığından bahsedilir).

1689 =  1100 

30 Mayıs s= 10 Şa’ban, Pazartesi: Kmm hanı Selim-Giray’m Pe- 
rekop = : Ur zaferi.

(Prens Vasilli Galitzyn kumandasındaki Rus ordusuyla hetman Mazeppa kuman
dasındaki Kazak kuvvetlerinden mürekkep ve Selim-Giray’ın takririne göre 300 
bin kişilik muazzam bir ordu ilkönce Kırım’ı ve ondan sonra da rivayete nazaran 
İstanbul’u zabtetmek üzere berzahın üstünde Tatarların Ur/Or/Ur-kapu dedikleri 
Perekop’a kadar ilerlemişse de, 5 Şa’ban =  25 Mayıs Çarşanba gününden bu güne 
kadar beş gün süren muharebe nihayet bu altıncı günü kahraman Selim-Giray’ın 
parlak bir zaferi ve bir çok zâyiâta uğrıyan Moskof ordusunun da perişan bir hal
de ric’atiyle neticelenmiştir; Bu ric’at esnâsında Tatarlar Rusları mütemâdiyen 
hırpalamışlardır).

6 Haziran =  17 Şa’ban, Pazartesi: İkinci Süleyman’ın Edirne’den 
Avusturya seferine hareketi.

(Macaristan elden gittikten sonra Belgrad’ın da sukutu üzerine düşmanın Sırbis
tan içerlerine kadar hulûlü hükümetin «Nefîr-i-âm» ilân edip imparatorluğun her 
tarafından asker toplamasına sebeb olmuş ve pâdişâh da sıhhî vaziyeti pek mü- 
sâid olmadığı halde askeri teşvik için bizzat ordunun başına geçip 7 Ramazan=:25 
Haziran Cumartesi günü Sofya’ya gelmişse de cepheye gitmeyip harekâtı ve icab 
eden yerlere yardım sevkiyâtını oradan idare etmesi tensib edilmiştir. — Bu sıra
da AvusturyalIlara karşı ordunun başında «Macar serdârı/Macaristan ser-askeri» 
ünvâniyle Arab-Receb isminde bir belâ vardır : Kızlar-Ağasının iltimâsiyle Sofya 
beylerbeyliğinden serdârlığa çıkarılan bu âciz ve ehliyetsiz adam orduyu felâket
ten felâkete sürüklemiş olmakla meşhurdur).

8 Temmuz =  20 Ramazan, Cama : Feth-ül-îslâm =  Gladova ve 
İrşeve =  Orsova kalelerinin istirdadı.

(İkisi de Tuna üzerinde ve Demir-kapu geçidinin üstünde ve altında bulunan bu 
kaleler Vidin muhâfızı vezir Sarı-Hüseyn Paşa ile Orta-Macar kralı Thököly tara
fından fethedilmişlerdir: Feth-ül-lslâm/Feth-i-îslâm 16 gün muhâsara edilip zab- 
tedildikten sonra Orsova muhâfızlarmın kaleyi bırakıp kaçtıkları rivayet edilir).

1689 =  1100 O S M A N L I  T A R İ H Î  467



30 Ağustos =  14 Zülka’de, Sah: Macar serdârı Arab-Receb Pa- 
şa’nm Batucina bozgunu.

(Bu büyük felâketin sebebi, askerlikten bir şey anlamıyan âciz serdârın idaresiz
liği, malyyetine söz geçiremiyecek derecedeki aczi ve hattâ bir rivayete göre düş
man ordusunun ne tarafta bulunduğunu bilmiyecek dereceleri bulan gafletidir : 
Yukarda bu senenin «6 Haziran» fıkrasına da bakınız. — Orduyu geride bırakıp 
bir suvâri kuvvetiyle düşman üzerine yürüyüp mağlûb olduktan sonra geri dönen 
serdâr Yeniçerilerin yağma edip bıraktığı ordugâhı bomboş bulmuş ve bunun üze
rine kendisinin de ağırlıklarını düşmana bırakıp kaçması AvusturyalIların Morava 
bojrunca cenuba doğru ilerlemelerine sebeb olmuştur).

468 K R O N O L O J İ  1689 =  1101

24 Eylül =  9 Zülhicce, Cumartesi: Macar serdân Arab-Receb 
Paşa’mn Niş bozgunu.

(Sırbistan’da yayılan düşman ordusuna karşı Niş önlerinde «tabur/ıstabur» kuran 
âciz ve gaafil serdâr Arnavut askerinin firarı üzerine idaresizliği yüzünden ikinci 
bir bozguna uğramış, ordu darmadağın olmuş ve bunun üzerine Niş kalesi sukut 
ettikten başka Irşeve =  Orsova ve Peth-ül-lslâm =  Gladova kaleleri de tahliye 
edilmiştir. — Bu vaziyet Sofya’yı bile tehlikeye sokmuş olduğu için, orada bulunan 
İkinci Süleyman derhal Edirne’ye hareket etmiş, ordunun mukadderatını Serdâr-ı- 
Ekremlik tevcih ettiği Vezir-l-a’zam Bekri-Mustafa Paşa’ya bırakmış ve o da ilk 
iş olarak Arab-Receb Paşa’yı idâm ettirmiştir).

1689 =  1101

25 Teşrinievvel =  11 Muharrem, Sah: Tekirdağh Bekri-Mustafa 
Paşa’nm azliyle Köprülü-zâde Fazıl-Mustafa Paşa’nın sadâreti.

(Cephelerden çok fena haberler gelmekte ve meselâ Macaristan elden gittikten 
başka Rumeli’ye de sarkan AvusturyalIların Arnavutlarla elbirliği ederek tis- 
küp, Priştine, Prizren vesairede yerleşip tutunmakta olmaları, imparatordan bir ferman 
alan «Karpos» isminde bir Sırp sergerdesinin «Komanova kralı» ünvâniyle Kaçanik 
ve Komanova taraflarına hâkim olması, Venediklilerin Avlonya’yı işgali ve niha
yet bu tarihten bir gün evvel Vidin kalesinin sukutu artık Rumeli’nin de tehlikede 
kaldığını gösterdiği için, pâdişâhın emriyle toplanan fevkalâde bir meclis Pâzıl- 
Mustafa Paşa’nın iş başına getirilmesinden başka çâre kalmadığına karar vermiş 
ve bu seferki sadâret tebeddülü işte bu karar üzerine olmuştur. — Bekri-Mustafa 
Paşa’nın sadâreti 1688 =  1099 senesi 2 Mayıs =  1 Receb Pazar gününden bu güne 
kadar tam 1 sene, 5 ay, 24 gün sürmüştür. — OsmanlI tarihinin en büyük vezirle
rinden sayılan Fâzıl-Mustafa Paşa 1047 :=  1637 - 1638 tarihinde dünyaya gelmiş 
olduğuna göre 51 - 52 yaşlarında Vezir-i-a’zam olmuş demektir: Çok kuvvetli bir 
kültür sâhibi olduğundan bahsedilir. — Sakız muhâfızlığından gelip işe başlar 
başlamaz her şeyden evvel orduyla mâliyenin ıslâhına ehemmiyet veren Mustafa 
Paşa seleflerinin halkı ezen fevkalâde vergileri kaldırmış, sarayın gümüş takımla
rını Darbhâneye gönderip sikkeyi ıslâh etmiş, narhı ilga edip ticaret serbestîsini 
ilân etmiş, gayr-i-meşrû servet yapan devlet-adamlarını müsadereye tâbi tutarak 
hazîneye para yığmış ve «Nefir-i-âm,, usuliyle toplanan gayr-i-muntazam asker
leri terhis edip orduda ıslâhat yaptıktan sonra istirdad siyasetini tatbika karar 
vermiştir).



1690 =  1101

23 Şubat =  14 Cumâda-l-ûlâ, Perşenbe: Rumeli’yi düşman istilâ- 
smdan temizliyen Kırım ham Selim-Giray’m Esirne’ye gelişi.

(Lehistan ve Rusya’daki zaferleriyle meşhur olan kahraman Selim-Giray için 
1688 =  1099 vukuâtımn «14 Ağustos» ve 1689 =  1100 vukuâtmm da «30 Mayıs» 
fıkralarma bakmız. — Avusturyalılarm yukarıki fıkrada gördüğümüz Rumeli kuv
vetleriyle âsi Arnavutları Osmanlı kumandanlarıyla beraber temizledikten ve bil
hassa Kaçanik’de krallık taslıyan Karpos’u kazıklattıktan sonra Edirne’ye gelen 
Seîim-Giray fevkalâde iltifatlar görmüş ve Pâzıl-Mustafa Paşa’nın hazırlamakta 
olduğu sefere iştirâk emrini almıştır).

11 Temmuz =  4 Şevval, Salı: Kanije’nin sukutu.

(Yıllardanberi tecrid edilmiş bir halde bulunan Kanije kalesi açlık yüzünden «vira 
ile» teslim olmuştur: Silihdar tarihinde bu kara-haberin «20 Şa’ban Pazar» günü 
geldiğinden bahsedilirse de, Pazar günü 19 Şa’ban =  28 Mayıs’a tesadüf ettiğine 
ve o da bu tarihten bir buçuk ay evvel olduğuna göre, her halde bir zühul ihtimali 
vardır. — Kanunî devrinde 1532 =  938 senesi 30 Temmuz =  26 Zülhicce Salı gü
nü fethedilmiş olan Kanije kalesi tam 157 sene, 11 ay, 12 gün Türk hâkimiyyetin- 
de kalmış demektir; Üçüncü Mehmet devrinde Tiryâki-Hasan Paşa’nın meşhur 
müdâfajsı için 1601 =  1010 vukuâtımn «9/10 Eylül» ve nl8 Teşrinisani» fıkraları
na bakınız).

7/8 Haziran =  29 Şa’ban/1 Ramazan, Çarşanba/Perşenbe gecesi: 
Eyüp yangım.

(Bir kaymakçı dükkânından çıkan yangının bütün Eyüp semtini yaktığından ve 
kamilen yanmış olan camiin üç ay sonra eskisinden daha mükemmel yapıldığın
dan bahsedilir).

1690 =  1101 O S M A N L I  T A R İ H İ  469

13 Temmuz =  6 Şevvâl, Perşenbe: Vezir-i-a’zam Fazıl-Mustafa 
Paşa’nın Serdâr-ı-Ekremlikle Edirne’den Belgrad seferine hareketi.

(Bu hareket esnâsında 10 Ağustos =  5 Zülka’de Perşenbe günü Şehir-köyü—pirot,
12 Ağustos =  7 Zülka’de Cumartesi günü Musapaşa palankası istirdâd edildikten 
sonra 16/17 Ağustos =  11/12 Zülka’de Çarşanba/Perşenbe gecesi muhasara edilen 
Niş kalesi 9 Eylül =  5 Zülhicce Cumartesi günü yahut bir gün evvel vire ile tes
lim almmış ve 25 Eylül =  21 Zülhicce Pazartesi günü muhasara edilen Semendere 
kalesi de 27 Eylül =  23 Zülhicce Çarşanba günü cebren fethedilmiştir).

21 Ağustos =  16 Zülka’de, Pazartesi: Zernescht zaferi.

(Memleketi düşman istilâsına uğrıyan Orta-Macar kralı Thököly ahâlisinin ken
disini istediğinden bahhsettiği Erdel krallığına tâyin edilmiş ve orası da Avus-s



turya işgalinde bulunduğu için Silistre valisi Çerkes-Ahmed Paşa Erdel’in istir- 
dâdiyle Thököly’nin iclâsına me’mur olmuştur; Toeurzburg boğazından Erdel’e 
giren Ahmed Paşa OsmanlIların «Hayzer-Ceneral» dedikleri general Heisler’i mağ- 
lûb ve esir ettikten başka Avusturya himayesindeki Erdel prensi Telecky ile iki 
düşman generalini öldürmüş, fakat bu zaferde kendisi de şehîd olduğu için ordu 
geri dönmüştür).

470 k r o n o l o j i  1691 =  1102

1690 =  1102

8 Teşrinievvel =  4 Muharrem, Pazar: Belgrad’ın istirdadı.

(Silihdar/Silâhdar Pazar gününü 5 Muharrem gösterirse de hakikî takvimde 4 üne 
müsadiftir; Râşid’in kaydettiği «9 Muharrem Ahed» tarihi büsbütün yanlıştır: 
Çünkü Muharremin 9 u 13 Teşrinievvel Cuma gününe müsâdiftir. — Yukarıki sene 
vukuâtmın «13 Temmuz» fıkrasında Niş ve Semendere kalelerini alarak ilerlediği
ni gördüğümüz ordu 1 Teşrinievvel .=  27 Zülhicce Pazar günü Belgrad önlerine 
gelip o gece muhasarayı kurmuştur. Bu kadar müstahkem bir mevkiin 8 günde 
fethedilebilmesi, iç-kaledeki cephâneliğe düşen iki humbaranın müdhiş bir infilâka 
sebeb olmasından ve tam o sırada bir gedik açılmasmdandır: İşte bu gedikten 
yapılan umumî hücum zaferle neticelenmiş, düşman askerinden Tuna ve Sava su
larına atılanların bile ekserisi öldürülmüş, cem’an 12-16 bin düşman tepelenmiş 
ve Tuna üzerinde asker dolu 12 Avusturya gemisi zabtedilmiştir; ele geçen top 
sayısı 396 dır. — Bu büyük muvaffakiyet üzerine Tuna boyundaki muhtelif palan
kalar düşmandan temizlendiği gibi, vaktiyle Fâtih tarafından yaptırılıp bu sefer 
AvusturyalIlar tarafından yıkılan Böğür-delen =  Sabacz kalesi tamir ve tahkim 
edilmiş ve biraz sonra Vidin’in istirdâdiyle Tuna boyları tamamiyle temizlenip 
düşman artık öte yakaya atılmıştır. _  Belgrad kalesi, 1688 1099 senesi 8 Ey
lül — 12 Zülka’de Çarşanba gününden bu istirdad tarihine kadar tam 2 sene, 1 ay 
düşman işgalinde kalmış demektir. — Bu muvaffakiyet üzerine karşı yakaya ge
çirilen Tatar ordusu büyük bir akın hareketi yapmıştır).

1691 =  1102 

1/2 Kânunusâni =  30 K«bî’ül-ewel/l Rebî’ül-âhir, Pazartesi/Salı 
gecesi: Mısır-çarşısı yangını,

(O zaman «Yeni-çarşı» denilen Mısır-çarşısı 24 saatte tamamiyle yanmış, milyon
larla zarar olmuş ve bir kaç gün içeri girilememiştir).

6 Mart =  5 Cumâda-l-âhire, Sah: Avlonya’mn istirdadı.

(Venediklilerin Avlonya işgali için 1689 =  1101 vukuatının «25 Teşrinievvel» fık
rasına bakınız. — Haleb beylerbeyi vezir Hoca-Halil paşa’nın 3 Şubat .=  4 Cu- 
mâda-l-ûlâ Cumartesi günü başladığı muhasara 31 gün sürdükten sonra düşman 
bu gece kaleyi lâğımla berhava edip gemilerle çekilmiş ve bu gün ordu içeri gir
miştir. — Bu sırada Erdel’i istirdada me’mur olan Salahor-Süleyman Paşa ta
rafından da Lippa =  Lipva kalesi istirdâd edilmiştir: Erdel için yTikarıki sene 
vukuatının «21 Ağustos» fıkrasına bakınız).



32 Haziran =  35 Bamazan, Cuma: İkinci Süleyman’ın ölümü.

(Umumiyetle «26 Ramazan Cuma» tarihinden bahsedilirse de, hakikî takvimde 
Cuma günü o ayın 25 ine müsâdiftir. — iki senedir «tstiska =  Hydroplsie» has-, 
talığmdan muztarib olduğu için bütün vücudunun şişmiş olduğundan bahsedilen 
İkinci Süleyman bu tarihten 14 gün evvel Edirne’ye gelmiş ve artık yataktan 
kalkamıyarak bu sabah zevali saat 8,30 da can vermiştir : Bâzı menbâlarda te
sadüf edilen «22 Ramazan =  19 Haziran Salı» ve «15 Şevvâl — 12 Temmuz Per- 
şenbe» tarihleri yanlıştır. — 1687 =  1099 senesi 8 Teşrinisâni =  2 Muharrem Cu
martesi günü tahta çıkmış olan ikinci Süleyman’ın saltanatı Milâdî takvim hesa- 
İDİyle tam 3 sene, 7 ay, 4 gün sürmüştür : 1642 =  1052 senesi 15 Nisan =  15 Mu- 
"harrem Salı günü dünyaya gelmiş olduğuna göre tam 49 sene, 2 ay, 7 gün yaşa
yıp 50 yaşının içinde ölmüş demektir. — «Halîm-ü-selîm», «âbid-ü-zâhid» bir zât 
olduğunda ittifak edilen ikinci Süleyman’ın tabutu buzlar içine konulup arabayla 
İstanbul’a götürülmüş ve Kanunî Sultan Süleyman türbesine defnedilmiştir. —. 
İkinci Süleyman’ın oğlu olmamıştır).
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İ K İ N C İ  A H M E D
(Ahmed-i Sânî) 

—  M. 1691 =  H. 1102 — M. 1695 =  H. 1106 —

1691 =  1102

22 Haziran =  25 Kamazan, Cuma: İkinci Ahmed’in Edirne’de 
cülûsu.

(Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu ve Dördüncü Mehmet’le İkinci Sülesrman’ın 
küçük kardeşleri olan İkinci Ahmed 1643=:1052 senesi 25 Şubat =  6 Zülhicce Çar- 
şanba günü dünyaya g-elmiş olduğuna göre, yaşının Milâdî takvim hesabiyle tam 
48 sene, 3 ay, 26 gün tuttuğu, yâni 49 yaşının içinde bulunduğu sırada cülûs etmiş 
demektir. Anasının adı «Hadice Muazzez Vâlide-Sultan»dır. — Fetret devrinde 
saltanatlarını ilân eden Süleyman ve Mûsâ Çelebilerle bâzı mükerrer saltanatlar 
sayılmamak şartiyle ikinci Ahmed Osmanlı pâdişâhlarının yirmi birincisidir).

19 Ağustos =  24 Zülka’de, Pazar: Slankamen /  Salankemen mu
harebesinde Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Fâzıl-Mustafa Paşa’nın 
şehâdeti.

(Belgrad’dan sonra Budin’i de istirdâd etmek istiyen Mustafa Paşa 14 Haziran =
17 Ramazan Perşenbe günü Edirne’den hareketle 20 Temmuz =  23 Şevvâl Cuma 
günü Belgrad’a gelip 29 Temmuz =  3 Zülka’de Pazar günü ordujru düşman elin
de bulunan karşı yakaya geçirdikten sonra Petervvardein =  Varadin önlerinde ko- 
naklıyan Baden markgrafı prens Louis’ye karşı harekete başlamış ve harb mec
lisinin kararı hilâfına Kırım hanı Saâdet-Giray’ın muvâsalatını beklemiyerek 
Theisz =  Tisa — Tuna kavşağı civârında ve Karlofça =  Carlowitz’in 26 kilometre 
cenubuşarkîsinde bulunan Salankemen önlerinde düşman ordusuna taarruz etmiş
tir ; İkindi vakti başlıyan bu şiddetli muharebede AvusturyalIlar «inhizâma yüz 
dutmuş iken» Silâhdarlarla Gediklilerin başında ihtiyatsızca ileri atılan Serdâr-ı- 
Ekremin alnından bir kurşunla vurulup şehîd olması ordunun bozulmasına sebeb 
olmuş, ordugâh bütün ağırlıklarıyla düşman eline geçmiş ve perişan asker o gece 
Belgrad’ın karşısındaki Zemun’a ric’at edip üç günde karşı yakaya geçirilmiştir. 
Şühedâ sayısı hakkında Osmanlı ve ecnebi menbâlarmda 5 binden 28 bine kadar 
muhtelif rakamlara tesadüf edilir. — Osmanlı hududunu Tuna’nın beri yakasında 
kalmıya mahkûm eden en mühim vak’a işte budur : Düşmanı öte yakaya atmış 
olan Fâzıl-Mustafa Paşa’nın ihtiyatsızlığı Türklerin de beri yakada kalmasına se
beb olmuş demektir. — Bu sırada Tuna donanması o civârdaki düşman donan
masını mahvetmişse de büyük bir faydası olmamıştır. — Ordu erkânı Serdâr-Kay- 
makamlığma Haleb beylerbeyi vezir Koca-Halil paşa’yı seçmiş ve vaziyet derhal 
pâdişaha arzedilmiştir. — Fâzıl-Mustafa Paşa’mn sadâreti 1689 =  1101 senesi 25 
Teşrinievvel =  11 Muharrem Salı gününden şehâdetine kadar tam 1 sene, 9 ay, 25 
gün sürmüştür).



30 Ağustos =  5 Zülhicce, Perşenbe: Arabacı-Ali Paşa’nm sadâret 
ve serdârhğı.

(llmiyyeden yetiştiği için «Kadı/Hoca,-, ve ihtiyarlığından dolayı «Koca» lâkapla
rıyla anılan bu harîs ve zâlim arnavuda «Arabacı» denilmesi, hışmına ağrıyanları 
arabalara doldurup sür dür meşindendir! _  Sadâretle beraber serdârlık da tevcih 
edildiği halde bir takım bahâneler bularak bir türlü cepheye gitmek istememiştir).
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1692 =  1103

27 Mart =  9 Receb, Perşenbe: Arabacı-Ali Paşa’nın azliyle Çalık- 
Ali Paşa’nın sadâreti.

(Arabacının azline sebeb, düşmanı olan Kızlar-ağasını pâdişâhın huzurundan 
koğup derhal azli için İkinci Ahmed’i Yeniçeri ocağıyla tehdid ettikten başka 
saraya bir araba yollayıp ağayı sürmiye kalkışmasıdır; Sadâret müddeti yukarıki 
fıkrada gördüğümüz tarihten itibaren 6 ay, 29 gün sürmüştür. — Diyarbekir 
valiliğinden Vezir-i-a’zam olan «Çalık» yahut «Hacı» Ali Paşa Merzifon’dan ye
tişen Sadr-ı-a’zamların İkincisi ve Kara-Mustafa Paşa’nm yetiştirmesidir : Doğ
ruluğu, temiz ahlâkı ve tok-sözlülüğüyle meşhurdur. Diyarbekir’den Edirne’ye
6 Mayıs =  19 Şa’ban Salı günü gelip işe başlamıştır).

12 Haziran =  27 Ramazan, Perşenbe: Varat =  Varasd/Warasdin 
kalesinin sukutu.

(1691 =  1103 senesi 9 Teşrinievvel =  16 Muharrem Salı günündenberi 8 ay, 4 gün
dür AvusturyalIlar tarafından muhâsara edilmekte olan Varat kalesi nihayet açlık 
ve yardımsızlık yüzünden «vire ile» teslime mecbur olmuştur).

18 Temmuz =  4 Zülkfe.’de, Cuma: Venediklilerin Hanya muha
sarası.

(Francesco Mocenigo kumandasında Girid’e çıkan düşman kuvveti Hanya kale
sini 28 Ağustos — 15 Zülhicce Perşenbe gününe kadar 41 gün muhâsara etmişse 
de, kale muhâfızı vezir Ispanakçı-îsmail Paşa’mn kahramanca mukavemetinden 
dolayı 42 nci günü muhâsarayı kaldırıp çekilmiştir)..

2 Ağustos =  19 Zülka’de, Cumartesi: Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Çahk-Ali Paşa'nm Belgrad’a muvasalatı.

(15 Şevvâl =  30 Haziran Pazartesi günü Edirne’den hareket eden Ali Paşa karşı 
yakadaki düşman arâzisine geçmeden evvel Belgrad kalesinin tâmir ve tahkimine 
lüzum gördüğü için bu mevsimi o işe hasrettikten sonra 1692 =  1104 senesi 12 Kâ
nunuevvel =  3 Rebî’ül-âhir Cuma günü Edirne’ye dönmüştür.



1693 =  1104

6 Kânunusâni =  28 Kebî’ül-âhir, Sah: Dördüncü Mehmed’in 
■ölümü.

(Bâzı menbâlarda 1104 =  1692 senesi 8 Rebî’ül-âhir =  17 Kânunuevvel Çarşanba 
tarihinden bahsedilirse de doğru değildir. — 1687 ı=  1099 senesi 8 Teşrinisâni =  
2 Muharrem Cumartesi günü hal’inden itibaren tam 5 sene, 1 ay, 28 gün yaşadık
tan sonra 52 sine basalı 4 gün olduğu sırada ölmüş ve cenâzesi Edirne’den Istan-ı 
bul’a nakledilip anasının Teni-câmideki türbesine defnedilmiştir).

37 Mart =  30 Receb, Cuma: Çalık-Ali Paşa’nın istî’fâsiyle Bo- 
zoklu/Bıyıklı-Mustafa Paşa’nm sadâreti.

(Ali paşa’mn isti’fasına sebeb, iftiraya uğrıyan Baş-defterdar Cânib Ahmed 
Efendi’nin azli hakkındaki mükerrer irâdeleri reddettiği halde pâdişâhın ısrâr 
«tmesidir : Sadâret müddeti 1692 =  1103 senesi 27 Mart =  9 Receb Perşenbe gü
nünden itibaren tam 1 senedir. — Selefi gibi seciyyesinin kuvvetiyle mârûf olan 
Bozoklu-Mustafa Paşa ikinci vezirlikten Sadr-ı-a’zam olmuştur. — Bu değişikliği 
on gün evvel gösteren rivayet yanhştır).

7 Haziran =  3 Şevvâl, Pazar: Büyük İstanbul yangmı.

(Cibâliden çıkıp Zeyrek câmiiyle At-pazarı’na kadar yayılan bu müdhiş ateş 838 i 
■ev ve 98 i dükkân olmak üzere 951 binayı kül hâline getirmiştir).

1693 =  1105

5 Eylül =  4 Muharrem, Cumartesi: Büyük İstanbul yangım.

<Ayazma kapusundan çıkan bu müdhiş âfet surlardan içeri sirâyetle bir kolu 
Fatih’den Avrat-pazarı’na ve bir kolu da Vefâ, Şehzâdebaşı, Aksaray üzerinden 
•Cerrahpaşa’ya kadar yayılıp 2547 si ev, 1146 sı dükkân olmak üzere cem’an 4051 
binâyı kül hâline getirmiştir).

12 Eylül =  11 Muharrem, Cumartesi : Belgrad’m muhâsaradan 
kurtarılması.

< üçüncü defa olarak Kırım hanı olan Selim-Giray düşmanın Erdel üzerinden 
Eflak ve Boğdan istilâsına hazırlandığını haber vermiş olduğu için 1693 =  1104 
senesi 6 Temmuz =  3 Zülka’de Pazartesi günü Serdâr-ı-Ekremlikle Edirne’den 
hareket eden Vezir-i-a’zam Bozoklu-Mustafa Paşa AvusturyalIların Vilagosvar =  
Vilagos ve Jenoe =  Yanova kalelerini aldıktan sonra Belgrad üzerine hareket et
tiklerini yolda haber aldığı için Erdel seferinden vazgeçip Belgrad’a teveccüh 
etmiş ve Selim-Giray’la Orta-Macar kralı Thoköly de orduya gelmiştir. — Duc 
de Croy kumandasındaki Avusturya ordusu 1693 — 1104 senesi 29 Temmuz =
26 Zülka’de Çarşanba günü yahut ertesi gün Belgrad önlerine gelip bir rivayete 
göre ayni senenin 7 Ağustos =  5 Zülhicce Cuma günü kaleyi muhâsara etmiş, bir 
humbara parçasıyla yaralanan Belgrad muhâfızı vezir Ca’fer Paşa çok şiddetli 
İDir mukavemet göstermiş ve nihayet ordunun yaklaştığını haber alan ve hattâ 
bir Tatar kuvvetinin taarruzuna da uğrıyan düşman kumandanı 36 gün süren
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muhâsarada on bin telefat verdikten sonra bu sabah ağırlıklarını karşı yakaya 
geçirip gitmiş ve giderken köprüleri yakmıştır. Türk şehîdlerinin sayısı 4400 
gösterilir. Muhasaranın 44 gün sürdüğü hakkında da bir rivayet vairdır. — Ordu 
bu tarihten bir hafta sonra 19 Eylül =  28 Muharrem Cumartesi günü Beîgrad’a 
gelmiş ve Serdâr-ı-Ekrem düşmanı tâkib ettirip zayiat verdirdikten ve kaleyi de 
tâmir ve tahkim ettirdikten sonra 1 Teşrinisâni =  6 Rebî’ül-evvel Perşenbe günü 
avdetle 29 Teşrinisani =r 30 Rebî’ül-evvel Pazar günü Edirne’ye vâsıl olmuştur. — 
Belgrad’dan Erdel üzerine sevkedilen Tatar ordusunun 20 bin esir ve bir çok ga
nimet getirdiğinden bahsedilir).

1694 =  1105

14 Mart =  17 Receb, Pazar : Vezir-i-a’zam Bozoklu-Mustafa Pa~ 
şa’mn azliyle Sürmeli-Ali Paşa’nın sadâreti.

(Bu kıymetli vezirin azline sebeb, kendisinden yüz bulmıyan Kızlar-ağası Nezir 
Ağa’nın tezvirleridir: Av merâkı bahane edilerek «bî-îcâb-ı mûcib,, azledilen 
Mustafa paşa’nın sadâreti 1693 =  1104 senesi 27 Mart =  20 Receb gününden iti
baren 11 ay, 18 gün sürmüştür. — Trablusuşam valiliğinden Vezir-i-a’zam olan 
Sürmeli-Ali Paşa Dimetokalıdır : Tâyininden 39 gün sonra Edirne’ye gelip işe 
başlamıştır. — Bu değişikliği bir gün evvel gösteren rivayet doğru değildir).

28 Haziran =  5 Zülka’de, Pazartesi: Gabella kalesinin sukutu.

(Dalmaçya’da Narenta suyu üzerinde bulunan bu müstahkem mevki Heresek’in 
o cihetten anahtarı sayılır: Venediklilerin böyle bir kaleyi zabtetmesi çok tehli
keli görüldüğü için, iki defa istirdadına teşebbüs edilmişse de mümkin olama
mıştır).

1694 =  1106

12 Eylül =  22 Muharrem, Pazar : Peterwardein ^  Varadin mu
hasarası.

(Bu senenin sefer mevsiminde Serdâr-ı-Ekremlikle 28 Haziran rr 5 Zülka’de Pa
zartesi günü Edirne’den hareket eden Vezir-i-a’zam Sürmeli-Ali Paşa 16 Ağus
tos =  23 Zülhicce Pazar günü Belgrad’a gelmiş, Kırım hanı Selim-Giray’ın da 
iştirâkiyle toplanan harb meclisinde iki senedir Belgrad’m tahkimi ve muha
saradan kurtarılması gibi sebeblerle karşı yakadaki düşman arâzisine geçile
memiş olduğu düşünülerek Avusturya ordusunun bulunduğu Varadin üzerine ha
reket edilmesi kararlaşmıştır: Yukarda 1692 =  1103 vukuatının «2 Ağustos» ve 
1693 =  1105 vukuatının «12 Eylül» fıkralarına da bakınız. — Sava üzerinde ku
rulan köprüden orduyu geçirdikten sonra 2 Eylül =  12 Muharrem perşembe gü
nü karşı yakadaki Zemun sahrasına geçen Serdâr-ı-Ekrem 9 Eylül =  19 Muhar
rem Perşenbe günü Varadin’e varıp düşman tabur/ıstaburuna karşı mevzi al
mış ve nieterisler hazırlandıktan sonra 12 Eylül =  22 Muharrem Pazar günü ka
leye ateş açılmıştır. Bu çetin muhasara esnasında bir taraftan da düşman ordu
suyla çarpışmalar olmuş, buna rağmen Türk ordusu üstün bir vaziyette harbetmiş, 
fakat mütemadiyen yağan şiddetli yağmurlardan meterisler bozulduğu için niha
yet muhasaranın kaldırılmasına karar verilerek 1/2 Teşrinievvel =  11/12 Safer 
Cuma/Cumartesi gecesi asker meteristen çıkarılmış ve sabahlayın avdet edilip 6 
Teşrinievvel =  16 Safer Çarşanba günü ordu bütün ağırlıklarıyla Sava köprüsün
den geçirilip Belgrad’a avdet edilmiştir. — Serdârın Belgrad’dan Edirne’ye muva
salatı 8 Kânunuevvel =  20 Rebî’ül-âhir Çarşanba gününe müsâdiftir).
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21 Eylül =  1 Saf er, Salı: Sakız kalesinin «vire ile» Venediklilere 
teslimi.

(Papalık ve Malta hükümetlerinden de yardım gören Venedik donanması 7 Ey
lül =  17 Muharrem Salı günü Sakız’a gelmiş ve ertesi gün adaya 12800 asker 
çıkarmıştır : Kaledeki Türk askeri 1370 kişiden ibarettir. Fazla olarak Venedik
liler yerli Hıristiyanları da daha evvelden elde etmişlerdir. 9 Eylül =  19 Muhar
rem Perşenbe günü başhyan muhasarada kaleye hem karadan, hem denizden ateş 
açıldığı halde, o civârda bulunan ve denizcilikle alâkadar olmadıtı halde Kapdan-ı- 
deryâ olan Pala-bıyık/Helvacı-Yusuf Paşa Sakız muhâfızı vezir Silâhdar-Hasan 
Paşa’mn istimdâdına rafmen yardım etmemiş, kale içindeki evler tamamiyle yı
kılmış ve nihayet daha fazla mukavemet imkânı görmiyen halkın ve kumandanla
rın ittifakıyle düşmanın «vire» teklifi 27 Muharrem =  17 Eylül Cuma günü kabul 
edilip üç günde şehir tahliye edilerek müslüman ahâli düşman gemileriyle Anadolu 
yakasına nakledilmiştir: Bu felâketten son derece müteessir olan ikinci Ahmed 
Sakız’ın derhal Istirdâdını emretmiş ve Anadolu beylerbeyi Mısırlı-zâde vezir İb
rahim Paşa’yı kış mevsimine rağmen adayı istirdad vazifesiyle 13 Kânunuevvel =  
25 Rebî’ül-âhir Pazartesi günü Sakız serdârlığına tâyin etmiş, Anadolu askerleri
nin İzmir ve Çeşme limanlarında toplanmaları emredilmiş ve Kapdan-ı-deryâ Yu
suf Paşa azledilerek yerine Amca-zâde/Sarhoş Hüseyn paşa tâyin edilip donanma
nın derhal takviyesi hazırlıklarına başlanmıştır).

1695 =  1106 

6 Şubat =  21 Cumâda-l-âhire, Pazar: İkinci Ahmed’in ölümü.

(Umumiyetle «22 Cumâda-l-âhire Ahed» gününden bahsedilirse de, hakikî tak
vimde «Ahed =  Pazar» günü o aym 21 ine müsâdiftir. — 1691 =  1102 senesi 22 Ha
ziran =  25 Ramazan Cuma günü tahta çıkmış olan Sultan Ahmed’in saltanatı 
Milâdî takvim hesabiyle tam 3 sene, 7 ay, 14 gün sürdükten sonra, kardeşi ikinci 
Süleyman gibi «Istiska =  Hydropisie» hastalığından Edirne sarayında ölmüştür:
1643 =  1052 senesi 25 Şubat =  6 Zülhicce Çarşanba günü dünyaya gelmiş olduğu
na göre tam 51 sene, 11 ay, 9 gün yaşadıktan sonra 52 yaşının içinde ölmüş de
mektir. — Şiir ve musiki meraklısı, hattat ve mizaç itibariyle hassas, hiddetli ve 
ayni zamanda merhametli bir şahsiyyet olan Sultan Ahmed’in en büyük za’fı her 
telkine tâbi olmasında gösterilir: Meselâ Çalık-Ali ve Bozoklu-Mustafa Paşalar gi
bi saltanat devrinin en kıymetli Sadr-ı-a’zamlarını harem-ağalarının telkinâtiyle 
azletmiştir! — ikinci Ahmed’in cenâzesi İstanbul’a nakledilip Kanunî Sultan Süley
man türbesine defnedilmiştir).
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İ K İ N C İ  M U S T A F A
(Mustafây- 1  Sânî) 

— M. 1695 == H. 1106 — M. 1703 =  H. 1115 —

1695 =  1106

6 Şubat =  31 Cumâda-l-âhire, Pazar: İkinci Mustafa’nın cülûsu.

(Dördüncü Mehmed’in büyük oğlu olan ikinci Mustafa 1664 =  1074 senesi 5 Ha
ziran =  9 Zülka’de Salı günü dünyaya gelmiş olduğuna göre, Milâdî takvim he
sabiyle yaşının tam 30 sene, 8 ay, 2 gün tuttuğu, yâni 31 yaşının içinde bulun
duğu sırada tahta çıkmış demektir. Anasının adı «Emet-Ullâh/Rebîa Gülnûş-Sul- 
tan»dır. — Fetret devrinde saltanatlarını ilân eden Süleyman ve Mûsâ Çelebilerle 
bâzı mükerrer saltanatlar sayılmamak şartiyle İkinci Mustafa Osmanlı pâdişâhla
rının yirmi İkincisidir. — Gajrretli ve kahraman ruhlu bir hükümdar olan Sultan 
Mustafa, Edirne’de cülûsunun üçüncü günü beyânname şeklinde neşrettiği bir 
«Hatt-ı-Hümâyûn»da babasını bile tenkid etmek suretiyle «zevk-u-safâ ve rahâti 
kendümüze harâm eylemişüzdür!» diye Kanunî Sultan Süleyman gibi bizzat «gazâ 
ve cihâda niyyet,, ettiğini ilân etmiştir).

18 Şubat =  4 Keceb, Cuma: Sakız’m istirdadını te’miiı eden Ko- 
yun-adaları zaferi.

(Sakız adasının Venedikliler tarafından işgali için jmkarda 1694 =  1106 vukuâtı-. 
nın «21 Eylül» fıkrasına bakınız. — Sakız seferi serdârlığına Mısırlı-zâde İbra
him Paşa ve Deryâ-kapdanhğına da Amca-zâde Hüseyn Paşa tâyin edilmiş ol
makla beraber, bu deniz seferinin en büyük kahramanı Bahriye tarihimizin en 
mühim şahsiyyetlerinden olan Kalyonlar-kapdam Mezemorta-Hüseyn Paşa’dır : 
Bu lâkab, Hacı-Hüseyn Paşa’nın gençliğinde iştirâk ettiği bir muharebede 8 -1 0  
yerinden yaralanıp öldüğüne hükmedildiği halde iyileşmesi üzerine Venedikli
lerin «yarı ölü» mânasına kullandıkları «Mezzo-morto» kelimelerinden muhar- 
reftir. — 44 yahut 48 gemiden mürekkeb olan Türk donanması 7/8 Şubat = : 22/23 
Cumâda-l-âhire pazartesi/Salı gecesi Eski-Foça önündeki Orak adasından kal
kıp 60 küsur gemiden mürekkep olan Venedik donanmasmın bulunduğu Koyun- 
adalarına doğru hareket etmiştir: AvrupalIların «Spalmatori» dedikleri «Koyun- 
adalari), İzmir hizâsındaki Kara-burun’la Sakız adasını ayıran Sakız-boğazında- 
dır. ilk muharebe 9 Şubat =  24 Cumâda-l-âhire Çarşanba günü olmuş ve çok 
mühim zâyiâta uğrıyan düşman donanması Sakız’ın şimalişarkîsinde eskiden 
((Terfilj, denilen şimdiki «Kolokitya/Kalokitya-limanı»na kaçmak mecburiyetin
de kalmıştır. — Kat’î zafer, o ilk muvaffakiyetten 9 gün sonra Koyun-adalarıyla 
Kolokitya arasında cereyan eden bugünkü muharebede kazanılmış, düşman 
en mühim gemilerini kaybettikten başka Amiral Benedetto Pisani maktul düş
müş ve mütebaki gemileri de akşam karanlığında Sakız limanına kaçmıştır. 
Venedikliler artık orada da tutunamıyacaklarını anladıkları için 21 Şubat =  7 
Receb Pazartesi günü kaleyi takviye için 500 suvâri bırakıp Tenos =  îstendil



adasına kaçtıkları için 22 Şubat =  8 Receb Salı günü Türk donanması Sakız’a as
ker çıkarmış ve yerli Rumların mezheb ihtilâfından dolayı Venediklilerle mücâde
leye girişmiş olmalarından istifâde edilerek kale kolayca işgal edilmiştir; Me- 
zemorta-Hüseyn Paşa’nın Rumlarla gizli bir anlaşmasından da bahsedilir. — O 
gün düşmanın karaya oturduğu için kaçamıyan bir cephane gemisiyle limanda 
bulunan 8 harb gemisi de zabtedilmiştir: Bu suretle Sakız adası yukarda gör
düğümüz tarihten istirdad gününe kadar tam 5 ay, 1 gün Venedik işgalinde kal
mış demektir. — İkinci Mustafa devrinin ilk zaferi olan bu parlak muvaffakiyet 
üzerine Mezemorta-Hüseyn Paşa Kapdan-ı-deryâlıkla taltif olunmuş ve selefi Amca- 
zâde Hüseyn Peışa da Sakız muhafızlığına tâyin edilmiştir: Aşağıki sene vukuatı
nın «18 Eylül» fıkrasına da bakınız).

3 Mayıs =  18 Ramazan, Pazartesi: Vezir-i-a’zam Sürmeli-Ali Pa~ 
şa’nın azliyle Elmas-Mehmet Paşa’nın sadâreti.

(Azlin sebebi, pâdişâhın bizzat sefere gitmesini istemiyen Ali Paşa’nın Belgrad’a 
gönderilen 1500 Yeniçeriyi Cisr-i-Mustafapaşa konağında cülus bahşişi bahânesiyle 
ısyân ettirmiş olmasıdır : Sürmeli’nin sadâreti 1694 =  1105 senesi 14 Mart — 17 
Receb Pazar gününden itibaren tam 1 sene, 1 ay, 19 gün sürmüştür. — Rikâb-ı- 
Hümâyûn Kaymakamlığından 32 - 33 yaşlarmda Vezir-i-a’zam olan Elmas-Mehmet 
Paşa Cidelidir).

30 Haziran =  18 Z.ulka’de, Perşenbe: İkinci Mustafa’nın ilk Avus
turya seferine hareketi.

(AvusturyalIlardan Macaristan’ı istirdâd için bizzât ordusunun başına geçen 
Sultan Mustafa bu gün Edirne’den Belgrad’a hareket etmiştir).

1695 == 1107

9 Eylül =  29 Muharrem, Cuma: Lippa fethi.
(Macaristan’ın cenubuşarkîsindeki Banat eyâletini Türklerden almak istiyen A- 
vusturyalılar son zamanlarda, bu eyâlet merkezi olan Tımışvar’ın 54 kilometre 
şimalişarkîsindeki Lippa =  Lipva kalesini zaptedip Tımışvar’a karşı üss-ül-hareke 
hâline getirmiş oldukları için, 1695 =  1106 senesi 9 Ağust®s =  28 Zülhicce Salı 
günü Belgrad’a gelmiş olan İkinci Mustafa’nın topladığı harb meclisinde ilkönce 
bu mübim mevkiin istirdâdına karar verilmiş ve Tuna üzerinde bir köprü kuru
larak Pancsova — Pançova sahrâsına geçildikten sonra Tımışvar üzerinden Lip- 
pa’ya gidilerek meteris açmadan yapılan taarruzlarla kale bu gün fethedilmiş 
ve düşmanın Tımışvar muhâsarası için hazırladığı bütün malzeme ve mühimmat 
zabtedilmiştir. Burada geçirilen 6 gün esnâsında Lippa kalesi tamamiyle tahrib 
edilmiş, Kırım ham Selim-Giray orduya iltihak etmiş, Belgrad beylerbeyi Ca’fer 
Paşa tarafından Tuna-Tisa =  Theisz kavşağındaki Titel kalesinin fethedildiği ha
ber alınmış ve meşhur Avusturya generali Veterani bu sırada Lugos =  Lugoş ci- 
vârmda bulunduğu için 15 Eylül =  5 Safer Perşenbe günü o tarafa hareket edil
miştir. — Lippa fethini 7 Eylül =  27 Muharrem Çarşanba gününe müsâdif gös
teren bir rivayet de vardır).

18 Eylül =  8 Safer, Pazar: Osmanlı donanmasmm Zeytin-burnu 
zaferi.
(Kapdan-ı-deryâ Mezemorta-Hüseyn Paşa’nın bundan evvelki Koyun-adaları za
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feri için yukarıki sene vukuatının «18 Şubat» fıkrasına: bakınız. — Bu seferki mu
harebe ilkönce Sakız’ın cenubunda beş gün sürüp 15 Eylül =  5 Safer Perşenbe 
günü Venediklilerin çekilmesiyle neticelenmiş, fakat 51 gemiden mürekkeb olan 
Türk donanması 60 gemilik Venedik donanmasını tâkib edip bu gün Midilli’deki 
Zeytin-burnu açıklarında parlak bir zafer kazanarak düşmanın 13 gemisini batır
mış ve tahrib etmiş ve mütebâkisi de kaçıp gitmiştir).

32 Eylül =  12 Safer, Perşenbe: Lugos zaferi.

(OsmanlI menbâlarında «Veterân-ı lâîn„ denilen Avusturya kumandanı Votera- 
ni’nin yukarda bu senenin „9 Eylül» fıkrasında bahsi geçen ordusu Lugos =  Lu- 
goş civarında ve «nehr-i Tameş» denilen Temes suyu sahilinde «tabur/ıstabur» 
kurmuştur: Lippa’dan gelen Türk ordusu cepheden taarruz ederken Kırım hanı 
Selim-Giray da AvusturyalIları arkadan çevirmiş, ikinci Mustafa Sipahi, Silâh- 
dar. Gönüllü ve Solak askerlerinin başında bizzat hücuma geçmiş, düşman müd- 
hiş bir bozguna uğrayıp general Veterani ile Lichstenstein prensi maktul düşmüŞ' 
ve bu büyük zafer üzerine Lugos kalesi derhal fethedilmiştir. — Sebes=:Şebeş 
fethine me’mur edilen Diyarbekir valisi Topal-Hüseyn ve Anadolu beylerbeyi Mı- 
sırlı-zâde İbrahim Paşalar da bundan bir gün sonra kaleyi boş bulup işgal et
mişlerdir. — Mevsim ilerlemiş olduğu için artık avdete karar veren Sultan Mustafa 
28 Eylül =  18 Safer Çarşanba günü hareketle Niğbolu üzerinden 1 Teşrlnisâni=23’ 
Rebî’ül-evvel Salı günü Edirne’ye ve 14 Teşrinisâni =  6 Rebî’ül-âhir Pazartesi 
günü de Davudpaşa’ya gelip Lippa, Lugos ve Şebeş fatihi sıfatiyle 18 Teşrinlsâni=
10 Rebî’ül-âhir Cuma günü parlak bir zafer alayı içinde İstanbul’a girmiştir).

13 Teşrinievvel =  4 Rebî’ül-evvel, Perşenbe: Koca-Petro’ya karşı 
Azak zaferi ve kalenin muhasaradan kurtarılması.

(Ayasofya yolunu açmak için Karadeniz’e İnmeyi en mühim hedef ittihâz eden- 
meşhur Rus çarı Koca/Deli Petro 1695 =  1106 senesi 10 Temmuz =  28 Zülka’de- 
Pazar günü 2-3 yüz bin kişilik muazzam bir ordu başında Azak kalesine gelmiş, 
95 gün muhasara ettikten sonra Kefe beylerbeyi Murtaza Paşa ile Selim-Giray 
oğlu Kaplan-Giray’ın büyük bir kahramanlıkla yaptıkları müdâfaa ve taarruz 
hareketlerinde Garp menbâlanna göre 30 bin ve bizim menbâlara göre de 50-60  
bin maktul verdikten sonra bu 96 ncı günü ric’ate mecbur olmuş ve tâkibe uğra
yıp 3 -4  bin askeri daha kırıldıktan başka iki topu da zabtedilmiştir. — Aşağıki' 
sene vukuatının «6 Ağustos» fıkrasına da bakınız).
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2 Ağustos ^  3 Muharrem, Perşenbe : Şehzade Mahmud’un 
doğumu.

(İkinci Mustafa’nın büyük oğlu olan bu şehzade Mahmud 1730=1143 de tahta çı
kan «Sultan Mahmûd-ı Evvel =  Birinci Mahmud,,dur; Anasının adı «Sâliha-Sul- 
tan»dır. 1696=1107 senesi 10 Nisan= 7 Ramazan Salı tarihi de rivayet edilirse de,, 
o tarih Sultan Mustafa’nın ilk çocuğu olan Ayşe-Sultan’a aittir).

6 Ağustos =  7 Muharrem, Pazartesi: Azak kalesinin sukutu.

(Yukarıki senenin «13 Teşrinievvel» fıkrasında gördüğümüz muhasaradan son
ra tâmir ve tahkimi tamamiyle ihmâl edilen ve hattâ 4-5 yüz kişiden ibaret



yorgun ve bitkin muhafızları bile henüz değiştirilmemiş olan Azak kalesine 100 
bin kişilik bir ordu ve Don suyunu tâkib eden büyük bir nehir donanmasıyla 
gelen Koca-Petro Venedik’den, Avusturya’dan, Holânda’dan, Prusya’dan mü
hendisler, mütehassıslar ve teknik yardımlar alarak kalenin önünde dışardan 
gelebilecek Türk ve Tatar taarruzlarına karşı 28 gün „tabur/ıstabur>> kurmakla 
meşgul olduktan sonra 1696 =  1107 senesi 3 Haziran =  2 Zülka’de Pazar günü mu
hasaraya başlayıp yardıma me’mur olan paşalarla Kırım hanının vaktinde yeti- 
şememelerinden istifâde etmiş ve nihayet bu gün açtığ:ı büyük bir gedikten umu
mî hücuma geçeceği sırada kaledeki 4-5 yüz yorgun muhafızın sağ kalanları 100 
bin kişiye karşı 64 gün büyük bir kahramanlıkla ikinci defa olarak müdâfaa et
tikleri Azak kalesini «vire ile» teslime mecbur olmuşlardır; Her halde bu netice, 
Koca-Petro hesabına şerefsiz bir muvaffakiyet demektir. — Kalenin tamirini ih
mâl eden ve vaktinde yardıma yetişemiyen bâzı paşalarla beyler idâm edilmişler
dir. — Ruslar Azak kalesini tahkim edip 3 bin Moskof âilesiyle dört yüzü kalmuk 
olmak üzere kuvvetli bir muhafız kıt’a koydukları gibi, Türkler de bunların Ku- 
ban mecrâsına sarkıntılık etmelerine mâni olmak üzere nehrin denize döküldüğü 
noktada büyük bir kale yapıp «Açu» ismini vermişler ve bu yeni kaleyi bir beyler
beylik merkezi ittihâz etmişlerdir).
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27 Ağustos =  28 Muharrem, Pazartesi r tkinci Mustafa’nm Olasch 
zaferi.

(Bu sefer mevsiminde gene AvusturyalIlara karşı hareket eden pâdişâh 1695 =  
1107 senesi 20 Nisan =  17 Ramazan Cuma günü Davudpaşa’dan hareketle Edir
ne’ye ve 18 Haziran=17 Zülka’de Pazartesi günü de Edirne’den yola çıkıp bu 
senenin 2 Ağustos =  3 Muharrem Perşenbe günü Belgrad’a vâsıl olmuştur. O 
sırada OsmanlIların «Nalkıran» dedikleri Saksonya elektörü Frederic-Auguste 
Tımışvar’ı muhâsaraya başladığı haber alındığı için derhal üzerine hareket edil
miş ve düşman ordusu 9 gün süren muhâsarayı kaldırıp "Türklerle karşılaşmak 
üzere Bega =  Begi boylarına gelmiştir; bâzı hafif müsademelerden sonra bu 
gün Olasch civârında cereyan eden büyük muharebenin en kızgın ânında Ve- 
zir-i-a’zam Elmas-Mehmet Paşa’nın 12 bin Serdengeçti başında yaptığı şiddetli 
bir hamle düşmamn mağlûbiyetiyle neticelenmiştir. Bu muvaffakiyet üzerine 31 
Ağustos =  2 Safer Cuma günü ordu Tımışvar’a gelip kalesd takviye ve tahkim 
etmiş ve bir taraftan da muhtelif palankalar fethedilmiştir: Bunların en mühim- 
mi Rumeli beylerbeyi Daltaban-Mustafa paşa’nın 17 Eylül =  19 Safer Pazar
tesi günü zabtetmiş olduğu Morawich =  Morevik palankasıdır. — Tımışvar’dan 
Belgrad’a dönen padişah 28 Eylül =  1 Rebî’ül-evvel Cuma günü oradan hareketle 
25 Teşrinievvel r= 28 Rebî’ül-evvel Perşenbe günü Edirne’ye vâsıl olmuştur. — 
Bu zaferi 20 Ağustos =  21 Muharrem Pazartesi gününe müsâdif gösteren bir 
rivayet de vardır).

1697 =  1109

11 Eylül =  24 Safer, Çarşanba: Zenta =  Sente faciası.

(1697 =  1108 senesi 17 Haziran =  27 Zülka’de Pazartesi günü Edirne’den son 
«Nemçe seferi» ne çıkan İkinci Mustafa bu senenin 10 Ağustos =  22 Muharrem 
Cumartesi günü Belgrad’a gelmiş ve ilkönce Sadr-ı-a’zamın, ondan sonra da 
pâdişâhın huzûrunda toplanan iki harb meclisinde Tuna’dan Banat =  Tımışvar 
yakasına geçip düşman ordusuna taarruz veyahut Sava’dan Zemun yakasına 
geçip Petervvardein =  Varadin kalesini muhâsara şıklarından hangisinin mürec
cah olduğu müzâkere edilmiştir. Birinci hedef çoh tehlikelidir: Çünkü Tuna’
dan sonra Temes =  Tameş, Bega= Begi ve Theisz =  Tisa nehirlerini geçmek ve bu



geçişlerde düşman taarruzuna uğramak ihtimâli vardır; ikinci hedefe gidildiği 
takdirde ise karadan Belgrad’a yakm olmak ve Tuna donanmasmm himayesin
de nehir yoluyla iâşe edilmek imkânı müemmendir. Fakat Vezir-i-a’zam Elmas- 
Mehmet Paşa’ya karşı elbirliği eden devşirme vezirler, her halde gençliğini ve 
iûrklüğünü hazmedemedikleri yiğit paşanın gösterdiği mâkul ve doğru yolu kabul 
«tmeyip orduyu tehlikeli yola sevketmekte ittifak etmişlerdir: Vak’anüvis Râaid 
o hâinlerin bu ihanetini Elmas Paşa’mn kendilerine yüz vermemiş olmasıyla 
izah ederek «lûtf-u-mücârnele üzre muâmele îtmedüklerinden dilgir ve cümlesi 
vesîle-i tedmir-i vezir olacak hâlet tedârüküne hem-zeban re’y-ü-tedbîrde olduk
larından» ve eger tehlikesiz tarafa gidilecek olursa „zuhûr-i zafer-ü-nusret âşkâr 
ve Sadr-ı-a’zama vesîle-i tezâyüd-i kadr-ü-i’tibârdur diyü bâis-i kesr-i şân-ı Âsafi 
olmak dâiyesiyle» tehlikeli tarafa gitmekte ısrar ettiklerinden bahsetmektedir! 
Bu meclislerde yalnız Belgrad muhâfızı Amca-zâde Hüseyn Paşa Vezir-i- 
a’zamı te’yid etmişse de, hâinler yekpâre bir ihânet cephesi teşkil ettikleri için 
kaahir bir ekseriyetle tehlikeli yoldan gidilmesine karar verilmiştir : İkinci Mus
tafa gibi gayynr ve cengâver bir pâdişâhın kendi hûzurunda verilen böyle bir 
karara karşı hiç ses çıkarmamış olması hiç bir zaman affedilemiyecek müdhiş 
bir gaflet eseridir. Düşman baş-kumandanı ordusunun harekât plânlarını 
«câsuslarından» haber almakta olduğuna göre, vüzerâ içinde satılmış soysuzlar 
bulunmak ihtimâli bile vardır. — İşte bu akla sığmaz karar üzerine ilkönce 
Tuna’dan ve ondan sonra da Temes =  Tameş, Bega =  Begi ve Theisz =  Tisa ne- 
lıirlerinden bin müşkilâtla geçilmişse de, Avusturya ordusunun meşhur kuman
danı Feld-mareşal prens Eugene de Savoie ustalıklı bir hareketle geri rskilmiş 
ve kendisinin tahkim ve takviye ettiği Titel kalesi bir hamlede zabtedilip tah- 
rib olunduktan sonra Varadin önlerinde ıstabur kurduğu haber alındığı için o 
tarafa gidilmiştir; fakat düşman «tabur» dan çıkmadığı ve tabura taarruz da 
muvâfık görülmediği için, tekrar toplanan harb meclisinde Szegedin üzerine 
gidilmesi ve Tuna donanmasının da Theisz =  Tisa’ya sokulması takarrür etmiş
tir: prens Eugene’in bu kararı da casuslarından haber aldığından ve hattâ Szege- 
din’e takviye kıt’aları gönderdiğinden bahsedilir! Bu sırada düşman eline esir 
düşen Rumeli beylerbeyi Arnavut Küçük-Ca’fer Paşa’nm canını kurtarmak için 
Prens Eugene’e Szegedin muhâsarasından vazgeçilip Theisz’in sol sâhiline geçi
lerek Tımışvar üzerinden OsmanlIların «Orta-Macar» dedikleri Yukarı-Maca- 
ristan veyahut Erdel prensliklerinden birinin istilâsına karar verildiğini ifşa 
etmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır: Düşman ordusu işte bunun üzerine 
Ijüyük bir sür’atle bu gün zevâlî saat ikide Theisz kıyılarına yetişmiş, Szef^e- 
din’in 35 kilometre kadar cenubunda ve Zombor’un 70 kilometre şimalişarkîsinde 
ve nehrin sagr sâhilinde bulunan Zenta / Zentha / Szenta =  Sente önlerinde Os
manlI ordusuyla karşılaşmıştır. Bu sırada Vezir-i-a’zam Elmas-Mehmet Paşa 
padişahla ordunun büyük bir kısmını karşı yakaya geçirdikten sonra müte- 
bâkisini geçirmiye çalışmaktadır ; Fakat Prens Eugene köprüyü iki noktadan 
top ateşine tuttuğu için ancak bin kadar asker geçtikten sonra köprü yıkılmış, 
o sırada düşman ordusu cepheden taarruz ederken sol cenâhı da nehirle Türk 
askeri arasına girdikten sonra bir çevirme hareketi yapmış, karşı sahile geç
miş olan kuvây-ı-külliye tıpkı 1664 = : 1075 vukuâtının «1 Ağustos» fıkrasında 
gördüğümüz Saint-Gotthard muharebesinde olduğu gibi seyirci kalmış ve Garp 
rivayetlerine göre bu müdhiş fâeia sahnesinde 20 bin asker şehîd düşüp 10 
İDin kişi de suda boğulmuştur! Vak’anüvis Râşid’e göre ordunun «sümnü=sekiz- 
de biri» telef olduğuna nazaran 60 bin mevcuttan ancak 7500 kadar telefat veril
miş demektir. Vezir-i-a’zam Elmas-Mehmet Paşa ve Anadolu beylerbeyi Mı- 
sırlı-zâde İbrahim Paşa ile 13 beylerbeyi ve bir çok beylerle ordu erkânı da şe
hîd düşmüş ve hattâ Sadr-ı-a’zamıh koynundaki «Mühr-i-hümâyûn), düşman eli
ne geçmiştir. — İmparatorluk Harb şûrâsı Prens Eugene’e müdâfaa vaziyetinde 
kalmasını emretmiş olduğu halde, onun taarruza geçmesi bir takım devşir
me vezirlerin tertib ettikleri ihânetten istifâde içindir ve tabiî fırsatı kaçırrpa- 
mıştır. — Gene ayni hâin vezirler padişaha artık karşı sahilde durulamıv" cagı;"!i 
söyleyip iğfâl ederek orduda müdhiş bir panik çıkardıkları için, o gece bilâ-se'beb
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ordugâhla bütün alırlıklar ve hazineler düşmana bırakılarak Tımışvar’a ric’at 
edilmiş, bu sırada ilk yağmayı Yeniçeriler yapmış ve düşman ordusu da ancak 
ertesi gün köprü kurmıya başlayıp bir iki gün sonra karşıya geçerek ağırlıkları 
zabtetmiştir; Hattâ ordu helvacılarından birinin tahin helvası kutularını bir öküz 
aı-abasma yükliyerek üç gün sonra Tımışvar’daki ordugâha ağır ağır geldiğinden 
bahsedilir! — işte bu faciadan dolayı Osmanlı-Türkleri Hicretin bu 1109 tarihini 
«Sente senesi» diye anmıya başlamışlardır. — Râşid bu vak’ayı bii‘ gün evveline 
müsâdif gösterir).
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18 Eylül =  3 Rebî’öl-ievvel, Çarşanba: Vezir-i-a’zam Elmas-Meh- 
met Paşa’nm şehâdeti üzerine Amca-zâde Hüseyn Paşa’mn sadâreti,

(Yukarıki fıkrada şehâdetini gördüğümüz Elmas-Mehmet paşa’nın sadâreti 
1695 =  1106 senesi 2 Mayıs =  18 Ramazan Pazartesi gününden Zenta fâciasına 
kadar tam 2 sene, 4 ay, 10 grün sürmüştür. — Yeni Vezir-i-a’zam Hüseyn Paşa’ya 
«Amca-zâde» denilmesi, Köprülü-Mehmet Paşa’nın kardeşi Haşan Ağa’nın oğlu 
ve Fâzıl-Ahmed Paşa ile Fâzıl-Mustafa Paşa’nm «amca-zâde»leri olmasındandır; 
Zenta’dan Tımışvar’a gelen İkinci Mustafa Belgrad muhafızlığında bulunan Hü
seyn Paşa’yı derhal orduya dâvet edip bu gün Sadâret mesnedine çıkarmıştır; 
Amca-zâde, Köprülü âilesinden yetişen dördüncü Vezir-i-a’zamdır. — Sultan Mus
tafa bundan üç gün sonra 21 Eylül =  5 Rebî’ül-evvel Cumartesi günü Tımışvar’dan 
Belgrad’a ve 30 Eylül =  14 Rebî’ül-evvel Pazartesi günü de Belgrad’dan Edirne’ye 
hareket etmiştir).

17 Teşrinievvel =  1 Kebî’ül-âhir, Perşenbe: Bosna-saray’m yan
ması.

(Bosna muhâfızı Mehmet paşa’mn ölümü üzerine askerinin başsız kalraasından 
istifâde eden Prens Eugene, Zenta vak’asmdan bir ay sonra o tarafa saldırarak 
bir takım palankalar jnkıp yaktıktan sonra açık bir şehir olan Bosna-saray’ı da 
120 câmiiyle beraber bu gün yakmış ve yeni muhâfız yaklaşmakta olduğu için 
alelâcele çekilip 8 Teşrinisâni =  23 Rebî’ül-âhir Cuma günü Eszek’e dönmüştür).

1698 =  1110

20 Teşrinievvel =  14 Kebî’ül-âhir, Pazartesi: Osmanh murahhas
larının Belgrad’dan Karlofça’ya hareketleri.

(1697 =  1109 kış mevsimi bir takım sulh teşebbüsleriyle geçmiştir; bu meseleyle 
en fazla kişinin uğraştığından bahsedilir: Bunlardan Inĝ iliz elçisi Lord Pa- 
get’le Felemenk /  Holânda elçisi Coliyer /  Colier Türkiye ile Avusturya, Venedik, 
Lehistan ve Rusya arasında sulhe tavassut ettikleri halde, Fransa sefiri Baron 
Charles de Ferriol/Feriol bil’akis XIV üncü Louis nâmına Osmanlı hükümetini 
Macaristan’ın istirdâdına kadar harbin idâmesine teşvik etmiştir. Bu tuhaf va
ziyetin sebebi, Fransa’nın Avusturya, İspanya, İsveç, İngiltere, Holânda ve bâzı 
Alman prensliklerinden mürekkep ve «Ligue d’Augsbourg» ismiyle meşhur bir 
düşman ittihâdına karşı 1688 den 1697 ye kadar 9 sene harbettikten sonra 
Ryswick sulhünü akde mecbur olmakla beraber, İspanya verâseti muharebele
rine hazırlanmasıdır, tşte bundan dolayı XIV üncü Louis, Türkiye harbe devam 
ettiği takdirde kendisinin de Macaristan istirdâd edilinceye kadar Avusturya / 
Almanya imparatorluğuna garpten taarruz edeceğini ve Türkler Zenta fâciasın- 
dan sonra mağlûp bir vaziyette sulh akdedecek olurlarsa Avrupa Hıristiyan
lığı nazarındaki tarihî heybet ve itibarlarını artık tamamiyle kaybetmiş ola



caklarını bildirmişse de söz dinletememiştir: Çünkü Fransa’ya karşı Augsbourg 
ittifakının en mühim âmili olan üçüncü Guillaume d’Orange hem Itagiltere kralı
ve Holânda hükümdarı, hem de Avusturya imparatorunun müttefiki sıfatiyle Os
manlI vüzerâsına para yedirmektedir! Fransa kralım Avusturya imparatorluğuna 
karşı yalnız bırakmak üzere Osmanlı-Nemçe sulhünün bir an evvel akdine ayni 
hükümdarı temsil eden Felemenk ve İngiliz elçilerinin tavassut etmesi işte bun
dandır; Hammer bunlardan Paget’in İngiliz tavassutunu «50 bin ecu„ye satın al
dığından ve Fransız müverrihleri de Colier’nin yedirdiği altınlardan bahsetmekte
dir! Fransız elçisinin muvaffak olamaması, para yedirmemiş veyahut yedirememiş 
olmasındandır: Bu vaziyette Osmanlı devletinin mukadderâtı bir takım devşirme 
vüzerânın elinde artık bir ticaret metâı hâline gelmiş demektir; hattâ bu meselede 
söz sahibi olan Kırım hanı Hacı Seüm-Giray gibi bir kahramana bile ayrıca para 
yedirildiği hakkında tuhaf bir rivayet vardır! Her halde yukarıki senenin «11 Eylül» 
fıkrasında gördüğümüz Zenta harbinde olduğu gibi bu Karlofça sulbünde de ihanet 
cephesinin müdhiş bir rol oynadığı muhakkaktır: Çünkü o muharebede ordunun 
bir kısmı sırf ihânet yüzünden mağlûb olduğu halde, Lehistan ve Bosna cephelerin
den muvaffakiyet haberleri gelmiş ve Çanakkale boğazı açıklarında Türk donan
ması Venediklileri üstüste iki defa daha mağlûp etmiştir. Millet mal ve can ver
gisini büyük bir tahammül ve metânetle vermekte devam etmektedir ve hattâ 
Zenta faciasından sonra 100 bin kişilik büyük bir ordu daha toplanmış, Akdeniz, 
Karadeniz ve Tuna donanmaları yeni gemilerle takviye edilmiş ve bütün bunlar ye
niden harbe hazırlanmıştır. Yıllardanberi devam eden harb hâlinin memleketi her 
hususta sarsmış olduğu muhakkak olmakla beraber, garpte Fransa ve şarkta Tür- 

. kiye ile senelerce çarpışmış olan Avusturya imparatorluğunun da en güzide asker
lerini cephe cephe fedâ ettikten sonra, vak’anüvis Râşid’in dediği gibi artık «Mü- 
himmât-ı-seferiyyeye vâfî olur îrâda iktidârı mün’âdim ve münselib» olduğu da 
muhakkaktır; Hattâ sulh akdine muhalif olan Rus çarı Koca-Petro Viyana’dan 
geçerken sulhü istiyen kim olduğunu sorduğu zaman, Hammer’in kaydine göre: 
Avusturya, Ispanya, Ingiltere, Holânda ve bütün Hıristiyanlık!
cevabım almıştır. Her ikisi de kral Guillaume d’Orange’i temsil eden Ingiliz ve 
Felemenk elçilerinin o fecî tasavvurları işte bütün bunlara rağmen kabul edil
miş ve asıl fâcia da bundan sonra olmuştur: Sulhe karar verildiği için pâdişâhın 
artık ordu başından liareketine lüzum görülmeyip Edirne’de kalması takarrür 
etmiş ve Serdâr-ı-Ekremlikle askerin başına geçen Vezir-i-a’zam Amca-zâde 
Hüseyn Paşa 1698 =  1109 senesi 30 Mayıs =  20 Zülka’de Cuma günü Edirne’den 
Belgrad’a doğru bir gösteriş seferine çıkıp Sofya konağına geldiği zaman Reîs- 
ül-küttâb Râmi Mehmed Efendi ile Dîvân-ı-Hümâyûn Baş-tercümanı Scatlat /  
tskerlet-zâde Alexandre Mavrokordato Efendi murahhaslıkla ordunun önünden 
Belgrad’a doğru ileri gönderilmiştir; mütevassıt rolünü oynıyan mahut Ingiliz 
ve Felemenk elçileri de bunlarla beraberdir. Asıl fâcia, bunlarm Sofya’dan ha
reketlerinden evve! bu senenin 22 Temmuz =  13 Muharrem Salı günü «Sulh esa
sı =  base de la paix» olmak üzere en son harb vaziyetini kabul ettiklerine âlt bir 
beyannâme imzâ etmiş olmalarıdır. Bu vaziyete göre, Osmanlı murahhasları 
için müzâkere esnâsında yapılacak mühim bir iş kalmamıştır: Çünkü beyanna
medeki taahhüd mucibince Osmanlı devleti daha müzâkereye girişmeden evvel 
Avusturya İşgalindeki Macaristan ve Eirdel ölkeleriyle Venedik işgalindeki Dal- 
maçya ve Mora kıtalarından bir kalemde vazgeçmiş demektir! Fakat aşağ'iki 
fıkrada görüleceği gibi, bizim murahhaslar o tuhaf «Sulh esası»nın bUhassa Î e- 
histan cephesinde Türkiye’ye te’min edebileceği menfaatlerden de vazgeçmiş 
oldukları için, bu meş’ûm esas ancak düşman lehine ve Türkiye aleyhine ol
mak şartiyle tatbik edilmiştir. — Türkiye murahhaslarının Belgrad’dan hare
keti Osmanlı menbâlarında 14 Rebî’ül-evvel =  20 Eylül Cumartesi gününe mü
sadif gösterilirse de bunun «14 Rebî’ül-âhir„den galat olması lâzımgelir. — 
Karlofça ile etrafına münhasır mevziî bir mütâreke ilân edilmiş olmakla bera
ber, diğer taraflarda harb hâlinin devamına karar verildiği halde yüz bin kişilik
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Türk ve otuz bin kişilik Tatar ordularını Semendere ve Belgrad önlerinde ay
larca hareketsiz bırakıp sulh müzâkerelerinde müsâid bir te’sir yapabilecek hiç 
bir teşebbüse girişmiyen Serdâr-ı-Ekrem nihayet «meksi mûcib hâlet olmadığı 
eclden» 10 Teşrinisani =  6 Cumada-l-ûlâ Pazartesi günü Belgrad’dan hareketle 
14 Kânunuevvel =  10 Cumâda-l-âhire pazar günü Edirne’ye vâsıl olmuştur).

1699 =  1110

3 Kânunusâni =  29 Cumâda-l-âhire, Cuma : Şehzâde Osman’ın 
doğumu.

(İkinci Mustafa’nın ikinci oğlu olan bu şehzâde Osman 1754 ^  1166 tarihinde tah
ta gıkan «Sultan Osmân-ı Sâlis=üçüncü Osman»dır. Anasının adı «Şehsüvâr- 
Sultan»dır).

26 Kânunusâni =  34 Receb, Pazartesi: Karlofça muahedelerinin 
imzası.

(Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya murahhasları 23 Teşrinievvel=17 Rebî- 
ül-âhir Perşenbe günü ve Osmanlı murahhasları da ertesi, gün Karlofça’ya vâsıl 
olmuşlardır. Peterwardein =  Varadin’in 15 kilometre kadar cenubuşarkîsinde ve 
Tuna’nın sağ sahilinde bulunan Carlowitz / Carlowicz =  Karlofça kasabasının ismi 
eski OsmanlI menbâlarında Karloviçe tahavvülüne de uğramaktadır. — Müttefik 
düşmanlar arasındaki teşrifât ihtilâflarıyla 20 gün boş geçtikten sonra 1698 =  
1110 senesi 13 Teşrinisani =  9 Cumâda-l-ûlâ Perşenbe günü müzâkere başlamış, 
74 günde 36 celse akdedilmiş ve nihayet bu 75 inci günü öğleden evvel zevâlî saat 
11,45 de Avusturya, Venedik ve Lehistan hükümetleriyle akdedilen Karlofça mu- 
âhedeleri merâsimle imzâlanmıştır : tmzâ merâsimi biter bitmez top şenlikleriyle 
ilân edildiği rivayet edilir. — 1683 =  1094 senesi 1 Nisan — 3 Rebî’ül-âhir Per
şenbe günü Türk ordusunun Edirne’den ikinci Viyana seferine hareketinden bu 
güne kadar Osmanlı-Avusturya harb hâli Milâdî takvim hesabiyle tam 15 sene,
9 ay, 25 gün sürmüştür. Lehisan’la olan harb hâli de kral Sobieskinin Viyana 
muhâsarası esnâsında Avusturya ordusuna iltihak tarihi olan 1683 =  1094 senesi
7 Eylül =  15 Ramazan Salı gününden itibaren tam 15 sene, 4 ay, 9 gün sürmüş 
demektir. Venedik cumhuriyetinin Türkiye’ye harb ilânı 1684 =  1095 senesi 15 
Temmuz =  2 Şa’ban Cumartesi gününe tesadüf ettiği için, Osmanlı-Venedik harb 
hâli ' de 14 sene, 6 ay, 12 gün sürmüştür. OsmanlJ - Rus devri bunlardan çok 
sonra Moskof ordusunun Türk hâkimiyyetindeki Kırım hanlığını istilâ için 
1689=1100 senesi 30 Mayıs =  10 Şa’ban Pazartesi günü giriştiği Perekop muha
rebesiyle başladığına göre tam 9 sene, 7 ay, 27 gün sürmüş ve Karlofça’daki Rus 
murahhası tam salâhijryeti hâiz olmadığı için bu gün imzalanan 2 yahut 3 sene
lik bir mütâreke ile nihayet bulmuştur: Sulh muâhedesi için 1700=1112 vuku
atının «14 Temmuz,, fıkrasına bakınız. — Bâzı menbâlarda Hicrî gün tarihi 
,(26 Receb» gösterilirse de doğru değildir. — Yukarıki fıkrada gördüğümüz «Sulh 
esası»ndan dolayı Osmanlı murahhasları hemen hiç bir muvaffakiyet göstereme
mişlerdir: 20 maddelik Avusturya, 16 maddelik Venedik ve 11 maddelik Lehis
tan muâhedeleri mucibince Macaristan’la Erdel Avusturya’ya terkedilmiş, yal
nız Banat =  Tımışvar eyâletiyle Belgrad’ın karşısındaki Syrmium =  Sirem kıt
asının Tuna =  Tisa kavşağıyla Sava-Bossut kavşağı arasındaki kısmı Türkiye’ye 
bırakılmış ve oradan ilerisi için de Sava ve Unna nehirleri tabiî hudud ittihâz 
edilmiştir. Son harb vaziyeti mucibince Mora ve Dalmaçya ile Santa-Maura =  
Aya-Mavri adası Venediklilere bırakılmış, yalnız Türk himayesindeki Raguza =  
Dubrovnik cumhuriyetiyle ittisâl için Dalmaçya’da bir toprak şeridiyle Yuna
nistan’daki Lepanto =  înebahtı ve Arnavutluk’daki Preveze kalelerinin Vene
dikliler tarafından tahribi şartiyle Türkiye’ye bırakılması güçlükle te’min edile
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bilmiştir; fakat buna mukabil Lehistan’da Türk ve Tatar orduları mütemadi
yen muzaffer oldukları halde, yukarıki fıkrada gördüğümüz «Sulh esası» Tür
kiye aleyhine ihlâl edilerek son harb vaziyetine rağmen Caminiec =  Kamaniçe 
kalesiyle Ukrayna ve podolya eyâletleri her nedense Lehistan’a verilmiş ve bu 
tarihe kadar Avusturya, Venedik ve Lehistan devletlerinin haraç yahut hediya 
olarak Türk hâzinesine takdim ettikleri bütün «pişkeş» 1er ilga edilmiştir. Işta 
bütün bunlardan dolayı, kat’î bir mecburiyet olmadan akdedilen bu uğursuz 
sulh OsmanlI imparatorluğunun parçalanmıya başlaması ve Avrupa hıristiyan- 
Iığma karşı Türk azamet ve heybetinin artık tavsaması demektir ; Mütevassit 
rolünü oynıyan İngiliz ve Felemenk elçilerinin böyle bir sulh fâciasını bizim dev
şirme vezirlere kabul ettirmek üzere yedirdikleri paralar için yukarıki fıkraya 
bakınız. — Avusturya muâhedesinin bir maddesi mucibince Osmanlı idaresini 
tercih edecek Macar milliyetçileri Türkiye’ye muhaceret hakkına mâlik o’-duk- 
ları için, tam 1400 Macar ailesi Türk topraklarına hicret etmiş ve «Orta-Macar»m 
kahramanlıklarıyla meşhur kralı Emc-ric Thököly ile kraliçesi Helene Zrinyi îz- 
mit’de ihsan edilen çiftliğe çekilmişlerdir. — Muhtelif tarihlerde tasdik- edilen bu 
üç muahedenin akdi üzerine «Tekâlîf-i seferiyye» denilen harb vergileri kâKiiîen 
kaldırılmıştır).

1699 =  1111

10 Eylül =  15 R^bî’ül-evvel, Perşenbe: İkinci Mustafa’nın Edir
ne’den İstanbul’a avdeti.

(Son iki sefer mevsimindenberi Edirne’de oturan Sultan Mustafa, Karlofça sul- 
hünün akdi üzerine gelecek Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya elçilerini 
kabul etmek üzere İstanbul’a gelmiş ve ondan sonra tekrar Edirne’ye dönmüştür).

1700 =  1112

14 Temmuz =  27 Muharrem, Çarşanba : Osmanlı - Kus sulhii.

(Garp menbâlarında umumiyetle «13 Haziran 1700 =  25 Zülhicce 1111 Pazar» gü
nünden ve bâzı OsmanlI menbâlarında da «1112 Safer=1700 Temmuz/Ağustos,, ayın
dan bahsedilirse de doğru değildir; her halde «13 Haziran» rivayetinin «13 Temmuz,, 
dan galat olması lâzımdır: Çünkü «Muâhedât Mecmuasın» ndaki Türkçe metnin 
mukaddimesinde «26 Muharrem 1112 Çarşanba» tarihine tesadüf edilmektedir; 
o sene muharreminin 26 sı Haziran’ın değil, Tenımuz’un 13 üne müsâdifse de, 
gün ismi «Erbeâ =  Çarşanba» gösterildiğine göre «Rü’yet-i-hilâl„den mütevellid 
olması lâzımgelen bir günlük fark burada tashih edilmiştir. ,— Karlofça’da Rus
larla akdedilen 2 yahut 3 senelik mütâreke için 1699 =  1110 vukuâtının «26 Kâ
nunusâni» fıkrasına bakınız. — 14 maddeden ibaret olan bu sulh muâhedesi 
Koca-Petro’nun İstanbul’a gönderdiği Rus murahhası Oukraintzovv ile Reîs-ül- 
küttâb Râmi Mehmet ve Dîvân-ı-Hümâyûn Baş-tercümanı Mavrokordato Efendi
ler arasında beş ay süren bir müzâkereden sonra imzâlanmıştır. — Başlıca 
esasları şunlardır: A) Azak kalesi mülhakatını teşkil eden palankalarla ve Ku- 
ban istikametinde 10 saatlik arâzi ile beraber Rusya’ya terkedilmiştir; Bu ka
lenin sukutu için 1696=1108 vukuâtının «6 Ağustos» fıkrasına bakınız; B) Son 
harbte Rusların Dnieper =  özü boyunda işgal etmiş oldukları Togan, Gazi-ker- 
man, Şâhin-kerman ve Nusret-kerman kaleleri tahrib edildikten sonra arâzisi 
Türkiye’ye iâde edilecektir; C) Rus kazakları Karadeniz’e inemiyecekler ve Kı
rım Tatarları da Rus topraklarına akın edemiyeceklerdir; Ç) Çarlığın son harbe 
kadar Kırım hanlığına vermekte olduğu haraç ilga ve Rusya’nın istiklâli tasdik
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edilmiştir; D) Esirler mübâdele edilecektir. — Azak kalesinin Koca-Petro’ya terki 
demek, Rusya’nın artık Karadeniz’e inmesi demektir; haraç altından kurtu’up 
müstakil bir devlet vaziyetine geçen Rus çarlığının Avrupa siyasetinde rol oyna- 
mıya başlaması da Karlofça konferansıyla işte bu İstanbul muâhedesinden itiba
ren başlamıştır).

1701 =  1113

21 Temmuz =  14 Safer, Perşenbe : Kapdan-ı-deryâ Mezemorta- 
H.üseyn Paşa’nm ölümü.

(En büyük Türk denizellerinden olan Hacı-Hüseyn Paşa’nın «Mezemorta» lâkabı 
için 1695 =  1106 vukuâtının «18 Şubat,, fıkrasına bakınız. iki defa Deryâ- 
kapdanlığında bulunmuş olan Hüseyn Paşa Venediklileri üstüste mağlûb edip Türk 
denizciliğine yeni bir hayatij^etle canlandırdıktan başka, Osmanlı donanma.sını 
ıslâh edip bâzı kanunlar tedvin etmiş olmakla da mâruftur, ölüm tarihini 15 Re- 
bl’ül-evvel =: 20 Ağustos Cumartesi g-ününe müsâdif gösteren bir rivayet ı’e 
vardır).

3 /4  Kânunuevvel =  2 /3  Beceb, Cumartesi/Pazar gecesi: Bedesten 
yangını.

(Bu gece çıkan yangında İstanbul bedesteni kâmilen yandıktan başka etrâfa si
rayetle Sipâhilei'-çarşısı. Bit-pazarı ve Mercan-çarşısı da baştanbaşa kül olmuş
tur).

1702 =  1114
4 Eylül =  11 Rebî’ül-âhir, Pazartesi: Amca-zâde Hüseyn Paşa’nın 

isti’fâsiyle Daltaban-Mustafa Paşa’nm sadâreti.

(Amca-zâde’nin istifâsma sebeb, pâdişâhın hocası olduğu için fevkalâde bir nü
fuza mâlik olan ve âdetâ bütün devleti eline almış bir vaziyette bulunan meş
hur Şeyh-ül-îslâm Erzurumlu Feyz-Ullâh Efendi ile arası açıldığı için, muhtelif 
me’muriyyetlere tâyin etmiş olduğu adamlarının haberi olmadan birer biıer az
ledilmeleri ve nihayet sultanlardan birine karşı gizli bir alâka beslemekle ithâm 
edilen yeğeni Kapucular-kethudâsı Kıbleli-zâde Ali Bey’in de idâm edilivernıesi- 
dir. Bu vaziyetten çok müteessir olan Hüseyn Paşa hastalandığı için bir kaç kere 
isti’fâ etmiş ve nihayet bu gün bir (,Hatt-ı-Hümâyûn>> gönderilerek mühür geri 
aldırılmıştır. Sadâret müddeti 1697 =  1109 senesi 18 Eylül =  2 Rebî’ül-evvel Çar- 
şanba gününden itibaren tam 4 sene, 11 ay, 16 gündür. — Kabalığı, ümmîliği ve 
cehaletiyle mâruf olan ve Yeniçeri neferliğinden yetişen yeni Vezir-i-a’zam Ma
nastırlı Daltaban-Mustafa Paşa Sırp dönmesidir ; O sırada Bağdad valiliğinde 
bulunduğu için, mühür gider gitmez «ılgar idüp» 27 Eylül =  5 Cumâda-l-ûlâ Çar- 
şanba günü pâdişâhın bulunduğu Edirne’ye gelmiş ve kendisini o makama tâyin 
ettirmiş olan Şeyh-ül-tslâm Feyz-Ullâh Efendi’ye dalkavuklukta Sadâret haysiye
tini ihlâl edecek kadar ileri gitmiştir).

1703 =  1114

24 Kânunusâni =  6 Ramazan, Çarşanba: «Tatar fitnesi» üzerine 
Daltaban-Mustafa Paşa’nın azliyle Râmi Mehmet Paşa’nın sadâreti.

(Daltaban’ın azline sebeb, sadâretinde âmil olan Şeyh-ül-tslâm Feyz-Ullâh Efen- 
di’nin yukarıki fıkrada gördüğümüz büyük nüfuzuna karşı istikbal ve teşyi me
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rasimlerinde arabasının önünde yayan yürüyerek zillet derecesinde boyun eğ
dikten sonra kafa tutmıya başlamasıyla izah edilir; Kırım isyanı bu değişikliğin 
resmî vesilesidir. _  Sert ve serkeş bir asker olan Mustafa paşa harb tarafdar- 
hğından ve Budin fâtihligi sevdasına kapıldığından dolayı Karlofça sulbünün 
aleyhindedir: Rusya’ya karşı Kerç boğazını tahkim ettirmiş ve Moskof toprak
larına ganimet almak için akın etmek istiyen Kırım hanı Devlet-Giray’ın Rus 
hazırlıkları hakkındaki raporları da kendisinin harb temayüllerine uygun gelmiş
tir; fakat İstanbul’daki Rus sefiri hazırlık iddialarını reddedip Kırım’dan 40 fersah 
uzakta âsi Kazaklara karşı bir kaleden başka bir şey yapılmadığını ve Rusya'nın 
Azak-denizindeki 12 gemisini de Türkiye’ye derhal satabileceğini söylediği için 
Devlet-Giray hanlıktan azledilip babası Selim-Giray 1702 =  1114 senesi 2 Kâ
nunuevvel =  6 Şa’ban Salı günü dördüncü defa olarak Kırım hanlığına tâyin edi
lip yola çıkarılmıştır: Devlet-Giray’ın isyanı işte taunun üzerinedir. Bu «Tatar 
fitnesi»nde Devlet-Giray Akkerman ve İsmail taraflarına kuvvetler sevkederek 
yağmacılığa başlamış ve askerlerini böyle bir isyan hareketine sevkedebilmek üzere 
Vezir-i-a’zam da kendisiyle beraber olduğu için tenkil edilemiyeceklerin- 
den bahsetmiştir. Halbuki Özü valisi Çelebi-Yusuf Paşa derhal tenkile me’mur edi
lip maiyyetine mühim kuvvetler gönderilmiş ve bu vaziyet üzerine Devlet-Giray 
başını kurtarmak için gidip Çerkeslere iltica etmiştir. Daltaban’ın harbciliğine 
muhalif olan Feyz-UIlâh Efendi’nin işte bu vak’adan istifâde ettiği ve Kırım 
isyanında parmağı olduğunu söyliyeıek azlettirdiği rivayet edilir: Bir rivayete 
göre de bu husûmetin asıl sebebi, Vezir-i-a’zamın bir ziyafette Şeyh-ül-lslâmı ze
hirletmek istemesi ve onun da zamanında haber alıp ihtiyatlı davranmasıdır. Kar
lofça muâhedesini akdettikten sonra Reîs-ül-küttâblıktan Kubbe-vezirliğine tâyin 
edilmiş olan Râmi Mehmet Paşa da harb aleyhdârı olduğu için, hâmisi olan Feyz- 
llâh Efendi ile elbirliği etmiş, Daltaban-Mustafa Paşa nihayet azledilmiş ve üç gün 
sonra da idâm olunmuştur. Hıristiyan ve Yahudi kıyafetlerinin siyah olmasım ve 
Müslüman kadınlarının da kalın siyah peçe kullanmalarım emretmiş olmakla mâ
ruf olan Daltaban’ın sadâreti yukanki fıkrada gördüğümüz tarihten itibaren an-; 
cak 4 ay, 20 gün sürmüştür. Karlofça sulhüyle meşhur olan halefi Eyüplü Râmi 
Mehmet Paşa, askerlikle alâkadâr olmamasına mukabil, münevver, kurnaz ve 
muktedir bir siyaset adamıdır: Fakat sadâretine sebeb iktidarı değil, Şeyh-ül-îslâm 
Feyz-Ullâh Efendi’nin iltimasıdır).
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22 Ağustos r= 9 Rebi’ül-âhir, Çarşanba: «£dirne vak’^ ı»  ve tkinci 
Mustafa’nın hal’i.

(İstanbul’dan kalkan bir ihtilâl ordusunun Edirne’de bulunan Sultan Mustafa’yı 
tahtından indirmesiyle neticelendiği için «Edirne vak’ası» denilen bu büyük 
ısyân hareketinin başlıca sebebleri, Karlofça sulhündenberi babası Dördüncü 
Mehmet gibi avcılıkla vakit geçiren îkinci Mustafa’nın Edirne sarayına yer
leşip payitahtı ihmâl etmesi, 16 sene kadar süren uzun bir harb devrinde mem
leket çok ağır ve fevkalâde vergiler altında ezildiği halde pâdişâhın kocaya ve
receği kızları için Edirne’de muhteşem saraylar yaptırmıya kalkışarak büyük 
masraf kapıları açması ve bilhassa şehzâdeliğinde hocası olduğu için cülûsun- 
danberi Meşihat makamında tuttuğu Erzurumlu Feyz-Ullâh Efendi’yi devletin 
başında müdhiş bir diktatör vaziyetine getirmesidir: Yukanki fıkrada gördü
ğümüz gibi Sadr-ı-a’zamlar bile Feyz-Ullâh Efendi’nin dama taşları vaziyetinde- 
dir! Haricî ve dahilî bütün devlet işleri Efendi Hazretlerinin keyfine tâbi’dir. 
Âlim ve fâzıl bir zât olmakla beraber, son derece haris olduğu için yalnız şah
sının değil, ailesinin bile iş başında bulunmasından başka bir şey düşünmemiş
tir : Pek genç yaşında bulunan dört oğlunun biri Nakîb-ül-Eşrâf, biri Anadolu 
Kazaskeri, biri Bursa kadısı ve biri de şehzâdc hocasıdır; amcasının oğlunu Ru



meli kazaskerliğine gıkarmıştır; dâmatlarından biri İstanbul, biri de Edirne kadı
sıdır. Bu suretle en mühim îlmiyye makamâtı Feyz-Ullâh Efendi âilesinin inhisâ- 
rında demektir: Efendi bu kadarla da iktifa etmemiş, büyük oğlu olan Nakîb-ül- 
Eşrâf Feth-Ullâh Efendi’ye Meşihat payesi verdirmiş ve kendisi öldükten sonra 
yerine onun geçeceği hakkında bir irâde bile neşrettirerek Meşihat makamını 
irsî bir derebeyliği şekline sokmak suretiyle «Ekber-i evlâd„ını bir nevi veliahd 
ilân etmiştir! Tabiî bu suretle Feyz-Ul!âh Efendi bir «Fetva hânedânı» kurmuş 
demektir! Dânıadlarından biri de Köprülü-zâde Abdullah Bey’dir; Buna da he
men vezâret pâyesiyle İstanbul Kaymakamlığını tevcih ettirmiştir! işte bundan 
dolayı en mühim erkânı yıllardan beri açıkta kalan îlmiyye sınıfı Şeyh-ül-is;â- 
ma düşman kesilmiş ve sulh siyasetinin en büyük mümessili olduğu için asker 
de kendisinden yüz çevirmiştir. Mevkilerini kendisine medyun olan Sadr-ı-a’-  
zamlar bile Efendi’nin tahakkümüne dayanamadıkları için devirmiye çalışmış
lardır ; Bunların en sonuncusu Râmi Mehmet Paşa’dır ve «Edirne vak’asın nın 
hakikî mürettibi de odur. — Gürcistan’ın Mingrel ve Guriel havalisi yıllardan- 
beri vergi' vermediği için Erzurum valisi Köse-Halil paşa âsi Gürcülerin te’dibi- 
ne me’mur olmuş ve İstanbul’dan kendisine gönderilecek yardım kuvvetleı in
den 200 Cebeci tedahülde kalmış ulûfelerini almadan gitmiyeceklerini söyledik
leri için Kaymakam Abdullah Paşa paralarını verdirmişse de mesele bununla 
yatışmamıştır : Vezir-i-a’zam Râmi Paşa işte bu vaziyetten istifâde ederek adam
larından İbrahim Ağa’yı Cebeci-başılıkla İstanbul’a gönderip Feyz-Ullâh Efen- 
di’yi devirmek için Cebecileri el altından ısyâna teşvik ettirmiş, 18 Temmuz =  4 
Rebî’ül-evvel Çarşanba günü bir kısım Yeniçerilerden başka bâzı ulemânın da 
iltihâkıyle Et-meydanı’nda başlıyan isyan teşebbüsü Kaymakam Abdullah Pa- 
şa’nın idaresizliği yüzünden çarçabuk alevlenip bütün Yeniçeri, Cebeci, Topçu, 
ulema, esnaf ve ahâlinin de iştirak ettiği büyük bir ihtilâl şeklini almış, dük
kânlar kapanmış, muhtelif sınıflardan 22 bin muntazam askerle gönüllü halk, 
esnaf ve softa tabakalarından 50 bin kişilik bir ordu teşkil edilmiş, Topkapu 
sarayından «Sancâğ-ı-Şerîf» le «Hırka-i-Saâdet» alınmış, bir Şeyh-ül-Islâmla bir 
Sadâret-Kaymakamı ve bir Yeniçeri-ağasıyla bir Segban-başı vesaire tâyin edil
miş, padişaha bir arîza yazılıp Feyz-Ullâh Efendi’yle oğullarının derhal İstanbul’a 
gönderilmeleri ve kendisinin de bir an evvel pâyıtahtına gelmesi ve bu talebler 
kabul edilmediği takdirde ihtilâl ordusunun Edirne üzerine yürüyeceği bildiril
miş, fakat bu arîzayı götüren asker, ulemâ ve ahâli mümessillerinden mürekkeb 
kalabalık hey’et Feyz-Ullâh Efendi’nin sevkettiği Bostancıbaşı Ali Ağa kuman
dasındaki 400 Bostancı tarafından tevkif edilip Eğri-dere palankasına hapsedil
dikten başka, padişahın meseleden haberdâr olmaması için âsilerin arizası ya
kılmış ve işte bunun üzerine İstanbul ordusu 9 Ağustos =  26 Rebî’ül-evvel Per- 
şenbe günü Davudpaşa’dan büyük bir intizamla Edirne’ye hareket etmiştir. — 
Bu ısyânın en mühim elebaşıları âsilerin Yeniçeri-ağalığına intihâb ettikleri sâ- 
bık Kul-kethudâsı Çalık-Ahmed Ağa, Sadâret-Kaymakamlığına seçilen sâbık Ni
şancı ve Amca-zâde Hüseyn Paşa dâmâdı Ahmed Paşa, Ocak ağalarından Süley
man Ağa ve idâma mahkûm olduğu için İstanbul’da saklanıp ısyân başladıktan 
sonra meydana çıkmış olan eski Şehr-i-Zûr =  Kerkük beylerbeyi Firârî-Hasan Pa- 
şa’dır : Bu Haşan paşa Istanbul-Kaymakamlığmda bırakılmıştır. — İlkönce 
yalnız Feyz-Ullâh Efendi âilesinin tahakkümüne karşı başlıyan hareket, ikinci 
Mustafa’nın ihtilâlcileri yatıştırmak için onlar tarafından intihâb edilen devlet 
erkânının me’muriyetlerini tasdik etmesine, Eğri-dere mevkuflarmı tahliye et
tirmesine ve bilhassa Feyz-Ullâh Efendiyle oğullarını azledip Erzurum’a sürül
melerini emretmesine rağmen, âsiler dağılmadıkça İstanbul’a gelmiyeceğini bil
dirdiği için kendisine karşı bir hareket şeklini almış, pâdişâhın hal’ine fetvâlar 
çıkmış ve hattâ ısyânın asıl mürettibi olan Râmi Mehmet Paşa bile iki yüzlü 
siyasetinden dolayı âsilerin gözünden düştüğü için ihtilâl ordusundaki Sadâret- 
Kaymakamı Ahmed Paşa Vezir-i-a’zam ilân edilmişse de «Mühürsüz» Sadr-ı-a’- 
zam vaziyetinde kalmıştır! — İstanbul ordusuna karşı Edirne’deki hükûmetiıt 
80 bin kişilik bir mukabil ordu topladığından bahsedilir : Bu askere bahşişler
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dağıtılmış ve Kur’an, kılıç, ekmek ve tuz üzerinde padişaha sadâkat yemini et
tirilmiştir. «Evlâd-ı-Fâtihan» denilen Rumeli yörüklerinin başında gelen vezir 
Haşan Paşa Ser-asker tâyin edilmiş ve rivayete nazaran Vezir-i-a’zam Râmi Paşa 
bu âciz ve ihtiyar Ser-askere âsiler taarruza geçtikleri zaman kendisinin Edirne’ye 
doğru ric’at etmesi hakkında gizlice tâlimat vermiştir! îşte bundan dolayı iki 
ordu Çorlu civarında karşılaşınca âsiler kendisine :
— Yolumuzdan savulsun!
diye haber gönderir göndermez Haşan Paşa hemen Hafsa’ya ric’at etmiş ve ora
da Râmi Paşa’ya vaziyeti arzedince Sultan Mustafa derhal ordu başına dâvet 
edilmiştir. — Pâdişâh 6 Rebî’ül-âhir =  19 Ağustos pazar günü Hafsa’ya geldiğ  ̂
zaman, Bâbây-ı-Atîk =  Babaeski’ye dayanmış olan İstanbul ordusuyla Edirne 
ordusu arasında artık bir konaklık mesâfe kalmış olduğu için, iki taraf askerleri 
arasında gizli muhâbereler cereyan ettiğinden bahsedilir. îşte bundan dolayı o gece 
hükümet ordusundan tüfekler atılıp karşı tarafa işâret verilmiş ve bu işâret üze
rine bütün asker Babaeski’ye doğru kaçıp İstanbul ordusuna iltihak ettiği için, 
İkinci Mustafa’nın maiyyetinde paşalardan başka kimse kalmamıştır! Hattâ bu 
paşalar bile kaçmıya mecbur olmuş, vak’anın mürettibi olduğu halde ısyânın inki
şaf tarzına hâkim olamıyan Vezir-i-a’zam Râmi Mehmet Paşa pâdişaha vaziyetin 
vahametini arzedip başını kurtarmak için saklanmış ve Sultan Mustafa da derhal 
Edirne’ye gidip kardeşi üçüncü Ahmed’e saltanat tebşir etmekten başka bir şey 
yapamamıştır! — İstanbul ordusu 28 Rebî-ül-evvel =  11 Ağustos Cumartesi günü 
yahut bir gün evvel Silivri’ye gelinceye kadar İkinci Ahmed’in henüz 11 yaşım bitir
memiş olan oğlu şehzade İbrahim’in tahta çıkarılması takarrür ettiği halde, Silivri’de 
bir meclis toplanıp «Ekberiyyet» kaidesi mucibince Dördüncü Mehmed’in ikinci oğlu 
ve İkinci Mustafa’nın öz-kardeşi olan Üçüncü Ahmed’in iclâsma karar verilmiştir. 
Bu kararın ittihâzında Üçüncü Ahmed’e şehzâdelik devrinde intisâb edip sonradan 
Vezir-i-a’zam olan Pruth kahramanı Baltacı-Mehmet Ağa’nın gayret ve faaliyeti 
başlıca âmil olmuş ve hattâ Mehmet Ağa bu uğurda bütün varını ihtilâl reislerine 
yedirmiştir. — İstanbul ordusu Hafsa vak’asının «ikinci günü», yâni 8 Rebî’ül-âhir 
=  21 Ağustos Salı günü Tunca kıyılarına dayanmış ve ertesi gün de İkinci Mustafa 
hal’edilip üçüncü Ahmed tahta çıkarılmıştır; Hal’ ile cülûsu bir gün evveline mü- 
sâdif gösteren daha zayıf bir rivayet de vardır. — 18 Temmuz =  4 Rebi’ül-evvel 
Çarşanba günü İstanbul’da başlamış olan bu büjmk ısyân hareketi o tarihten bu 
güne kadar tam 35 gün sürdükten sonra 36 ncı gününe tesadüf eden saltanat te
beddülüyle nihayet bulmuştur.
Asiler dağılmadan İstanbul’a gitmiyeceğini bir «Hatt-ı-Hümâyûn» la kendilerine 
tebliğ ederek düştüğü siyasî hatâ yüzünden hal’edilmiş olan İkinci Mustafa’nın 
saltanatı 1695 =  1106 senesi 6 Şubat =  21 Cumâda-l-âhire Pazar gününden bu 
tarihe kadar Milâdî takvim hesabiyle tam 8 sene, 6 ay, 14 gün sürmüştür; 1664 =  
1074 senesi 5 Haziran =  9 Zülka’de Salı günü dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşı
nın tam 39 sene, 2 ay, 18 gün tuttuğu, yâni 40 yaşının içinde bulunduğu sırada 
hal’edilmiş demektir. — Şiirde kuvvetli bir üslûba mâlik olan İkinci Mustafa’nın 
mahlası «İkbâli» dir).

Üçüncü Cildin Sonu
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Abdürrahim Efendi “Kayserili San- 
Baba-zâde Şeyh Seyyid — ” 
(Amasya tarihine g’öre. Üçün
cü Mehmet devrinde İstan
bul’un Devşirme idaresine kar
şı isyân edip, Anadolu’da sal
tanatını ilân eden Kara'Yazı- 
cı’nın Şeyh-ül-İslâmı: Sonra
dan meşhur âsi Abaza Paşaya 
mürşidlik ettiği için “Abaza- 
şeyhi” diye şöhret bulmuştur) 195,

. ’ ’ 341
Bk.: Abdülhalim Bey “Kara- 
Yazıcı—

Âbide-Hâtun (Dördüncü Mehmet dev
rinin Viyana muhâsarasiyle 
meşhur Vezir-i'a’zajnı Merzi- 
fonlu Kara-Mustafa Pasa’mn 
anası) 445
Bk.: Oruç Bey.

Acqs “d— ” —  Bk.: Dax “de— ”.
Adamalı-Abdürrahim Efendi —  Bk.: 

Abdün-ahim Efendi “Adanalı/ 
Hacı— ”.

Adanalı-Sevündük —  Bk.; Sevündük 
“Adanalı— ”.

Âdem (İlk insan, Adem-Peygamber) 109
Âdem Efendi “Kadım/Kadınım” —

Bk.: Ahmed Efendi/Kethüdâ 
“Kadım/Kadınım^’.

Adı-görklü (986 =3578 Şark seferin
de itaatini arzeden Zakho beyi) 29

Adı-yaman —  Bk.: Osman Paşa 
“Özdemir-oğhı— ”.

Adil-Giray (Kırım Hanı İkinci Meh-
met-Giray’m kardeşlerinden) 32, 

35, 37, 38, 45
Adlî (Üçüncü Mehmed’in şiir .mahlası) 143 

Bk.: Mehmet “Üçüncü— ”.
Ağaçdan-Pîrî —  Bk.: Pîrî “Tokatlı 

Ağaçdan—
AM-zâde Hüseyn Efendi —  Bk. :

Hüseyn Efendi “Ahi'zâdo— ”.
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Sayfa
Ahmed (1011 =  1602 de Istoni-i' 

Belşri’ad istirdâd edilirken 
yıkıntılara basarak sûrun üs
tüne çıkıp bayrak diken yiğit 
nefer) 213

Ahmed “Birinci— ” (Osmanlı pâdi
şâhlarından Sultan Ahmed'i- 
Evvel) 47, 118, 123, 225, 227, 229- 
232, 234, 236, 241, 242, 244, 247, 
253, 255, 256, 258, 261-278, 289, 291, 
294, 302, 308, 312,314-316, 323,325, 
326, 329, 332, 336, 342,361, 364, 
368, 370, 371, 385, 387, 388, 390,

393, 457
Ahmed “Hân— ” —  (Gilân’da hüküm 

süren Kar'Keyâ hânedânın- 
dan Hân-Alııned ibni Sultan 
Haşan: Memleketi Safavî isti
lâsına uği'adığı için, 999=1591 
de Osmanlılara iltica etmiş
tir) 120, 121, 122, 125, 126 

Ahmed “İkinci— ” —  (Osmanlı padi
şahlarından Sultan Ahnıed-i- 
Sânî) 390, 472, 473, 476, 489 

Ahmed “Malatyalı Karakaş— ” —  
(Üçüncü Mehmet devrinde İs
tanbul’un Devşiı-me idaresine 
karşı isyân edip, Anadolu’da 
saltanatını ilân eden Kara-Ya' 
zıcı’nın ümerâsından: Paha 
sonra İstanbul hükümetiyle 
anlaşarak Çıldır beylerbeyi 
olmuştur) 195, 219, 235, 236, 240 
B k.: Abdülhalim Bey “Kara- 
Yazıcı—

Ahmed “Sakarya-şeyhi— ” —  Dör
düncü Murad’ın Bağdad seferi 
esnâsında tenkil edilen ve “İsâ" 
Rûhullâh” ismini kullanan 
mehdîlik müddaîsi) 372

Alımed “Uznn— ” —  (Tiryaki-Haşan 
Paşa’nın Kanije müdafaasın
da baı-ut yapan Yeniçeri) 210 

Ahmed “Üçüncü— ” — (Osmanlı pâ- 
dişahlaımdan Sultan Ahnıed-i- 
Sâlis) 433, 443, 489 

Ahmed Ağa (Kınm Hanı İkinci
Gazi-Giray’ın elçilerinden) 198 

Ahmed Ağa “Kazzaz— ” —  Dördün
cü Mehmet devrinde Kafjıucu- 
lar-Kethüdâsı) 457

Sayfa
Ahmed Ağa “Koca/Tüık— ” —  (ü- 

çünett Mehmed’in cülûsunda 
Kapucular-Kethııdâsı: Daha 
soııi’a Büyük-E,mîrâlııırluk ve 
Yeniçeri-ağalığı gibi bâzı mü
him mevkilerde de bulunmuş
tur) 148, 155, 159, 224 

Ahmed Ağa “Rahîkî dâmâdı— ” —
(Genc Osman’ın kaatili olan 
Vezir-ia’zam Kara-Davud’u 
idâm ettiren Kapueular-Ket- 
hudâsı) 320

Ahmed Ağa/Çavus “Dalgıç— ” —  
(Koca-Sinanın talebesinden 
ve en büyük Osmanlı mi’mar- 
larından: Davud Ağa’dan son
ra Yenieâmi’nin ikinci mi’ma' 
rıdır) 108, 185, 265, 43?

Ahmed Ağa/Paşa “Dâmâd— ” —  (Ü- 
çiiucü Mehmed’in veli'ahdlik 
devrindeki Emîrâhvıru; Sonra
dan Musul valisi ve dâmâd 
olmuştur) 143

Ahmed-Beg (986=1578 §ark seferin
de Safavîlerin Şeki hâkimi) 25- 

Ahmed Bey (986=1578 Şark seferine 
iştiı-âk eden ümerâdan Şav
şat sancak-beyi) 24 

Ahmed Bey (üçüncü Murad devrin
deki Şark seferinde Bakû mu
hafızı) 57 

Ahmed Bey (1070 =  1659 da Elba-
sai) sancak-beyi) 427

Ahmed Bey “ Sirâc-zâde— ’’ —  Kon
ya eşrafından: Hiç bir kaba- 
lıati olmadığı halde Kuyu- 
cu-Mnrad’ın enu-iyle idâm 
edilmiştir) 249

Ahmed-Çelebi “Seyyid Cündî— ” —  
(Kandiya’nın fethinde kale
nin su-kulesinde ilk ezam o- 
kuyan müezzin) 440

Ahmed-Efendi (Üçüncü Mui-ad dev
rinde açılmasına teşebbüs edi
len Sakaıya - İzmit - körfezi 
kanalının hesap işleri eminli
ğine tâyin edilen sabık Budin 
defterdarı) 119
Bk.: Mustafa Efendi.

Ahmed Efendi/Kethudâ “Kadım/Ka
dınım —  ” —  (Zsitva-torok
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Sayfa
sulbünde Osmaulı muralılıas- 
larından: İsminin “Âdem” ol' 
duğu lıakkmda bir rivayet var
dır, belki de Ahmed Âdem’dir.
Bu zât, Baş-murabbas olan Bu- 
din valisi Kadı-zâde Ali Paşa’- 
nın ketbudâsı olan müteferri
kadır) 246 

Ahmed-Giray-Sultan ( Kırım Ham 
Dördüncü Mebmet'Giray’ın 
oğullarından) 431

Ahmed-Han (Dördüncü Mnrad dev
rinde Erdelân Kürt beyi) 369 

Ahmed Paşa (986= 1578 Şark sefe
rine iştirak eden Maraş bey
lerbeyi)  ̂ 19, 22 

Ahmed Paşa “Ankebût— ” —  (1055 
=  1645 de Girit seferine işti
rak eden Amasya sancak-be- 
yi olup daha sonra ve- 
zâret payesiyle Çanakkale'bo' 
ğazı muhafızlığında, Sadâ- 
ret-Kaymakamlığında, Konya 
ve Girit valiliklerinde bulun
muş ve Girit’de ölmüştür. A- 
masyalıdır) 395, 415, 436, 440 

Ahmed Paşa “Çalık— ” —  (Edime- 
vak’asında vezâret payesiyle 
Yeniçeri'ağası olan sabık 
Kul-kethudâsı) 488 

Ahmed Paşa “Çerkeş-” —  (1033 =
1624 deki Safavî istilâsında 
Musul valisi; Sonraları Kon' 
ya ve Kars valiliklerinde de 
bulunmuştur) 328

Ahmed Paşa “Çerkeş— ” —  (Dör
düncü Mehmet ve İkinci Sü
leyman devirleri valilerinden; 
nO l =  1690 harekâtında Si- 
listre valisi) 470

Ahmed Paşa “Çerkes-İskender’-Paşa- 
zâde— ” —  (Üçüncü Murad 
devrindeki Şark seferine işti- 
râk eden ma’zul valilerden 
Sabık Lâhsâ beylerbeyi ve 
sonradan Çıldır valisi) 40, 43, 104 

Ahmed Paşa “Dalgıç/Mimaf— ” (1017 
=  1608 de Manyas-ğölü civa
rında Kalender-oğlu’na mağ- 
lûb olan Silistre beylerbeyi) 250

Sayfa
Ahmed Paşa “Etmekei/Ekmekgi-zâ- 

de— ” — (Birinci Ahmed dev
ri Baş'defterdarlai'indan; Son
raları bâzı valiliklerle Kubbe- 
veziıiiğinde ve Sadâret kay
makamlığında bulunmuştur) 251 

Ahmed Paşa “Fâzıl— ” — Bk.; Fâzıl 
Ahmed Paşa.

Ahmed Paşa “Hacı-Bej-zâde— (So
lak - Ferhad - Paşa - zâde 
Mehmet Paşa’dan sonra ikinci 
Tiflis beylerbeyi) 43

Ahmed Paşa “Hadım Hâfız— ” (Eğ
ri seferi esnâsında ve ondan 
sonraki harekâtta Bosna valisi 
ve daha sonra Kubbe-veziri ve 
Sadâret-Kaymakamı) 165, 182, 188,

213, 232, 234 
Ahmed Paşa “ Hezâr-pâre —  ” —

(Sultan İbrahim devri Vezir-i- 
a’zamlanndan) 404, 408 -  410 

Ahmed Paşa “îstanköylü— ” —  (Ü- 
çüncü Murad devri Tunus va
lilerinden; İkinci Osman dev
ri Vezir-i-a’zamlanndan Gü
zelce-Ali Paşanın babasıdır) 277 

Ahmed Paşa “Kara— ” —  (Kanunî
devri Vezir-i-a’zamlarından) 46, 168 
Bk.: C. 2.

Ahmed Paşa “Kavanoz/Î^işancı— ”—  
(Üçüncü Ahmed devri Vezir'i- 
a’zamlarından : Amca-zâde- 
Hüseyn Paşanın dâmâdıdır) 488,

489
Ahmed Paşa “Küçük— ” — (1033=

1624 deki Safavî istilâsında 
beş yüz atlı ile Musul’u istir- 
dâd eden kahraman sipâhi: 
Sonraları Şam ve Anadolu
valiliklerinde bulunmuştur) 328, • 

345, 355, 356, 362, 368, 369 
Ahmed Paşa “ Küçük - Çavuş —  ”

(1058 =  1648 de Anadolu bey
lerbeyi) 414 

Ahmed Paşa “Melek— ” —  (Dördün
cü Mehmet devri Vezir-i-a’zam- 
lanndan: “Melek” lâkabı, 
gençliğinde semizliğinden do
layı takılan “Malak” lâkabın
dan muharref gösterilir) 415-417



ENDEKSLER K R O N O L O J İ 497

Sayfa
Ahmed Paşa “Mihahçh— ” (1002=

1594 de Bosna ve sonra Tr 
mışvar ve Budin valisi) 133, 148,

150, 182
Ahmed Paşa “ Muytâb-zâde— ” —  

Kanunî devri Baş'defterdarla" 
rından ve Üçüncü Mnrad dev
ri valilerinden: Lala Mustafa 
Paşa’nın Şark seferinde Ma- 
raş beylerbeyliğinden ma’zul" 
ken iştirak etmiştir) 22

Ahmed Paşa “Müezzin-zâde Hafız— ”
—  (Birinci Ahmed devri Kap- 
dan-ı-deryâlarından ve Dör
düncü Murad devri Vezir'i'a’- 
zamlarmdan: “Hafız Paşa” 
lâkabıyla meşhurdur ve Bi
rinci Alımed’in damadıdır) 316, 
326, 327, 332 -  336, 339, 343, 351,

352, 355, 371 
Ahmed Paşa “Nişancı— ” —  (Birinci 

Mustafa ve İkinci Osman de' 
virleri Nişancılarından: Gene 
Osman’ın Lehistan seferinde 
Pir'Mehmet Paşa’dan sonra 
İstanbul - Kaymakamlığında 
da bulunmuştur) 294, 300

Ahmed Paşa “ Sarhoş— ” —  (Dör
düncü Mehmet devri Kapdan'i- 
deryâlanndan ve Macaristan 
serdarlarından) 416

Ahmed Paşa “Selânikli— ” —  (1015 
=  1607 de halefi olan Balıke- 
sirli'Hüseyn Paşa ile beraber 
Kalenderoğluna mağlûb olan 
sâbık Anadolu beylerbeyi) 248

Ahmed Paşa “ Semiz— —  (Sokul-
lu’ya halef olan Vezir-i-a’zam) 1,

49, 50, 53, 127, 253, 392, 490 
Bk.: Ayşe Hanım-Sultan ve 
Mehmet Bey “Ahmed'Paşa'zâ- 

de/Hanım-Sultan-zâde—
Ahmed Paşa “Seyyid/Seydi—” —  

(Dördüncü Mehmet devri 
Kapdan'i-deryâlanndan: Va' 
liliklerde de bulunmuştur. —  
Kapdanlığmda şecaâtinden do" 
layı -ecnebilerin “Deli-Türk” 
lâkabını taktıklarından bah

sedilir) 427 
Ahmed Paşa “Tartuncu— ” —  (Dör-

Sayfa
düncü Mehmet devri Vezir-i' 
a’zamlarından: Musa'Paşa- 
Kethudâsı” lâkabiyle de anılır) 418 

Ahmed Paşa “ Tayyar-zâde—  ” —  
(Dördüncü Murad devri Ve' 

zir-i'a’zamlanndan Tayyar'" 
^Mehmet Paşa’nın Dördüncü 
Mehmet devrinde Şam valisiy
ken idâm edilen oğlu) 425 

Ahmed Paşa “ Voynuk— ” —  (Sul
tan İbrahim ve Dördüncü Meh
met devirleri Kapdan-ı-deryâ- 
larından) 407, 415 

Ahmed-Paşa-zâde Mehmet Bey —
Bk.: Mehmet Bey “Ahmed- 
Paşa-zâde/ Hanım-Sultan-zâ- 
de—

Ahmed-Sultan “Kara— ” —
1591 de Birinci Abbâs’ın Ü- 
çüncü Murad’a gönderdiği Sa- 
favî elçisi) 120, 121

Ahmed Şemsüddin Efendi “Kadı-zâ- 
de— ” —  (Üçüncü Murad dev
rinde nüfuziyle meşhur Rume- 
li-Kazaskeri ve §eyh-ül-İslâm:
Büyük şâir Bâkî’nin hocala- 
rmdandıı^ 3, 49, 202

Ahmed-ül-Mansûr (Üçüncü Murad 
devrindeki Türk himâyesinde- 
ki Fas sultanı: “Ez-Zehebî” 
lâkabiyle anılır) 20

Akhisarh-Nevâlî Efendim—  Bk.: Ne- 
vâlî Efendi “Akhisarlı— ” , 

Alaca-üli/Alacaetli Haşan Paşa—
Bk.; Haşan Paşa “Alaca-illi/ 
Alacaetli—

Alaman-oğlu —  Bk.: Eskinazi “Sa- 
lamon— ”,

Albert de Caprara — Bk.: Caprara 
“Kont Albert d e -”.

Albert Kiraly —  Bk.; Kiraly “Al
bert— ”.

Aldobrandini (Tiryaki-Hasan Paşa’nın
1010 =  1601 deki Kanije müdâ
faasında Papa Sekizinci Cle- 
ment’ın Avusturya ordusuna 
yardım kuvvetleri getiren ye
ğeni : Osmanlı menbâlannda 
yanlış olarak “ Papa-karın- 
daşı ” denir) 209, 210

F. : 32
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Sayfa
Aldobrandini “Hippoljrte— ” —  Bk. :

Clöiıent “ Sekizinci—
Aleksandre ibni Levend-Han —  Bk.: 

Alexandre “Le^an-oğlıı İkinci—  
Alexandre “Lewan-oğln İkinıci— ” —  

(Gürcistan’da Kartlıli krallığının 
şarkındaki Kakheti Gürcü devle
tinin kralı: Oamanlı menbâlarında 
“Aleksandre ibni Levend'Han” ve 
“ Levend'oğlu Aleksandre'Han ” 
denilir; 986=1578 Şark seferinde 
Türk ordusuna gelip itaatini arz- 
ettiği için ülkesi Osnıanlı vilâyeti 
olmuş ve ocaklık şeklinde beyler
beyliğine de kendisi tâyin edil' 
mistir) 24, 25, 27, 31, 233
Bk.: Ereele.

Alexandre Mavrokordato Efendi —
Bk.: Mavrokordati Efendi.

Alfonso Oordero —  B k.: Cordero “Al- 
fonso— ” ,

Ali “Hacı— ” —  (Dördüncü ilehmet’i 
deviren askerî isyanın ele-başıla- 
rından) 463

Ali “Hazret'i— ” —  (Çehâr-Yâr’dan ve 
Hnlefây-rRâşidîn’den) 336
Bk.; Haydar.

Ali “Kara— ” — (Dördüncü Mıırad, 
Sultan İbrahim ve Dördüncü Meh' 
met devirlerinde cellâd'başı; Sul
tan İbrahim’i boğan budur) 373, 412,

413
Ali “Kazzaz— ” —  (Üçüncü Mehmet 

devrindeki Zorba isyanının eleba' 
şılarından) 218

Ali “Kör— ” —  (Dördüncü Mıırad dev
rinde Eskişehir ve İnönü’ne hâkim 
kesilen Sipahi zorbası) 351

Ali Ağa (Üçüncü Mehmet devrinde İs
tanbul’un Devşirme idaresin# kar
şı isyân edip “Halim-Şâh” ünvâ- 
niyle Anadolu’da saltanatını ilân 
eden meşhur Kara-Tazıcı Abdül- 
halim Bey’in babası) 194

Ali Ağa (İkinci Mustafa’nın hal’iyle 
neticelenen “Edirne-vak’ası” esnâ- 
sıda Bostancı-başı) 488

Ali Ağa “Kırk-çeşmeli Kara— ” —  
(“Hâile-i-Osnıâniyye”de • parçala
nan Yeniçeri-ağası) 305-307 

Ali Bey (Üçüncü Mıırad ve Üçüncü

Sayfa
Mehmet devirleri Vezir-i-a’zamla' 
rından “Serdâr'i- bî-âr” Koca-Si- 
nan Paşa’nm babası) 492

Ali Bey (Özdemir-oğlu, Osman Paşa’- 
nın maiyvetindeki sancak-beyle- 
rinden) 51

Ali Bey (1057 =  1647 de Licca =  Lika
sancakbeyi) 403

Ali Bey “Kara— ” —  (1003 =  1595 de
Gran=üstuı-gon sancak-beyi) 147, 1.53 
Bk.: Seyyid Bey.

Ali Bey “Kıbleli-zâde— ” —  (İkinci 
Mustafa devrinde Kapucular-ket- 
hudâsı ve Vezir-i-a’zam Amcazâ' 
de Hüseyn Paşa’nın yeğeni) 486

Ali-bin-Harfûş (Üçüncü Mıırad dev
rinde Baalbek ve sonra Lübnan 
emîri) 89'

Âlî-Çelebi “Gelibolulu— ” —  (Osnıanlı 
müverrihlerinden, “ Künh'ül-ah- 
rar ” müellifi) 17
“Müellifler” cedveline de bak.

Ali Efendi (Üçüncü Murad devri Ka
zaskerlerinden; 999=1591 de A- 
nadolıı-Kazasker'i) 11?

Ali Efendi “Zenbilli— ” —  (Yavuz ve 
Kanunî deviı-lerinin büyük Şeyh- 
Ül-İslânıı) ' 1.55, 201, 296
Bk.: C. 2.

Ali-Han (987 =  1579 da OsmanlıIara 
kai-şı Safavîlerin Bakû müdâfaa 
kumandanlarından) 46'
Bk.; Maksud'SnItan.

Ali-Han/Alikuli-Sultan (Birinci Ab- 
bâs’ın Eşik-ağ-ası: Üçüncü Mıırad 
devrinde sulh rehinesi olarak İs
tanbul’a gönderilen Safavî şehza
desi Haydar Mirzâ’nın maiyyetin- 
de gelenlerden) 114

Alikuli-Han “Feth-oğlu— ” —  Ustaclu 
beylerden: Safavîlerin Azerbay
can valisi) 85, 86' 
Bk.: Hüseyn-kuli-Sult-an. 

Alikuli-Sultan —  Bk.: Ali-Han/Ali- 
kuli'Sıtltan.

Ali Paşa (992 =  1584 seferinde Özde- 
mii’-oğlu Osman Paşa’nın maiy- 
yetinde bulunan valilerden) 80

Ali Paşa (1008=1600 de Gence bey
lerbeyi ) 200-
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Sayfa
Ali Paşa “Arabaeı— ” —  (İkinci Ah' 

med devri Vezir-i'a’zamlai'indan: 
“Kadı”, “Hoca” vp “Koca” lâkap
larıyla da anılu') 473 

Ali Paşa “Avslan - Paşa ■ zâde—”
(Dördüncü Mnrad’ın Bağdad se
ferinde Rumeli beylerbeyi: Bir 
müddet sonra vezir olmuştur) 379 

Ali Paşa “Bostancı— ” —  (Üçüncü Mu- 
rad ve Üçüncü Mehmet devirlerin" 
de Rakka beyleıljej-i) 133, 183

Ali Paşa “ Boşnak —  ” —  (Dördüncü 
Murad’ın Revan seferinde idâm 
edilen valilerden Sivas beylerbeyi) 363 

Ali Paşa “Canbulat-oğlu — ” —  (Haleb 
beylerbeyliğinde bulunan amcası 
Hüseyn Paşa’nın Şai-k serdarı Ca' 
i'al-oğlu Sinan Paşa tarafından 
haksız olarak idamı üzerine Birin' 
ci Ahmed devrinde isyan ve Şi' 
mâlî-Suriye’de istiklâlini ilân eden 
meşhur Canbulat-oğlu) 240, 245, 246, 

247 ' 249, 252, 261, 316 
Bk.; Hüseyn Paşa, Mustafa Paşa 
“Canbulat'oğlu— ” ve Canbulat- 
ibni-Kasım.

Ali Paşa “Celep-oğlu— ” —  (Dördün
cü Murad’m Revan seferinde idâm 
edilen valilerden Karaman beyler
beyi) 363 

Ali Paşa “ Çalık/Hacı—  ” —  İkinci 
Ahmed devri Vezir'i-a’zamlaım- 
dan) 473, 474, 476 

Ali' Paşa “Çandarh— ” —  (Birinci Mu- 
ı-ad. Birinci Bâyezid ve Fetret de' 
virleri Vezir-i'a’zamlarından) 445 

Ali Paşa “Çelebi/Güzelce/İstanköy- 
lü— ” —  (İkinci Osman devri Ye- 
7jr-i-a’7.amlarından) 276, 277, 280 

Ali Paşa “Doğancı— ” —  (Genc-Os- 
man’m Lehistan seferinde şehid 
olan Karaman beylerbeyi) 285, 286 

Ali Paşa “Hadım— ” —  (İkinci Bâye
zid devri Vezir-i'a’za.mlarindnn) 100,

376
Bk.: C. 1,

Ali Paşa “Haydar Paşa-zâde— ” —
1004 =  1595 de Trabzon beyler
beyi) 154,156 
Bk.: Haydar Paşa “Çerkeş—

Ali Paşa “ Kadrzâde—  ” —  (Üçüncü

Sayfa
Murad, Üçüncü Mehmet ve Birinci 
Alımed devirleri valilerinden: Üç 
defa Budin beylerbeyliğinde ve 
ZsHva-torok sulbünde de Osmanh 
Ras-murahhaslığında bulunmuş
tur) 215, 246; 

Ali Paşa “Kalaylıkoz— ” —  (Üçüncü 
Murad devrinde Budin beylerbeyi 
ve İkinci Selim’in Sokullu’dan dul 
kalan kızı Esmâ'Han Sultan’ın 
ikinci kocası) 82 

Ali Paşa “ Kej'dehan— ” —  (1014 =
1605 de Celâlîlere kaı-şı hareket 
eden Anadolu beylerbeyi) 242

Ali Paşa “Kemankeş Kara— ” —  (Bi
rinci Mustafa ve Dördüncü Murad 
devirleri Vezir-i-azamlanndan) 322,

823, 329
Ali Paşa “Keskinli—” —  (Dördüncü 

Mui'ad’ın Revan seferinde idâm 
edilen Beyşehri sancak'beyi) 363 

Ali Paşa “Kılavuz/Köse— ” —  (Dör
düncü ^Mehmet devri Baş'defter- 
darlarından ve Kapdan'i-deryâ- 
larından) 428, 430

Ali Paşa “Kılıç— ”
Bk.: Ali Paşa “Üluc/Kılıc—

Ali’ Paşa “Malkoç/Yavuz— ” —  (Ü' 
çüncü Mehmet ve Birinci Ahmed 
devirleri Vezir'i-a’zamlanndan: 
“Malkoç” ismi Boşnakça soy-adı 
olan “Malkovitz /  Malcovieh”den 
muhaiTeftü-) 225, 231, 232, 234

Ali Paşa “Müezzin'zâde— ” —  (İkinci 
Selim devri Kapdan-ı-deryâlann' 
dan) 103

Ali Paşa “Potuj^” —  (992 =  1584 
Şaı-k harekâtında Mora sancak- 
beyliğinden Lori valiliğine terfi 
eden beylerbeyi) 76, 105

Ali Paşa “Sürmeli— ” —  (İkinci Ah- 
,med ve İkinci Mustafa devirleri 
Vezir'i'a’zamlarindan) 475, 478

Ali Paşa “Üluc/Kılıc— ” —  (İkinci Se
lim ve Üçüncü Mui’ad devirleri 
Ka-pdan-ı-deıyâlarından: Barba
ros’la Turgud’un talebesidir; Av- 
rupalılar bu ismi “Occhiali” şek
linde tahrif etmişlerdir) 41, 72, 78, 79, 

88, 89, 103, 104, 162
Bk.: C. 2.
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Sayfa
Ali Paşa “VarVar— ” —  (1048 =  1638 

de Anadolu ve sonra Sivas bey
lerbeyi) 372, 405, 406, 410 

Ali Paşa “Zencir-kıran— ” —  (1012 =
1603 de Tebriz beylerbeyi: Üçün- 
cıı Mehmed’in lalalığında bulun
muş olduğu için “Lala Paşa” ve 
“Lala-Ali Paşa” diye de anılır) 223,

224, 226
Ali-Eeis “Kırkık— ” —  “Üçüncü Meh

met tahta çıkmak üzere Mağnisa’ 
dan İstanbul’a, gelirken Mudanya’
da bindiği kadirganın kapdanı) 142 •

143
Alkac (986=1578 Şark seferi esnasın

da Dağistan şamhalı çoban’m kar
deşi) . 29 

Alp'G-iray (Kırım hanı İkinci Mehmet"
Giray’ın kardeşlerinden) 71, 73, 80 

Altuncu-oğlu (“Hâilen-Osmâniyye”de 
Gene-Osman’a hakaret eden ah
lâksız Yeniçeri neferi) 307 

Amasyah-Bâyezid Paşa — Bk.: Bâye- 
zid “AmasyalI— ” .

Amca-Hasan Ağa —  Bk.: Haşan Ağa 
“Amca— ”.

Amcazâde-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hü- 
seyn Paşa “Amcazade— ”.

Ammâr-zâde Mehmet Paşa —: Bk„: 
Mehmet Paşa “Himâr'zâde /  Am- 
mâr'zâde— ”,

Amurat III —  Bk.: Murad “Üçüncü— ” 
Anastasya (Mâhpeyker Kösem-Sultan’-  

ın Rumca ismi: Nasya şeklinde kı
saltılmasına da tesadüf edilir) 325 
Bk.: MâhPeyker Kös.em-Sultan. 

Ankebût-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 
Paşa “Ankebût— ”.

Antonia (XVI ncı asrın sonlarinda 
Portekiz tahtı üzerinde verâset 
hakkı iddia eden papas) 119

Antonio Cicala —  Bk.: Cicala “An- 
tonio—

Antonio de Grouvea —  Bk.: Gouvea 
Antonio de— ” ,

Antony Sherley —  Bk.; Sherley “ Sir 
Antony— ”,

Apaffy (Dördüncü Mehmet devrinde
■ Erdel prenslerinden) 430, 431, 450,

451

Sayfa
Arabacı-Ali Paşa —  Bk.: Ali Pasa 

“Arabacı—
Arap-Eecep Paşa —  Bk,: Recep Paşa 

“Arab—”. ^
Aras-Han —  Bk.: Oros-Han. 
Arnavut-Osman Paşa — B k.: Osman 

Paşa “Arnavut—
Arnavnt-Ömer Paşa —  Bk.: Ömer Pa

şa “Arnavut—
Arnavut-Süleyman —  Bk.: Süleyman 

“Arnavut— ”.
Arslan Bey “Sarı-Ali-oğlu Tiryâki— ”

—  (1002=1594 de Hatwan kale- 
muhafızı) 138

Arslan-oğlu Kantemir-Mirzâ/Paşa —
Bk.; Kantemir-Mirzâ/Paşa “Ars- 
lan'oğlu— ”.

Arslan Paşa “Can— ” —  (1070=1659 
da Silistre valisi) 427

Arslan Paşa “Yahyâ'Paşa-zâde— ” —  
(Kanunî devrinde Sokullu’nun ga
razından dolayı idâm edilen Bu- 
din beylerbeyi) 28
Bk. : C. 2. *

Arslan-Paşa-zâde Ali Paşa —  Bk.: Ali 
Paşa “Arslan-Paşa-zâde—

Arşidük Emest —  Bk.: Emest “Aı-şi- 
dük— ”.

Auesperg (1001 =  1593 deki KulPa 
muharebesine iştirak eden Avus- 
tuıya kumandanlarından) 128

Avcı Sultan Mehmet —  Bk.: Mehmet 
“Dördüncü—”,

Aviano “Marco d’— ” —  (Avusturya/ 
Almanya imparatoıiı Birinci Leo- 
pold’un Baş-papası) 454

Ayas-Paşa-zâde Mustafa Pasa —  Bk.: 
Mustafa Paşa “Aj^as-Paşa-zâde— ” 

Aydınlı-Mustafa Efendi —  Bk.: Mus
tafa Efendi “Aydınlı—

Ayşe Hanım-Sultan (Kanunî’nin toru
nu, Mihrimah-Sultan’la Vezir-i- 
a’zam Rüstem Paşa’nın kızı, Ve- 
zir-i-a’zam Semiz-Ahmed Paşa’nm 
ve ondan sonra da “Münşeat” sa
hibi Nişancı Feridun Bey’in ka- 
nsı)  ̂ 6, 49, 63, 127, 342, 392, 491 

Ayşe-Sultan (Üçüncü Murad’ın kızı ve 
Üçüncü Mehmet devri Vezir-i- 
a’zamlarından Dâmâd-İbrahim Pa' 
şa’nın ve ondan sonra da halefi
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Sayfa
Yemişçi’Hasaiı Paşa’ımı karısı) 163,

207, 217, 225 
Ayşe-Sultan (Birinci Alııııed’iıı kızla

rından: Küçük yaşta Yezir-i a’zam 
Xasuh Paşa’ya nikâhlanmış ve o- 
luın idamından sonra dört kocaya 
varnııştır) 261, 332, 336

Ayşe-Sultan (İkinci Mustafa’nın kız
larından) 479 

Azamet-Griray (Kırım lıanı Birinci Se-
lim-Giray’uı oğullarından) 466

Baba-Ömer —  Bk.; Ömer “Baba—  
Babur-şâh (Timnrîleıin Hindistan pa

dişahlığı =  Büyük Mongol i.nııpa- 
ratorlnğu müessisi) 108

Baka /  Beka (Çoruh boyundaki Samt' 
skhe Hıristiyan Atabeyliğinden 
arta-kalan Altıın-kale’nin son beyi 
İkinci Kayhosro/Keyhusrev’in o" 
ğullarından) 22, 23

Bâkî/Abdiîlbâkî Efendi (En büyük dî
van şâiılerinden: Anadolu ve Ru
meli Kazaskerliklerinde bulun
muştur; göbek-adının Mahnıud ol
duğu kuvvetle rivayet edilir) 186, 201,

202
Bâkî/Abdülbâkî Paşa (Birinci Ahmed, 

İkinci Osman ve Dördüncü Mu' 
rad devirleri Baş-defter'darlarm' 
dan: Bu üç padişahın defterdar
lığından başka, ordu defterdarlık
larında dn bulunmuştur) 275, 300, 305,

332
Balassy ‘ 'Sigismond— ” —  (Yukarı- 

Macaristan =  Orta-Macar kralı 
ve Erdel prensi Bethien-Gabor’ıın 
1023=1614 de İstanbul’a gönder
diği elçi) 259 

Bahkesirli-Hüseyn Paşa —  Bk.; Hü- 
seyn Paşa “Balıkesirli—

Ballarino (Dördüncü Mehmet de^Tİnde 
Venedik elçisi) 436

Baltacı-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 
Paşa “Balt&cı—

Baltacı-zâde Mehmet Paşa —  Bk.: 
Mehmet Paşa ‘‘Baltacı-zâde— ”. 

Banyalukalı-Hüseyn Paşa — Bk.; Hli- 
seyn Pasa “Banyalukalı /  Mar- 
y o i -” .

Sayfa
Barbaros (En büyük Türk denizcisi

Hayreddin Hızır Paşa) 1, 46, 88, 103,
104, 201

Bk. : C. 2.
Bark-Czaî (Dördüncü Mehmet devrin

de isyan eden Geoi'ges Eakoczy’- 
nin yerine tâyin edilen Erdel 
]-)rensi) 424, 427, 430

Baron Achille de Mele —  Bk.: Mole 
“Baron Achille de— ”.

Baron Charles de Ferriol/ Feriol —
Bk.: Eerriol/Feriol “Baron Char
les de— ”.

Baron de G-ertnales —  Bk. : Ger- 
mingny.

Baron de Goes —  Bk. Goes “Baron 
de— ”.

Baron de Mollard —  Bk.: Mollard 
Baron de—

Baron de Solignac —  Bk.: Solignac 
“Baron de—

Baron de Vaubecourt —  Bk.: Vaube- 
conrt “Baron de— ”.

Basillie (Madame de Gomez’e göre 
Genc-Osman’ın anası Mâhfîrûz- 
.Sultan’ın Yunanca adı) 273

Basta “Georges— ” —  (Üçüncü Meh
met ve Birinci Ahmed devirlerin
de Avusturya’nın Erdel kuvvet
leri Baş-kumandanı) 208, 214, 235,

237, 238
Batakçı-Hasan —  Bk.: Haşan “Deli/ 

Batakçı— ”.
Bathory /  Batthory “Sigismond— ” —

I Üçüncü Murad ve Üçüncü Meh
met devirlerinde Erdel prensi; Is- 
yânından dolayı Osmanlı menbâ- 
larıda “Jigmond-ı lâîn” denir) 138, 
171, 173, 176, 183, 186, 187, 199, 238 

Bathory /Batthory/Battori “Etienne/ 
tstvan— ”— (Üçüncü Murad dev
rinde Türkiye tarafından Lehis
tan krallığına intihâb ettirilen 
Erdel prensi) 11, 12, 121, 138, 260 

Bathory-G-abor/Gabriel Bathory (Yu- 
karı-Macaristan =  Orta -  Macar 
krallığıyla Erdel prensliğinde İst- 
van Bocskay’m halefi) 259

Bayatlı-Hüseyn Ali Beg —  Bk.: Hü- 
seyu Ali Beg “Bayatlı—
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Sayfa
Bâyezid “Birinci—” —  (Osmanlı pâ- 

dişahlaıindan Bâyezid'i-E^-vel/ 
Yıldırıni'Bâyezid) 1, 445

Bâyezid “ikinci— ” —  (Osmanh pâdi
şâhlarından Saltan Bâyezid-i-Sâ' 
nî/Bâyezid-i-Velî) 1, 9,' 100, 107, 113,

140, 325, 376 
Bâyezid “Şehzade— ” —  (Kannnî’nin

oğullarından) 46
Bâyezid “Şehzade— ” — (Üçüncü Meh- 

ıned’in eülûsunda idâm edilen 
kardeşlerinden) 144

Bâyezid “Şehzade— ” —  (Birinci Ah-
med’in oğullarından) 269, 312, 325, 

353. 366, 387 
Bâyezid Paşa “Amasyah— ” —  (İkin

ci Murad devri Vezir-i'a’zamla- 
rindaıı) 376
Bk.: C. 1.

Bayram-Çavuş (Ferhad Paşa’nın ikin
ci Şark seferine iştirak eden Der- 
gâh-ı-Âlî Çavuşlarından) 114

Bayram Paşa “Dâmâd— ”—  (Dördün
cü Mıırad devri Vezir-i a’zanıla" 
rmdan) 322, 357, 361, 368-370, 372'

374
Bedrüddin Mahmud “ Şeyh— ” (XV  

inci asırda bir komünizm tarî- 
kati kuran meşhur âlim) 291
Bk.: C. 1.

Behrâm-Mirzâ (Safavî hükümdari Bi
rinci Tahmâsb’ın oğullarından) 8 

Behram Paşa “Sağır— ” —  (üçüncü 
Murad devri valilerinden: Lala- 
Mustafa Pasa’nın Şark seferinde 
Erzurum beylerbeyi) 19, 22, 25 

Beka —  Bk..; Baka/Beka.
Bekir “Çoıımı-— ” —  (Âsi Abaza Pa-

şa’nın kethüdası) 340
Bekir Bey (986 =  1578 Şark seferinde 

Bayburd (Alay-beyi) 21
BekİT/Ebubekir Paşa “Deli— ” —  (İ- 

kinei Viyana muvaffakiyetsizliği 
üzerine Grand =  Usturgon kale
sini düşmana teslim eden muha
fız) 457 

Bekir Paşa — Bk.: Ebubekir/Bekiı- 
Paşa.

Bekir-Sübaşı/Beki'r Paşa (Hükümete 
isyanından dolayı 1033=1624 de 
Bağdad’ın sukutuna sebep olan

Sayfa
Yerli-knllar kumandanı) 326 - 328 

Bekri-Mustafa Paşa —  Bk.: Mustafa 
Paşa “Tekirdağh Bekri—

Bektaş “Hacı— ” —  Bk.: HaerBektaş. 
Bektaş Ağa (Dördüncü Mehmed’in 

çocukluğundaki Ağalar saltanatı
nın ele-başılarından sâbık Yeni- 
çeri-ağası: Arnavuttur) 413

Bektaş Bey (Üçüncü Mehmed’in Eğri
■seferinde Szolnok sancak-beyi) 369 

Bektaş-Han (Dördüncü !Muıad’ın Bağ- 
dad fethinde Safavî valisi: Er
meni dönmelerinden olduğu ri
vayet edilir) 375, 377 - 380 

Benedetto Pisani —  Bk.: Pisani “Be- 
nedetto—

Beris (KöPrülü-zâde Fâzıl Alımed 
Paşa’nın Uyvar seferinde snllı is
temeye gelen Avusturya murah
haslarından) . 431 

Beşinci! Şeref-Han — Bk.: Şeref- 
Han “Beşinci— ”.

Beşir Ağa (Dördüncü 'Murad’ın mü'
sâhiplerinden) 366

Bethlen “Etienne/l.stvan — ” —  “ 1046 
1636 daki Erdel prensliği 

buhranında Osmanh namzedi) 369 
Bethiem/ Bethlem-Gabor (Yukan-Ma- 

caristaıı =  Oıta-Macar krallığıy
la Erdel ])rensliğinde Bathory - 
(4aboı-’ıın lıalefi) 259, 277, 278, 369 

BeyceğiZ’Mustafa Paşa —  Bk.: Mus
tafa Paşa “Silâhdar Tüccar-zâde 
Beyceğiz—

Beylerbeyi-Mehmet Paşa —  Bk.; Meh
met Paşa “Doğancı /  Müsâhip /  
Beylerbeyi— ”.

Bıyıklı-Mustafa Paşa —  Bk.: Musta
fa Paşa “Bozoklu/Bıyıklı— ”.

Biagio G-iuliani —  Bk.: Giuliani “Bia- 
gio— ”.

Bi'anchi “Venedikli— ” — (Dördüncü
Mıırad’ın ecnebi dalkavuklarından) 385 

Birâder-i-Tavil —  Bk.: Meyimin.
Birinci Ahmed —  Bk.: Ahmed “Bi

rinci—
Birinci Bâyezid —  Bk.: Bâyezid “Bi

rinci— ”,
Birinci G-eorges Eakoczy/Ragotzki —

Bk.: Rakoezy/Ragotzki “Birinci 
Georses— ”.
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Sayfa
Birinci Leopold —  Bk.: LeopoM “Bi

rinci—
Birinci Lewan —  B k.: Lewan “Bi

rinci— ”,
Birinci Mahmud —  Bk.: Mahmud 

“Birinci—
Birinci Mehmet —  Bk.: Mehmet “Bi

rinci— ”,
Bi'rinci Murad —  Bk.: Mnrad “Bi

rinci— ”,
Birinci Mustafa —  Bk.: Mustafa “Bi

rinci— ”.
Birinci Osman — Bk.: Osman “Birin

ci— ”.
Biriaıci Safî —  Bk.: Safî “Birinci—  
Birinci Selim —  Bk.: Selim “Bi

rinci— ” ,
Birinci Selim-Giray — Bk.: Selim- 

Giray “Birinci—
Birinci Süleyman —  Bk.: Süleyman 

“Birinci— ”.
Birinci Swimon/Simon —  Bk.; Swi- 

mon “Birinci—
Bocskay “Istvan— ” —  (Birinci Ahmed 

devrinde Avusturya hâkimiyyeti' 
ne kai-şı Erdel ve Yukari'Maca- 
ristan =  Orta-Macar ıs '̂âıılarııım 
reisi olan ve Türkiye tarafından 
TürTt hâkimiyyeti altında Orta- 
Macar kralı ve Erdel hâkimi ilân 
edilen meşhur Macar .milliyetçisi: 
OsmanlI menbâlarmda “Boçkay/ 
Boekayı Iştevan-kral” ve bâzı 
Garp menbâlaı-ında da “Etieime 
Boscay” şeklinde bahsedilir) 237-239, 

241 - 245, 259 
Boçkayı İştevan —  Bk.: Bocskay 

“İstvan— ”.
Boçkay - kral —  Bk.: Bocskay “Ist- 

van—
Bodur-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hüseyn 

Paşa “Boduı—
Bogdan (Kazak hetmanlanndan) 446 
Bolevî-Mustafa Efendi —  Bk.; Mus

tafa Efendi “Bolevî/Bolulıı— 
Bolulu-Mustafa Efendi —  Bk,; Mus

tafa Efendi “Bolevî /  Bolulu”—  
Boruzan-Mustafa Paşa —  Bk.: Mus

tafa Paşa “Zurnazen— ”.
Boscay “Etienne— ” —  Bk.: Bocskay 

“İstvan— ”.

Sayfa
Bostancı-Ali Paşa —  B k.: Ali Pasa 

“Bostancı—
BostancrCa’fer Paşa —  Bk.: Ca’fer 

Paşa “Bostan— ”
Bostan Paşa (1033 =  1624 Safavî isti

lâsında Kerkük valisi) 328, 337 
Bostan-Receb Paşa —  Bk.: Receb 

Paşa “Bostancı— ”
Bostan-zâde Mehmed Efendi —  Bk,: 

Melımed Efendi “Bostan-zâde— ”. 
Boşnak-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa 

“Boşnak— ”.
Boşnak-Halil Paşa — Bk.: Halil Pa

şa “Boşnak— ”..
Boşnak-Husrev Paşa —  Bk.; Husrev 

' Paşa “Boşnak— ”.
Boşnak-İsmail Paşa — Bk.: İsmail 

Paşa “Boşnak/Müfettiş—  
Boşnak-Yusuf Paşa —  Bk.: Yusuf 

Paşa “Boşnak—
Botachuk (Genc-Osman devrinde is

yan eden Boğdan voyvodası Gra- 
tiani’nin kethüdası) 278

Boyalı-Hüseyn Bey —  Bk.: Hüseyn 
Bey “Boyalı— ”. 

Bo3mu-eğri/Boynu-yarah Mehmet Pa
şa —  Bk.: Boynu-eği’i /  Boynu- 
yaralı—

Bozoklu-Celâl —  Bk.: Celâl “Bozok- 
In— ”.

Bozoklu-Mustafa Paşa —  Bk.; Mus
tafa Paşa “Bozoklu/Silâhdar— ”. 

Böyük-Ca’fer Paşa — Bk.: Ca’fer 
Paşa “Böyük— ”.

Budak Bey (Şark seferinde Özdemir' 
oğlu Osman Paşa’nm maiyyetin- 
deki sancak-beylerinden) 60

Budak Bey (Üçücü Mehmet devrin
de Kara-Yazıcı ısyânmı tenkil 
için Anadolu müfettişliğine tâyin 
edilen Amasya eşrafından Ha
beş beylerbeyi Hüseyn Paşa’nın 
babası) 195

Bû-Hanîfe/Ebu-Hanîfe —  Bk. İnıam- 
ı-a’zam.

Burnaz-Mehmet —  Bk.: Mehmet 
“Burnaz— ”.

Bursalı-Hâbil Efendi — Bk.: Hâbil 
efendi “BursalI— ”.

Bursalı-Mehmed Efendi —  Bk.: Meh
med Efendi “Bursalı—
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Sayfa
Burun-Kasım Beg —  B k.: Yâdigâr r 

Ali Sultan.
Bürhân—ı-Ali Sultan (Şirvanşalılarm 

Derbendiyye sülâlesinden son hü" 
iümdar: İkinci Halil’in oğlu ye 
halefidir) 15, 38, 64
Bk.; Halil “îkinci— ” ve C. 2.

c
Ca’fer-Efendi-zâde Hacı Mustafa 

Sun’-Ullâh Efendi —  Bk.: 3ılns- 
tafa Sun’üllâh Efendi “ Cafeı- 
Efendi-zâde Hacı— ”.

Ca’fer Paşa (Üçüncü Murad devrinde 
Kefe ve daha sonra Şirvan bey 
lerbeyi: Üçüncü Mehmet devrin
de bir aralık vilâyet şekline soku' 
lan Boşdan beylerbeyliğine de tâ
yin edilmiştir) 61, 66, 69, 110, 146 

Ca’fer Paşa “Bostancı— ” ^  (Dör
düncü Murad devri Kapdan-ı- 
deryâlarından: Kapdanhğından 
sonra tâyin edildiği Budin valili' 
ğinde idâm edilmiştir) 363

Ca'fer Paşa “Böyük— ” —  (Dördüncü 
Mehmet, tkinei Süleyman, İkinci 
Ahmed ve İkinci Mustafa devir' 
leri valilerinden: “Böyük” lâkabı, 
Rumeli beylerbeyi Küçiik-Ca’fer 
Paşa’ya nisbetledir; Belgrad luu' 
hafızlığında bulunmuş ve nihayet 
Zenta muharebesinde şehid ol
muştur) 475, 478 

Ca’fer Paşa “Hadım— ” —  (986=1578 
§ark seferinde Anadolu, 991 =
1583 de Rumeli beylerbeyi ve iki 
sene sonra Tebriz valisi) 34, 40, 44,
45, 63, 95, 100 -102, 166-168, 170, 

171, 173, 200 
Ca’fer Paşa “Küçük— ” (1109 =  1697 

Zenta =  Sente muharebesinde 
Türk ordusunun esrarını düşma
na ifşâ edip felâkete sebep olan 
Arnavut Rumeli beylerbeyi: Bu' 
na “Küçük” denilmesi “Böyük' 
Ca’fer Paşa”ya nisbetledir) 481
B k,; Ca’fer Paşa “Böyük— ”. 

Cadı-Yusuf —  Bk.: Yusuf “Cadı—  
Cağala-zâde/Oağal-oğlu Mahmud Pa

şa —  Bk.: Mahmud Paşa “Cağa-

Sayfa
la'zâde/Cağal-oğlıı—  

Cağala-zâde/Cağaloğlu Yusuf Sinan 
Paşa —  Bk.: Sinan Paşa “Cağala- 
zâde,/Cağal'oğlu Yusuf—

Câhî (Üçüncü Mehmet de%'ri müte'
ferriklerinden) 17&

Can-Arslan Paşa —  B k.: Arslan Pa
şa “Can— ”.

Canbek-Giray —  Bk.: Canibek/Cani' 
beg'Giray “İkinci— ”.

Canbulât /  CanbuIâd-ibni-Kasım (İ- 
kinci Selim devrinde Kilis san- 
cak-beyliğine ocaklık şeklinde 
ilân edilen ve Canbulât ailesinin 
ceddi olan Dürzü beyi: Türk ya' 
hut Kürt cinsinden olduğu riva' 
yet edilir) 245
B k.: Hüseyn Paşa ve Ali Paşa 
“Canbulât-oğlu— ”.

Canbulâtoğlu Haydar Bey —  Bk.;
Haydar Bey “Canbulât-oğlu— ”. 

Canbulât-oğlu Hüseyn Paşa —  Bk.: 
Hüseyn Paşa “Canbulât'oğlu— ”. 

Canfedâ'kadm/Hâtun (Üçüncü Mu' 
rad devrinde nüfuziyle meşhur 
Harem kethüdası) 3, 71, 142

Cânib Ahmed Efendi (İkinci Ahmed 
ve İkinci Mustafa devirleri Baş- 
defterdarlarından) 474

Canibek/Caniieg-Giray “İkinci— ” —  
(Kırım hanlarından: Umumiyetle 
Osmanlı menbâlarında Canbek- 
Giray denir) 266, 275, 278, 282, 284' 

286, 290, 329, 330, 339 
Caprara “Kont Albert de— ” —  (1093 

=  1682 de sulhün tecdidini rica' 
ya gelen Avusturya elçisi) 451, 452 

Carlo Cicala — Bk.: Cicala “ Carlo— ”. 
Cebbâr-kuli Beg (Osmanlılara ilticâ 

eden Safavî ümerâsından Koreu- 
başı Muhammed-kuli'Beg’in ye' 
ğeni) 101
Bk.; Kuli'Beg /  Muhanımed'kuli 
Beg “Korçu-başı—

Celâl “Bozoklu— ” (Yavuz devrindeki 
ilk Anadolu ısyânmın reisi: 
“Celâli” tâbirinin bu isimden gel
diği i'ivayet edilir) 193 

Celâlî-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan Ağa/ 
Paşa “Deli— ”.

Celep-oğlu Ali Paşa —  B k.: Ali Pa-
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Sayfa
§a “Celep'oğlu—

Cely “Comte/Kont Harlay de— ” —  
(XVIII inci asır başlarındaki 
Fransız elçilerinden) 292

Cemâlüddin “İsfahanlı Hâfız— ” —  
“ Tâc-üt-tevârîh müellifi Şeyh'ül' 
İslâm Hoca-Sâ’düddin Efendinin 
dedesinin babası) 196
Bk.: Mehmet Sa’düddin Efendi 
Hoca— ”

Cemşîd (Birinci Ahmed devrinde ıS" 
yân eden Canbulât-oğlu Ali Pa- 
şa’nın Adana vali ve kumanda
nı) 246,  ̂ 249 

Ceımet-oğlu/Oennet-karı-oğlu (Dör
düncü Mnrad devrinde Balıkesir, 
Aydın ve Sarııhan taraflarında 
büyük bir ısyân çıkaran eelâlî) 331,

332
Cerrah-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 

Paşa “ Cen-ah—
Cesar “Jules— ” —  Bk.: Jules Cesar. 
Cezmi "‘Kâtib— ” —  (Üçüncü Mehmet 

devrindeki Zorba ısyânı’nın reis
lerinden: Nâmık Kemal’in meş
hur roman kahramanı) 216, 218 

Charles “Dokuzuncu— ” —  (XVI ncı
asırda Fransa krallarından) 10

Charles de rerriol/Feriol— Bk.: Fer- 
riol/ Feriol “Baron Charles de—”. 

Charles de Lorraine —  Bk.: Lorraine 
“Duc Charles de— ”.

Charles-Quint (Kanunî devrinde Al
manya imparatoru ve İsPanya 
kralı) 178, 247
Bk.: C. 2.

Chumeıelnicki “Geoı^es— ” —  (Dör
düncü Mehmet devrinde Doros- 
zenko’nun yerine tâyin edilen 
Ukrayna Kazakları hetmaııı) 446 

Chodkiewicz “Jean-Charles Borev 
ko— ” —  (İkinci Osman’ın Ho- 
tin seferinde Lehistan Baş'ku- 
mandanlığında bulunan Litııanya 
Vali-i-umumîsi)

Christophe Teuffenbach —  Bk: Teuf- 
fenbaeh “Christophe—

Cicala —  Bk.: Sinan Paşa “Cağala- 
zâde/Cağal-oğlu Yusuf— ”,

Cicala “Antonio— ” —  (Vezir'i-a’zam

Sayfa
Cağal-oğlu Sinan Paşanın akra- 
bâsmdan bir İtalyan papası: Si
nan Paşa ile Papalık makamı ara
sındaki gizli münâsebetlerde vâsı
ta olanlardan) 179 
Bk.: Cicala “Vincenzo”

Oi>cala “Vincenzo— ” —  Yezir-i-a’/.am 
Cağal-oğlu Sinan Paşa’nın akra
basından bir İtalyan papası: Si 
nan Paşa ile PaPalık makamı a- 
rasmdaki gizli münasebetlerde 
vâsıta olanlardan) 179

Ci'cala “Cai'lo— ” —  (Vezir-i-a’zam 
Cağal-oğlu Sinan Paşa’nııı Xaxos 
=  Nakşa dukalığına tâyin ettiği 
kardeşi) 179
B k.: Cicala “Antonio— ”.

Cicala “Visconti di—” —  “Üçüncü 
Mehmet devri Vezir-i-a’zamların- 
dan Cağal-oğlu Yusuf Sinan Pa- 
ışa’nın babası) 178

Cigala —  Bk.: Sinan Paşa “Cağala- 
zâde/Cağal-oğlu Yusuf—

Cihangir “Şehzâde— ” —  (Üçüncü 
Melımed’in küçük yaşta ölen o- 
ğullarından) 229

Cinci-Hoca —  Bk.: Hüseyn Efendi 
“Cinci-Hoca— ”.

Civan-Kapucubaşı Sultan-zâde Semin- 
Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 
Paşa “Civan-Kapucubaşı Sultan- 
zâde Semin— ”. 

element -  Clementi “ Sekizinci —  ” 
(XVI ncı asrın sonlarında Türk- 
lere kaı^ı bir “Saint ' Ligue =  
Mukaddes - ittifak” tertip eden 
Papa: Asıl ismi “Hippolyte Al- 
dobrandini”dir) 137, 138, 178, 179, 209 

CoUyer/Colier (Karlofça sulbünün ak
dine tavassut eden Felemenk 
elçisi) 482, 483
Bk.: Paget “Lord— ”.

Comte de Damprierre —  Bk.: Danr 
pierre “Comte de— ”.

Comte Harlay de Cely —  Bk.: Cely 
“ Comte Harley de— ”.

Corel “İkinci— ” —  Bk,: Giorgi “İ- 
kinci— ”,

Corel “Dokuzuncu— ” —  Bk,: Giorgi/ 
Corci “Dokuzuncu— ”,
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Sayfa 
Cordero “Alfonso—” —  (Birinci Ab-

bâs nezdinde îsPanya elçisi) 222
Cornaro (1055 =  1645 seferinde Ve' 

nediklilerin Girit vali ve kuman
danı) 397 

Croy “Dne do— ” (1105 =  1693 de 
Belgrad’ı muhâsara eden Avus
turya kumandanı) 474 

Cûdî (Osmanh menbâlarma göre Sa' 
favî veliahdi Hamze-Mirzâ’nın 
kaatili) 103 
B k.: Hudâverdi.

Cumuleo (Papa Sekizinci Clement’ın 
Tivrkler aleyhine bir “Sainte- 
Ligue =  iTukaddes-ittifak” kur
mak için Moskova, Erdel ve 
Boğdan’a gönderdiği papas) 137, 138 

Cündî-Ahmed-Çelebi —  Bk.; Ahmed" 
Çelebi “Seyyid Cündî—

Çalık-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 
Paşa “Çalık— ”.

Çalık-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa “Ça
lık/Hacı— ”.

Çandarlı-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa 
“Çandarh-” ,

Çandarlı-lbYahim Paşa —  Bk.: İbra
him Paşa “Çandarlı—  

Çatalcalı-Hasan Paşa —  Bk.; Haşan 
Paşa “Çatalcalı—

Çelebi (Birinci Mehmed’in lâkabı) I —  
B k.: Mehmet “Birinci—

Çelebi-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa “Çe- 
lebi/Güzelce/lstanköylü— 

Çelebi-İbrahim Paşa Bk.: İbrahim 
Paşa “Çelebi/Köı--”.

Celebi-Yusuf Paşa —  B k.: Yusuf 
Paşa “Çelebi— ”.

Çerkeş-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 
Paşa “Çerkeş— ”.

Çerkes-Ferhad Paşa —  Bk.: Ferhad' 
Kethudâ/Paşa “Çerkeş— ”. 

Çerkes-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan 
Paşa “Çerkeş— ”.

Çerkes-Haydar Paşa —  Bk.; Haydar 
Paşa “Çerkeş— ”.

Çerkeş - İskender - Paşa-zâde Ahmed 
Paşa —  Bk.: Ahmed Paşa “Çer- 
kes-İskendeı-Paşa-zâde—  

Cerkes-Kasım Bey —  Bk.: Kasım

Sayfa
Bey “Çerkeş— ”.

Çerkes-Mahmud Paşa —  Bk.: Mahmud 
Paşa “Çerkeş— ”

Çerkes-Mehmet —  Bk.: Mehmet “Çer
keş— ”.

Çerkes-Mehmet Paşa Bk.: Mehmet 
Paşa “Çerkeş— ”.

Çerkeş Zor-Murtazâ Paşa —  Bk.: 
Mıırtazâ Paşa “Çerkeş Zor— 

Çiftelerli/Çifteli Osman Paşa —  Bk.; 
Osman Ağa/Paşa “Çiftelerli/Çif- 
telili— ”,

Çingiz (Meşhur Mongol imparatoru: 
“Cengiz” telâffuzu bundan mu- 
haiTeftir) 70

Çirâğ-Halîfe (986 =  1578 Şark seferi 
esnasında Safavîlerin Derbend =  
Demirkapu muhâfızı) 26

Çirâğ-Sultan-Ustaclu (1012=1603 de 
Osîiıanlılar Nahcivan’ı tahliye et
tikleri zaman tâyin edilen Safa- 
vî valisi) 226, 264

Çivi-zâde Abdnllah-Çelebi —  B k.: 
Abdullah-Çelebi “Çivi-zâde— ”. 

Çivi-zâde-dâmâdı —  Bk.: Hâmid Mah
mud Efendi “KonyalI— ”.

Çoban “Şamhal— ” —  (Dağıstan’daki 
Gazi-Kumruklar /  Kazı-Kıımruk- 
lar’ın “Şamhal” üııvanlı beyi) 29 

Çoban-Süleyman Ağa —  Bk.: Süley
man Ağa “Çoban— ”.

Çopur-Bekir —  Bk.: Bekir “Çopuı-— ”,

D
Dalgıç-Ahmed Ağa/Çavuş —  Bk.: Ah

med Ağa /  Çavuş “Dalgıç— ”. 
Dalgıç-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 

Paşa “Dalgıç/Mi’mar—
Dal-Mehmet Âsafî-Çelebi (Özdemir- 

oğlıı Osman Paşa’nın Baş-tezki- 
recisi ve “ Şecâat-nâme” müellifi;
Bu ismin “Dâl-i-Muhammed” şek
linde okunmak ihtimâli de var
dır) 26, 60, 81, 92 
Bk.: “Müellifler’? cedveli.

Dâmâd-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 
Ağa/Paşa “Dâmâd— ”.

Dâmâd-Bayram Paşa —  Bk.: Bayram 
Paşa “Dâmâd— ”.

Dâmâd-Halil Paşa — Bk.: Halil Pa
şa “Boşnâk/Dâmâd— ”.
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Sayfa
Bâmâd-Hasan Paşa —  Bk.; Haşan 

Paşa “Enişte— ”,
Dâmâd-İbrahim Paşa —  Bk.: İbrahim 

Pâ ja “Uâmâd—
Dâmâd-Mehmet Paşa —  Bk.; Mehmet 

Paşa “Öküz/Kara—
Dâmâd-Pertev Paşa —  B k,: Pertev 

Paşa “Dâmâd”.
Dampierre “ Comte de— ” —  (üstm- 

gon’un 1014 =  1605 deki istii" 
dadında kalenin Avusturya hiz
metinde bulunan Fransız müdafii) 239 

Dârendeli>-Nulı Paşa —  Bk.: Nuh Pa' 
şa “Dâ rendeli—

Dâvud Ağa (Teni-câmi’in ilk mi’mâ-
rı; Koca'Sinan’m talebesinden) 108,

185, 201, 433
Dâvud-Han —  Bk.: Da^ith.
Davud Paşa “Kara— ” —  (Birinci 

Mustafanm ikinci saltanat devri 
Vezir'i-a’zamlarmdan, Genc-Os' 
man’ın kaatili olan nankör boş- 
nak: Birinci Mustafa’nın enişte
sidir) 308 - 310, 312 - 315, 318 - 321,

323
Dawith /  Dâvud-Han (Gürcistan’ın 

Karthii krallarından; Türk or
dusunu Gürcistan’ın işgaline da
vet etmiştir: Birinci Tahmâsb’ın 
kayınıdır; ihtidâsında “Dâvud” 
ismini almıştır; babasının adı 
“Birinci Laursab’dır) 17, 22, 23, 32, 

33, 40, 76, 105 
Dax “de— ” /  D’Acqs (İkinci Selim 

devrinde Fransa’mı İstanbul el
çiliğinde bulunan piskoQWs) 10 

Debbağ-Mehmet Paşa —  Bk.: Meh
met Paşa “Debbağ— ”.

Debbağ-zâde Mehmet Emin Efendi —
Bk.; Mehmed Emin Efendi “Deb- 
baS’-zâde—”.

Dede-Han (986 =  1578 Şark seferin
de meşhur Safavî Oros-Han’ın 
Ormanlılara esir olan oğlu) 32

Dedis-İmedi Debora (Çoruh boyun
daki Saıntskhe Hıristiyan atabey- 
liğinin bakiyyesi olan Altunkale’- 
İlin son beyi İkinci Kaynosro’nun 
karısı: Kocası öldükten sonra üç 
oğluyla beyliğin başında kalmış
tır; Osmanlı menbâlarında oğul-

Sayfa
larma “Karı-oğulları” denir) 22, 23 
Bk.; Baka /  Beka, Manoutehar /  
Manuçar ve Qwaı-qwai'e.

Deli-Bekir Paşa —  Bk.: Bekir/Ebu- 
bekir Paşa “Deli— ”.

Deli-Derviş Ağa /  Paşa —  Bk.: Der
viş Ağa /  Paşa “Deli— ”.

Deli-Ferhad Ağa/ Paşa —  Bk.: Fer- 
had Ağa/Paşa “Deli—

Deli-Hasan Ağa/Paşa — Bk.: Haşan 
Ağa/Paşa “Deli— ”.

Deli-Hüseyn Paşa —- Bk.: Hüseyn 
Paşa “Gazi Deli— ”.

Deli-Ibrahim Paşa —  B k.: İbrahim 
Paşa “Divâne/Deli— ”.

Deli-ilâhi —  Bk.; İlâhî “Deli— ”. 
Deli-Petro —  Bk.: Petıo “Koca/De

li” .—
Deli-Yusuf Paşa —  Bk.: Ynsuf Paşa 

“Deli— ”.
Deli-Zülfikâr Ağa/Paşa — Bk.: Zül- 

fikar Ağa /  Paşa “Amasvalı 
Deli— ”.

Demirci-oğlu (1012 =  1603 deki Sof- 
.yaıı bozgununa sebeb olan zabit) 224 

Demir-kazık HalÜ Paşa —  Bk.: Halil 
Paşa “Demiı-kazık— ”.

Derviş Ağa/Paşa “Deli— ” —  (“Hâ- 
ile-i-Osmâniyye”de parçalanan 
Yeniçeri-ağası Kara-Ali Ağa’nın 
halefi: Sonradan Budin ve Tı- 
mışvar valiliklerinde bulunmuş' 
tur) 310, 314, 321

Derviş Bey (Osmanlı pâdişâhlarının 
zünırütlü tahtı yapıhi’ken nezâ
ret eden Mısırlı san’atkâr) 89 

Derviş Haşan Paşa (üçüncü Mıırad’n 
müsâhiplerinden) 128, 129’ 

Derviş Mehmed Ağa (Isyânı, Bağdad’- 
111 sukutuna sebeb olan Bekir-Sü- 
başı’nın oğlu) 326'328 

Derviş Mehmet Ağa (Birinci Ahnıed
de\Tİ Vezir-i'a’zamlarmdan) 244, 

245, 247, 248 
Derviş Mehmet Paşa (Dördüncü Meh

met devri Kaıpdan-rderyâların- 
dan ve Vezir-i'a’zamlarından) 418,

419
Derviş Paşa (986 =  1578 Şark seferine 

iştirak eden valilerden Diyar- 
bekir beylerbeyi ve Sokullu’nun
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Sayfa
amcazadesi) 18, 19, 22, 25, 26, 28, 48 
Bk.: Mnstafa Pa§a ve Ferhad 
Paşa.

Derviş Paşa “Deli— ” —  Bk.: Derviş 
Ağa/Paşa “Deli— ” .

Derviş Paşa “Mostarlı— ” —  (1012=
1603 de şelıid olan sâbık Bosna 
valisi) 221

Destârî-Mustafa Ağa /  Paşa —  Bk.; 
Mustafa Ağa /  Paşa “Destârî /  
Sarıkçı— ”.

Devlet-Griray (Kırım hanı İkinci Ca"
nibek'Giray’ın kardeşlerinden) 339 

Devlet-Giray (Kırım hanlarından) 487 
Dev-Murad Paşa —  Bk.: Murad Pa

şa “Dev /^Kara— ”.
Dev-Süleyman Paşa —  Bk.,; Süleyman 

Paşa “Dev—
Dilâşûb-Sultan —  Bk.; Sâliha Dilâşûb 

Sultan.
Dilâver Paşa (İkinci Osman devrinin 

“Hâile'i'Osmâniyye’de parçala
nan son Vezir-i-a’zamı) 286, 288, 

293, 299 - 303, 306 
Dilâver Paşa “Çerkeş— ” —  (1042 =

3632 de Karaman= Konya bey 
lerbeyi: Daha sonra Sivas, Ana
dolu, Van ve Kars valiliklerinde 
de bnlıınmnştnr) 355

Diışlenk-Hüsesm Paşa —  Bk.; Hüseyn 
Paşa “Dişlenk—” ,

Ditmar von Koenisberg —  Bk.; Koe- 
nisberg “Ditmar von— ”.

Ditme (Âsi Eflâk voyvodası Mihail 
Viteaznl’un 1007=1598 de Os- 
ınanlı ordusuna gönderdiği elçi) 188 

Dîvâne-Ferhad Paşa —  Bk.; Ferhad 
Ağa/Paşa “Deli/Dîvâne— ”. 

Dîvâne-Hızır Paşa —  B k.; Hızır Paşa 
“Dîvâne”.

Dîvâne-İbrahim Paşa —  Bk.; İbrahim 
Paşa “Dîvâne/Deli— ”.

Divrikli-Melımet Paşa —  Bk.; Meh
met Paşa “Divrikli— ”.

Doğancı-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa 
“Doğancı̂ — ”.

Doğancı-Mehmet Paşa —  Bk.; Meh
met Paşa “Doğancı /  ]VI,üsâhip /  
Beylerbeyi— ”.

Dokuzuncu Charles —  B k.; Charles 
“Dokuzuncu— ”.

Sayfa
Dokuzuncu (liorgi/Corci —  Bk. ;Gior- 

gi /  Corci “Dokuzuncu—
Dom Sebastiav —  Bk.: Sebastiav 

“Dom— ”.
Don-Kişot/Don Quichotte (Cervantes’-  

in meşhur roman kahramanı) 56, 65,
16Î

Dcreîinko — Bk.; Doreszenko.
Doreszenko (Dördüncü Mehmet dev

rinde Türk himâyesine sığınan 
ve sancak-beyliği payesini alan 
Ukrayna Kazakları hetmanı; Os- 
nıanlı nıenbâlarında “Doreşinko” 
denir) 440 - 444, 446

Dördüncü İvan Vasilyeviç — B k.:
İvan Vasilyeviç “Dördüncü— ”.

Dördüncü Mehmet —  B k.; Mehmet 
“Dördüncü-”.

Dördüncü Mehmet-G-iray —  Bk.: Meh
met-Giray “Dördüncü—

Dördüncü Murad —̂ Bk.; Mtırad 
“Dördüncü— ” ,

Dördüncü Şeref-Han —  Bk. ; Şeref- 
Han “Dördüncü—

Dördüncü Wlad —  Bk.; Wlad “Dör
düncü— ”.

Duc Charles de Lorraine —  B k.; 
Lori-aine “Due Charles de— ”.

Duc d'Anjou —  Bk.; Henri de Valois.
Duc de Mercoeur —  Bk.; Mercoeur 

“PlıiliPpe Emmanuel, Duc de— ” .
Duc de Noailles —  Bk.; Noailles Duc 

de— ”.
Duducu-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan 

Paşa “Duducu— ”.
Dulgadırlu-Muhammed-Han /  Muham- 

med-Halife — Bk.: Muhammed- 
Han “Dulgadırlu— ”.

Dumoghi (Orta-Macar kralı Emeric
Tlıököly’nin elçilerinden) 450
Bk.; Ghizi ve Redin.

Ductuesne (XVII nci asırda meşhur
Fransız denizcisi) 449, 450

E

Ebubekir Bey (Osmanlılann ilk Baku
sancak-beyi) 26

Ebubekir/Bekir Efendi/Paşa (Dör
düncü Murad devri Baş-defter- 
darlanndan) 341
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Sayfa
Ebubekir/Bekir Paşa (1046= 1636 da

Tımışvar valisi) 369
Ebubekir Paşa “Deli— ” —  Bk.: Be- 

kir/Ebubekir Paşa “Deli— ”, 
Ebûbekr-Mirzâ /  Mirzâ Ebûbekr-Han 

Şirvanşahların Derbendiyye sü
lâlesinden son hükümdar olan 
Bürlıâ'i'Ali’nin Osmanlılara ilti
ca ve sonra ibânet eden oğlu) 15, 17, 

38, 60, 64, 66 
Ebu-Eyyûb-il-Ensârî (Peygamberimi

zin büyük sahâbîlefinden: Türbe' 
sinden dolayı Eyüp/Eyüpsultan 
semtine is.mi verilmiştir. Asıl is' 
mi “Hâlid-ibni-Zeyd’dir) 5, 55

Ebu-Hanife/Bû-Hani'fe —  Bk.: İ- 
mâm'i-a’zam.

Ebu-l-Meyâmin Mustafa Efendi —
Bk.: Mustafa Efendi “Ebu'l-Me- 
yâmin— ”,

Ebu-Mervân Abdülmelik —  Bk.: Ab' 
dülmelik “Ebu-Mervân— ”.

Ebussuûd Efendi (Kanunî ve İkinci 
Selim devirlerinin meşhur Şeyh- 
Ül-İslâmı) 1, 196, ^201, 296

Ebû-Tâlib (Üçüncü Murad devrinde 
sulh rehinesi olarak İstanbul’a 
gönderilen Safavî şehzâdesi H ay  
dâr-Mirzâ’nın hususî tabibi) 114

Edouard Eibron —  Bk.: Eibron “Edo- 
uard—

Eggenljert (1001 =  1593 deki Kulpa 
muharebesine iştirak eden Avus
turya kumandanlarından) 128 

Eğri-fâtihi —  Bk.; Mehmet “ Üçün' 
cü—  ”.

Ekmekçi/Etmekçi-zâde AhBied Paşa—
Bk.; Ahmed Paşa “Ekmekçi/ Et' 
mekçi-zâde—

Eibron “Edouard— ” —  Ingiftere 
kraliçesi Elisabeth’den Üçüncü 
Murad’a nâme getiren İngiliz ta
cirlerinden) 39 

Elisab’eth (Meşhur İngiltere kraliçesi) 38,
57, 64

Elmas-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 
Paşa “Elmas— ” ,

Emerle Thököly /  Toekoely /  Tekely
(Dördüncü Mehmet devrinde Türk 
himaye ve hâkimiyyetine giren

Sayfa
Orta-Macar =  Yukari'Macaris- 
tan kralı: Osmanlı menbâlarında 
“Kuruş kralı” şeklinde de anılan 
bu prense “Tökeli Emre” denir: 
Metnin 450 nci sahifesine baki' 
nız) 450, 4S1, 453, 467, 469, 470, 474,

485
Emet - Ullâh Gülnûş - Sultan (İkinci 

Mustafa ile Üçüncü Ahmed’in 
anası: Bu ismin “Rebîa Gülnûş” 
tahavvülüne de tesadüf edilir) 433,

443, 447
Emin Efendi — Bk,; Mehmet Emin 

Efendi “Debbâğ-zâde—”.
Emîr-Gûne-Han — Bk.: Güne - Han 

“Emîı— ”.
Emîr-Gûne-oğlu Tahmâsb-kuli-Han —

Bk,: Tahmâsb-kuli'Han “Emîr- 
Gûne-oğlu— ”.

Emîr-Han (Lala-Mustafa Paşa’nın 
Şark seferinde Safavîlerin Tebriz 
valisi ve İran’ın Van cephesi ku
mandanı olan Türkmen beyi: Os' 
manii menbâlarında İmir'Han /  
Eymir-Han şeklinde de bahsedilir) 86

Emîr-Mehmet Paşa —  Bk.; Mehmet 
Paşa “Şerif/Seyyid Emîr— ”.

Emîr Seyf-oğlu Yûsuf —  Bk.: Yûsuf' 
ibni'Sayrâ “Emîr— ”.

Emîr Yûsuf-ibni-Sajrrâ —  Bk.: Yû
suf-ibra-Sayrâ “Emîr— ”.

Eni-şte-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan Pa' 
şa “Enişte— ”.

Ensâr-Halife (9 8 6 =  1578 gark sefe
rinde OsmanlIlarla harbeden Sa
favî ümerâsından Karacadağ 
valisi) 24

Erdoedy (1001 =  1593 deki Kulpa mu
harebesine iştirak eden Avustur" 
ya kumandanlarından) 128

Erecle /  Erekle (Osmanlı hizmetine 
giren Kakheti kralı İkinci Alexan- 
dı-e’nin Şeki sancak-beyliğine tâ
yin edilen oğlu: Osmanlı menbâ" 
larında Erekla-Han ve Erakla- 
Mii'zâ diye bahsedilir) 25

Eremye —  Bk,: Jâi'Smie Mogilla.
Ereş-Han —  Bk.: Oros-Han.
Ermeni Süleyman Paşa — Bk.: Sü

leyman Paşa “Ermeni— ”.
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Sayfa
Emst /  Ernest “Arşidük— ” —  (Le

histan’dan Jagellon hânedânı 
münkariz olduğu zaman zuhur 
eden saltanat buhranında Avus' 
tnıya namzedi) 10

Ernst Eüdiger von Stariemberg/Stah- 
remberg —  Bk.; Starhemberg /  

Stahremberg “Kont Eıiıst Rüdiger 
von— ”.

Erzurumlu-Feyzullâh Efendi — Bk.:
Feyzullâh Efendi “Erzurumlu—  

Es’ad Efendi “Hoca-zâde— ” —  Bk.: 
Mehmet Es’at Efendi “Hoca'Sa’-  
düddin'zâde Haeı— ”,

Esîrî-Mehmed Efendi —  Bk.: Meh- 
med Efendi “Bursalı Esîrî— ”. 

Eskinazi “Salamon— ” —  “Üçüncü 
Mehmet devrinde sâbık Vezir'-i- 
azam Ferhad Paşa’yı idâmdan 
kurtaı-mak için rüşvet vâsıtası o' 
lan Yahudi: Osmanlı menbâların' 
da “Alaman-oğlu” şeklinde ■ de 
bahsedilir) 155

Eski-Yusuf —  Bk.: Yusuf “Eski— ”. 
Esmâ-Han-Sultan (ikinci Selim’in 

kızı, Üçüncü Mehmed'in kızkaı- 
deşi ve Sokullu’nun karısı) 2, 3, 28,

46, 82, 1.41 
Esmâ-Han-Sultan-zâde İbrahim Paşa

—  B k.: İbrahim Paşa “Esmâ-Han- 
Sultan-zâde—

Esther Kira —  Bk.: “Esther— ”.
Etienne Bathory —  Bk.: Bathory “Eti- 

enne /  tstvan— ”,
Etienne Boscay —  Bk.: Bocskay “Eti

enne /  İstvan— ”
Etienne/İstvan Batilen —  Bk.: Beth- 

len “Etienne/İstvan— ”.
Etienne Kakach de Zalonkemeny —

Bk.: Zalonkemeny “Eti«ıne Ka
kach de—

E u ^ e  de Savoie —  Bk.: Savoie 
“Pı-ens Eugene de— ”.

Eymir-Han —  Bk.; Emîr-Han.
Eyre “Sir John— ” —  (İkinci Osman

devrinde İngiltere sefiri) 280
Eyüp /  Ejryub-Çavuş (996 =  1588 de 

Şark serdârı Ferhad Paşa’ya Nâ- 
lUG-i-Hümâyıın götüren Çavuş) 109 

Es-Zehebî —  Bk.; Ahmed-ül Mansûr.

Sayfa
F

FAHR-İ-KÂİNAT — Bk.: PEYGAM
BERİMİZ.

Fahrüddin “Ma’n /  Maan-oğlıı— ” —
(Lübnan Dür'zü şeyhi/emîri) 89, 246, 

249, 261, 293, 362, 369 
Fâik Paşa (1053 =  1644) de Rumeli 

beylerbeyi) 392
Fâris /  Fârisî (Genc-Osman’m şiir 

mahlası) 274, 294, 311
Bk.: Osman “İkinci— ”.

Fâtıma “ Hazret-i—  ” (Peygamberi
miz Efendimiz Hazretlerinin 
muhterem kızı) 254

Fâtih (İkinci Mehmed’in ünvânı) 1
Bk.: Mehmet “İkinci— ”. 

Fâtih-i-Bağdâd (Dördüncü Murad’ın
lâkabı) 328, 378
Bk.: Murad “Dördüncü— ”.

Fatma —  Bk.: Kira “Esther— ”. 
Fatma-Sultan (İkinci Selim’in kızı 

ve Üçüncü Murad devri Vezir-i- 
a’zamlarından Kanijeli-Siyavuş 
Paşa’nın sadâretinden evvel ölen 
karısı) 63

Fâzıl Ahmed Paşa “KöPrülü-zâde— ”
—  (Dördüncü Mehmet devrinde 
Vezir-i'a’zam Köpınilü-Mehmet 
Paşa’nın oğlu ve halefi) 429 -  433, 

435 - 443, 445, 446, 482 
Fâzıl-Mustafa Paşa “Köprülü-zâde— ”

Bk.: Mustafa Paşa “ Köprülü- 
zâde Fâzıl— ” ,

Fazlı Paşa — B k.: Fazlullah /  Fazlı 
Paşa' “Dâmâd— ”.

Fazlullah /  Fazlı Paşa “Dâiiıâd— ” —  
(Sultan İbrahim devri Ka|pdan-r 
deı^larından) 404

Feodor Alexievitch “Üçüncü— ” —
(Romanoflardan Rus çan) 446, 449 

Ferdinand “Arşidük— ” —  (1010 =
3601 de Kanije’yi muhâsai'a edip 
Tiryâki-Hasan Paşa’ya mağlûb 
olan Avusturya ordusunun Baş
kumandanı : Osmanlı menbâların' 
da (Ferdinandoş-kral” denil-) 209, 211 

Ferdinandoş-kral —  Bk.: Ferdinand 
“Arşidük— ”.

Ferhâd (Meşhur aşk efsânesindeki
Şîrîu’in âşıkı) 274
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Ferhad Ağa/Paşa “Deli Divâne-
Sayfa

274
(Üçüncü Mehmed’e saltanat müj
desi götüren Bostanci'başı: Son- 
ralari Yeniçeri'ağalığıyla bâzı va
liliklerde ve serdârlıkta buhur- 
muştnr) 142, 143, 156, 186, 218, 245 

Ferhad-Ketlıudâ/Paşa “Çerkeş— ” —  
fÖzdemir-o°hı Osman Paşa’nın 
İstanbul Kapu-kâhyaşı: Daha 
sonra Şarkta muhtelif valilikler' 
de bulnnmuştnr) 70

Ferhad Paşa (Üçüncü Mıırad ve Ü- 
çüncü Mehmet devirleri Vezir-i" 
a’zamlarından) 28, 29, 58, 60, 63, 
68, 69, 76, 77, 96, 100-102, 104, 105, 
108 - 110, 113 - 115, 119, 120, 122, 
128, 129, 138, 139, 142, 144 - 148,
151, 154 - 156, 160, 163, 200, 226, 233 

Ferhad Paşa (Özdemir-oğlu Osman 
Paşa’mn maiyyetinde bulunan va' 
lilerden: Sâbık Bosna beylerbe"

yi) 79, 80 
Ferhad Paşa “Deli/Dîvâne— ” — Bk.: 

Ferhad Ağa/Paşa “Deli /  Dîvâ
ne—

Ferhad Paşa “Gazi— ” —  (996=1588- 
997 =  1589 tarihlerinde Budin 
beylerbeyi: Sokullu’nun amcazâ- 
desi ve galiba Peçevî’nin dayısı. 
Peçevî, Budin Talisi Mustafa 
Paşa’ya da bâzan “Ferhad” ismi
ni izâfe eder) 124 

Ferhad Paşa “ Solak— ” —  (Kanunî 
devri valilerinden: Bağdad bey
lerbeyi) 23 
Bk.: Mehmet Paşa “Ferhad ?Pa- 
şa'zâde—

Feridun Ahmed Bey /  Paşa (Üçüncü 
Murad devri N'işancılanndan, 
“Münşeât'üs-Selâtin” sahibi ve 
Mihrimâh'Sultan kızı Ayşe'Ha- 
nım-Sultan’m ikinci kocası) 5, 6, 13,

28, 49, 63 
B k,: — “Müellifler” cedveli ve 
Ayşe-Hanım-Sultan.

Ferriol /  Fieriol “Baron Charles de— ”
—  (On-dördüncü Louis devrinde 
Fransız elçilerinden) 482

Feth-oğlu Alikuli-Han —  B k.: Ali- 
kuli'Han “Feth-oğlu— ”.

Sayfa
Fethullâh Efendi (İkinci Mustafa dev

rinin diktatör Şeyh-ül-İslâmı Er
zurumlu Feyzullâh Efendi’nin 
!̂ êşîhat vârisi ilân ettirdiği bü
yük oğlu: Meşîhat pâyesiyle Na- 
kîb-iil'Eşrâflıkta bulunmuştur) ' 488 

Fetih/Feth-Giray “Birinci— ” —  (Eğ- 
ı-i seferine iştirak eden Kırım 
prenslerinden: İkinci Gazi-Gi" 
ray’m kardeşi ve bir müddet de 
halefi) 173, 174, 176, 183

Fetvâcı-Hüseyn —  Bk.: Hüseyn 
“Fetvacı— ”.

Feyzullâh Efendi “Erzurumlu Seyyid 
Hacı— ” —  (İkinci Mustafa dev
rinde fevkalâde nüfuziyle meşhur 
Hâce-i-Sultânî ve Şeyh-ül-İslâm) 486-

488.
Fındık-Mustafa Paşa —  Bk.: Musta

fa Pa§a “Fındık— ”.
Firârî (Haçova meydan muharebesin

de bir aralık korkuP kaçtığı için 
Cağal-oğlu Sinan Paşa’ya takı
lan lâkap) 178’ 
Bk.: Sinan Paşa “Cağala-zâde/ 
Cağal-oğlu Yusuf— ”.

Firârî-Hasan Paşa —  B k.: Haşan Pa
sa “Firârî— ”.

Firley (XVI ncı asrrda Jagellon ha
nedanının inkırâzı üzerine Tür
kiye tarafından Lehistan tahtına 
namzed gösterilen asilzadelerden) 10" 
Bk.: .Jazlo^iecki.

Forgacs “Kont— ” (1074=1663 deki 
TJyvar fethinde kale müdafii) 43T 

Francesco Mocenigo —  Bk.: Mocenigo 
“Fı-ancesco— ”,

Francesco Morosmi —  Bk.; Morosini 
“Francesco—

Frederic-Auguste (1109 =  1697 de Ve- 
zir-i-a’zam Elmas-Mehmet Paşa’
ya mağlûb olan Avusturya ku
mandanı ve Saksonya elektörii: 
Osmanlı menbâlannda “Nal'kı- 
rari” denir) 480

Frederick de Khrekwitz — Bk.: 
Khrek\vitz “Frederick de— ”. 

Frenk-İbrahim Paşa —  Bk.: İbrahim 
Paşa “Makbul/Frenk— ”.
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Sayfa
Fronsberger (1005 =  1596 da Haçova 

meydan muharebesinin birinci 
günü telef olan düşman kuman
danlarından, Bavyeralı) 173 

Fuzûlî (En büyük Türk şâiri) 201, 202 
Bk.: C. 2.

G

G-abriel Bathory —  Bk.; Batbory-Ga- 
bor.

Galitzyn “Prens Vasili— ” —  (1110=
1689 da Kırım hanı Birinci Selim' 
Giray’a mağlûb olan Rus Baş
kumandanı) 467 

Gâvur-Murad —  Bk.: Murad “Gâ- 
vuı-—

Gazanfer Ağa “Macar— ” —  (Üçüncü 
Murad devrinde nüfuziyle meş
hur Kapu'ağası /  Bâb-üs‘Saâde- 
ağası) 3, 142, 177, 186, 216

Gazi Beg “§ahkuli'oğlu— ” —  (1012=
160.3 de Selmas Kürt beyi) 222, 223 

Gazi Deli'-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hü- 
seyn Paşa “Gazi Deli—

Gazi-Ferhad Paşa —  Bk.: Ferbad 
Paşa “Gazi— ” .

Gazi-Giray “İkinci— ” — (Kınm hanı 
İkinci Mehmet'Giray’ın kardeş
lerinden ve haleflerinden) 32, 51,
56 - 57, 60, 81, 82, 92, 135 - 137, 158; 
176, 183, 186, 187, 189 - 191, 193, 

196, 198, 199, 203, 219, 220 
Gazi Koca-Memi Bey —  Bk.; Memi 

Bey “Gazi Koca—”.
Gazi-Melıınet Paşa —  B k.: Mehmet 

Paşa “Gazi— ”.
Gazi-Sâlilı (986=1578 Şark seferi es

nasında Dağistan’daki Tabasaran 
beyliğinin Maysum unvanlı hâ' 
kimi) 29

Gazi Tiryâki-Hasan Paşa —  Bk.: Ha
şan Paşa “Gazi Tiryaki— ”. 

Gelibolulu-Âli —  Bk.; Âli'Çelebi Ge
libolulu— ” .

Genc-Osman —  B k.: Osman “İkinci— ” . 
Georges Basta —  Bk.: Basta “Geor- 

ges— ”.
Georges Chmielinicki —  B k .: Ghmiel-

nicki “Georges—

Sayfa
Georges Paradeiser —  Bk.: Paradei- 

ser “Georges—
Georges Rakoray /  Ragotzki “Birin

ci— ” —  Bk.: Rakoczy/Ragotzki 
“Birinci Georges— ” .

Germales “Baron de— ” —  Bk.: Ger- 
mingy.

Gevher-Han-Sultan (İkinci Selim’in 
kızı ve meşhur Kapdan'i-deryâ 
Piyâle Paşa’nın karısı) 12
Bk.: Piyâle Mehmet Paşa. 

Gevher-Han-Sultan (Birinci Ahmed’in 
kızı ve Vezir-i-a’zam Öküz/Kara- 
Mehmet Paşa’nın karısı: Bu ilk 
kocasından sonra Dördüncü Mu' 
rad’ın Vezir-i'a’zamlanndan
Tqpal-Recep ve Dördüncü Meh
met devri Sadr-i'a’zamlanndan 
Abaza-Siyavuş Paşalarla evlen
miştir) 262 

Ghika (Dördüncü Mehmet devrinde 
Boğdan voyvodalarından) 424, 427 

Ghizi (Orta-Macar kralı Emene Thö-
köly’nin elçilerinden) 450
B k.: Dumoghi ve Redin.

Giorgi/Oorci “İkinci— ” — (Türklerin 
“Açuk-baş /  Baş-açuk” dedikleri 
İmerethi =  Garbî'Gürcistan kra
lı: Bâzı menbâlarda “Görgü”, 
“ Gorgu” tahriflerine tesadüf edi
lir) 19, 30 

Giorgi /  Corci “Dokuzuncu—
Gorgu —  Bk.: Giorgi/Corci “İkin

ci— ”. (1012 =  1604 de Birinci 
Abbâs’a tâbiiyetini arzeden Kar- 
thli kralı: Şâh-Abbâs’ın kayna
tası olan bu Gürcü hükümdar- 
cığına Osmanlı menbâlannda 
“Simon-oğlu Gorkin/Görkin” de
nir) 233 

Giuliani “Biagio— ” —  (1055 =  1645 
Girit seferinde Hanya’nın şima- 
ligarbîsindeki Ayatodori adasın
da Liman kalesinin Venedikli 
muhâfızı) 396 

Goes “Baron de— ” —  (Köprülüzâde 
Fâzıl Ahmed Paşa’nın üjvar/ 
Uyvar seferinde sulh istemeye 
gelen Avusturya mufahhaslann- 
dan) 431
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Sayfa
Gorgu —  Bk.: Gioı-gi/ Gorei “İkin

ci— ”
Gorkin “Siraon-oğlu— ” —  Bk.: Gior- 

gi/Corgi “Dokuzuncu—
Gouvea “Antonio de— ” —  (İspanya 

ve Portekiz kı-alı Üçüncü Phi' 
lipPe nâmına Birinci Abbâs’a el-

Sayfa
“Çelebi/Güzelce/İstanköylü—  

Güzelce-Mahmud Paşa —  Bk.: Mah- 
nıud Paşa “Güzelce—

H

çilikle gelen papas) 222
Gökdereli-zâde Efendi (Dördüncü 

Murad’ın Revân seferinde idâm 
edilen ulemâdan: Kayseri kadısı) 363 

Görkin “Simon-oğlu— ” —  B k.: Giorgi/ 
Corci “Dokuzuncu—

Gratiani (İkinci Osman devrinde i-
hânet eden Boğdan voyvodası) 277,

278
Gregoire “On-üçüncü— ” —  (İsmine 

izâfe edilen “Gr%orien” takvim 
ıslâhatını yaptırmış olmakla 
meşhur Papa) 61

Grof — Bk.; Hardek “Graf von— ”. 
Gubârî Efendi (İkinci Osman ve Bi

rinci Mustafa devirlerinde İstan
bul ISTâkîb-ül'Eşrâfı) 301 

Guillaume d'Orange “Üçüncü— ” —
(İngiltere krallarından) 483

Guilleragues “Kont Joseçph de— ” —  
(Dördüncü Mehmet devrinde 
Fransız elçilerinden) 449

Gûne-Han “Emîr— ” —  (1013 =  1604 
de Revân kalesi sukut ettiği za' 
man tâyin edilen Safavî valisi: 
Dördüncü Mıırad’a Revân kalesi' 
ni teslim edip Osmanh hizmetine 
giren meşhur Emîr-Gûne'(^lu 
Tahmâsbkııli-Han’ın babasıdır 
ve Kaçarlulardandır) 233, 264
Bk.: Tahmâsb-kuli-Han “Emîr' 
Gûne'oğhı— ”,

Gülnûş-Sultan —  Bk.: Emet-Ullâh 
Güluûş'Sultan.

Gümüş-zâde Mustafa-Çelebi —  Bk.: 
Mustafa-Çelebi “Gümüş-zâde—  

Gürcü-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hüseyn 
Paşa “Gürcü—

Gürcü-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 
Paşa “Hadım/Gürcü—

Gürcü-Nebî —  Bk.: Nebî /  Abd-ün'
Nebi “Gürcü— ”.

Güzelce-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa

Hâbil Efendi “Bursah—” —  (Üçüncü 
Mehmet ve Bilinci Ahmed devir' 
lerinde Budin kadısı: Zsitvatorok 
sulbünde Osmanlı murahhasla
rından) 215, 246 

Haccâc-ı-Zâlim (Hicretin birinci as' 
ruıda Emevîlerin müdhiş zulüm
leriyle meşhur Hicaz ve Irak va
lisi) 344 

Hacı-AbdürraMm Efendi —  Bk.: Ab- 
dürrahim Efendi “Adanalı /  Ha
cı—

Hacı-Ali —  Bk.; Ali “Hacı— ”.
Hacı-Ali Paşa —  Bk.; Ali Pasa “Ça

lık/Hacı— ”.
Hacı-Bektaş (Yeniçeri-ocağının pîri 

saj'ilan büyük velî ve tarikat 
müessisi). 317
Bk.: C. 1.

Hacı Bey /  Paşa “ Sultan-zâde— ” —  
(1015 =  1607 de Kalender-oğlu’na 
mağlııb olan Saruhan beyi: Ka- 
nunî’nin oğullandan şehzade 
Mehmed’in kızı Hümâ'Şâh-Snl- 
ta’ın Dâmâd-Eerhad Paşa’dan 
olan oğludur) 248

Hacı-Bey-zâde Ahmed Paşa —  Bk. : 
Ahmed Paşa “Hacı-Bey-zâde—  

Hacı-Feyzullâlı Efendi —  B k.: Fey- 
zullâh Efendi “Erzurumlu Sey 
yid Hacı— ”.

Hacı-Giray “İkinci — ” —  (Kırım 
hanlarından) 456

Hacı-Halife —  Bk.: Mustafa-Çelebi 
“KâtiP-Çelebi/Hacı-Halîfe—  

Hacı-Hüseyn Paşa —  B k.: Hüseyn 
Paşa “Mezemorta/Hacı— ” . 

Hacı-lbrahim Paşa —  Bk.: İbrahim 
Efendi/Paşa “Hacir-” .

Hacı-Kalfa —  Bk.: Mustafa-Çelebi 
“Kâtip-Çelebi/Hacı-Halîfe— ”. 

HacrMnstafa Ağa — Bk,: Mustafa 
“Hacı— ”.

Hacı Paşa —  Bk.: Hacı Bey /  Pasa 
“ Sultan-zâde— ”.

F. ; 33



514 O S M A N L I  T A R İ H Î ENDEKSLBK

Sayfa
Hacı-Sefer Paşa —  Bk.; Sefer Paşa 

“Haeı/Köse—
Hacı-Selim-Giray —  Bk.; Selim-Giray 

“Birinci/Hacı— ”.
Hadım-Abmed Paşa —  B k.: Ahmed 

Paşa “Hadım Hafız—
Hadım-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa 

“Hadım—
Hadım-Cafer Paşa —  Bk.: Ca’fer Pa

şa “Hadım— ”,
Hadım Hâfız-Ahmed Paşa —  Bk.: 

Ahmed Paşa “Hadım Hafız—  
Hadım-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan 

Paşa “Hadiim—
Hadım-Husrev Paşa —  Bk.; Husrev 

Paşa “Hadım— ” .
Hadım-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 

Paşa “Hadım—”.
Hadım-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 

Paşa “Hadım/Gürcü—
Hadım-Mesih Paşa —  Bk.: Mesiİı 

Paşa “Hadım— ”.
Hadım-Sinan Paşa —  Bk.: Sinan 

Paşa “Hadım— ”.
Hadım-Süleyman Paşa —  Bk.; Süley

man Paşa “Hadım— ”.
Hadım-Yusuf Paşa —  Bk.: Yusuf 

Paşa “Hadım— ”.
Hadice Muazzez Hanım (İkinci Ah-

med’in anası) 390, 472
Hâfız-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 

Paşa “Hadım Hafız— ”.
Hâfız-Ahmed Paşa “Miiezzin zâde— ”

Bk.: Ahmed Paşa “Müezzin'zâde 
Hafız— ”.

Hâfız-Mehmet —  Bk.; Mehmet “Ha
fız— ”.

Hâfız Paşa —  Bk. Ahmed Paşa “Mü' 
ezzin-zâde Hâfız— ”.

Halef-Han (Dördüncü Murad’m Bağ- 
dad fethinde Safavîlerîn müda
faa kumandam) 378, 379 

Halıcı-zâde /  oğlu Mustafa Paşa —
Bk.: Mustafa Paşa “Halıci'zâ' 
de— ”.

Hâlid “Hazret'i—” —  Bk.: Ebu'Ey- 
yûb-il'Ensârî.,

Halil İkinci — ” (Irâkayn seferinde 
Osmanlı tâbiyyetine giren Şir- 
vanşahlardau: Der'bendiyye sülâ' 
lesindendir) 15

S a y fa

Bk.; C. 2.
Halil ‘‘Uzun— ”. (Üçüncü Mehmet 

devrinde İstanbul’un Devşirme 
idaresine karşı ısyân edip Ana
dolu’da saltanatını ilân eden Ka
ra‘Yazıcı’nın ümerâsından; “Ta- 
vil'Bölükbaşı” da denir; bunun 
kai-deşi Meymun da Celâli reisle' 
riııdeıİdir) ‘ 195, 219, 242, 252 
Bk.; Abdülhalim Bey “Kara'Ya- 
zıeı— ” ve Meymun.

Halil Ağa (1025 =  1616 Erivan mu
hasarasında Vezir-i-a’zam ve Sei” 
dâr-i'Ekrem Öküz/Kara Mehmet 
Paşa’mıı Birinci Abbâs’a gönder
diği elçi) 264 

Halil Ağa /  Paşa (1046=1637 de Baş- 
Emîvâhnr : Bir müddet sonra 
vezir olmuştur) 370, 380, 381 

Halil Paşa (1012 =  1603 de şehid o'
lan Ahıska valisi) 224r

Hali’l Paşa (Birinci Ahmed, Birinci 
Mustafa, İkinci Osman ve Dör
düncü Murad devirlerinde iki de- 
l'a Vezir'i-a’zam olan ermeni 
dönmesi: Dört defa da Kapdan-ı- 
deryâlıa:! vardır) 259, 264 - 266, 
274 ' 276, 282, 297, 316, 329, 335,

337, 339
Halil Paşa “Boşnak /  Dâmâd— ” (Ü- 

çüncü Mehmet devri Kapdan-r 
deıyâlarından: İki defa Sadâret' 
Kaymakamlığı da vardır) 192, 201,

20T
Halil Paşa “Demir'kazık— ” —  (1039 

=  1630 da Sivas ve ondan sonra 
da Diyarbekir ve Erzurum va
liliklerinde bulunan Bolulu bey
lerbeyi) 345, 346, 349, 357, 362, 363 

Halil Paşa “Koca— ” —  (Dördüncü 
Mehmet ve İkinci Süleyman de
virleri valilerinden; Mora Ser
askerliğinde de bulunmuştur) 441,

458, 460, 470, 472- 
Hali] Paşa “Köse— ” —  (İkinci Ah

med ve İkinci Mustafa devirleri 
Baş-defterdarlarmdan: Daha 
sonraları valiliklerde bulunmuş
tur) 488- 

Halim-Sâh —  Bk.: Abdülhalim Bey 
“Ka f a - Ya z 1 c 1—
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Sayfa
Hâmici Mahmud Efendi “ Konyalı—  ”

—  (İkinci Selim ve Üçüncü Mu- 
i'ad devirleri Şeyh-ül-İslânıların- 
dan: Meşhur Ebussuûd Efendi’- 
niıı haletidir; “Çivi-zâde'dâmâdı” 
lâkabiyle de amhr). 1, 2

Hamze-Mirzâ (Safavî hükümdarı Mu- 
ham-Kalender'uğı-ıısu’na yatak- 
gılık eden siijâhi) 319

Hamze-Çelebi /  Paşa (Üçüncü Murad 
ve Üçüncü Mehmet devirleri Ni- 
şancılaa-mdan) 164

Hamze-Mirzâ (Safavî hükümdarı Mu- 
hammed Hudâbende’nin oğln ve 
veliahdi: 986=1578 Şark sefe
rinde anasıyla beraber OsmanlI
lara karşı harbeden bn ()>reııse 
Osmanlı menbâlarında umumi
yetle “Şâh-oğlu” ve “Koç-kapaiı” 
denir; bâzan “ Snltan” ünvaniyle 
de anılır) 34, 35, 78, 81, 84, 85, 87, 
93, 95, 96, 99-103, 114, 160, 178, 256

Hamze-Nigârî “Mîr— ” —  (Amasya’
da medfıın Karabağlı velî: Tür
besi Kazak-Terekeme eemâatla- 
rının ziyaretgâhıdır) 77

Hân-Ahmed — Bk.: Ahmed “Hân—  
Handan-Sultan (Birinci Ahmed’in a" 

nası. Üçüncü Mehmed’in karısı) 118 
Hanım-Sultan-zâde Mehmet Bey —

Bk.: Mehmet Bey “Ahmed-Paşa- 
zâde /  Hanım-Sultan-zâde—  

Han-Muhammed (Dağıstan’da Kay
taklar beyi Usmi’nin oğlu) 29 
Bk.: TJsmi.

Hanzâde-Sultan (Birinci Ahmed’in 
kızı ve Dördüncü Murad devri 
Vezir-i-a’zamlarnıdan Bayram 
Paşa’nm karısı) 370

Hardek “Graf von— ” —  (Üçüncü 
Mtu=ad ve Üçüncü Mehmet de
virlerindeki seferde Avusturya 
kumandanlarından ; Osmanlı 
menbâlarında “ Graf =  Kont ” 
ünvânı şahıs ismi zannedilerek 
“Grof” diye bahsedilir) 131, 136 

Harebone “ William— ” —  (İngiltere 
kraliçesi Elisabeth’den Üçüncü 
Murad’a nâme getiren İngiliz tâ- 
cirleriıulen: Bir .müddet sonra

Sayfa
ilk İngiltere sefili olai'ak gelmiş
tir) 39, 64 

Haşan “Deli /  Batakçı— ” —  (Bük
reş civâi'indaki Kalugeran muha
rebesinde korkusundan kaçan 
dâr-ı bî'âr” Koca-Sinan Paşa’yı 
sa]3İanmış olduğu bataklıktan 
kurtarmış olduğu için “Batakçı” 
diye şöhret bulan nefeiO 152 

Haşan “Hazret-i— ” —  (Peygamber 
Efendimizin torunu, Hazreti Fâ' 
tıma ile Hazret-i Ali’nin oğlu ve 
Hazret'i Hüseyn’in kardeşi) 20 

Haşan “ Sultan— ” —  (Gîlân hüküm- 
darlaıindan Hân-Ahmed’in ba
bası) 120 
Bk.: Ahmed “Han— ”.

Haşan Ağa “ Amca—” —  (KöPrüIü- 
Mehmet Paşa’nm kardeşi ve İkin
ci Mustafa devri Vezir-i-a’zRm- 
larından Ameazâde-Hüseyn Pa' 
şa’nın babası) 482

Has-an Ağa “Kara— ” —  (Birinci Ah
med ve İkinci Osman devirleri 
V ezLr-i-a’zanılanndan Öküz/Ka
ra Mehmet Paşa’nın babası olan 
öküz nalbandı: İsminin Hüseyıı 
olduğu da rivayet edilir; oğluna 
“Öküz” denilmesi bunun san’a- 
tından kinayedir), 262

Haşan Ağa/Paşa “Deli— ” —  (Üçün
cü Mehmet devrinde İstanbul’un 
Devşirme idaresine karşı ısyân 
edip Anadolu’da saltanatını ilân 
eden meşhur Kara-Yazieı’nın 
kardeşi ve halefi: Sonradan Bos
na ve Tımışvar valiliklerinde 
bulunmuştur; “Celâlî-Haşan Pa
şa” şeklinde de anılır) 195, 203, 208,
' 212, 213, 219, 221, 222, 235, 242 

Haşan Bey (1001 =  1592 de Macaris
tan’da Gyula =  Göle sancak-be' 
yi) 124

Hasan-Can (Yavuz’un meşhur' nedî- 
ıni ve “Tâc-üt'tevârih” müellifi 
Şeyh-üMslâm Hoca-Sa’düddin 
Efendi’nin babası) 143, 196, 197 
Bk.: C. 2.

H’ san-Halîfe (1041=1632 ısyânmda 
parçalanan Yenieeri-ağası) 353

H a -n  Paşa (1025 =  1016 .la Kars
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Sayfa
muhâfızlığma tâyin edilen Maraş 
beylerbeyi) 263

Haşan Paşa (1033=1624 deki Kının, 
isyanını teskine me’mıır olan ve
zir) 330 

Haşan Paşa “Abaza Kara— ” — (Köi)- 
rülü-Mehmet Paşa’ya karşı ayak
lanan Anadolu valilerinin reisi, 
Haleb beylerbeyi) 414, 424-426 

Haşan Paşa “Alaca-illi /  Alaea-etli— ” 
(1009 =  1600 fethinde ilk Kanije 
beylerbeyi olan Arnavut devşir
mesi) 206 

Haşan Paşa “Çerkeş— ” —  (995 =  1578 
de Trabzon valisi) 106 

Haşan Paşa “Çerkeş— ” —  (1035 =
1625 de Karaman beylerbeyi) 333 

Haşan Paşa “Deli— ” —  Bk.: Haşan 
Ağa/Paşa “Deli— ”,

Haşan Paşa “Dudueu— ” —  (Dör
düncü Murad’ın Revan seferinde 
idâm edilen Mağnisa sancak-be- 
yi) 363

Haşan Paşa “Enişte— ”. —  (üçüncü 
Ahmed devri Vezir-i-a’zamla- 
rından: “ Silâhdar”, “Morali” ve 
“Dâmâd” lâkaplarıyla da anılır) 476 

Haşan Paşa “ Firârî— ” — (İkinci 
Mustafa devri valilerinden: “E- 
dime vak’asında âsiler tarafın
dan tstanbnl ' Kaymakamlığına 
seçilmiştir) 488

Haşan Paşa “ Gazi Tiryaki—  ” —  
(Meşhur Kanije müdâfii) 131, 150,
203, 204, 206, 209 - 212, 241, 2 ^ ,  

249, 250, 269 
Haşan Paşa “Hadım— ” —  (Üçüncü 

Mehmet devri Vezir-i-a’zamlann- 
dan: Üçüncü Mnrad devrinde 
muhtelif valiliklerde bulunmuş
tur) 88, n o , 120, 125, 164, 183, 185,

186, 202
Haşan Paşa “Kirli— ” — (üçüncü Mu- 

rad ve Üçüncü Mehmet devirleri 
valilerinden: 99İ6 =  1588 de Ana
dolu beylerbeyi) 110, 127, 170 
“Sicill-i-Osmâııî’de biri Anadolu 
ve biri de Rumeli beylerbeyi ol
mak üzere iki Kirli'Hasan Paşa’- 
dan bahsedilir”.

Sayfa
Haşan Paşa “Küçük— ” —  (Dördün

cü Murad’ın Bağdad fethinde o- 
ranııı beylerbeyliğine tâyin edilen 
Yeııieeri-ağası: Daha sonra muh
telif valiliklerde ve Rumeli bey
lerbeyliğinde bulunmuştur. —

380, 394, 395, 398, 400, 401, 403 
Haşan Paşa “ Nakkaş—  ” —  “Birinci 

Ahmed devri Kubbe-vezirlerin- 
den: Bir aralık Celâlîlere karşı 
serdârlıkla gönderilmişse de mağ- 
lûb olmuştur) 250

Haşan Paşa “Rizeli— ” —  (Birinci 
Ahmed, Birinci Mustafa ve İkin
ci Osman devirleri Baş-defterdar- 
lanndan) 275, 276, 277

Haşan Paşa “Rum—” —  (1097 =  1686 
da muhâfızlığında bulunduğu A- 
nadolu kalesini Venediklilere tes
lim ve iı-tidâd edip düşman hiz
metine giren hâin devşirme) 461 

Haşan Paşa “Saatçi— ” —  (1011 =  1603 
deki “Zorba ısyânı”nda azledilen 
Sadâret-Kaymakamı) 216

Haşan Paşa “ Sokullu-zâde/ Tavil-zâ- 
de— ” —  (Sokullu-Mehmet Pa- 
şa’nın oğlu: Muhtelif valiliklerde 
bulunmuş, bir iki defa da Ana
dolu ve Rumeli beylerbeyi olmuş' 
tur) 28, 34, 40, 44, 77, 104, 115, 
119, 130 - 132, 136, 147, 151, 158, 
167, 168. 171 - 174, 202, 203, 208,

212, 213
Haşan Paşa “Telli— ” —  (Üçüncü 

Murad devrinde Bosna valisi: Öz- 
demir-oğlu öldüğü zaman “Dağıs
tan güzeli” denilen dul kansı bu 
Haşan Paşa’ya verilmiştir) 30, 99, 

122 - 124, 127, 128 
Haşan Paşa “Tırnakçı— ” —  (Üçüncü 

Mehmet devri Yeniçeri'ağalann- 
dan Çerkes-Hasan Paşa: Ağa
lığından sonra Kubbe-vezirliğiy- 
le Bağdad valiliğinde bulunmuş
tur) ' 192, 203, 246 
B k,: Hüseyn Ağa/Paşa.

Haşan Paşa “Tiı vâki— ” —  Bk.: Ha
şan Paşa “Gazi Tiryaki— ”,

Haşan Paşa “Yemişçi— ” —  (Üçüncü 
Murad devri Yeniçeri-ağalaıin-
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Sayfa
(lan ve Üçüncü Mehmet devri Ve- 
ziı-i-a’zamlarından) 55, 134, 207, 208, 

210, 213-221, 224, 225, 398, 399 
Haşan Paşa “Yörük— ” — (‘ ‘Edirne 

vak’ası”nda âsilere karşı Ser-as- 
ker olan ihtiyar vezir) -189

Haseki-Mehmed Ağa —  Bk.: Mehmed 
Ağa “Haseki— ”.

Haydar (Hazret'i Ali’nin lâkabı) 311 
Bk,; Ali “Hazı-et-i—

Haydar Bey “ Canbnlât-oğhı —  ” — 
(Birinci Ahmed devrîndeki ısyâ- 
niyle nıeşhnr Caııbnlât-oğln Ali 
Paşa’nın amcası) 249

Haydar-Mirza (Safavî hükünıdan Bi
rinci Tahmâsb’ın beşinci oğhı : 
Babasının yerine şâh ilân edil
mişse de derhal öldürülmüştür) 7,

8, 14
Haydar-Mirzâ (Birinci Abbâs’ııı ye

deni ve maktul İran veliahdi 
Hamze-llirzâ’nın oğlu olup tİ- 
çüııeü Murad devrinde sulh ro' 
hînesi olarak İstanbul’a gönderi
len Safavî şehzâdesi) 114 - 116, 120, 

121, 127, 129, 160, 161, 223 
Haydar Paşa (Osmanlılann ilk Ab-

lıazya beylerbeyi) 27
Haydar Paşa “Çerkeş— ” —  (Üçüncü 

Murad devrindeki Şark seferine 
990 =  1582 tarihinde iştirâk eden 
Sivas beylerbeyi) 61, 66, 106, 110 
Bk.: Ali Paşa “Haydar-Paşa- 
zâde—

Haydar-Paşa-zâde Ali Paşa —  Bk.:
Ali Paşa “Haydar-Paşa'zâde—  

Hayrüddiîi-Çavuş (Kuyuou-Murad Pa- 
•şa’nın 1019 =  1610 Şark seferin
de Birinci Abbâs’a gönderdiği 
elçi) 254

Hayrüddin Paşa —  Bk,; Barbaros. 
Hayzer-Ceneral —  Bk. Heisler Gre- 

nlral—
Hazret-i Ali —  Bk.: Ali“Hazret-i— ”. 
Hazret-i Fâtıma —  Bk.: Fâtıma “Haz

ret-i— ”.
Hazret-i Hâlid —  B k.: Ebu-Eyyûb-il- 

Ensârî
Hazret-i Haşan —  Bk.: Haşan “Haz

ret-i— ”.

Sayfu
Hazrefc-i Ömer —  Bk.; Ömer “Haz

ret-i— ”.
Heisler Geîieral— ” (1101 =  1690 ha

rekâtında mağlûb edilen Avus
turyalIların Erdel kumandam: 
Osınanlı nıenbâlarında “Hayzer- 
General” denir). 470

Helene Zriny — Bk.; İlona /  Helene 
Zrinyi.

Helvacı-Yusuf Paşa —  B k.: Yusuf 
Paşa “Pala-bıyık/JTelvacı— ”.

Henri “Üçüncü — ” Bk.; Henri de 
Vîîlois.

Henri de Valois/Duc d'Anjou (Fran
sa ki'alı Dokuzuncu Charles’iu 
kardeşi; Türkiye’nin himayesiyle 
Lehistan kralı olduktan sonra 
kardeşinin ölümü üzerine Fran
sa’ya dönüp “Üçüncü Henii” is
miyle Fransa kralı olmuştur) 10, 11,

57
Hersek-Matyaş —  Bk.; Mathias “Ar

şidük— ”.
Hezâr-pâre Ahmed Paşa —  Bk.: Ah

med Paşa “HezârPâre— ”.
Hızır Bey “Türkmen— ” —  (Revan 

kalesini Dördüncü Murad’a teslim 
için .müdâfiler nâmına gönderi
len Safavî murahhası) 365 

Hızır-Çelebi (Üçüncü Murad devrin
de Lala-Mustafa Paşa’nııı Şark 
seferine iştirâk eden Tımar-def- 
tevdarı) 52 

Hızır Efendi “Yayabaşı-zâde llyas- 
oğlıı— ” —  (Haçova meydan mu- 
lıarebesiııde yüz müridiyle bera
ber şehid olan muhterem Ordu- 
vâızı) 175 

Hızır Paşa (1005=1596 da Karaman
beylerbeyi) 166, 167

Hızır Paşa “Dîvâne— ” —  (995=1587 
de Kars ve sonra Revan beyler
beyi) 278 

Hızır-Paşa-zâde Mehmet Paşa —  Bk.: 
Mehmet Paşa “Hızır-Paşa-zâde— ”, 

Hikmetî-Çelebi (Özdemir-oğlu Osman 
Paşa’nııı ölüm hastalığında ordu 
Reîs'ül-etıbbâsı) 97 

Himâr-zâde Bk.: Metmet Paşa “Hi' 
.•:rır-zâde/Ammâr'zâde—” .
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Sayfa
Hippolyte Aldoprandini —  Bk.: Cle' 

ment “Sekizinci—
Hoca-Alİ! Paşa —  Bk.; Ali Paşa “Ara

bacı— ”. ^
Hoca-Efendi — Bk.: Mehmet Sa’düd- 

din Efendi “Hoca— ”.
Hoca-Mehmet Sa’dtiddin Efendi —

Bk.: Mehmet Sa’düddiiı Efendi 
“Hoca— ”.

Hoca-Ömer Efendi —  Bk,: Ömer E- 
fendi “Hoca— ”.

Hoca Paşa —  Bk.: Üveys Paşa “Ka
ra— ”.

Hoca-Sa’düddin Efendi —  Bk.: Meh
met Sa’düddin Efendi “Hoca—  

Hoca-Sa’düddin-zâde Abd-ül-Aziz E- 
fendi —  Bk.: Abd-ül-Aziz Efen
di “Hoca-Sa’diiddin-zâde—  

Hoca-Sa'düddin-zâde Hacı Mehmet 
Es’ad Efendi —  Bk.: Mehmet 
Es’ad Etendi “Hoca-Sa’diiddiır 
zâde Hacı— ”.

Hoca-Sa’düddin-zâde Mehmet-Çelebi 
Efendi —  Bk.: Mehmet-Çelebi E- 
fendi “Hoca-Sa’düddin-zâde— ”. 

Hoca-Sa"düddin-zâde Sâlilı Mehmed 
Efendi — Bk,: Salih Mehmed E- 
fendi “Hoea-Sa’düddin-zâde— ”. 

Hoca-zâde Abdullah-Çelebi' —  Bk.: 
Abdullah-Çelebi “Hoca-zâde— ”. 

Hofmann (Dördüncü Mehmet devrin
de Almanya/Avustnrya elçilerin
den) 451 

Hohenlohe “Kont Wolf von— ” —  
(1074=1664 harekâtında Avus
turya knmandanı) 432 

Horoz-Memi —  Bk.: Menü “Horoz—” , 
Hristo (“Tezkiret-ül-bünyân” mukad

dimesine göre Mi’mar Sinan’ın 
babası) 107 

Hudâbende-Muhammed —  B k.: Mu- 
hammed Hudâbende.

Hudâvendigâr (Birinci Mnrad’ın lâ
kabı) 1 
Bk.: Murad “Birinci— ”.

Hudâverdi /  Hudâvirdi (Târih-i Â- 
lem-ârây-ı Abbâsî”ye göre Sa.favî 
veliahdi Hamze-Mirzâ’nın kaatili) 103 
Bk.: Cûdi.

Hurrem-Snltan (Kanunî’nin meşhur 
karısı ve Mihrimah-Sııltan'la İ-

Sayfa
kinci Sel*m’in anası) 13

Husrev (İran’ın Sâsânî hükümdarla
rından HusrevPeıvîz: “ Kasr'i 
Şîrîn” sevgilisi Şîrîn için yaktır
mış olduğu hakkında bir halk an’- 
anesi vardır) 348
Bk.: Şîrîn.

Husrev Ağa (Sokullu-Mehmet Paşa’-
nın kethudâsı) 28

Husrev-Hân-ı bî-emân —  Bk.: Hus
rev Paşa “Boşnak— ”

Husrev Paşa “ Boşnak—  ” Dör
düncü Mnrad devri Veziı-i-a’zanı- 
larııulan: Iranlılarca “Husrev 
Hâin bî-e.mân” diye anılır) 332, 336, 

339 - 353, 355, 371 
Husrev Paşa “ Hadım— ” —  (Üçüncü 

Murad, Üçüncü Mehmed ve Bi
rinci Ahmed devirleri valilerin
den: 1011 =  1602 de Celâlilere 
karşı serdâr olmuştur) 213, 239

Husrev Paşa “Köse— ” — (Üçüncü 
Murad devrindeki Şark seferinde 
Van ve sonra Diyarbekir beyler- 
bejd) 14, 21, 36,' 53, 104

Hüdâyî Efendi “Şeyh— ” — Bk.: Mah- 
mud Hüdâyî Efendi “Şeyh— ”.

Hüsâm “Koca— ” —  (Üçüncü Murad 
devrindeki seferlere iştii'âk eden 
Kanunî devri cengâverlerin- 
den) 131

Hüsâmüddin Efendi “Kara-Çelebi zâ- 
de— —  (Kara-Çelebi-zâde Abd- 
ül-Aziz Efendi’nin babası Rume
li Kazaskerlerinden) 423 

Hüsâmüddin-Tâcir (999 =  1591 de İs
tanbul’a gelen Gîlâu elcisi) 120, 121 

Hüseyn “Fetvâcı— ” —  (Dördüncü 
Mehmed’i deviı-en askerî isyanın 
ele-başılarından) 463 

Hüseyn “Ma’n oğlu Mîr—” —  (1045 
1635 - de idâm edilen âsi Lübnan 
emîri Ma’ıi'oğlu Eahrüddin’in 
Enderun’da terbiye edilen küçük 
oğlu) 362 
Bk.: Mes’ud “Ma’n-oglu Mîr— ”. 

Hüseyn “Şehzâde— ” —  (Birinci Ah- 
med’in küçük yaşta ölen oğulla
rından) 269 

Hüseyn Ağa (1011 =  1603 de Yeniçe- 
ri-ocağı Tnrnacı-başısı) 219
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Sayfa
Hüsejra Ağa (1023 =  1614 de Bostan- 

eıbaşı) 261
Büseyn Ağa (Birinci Ahmed devrin

deki isyâuiyle meşhur Caubulât- 
oğlu Ali Paşanın kethüdası) 249 

Büseyn Ağa (1055=1645 Giıid se
ferine iştirak eden Kapuenlar' 
kethüdası) 398

Hüseyn Ağa/ Paşa (1014 =  1605 de 
Yeniçeriağası ve daha sonra 
Adana ve Haleb beylerbeyi; Tır' 
nakçrHasan Paşa’nın kardeşi
dir) 237, 246 
Bk.: Haşan Paşa “ Tırnakçı—

Büseyn Ali Beg Bayatlı (Birinci Ab- 
bas’ın Osmanlılar aleyhine el
birliği te’niin etmek için Avru- 
;l>a’3'a gönderdiği elçi) 222

■Hüseyn Bey (986 =  1578 Şark sefe
rinde Gori sancak-beyi) 32 

Hüseyn Bey “Boyalı— ” —  (1003 =
1595 de Sirem alaybeyi) 153

Hüseyn Efendi “Ahizâde— ’ (Dör
düncü Murad devrinde idam edi
len Şeyh-ül-İslâm Şohid-Hüseyn 
Efendi)' 352, 358

Hüseyn Efendi “Cinci-Hoca— ” —  
(Sultan İbrahim devrinin fevka
lâde nttfuziyle meşhnr efsnncn- 
sn: Safranboluhı Mehmet-Çeleb: 
isminde birinin oğludur; “Hâce-i 
Sultanî” pâyesiyle Anadolu Ka
zaskerliğine kadar yükselmiştir) 391, 

392, 394, 399, 403, *410, 413 
Hüseyn Efendi “Kefeli— ” —  (Kı

rım ulemâsından) 136 
Hüseyn-Halîfe (Üçüncü Mehmet dev

rindeki “Zorba isyânı”nm reisle
rinden) 216 

Hüseyn-Han (1040=1629 da Safavî- 
lerin Loristan valisi) 347, 348, 380 

Hüseyn-Han “Solak— ” —  (986 =  1578 
Şark seferinde Osmanhlarla harb
eden Safavî ümerâsından: Dînâ- 
ver valisi) 34 

Hüseyn-if-Yezdî (İran’la akdedilen 
3021=1612 İstanbul sulbünde Sa- 
favî murahhaslarından) 257 

Hüseyn-kuli-Sultan ( Özdemir-oğlu 
Osman Paşa’nıu Azerbaycan se
ferinde Safavîlerin Tebriz nıuhâ-

Sayfa
fızı: Azerbaycan valisi Feth-oğlu 
Alikuli-Han’ın kardeşidir) 86, 87 

Hüseyn-oğlu İshak —  Bk.: İshak “Hü- 
sej'n-oğlu—

Hüseyn Paşa (1003=1595 de Niğbolu 
muhafızı) 151

Hüseyn Paşa (Üçüncü Mehmet dev
rinde Kara'Yazıcı isyanını bas
tırmak üzere Anadolu müfettiş
liğine gönderilen Habeş beylerbe
yi : Amasya eşrâfından Budak 
Bey’in oğuludmO 195, 200, 201

Hüseyn Paşa —  Bk.: Hüseyn Ağa/ 
Paşa.

Hüseyn Paşa “Amcazade /  Sarhoş— ”
—  (İkinci Mustafa devri Vezir-i- 
a’zamlarından: Deryâ-kapdanlı- 
ğında da bulunmuştur) 476-478, 481- 

483, 486, 488 
Hüseyn Paşa “Balıkesirli— ” (10] 5 

=  1607 de Kalender-oğlu isyanı
nı tenkile me’mnr oluP Nif civa
rında mağlûb olan Anadolu bey
lerbeyi) 248 

Hüseyn Paşa “Banyalukah/Maryol— ”
~  (1037 =  1628 de Ktıbbe-ve
zirlerinden) 339 

Hüseyn Paşa “Bodur— ” —  (986 =  1578 
lı~an harekâtına iştirak eden va- 
lileı^en Bağdad beylerbeyi) 34 

Hüseyn Paşa “Canbulat-oğlu— ” —  
(1014 =  1605 de Halep beylerbeyi 
ve aileye adını veren Kilis beyi 
Canbulat'ibni-Kaasım’ın oğlu; Bu 
Hüseyn Paşa’nın Şark serdârı Ca- 
ğal-oğlu Sinan Paşa tarafından 
haksız olarak idamı, yeğe
ni Ali Paşa’nın isyânıııa sebeb 
olmuş ve bu meşhur Canbulat oğ- 
lu isyanı Şimâlî-Suriye’nin bir a- 
ralık OsmanlI hâkimiyyetinden 
ayrılmasıyla neticelenmiştir) 240 
Bk.: Ali Paşa “Canbulat-oğlu— ”, 

Hüseyn Paşa “Dişlenk— ” —  (Üçünfü 
Mnrad Devri Veziri-a’zamların- 
dan Kaııijeli-Siyavuş Paşanın 
Bilinci Ahmed devrinden itiba
ren Anadolu beylerbeyi ve Haleb 
.valisi olan kardeşi) 250, 332, 337 

Hüseyn Paşa “Gazi Deli— ” —  (SuP 
tr.-.ı İbrahim ve Dördüncü Meh-
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Sayfa
met devirlerinde Girid’in şanlı 
serdârı; Dördüncü Mıırad ve !Sul- 
tan İbrahim devirlerinde iki defa 
Deıyâ-kapdanlığı ve Dördüncü 
Mehmet devrinde altı günlük bir 
sadâreti de vardır; “Deli” lâkabı 
fevkalâde cfeâreti ve şecâatin- 
dendir) 400'403, 405-407, 411, 413, 
415, 416, 420, 421, 425, 426, 429, 437,

440
Hüseyn Paşa “Gürcü— ” — (Meşhur 

âsi Abaza Paşa’nm kaynatası; 
Damadından evvel Erznmm bey
lerbeyliğinde bulunmuştur; Bi
rinci Mustafa devri Vezir‘i-a’-  
zamlarındaıı Gürcü Hadım-jVIeh- 
met Paşa’nm kardeşidir) 316

Hüseyn Paşa “Kör— ” —  (Dördüncü 
Mehmet devri valilerinden: A- 
nadolu beylerbeyliğinde ve Le
histan serdârlığında da bulun
muştur; Abazadır) 447 

Hüseyn Paşa “Küçük— ” —  (1036=
1627 de idâm edilen Adana bey- 
lei'beyi) 337

Hüseyn Paşa — “Mere— ” —  (Birinci 
Mustafa’nın ikinci saltanat devri 
Vezir-i-a’zamlarmdan Türkçe bil' 
mediği rivayet edilen Arnavut) 313, 

314, 321 -  323, 330 
Hüseyn Paşa “Mezemorto/Haeı— ” — 

(ikinci Süleyman ve İkinci ilus' 
tafa devirlerinde iki defa Kap' 
dan-ı-deryâ olan büyük denizci: 
“Mezemorto” lâkabı Venediklile' 
liu takdıkları “Mezzomorto’Man 
mnharreftir) 477, 478, 486

Hüseyn Paşa “Müneccim— ” —  (993
=1585 de Trabzon valisi) 95

Hüseyn Paşa “Nasuh-Paşa-zâde— ” —  
(Bii’inci Ahmed devri Vezir-i' 
a’zamlarından Nasuh Pa.şa’nın oğ' 
lu : Budin, Eızıırum ve Haleb va
lilikleri vardır) 369, 390, 391 

Hüseyn Paşa “ Ohrili— ” —  (İkinci 
Osman devri Vezir'i'a’zanıların- 
dan) 280, 285, 286, 289, 300, 306-308 

Hüseyn Paşa “ San— ” —  (Dördüncü 
Mehmet devri valilerinden: Aba' 
zadır) 442, 443 

Hüseyn Paşa “San— ” —  (1100=1689

Sayfa
<ta Vidin muhafızı: Boşnaktır) 467 

Hdseyn Paşa ‘-Topal”-------- (İkinci Sü
leyman, İkinci. Ahmed ve İkinci 
Mustafa devirleri valilerinden) 479

Ispanakçı-ismail Paşa —  Bk.: İsmail 
Paşa “Kara'j'ilan-oğlu Ispanak'

İbni-Keınal (Kamını devrinin büj’ük 
ve ıneşhıır Şeyh-ül'İslâmı Kemal
paşa-zâde Şemsüddin Ahmed'Çe- 
lebi Efendi’nin lâkabı; “Kemal- 
Paşa'zâde” şeklinde de kullanı
lır)’ 155, 201 
Bk.: C. 2.

İbrahim “Sultan— ” —  (Osmanlı Pâ' 
dişahlarından; Bu isimde başka 
pâdişâh olmadığı için rakamı 
yoktur) 257, 263, 269, 270, 301, 325,
353, :m ,  384, 387-394, 398, 399, 401, 
403, 404, 407 410, 412, 414, 43C, 464,

465, 472,
İbrahim “Şehzâde— ” —  (İkinci Ah'

ıned’in oğlu) 489
İbrahim Ağa (İkinci Mustafa devri

nin sonlarında Cebeci-başı) 488 
İbrahİTO Bey (Osmanlı ])âdişahlai'inın

zümrütlü talıtını yapan kuyumcu) 89 
İbrahim Bey (Biı-inci Mustafa ve 

Dördüncü Murad devirlerindeki 
isyâııiyle meşhur Abaza Paşa’nm 
oğlu) 340

İbrahim Bey “Pîrî-Paşa-zâde—” —  
(Üçüncü ]\[ufad devrinde Şark se
ferine iştirak eden Adana beyi:
R aınazan-oğullarıııdandır) 44
Bk.: İsmail Bey “Ramazan'oğlu—  

İbrahim-Çelebi (Sultan İbrahim dev- 
riij'de sâbık Kızlar'ağası Sünbü! 
Ağa’yı Hacc’e götürürken korsan 
baskınına uğraması Girid seferi' 
nin aç-ılmasına sebeb. olan gemi
nin ka]Kİanı)  ̂ 393 

İbrahim Efendi —  “Peçevî— ” —  
“Meşhur Osmanlı müverrihi; 1003 
=  1595 deki Usturgon muharebe-
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Sayfa
sinde bulunmuştur) 150, 201, 220,

239, 241
Bk.: “Müellifler” cedveli.

İbrahim Efendi /  Paşa “Hacı— ” —  
(üçüncü Murad ve Üçüncü Meh‘ 
met devirleri Baş-defterdarların- 
dan: Kubbe'vezirliğinde de bu
lunmuştur; meşbur Kara'Üveys 
Paşa’nın kardeşidir) 164, 202'204, 208 
Bk.: Üveys Paşa “Kara—  

İbrâbim-Han-ı Türkmânî (990 =  1582 
de elçilikle gelen İran’ın Kum 
valisi) 61, 62

İbrahim Paşa (1033 =  1624 deki Kı- 
TLıiı isyânında sevkedilen vezir 
Haşan Paşa’nın muâvini) 330

İbrahim Paşa (1057 =  1647 de azledi
len Bosna valisi) 403 

İbrahim Paşa “Çandarlı— ” —  (İkinci 
Bâyezid devri Vezir'i-a’zamla- 
rından) 159 
Bk.: C. 1.

İbrahim P ^a  “Çelebi/Kör— ” — (1100 
=1688 deki müdâfaasiyle meş' 
hur Eğriboz muhafızı: Daha son" 
ra Sofya muhafızlığında ve bâzı 
valiliklerde bulunmuştur) 467

İbrahim Paşa “Dâmâd— ” —  (Üçüncü 
Mehmet devri Vezir-i'a’zamların- 
dan: Üçüncü Murad’ın kızların
dan Ayşe-Sultan’ın kocasıdır) 58, 
88 - 90, 113, 142, 144 - 146, 148, 
155, 156, 160, 163, 164, 169, 171, 

174 - 178, 180, 181, 183, 191-193, 
196, 199, 203, 206, 207 

İbrahim Paşa “Dîvâne /  Deli— ” —  
(Üçüncü Muvad devrinde nüfu' 
ziyle meşhur Harem-kâhyası 
Canfedâ-kâdın’m kardeşi. Diyar" 
bekir beylerbeyi) 120

İbrahim Pa^a “Esmâ-Han-Sultan-zâ- 
de— ” —  (Sokullu’nun bu sultan
dan olaiı oğlu Kapucu'başılıkla 
bâzı valiliklerde bulunmuştur) 48 

İbrahim Pasa “Hacı— ” —  B k.: İbra
him Efendi/Paşa “Hacı—  

fbrahim  ̂Paşa “Kara—” —  (Dördüncü 
Mehmet devri Vezir'i-a’zamlaa-m- 
dan: Merzifonlu Kara" Mustafa 
Paşa’ııın halefidir; “Kara-Kethu- 
dâ” lâkabiyle de anılır) 447, 460,

Sayfa
461, 464

İbrahim Paşa “Kara/ Şişman— ” —  
(Dördüncü Mehmet valilerinden: 
Lehlilere karşı sei'dârlığı da var

dır; Boşnaktır) 444 - 446 
İbrahim Paşa “Kör-hazinedar— ” —  

(Dördüncü Murad ve Sultan Ib' 
rahim, devirleri valilerinden) 390 

İbrahim Paşa “Makbûl/Frenk— ” —  
(Kanunî’nin meşhur Vezir-i'a’" 
zamı) 15, 36, 49, 58, 83, 88, 92, 194,

367
İbrahim Paşa “ Mısırh-oğlu—  ” —  

(Dördüncü Mehmet, İkinci Süley
man ve İkinci Ahmed devirleri 
Kapdan'i-deryâlarmdan) 476, 477,

479, 481 
İbrahim Paşa “Sarhoş— ”—  (Vezir i- 

a’zam Şâhin'oğlu Lala'Mehmet 
Paşa’nııı kızkardeşlerinden yeğe

ni ve sancak-beylerinden Arna- 
vnd Gazi Koca-Menii Bey’in oğlu: 
1014=1605 de Kanije beylerbe' 
yi) 241, 263

İbrahim Paşa “Şakşakî — ” —  (Ü- 
çüncü Mehmet dewinde Csanad =  
Çanad sancak-beyi. Birinci Ahmed 
devrinde Karadeniz muhâfızı) 187,

260
İbrahim Paşa “Şeytan /  Melek— ” —  

(Dördüncü Mehmet devri Baş- 
defterdarlanndan ve valileıin" 
den: Serdarlıkları da vardır; Bil
din müdâfaasındaki kahraman
lığından dolayı “Şeytan” lâkabı 
bir fermanla “Melek” şekline çev

rilmiştir) 446, *447, 4.58 - 461 
İbrahim Paşa “Uzun /  Koca— ” —  (1" 

kinci Viyana muhasarasındaki i- 
hâneti muvaffakiyetsizliğin en 
.mühim âmillerinden olan Arna" 
vut Budin valisi) 451, 453 - 456 

İbşir Paşa —  Bk.: Ibşir/lbşiı- Musta
fa Paşa.

İdris Bey /  Paşa (1003 =  1594 de Pa
pa kalesi sancak-beyi yahut bey
lerbeyi) 136 

İkbâli (İkinci Mustafa’nın şiir malı-
lası) 489

İkinci Ahmed —  Bk.; Ahmed “İkin
ci—
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Sayfa
ikinci Alezandre —  B.k.; Alexandr€ 

“ Lewaû'oğlıı İkinci—  
İkinci Bâyezid —  Bk.; Bâyezid “İ- 

kinci— ”, 
İkinci Canibek-G-iray —  B k.: Canibek/ 

Canibeg-Giray “İkinci—  
İkinci Gazi-Griray —  Bk.: Gazi-Giray 

“İkinci— ” . 
İkinci G-iorgi /  Corci —  Bk.: Giorgri/ 

Corci “İkinci— ”. 
İkinci Hacı-Giray —  Bk.; Hacı-Giray 

“İkinci— ”. 
İkinci Halil —  Bk.; Halil “İkinci— ”. 
İkinci Islâm-Giray —  B k.: Islâın-Gi' 

ray “İkinci—  
İkinci Ismâil —  Bk.; lsmâil-“lkinci— ”, 
İkinci Kayhosro/Keyhusrev —  Bk. : 

Kayhosro “İkinci— ”. 
İkinci Keyhusrev — Bk.: Kayhosro 

“İkinci— ”. 
İkinci Mahmnd — Bk.: Mahmud 

“İkinci— ”. 
İkinci Mehmet —  Bk.: Mehmet İkin-

cı-
İkinci Mehmet-Giray —  Bk.: Mehmet- 

Giray “İkinci— ”. 
İkinci Murad —  Bk.: Mnrad “İkin-

İkinci Mustafa —  Bk.; Mustafa “1- 
kinei—  

İkinci Osman —  Bk.: Osman “İkin
ci— ” . 

İkinci' PhöiPpe —  B k.: Philippe “1' 
kinci—  ”. 

İkinci Saâdet-Giray —  B k.: Saâdet- 
Giray “İkinci— ”.

İkinci Selim —  Bk.: Selim “İkinci— ”
İkiaıci Sigismond Auguste —  B k.: Si- 

giamond Auguste “İkinci— ”.
İkinci Süleyman —  Bk.: Süleyman “1" 

kinci—
İlâhî “Deli— ” —  (Dördüncü Murad 

devrinde Seydişehir ve Beyşehri 
taraflarına hâkim olan Sipahi zor' 
bası) 351

İlona Zrinyi /  Helene Zriny (Erdel 
prenseslerinden Rakoczy’nin ve 
ondan sonra da Orta'Maear kralı 
Enieric Thököly’nin karısı) 450, 485

İlyas-oğlu Hızır Efendi —  B k.: Hızır

Sayfa
Efendi “Yayabaşı-zâde İlyas-oğ' 
lu— ”.

İlyas Paşa “Solak-oğlu— ” —  (Dör
düncü Murad devrinde isyan edip 
Balıkesir’le Mağnisa havalisine 
hâkim olduktan sonra yakalanıp 
idânı edilen meşhur âsi) 355, 356,

369
İmâm-ı-A"zam (Hanefî mezhebinin 

şanlı müessisi Ebu'Hanîfe Nu’’ 
niân'İbni-Sâbit Hazretleri) 333, 335, 

348, 375, 380 
İmamkuli-Han-Kacarlu (986 =  1578 

Şark seferinde Safavîlerin Gence 
valisi) 22, 24, 31, 40, 42, 64-66 

İmâm Mûsâ-Kâzım —  Bk.: Mûsâ'Kâ- 
zmı “İmâm—

İmir-Han —  Bk. Emn-Han..
İnâyet-Giray (Dördüncü Murad dev

rinde isyân eden Kınm hanı) 370 
İnce-Kara (Kanije müdâfaasında Tif- 

yaki-Hasaıı Paşa’nın Topçu-başısı: 
Bunun bir lâkap olması lâzunge' 
lir) 211

İncili-Çavuş —  Bk.: Mustafa-Çavug 
“İncili— ”.

İncili-Mustafa-Çavuş —  Bk.: Musta- 
fa-Çavuş “İncili—

İnnocent “Onbirinci— ” (İkinci Viya
na muhasarası devrinde OsmanlI
lara karşı Avriıpa-Hıristiyanlığı- 
nı ayaklandırmağa çalışan papa) 454 

İpşir/ibşir Mustafa Paşa (Dördüncü 
Mehmet devri Veziı-i-a’zamlariıı- 
dan) 406, 419, 420, 425

Îsâ-Han Korçu-başı (Birinci Abbâs 
devlinde Safavî ümerâsından) 340 

îsâ Eûh-Ullâh —  Bk.: Ahmed “ Sakar- 
ya-şeyhi— ”.

İsfendiyar-oğlu Şemsi Paşa —  B k.: 
Şemsi Paşa “İsfendiyar-oğlu— ”. 

îshak “Hüseyn-oğlu— ” —  “Üçüncü 
Mehmet devrinde İstanbul’un dev
şirme idaresine karşı isyân edip 
Anadolu’da pâdişahlığjnı ilân eden. 
Kara-Yazıcı’nın ümerâsından) 195 
Bk.: Abdülhalim Bey “Kara-Ya- 
zıcı---”.

İshak Bey (1059 =  1649 da Kırşehir 
sancak-beyi) 414

Îskender-Çelebi (Kanunî devrinde Ye'
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Sayfa
ziı-i-a’zam Makbûl İbrahim Pa- 
şa’ııın şerrine uğrayarak Bağ- 
dad’da idâm edilen Baş-defter- 
dar; Zenginliği ve debdebesiyle 
meşhurdur) 49, 53, 127
Bk.: C. 2.

İskender Paşa (1025 =  1616 da Boğ- 
danlılara ve 1029 =  1620 de Leh" 
lilei'G kai-şı kazandığı zaferlerle 
meşhur Bosna valisi: Kanije mü- 
dât'ii Gazi'Hasan Paşanın kâhya' 
lığından yetişmedir) 263, 266, 277,

278
İskender-Paşa-zâde Ahmed Paşa —

Bk.: Ahmed Paşa “ Çerkes-is- 
kender-Paşa-zâde—” , ,

İskerlet-zâde —  Bk.: Mavrokordato 
Efendi.

İslâm-GIray ‘•İkinci— ” —  (Kırım
hanlarından) 73, 78, 80, 81

İsmail “Birinci— ” —  (Çaldıran’da Ya
vuz’a mağlûb olan Şâh-İsmâîl-i 
Safavî) 7, 13, 160
Bk.; C. 2.

İsmail “İkinci— ” —  (Safavî hüküm
darı Birinci Tahmâsb’m oğlu ve 
halefi) 8, 14, 17

İsmail Âsim Efendi —  “Küçük-Çele- 
bi-zâde— ” Bk.: Âsim Efendi 
“Küçük'Çelebi-zâde İsmail—

İsmail Bey “Ramazan-oğlu— ” —  (Ü- 
çüncü Murad devrinde Şark sefe' 
rine iştirak eden Adana beyi Pî- 
rî'Paşa-zâde İbrahim Bey’in Ko' 
zan =  Sis sancak-beyliğine tâyin 
edilen oğlu) 44

İsmâîl-Safavî —  Bk.; Ismâîl “Birin
ci— ”.

İsmâîl-Mirza —  Bk.: İsmâîl “İkinci— ”. 
İsmail Paşa “Boşnak /  Müfettiş— ” —  

(Dördüncü Mehmet devri valile
rinden ve vüzerâsından: Köprülü 
tarai'ıııdan müfettişliklerle Ana" • 
dolu’ya musallat edilmiş ve “Eş‘ 
kıyâ te’dibi” bahânesiyle bir se
nede 10-12 bin Türk kırdığı için 
“Müfettiş” lâkabiyle fena bir 
şöhret kazanmıştu') 426, 429, 435 

İsmail Paşa “Kara-yılan-oğlu Ispa- 
nakçı— ” — (Dördüncü Mehmet 
devrinde Mora Ser-askerlerinden:

Sayfa
Bâzı valiliklerde de bnlunannş- 
tur) 458, 461, 473

İsmail Paşa “Nişancı— ” —  (İkinci 
Süleyman devri Vezir-i-a’zamla- 
rından) 465

İsolani “Kont— ” —  (1011=1602 deki 
Istoni'i-Belgrad istirdadında ka
le muhafızı) 213 

İstanköylü-Ahmed Paşa —  B k.: Ah
med Paşa “Istanköjiü—  

İstanköylü-Ali Paşa —  Bk.: Ali Pa
şa “Çelebi/Güzelce/lstanköylü— ”. 

İstefan-kral —  Bk.: Zsigmond-Janos. 
İstvan Bathory —  Bk.: Bathoıy “İst" 

van/Etienne— ”.
İstvan Bocskay —  Bk.: Bocskay “İst* 

van— ”.
İstvan Korlath Bk.: Korlath “Ist-

van-
İvan Vasilyeviç “ Dördüncü—  ” —  

(XVI ncı asırda ilk defa olarak 
“Çar” ünvanını alan ve “Müdhiş- 
İvaıı =  İvan le Ter'rible” ismiyle 
de anılan Moskova büyük dukası) 10, 
Bk.: C. 2. ' 11

İvan Vasilyeviç “Üçüncü—-” — (XV  
inci asırda yaşayıp Rusya’nın te
şekkülünde âmil olduğu için 
“Büyük-İvan” denilen Moskova 
büyük-dukası) 9
Bk.: C. 2.

Jabel “Tectander von deı̂ — ” —  (Bi
rinci Abbâs nezdindeki Alman el
çilik kâtibi ve elçi vekili) 222 

Jacçıues Sobieski —  Bk.: Sobieski 
“Jacques— ”.

Jagellon (788=1386 tarihinde Lehis
tan kralı olan ve hânedânma is
mini veren Lituanya dukası) 9 

Jazlowiecki (XVI ncı asırda Jagel
lon hânedânı münkariz olunca 
Türkiye tarafından Lehistan 
tahtına namzed gösterilen asilzâ- 
delerden) 10 
B k.: Firley,

Jean “Üçüncü—” —  (XVI ncı asırda 
İsveç kralı: Karısı Cathefine 
“Jagellon” hanedanına mensub 
olduğu için bu hânedân münka-
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Sayfa
rız olduğu zaman Lehistan tahtı
na namzedliğiui koymuştur) 10 

Jean-Charles Brevko Chodkiewicz —
Bk. Chodkiewicz “Jean-Charles 
Borevko—

Jean Lescjmski —  Bk.: Leseynski 
“Jean— ”,

Jean Sobieski (ikinci Viyana muhâ- 
sarasında AvusturyalIlara yardmı 
eden meşhur Lehistan kralı) 441 -  

446, 454-457, 459, 460, 463, 484 
Jeremie Mogila (Birinci Ahmed dev

rinde Boğdan voyvodalarından : 
Osmanlı menbâlarında “Eremye” 
denir) 263

Jigmond-ı-lâîn —  Bk.: Bathoıy/Batt- 
hory “ Sgismond—

John Eyre “Sir— ” Bk.: Eyre “ Sir 
John— ”

Joseph de Guilleragues —  Bk.: Guille- 
ragues ‘'Kont JosePh de—

Joseph Maskovitch —  Bk.: Yusuf Pa
şa “ Silâhdar-”.

Jules Cesar (Eski Roma’nın meşhur 
kumandan ve diktatörü: “Julien” 
takvimi bunun adım taşır) 61 n.

K

Ka^bız-Molla (Kanunî devrinde dinî 
bir fitne çıkarmıya kalkışan Gür
cü dönmesi) 214 
Bk.: C. 2.

Kaba-Mustafa Efendi —  Bk.: Mus
tafa Efendi “Abu-l-Meyâmin—

Kaçar “ Muhanımed Ziyâd'oğlu—  ”
—  (Birinci Abbâs devrinde Sa- 
favî ümerâsından) 340

Kacarlu-İmamkuli-Han —  Bk.; tmanr 
kuli-Han “Kacarlu—

Kadı-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa “Ara
bacı— ”.

Kadı-Han (İran’la akdedilen 1021 =
1612 İstanbul sulhiinde Safavî 
murahhaslarından) 257, 262

Kadı-Mehmet —  Bk.: Mehmed Efendi 
“Kadı— ”.

Kadım /  Kadınım Ahmed Efendi —
B k.: Ahmed Efendi /  Kethüda 
“Kadım /  Kadınım— ”.

Kadi'zâde Ahmed Şemsüddin Efendi

Sayfa
—  Bk.: Ahmed Şemsüddin Efen
di “Kadızâde—

Kadı-zâde Ali Paşa — Bk.: Ali Pasa 
“Kadı-zâde—

Kadi'zâde Şemsüddin Efendi —  Bk,: 
Ahmed Şemsüddin Efendi “Kadı- 
zâde— ”.

Kalavun-Yusuf Paşa —  Bk.: Yusuf 
Paşa “Kalavuıı—

Kalaylıkoz - Ali Paşa — Bk.: Ali Paşa 
“Kalayhkoz—

Kalenderoğlu-Mehmet — Bk.: Meh- 
jııed Ağa “ Ankaralı Kalender- 
oğlu— ”

Kalın-dudak Mahmud —  Bk.: Mah- 
mud “Kalın-dudak— ”. 

Kamahk-Siyavuş Paşa —  Bk.: Siya- 
vnş Paşa “Kanıalık—

Kanber Ağa —  Bk.: Mehmet Kanber 
Ağa.

Kanijeli-Siyavuş Paşa —  Bk.: Siya- 
vuş Paşa “Kamalık—

Kanlu-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehıiıet 
Paşa “Kanlu—

Kantemir-Mirzâ /  Paşa “Arslanoğ- 
hı— ” —  (Genc-Osman’m Lehistan 
seferinde Özü beylerbeyliğine tâ
yin edilen NogayTatarlari beyi) 185, 

286, 290, 330 
Kanunî (Birinci Süleyman’ın lâkabı)

—  Bk.; Süleyman “Birinci— ”. 
Kaplan-Griray (Kirim hanı Birinci Se-

Unı-Giray’ın oğnllanndan) 479
Kaplan Mustafa Paşa (Dördüncü 

Mehmet devri Kapdan-rderyâla- 
rıudan: Muhtelif valiliklerde de 
bulunmuştur) 436, 441, 442

Kapucu-Musa Paşa —  Bk.: Musa Pa
şa “Kapııcu/Kara—

Kara-Ahmed Paşa —  Bk. : Ahmed Pa
şa “Kara— ” ,

Kara-Ahmed Sultan — Bk.: Ahmed- 
Snltan “Kara—

Kara-Ali — Bk.: Ali “Kara— ”.
Kara-Ali Ağa —  Bk.: Ali Ağa “Kırk- 

çeşmeli Kara—
Kara-Ali Bey —  Bk,: Ali Bey “Ka

ra— ”.
Kara-Ali Paşa “Kemankeş— ” —  Bk.:

Ali Paşa “Kemankeş Kara— ”.
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Sayfa
Karabaş Efendi (İkinci Osman’ın 

meşhur hocası Amasyalı-Ömer E" 
fendi’nin Mekke kadılığında bu
lunan kardeşi) 297 

Kara-Çavuş (Dördüncü Mehmed’in 
çocukluğunda Ağalar saltanatını 
k u r a n  Ocak zorbalanndan) 413 

Karaçavuş Mehmet Bey —  Bk.: Meh
met Bey “Karaçavuş— ”, 

Kara-Çelebi-zâde Abd-ül-Aztz Efendi
—  Bk.: Abd-ül-Aziz Efendi “Ka" 
i’a-Çelebi'zâde—

Kara-Çelebi-zâde Hüsâmeddin Efendi
—  Bk.: Hüsâmeddin Efendi “Ka- 
ra-Çelebi-zâde—

Kara-Davud Paşa —  Bk,: Davud Pa
şa “Kara—

Karaferyeli-Mehmet Bey —  Bk.: Meh
met Bey “Karafeıyeli—

Karahan “ Ûstaehı— ” (986 =  1578 
Şark seferinde Safavîlerin meşhur 
kumandanlarından ve Türkmen 
beylerinden) 22

Kara-Hasan Ağa —  Bk.; Haşan Ağa 
. “Kara—”.

Kara-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan Pa
şa “Abaza Kara—

Kara-Haydar-oğiu —  Bk.: Mehmet 
Bey ”Kara-Haydar'oğlu—  

Kara-Hüse3m Ağa —  Bk.,: Hüseyn 
Ağa “Kara— ”.

Kara-İbrahim Paşa —  Bk.: İbrahim 
Paşa “Kara—

Kara-ibrahim Paşa —  Bk.: İbrahim 
Paşa “Kara /  Şişman— ”, 

Karakaş-Ahmed —  Bk.: Ahmed “Ma
latyalI Karakaş—

Karakaş-Mehmet Paşa —  Bk.: Meh
met Paşa “Karakaş—

Kara-Kajrtas (Özdemir'oğlu Haşan 
Paşanın asker arasında uğurlu 
sayılan eeng atı) 82, 98

Kara-Kethudâ — B k,: İbrahim Pasa 
Kara— ”.

Karamânî-Mehmed Efendi —  Bk.:
Mehmed Efendi “Karamânî/Ka' 
ramânî-zâde— ”.

Karamânî-zâde Mehmet Paşa —  Bk. : 
Mehmet Paşa “Karamânî—”, 

Karamânî-zâde Mehmed Efendi —
Bk.: Mehmed Efendi “Karamânî/

Sayfa
Karamânî-zâde-

Kara-Mehmed Ağa: —  Bk.: Mehmed 
Ağa “Kara— ”.

Kara-Mehmet —  Bk.: Mehmet “Kara”. 
Kara-Mehmet Paşa —  B k,: Mehmet 

Paşa “Öküz/Kara— ”.
Kara-Murad Paşa —  B k.: Murad Pa

şa “Dev /  kara— ”.
Kara-Musa Paşa —  Bk.: Musa Paşa 

Kapucu /  Kara— ”,
Kara-Mustafa Paşa —  Bk.: Mustafa 

Paşa “Kara /  Lala— ”.
Kara-Mustafa Paşa —  Bk.: Mustafa 

Paşa “Kemankeş Kara— ”. 
Kara-Mustafa Paşa —  Bk.: Mustafa 

Paşa “Merzifonlu Kara— ”. 
Kara-Nişancı Mehmet Paşa —  Bk.: 

Mehmet Pasa “Kara-Nişaneı Bo
yalı— ”.

Kara-Ömer Ağa /  Paşa —  Bk.: Ömer 
Ağa /  Paşa “Kara—” ,.

Kara-pençe Osman —  Bk. : Osman 
Kara-Pençe— ”.

Kara-Said —  Bk.: Said “Sıvaslı Ka
ra— ”.

Kara-Şâhi'n-oğlu Rıdvan Paşa —  Bk,:
Eıdvan Paşa “Kara-Şâhin-oğlu— ”. 

Kara-Üveys Paşa —  Bk.: Üveys Pa
şa “Kara— ”.

Kara-Yazıcı Abdülhalim Bey —  Bk.: 
Abdülhalim Bey “Kara-Yazieı— ” , 

Kara-Yılan-oğlu Ispanakçı İsmail Pa- , 
şa —  Bk.: İsmail Paşa “Kara-yı- 
lan-oğln Ispanakçı— ”.

Karçakay-Han (1027=1618 harekâ
tında Safavî ordusuna kumanda 
eden Azerbaycan valisi: 1033 =
1624 de Bağdad’ı muhasara ve 
zabtetmiştir) 275, 327, 328

Karpos (İkinci Süleyman devrinde 
AvusturyalIlar tarafından “Ko- 
manova kralı” ilân edildikten son
ra Osınanlılar tarafından kazık
lanan Sıııiü seı^erdesi) 468, 469 

Kasım “ Şehzade—  ” —  (Bi
rinci Ahmed’in oğıülarnulan) 269, 

312, 325, 353, 366, 371, 387 
Kasım Beg (1024=1615 de İstanbul'a 

ipek haracı getiren Safavî el
çisi) 262 

Kasım Bey “Çerkeş — —  (987 =  1579
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Sayfa
da Tiflis muhafızı) 43

Kasım Paşa (1012=1603 de Vezir o- 
lan ve bir aralık Sadâret-Kayına' 
kanılığmda da bulunan Yeniçeri" 
ağası) 224, 230, 2 ^  .

Kasım-Sultan Avşarlu (1033 =  1624 
Safavî istilâsında İran’ın Musul 
valisi) 328

Katırcıoğlu Mehmet Paşa —  Bk. ;
Mehmet Paşa ”Katırci'oğlu—  

Kâtib-Cezmi —  Bk.: Cezmi “Kâtib— 
Kâtib-Çelebi —  Bk.: Mustafa-Çelebi 

“ Kâtib-Çelebi /  Hacı-Halîfe —  
Kavanoz-Ahmed Paşa —  B k.: Ahmed 

Paşa “Kavanoz/Nişaneı— ”.
Kayhosro /  Keyhusrev “İkinci— ” —  

(Çoruh boyundaki Samtskhe Hı
ristiyan atabeyliğinin bakiyyesi 
olan Altunkale beyliğinin son hü
kümdarı) 22 

Kayıtmış Bey “Muslu/ Musullu Türk
men oymağı beylerinden: Şeref- 
Hanlar denilen Bitlis kürt beyle
rinden “Şer'efnâme” müellifi Be
şinci Şeref'Han’ın anasının ba" 
basıdır) 36 

Kaytas —  Bk,: Kara-Kaytas.
Kaytas (Girid’in şanlı serdârı Gazi

Deli'Hüseyn Paşa’nm eeng atı) 400 
Kaytas Paşa (Şirvan eyâletinin ilk 

Osmanlı beylerbeyi: SaiTihan san- 
eak-beyliğinden terfian tâyin e- 
dilmiştir) 26, 27, 31

Kazak-Han —  Bk.: Nazar Paşa. 
Kazıkh-Voyvoda —  Bk.: Wlad “Dör

düncü— ” .
Kazzaz-Ahmed Ağa —  Bk.: Ahmed 

Ağa “Kazzaz— ”,
Kazzaz-Ali —  Bk.: Ali “Kazzaz—  
Kefeli-Hüseyn Efendi —  Bk.: Hüseyn 

Efendi “Kefeli— ”.
KeUe-i-ikbâl Rüstem Paşa —  Bk.: 

Rüstem Paşa “Kehle-i-ikbâl—  
Kej-dehan-Ali Paşa —  Bk.; Ali Pa

şa “Kej-dehan—
Kekedy (Birinci Ahmed devrinde Türk 

himâyesine girip Er'del prensi ve 
Yukarı-Macaristan - Orta-Macar 
kralı ilân edilen Bocskay’ın İs
tanbul’a gönderdiği elçilerden) 238 
Bk.: Bocskav “İstvan— ” ve Ivoı-

Sajrfa
lath “İstvan— ”.

Kelb-i-Ali Han (1045=^1636 da Re
van/Erivan sukut ettiği zaman 
tâyin edilen Safavî valisi) 368

Kelender - uğrusu /  Kelender - oğlu 
(Gene- Osman’ın kaatillerindeıı:
Bu lâkabın Kilindei'/Kilindiı-uğ- 
rusu/oğlu okunmak ihtimali de 
vardır) 310, 311, 319, 320

Kel-Pîrî — Bk.: Pîrî “Kel— ”. 
Kemâlüddin Mehmed Efendi “Taş- 

köprülü - zâde— ” —  (Üçüncü 
Mehmet, Birinci Ahmed, Birinci 
Mustafa ve İkinci Osman devir
leri Kazaskerlerinden: “Şakaa- 
yık-rNu’mâniyye” müellifi Taş- 
köPrülü-zâde Ahmed Efendi’nin 
oğluduıO 279

Kemankeş Kara-Ali Paşa —  Bk.: Ali 
Paşa “Kemankeş Kara— ”.

Kemankeş Kara-Mustafa Paşa —  Bk.: 
Mustafa Paşa “Kemankeş Kara— ” 

Kemeny Janos (Dördüncü Mehmet 
devrinde Avustuı-yalılar tarafın
dan tâyin edilip Osmanlılar tara
fından öldüriilen Erdel prens 
namzedi: Osmanlı menbâlarinda 
“Kemyanoş” denir) 430

Kemyanoş —  B k.: Kemeny Jonos.
Ken’an Ağa (Koca-Sinan Paşa’nın

Selâm-çavuşu) 53
Ken’an Paşa “Koca— ” —  (1044 =

1634 de Kubbe-veziri ve İstan
bul muhafızı: Daha sonra Silistre 
ve Erzurum valilikleriyle ikinci 
vezirlikte de bulunmuştur, Gür
cüdür) 359 

Ken’an Paşa “ Sarı/Tojjml— ” —  (Dör
düncü Mehmet devri Kapdan-i' 
deryâlanndan: Bir aralık Sadâ- 
ret-Kaymakamlığında da bulun
muştur) 421, 425, 455 

Kera —  Bk.: Kira “Esther— ”. 
Keskinli-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa 

“Keskinli— ”.
Keyhusrev “İkinci—” —  Bk.: K ay  

hosro /  Keyhusrev “İkinci— ”, 
Khrekwitz “Frederick de—” —  (1000 

=  3592 de İstanbul’a Avusturya’
İlin son haracım getiren elli ki
şilik hov’etiıı reisi). 124
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Sayfa
Kıbleli-zâde Ali Bey —  Bk.: Ali Bey 

“Kıbleli-zâde—
Kılavuz-Ali Paşa —  Bk.: Ali Pasa 

“Kılavuz/Köse— ”.
Kılıc-Ali Paşa —  Bk.: Ali Pasa “ü- 

luc/Kıhc— ”.
Kıhc-Ali Paşa —  Bk; Ali Paşa “Kı

lıç— ”.
Kıllu-dilsiz (üçüncü Mehmet devrin

de sarayın nüfuzlu dilsizleıin- 
den birinin lâkabı) 225

Kmalroğlu (Dördüncü Murad devrin
de Aydın’da mütegallibelik eden 
Sipahi zorbalarindan) 351

Kırkayak-Sinan Paşa —  Sinan Ağa/
Paşa “Kırkayak— ”.

Kırkçeşmeli Kara-Ali Ağa —  Bk.: Ali 
Ağa “Kırkçeşmeli Kara—

Kırkık Ali-Reis —  Bk.; Ali Reis 
“Kırkık— ”.

Kızıl-Ahmedlü Şemsi Paşa — Bk.: 
Şemsi Paşa “Isfendiyar-oğlu /  
Kızıl-Ahmedlü—

Kilinder /  Kilindir-uğrusu /  oğlu —
Bk.: Kelender-uğrusn /  Kelen- 
der-oğlu.

Eira “Esther—” —  (Üçüncü Meh- 
raed’in anası Venedikli Safiyye' 
Sultan’ın irtişa vâsıtası olan ve 
İstanbul gümrüğünü iltizâma 
alıp mukabilinde mağşuş akça 
vei'diğindeıı dolayı asker taratın" 
dan parçalanan entrikacı Yahu
di kaiısı: Soyadının “Kera” şek
line de tesadüf edilir; ihtida edip 
“Fatma” ismini almışsa da bu 
tedbirle canını kurtara.manııştır) 201 

Kiraly “Albert— ” —  (1^03=1593 de 
âsi Eflâk ordusuna kumanda e- 
den Macar generali: Osmanlı 
menbâlannda “Mihalice/Mihalce” 
denir) 139

Kirli-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan Pa
şa “Kirli— ”.

Koca-Ahmed Ağa —  Bk.; Ahmed A- 
ğa “Koca /  Türk— ”.

Koca-AlirPaşa —  Bk.: Ali Paşa 
“Arabacı— ”.

Koca-Halil Paşa —  Bk.: Halil Paşa 
“Koca— ”. "

Koca-Hoca Efendi —  Bk.; Mehmet

Sayfa
Sa’düddin Efendi “Hoca— ”. 

Koca-Hüsam —  Bk.; Hüsam “Koca— ”. 
Koca-lbrahim Paşa —  Bk.: İbrahim 

Paşa ”Koca— ”.
Koca-Ken’an Paşa —  Bk.: Kenan 

Paşa “Koca— ”.
Koca-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 

Paşa “Koca/Sofu— ”,
Koca-Memi Bey —  B k.: Memi Bey 

“ Gazi Koca—”.
Koca-Murad Paşa —  Bk.; Murad Pa

şa “Kuyucu/Koca—
Koca-Musa Paşa —  B k.: Musa Paşa 

“K o c a -”. ^
Koca-Muslihüddin Ağa —  Bk.: Mus' 

lihüddin Ağa “Koca— ”.
Koca-Petro —  Bk.: Petro “Koca/Deü—”,  
Koca-Siaıan —  Bk.: Sinan “Koca /  

Mi’mai— ”.
Koca-Sinan Paşa —  B k.: Sinan Paşa 

“Koca— ”. ^
Koç-kapan —  Bk.; Hamze-Mirzâ.
Koçu Bey (1004 =  1595 de Amasya 

siincak-beyi) 154, 156
Koenisberg “Ditmar von— ” —  (1005 

=  1596 da Haçova .meydan mu
harebesinin birinci günü telef o' 
lan düşman kumandanlarından) ]73 

Kollonitsch (1006=1597 deki Waitzen 
=  Vaç muharebelerinde Avus
turya kumandanlarından) 183' 

Konstantin (Dördüncü Mehmet dev
rinde Boğdan voyvodalarından) 42‘t  

Kont Albert de Caprara —  Bk.: Cap- 
i'ara “Kont Albert de— ” .

Kont de Strozzi —  Bk.: Strozzi “Kont 
de— ”.

Kont Ernst Rüdiger von Starhemberg/ 
Stahremberg—  Bk.; Starhemberg 
/  Stahremberg “Kont Emst 
Rüdiger von—

Kont isolani —  Bk.: isolani “Kont—  
Kont Joseph de Guilleragues —  B k.: 

Guilleragues “Kont Joseph de— ”. 
Kont Raymond de Monteccuccoli /  

Montecucculli — Bk.: Montecuc- 
coli /  Moııtecucnlli “Kont Ray- 
nıond de— ”.

Kont Starhemberg —  Bk.: Starhem- 
borg /  Stahremberg “Kont Eriıst 
Rüdiger von— ”.
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Sayfa
Kont Wolf von Hohenlohe —  Bk.;

Hohenlohe “Kont Wolf von— ”.
KonyalI HâmM Efendi —  Bk.: Hâ- 

ıııid Mahmud Efendi “Konyalı—
Korçu-ba§ı Kuli-Beg /  Muhammed* 

kuli Beg —  Bk.; Kuli'Beg- /  Mıı- 
lıammed'kuli Beg “Korçu-başı—

Koreska —  Bk.: Korezki “ Sarauel— ”.
Korezky “ Samuel— ” —  (1025=1616 

da Boğdan’da bir veraset harbi 
çıkaran Lehli asilzade: Osmanlı 
menbâlarında “Koreska” denir) 263

Korlath “İstvan— ” —  (Birinci Ah- 
med devrinde Türk himâyesine gi' 
rip Erdel prensi ve Tukan'Maca- 
ı-istan =  Orta'Maear kralı ilân edi' 
len Boçkay’ın İstanbul’a gönder
diği elçilerden) 238 
Bk.: Bocskay “İstvan—” ve Ke- 
kedy.

Köprülii-dâmâdı Siyavuş Paşa —  Bk.: 
Siyavıış Paşa “Köprülü-dâmâdı— ”

KöPrülü-Mehmet Paşa —  Bk.: Meh- 
ıned Paşa “Köprülü— ”.

Köprülü-zâde Abduİlalı Paşa —  Bk,: 
Abdullah Paşa “Kö|prülü-zâde— ”.

Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa —
Bk.; Fâzıl Ahmed Paşa “Köpralü- 
zâde Fâzıl— ”.

Kör-Ali —  Bk.: Ali “Kör—”.
Kör-Bey —  Bk.: Mustafa Paşa 

“K ör-B ey-
Kör-Hazinedar İbrahim Paşa —  Bk.: 

İbrahim Paşa “Kör-Hazinedar—
Kör-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hüseyn Pa- 

Paşa “Kör—” .
Kör-tbraMm Paşa —  Bk. : İbrahim 

Paşa “Kör-^”.
Kör-ŞaT)an Paşa —  Bk,: Şa’ban 

Paşa “K ö A ”.
Köse-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa “Kı

lavuz/Köse— ”.
Köse-Halil Paşa —  Bk.: Halil Paşa 

“Köse— ”.
Köse-Husrev Paşa —  Bk.: Husrev 

Paşa “Köse— ”.
Kösem-Sultan /  Vâlide —  Bk.: Mâh- 

peyker'Kösem-Sultan.
Köse-Murad Paşa —  Bk,: Murad 

Paşa “Köse— ”.

Sayfa
Köse-Sefer Paşa —  Bk.: Sefer Pa

şa “Hacı/Köse— ”.
Köse-Sefer Paşa —  Bk.: Sefer Paşa 

“Köse— ”. ”
Köse-Şa’ban —  Bk.: Şa’ban “Köse—  
Kral-oğlu —  Bk.: Vladislav/Ladislas 

“Yedinci— ”,
Kıılaksız-Osman Bey —  Bk.: Osman 

Bey “Kulaksız—”.
Kuli-Beg /Muhammed-kuli Beg “Kor- 

cu-başı— ” —  (993 =  1585 deki 
Neheng muharebesinde Safavî 
kumandanı: Bir müddet sonra 
OsmanlIlara iltica edip “Mehmet 
Paşa” ismiyle Karaman beyler
beyi olmuştur) 93, 101, 104 
Bk.: Cebbâr'kuli Beg.

Kul-oğlu (Gene-Osman’ın kaatili olan 
Vezir-i-a’zam Kara-Davud’u cel- 
lâd satırından kurtaran yeniçeri
nin lâkabı) 320 

Kurd Ağa (Dördüncü Murad devri 
Vezir-i-azamlarından Bayram 
Paşa’mn babası) 370 

Kurt Paşa (Dördüncü Mehmet dev
rinde Venediklilerden Bozcaada’
yı istirdâd eden kıt’a kumanda
nı : Daha sonra Uyvar muhâfızlı- 
ğında bulunmuştur) 422 

Kurt-zâde Vâlihî Efendi —  Bk,: Vâ- 
lihî Efendi “Kurt-zâde— ”.

Kuruş kralı —  Bk.: Emeric Thököly. 
Kuyucu-Koca —  Bk.: Murad Paşa 

“Kuyucu/Koca/Kuyacu-Koca—  
Kuyucu-Murad Paşa —  Bk.: Murad 

Paşa “Kuyucu /  Koca /  Kuyucu' 
Koca— ”.

Küçük-Abaza —  Bk.: Abaza “Kü
çük— .”

Küçük-Ahmed Paşa —̂  Bk..: Ahmed 
Paşa “Küçük— ”.

Küçük-Çavuş Ahmed Paşa —  Bk.:
Ahmed Paşa “Küçük-Çavuş— ”. 

Küçük-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hüseyn 
Paşa “Küçük— ” ,

Küçük-Mehmet —  Bk.: Mehmet “Kü
çük— ”,

Küçük-Mehmet Bey —  Bk.: Mehmet 
Bey “Küçük—”.

Kürt-Yusuf Bey —  Bk.: Yusuf Bey 
“Kürt— ”,
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Laçm Ağa (Kırım hanı İkinci Meh-
met-Griray’m Kapucn'başısı) 51

Ladislas “Yedinci— ” —  Bk.: Vladis- 
las /  Ladislas “Yedinci—

Lala-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa “Zen -  
eir’kıran— ” ,

Lala-Mehmet Paşa —  Bk.: Jlehınet 
Paşa “Lala— ”.

Lala-Mustafa Paşa — Bk.: Mustafa 
Paşa “Lala— ”.

Lala Paşa —  Bk.: Ali Paşa “Zencir- 
kıran—

Lâm-İbrahi'm Efendi (üçüncü Mehmet 
devri Nişancılarından ' Lâm- 
Ali /  Lâın-ı-Ali Çelebi’ye Solak- 
zâde’nin izafe ettiği yanlış isim) 178 

Lefkeli-Mustafa Paşa —  Bk.: Musta
fa Paşa “Lefkeli—

LeoPold “Birinci— ” —  (Dördüncü 
Mehmet’le muasır Almanya/A- 
vusturya imparatoru) 450, 451, 454 

Lescynski “Jean— ” —  (Dördüncü 
Mehmed’in ikinci Lehistan seferi 
esnasında Polonya Baş-vekili) 442 

Levend-oğlu Aleksandre-Han —  Bk.: 
Alexandre L^an-oğlu İkinci—

Lewan “Birinci— ” —  (Gürcistan’da 
Türklerin “Açuk'baş /Baş-açuk” 
dedikleri İmerethi hükümeti kral' 
lanndan: Osmanlı menbâlannda 
bu isim “Levend” tahrifine uğ
ramaktadır) 30 

Lewan-oğlu Alexandre “ikinci— ” —
Bk.: Alexandre “Lewan'oğlu İ' 
kinci— ”.

Lili<o (Papa On-üçüncü Gr%oire’ın em
riyle “Gregorien” takvim islâhâ- 

' tını ya(pan müneccim) 61 n.
Lobkowitz “Baron Poppel de— ” —

(1001 =  1593 de Avustuıya ha
racını getirirken sefer açıldığı 
için geri dönen elçi) 128

Lord Paget —  Bk.: Paget “Lord— . 
Lorraine “Duc Charles de— ” —  (İ- 

kinci Viyana seferinde Avustuı-ya 
ordusu Baş'kumandam) 453, 454, 

458, 460, 461 
Louis “On-dördüncü— ” —  (XVII nci

Sayfa Sayfa
asrın meşhur Fransa kralı) 449-451,

454, 482
Louis “Prens— ” —  (1102 =  1691 ’ de

ki Slankamen meydan muhare' 
besinde Avusturya ordusuna ku
manda eden Baden markgrafı) 472 

Luarsab “Birinci— ” —  (Gürcistan’da
Karhli krallarından) 32, 105, 200 
Bk.: Dawith ve Swimon /  Simon 
“Birinci— ”.

Lucrece (Üçüncü Mehmet devri Ye- 
zir-i-a’zamlarından Cağal-oğlu 
Yusuf Sinan Paşa’nın anası)' 178, 179 
Bk.: Sinan Paşa “Cağala'zâde /  
Cağal-oğlu Yusuf—” ve Cicala 
“Visconti di— ”.

Luvarsab-oğlu Simon-ı Grürcî — Bk.: 
Swimon/Simon “Birinci—

M

Ma’n-oğlu Fahrüddin —  Bk.: Fahrüd- 
din “Ma’n-oŞu—

Mâ ’n-oğlu Mîr-Hüseyn —  Bk.:
Hüseyn “Ma’n-oğlu Mîr— ” .

Ma’n-oğlu Mîr-Mes ’̂nd —  Bk.: Mes’- 
ud “Man-oğlu Mîr—

Macar-G-azanfer Ağa —  Bk.: Gazan
fer Ağa “Macar-—”,

Mâh-fîrûz /  Mâlı-fîrûze (İkinci Os- 
manın anası) 236, 270, 273

Mahmud “Birinci— ” —  (Osmanlı. pa
dişahlarından Sultan Mahmûd-ı 
E^\'el) 479

Mahmud “İkitıci— ” —  (Osmanlı pa
dişahlarından Sultan Mahmûd-ı 
Sânı: Yeniçeri"ocağını ilga etmiş 
olmakla meşhurdur) 113, 295

Mahmud “Kalın-dudak— ” —  (Üçün
cü Mehmet devrinde İstanbul’un 
devşirme idaresine karşı isyan 
edip Anadolu’da saltanatını ilân 
eden Kara-Yazıcı’nın ümerâsın
dan) 195 
Bk.: Abdülhalim Bey “Kara-Ya- 
■zıcı—

Mahmud “Şehzade— ” —  (Üçüncü 
Mehmed’in 1011 =  1603 de idâm 
edilen büyük oğlu) 220, 227 - 229 

Mahmud Ağa “ Sofu— ” —  (Genc-Os- 
man devrinde Bostancı-başı: Bâ-

F.; 34
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Sayfa
zı menbâlarda ismi Mehmet gös
terilirse de doğra değildir) 306 

Mahmud Bakî Efendi — Bk.: Bâkî/ 
Abdülbâkî Efendi.

Mahmud Bey (tkinei Selîm’in kızla' 
nndan Esmâ-Han'Stıltaıı’ın ikin
ci kocası Kalaylıkoz-Ali Paşa’- 
dan olan oğlu: 52 gün yaşamış" 
tır) * 82

Mahmud Efendi /  Çelebi (Üçüncü 
Mîirad devrindeki “Beylerbeyi 
vak’ası”ııda Yeniçeriler tarafın
dan Parçalanan Baş defterdar) 112,113 

Mahmud-Han “Varaza /  Varaze-oğ- 
lu— ” —  (986 =  1578 Şark seferi 
esnasında Safavîlere tâbi’ Alıılke- 
lek ve ondan sonra Akçakale =  
Rabat beyi: Gürcü dönmesidir) 19, 

21 - 23, 105, 106 
Mahmud Hüdâyî Efendi “Şeyh A- 

ziz— ” —  (16‘17 nci asırlarda ya
şayan ve Sivrihisarlı oldıığıı halde
tekkesinden dolayı ■‘Üskü-
dârî” denilen büyük velî ve şâir;
Asıl ismi “Seyyid Malıınud”dur; 
mânevi ııüfıızunmı büyüklüğün
den dolayı tekkesi siyasî müc- 
ı-imler için en emin melce hâline 
gelmiştir) 197, 297, 302, 342

Mahmud Paşa (Üçüncü Mnrad devri 
valilerinden: Lala-Mustafa Pa- 
şa’nııı Şark seferinde Sivas bey
lerbeyi ve Lala’nm rakibi olan 
Koca-Sinan Paşa’nın karde
şi) 133, 183 
Bk.: Sinan Paşa “Koca—

Mahmud Paşa (1002 =  1594 de Ma-
laş beylerbeyi) 133

Mahmud Paşa “Cağala-zâde /  Cağal- 
oğlıı— ” —  (Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’ııın muhtelif valiliklerle 
Kubbe--vezirliklerinde bulun
muş olan oğlu; Ehliyetsizliğiyle 
mâruftur) 236̂ , 251, 258, 322
Bk.: Sinan Paşa “Cağala-zâde /  
Cağal-oğlu—

Mahmud Paşa “Çerkeş—  ” —  (1003 
=  1595 de Haleb ve sonra Sivas 
beylerbeyi; Meşhur Harem-ket- 
hudâsı Canfedâ-kadm’m kardeşi
dir) ,148 - 149, 169, 203

Sayfa
Mahmud Paşa “Güzelce— ” —  (1011 

=  1603 de Sadâret-Kaymakamı 
olan üçüncü vezir) 216 - 218

Mahmud Paşa “Şemsi-Paşa-zâde— ”
—  (986 =  1578 İran harekâtına 
iştirak eden valilerden Şehr-i- 
Zur =  Kerkük ve sonra Bolu ve 
Nahcivaıı valisi: İsi'eııdiyar-oğul- 
larından meşhur Şemsi Paşa’mn 
oğludur) 34, 150, 224

Mâhpeyker-Kösem-Sultan (Birinci 
Ahmed’in karısı ve Dördüncü 
Murad’la Sultan , İbrahim’in ana
sı) 257, 263, 266,. 270, 301, 302, 325,

354, 409, 412, 416, 417 
Makbûl-İbrahim Paşa •— Bk.: İbra

him Paşa “Makbûl/Frenk— ”. 
Maksud-Han (Dördüncü Murad’ın 

Bağdad seferinden evvel gelip 
sonra memleketine gönderilen Sa
fa vî elçisi) 381 

Maksud-Sultan /  Han (987 =  1579 
da Osmanlılara karşı Safavîlerin 
Bakû müdâfaa kumandanlarından;
Bir aralık sulh istemek için elçi
likle gelmiştir) 46, 56: 
Bk.: Ali-Han ve Tâbut Ağa.

Malak —  Bk.; Ahmed Paşa “Melek— ”. 
Malkoç-AIi Paşa — Bk.: Ali Paşa 

“Malkoç /  Yavuz— ”.
Malkovitz /  Malcovich — Bk.: Ali 

Paşa “Malkoç /  Yavuz— ”. 
Mamia=Mamya (Gürcistan’da Os' 

maulı müelliflerinin Guıil /Güril 
dedikleri Guria hükümeti ıprensi- 
nin f(86 =  1578 Şark seferinde 
Türk ordusuna gelip babasının 
itaatini arzeden. oğlu) 30'

Mangır-kuşu Mehmet Paşa —  Bk.;
Mehmet Paşa “Mango-kuşu—  

Manoutchar /  Manuçar /  Minûçehr 
(Çoruh boyundaki Samtskhe Hı
ristiyan atabeyliğinden arta-ka- 
lan Altunkale’nin son beyi İkinci 
Kayhosro /  Keyhusrev’in oğulla
rından: 986=1578 de Türk or
dusuna inkıyâdını aı-zedip ihtida 
ederek Lala Paşa’nın “Mustafa” 
ismini almış ve Azgur sancak- 
beyliğine tâyin edilmiştir; sonra
dan beylerbeyi olup Paşa ünvâ-
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Sayfa
mm dil almış, fakat daha soııva 
irtidad ve isyâıı etmiştir: Os- 
manlı meubâlannda “ Mitıûçchr- 
^lustal'a Paşa” ıliye bahsedilir) 22,

23, 64, 104
Bk.: Dedis'İtııMi Debora.

Mansfeld “Prens— ” —  (10ü3=]595 
de Türklere karşı imparator or‘ 
duları ve müttefik kuvvetleri 
Baş-kmııandaııı) 146, 148, 153

Manuçar —  Bk.: Manoutcliar.
Marco d’Aviano —  Bk.: Aviano 

“Mareo d’— ”.
Marie (Lehistan kralı Jean Sobieski’" 

nijı karısı olan Polonya kraliçe' 
si) 454

Maryol-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hiiseyıı 
Paşa “Bauyalukalı /  Maryol— ”, 

Maskovitch “.Toseph— ” —  Bk.: Yu
suf Paşa “ Silâhdar—

Mathias “Arşidük— ” —  (Avusturya/ 
Almanya iınParatora İkinci Rn- 
dolphe’un kardeşlerinden: Os' 
manii menbâlarında “Çâsâr ka
rındaşı Hersek Matyaş /  Mat- 

• yas-herseSi” denir) 132, 133, 135,
153, 188, 214, 215 

Matyaş-herseği —  Bk.: Mathias “Ar
şidük— ”.

Mavrokordato Efendi “Searlat/İsker- 
let'zâde Alexandre— ” —  (Kar- 
lofça sıılhünde Osmanlı ımırah- 
haslarından: Dîvân-rHümâytın 
Başterc'ümamı) 483,485

Masimilien (Avnstnrya arşidüklerin
den : Hagova meydan muharebe' 
sinde düşman Baş'kunıaııdanı) 171, 

173, 174, 176 
Maximilien “İkinci— ” —  (Avustur'

ya/Almanya imparatora) 8
Maximilien-Emanuel (1099 -= 1688 

de Almanya /Avusturya ordusu
nun başında Belgrad’ı zabteden 
Bavyera elektlirü) 466

Mazeppa (Kazak hetınanlaruidan) 467 
Mehdîkuli'Han (Ü'eüneü Murad dev

rinde sulh rehinesi olarak İstan' 
bnl’a gönderilen Safnvî şehzn<lp-i 
Hayda r-M i rza ’n ı n maiyyetinde 
elçilikle gelen Krdebil hanı) 114-116,

120

Sayfa.
Mehdîkuli-Sultan (Üçüncü İMurad 

devrinde sulh rehinesi olarak Is' 
tanbul’a gönderilen Safavî ’şeh' 
zadesi Haydar-Mirzâ’nın maiy- 
yetindeki Türkmen beylerinden) 114,

116
Mehmed Ağa (Koea'Sinan’ın yetiştir' 

diği büyük Osmanlı mi’marların- 
dan) 108

Mehmed Ağa (1012=1603 de elçilikle
İran’a gönderilen Çavuş-başı) 223 

Mehmed Ağa “Ankaralı Kaleftderoğ'
İli— ” —  (Üçüncü Mehiııet dev' 
rinde İstanbul’un devşirme ida
resine karşı isyan edip Anadolu’
da saltanatını . ilân eden 
Kara'Yazıcı’nın ümerâsından ve 
bir rivayete göre de Vezir-i-a’za' 
mı) 195, 219, 242, 248, 250'252, 26i 

Mehmed Ağa “Haseki— ” —  (“Hâ- 
ile'i- Osnıâniyye”de Orta-câmi’e 
götürülen Genc'Osman’m muhâfr 
zı) 309, 310

Mehmed Ağa “Kara— ” —  (Yeııi'câmi 
inşaatında ilk binâ-emini) 185

Mehmed Ağa /  Kethüda (1008=1599 
da Sadâret-kethudâsı =  Dâhiliy' 
ye nâzın: İki sene sonra şehid 
olmuştur) 197, 210

Mehmed Ağa/Paşa (Merzifonlu Ka' 
ra-Mustafa Paşa’nm idâm hük
münü Belgrad’a götüren Çavuş- 
başı: Sonraları vezâretle Rumeli 
beylerbeyi ve Varat muhafızı ol' 
muştur) 457

Mehmed Ali Paşa (İkinci Mahmud dev' 
rinde isyan eden Mısır valisi) 340 

Mehmed Efendi (Dördüncü Murad’m 
Revan seferinde idâm edilen u' 
lemâdau Karaağaç kadısı) 363

Mehmed Efendi (Dördüncü Murad 
devrinde Vezir'i'a’zam Bayram 
Paşa’nm Baş-tezkirecisi) 374

Mehmed Efendi (1033=1624 deki Sa
favî istilâsında Birinci Abbâs’ın 
Baijdad’da idâm ettirdiği Câmi- 
i'Kebîr hatibi) 328

Mehmed Efendi “Bostan-zâde— ” —  
(Üçüncü Murad ve Üçüncü Meh- 
lîiel- devii'lei'i Şoyh ül'İslâanlarııi' 
aan) 128, 143, 144, 155, 160, 178, 197
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Sayfa
Mehmed Efendi “Bursah Esîrî— ”  —  

Sultan İbrahim devrinde Mekke’
ye giderken Malta korsanlarına 
esir olan kadı; Dördüncü Meh
met devri geyh-ül'İslâınlarmdan- 
dır; “Esîrî” lâkabı esaretinden 
dolayıdır) 393

Mehmed Efendi “Hoca-zâde— ”—  Bk.: 
Mehmet-Çelebi Efendi “Hoca-Sa’ - 
düddin-zâde—

Mehmet Efendi “Kadı— ” —  (Meşhur 
Osmanlı münşisi Veysî’nin ba
bası) 340 

Mehmed Efendi “Karamânî/Karaınâ- 
nîzâde— ” —  (Karamânî devri u- 
lemasmdan ve “Tâe-üt-tevârih” 
müellifi Şeyh-ül-İslâm Hoca'Sa’- 
düddin Efendi ile şâir Bâkî’nin 
hocalarından) 196, 202 

Mehmed Efendi* “Misk-kedisi— ” —  
(1003—1594 de Raab=Yanık ka
lesi fethedilince defterdarlığına 
tâyin edilen sâbık Budin defter
darı) 136 

Mehmed Efendi “Şehlâ—” —  (Dör
düncü Murad’ın Revan seferinde 
idâm edilen ulemâdan: Konya 
kadısı) 363 

Mehmet Efedi “ Tevfîkî-zâde—  ” —  
(Dördüncü Murad’ın Revan sefe
rinde idâm edilen ulemâdan: İz
mir kadısı) 363 

Mehmed Efendi /  Paşa “ Okçu-zâde 
Şah— ” —  (Üçüncü Mehmet ve 
Birinci Ahmed devirleı-i Nişancı-

■ larından) 192 
Mehm.et (İstanbul’un devşirme idare

sine karşı isyan edip Anadolu’da 
“Halim-Şâh” ismiyle saltanatını 
ilân eden Kara-Yazıcı’nm tekâlif
ten muâfiyet fermanıyla taltif 
ettiği Kayserili) 204 

Mehmet “Birinci— ” —  (Osmanlı pâ
dişâhlarından Çelebi Sultan Meh- 
Mehmet) 1, 140, 158 ■ 

Mehmet “Burnaz— ”—  (Üçüncü Meh
met devrindeki “Zorba isyânı”nm 
ele-başılanndan) 218 

Mehmet “Çerkeş— ” —  (Dördüncü 
Mehmet devrinde Mısır’da tenkil 
edilen âsi) 426

Sayfa
Mehmet “Dördüncü— ” —  (Osmanlı 

padişahlarından Sultan Mehem- 
med-i Râbi; Avcı-Sultan Mehmet 
şeklinde de anılır) 119, 185, 325, 389, 
390, 402, 409, 412, 417, 418, 424, 
426 - 428, 430, 433, 436, 438, 440-449,
451, 452, 457, 462-465, 472, 474, 477,

487, 489
Mehmet “Hafız— ” —  (Yavuz Sultan 

Selim’in meşhur nedîıni Hasan- 
Can’ın babası ve “Tâc-üt-tevâ- 
rih” müellifi Şeyh-ül'îslâm Hoca- 
Sa’diiddin Efendi’nin dedesi olan 
İsfalıanlı müezzin) 196

Mehmet “İkinci— ” —  (Osmanlı Pâ
dişâhlarından Sultan Mehem- 
med-i Sâni /  Fatih Sultan Meh
med) 1, 9, 16, 67, 112, 140, 143, 159, 
175, 229, 267-270, 292, 294, 305, 370,

385, 470
Mehmet “Kara— ” —  (1067=1657 de 

Kunrbumu kalesinden attığı bir 
gülle ile Venedik amirakgemisini 
batıran topçu) 422

Mehmet “Küçük— ” —  (Dördüncü 
Mehmed’i deviren askerî isya
nın ele-başılanndan) 463 

Mehmet “Öküz—” —  (Üçüncü Mehmet 
devrindeki “Zorba isyânı”nm ele
başılarından) ■ 218 

Mehmet “Rum— ” —  (Dördüncü Mû" 
rad devrinde Konya’ya hâkim olan 
Sipahi zorbası) 351 

Mehmet “Şehzâde— ” —  (Üçüncü 
Mehmed’in küçük yaşta ölen o' 
ğullarindan) 229 

Mehmet “Şehzâde— ” —  (Birinci Ah- 
med’in Gene-Osman devrinde i- 
dâm edilen oğlu) 269, 278, 279, 294,

302
Mehmet “Tavîl - Ahmed'oğlu— ” —  

Birinci Ahmed devrinde Bağdad’- 
da isyân edip idareyi eline aldık
tan sonra kendi adamlarından bi
ri tarafından öldürülen Bölük- 
başı) 251
Bk.: Mustafa “Tavîl-Ahmed-oğ- 
lu— ”.

Mehmet “Tekeli”---------(Üçüncü Meh
met devrinde İstanbul’un devşir
me idaresine karşı isyân edijp A-
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Sayfa
ııaclolu’da saltanatım ilân eden 
Kara-Yazıcı’mu ümerâsından) 195,

219
Bk.: Abdiilhaliın Bey “Kara'Ya' 
zıeı—

Mehmet “Üeimeü— ” —  (Osmanlı pâ
dişâhlarından Sultan Mehetnnıed'i 
Sâlis: “Eği'i fatihi” lâkabiyle 
meşlrardur) 2, 58, 59, 69, 72, 118, 
123, 136-144, 146, 159, 161, 163-177, 
180-182, 186, 191, 197, 201, 202, 207, 
212, 216-220, 222-225, 227-231, 234, 
239, 241, 243, 247, 258, 267, 269, 314,

367, 428, 433, 434, 469 
Mehmet Bey (1003=1595 de Eflâk ve 

Boğdan voyvodalıkları vilâyet 
şekline soknlduğn zaman Me,mle- 
keteyıı defterdarı olan Yenişehir 
saıieak-beyi) 146

Mehmet Bey “Ahıned-Paşa-zâde/Ha- 
nını-yultaırzâde— ” —  (Üçüncü 
Murad devri Vezir-i-a’zamlarm- 
daıı Semiz-Ahmed Paşa’nın Ayşe'

. Hanım - Sultan’dan olan eğin: 
N'iğbolu ve daha sonra Hersek 
sancak'beyi) 100, 127

Mehmet Bey “Kara-çavuş— ” —  (1003 
=  1595 de İbrail kale-muhâfızı) 139 

Mehmet Bey “Karaferyeli— ” —  (1002 
=  1594 de Neograd kalesini düş
mana teslim ettiğinden dolayı 
idâm edilen mnhâfız) 131

Mehmet Bey “ Kafa-Haydar-oğhı— ”
—  (Devşirme zulümlerine isyân 
edip Orta-Anadolu’nnn mühim 
bir kısmına hâkim olduktan son
ra ele g’eçip 1059 =  1649 da idâm 
edilen meşhnr âsi) 414, 425

Mehmet Bey “Küçük— ” —  (1073 =
1663 de Jenoe =  Yanova san- 
cak-beyi) 430

Mehmet Bey /  Paşa (986=1578 Şark . 
seferi esnâsında Kefe yahnt A- 
zak sanpak'beyi ve ertesi sene 
§irvan beylerbeyi ve ilk Azak 
kapdanı) 32, 42

Mehmet-Çavuş (1008=1599 da Kara
man mütesellimi =  Konya bey
lerbeyi vekili) 195

Sayfa
Mehmet-Çavuş “Tekelü— ” —  Bk.: 

Mehmet Paşa “Lala—
Mehmet-Çelebi (Sultan İbrahim dev 

ı-indeki nüfnziyle meşhur Crnei- 
Hoca’nın babası) 391
Bk.: Hüseyn Efendi “Cinei-Ho- 
ca—

Mehmet-Çelebi “Dal— ” —  Bk.: Dal- 
Mehmet Âsafî-Çelebi.

Mehmet-Çelebi Efendi “Hoc-a-Sa’düd- 
diıi'zâde— ” —  (“Tâe-üt-tevârîh” 
müellifi Şeyh-ül-İslâm Hoca'Sa’- 
düddin Efendi’nin oğullarından 
ve Üçüncü Mehmet’le Birici Ah- 
med devirleri Şeyh-ül-İslâmların- 
dan) 197, 216, 261, 268
Bk.: Mehmed Es’ad Efendi, Abd- 
ül-Aziz Efendi ve Sâlih Mehmed 
Efendi ‘‘Hooa-Sa’düddin-zâde— ”. 

Mehmet-Çelebi Efendi “ Seyyid— ” —  
Dördüncü Murad devrinde idâm 
edilen Şeyh-ül-İslâm Ahi-zâde 
Hüseyn Efendi’nin oğlu olan İs
tanbul kadısı) 358 

Mehmed Es'ad Efendi “Hoca-Sa’düd- 
din-zâde Hacı— ” —  (“Tâc-üt-te- 
vârih” müellifi Hoea-Sa’düddin 
Efendi’nin oğullarindan ve Birin
ci Ahnıed, Birinci Mustafa, İkin
ci Osman ve Dördüncü Murad 
devirleri Şeyhül-İslâ.mlarmdan: 
Gene-Osman’ın kaynatasıdır) 197,
214, 216, 268, 270, 271, 274, 279, 
291, 293, 294, 296-299, 302, 303, 312 

Mehmet-Giray (Kirim hanı İkinci Ga-
zi-Giray’ın kardeşlerinden) 219

Mehmet-Giray “İkinci— ” —  (986=
1578 Şark seferi esnâsında K ı
rım hanı) 32, 42, 45, 46, 50-52, 56, 

61, 69, 70, 71, 73, 78, 81 
Mehmet-G-iray “Dördüncü— ” — (Kı

rım hanlarından) 389, 424. 426, 431 
Mehmet-Giray “Üçüncü— ” —  (Kırım 

, hanlarından) 261, 329, 330, 339 
Mehmet-Giray-Sultan (Kının hanı 

Dördüncü Mehmet-Giray’ın oğul
larından) 431 

Mehmet Kanber Ağa (Bekir-Sübaşı 
isyAnında hükümete sadâkat gös
teren Bağdad Azeb-ağası) 326 328
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Sayfa
Mehmet-Kethudâ —  Bk.: Mehmet A- 

5:a /  Kethııdâ.
Mehmet Paşa (986=1578 Şark sefe

rine iştirak eden valilerden Ha
lel) beylerbeyi) 25, 26 

Mehmet Paşa (1033 =  1624 de Kele
beylerbeyi) 330

Mehmet Paşa —  Bk.: Knli-Beg/Mn- 
hamnıed-knli Beg,

Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet Ağa/ 
Paşa.

Mehmet Paşa “Abaza— ’’ —  (Gene' 
Osman’ın kanını dâvâ ederek Bi
rinci Mustafa ve Dördüncü Mır 
rad devirleı-inde altı sene isyân 
halinde bulunan meşhur Erzurum 
bevlerbevi: “Abaza Paşa” diye a- 
nıİır) 120, 315-317, 321-323, 326, 329, 
331, 332, 336-343, 359, 360, 390, 419 

Mehmet Paşa “Baltacı— ” — (Üçün
cü Ahnıed devri Vezir'i-a’zamla- 
rmdan: Prut kahramanı.) 489

Mehmet Paşa “ Baltacrzâde—  ” —  
(Kanunî devri Bağdad valilerin
den Baltaci'Mehmet Patşa’nın oğ
lu ; Üçüncü Mehmet devrinde 
Raab =  Yanık beylerbeyi ve mu
hafızı) 184 

Mehmet Paşa “Boynn-eğri /  Boynu- 
yaralı— ” —  (Dördüncü Mehmet 
devri Vezir-i-a’zamlarından) 421, 422 

Mehmet Paşa “ Cerrah— ” —  (Üçüncü 
Mehmet devri Vezir-i-a’zamla- 
rından) 58, 59, 76, 113, 168, 183, 

185, 186, 191, 192, 219, 225 
Mehmet Paşa “Civan-KaPucubaşı Sul- 

taıı-zâde Semin— ” —  (Sultan 
İbrahim devri Vezir'-i-a’zanıla- 
nndan) 389, .391-.394, 402, 410, 439 

Mehmet Paşa “Debbağ— ” —  (Genc- 
Osnıan’ın Lehistan seferinde Bos
na beylerbeyi: Daha sonraları Ö- 
zü. Kefe ve Şam valiliklerinde 
bulunmuştur) 288 

Mehmet Paşa “Divrikli—” —  (DJh- 
düncü Mehmet devri valilerin
den : Bir aralık Rn.s cephesi ser- 
dârlığmda bulunmuş ve nihayet 
Budin müdâfaasında şehid ol
muştur) 448, 457, 458 

Mehmet Paşa “Doğancı/Müsâhip/Bey-

Sayfa
lerbeyi— ” —  (Üçüncü Mnrad 
devrindeki “Beylerbeyi vak'ası”ıı- 
da Yeniçerileı-in parçaladığı Ru
meli beylerbeyi) 112, 113, 265 
Bk.: Halil Paşa.

Mehmet Paşa “P’ imas— ” —  (İkinci 
Mustafa devrî Yezir-i-a’zarnla- 
rından) 478, 480 - 482

Mehmet Paşa “Gazi— ” —  (1109 =
1697 de ölen Bosna beylerbeyi) 482 

Mehmet Paşa “Gürcü— — (Dördüncü 
Mehmet devri Vezir-i-a’zamların- 
dan) 417, 418, 432

Mehmet Paşa “Hadım— ” —  (Üçüncü 
Murad devri valilerinden: 991 =
1583 de Diyarbekir beylerbeyi) 64 

Mehmet Paşa “Hadım /  Gürcü— ” —  
(Birinci Mustafa’nın ikinci sal
tanat devri Vezir-i-a’zamlafıu- 
dan) 254, 262, 314, 319-321, 329, 332 

Mehmet Paşa “ Hızır-Paşa zâde— ” —  
(Üçüncü Mehmet devrinde Re
van /  Erivan beylerbeyi) 233 

Mehmet Paşa “'Hinıâr-zâde /  Amnıâr 
zâdo— ” —  (Sultan İbrahim d ev
ri Kapdaırı-deryâlarından) 406, 407 

Mehmet Paşa “ Kanin— ” —  (1034 =
1624 de serdârlıkla Cennet-oğhı ' 
isyanını tenkile me’mur olan Sa- 
d-âret-kethüdâsı) 332

Mehmet Paşa “Karakaş— ” — (Genc- 
Osman’m Lehistan seferinde şe
hid olan Budin beylerbeyi) 285, 286,

289, 293
Mehmet Paşa “Karamânî— ” —  (Fâ

tih devri Yezir-i-a’zamlarından) 159 
Bk.: C. 1.

Mehmet Paşa “KaraXişancı Boya
lı— ’’ (Üçüncü Mıırad devri Xi- 
şancılar'ından, vezir) 78, 79, 113 

Mehmet Paşa “Katırcı-oğlu— '' —  (A- 
nadolu’da Kai'a-Haydar-oğlu ve 
Gürcü-Nebî gibi âsilerle birleşi)) 
uzun zaman mücâdele ettikten 
sonra İstanbul hükümetiyle uzla
şıp muhtelif valiliklerde bulunan 
beylerbeyi: Dördüncü Mehmet 
devrinde Girit muharebelerinde 
.şehid olnmştui') 414

Mehmet Paşa “Koca /  Sofu /  Mevle-
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Sayfa
vî— ” —  (Sultan İbralıim ve Dör
düncü Mehmet devirleri Vezir-i- 
a’zamlarmdan) 408, 412, 414

Mehmet Paşa “Köprülü— "  —  (Dür‘ 
düneü Mehmet devri Vezir-i-a’" 
zamlarmdan) 422, 424 426, 429, 440,

445, 446, 463, 482 
Mehmet Paşa “Lala— ” —  (Üçüncü 

Mohmed’in lalası, Vezir'i'a’zam: 
Gençliğinde “Tekelü'Mehmet-Ça- 
vnş” denildiğinden bahsediliıO 118, 

143, 159, 160, 163 
Mehmet Paşa “Lala /  Şâhin'oğlu— ” 

(Birinci Ahmed devri Vezir-i-a’" 
/anılarından ve Sokniln ailesin
den) 48, 134, 150, 153, 169, 173, 182,
204, 206, 207, 213, 215, 219-221, 234, 

239, 241 - 245, 248 
Mehmet Paşa “ Mangır-knşn—  ” —

(1009 =  ] 600 de Bndiiı beyler
beyi : Endin defterdarlığından va
li olmuştnv) 206, 210 

Mehmet Paşa “Öküz /  Kara— ” —  (Bi
rinci Ahmed ve İkinci Osman de
virleri Vezir-i-a’zamlarmdan; 
Birinci Ahıned’in kızlarından 
Gevher’-Han Sultan’m kocası ol' 
dıığn için “Dâmâd-Mehmet Paşa” 
İAiniyle de anılır) 262, 263, 265, 266,

268, 274 - 277, 364 
Mehmet Paşa “Pîr— ” — (İkinci Os

man devrinde Bostancrbaşı, Si
vas valisi, Lehistan seferinde Is- 
taııbnl-Kaymakamı ve sonra Mı
sır valisi olan Boşnak vezir) 281, 294 

Mehmet Paşa “Pîrî— ” —  (Yavuz’un 
son ve Kanunî’nin ilk Vezir-i-a’- 
zamı) 159 
Bk-.: C. 2.

Mehmet Paşa “Ramazan-oğlu— ” —  
(1006 =  1597 de Macaristan ha
rekâtına , iştirak eden Adana va
lisi) 183, 188 

Mehmet Paşa “Saımısak /  Tiryaki— ”
—  (Genc-Osman devrinde ÎSTiğbo" 
lu muhafızı) ' 278

Mehmet Paşa “ Satırcı— ” —  (Üçün
cü Murad devri Yeniçeıi-ağala- 
nndan ve Üçüncü Mehmet devri 
vezirlerinden: Bir aralık Eflâk 
beylerbeyi ve daha sonra serdâr

Sayfa
olmuştur) 122, 133, 146, 148, 151, 
154, 155, 181, 182, 186, 189, 190-193,

196, 313
Mehmet Paşa “ Sinan-Paşa zâde Mu- 

hannes— ” —  (Korkaklığından 
dolayı “Serdârıbî'âr” denilen 
Vezir-i'a’zam Koca-Sinan Paşa’- 
nın korkaklığından ötürü “Ce- 
hîn”, “ Cebân”, “Menhûs-ibni- 
menhûs” ve “Muhannes-ibni-mu' 
hannes” denilen meş’um oğlu; Ru
meli beylerbeyliğide ve Maca
ristan serdârlığında harb mey
danlarından kaçarak devletin ba
sma bir çok belâlar açmış olmak
la meşhurdur) 130, 133, 137, 138, 
148 - 150, 152 - 154, 159, 164, 166, 

193, 195, 200, 202, 203 
Mehmet Paşa “Sofu— ” —  (Üçüncü 

Murad ve Üçüncü Mehmet de
virleri valilerinden: 991=1583  
doki p]rzui'um beyleılıeyliğinde 
Şark seferine iştirâk etmiştir) 64 

Mehmet Paşa “Sofu— ” —  (Birinci 
Ahmed, Birinci Mustafa, İkiııei 
Osman ve Dördüncü Murad de
virleri valilerinden ve Knbbe- 
vezirlerinden : İki defa Sadâret- 
Kaymakamlığında da bulunmuş
tur) “ 266, 270, 271, 274 

Mehmet Paşa “ Sofu—  ” —  Bk.; 
Mehmet Paşa “ Koca /  Sofu /  
Mevlevi—

Mehmet Paşa “Sokullu /  Tavil— ” —  
(Birinci Süleyman, İkinci Selim 
ve Üçüncü Murad devii’leri l ’e- 
zir-i-a’zamlarından) 1-3, 5, 6, 12, 14' 
16, 18, 19, 28-30, 34, 39, 42, 43, 46- 
50, 52-54, 59, 77, 82, 104, 119, 127, 
130, 131, 140, 141, 151, 213, 245,

253, 392
Mehmet Paşa “ Solak-Ferhad-Paşa- 

zâde—” —  (986=1578 Şark sefe
rinde ilk Tiflis beylerbeyi ve bir 
müddet sonra Diyarbekir valisi) 23, 

27, 40, 43, 84, 93, 95 
Mehmet Paşa “Şerîf/Seyyid/Emîr— ”

—  “Üçüncü Murad ve Üçüncü 
Mehmet devirleri Baş-defterdar- 
larından; Daha sonra Erivan va- 
Jlil) 125, 223, 226, 227, 2^
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Sayfa
Mehmet Paşa “ Tabanı-yassı—- ” —  

(Dördünoii Murad devri Vezir-i' 
a’zamlarından) 354, 357, 359, 361, 

362, 367 - 370, 372 
Melunet Pasa “Tayyaı-— ” —  (Uüı- 

düncii Mnrad devri Vezh-i'a’zam' 
larmdan) 321, 331, 370, 374-377 

Mehmet Paşa “Tekeli— ” —  (1016 =
1607 de Vezir'i-a’zam Kuyueu- 
Murad Paşa’mn maiyyetinde Ce' 
lâlîlere karşı hareket eden 
Kastamonu valisi: Daha sonra 
Van ve Diyarbekir valiliklerinde 
de buhmınuştnr) 249, 258

Mehmet Paşa “ Topal— ” —  (Dördün
cü Mehmet devri KaPdan'i-der- 
yâlarından: 1068=1657 de Limni 
adasını Venediklilerden istirdâd 
etmiştir) 423

Mehmet Sa’düddin Efendi “Hoea— ”
—  (Üçüncü Mnrad’la Üçüncü 
Mehmet devirlerinde Hâee'i'Sul
tanî ve bir aralık aynı zamanda 
Şeyh-ül-tslâm olduğu için “Ca
mi’ ’ül-Riyâseteyn” sayılan “Tâc 
üt-tevârih” müellifi: “Hoca E- 
fendi” ve “ Koea'Hoca-Efendi ” 
lâkaplarıyla da anılır; Tavıızun 
meşhur nedîmi Haşan" Çan’ın oğ
ludur) 3, 64, 72, 128, 143, 164, 168, 
171, 173-178, 186, 190, 196, 197, 201, 

202, 216, 268, 270 
Melek-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 

Paşa “Melek— ”.
Melek-tbrahim Paşa —  Bk.; İbrahim 

Paşa “Şeytan /  Melek— ”. 
Melekî-Usta (Kösem Sultan’m “Vak’a- 

i-Vakvâkıyye”de idam edilen mü- 
sâhibesi) 421

Mele “Nicolac di— ” —  (Birinci Ab'
bâs nezdinde Papalık elçisi) 222

Memek-zâde Mustafa Efendi—  Bk.: 
Mustafa Efendi “Memek-zâde—

Memi “Horoz— — (Koca’Siııan’ın 
yetiştirdiği büyük Osmanh nıi’- 
marlarmdan) 108

Memi Bey “Gazi Koca— ” —  (Üçün
cü Murad devrinde şehid olan 
Swornik =  İzvomik sancak-beyi; 
Amavuttur) 127, 128

Sayfa
Mercoeur “ Philippe Emmauuel, Duc 

de— ” —  (1009 =  1600 de Kani- 
je’yi Türk muhasarasından kur
tarmak için gelen Fransız ku
mandam) 205, 209, 210, 213

Mere-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hüseyn 
Paşa “Mere-1” .

Mes’ud “Ma’n-oğlu Mîr— ” —  (Lüb
nan’daki meşhur Dürzü emîri 
Ma’n /  Maan-oğlu Fahrüddin o" 
ğııllarından: 1045 =  1635 de baba
sıyla beraber idâm edilmiştir) 362 
Bk.: Hüseyn Ma’n-oğlu Mîr— ”.

Mesih Paşa “Hadım— ” —  (Üçüncü 
Mnrad devri Vezir-i-a’zamların- 
dan: Bir isminin de “ Süleyman” 
olduğu rivayet edilir) 58, 76, 79, 88,

100 , 102
Mevlânâ İnâyetullâh-oğlu Mevlânâ
Muhammed Ali —  Bk.: Muhammed 

Ali Mevlânâ İnâyetullâh'oğlu 
Mevlânâ— ”.

Mevlevî-Mehmet Paşa —  Bk.: Meh
met Paşa “Koca /  Sofu /  Mev
levi—

Meydan Bey (Birinci Mustafa’nın i- 
kinci saltanat devrinde Köstendil 
sancak-beyi) 32T

Meymun (Birinci Ahmed devrinde 
Kırşehir’de isyan çıkaran Celâli 
“ Tavil-Bölük-başı” denilen TJz«n- 
Halil’in kardeşi olduğu için “Bi- 
râder i'Tavil” lâkabiyle de anı
lır) 248, 250, 252

Mezemorta-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hü
seyn Paşa “Mezemorta/Haeı— ”.

Mezzo-morta —  Bk.; Hüseyn Paşa 
“Mezemorta /  Hacı— ”.

Mısırlı-oğlu İbrahim Paşa —  Bk.: İb
rahim Paşa “Mısırlı-oğlu— ”.

Mi’mar-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 
Paşa “Dalgıç/Mi’mar— ”

Mi’mar-Sinan —  Bk.: Sinan “Koca/ 
Mi’mai'— ”.

Mi’mar-Yusuf —  Bk.: Yusuf “Mi’ - 
mai'— ”,

Michel Korybut Wisnio-wiecki (Dör
düncü Mehnıed’in ilk Lehistan se
ferinde Polonya kralı) 441, 444

Michel Romanof (Romanoflarm bi
rincisi olan Rus çarı) 371
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Sayfa
Mihai-Viteazul (Osmanlı menbâlann- 

da “Mihâl-i clâll” ismiyle meşhur 
âsi Eflâk voyvodası Yiğit'Mihal) 138, 
139, 146, 152, 154, 156-158, 188, 199,

208, 234 
Mihalce —  Bk.: Kiraly “Albert—  
Mihalıçh-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 

Paşa “Mihahçlı—
Mihalice —  B k.: Kiraly “Albert—  
Mihâl-i-dâll —  Bk.: Mihai'Viteazul. 
Mihnea (Dördüncü Mehmet devrinde

Eflak voyvodalarından) 424, 427 
Mihrimah-Sultan (Kannnî Sultan Sü

leyman’ın meşhur kızı ve Vezir-i- 
a’zam Rüstem Paşanın karisi) 6, 12, 

13, 49, 127, 342, 392 
Minûçelır Mustafa Paşa —  B k.: Ma- 

nontchar.
Mîr-Hamze Nigârî —  Bk.: Hamze Ni- 

gârî “Mîı— ”.
Mîr-Hüseyn —  Bk.: Hüseyn “Ma’n- • 

oğlu Mîr— ” .
Mîr-Mes’ud —  Bk.: Mes’ud “Ma’n- 

oğlu Mîr— ”,
Mîr-Nigârî — Bk.: Hamze Nigârî 

“Mîr—
Mirza Ali Bey (986=1578 Şark sefe

rine iştirâk eden Pasin sancak
beyi) 24 

Mirzâ-Beg (Kırım hanı İkinci Cani-
bek-Giray’ın veziri) 283

Mirzâ’Çabuk —  Bk.: Mzedchaboue. 
Mirzâ-Ebûbekir-Han —  B k.: Ebûbekr- 

Mirzâ.
Mirzâ Salman —  Bk.: Selman “Mir

za— ”.
Misk-kedisi Mehmet Efendi —  Bk.:

Mehmed Efendi “Misk'kedisi— ” . 
Mocenigo (1067=1657 de Kumbumu 

kalesinden atılan bir güllenin isâ- 
betiden dolayı gemisiyle beraber 
berhavâ olan Venedik amirali) 422 
Bk.: Mehmet “Kara— ”.

Mocenigo “Francesco— ” —  (1103 =
1692 de Girid’e çıkarılan Venedik 
kuvvetlerinin mağlûp kumandanı) 473 

Mogüa —  Bk.: J^emie Mogila.
Mojiş —  Bk.: Moses-Szekely.
Mole “Baron Aehille de— ” —  (XVII 

nci asır başlarındaki Fransız elçi
lerinden) 292

Sayfa
Mollard “Baron de— ” —  (Zsitva-to- 

rok sulbünde Avusturya Baş-nıu- 
rahhaslığında bulunan Kornom 
muhafızı) 246

Montecuccoli /  Montecuculli “Kont 
Raymond de— ” —  (1075 =  16G4 
deki Saînt-Gotthard muharebe
sinde Avusturya Baş-kumaııda' 
nı) 4.34, 435

Moralı-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan 
Paşa “Enişte— ”.

Morosini “Francesco—” —  (Dördün
cü Mehmet devrinde Venedikli
lerin Çanakkale açıklarında telef 
olan Adriyatik amirali) 419
Aşağıki maddeye de bk.:

Morosini “Francesco — ” —  (Köpııi- 
lü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa’ya 
Kandiya kalesini teslim eden Ve
nedik vali ve kumandanı: Zama
nının en mühim askerlerinden sa
yılır: Bunu yukarıki adaşıyla 'ka- 
nştırmamalıdır) 439, 459, 464, 467 

Moses-Szekely (1011=1602 de Erdel 
prensi: Osmanlı menbâlarında 
“ Sikel Mozes /  Moziş /  Mojiş” 
şekillerinde bahsedilir) 214

Moses-Szekely (1046 =  1636 daki Er
del prensliği buhranında İsveç 
namzedi) 369

Mostarlı-Derviş Paşa —  Bk.: Derviş 
Paşa “Mostarlı— ” .

Mozes —  Bk.: Moses-Szekely.
Moziş —  B k.: Moses-Szekely.
Muazzez Hanım —  Bk.: Hadice Mu

azzez Hanım.
Mubârek-G-iray (Kırım hanı İkinci

Mehmet-Giray’ın oğullarından) 32 
Mubârek-Griray-oğlu Murad-Giray —

B k,: Murad-Giray “Mubârek-Gi- 
r'ay-oğlu— ”.

MUHAMMED A.LEYHİSSELÂM —
Bk.: PEYGAMBERİMİZ.

Muhammed “Birinci— ” —  (Fas sul
tanlarından : Mûlây-Abdullâh’ın 
babası ve Mûlây Muhammed-ül' 
Mütevekkil-al-Allâh’ın dedesi) 20 

Muhammed Ali “Mevlânâ tnâyetullâh-
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Sayfa
oğltıMevlânâ— ” —  (Özdemir'oğln 
Osman Paşa’ya şehrin teslimini 
arzeden Safavî hey’etinin başın
daki Tebri?; miiftisi) 87

Muhammed-Han /  Muhammed-Halîfe
“Dıılgadırlu— ” —  (Lala-Mnsta- 
fa Paşa’nın Şark seferinde Safa' 
vîlerin Mâzenderan ve sonra Şir
van valisi) 38, 46

Muhammed-Han “Tekelii— ” — (Ö/- 
demir-oarln Osman Paşa’ınn Teb' 
riz seferi esnasında Saf a vîlerin 
He.medan valisi) 85

Muhammed-Han “ Tekelii— ” — (Öz- 
demii"oğlu Osman Paşa’nın Teb
riz, seferi esnasında Safavîlerin 
Hemedan valisi) 85

Muhammed-Han “Ziyâd-oalu— ” —  
(Perhad Paşa’nın ikinci Şark; se
ferinde Safavîlerin Gence valisi) 109,

110
Muhammed-Hân-Türkmân (Özdemir- 

oğln Osman Paşa’nın Tebriz se
feri esnasında Safavîlerin Kâşân 
valisi) 85

Muhammed Hudâbende (Safavî hü
kümdarı Birinci Tahmâsb’ın bü
yük oğln ve meşhur Şâh-lsmâîl’in 
torunn: Küçük kardeşi İkinci İs- 
mâîl’den sonra tahta çıkmıştır) 7. 14, 
32, 34, 56, 81, 84, 85, 98, 108, 114, 160 

Muhammedî'Sultan —  Rk.: Tokmak- 
Han.

Muhammed'kuli Beg —  Bk.: Kuli /  
Muhammed-kuli Beg. 

Muhammed-kuli-Han (Dördüncü Mu- 
rad’ın Bağdad fethinden sonra 
snlh istemek için ordnya gelen 
Safavî elçisi) 382, 383

Muhammed Mirza “ Sultan— ” —  Bk.: 
Mahammed Hüdâbende.

Muhammed - ül-Mütevekkil-al - AUâh 
“Mfilây— ” —  (XVI ncı asırda 
Fas snitanlarından, MıılâyAbdul
lah’ın oğlu ve halefi: El-Mustan- 
sır ünvâniyle de anılır) 20

Muhammed Ziyâd-oğlu Kaçar —  Bk.: 
Kaear “Muhammed Ziyâd-oğlu— ”, 

Muhannes-ibni-Muhannes —  Bk.:

Sayfa
Mehmet Paşa “Sinan Paşa-zâde/ 
Muhannes— ”.

Muhannes-Mehmet Paşa —  Bk.: Meh
met Paşa “SinaırPaşa'zâde /  Mır 
hannes— ”,

Muhsin-zâde Mehmed Efendi /  Paşa —
Bk.: Mehmed Efendi /  Paşa 
“Muhsin-zâde— ”.

Muizz-i'-Isfahanî (İran’la akdedilen 
1021=1612 İstanbul sulhünde Sa
favî murahhaslarından) 257 

Mûlây-AbduUah — Bk.: Abdullah 
“Mûlây—

Mûlây Muhammed-ül-Mütevekkil-al’- 
AUâh — Bk.: Muhanuued-ül Mü- 
tevekkil-al’-Allâh “Mûlây—

Murad “Birinci— ” —  Osmanlı Padi
şahlarından Sultan Murâd-i'Ev- 
vel /  Murad'Hudâvendigâr) 1, 445 

Murad “Dördüncü— —  (Osmanlı 
pâdişâhlarından Sultan Mui’âd-ı- 
Râbi’ : “Fâtih-i Bağdâd /  Bağdad 
fatihi” ünvanijie anılır) 1, 257, 261, 
263, 265, 266, 269, 270, 301, 312, 317, 
323, 325, 326, 328-330, .332, 334 .336, 
343, 347, 351-368, 370-.372, .374, 375, 

377-391, 410, 445
Murad “Gâvur— ” —  (Üçüncü Mehmet 

devrinde İstanbul’un Devşirme i- 
daresine kareı isyan edip Anado
lu’da saltanatını ilân eden Kara- 
Yazıcı’nın ümerâsından) 195
Bk.: Abdülhalim Bey “Kara-Ya- 
zıcı— ”.

Murad “Üçüncü— ” — (Osmanlı pâdi
şâhlarından Sultan Murâd-ı Sâlis)
1-8, 11, 13, 14, 17 - 20, 22, 23, 27-29, 
31, 39-41, 44, 46, 48, 49, .52-55, 57'62, 
64, 69-80. 82, 87-91, 98-100, 102, 106 - 
108, 111 -113, 116 - 118, 120, 125- 
128, 133, 135, 139, 140-144, 160, 163, 
164, 173, 177, 192, 197, 200, 202, 207, 
223, 227, 229, 2.31, 238, 247, 254, 256,
257, 265-267, 269, 274, 277, 364. 367,

368, 392, 434 
Murad Ağa /  Paşa (Revan /  Erivan 

kalesini Dördüncü Murad’a tes
lim eden Emîr-Gûne-oğlu Tah- 
mâsb-kuli - Han’ın Trablusuşam 
valiliğine tâyin edilen kethüdası) 365
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Sayfa
Murad Giray (Kırım hanı İkinci

Mehmet-Gii'ay’ııı oğullaı-ındatı) 78 
Murad-G-iray Mnbârek'Giray-oğlu— ”

—  (Kmm hanlarından) 447, 449,
453 -  456

Murâdî (Üçüncü Murad’m şiir mah
lası) 141 
Bk.; Mnrad “Üçüncü— ”,

Murad Paşa “Dev/Kara— ” —  (Dör
düncü Mehmet devri Kapdan-i" 
deryâlarından ve Vezir-i'a’zamla- 
rından) 400, 402, 408, 412-415, 419,

420
Murad Paşa “Köse— *’ —  (1035 =  1625

de Diyarbekir beylerbeyi) 334
llurad Paşa “Kuyucu /  Koca/ Kuyu' 

cu'Koca— ” — (Birinci Ahmed 
deviT Vezir-i-a’zaminrından) 95, 197, 
222, 245, 248-257, 261, 268, 316, 322,

360, 429
Murad’SuItan (986=1578 Şark sefe

rinde OsmanlIlarla harbeden Şa- 
favî ümerâsından, Moğan valisi) 24 

Murtazâ Paşa (1032=1623 de âsi A- 
baza Paşa’ya iltihak mecburiye' 
tinde kalan ŞaAî-Karahisar mu‘ 
hafızı) 321, 331

Murtazâ Paşa (1041=1632 de .özü’den 
nakledilen Diyarbekir beylerbe" 
ja : Daha sonralaıı Budin ve Eri
van valilikleriyle Rikâb-ı-Humâ- 
yun Kaymakamlığında da bulun
muştur) 353, 357, 359, 360, 362, 365,

368
Murtazâ Paşa (1069 =  1658 de Di

yarbekir valisi) 425, 426 
Murtazâ Paşa (1108=1696 Azak mu

harebesinde Kefe beylerbeyi) 479 
Murtazâ Paşa “Çerkeş Zor— ” —  (1040 

=  1630 da Anadolu beylerbeyi) 348 
Murtazâ Paşa “N'og'ay— ” —  (1039 =

1630 da Haleb beylerbeyi) 345, 346,
358

Mûsâ-Çelebi (Birinci Bâyezid’in oğul
la nndan) 1, 140, 142, 229, 265, 266,
269, 274, 305, 325, 388, 412, 465,

472, 477
Mûsâ-Çelebi (Dördüncü Murad’ın 

1041 =  1632 isyânında öldürülen 
meşhur müsâhibi) 353, 354

Mûsâ-Kâzım “İmâm— ” —  (Hazret-i

S ayfa

Hüseyn sülâlesinden “Eimme-i 
Esnâaşer” denilen on iki İmâ.mın 
yedincisi: Muhteşem türbesi Bağ- 
dad civarındaki “Kâzımiyye” ka- 
sabasındadır) 375

Musa Paşa “Kapucu/Kara— ” —  (Sul
tan İbrahim devri Kapdan-rder- 
yâlarmdan: Beş günlük gıyabî bir 
sadâreti de vardır) 403, 404
B k.: Şeker-pâre-Hatun.

Musa Paşa “Koca— ” •—• (Saltan İb
rahim devri Kapdan-rderyâla- 
rından: Dördüncü Murad devrin
de Bildin valiliğinde, Girid seferi 
açılınca Serdâr müşavirliğinde ve 
bir müddet de İstanbul muhâfız" 
lığında bulunmuştur) 372, 386, 394,

398, 401
Musa-Paşa-Kethudâsı —  Bk.: Ahmed 

Paşa "Tarhuncu-”,
Muslihüddin Ağa “Koca— ” —  (Dör

düncü Mnrad’ın Revan seferinde 
İstanbul muhâfızlığında bulunan ■ 
boşnak Segban-başı; Dördüncü 
Mehmed’in çocukluğımdaki A- 
ğalar saltanatının ele-başıların- 
dandır) 361, 413

Muslu-Çavuş (Biı-inci Ahmed devrin
de Silifke’de isyân çıkaran ce
lâli) ' 248-250, 252,253 

Mustafa “Birinci— ” —  (Osmanlı Pâ
dişâhlarından Sultan Mustafây-ı- 
E\ -̂el) 229, 265, 268-274, 277, 292, 
299, 301 - 315, 317 - 320, 323 - 326,

329, 330, 336, 381, .388, 413 
Mustafa “Düzmece— ” —  (Yıldınm- 

Bâyezid’in oğullarından şehzade 
Mustafa: “Düzmece”liği doğru 
değildir) 376 
Bk.: C. 1.

Mustafa “İkinci— ” — (Osmanlı pa
dişahlarından Sultan Mustafâyr 
Sânî) 433, 443, 477 - 482, 484, 485,

487 - 489 
Mustafa “Şehzade— ” —  (Kanunî

Sultan Süleyman’ın büyük oğlu) 13 
Bk.; C. 2 . '

Mustafa “ Şehzade— ” —  (Üçüncü 
Mehmed’in cülusunda idâm edi
len kardeşlerinden) 144
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Mustafa “Tavîl'Ahmed-oğlu— P

rinci Alımed devrinde Bağdad’da 
isyan etmiş olan Bölük-başı Ta" 
vîl'Alımed'oğlu Mehmed’in kaı- 
deşi ve halefi) 251

Mustafa “Üçüncü— ” —  Osmanlı pa
dişahlarından Sultan Mustafây-ı- 
Sâlis) 119

Mustafa Ağa (Dördüncü Mnrad dev 
rinde Hafız Paşa’nın Bağdad’ı 
muhasara ederken Birinci Ab" 
bâs’a gönderdiği elçi) 335

Mustafa Ağa (1039=1630 Irak sefa"
rinde Tumacı-başı) 345

Mustafa Ağa “Hacı— ” —  (Birinci 
Ahmed, Birinci Mustafa ve İkinci 
Osman devirlerinde Dâr'üs'Saâde 
ağası =  Kızlaı-ağası) 261, 268, 271,

• 272, 277 
Mustafa Ağa /  Efendi (Dördüncü 

Mehmet devrinde Mi’mar-ı-Hâssa; 
Yenieâmi mi’marlarındandır) 428, 433 

Mustafa Ağa /  Paşa “Destan/ Sarık
çı— ” —  (Eğri seferi esnasında 
Yeniçeri'ağası olan Kapucu-başı: 
Daha sonra valiliklerde bulun
muştur) 170 

Mustafa Bey (Kanunî’nin kızı Mihri- 
mah-Sultan’ın Itonuıu ve Vezir'i- 
a’zam Semiz-Ahmed Paşa’nın Ay
şe Hanım-Sultan’daiı olan oğlu: 
Üçüncü Murad devrinde Kilis 
sancak-beyliğinde şehid olmuştur) 127 
Bk.: Mehmet Bey.

Mustafa Bey —  Bk.: Manoutehar.
Mustafa Bey (1003 =  1595 de Si'

listı-e sancak'beyi) 139
Mustafa Bey (Dördüncü Murad dev

rinde Mısır sancak-beylerinden) 375 
Mustafa Bey /  Paşa (991 =  1583 de 

Amasya sancak'beyliğinden Şama- 
hı valiliğine terfi eden beyler
beyi) *58 

Mustafa-Çavuş (Şark serdârı Lala-
Mustafa Paşa’nm maiyyetinden) 51 

Mustafa-Çavuş “İncili— ” —  (Nükte
leriyle meşhur “İncili'Çavuş : 
1021=1612 Osmanlı-'Safavî sul
bünün akdi üzerine bâzı hudut 
meselelerinin halli için elçilikle 
İran’a gönderilmiştir) 258, 262

Sayfa
(Bi- Mustafa - Çelebi “Gümüş-zâde— ” —  

(Osmanlılann ilk Şirvan defter
darı) 26 

Mustafa-Çelebi “Kâtib-Çelebi /  ila
cı Halîfe— ” —  (XVII nci asrın 
en büyük Oşmanh âlimlerinden: 
Avrupa’da “Haeı-Kalfa” di
ye anılır) 423 
Bk.: ' “Müellifler” cedveli.

Mustafa Efendi (üçüncü Murad dev
rinde Sakarya-İzmit körfezi ka
nal eminliği kâtipliğine tâyin edi
len Dîvan-kâtibi) 119 
Bk.: Ahmed Efendi.

Mustafa Efendi — Bk.: Mustafa Ağa/ 
Efendi

Mustafa Efendi “Aydınlı— ” —  (Bi
rinci Ahmed’in şehzadeliğinde 
.hocası ve cülûsunda Muallimi-i- 
Sultânî; İlmi ve temiz ahlâkıyla 
mâruftur; Dördüncü Mehmet 
de\Tİ Şeyh-ül-İslâmlarından Ho- 
ca-zâde Şehid-Mes’ud Efendi’nin 
babasıdır) 234, 261, 26S

Mustafa Efendi “Bolevî /  Bolulu— ” 
(Dördüncü Mehmet devri Şeyh-ül- 
İslâmlarindan) 425

Mustafa Efendi “Ebu-l Meyâmin— ”
—  (Üçüncü Mehmet ve Birinci 
Ahmed devirleri Şeyh-ül-İslâmla- 
rmdan; “ Sarrgürz-zâde kaynı” 
ve “Kaba” lâkaplarıyla da anı
lır) 216, 218-

Mustafa Efendi “Nasriıddin-zâde— ”
—  (Budin eşrafından ve Zsitva- 
torok sulbünde Osmanlı murah
haslarından) 246'

Mustafa Efendi “ Selânikî— ” —  (Ser- 
dâr-ı-Ekrem Ferhad Paşa’nm 
Şark seferine “Silâhdarlar bölü
ğü kâtibi” olarak iştirak eden 
meşhur Osmanlı müverrihi) 109, 115, 

116, 120, 125, 201 
Bk.: “Müellifler” cedveli.

Mustafa Efendi “Telhîsî-zâde— ” —  
(Dördüncü Mehmet devrinde i- 
kinci Viyana seferine iştirâk e- 
den Reîs-ül-küttâb) 453:

Mustafa Paşa —  Bk.; Manoutchar. 
Mustafa Paşa (986=1578 Şark seferi-
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Sayfa
ne iştirak eden valilerden Maraş 
beylerbeyi) 25, 40, 42, 43, 138, 139 

Mustafa Paşa (992 =  1584 seferinde 
Özdemir'oğlu Osman Paşa’mn ma- 
iyyetinde bulunan valilerden) 79 

Mustafa Paşa (Birinci Mustafa dev
rinde Erzurum valiliğine tâyin e' 
dildiği halde, Abaza isyanından 
dolayı işe baslıyamıyan beylerbe
yi) '  ■ 321 

Mustafa Paşa “Arnavud'oğlu— ” —  
(1039=1630 da Şehr-i-Zur=Ker- 
kük beylerbeyi) 345, 349 

Mustafa Paşa “ Ayas-Paşa-zâde—  ” 
“ Serdâr-ı bî'âr” denilen Vezir-i- 
a’zam Koca'Sinan Paşa’mn kar
deşi Ayas Paşa’nın oğlu, §am 
beylerbeyi) 151 

Mustafa Paşa “Bozoklu /  Bıyıklı /  
Silâhdar— ” —  (Dördüncü Meh
met devri Kapdan'i-deryâlann- 
dan ve İkinci Ahmed devri Ve- 
zir-i'azamlarından: Muhtelif ser- 
darlıklarda da bulunmuştur) 450, 

463, 474 - 476 
Mustafa Paşa “Fındık— ” —  (1096=

1685 de Bosna beylerbeyi:. Daha 
sonra da muhtelif valiliklerde 
bulunmuştur) 450

Mustafa Paşa “ Halıcı-zâde—  ” — 
(1039=1630 da Diyarbekir bey
lerbeyi) 334 

Mustafa Paşa “İpşir— ” —  Bk.; İP- 
şir/İbşir Mustafa Paşa.

Mustafa Paşa “Kaplan— ” —  Bk.: 
Kaplan Mustafa Paşa.

Mustafa Paşa “Kara— ” —  B k.: Mus
tafa Paşa “Merzifonlu Kara— ” . 

Mustafa Paşa “Kara/Lala— ” —  (Ü- 
çüncü Murad devrinin meşhur 
vüzerâsından: Serdârlıklarda bu
lunmuş ve Sadâretin ilgasında 
“Vekîl-i'Saltanat” ünvâniyle Sa- 
dâret-Kaymakamı olmuştur) 1, 13 ' 
19, 21, 22, 24-34, 36-41, 43, 44, 47,
50, 58, 60, 62, 69, 97, 98, 103, 105,

117
Mustafa Paşa “Kemankeş Kara— ” —  

(Dördüncü Murad ve Sultan İb
rahim devirleri Vezir-i-a’zamla- 
fmdan: Dördüncü Murad devrin-

Sayfa
de Kaipdan-rderyâlığı da vardır) 372, 
376, 377, 380, 382, 384, 387, 389-392 

Mustafa Paşa “Köprülü-zâde Fâzıl— ”
—  (İkinci Süleyman ve İkinci Ah- 
nıed devirleri Vezir-i-a’zamla- 
rmdan) 446, 464, 468, 469, 472, 482

Mustafa Paşa “Kör-Bey— ” —  (Dör
düncü Mehmet devrinde isyâııın- 
dan dolayı tenkil edilen Antalya 
beyi) 426

Mustafa Paşa “Lefkeli— ” —  (Birin-
■ ci Mustafa’nın ikinci saltanat dev
ri Vezir-i-a’zamlarından) 314

Mustafa Paşa “Merzifonlu Kara— ”
— (Dördüncü Mehmet devri Ve- 
zir-i'a’zamlarmdan) 431, 445-450, 

452, 453, 455-457, 461, 464, 473 
Mustafa Paşa “Parmaksız—” — (1039 

=1630 da Trablusuşam beyler
beyi) 345, 349

Mustafa Paşa “Silâhdar Tüccar-zâde 
Beyceğiz— ” (Dördüncü Murad’ın 
meşhur nedimi ve son Kapdan-ı- 
deryâsı: Efendisinin ölümü üze
rine Budin valiliğine nakledilmiş
tir) 38İ 388

Mustafa Paşa “ Softa— ” —  (İkinci 
Osman devri Kapdan-ı-deryâla- 
rından ve Dördüncü Murad dev
ri Baş-defterdarlarından) 351 - 353

Mustafa Paşa “ Sokullu— ” —  (Sokul- 
lu Mehmet Paşa’nın amcaza
desi ve Diyarbekir beylerbeyi 
Derviş Paşa’nın kardeşi olan Bu
din beylerbeyi; Umumiyetle ismi 
yalnız “Mustafa Paşa” şeklinde 
zikredilirse de, kız-kardeşinin oğ
lu olan Peçevî’ye göre ikinci is
minin de Ferhad olduğu anlaşıl
maktadır) 48, 58 
Bk.: Ferhad Paşa “Gazi— ” ,

Mustafa Paşa “Tekirdağh Bekri— ”
—  (İkinci Süleyman devri Ve- 
zir-i-a’zamlarından) 452, 457 - 459,

465, 466, 468 
Mustafa Paşa “Uçar— ” —  (Birinci 

Ahmed, Birinci Mustafa ve İkin
ci Osman devirleri valilerinden:
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Sayfa
Dörclüııeü Murad devri Veziı-i- 
a’zamlarııulan Tayyar - Mehmet 
Paşa’mn babasıdır) 374, 377

Mustafa Paşa “Zmnazen— ” —  (Dör
düncü Mehmet devri Kapdan-i' 
deryâlarıiKİaıı ve Vezir-i'a’zam- 
hırındaıı: Sadâreti 4 saat sürmüş
tür; Baş-defterdarlığı da vardır; 
“Borazan” lâkabiyle de anılır) 418,

421
Mustafa Sun’Ullâh Efendi “Ga’fer- 

Efendi-zâde Hacı— ”  —  (Üçün
cü Mehmet ve Birinci Ahmed de
virleri Şeyh-iil-îslâinlarından) 197, 

20İ 207, 217, 218, 224, 235 
Mustansır “El— ” —  Bk.: Muhammed- 

ül-Mütevekkil-aF-Allâh.
Muytâb-zâde Ahmed Paşa —  Bk.: Ah

med Paşa “Muytâb-zâde—  
Muzaffer-Sultan (İshakıyye sülâle

sinden Gîlân hükümdarı Dııbâc- 
Han’ın ünvânı: Kanunî’nin Irâ- 
kayu seferinde tâbiyyetini arzet" 
miştir) 15
Bk.: C. 2.

MüdMş-İvan —  B k.; İvan Vasilyeviç 
“Dcirdüncü—

Müezzin-zâde Ali Paşa —  Bk.: Ali 
Paşa “Müezzin-zâde—

Müezzin-zâde Hâfız-Ahmed Paşa —
Bk.: Ahmed Paşa “Müezzin-zâde 
Hafız—

Müfettiş-İsmail Paşa —  Bk.; İsmail 
Paşa “Boşnak /  Müfettiş— ”. 

Müneccim-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hü- 
seyn Pa.şa “Müneccim'—  

MüsâhiP-Mehmet Paşa — Bk.: Meh
met Paşa “Doğancı /  Müsâhip/ 
Beylerbeyi— ”.

MaMchab'ouc (Yavnz’un şehzâdeliğin- 
deki Trabzon valiliği esnasında 
Ahıska hıristiyan atabeyi: Os- 
manh menbâlarında “Mirzâ'Ça- 
bnk” denir) 16
Bk.: C. 2.

N

Nadajh Sarı-Abdurrahman — Bk.: 
Abdurıahman “Nadajlı Sarı— ”. 

Nadasdy (1000 =  1092 de Bosna valisi

Sayfa
Telli-Hasan Paşa’ya .mağlûb olan 
Avusturya kumandanlarından) 12,

1.31, 183
Nakkaş-Hasan Paşa ,—  Bk.: Haşan 

Pa”şa “Nakkaş— ”,
Nal-kıran Bk.: Fi'ederic Aııpıste. 
Nasruddin-zâde Mustafa Efendi —

Bk.: Mustafa Efendi “Nasınd- 
diu-zâde— ”.

Nassi “Yasef— ” —  (İkinci Selim’e 
dalkavukluk ederek bir çok en
trikalar çevirmiş olan zenşîin ya- 
İmdi serserisi) 112
Bk.: C. 2.

Nasuh Ağa (İkinci Osman devrinde
Segban-başı) 295, .300

Nasuh Paşa (Birinci Ahmed devri Ve-
zir-i-a’zamlarından) 242, 255, 257,

258, 260, 261, 329 
Nasuh Paşa-zâde Hüseyn Paşa — Bk.: 

Hüseyn Paşa “Nasuh-Paşa-zâ- 
de— ”.

Nasya —  Bk.: Anastasya ve Mâhpey- 
ker-Kösenı-Sultan.

Navagierro (10.55 =  1645 (ririd seferin
de Venediklilerin Hanya muha
fızı) 397 

Nazar Paşa (Üçüncü Murad devrin
deki Şark seferinde ihtida edip 
bu ismi alan ve Osmanh menbâ- 
larında “Kazak-Han” ünvâniyle 
bahsedilen Bofçalı Kazak'Tereke
me beyi) 77, 104, 105 

Nebî/Abd-ün-Nebî “Gürcü— ”—  (Dör
düncü Mehmet devrinde isyan e- 
di;i> İstanbul üzerine yürüyen es
ki Sipahi zorbası) 434 

Nef’î (Büyük dîvan şâiri: Asıl ismi 
“Ömer”diıO 347, 360-362, 370 

Nevâlî Efendi “Akhisarlı— ” —  (Ü- 
çüncü Mehmed’in şehzadelik dev
rindeki hocası) 197 

Nezir Ağa (İkinci Ahmed devrinde 
Dâr iis-Saâde ağası =  Kızlar-a' 
ğası) 475 

Nicolas eli' Melo —  Bk.: Melo “Nico- 
las di— ”.

Nigârî “ ;Mîr'— ” —  Bk.: Hamze Nigârî 
“ Mîr— ”.

Nişancı-Ahmed Paşa — Bk.: Ahmed 
 ̂ Pasa “N'isancı—
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Sayfa
Nişancı-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 

Paşa “Kavanoz /  Nişancı—  
Nişancı-ismail Paşa —  Bk.: İsmail 

Paşa “Nişancı—
Nişancı Mehmet Paşa —  Bk.: Meh

met Paşa “KaraNişaııcı Boy 
ah— ”.

Noai'lles “Dne de—” —  (Köprülü zâ- 
de Fâzıl Ahmed Paşa’mn Girid 
seterinde Venediklilerin imdadı
na gelen Fi'aıısız kuvvetlen ku' 
mandanı) 439

Nogay-Murtazâ Paşa —  Bk.: Mıutazâ 
Paşa “Nogay— ”.

Nuh Paşa “Dârendeli— ” —  (Üçün
cü Mnrad ve Üçüncü Mehmet de
virleri Baş-defterdaılanndan :
1011 =  1603 de Celâlîlere karşı 
serdâr olan Anadolu beylerbeyi) 219 

Nûr-Bânû-Sultan (İkinci Selim’jn ka
rısı ve Üçüncü Murad’ın anası) 3 "3,

• 73, 72
Nyary “Paul— ” —  (Üçüncü Mehmed’- 

in muhâsârası esnâsında Avus" 
tıııya’ımı Eğri kale muhafızı) 168-370

O

Occhiali —  Bk.; Ali Pasa “üluc/ 
Kıhc—

Ohrili-Hüseyn Paşa — Bk.: Hüsevn 
Paşa “Ohrîli—

Okçu-zâde Şah-Mehmed Efendi/Paşa
—  Bk.: Mehmed Efendi /  Paşa 
“Okçu-zâde Şah— ”.

On-birinci İnnocent —  Bk.; İnnoeent 
“Oıı-birinei— ”.

On-dördüncü Louis —  Bk.; Louis 
“Oırdördüncü— ”.

On-üçüncü Gregoire —  Bk.: Gregoire 
“On-üçüncü—

Orhan “ Şehzade—” —  (Madame de 
Gomez’e "öre Birinci Ahmed’in
oğullarından)

Orhan-Gazi /  Orhan Bey “Osman-oğ- 
lu— ” —  (Osmanlı hükümdarla
rının İkincisi)

Oros /  Orus /  Aras /  Ereş-Han (986 
=  1;)78 Şark seferinde OsmanlI
larla harbeden Safavî ümerâsın
dan, Şir%'an valisi: Bu ismin inı-

269

Sayfa
lâsı eski yazıda “Erevs” okuna
bilecek şekle bile girmektedir; 0 - 
ros-Han bir aralık Baş-kunıan- 
danlık da etmiştir) 2n, 31, 32, 35- 

Oruç Bey (Dördüncü Mehmet devri 
Vezir-i-a’zamlarından Merzifoır 
lu Kara-Mustafa Paşa’nın Dör
düncü Murad devrindeki Bağdad 
seterinde şehid olan babası: Si
pahi beylerindendir) 445 
B k.: Âbide-Hâtun.

Osman “Birinci— ” /  Osman-G-azi 
(Osmanlı devletinin müessisi ve 
ilk hükümdarı) 5, 163, 197
Bk.: C. 1,

Osman “İkinci— ” —  (Osmanlı pa
dişahlarından Sultan Osmân-ı- 
Rânî /  Genc-Osman) 203 , 236, 262, 
265 - 267, 269-274, 276-283, 285-321, 
324-326, 328, 330, 336, .341, 342, 345,

352, 357, 360, 385. 
Osman “Kara-Pençe— ”  (Tiryâki- 

Hasan Paşa’nın Kanije müdâfa
asında gizli muhâbere ve casus
luk işlerini idai'e eden serhad ga
zisi) ’ 210, 211 

Osman “Poyraz— ” —  (Üçüncü Meh
met devrinde “Zorba isyânı”nın 
reislerinden) 216, 218 

Osman “Şehzâde— ” —  (Üçüncü Meh- 
med’in cülusunda idam edilen 
kardeşlerinden) 144 

Osman “Üçüncü— ” —  (Osmanlı pa
dişahlarından Sultan Osmân-ı- 
Sâlis) 484 

Osman Ağa (1004=1595 de Wisseg- 
rad =  Vişgı-'ad kalesini düşmana 
teslim edip irtidâd eden sâbık 
Budin Yeniçeri-ağası) 154 

Osman Ağa (Üçüncü Mehmet devrin
deki “Zorba isyânı”nda idâm edi
len Dâr-üs-Saâde ağası /  Kik- 
Inr-ağası) 216 

Osman Aga “ Sofu— ” —  (Üçüncü 
]\fehmet devri Vezir'i-a’zamlann- 
dan Dâmâd-İbrahim Paşa’nın Ka" 
pu-ağası) 142 

Osman Ağa /  Paşa “Oittelerli/Çif- 
teli— ” —  (Dördüncü Murad’uı 
Bağdad seferinde Mehdîlik iddia 
eden Sakarya'şeyhi Ahmed’i ten-
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Sayfa
kil eden eski mütesellim; Eskişe' 
liir’in “Çifteler” köyün dendir; 
biraz sonra vezâret jpâyesiyle 
Şam valiliğine tâyin edilmiş
tir) 372, 390 

Osman Bey “Kulaksız— ” —  (1007=
Ü598 de Szolnok saneak-beyi) 190 

Osman-Grazi —  B k.: Osman “Birin
ci—” /  Osman'Gazi.

Osman Paşa “Arnavut— ” —  (1003 =
1594 de ilk Yanık Raab beyler
beyi) 136, 149, 150 

Osman Paşa “Çiftelerli— ” —  Bk.: 
Osman Ağa /  Pasa “Çiftelerli/ 
Çifteli— ”.

Osman Paşa “Özdemir-oğlu— ” — (Ü- 
çüneü Murad devrinde Kafkasya 
fatihi, Vezir'i'a’zam ve Serdâr-1-  
Bkrem: Safavîler arasında “Adı
yaman” lâkabiyle şöhret bulmuş
tur) 17, 18, 21, 22, 25 - 39, 42, 45, 
50-52, 56-58, 60, 64-71, 73-76, 78-88, 
9 0 -1 0 1 , 127, 135, 162, 178, 223, 226 

Osman Paşa “Yeğen— ” —  (1099 =
1688 harekâtında Celâlîlikten ye
tişme Macaristan serdârı) 466 

Oukraintzow (1112 =  1700 İstanbul
sulbünde Rus murahhası) 485

Ö

Sayfa
hur maiyyet zabitlerinden: Bü
yük hizmetlerinden dolayı Pecs 
=  Peeuy sancak-beyliğine ve 
daha sonra Batum beylerbeyli
ğine tâyin edilmiştir) 211, 212, 266,

333
Ömer Efendi “Hoca— ” —  (Genc-Os- 

man’a teceddüt ve inkılâp fi- 
kirleıi telkin eden meşhur A" 
masyalı Hâce-i'Sultânî) 274, 277, 

284, 293, 297 - 301, 305 
Ömer Nuri Efendi (1033 =  1624 deki 

Safavî istilâsında Birinci Ab' 
bâs’ın idâm ettirdiği Bağdad 
kadısı) 328

Ömer Paşa (992 =1584 seferinde Özde
mir-oğlu Osman Paşa’nın maiy- 
ŷ etinde bulunan valilerden) 79

Ömer Paşa —  Bk.: Ömer Ağa/ Paşa 
“Kara—

Ömer Paşa “Arnavut— ” —  (1040=
1630 da Tekrit beylerbeyi) 349

Özdemir-oğlu Osman Paşa —  Bk.: Os
man Paşa “Özdemir-oğlu— ”.

ÖzdetniT Paşa (Özdemir-oğlu Osman 
Paşa’nın babası, San’â ve Habeş 
fatihi) 97
Bk.: C. 2.

Öküz-Mehmet —  Bk.: Mehmet “Ö- 
küz—

Öküz-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 
Paşa “Öküz /  Kara— ” .

Ömer (Şâir Nef’î’nin göbek - adı :
“Nef’î” mahlasıdır) 361
Bk.: Nefî.

Ömer “Baba— ” —  (Dördüncü Murad 
devrinde Afyon-Karahisar’a hâ
kim kesilen Sipâhi zorbası) 351 

Ömer “Hazret-i— ” —  (Hulefây-rRâ-
şidîn’den) 311

Ömer “Şehzâde— ” —  (İkinci Os
man’ın oğlu) 290 

Ömer Ağa (Bağdad’da isyân eden 
Bekir-Sübaşı’nın kardeşi olan 
Bağdad defterdari) 328 

Ömer Ağa /  Paşa “Kara-— ” — (Ka- 
nije müdafii Tiryâki-Hasan Pa- 
şa’nin kahramanlıklariyle meg-

Paget “Lord— ” —  (Karlofça sulbü
nün akdine tavassut eden İngiliz 
elçisi) 482, 483
Bk,: Collyer /  Colier.

Pala-bıyık Yusnf Paşa —  Bk.: Yusuf 
Paşa “ Pala bıyık /  Helvacı—  

Palffy (Üçüncü Murad ve Üçüncü 
Mehmet devirlerindeki seferde 
Avustuıya kumandanlarından) 113,

183, 184
Papa-karmdaşı — Bk.: Aldobrandini. 
Paradeiser “Georges— ”  —  (1001 =

1593 deki Kulpa muharebesine 
iştirak eden Avusturya kuman- 
danlarindan: 1009 =  1600 deki 
Kanije fethinde kale muhâfi' 
zıdır) 128, 204

Parmaksız - Mustafa Paşa —  Bk.;
Mustafa Paşa “Parmaksız—

Paul Nyary —  Bk.; Nyary “Paul—
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Sayfa
Paul Ucbanski —  Bk-,; üchanski “Pa' 

nl—
Pâyzen-Yusuf Pasa —  Bk.: Yusuf A- 

ğa /  Paşa “Pâyzen—
Peçevî-lbrahim Efendi —  Bk.: İbra

him Efendi “Peçevî— ”,
Perihan Hanum (Safavî hükümdarı 

Birinci Tahmâsb’ın kızı ve İkinci 
İsmail’in kız-kardeşi) 8

Pertev Mehmet Paşa (Kanunî ve İ- 
kinci Selim devirlerinde ikinci 
vezir) 47
Bk.: C. 2.

Pertev Paşa “Dâmâd— ” —  (İkinci 
Osman’ın ilk karısı olan Hanım- 
Sultan’ın babası) 293

Petro “Koca /  Deli'— ” —  (Meşhur 
Rus çan) 479, 480, 483, 485, 486 

PEYGAMBERİMİZ (Ahmed Muham- 
raed Mustafâ Efendimiz Hazret' 
leri) '5, 143, 168, 174, 175, 211, 228, 

230, 297, 336, 355, 377 
Peyker-Han (üçüncü Murad devrin

deki Şark seferi esnâsında Safa- 
vîlerin Şirvan valiliğine tâyin e' 
dilen kumandan) 60

Pezzen (1001=1592/1593 de Avustur
ya’nın İstanbul elçisi) 124, 128 

Phi'liPpe “İkinci— ” —  (Charles-Quint’- 
in oğlu olan meşhur İspanya 
kralı) 119

PhUippe “Üçüncü — ” —  (İspanya kra
lı) 179, 222 

PMlippe Emmanuel de Mercoeur —
B k,; Mercoeur “Philippe Emma
nuel de—

Pietro Valerio —  Bk.: Valerîo “Piet" 
ro—

Pır’ “Kel— ” —  (Dördüncü Mehmed’i 
deviren askerî isyanın ele'başıla" 
rından) 463

Pîrî “Tokatlı Ağaçdan— ” —  (Üçüncü 
Mehmet devrinde İstanbul’un dev
şirme idaresine karşı isyan ediP 
Anadolu’da saltanatını ilân eden 
Kara-Yazıcı’mn ümerâsından) 195 
Bk.: Abdülhalim Bey “Kara-Ya- 
z ı r ı — ” ,

Pîr-i-G-ayb-Hân (Özdemir-oğlu Osman 
Paşa’nm Azerbaycan seferinde 
Safavîlerin Tebriz müdâfaa ku-

Sayfa
mandanlarından ve Ustaclu bey 
leriiKİen) 86, 87

Pîrî-Mehmet Paşa —  B k.: Mehmet 
Paşa “Pîrî— ” .

Pîrî Paşa-zâde İbrahim Bey —  B k.;
İbrahim Bey “Pîrî-Paşa-zâde—  

Pîr-Mehmed Paşa —  Bk.; Mehmet 
Pa^a ‘Tîr— ”.

Pisani “Benedotto— ” —  (1106=1695 
deki Koyuıi'adalafı muharebe
sinde maktul düşen Venedik ami
rali) 477 

Piyâle Mehmet Paşa (Kanunî ve İkin
ci Selim devirleri Kapdan-ı-der- 
yâlarıııdan ve en meşhur Osman- 
h denizcilerinden: İkinci Selim’in 
dâmâdıdır; Kapdanlığından son
ra Kubbe-vezii-i olup ikinci vezir
liğe yükselmiştir) 1, 12, 103, 178 
Bk.: C. 2.

Poppel de Lubkowitz —  Bk,: Lobko- 
\vitz “Baron Poppel de—

Portakal (Birinci Ahmed devrinde 
Vezir-i’a’zam Lala-Mehmet Paşa’- 
İlin hekimi) 245

Potıır-li Bey/ Paşa —  Bk.; Ali Bey/
Paşa “Potur—

Poyraz-Osman —  Bk.: Osman “Poy
raz— ”,

Prens Eugene de Savoie —  Bk.: Sa- 
voie “Prens Eugene de—

Prens Louis —  Bk.: Louis “Prens—”. 
Prens Romodanovski —  Bk.: Eomo' 

danovski “Prens—
Prens Tmbeçkoy —  Bk.: Triibeçkoy 

“Prens—
Prens Vasili' G-alitzjm —  B k.: Ga-

litzjm “Prens Vasili— ”.

Q

Qwarçtwaıje (Çonıh boyundaki Sa- 
mtskhe hmstiyan atabeyliğinden 
arta-kalan Altunkale’nin son beyi 
İkinci Kayhosro/Keyhusrev’in o- 
ğullarından: 986 =  1578 de ordu
ya geldiği için Oltu sancağı ve
rilmiştir) 22, 23, 38 
Bk.: Dedis-İmedi Debora.

F. : 35
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Sayfa
B

Eadul Scherban (İkinci Osman’ın Le- 
, histan seferine iştirak eden Eflâk 

voyvodası) 283, 287
Eahîkî-dâmâdı Ahmed Ağa — Bk.;

Ahmed Ağa “Bahîkî-dâmâdı—  
Eakoczy /  Ragotzki “Birici Geor- 

ges— ” —  (Erdel prenslerinden: 
Osmaıılı menbâlarında “Rakoci/ 
Eakoçi” denir) 369, 424, 427, 430, 450 

Eakoçi /  Rakoci —  B k.: Eakoczy /  
Eagotzki “Birinci öeoı^es—  

Eamazan-oğlu İbrahim Bey —  Bk.: 
İbrahim. Bey “Pîıi-Paşa-zâde— ”. 

Eamazan-oğlu İsmail Bey —  B k.: İs‘ 
mail Bey “Eamazan'oğlu—  

Eamazan-oğlu Mehmet Paşa —  Bk.; 
Mehmet Paşa “Eamazan-oğlu—

Eamazan Paşa (Üçüncü Murad dev
rinde Tunus beylerbeyi ve Ceza
yir’de KaPdan-ı-deryâ Kılıe-Ali 
Paşa’nın vekili) 20

Eâmi Mehmet Paşa (İkinci Mustafa
devri Vezir-i-a’zamlarından) 483,

485-489
Eaymond de Montecuccoli /  Montecu- 

culi — Bk.: Montecuccoli /  Mon- 
tecuculli “Kont Eaymond de—

Eaziye-kadın (üçüncü Murad devrin
de nüfuziyle meşhur Harem-i-Hü- 
mâyûn vekilharcı) 3

Eebîa G-ülnûş —  Bk.; Emet-Ullâh 
Gülnûş-Sultan.

Eecep Paşa “Arap— ”. — (1100=1689 
da orduyu bozgundan bozguna 
süriikleyen Suriyeli Macaristan 
serdârı) 467, 468

Eecep Paşa “Bostan— ” —  (1098 =
1687 de Sadâret-Kaymakamı) 463 

Eecep Paşa “Topal— ” —  (Birinci 
Mustafa ve Dördüncü Murad de
virleri Kapdan'i'deryâlanndan 
Dördüncü Murad devri Vezir'-i-a’" 
zamlarından ve Birinci Ahmed’in 
dâmâdlanndan) 315, 330, 333, 352'355

Eedern (1001=1593 deki Kulpa mu
harebesine iştirâk eden Avustur
ya kumandanlarindan) 128

Sayfa
Eedin (Orta-Macar kralı Emeric

Thököly’nin elçilerinden) 450
Eemaneşkü — Bk.: Eomodanovski. 
Remdaniski ■—  Bk.: Eomodanovski. 
RESÛL-İ-EKREM —  Bk.: PEY

GAMBERİMİZ.
RESÛL-ULLÂH —  Bk.: PEYGAM

BERİMİZ.
Rıdvan Ağa (1009=1594 de Serdâr-ı- 

Ekrem Koca-Sinan Paşa’nm İs
tanbul’a gönderdiği ulak) 132  

Rıdvan Paşa “Kara-Şâhin-oğlu— ” —  
(Üçüncü Murad devrindeki Şark 
seferine iştirak eden me’zul , va
lilerinden: Sâbık Basra ve sefer 
esnasında Diyai'bekir ve bir 
müddet sonra da Anadolu beyler
beyi) 40, 43, 44, 63 

Richard Stapei —  Bk.: StaPei “Rı- 
chard—

Rizeli-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan Pa
şa “Eizeli—

Rodolphe “İkinci— ” —  (Almanya/
Avusturya imparatoru) 8, 123, 132,

137, 179, 185, 222, 246, 247 
Romanof “Michel— ” —  Bk.: Michel 

Romanof.
Romodanovski “Prens— ” — (Dör

düncü Mehmed’in 1089=1678 ta
rihindeki Rusya seferinde Rus 
Baş-kumandanı: Osmanlı menbâ- 
larında Remdaniski ve Eemaneş
kü diye bahsedilir) 447" 

Rûhullâh Efendi (Dördüncü Mehmet 
devri Bursa" kadılarından)

Rum-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan Pa
şa “Rum— ”.

Rum-Mehmet —  Bk.: Mehmet “Rum— ” 
Eüstem “Zal-oğlu— ” —  (Şâhnânre

kahramanlarından) 171
Rüstem-Han (Üçüncü Murad dev

rindeki Şark seferinde OsmanlI
larla harbeden Safavî ümerâsın
dan) 64, 66 

Rüstem-Han (Husrev Paşa’nın 1039 
=  1630 Irak seferinde Zeynel- 
Han’ın yerine tâyin edilen ve 
“Hân-rHânâıı” denilen Safavî 
Baş'kunıandanı ve Tebriz vali
si) * 346, 366, 383:
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Sayfa
Rüstem Paşa “Kehle-i-ikbâl— ” —  

(Kaııuııî’nin dâmâdı ve Mihri' 
mah-Sultan’ın k cK 'ası olan Ve- 
zir-i-a’zara) 6, ]3, 49, 127, 361, 392 
Bk.: C. 2.

Sa’düddin Efendi “Hoca— ” —  Bk.: 
Mehmet Sa’düddin Efendi “Ho" 
ea—

Saâdet-Giray (Kmm hanı İkinci 
Mehmet -  Griray’ın kardeşlerin
den) 32, 51 

Saâdet-Giray (Kırım hanı İkinci
Mehmet-Giray’ın oğrnllanndan) 78, 80 

Saâdet-G-iray “İkinci— ” —  (Kıiim
hanlarından) 472

Saatçı-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan 
Paşa “ Saatçi— ”,

Sa«lı (Birinci Ahmed devrindeki ce
lâli reislerinden) 242 

Safâ-G-iray (Kırım hanı İkinci Meh-
met-Gir'ay’ın oğ'nllarından) 70, 78 

Safî “Birinci— ” (Safavî hükümda
rı Birinci Abbâs’ın oğlu ve ha
lefi) 223, 346, 349, 368, 369, 375,

381 - 383
Safî-kuli Han (Birinci Abbâs’ın He- 

medan ve Birinci Safî’nin Bağ- 
dad valisi) 327, 328, 348

Safî-Mirzâ (Birinci Abbâs’ın oğlu ve 
veliahdi Mnhammed Bâkır’m iin- 
vânı) 223
Bk: Safî “Birinci— ”.

Safiyye-Sultan (üçüncü Murad’m ka
rısı ve Üçüncü Mehmed’in anası 
olan Venedikli Baffo) 2, 3, 71, 123,
141, 142, 155, 163, 164, 180, 181, 
laö, 186, 201, 216, 228, 231, 428, 433 

Sağır-Behram Paşa —  Bk.: Behram 
Paşa “Sağır—”. .

Said “Sıvash Kara— ”. —  (Üçüncü 
Mehmet devrinde İstanbul’un dev 
şinne idaresine karşı isyâu edip 
Anadolu’da saltanatını ilân eden 
Kara'Ya/.u'i’nın ümerâsından) 195,

242, 250  ̂
Bk.; Abdülhalim Bey “Kara-Ya- 
zıcı---

Sakarya-şeyM Ahmed —  Bk.; Ahıned

Sayfa.
“Sakarya-şeyhi— ”.

Salahor-Süleyman Paşa —  Bk.: Sü
leyman Paşa “ Salahor—

Salamon Eskinazi —  Bk.: Eskinazi 
“ Salamon— ”,

Sâlih “Gazi— ” —  Bk.: Gazi-Sâlih.
Sâliha Dilâşûb-Sultan (İkinci Süley

man’ın anası) 390, 465- 
Sâlih Ağa /  Paşa (1045=1635 de Ka- 

pucular-kethudâsı: Biraz sonra 
Bosna beylerbeyliğine tâyin edil
miştir) 366, 369 

Sâliha-Sultan (Birinci Mahmud’un 
anası) 479 

Sâlih Mehmed Efendi “Hoca-Sa’düd- 
din-zâde— ” —  (Tâc-üt'tevârih 
müellifi Şeyh-ül-İslâm Hoca'Sa- 
düddin Efendi’nin oğullarından 
ve Dördüncü Murad devıi Ana
dolu Kazaskerlerinden) 197 
Bk.: Mehmet-Çelebi Efendi, Meh
met Es’ad Efendi ve Abd'ül-A' 
ziz Efendi “Hoca - Sa’düddin ' zâ- 
de”.

Sâlih Pasa (Sultan İbrahim devri Baş- 
defterdarlarindan ve Vezir-i-a’ - 
zamlaımdan) 399, 400, 403, 404 

Sâlih-Reis /  Paşa (Barbaros’un kap- 
danlarından: Cezâyir beylerbey
liğinde bulunmuş ve Fas şehri
ni işgal edip bir hükümdar bile 
tâyin etmiştir-) 20
Bk.; C. 2.

Samuel Korezky —  Bk,: Korezky 
“ Samuel—

Sarhoş-Abdi Çelebi —  Bk.: Abdi-Çe- 
lehi “Sarhoş— ”.

Sarhoş-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 
Paşa “ Sarhoş—

Sarhoş-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hüseyn 
Paşa “Amcazâde/Sarhoş—”. 

Sarhoş-İbraMm Paşa —  Bk.: İbrahim 
Paşa “Sarhoş— ”.

Sarhoş-Selim —  Bk.: Selim “İkinci—
Sarı (İkinci Selim’in lâkabı) 1

Bk.: Selim “İkinci— ”. 
San-Abdurrahman —  Bk.: AbduiTah- 

,man “N-adajlı Ran— ”.
San-Ali-oğlu TiryâkrArslan Bey —

Bk.: Arslan Bey “SarrAli-oğlu 
Tiryaki— ”.
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Sayfa
San-gürz-zâde kaynı —  Bk.: Mustafa 

Efendi “Ebu'l'Meyâmin—
Sarı-Hüseyn Paşa — Bk.: Hüseyn 

Paşa “ San—
Sankçı-Mustafa Ağa/Paşa Bk.; Mus

tafa Ağa/Paşa “Destarî/Sankç-ı— ”. 
Sarı-Ken’an Paşa —  Bk.: Ken’an 

Paşa “ San/Topal— ”.
Sarı-Süleyman Paşa —  Bk.: Süley

man Paşa “ San—
Sarı-Şa’ban —  Bk.; Şa’ban “KöPriilü 

San— ”
Sarmısak-Mehmet Paşa — Bk.: Meh

met Paşa “ Sarmısak /Tiryaki—  
Saru-Han (1049 =  1639 da akdedilen 

Kasf-ı-§îrîn sulbünde Safavî mu
rahhası) 383 

Satırcı-Mehmet Paşa —  Bk.; Meh
met Paşa “ Satıreı— ”

Savoie “Prens Eugene de— ” —  (Os- 
manlılara karşı Zenta=Sente mu
harebesini kazanan ve o devrin 
en büyük askerlerinden sayılan 
meşhur Avusturya Baş-kumanda- 
m)' 481, 482

Scarlat —  Bk,: Mavrokordato Efendi. 
Scherban —  Bk.: Eadnl Seherban. 
Schvarzenberg (Üçüncü Mehmet dev

rindeki Macaristan harekâtında 
Avusturya kumandanlanndan) 184 

Scipione Cicala —  Bk.: Sinan Paşa 
“Cağala-zâde /  Cağal-oğlu Yu
suf—

Sebastiao “Dom— ” —  (üçüncü Mu- 
rad devrinde Pas’da Türklere 
mağlûb olan Portekiz kralı Se' 
bastien) 20, 119

Sefer-Dayı ( (Birinci ALmed devrinde 
isyan eden Trablusgaip Levend'
1er reisi) 259, 260

Sefer Paşa (1025=1616 da Kars bey
lerbeyi) 263 

Sefer Paşa “Hacı/Köse— ” —  (1013 
=  1604 harekâtında Efzunım 
beylerbeyi) 236, 240 

Sefer Paşa “Köse— ” —  (1038 =  1629 
da Kars beylerbeyi) 343 

Sekizinci Clement —  B k.: C lie n t  
“ Sekizinci— ”.

Selâmet-Giray (Kırım hanı İkinci Ga- 
zi-6 iray’ın kardeşlerinden) 219

Sayfa
Selânikî-Mustafa Efendi —  Bk.: Mus

tafa Efendi “ Selânikî— ”. 
Selânikli-Ahmed Paşa — Bk.: Ah- 

med Paşa “ Selânikli—
Selim “Birinci— ” —  (Osmanlı pâdi

şâhlarından Sultan Selîm-i-Ev- 
vel /  Yavuz Sultan Selim /Se' 
lîm-i-Kadîm) 1, 3, 7, 14, 16, 36, 82, 
87, 91, 92, 94, 100, 107, 113, 140, 
143, 193, 197, 201, 253, 291, 293, 

325, 367, 376, 386 
Selim “İkinci— ” —  (Osmanlı ıpâdi- 

şalılarındaıı Sultan Selîm-i-Sânî/ 
Sarı-Selim /  Sarhoş-Selim) 1 - 4, 6, 
9 - 1 3 ,  16, 18, 19, 28, 39, 46, 47, 52, 
54, 55, 63, 69, 82, 103, 107, 112, 128,
138, 140, 143, 161, 163, 197, 202, 

227, 229, 249, 258, 296 
Selim “Şehzâde— ” —  “Üçüncü Meh- 

med’in küçük yaşta ölen oğulla
rından) 229 

Selim “Şehzâde— ” —  (Birinci Ah- 
med’in küçük yaşta ölen oğulla
rından) 260 

Selim-G-iray “Birinci /  Hacı •— ” —
(Kırım hanlarından) 441, 443, 444,
446, 447, 458 - 460, 466, 467, 469, 

474, 475, 478, 479, 483, 487 
Selmau “Mirza— ” —  Safavî hüküm

darı Muhammed Hudâbende-Şâh’- 
ın Vezir-i-a’zamı: Bu isim bâzı 
Osmanlı menbâlannda “ Selnıâs ” 
tahrifine uğramaktadır; bu tahrif 
herhalde bir istinsah hatâsın
dan mütevellid olmalıdır) 34, 35, 56,

57, 60, 85 
Selman-Han Ustaclu (Üçüncü Murad 

devrindeki Şark seferinde Osman
lIlarla harbeden Safavî ku
mandanlarından ; Mahmud Hudâ- 
bende-Şâh’m eniştesidir) 56, 57

Selmâs —  Bk.: Selman “Mirza— ”, 
Semender Paşa (992=1584 de Tuma- 

nis beylerbeyi) 76
Semin-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 

Pa,şa “Civan-Kapucubası Sultan- 
zâde Semin— ”,

Semiz-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahnıed 
Paşa “ Semiz— ”.

Serdâr-ı-bî-âr —  Bk.: Sinan Paşa 
“Koca—” .
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Sayfa
Sevündük “Adanalı— ” —  (Ügüncü 

Mehmet devrinde İstanbul’un dev
şirme idaresine karşı isyan ede" 
rek Anadolu’da saltanatlın ilân 
eden Kara-Tazıcı’nm ümerâsın
dan) 195 
Bk.: Abdülhalim Bey “Kara-Ya- 
zıcı—

Sevündük Paşa “Softa— ” —  “3039=
1630 da Adana beylerbeyi) 345

Seydi-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 
Paşa “ Seyyid /  Sevdi—

Seydi-zâde Mehmet Paşa —  B k,: 
Mehmet Paşa “Seydi-zâde—

Seyf-oğlu Yusuf Paşa —  Bk.: Ynsnf- 
ibni-Sayrâ.

Seyyid-Ahmed Paşa —  Bk.: Alımed 
Paşa “ Seyyid /  Seyd:—

Seyyid Bey (1003 =  1595 de Kara-Ali 
Bej'’in şehâdeti üzerine tâyin edi
len Ustur^on saiıeak-beyi) 153 

Seyyid-Feyzullâh Efedi’ —  Bk.: Fey  
zullâlı p]fendi “Erzm-nmlıı Seyyid 
Hacı— ”.

Seyyid-Mahmud —  Bk.: Malımud Hii- 
dâyî Efendi “Şeyh Aziz—  

Seyyid-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 
Paşa “Şerif/Seyyid/Emîr—

Sherley “Sir Antony— ” — (Birinci 
Abbâs nezdinde İnpliz elçisi) 222 

Sıddîka-i-Kübrâ (Peygamberimiz E- 
fendimiz Hazretlerinin muhterem 
refikaları Hazret'i Âyise’nin iin' 
vânı: “Âyişe-i'Sıddîka” şeklin
de de zikredilir) 117 

Sıdkı-Çelebi (İkinci Os,maıı devri Ve- 
zir-i'a’zanılarından Ohrili-Hü' 
seyn Pasa’ıun tezkirecisi) 306 

Sieur de Germingy —  Bk. : Germingy 
“ Sieur de— ”.

Sigismond “Üçüncü— ” —  (Üçüncü 
Mnrad, Üçüncü Mehmet, Birinci 
Ahmed, Birinci Mustafa ve İkin
ci Osman devirlerinde Lehistan 
kralı) 121, 284

Sigismond Auguste “İkinci— ” —  (Jn- 
gellon sülâlesinden son Lehistan 
kralı: 980=3572 tarihinde ölmüş
tür) 9 - 1 1  
Bk.: Jagellon ve Anna/Anne, 

Sigismond Balassy —  B k.: Balassy

Sayfa
“ Sigismond—

Sigismond Bathory —  B k .: Bathory 
“ Sigismond— ” ,

Sikel Mozez —  B k .: Moses-Szekely. 
Silâhdar-Hasan Pasa —  B k .: Haşan  

Paşa “Enişte— ” .
Silâhdar-Mustafa Paşa —  B k .: Mus

tafa Paşa “ Bozoklu/Silâhdar—  
Silâhdar-Mustafa Paşa —  B k .: M us

tafa Paşa “ Silâhdar Tüccar-zâde 
Beyeeğiz— ” .

Silâhdar-Yusuf Paşa —  B k .: Yusuf 
Paşa “ Silâhdar— ” .

Simon-ı-Grürcî — Bk.: Swimon “Bi
rinci— ”.

Simon-ı-lâîn —  B k .: S^im on “ B i
rinci—

Siınon-oğlu Gorkin /  G-örkin —  B k .:
Gioi'gi /  Coroi “ Dokuzuncu— ” .

Sinan “K o ca / M i’mar— ” —  (En bü
yük Osmanlı mi’m arı: Künyesi 
“ Sinân ibni Abd-ül'Mennân”  
şeklindedir) 13, 104, 106-108, 118,

185, 201
Sinan Ağa (Sokullu-Mehmet Paşa’- 

nın Kapncu-başısı) 28
Sinan Ağa (990 =  1582 tarihinde Şark 

seferine iştirak eden Yeniçeri- 
Kethudâsı) 61

Sinan Ağa /  Paşa “Kırkayak— ”  —  
(1053=1644 de E dim e Bostancr 
başısı: Sultan İbrahim ve Dör
düncü Mehmet deviı-leri valilerin
den ve Kubbe-vezirlerinden) 39T 

Sinan Paşa (1071 =  1661 de Grosz-
Wardein =  Varat beylerbeyi) 428' 

Sinan Paşa “ Cağala-zâde /  Cağal- 
oğln— ” —  (Üçüncü Mehmet dev
li  Y ezir-i-a ’zamlaıindan : İtal
yan dönmesi olan Sinan Paşa’nın 
soy-adı- İtalyancadaki “ Cicala /  
Cigala”  şeklinden muhan-eftir; 
o-öbek-adı da “ Scipione” dir; H a- 
çova meydan muharebesinde bir 
aralık kaçmış olduğu için “ Fira
ri”  lâkabiyle de anılır) 69, 81, 83,_ 
84, 93, 95, 96, 98, 100, 164, 166-168, 
173, 174, 176-181, 194, 219, 232, 233, 
235, 236, 239, 240, 243, 244, 256, 261 

Sinan Paşa “ Hadım— ” —  (Birinci
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Sayfa
Selim devri Vezir-i-a’zamlarıır 
dan) 100, 376, 377
Bk.: C. 2.

Sinan Paşa “Koca— ” —  “Üçüncü 
Mmaâ ve Üçüncü Mehmet devir
leri Vezir'i-a’zauılarıııdan: Son' 
suz ihtirası ve korkaklığ-ıyla dev
letin basına bir çok belâlar ve fe
lâketler getimıiş olduğu için “ Ser' 
dârı bî-âr’ ’ lâkabiyle anılır) 1, l i ,
18, 19, 51-56, 58,"̂  60-63. 111, 113, 
118-120, 122, 126-139, 144 148, 150- 
164, 166, 178, 193, 195, 206, 242,

247, 261
Sinan Mehmet Paşa “ Sofu— ” —  (1003 

=1595 de Budin ve sonra Erzu
rum ve Eği-i beylerbeyi ve Sadâ- 
ret-Kaynıakamı) 148, 150, 170, 172, 

180, 232, 237 
Sinan-Paşa-zâde Mehmet Paşa —  Bk,: 

Mehmet Paşa “SinaırPaşa-zâ- 
de—

Sirâc-zâde Ahmed Bey —  Bk.: Ah-
med Bey “ Sirâc-zâde—

Siyavuş Paşa (1096 =  1685 de Koca- 
Halil Paşa’mn şehâdeti üzerine 
tâyin edilen Mora ser’askeıâ: Bu 
da şehid olmuştur; abazadır) 360 

Siyavuş Paşa “Abaza— ” —  (Sultan 
İbrahim devri Kapdan-ı-deryâla- 
rındaıı ve Dördüncü Mehmet dev
ri Vezir-i-a’zamlarından) 389, 416,

418, 421
Siyavuş Paşa “Kamahk— ” —  (Sul

tan İbrahim devri valilerinden) 390 
Siyavuş Paşa “Kanijeli— ” —  (Üçün

cü Murad devri Veziı-i- 
a’zamlarından: Sadâretinden ev
vel Rumeli beylerbeyliği ve Kub- 
be-vezirliği vardır) 7, 55, 58, 62, 63. 
72, 100, 102, m .  113, 122, 125-127 

Siyavuş Paşa “KöPrülü-dâmâdı— ” —  
(Döi'düncü Mehmet ve İkinci Sü

leyman devirleri Vezir-i-a’zamla- 
rıııdan) 463. 465

Sobieski “Jacques— ” —  (Meşhur Le
histan kralı Jenn Sobieski’nin 
oğlu) 463

Sobieski “Jean— ’’ — Bk.: Jean Sobieski. 
Softa-Mustafa Paşa —  Bk.; Musta

fa Pasa “Softa— ”.

Sayfa
Softa-Sevündük Paşa —  Bk.: Sevün- 

dük Paşa “ Softa— ”.
Sofu-Mahmud Ağa —  Bk.; Mahmud 

Ağa “ Sofu— ”.
Sofu-Mehmet Paşa —  B k.: Mehmet 

Paşa “Sofu—
Sofu-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 

Paşa “Koca /  Sofu— ”.
Sofu Osman Ağa — Bk.: Osman Ağa 

“Sofu—
Sofu-Sinan Paşa —  Bk.: Sinan Meh

met Paşa “ Sofu— ”.
Sohrâb Paşa (Üçüncü Mehmet devrin

de Habeş beylerbeyi) 179
Sokullu-Mehmet Paşa —  B k.: Meh

met Paşa “ Sokullu— ”.
Sokullu-Mustafa Paşa —  B k.; Mus

tafa Paşa “Sokullu— ”.
Sokullu-zâde Haşan Paşa —  Bk.: 

Hısan Paşa “Sokulhı-zâde— ”.
Solak-Ferhad Paşa —  Bk.: Ferhad 

Paşa “ Solak— ”.
Solak-Hüse3ra-Han —  Bk. : Hüseyn- 

Han “ Solak— ”.
Solak-oğlu İlyas Paşa —  Bk.; llyas 

Paşa “Solak-oğlu— ”.
Solignac “Baron de— ” —  (XVII nci 

asır başlarındaki Fransız elçile
rinden) 292

Stanislas Zolkievski — Bk.: Zolzi- 
ew.ski “ Stanislas— ”.

Stapei “Richard—” — (İngiltere kra
liçesi Elizabeth’den Üçüncü Mu- 
rad’a nâme getiren İngiliz tâcif- 
lerindeu 39 -

Starhemberg /  Stahremberg “Kont 
E mest Rüdiger von— ” —  (İkinci 
Viyana muhâsarasmda kale mü
dafii) 453, 454

Strozzi “Kont de— ” —  (1074=1664 
harekâtında Avusturya Baş-ku- 
mandanı) 433, 434

Sultan Hamze-Mirzâ —  Bk.: Hamze- 
Mirzâ.

Sultan Haşan —  Bk.: Haşan “ Sul
tan— ” ve Ahmed “Hân— ” .

Sultan İbrahim —  Bk.; İbrahim Sul
tan— ”.

Sultan Muhammed-Mirzâ —  Bk.; Mn- 
hanımed Hudâbende.

Sultan-zâde Mehmet Pasa —  Bk.;
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Sayfa
Mehmet Paşa “Civan'Kapueuba- 
şısı Sultan-zâde Semin—

Sun’UUâh Efendi —  Bk.: Mustafa 
Suıı’üllâh Efendi “Ca’fer'Efen- 
di'zâde Hacı—

Süleyman “Arnavut— ” —  (Birinci 
Mustafa devrinde Sipahi zorba' 
lalından) 321

Süleyman “Birinci— ” —  (Osnıanlı pâ
dişâhlarından Sultan Süleyman-ı- 
Evvel /  Kanunî Sultan Süley
man) 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14-16, 18, 
21, 22, 28, 36, 39-41, 46, 47, 49. 53 - 
59, 69, 72, 82- 85, 87, 88, 92, 100,
105, 107, 112, 117, 118, 123, 127, 
128, 131, 132, 134, 140, 142, 143,
154, 163, 167, 168, 170, 175, 179, 201, 
202, 204, 214, 227, 229, 241, 243, 247,
254, 258, 268, 275-277, 281, 289, 292, 
296, 327, 328, 342, 350, 361, 363, 
364, 367, 392, 423, 431, 432, 434,
452, 462 - 464, 469, 471, 476. 477 

Süleyman “İkinci—” —  (Osnıanlı pa
dişahlarından Sultan Süleynıaırı- 
Sânî) 389, 390, 417, 418̂ , 464, 465, 

467, 468, 471, 472, 476 
Süleyman “Şehzâde— ” —  (Birinci Ah- 

med’in o&ullarmdan) 269, 312, 325,
353, 366, 387 

Süleyman “Usta— ” — (Birinci Mus
tafa devrinde Cellâd-başı) 319, 320 

Süleyman Ağa (Genc-Osman devrin
de nüfuziyle meşhur Dâr-üs-Saâ- 
de ağası =  Kızlarağası) 279, 284, 

288, 293, 299-303 
Süleyman Ağa (“Edirne vak’ası”nın 

ele-başılarından ve Ocak-ağala- 
rından) 488

Süleyman Ağa “Çoban— ” —  (Üçün
cü Mehmet devrinde Çavuş-başı) 156 

Süleyman Ağa “Uzun— ” —  (Dördün
cü Mehmet devrinde Baş'lala ve 
sonra Dâr-üs-Saâde ağası =  
Kızlar-ağası) 417, 418

Süleyman-Çelebi (Birinci Bâyezid’in
oğullarından) 1, 140, 142, 229, 265, 
266, 269, 274, 305, 325, 388. Il2, 465,

472, 477
Süleyman Efendi (1069=1658 de Fi

libe kadısı) 426 
Süleyman Paşa (Bekir-Siibaşı isyâ-

Sayfa
nında Bağdad valiliğine tâyin e- 
dildiği halde işine başlıyamıyan 
eski Diyarbekir beylerbeyi) 327

Süleyman Paşa “Dev— ” —  (Üçüncü 
Mehmet devri Budin valilerin
den: Fıçı şeklindeki “Vainl hum- 
baraları” mûcidi) 215

Süleyman Paşa “Ermeni— —  (Dör
düncü Mehmet devri Vezir'ia’- 
zamlarindan) 420

Süleyman Paşa “ITadıın— ” —  (Ka
nunî devri Vezir-i-a’zamlanıı- 
dan) 88, 100
Bk.: C, 2.

Süleyman Paşa “ Salahor— ” —  (İkin
ci Süleyman devri valileı-inden) 470 

Süleyman Paşa “Sarı— ” —  (Dördün
cü Mehmet devri Vezir-i-a’zamla- 
rmdan) 457-464

Sünbül Ağa (Sultan İbrahim devrin
de Hacc’e giderken gemisinin 
korsan tecâvüzüne uğraması Gi- 
rid seferinin açılmasına sebeb o- 
lan sabık Kızlar-ağası) 393, 398

Sürmeli-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa 
“ Sürmeli—

Swimon /  Simon “Birinci—” —  “Gür
cistan’da Karthii kralı: Türkleri 
Gürcistan’a dâvet etmiş olan Da- 
\vith =  Dâvud-Han’ın kardeşi
dir; OsmanlI menbâlarında “Lu- 
varsab-oğlu Simon-ı Gürcî” ve 
“ Simon-ı lâîn” diye bahsedilir: 
Babasının adı “Birinci Luarsab’- 
dır) 17, 32, 40, 64, 76, 105, 106, 111,

200, 233
Szekely “Moses— ” —  B k,: Moses- 

Szekely.

Şa’ban “Köpriilü Sarı— ” — (Üçüncü 
Mehmet devrinde İstanbul’un dev
şirme idaresine kai’şı isyân edip 
Anadolu’da saltanatını ilân eden 
Kara - Yazıcı’mn ümerâsın
dan) 195 
B k.: Abdülhalim Bey “Kara-Ya-
zıcı—  

Samban “Köse- —  (Dördüncü Mu- 
rad devrinde İskilib’e hâkim ke"
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Sayfa
silen Sipahi zorbası) 351

Şa^ban Paşa “Köi'— ” —  (Dördüncü 
Mehmet devrinde Mora ser-asker- 
lerinden) 458

Şâh-Abbâs —  B k.: Abbâs “Birinci— ”, 
Şâhin Ağa /  Paşa (Dördüncü Murad 

devrinde elçilikle Lehistan’a gön
derilmiş .olan Enıîr'âhnf: Sonra
ları valiliklerde bulunmuştur) 359 

Şâhin-G-İray (Kırım hanı ikinci Gazi-
Giray’m kardeşlerinden) 219

Şâhiîi-Griray “Yavuz— ” —  (Kırım 
hanı Üçüncü Mehmet - Giray’ın 
kardeşlerinden) 329, 330, 339

Şahin Mustafa Paşa (Dördüncü Meh
met devrindeki Mora ser-askerle- 
rinden: Valiliklerde de bnluıımuş- 
tur) 458

§âhin-oğlu Melıınet Paşa —  Bk.: Meh
met Paşa “Lala/Şâhin-oğlıı—  

ŞÂH-İ-RÜSÛL —  Bk.: PEYGAM
BERİMİZ.

Şâh-ismâîl —  Bk.: İsmail “Birinci—  
Şalıkuli Beg (Birinci Abbâs’ın Plag’a

gönderdiği elçi) 222
Şahkuli-Han (ikinci Selim’in cülusu

nu tebrîk için gelen Safavî elçisi: 
Üçüncü Murad devrinde gelen 
Tokmak-Han’ın babasıdır) 7, 117 

ŞahkuİToğlu Gazi Beg —  Bk.: Gazi 
Beg “Şahkuli-oğlu—”.

Şahkuli /  Şâhumkuli-Halîfe -(Üçüncü 
Murad devrinde sulh rehinesi o- 
larak şehzadesi Haydar-Mirzâ’- 
nın atabeyi =  lalası) 114, 116, 121 

Şahkulu (İkinci Bâyezid devrinde Te
ke civarında isyan çıkaran Safa
vî Propag'aııdacısı 376 

Şah-Mehmed Efendi — Bk.: Mehmed 
Efendi /  Paşa “Okçu-zâde Şah—  

Şâh-oğlu —  Bk.: Hamze'Mirzâ. 
Şâhumkuli-Halîfe —  B k.: Şahknli /  

Şâhumkuli-Halîfe.
Şahverdi (Üçüncü Mehmet devrinde 

isyan edip Anadolu’da saltanatını 
ilân eden Kara-Yazıcı’nın kar
deşi ve halefi DeU"Hasan’ın ket
hüdası) 219 
Bk.: Abdülhalim Bey “Kara Ya- 
zıcı—

Şakşakî-ibrahim Paşa —  Bk.: İbra-

Sayfa
him Bey /  Paşa “Şakşakî— ”. 

Şamhal-Çoban —  Bk.: Çoban “Şam- 
hal—

Şehi'd-Hüseyn Efendi —  Bk.: Hüseyn 
iptendi “Ahi-zâde—

Şehlâ-Mehmed Efendi —  Bk.: Meh
med Efendi “Şehlâ—

Sehsüvar-Sultan (Üçüncü Osman’ın
anası) 484

Şeker-pâre-Hâtun (Sultan İbrahim’in 
meşhur müsâhibesi ve beş gün' 
lük bir sadâreti olan Ka|pdan-ı- 
deryâ Kapucıı /  Kara-Musa Pa- 
şa’nın karısı) 404

Şemsî-Han (1038 =  1629 da esir -edi
len Safavî ümerâsından) 343- 

Şemsi Paşa “Isfendiyar-oğlu /  Kızıl- 
Ahnıedlü— ” —  (Üçüncü Murad 
devrinin en nüfuzlu vüzerâsın- 
dan: Üsküdar sahilinde türbesi
nin bulunduğu semt, ismini ta
şır) 3, 53, 54 
Bk.; Mahnmd Paşa “Şemsi-Paşa- 
zâde— ”,

Şemsi-Paşa-zâde Mahmud Paşa —
Bk.: Mahmud Paşa “Şe.msi-Paşa- 
zâde—

Şemsüddin “Üçüncü — ” —  (Şeref- 
Han’lar denilen Bitlis kürt bey
lerinden : “Şerefnâme” müellifi 
Beşinci- Şeref-Han’ın babasıdır) 24, 3ff 
Bk.: Şeref-Han “Besinci—”.' 

Şemsüddin Muhammed Aka (]019 =
1610 da Osmanlı ordusuna gelen 
Safavî- elçisi) 254

Şeref-Han “Besinci— ” — (Şeref-Han- 
1ar denilen Bitlis kürt beylerin
den : Babası Üçüncü Şemsüddin’in 
İran’da mülteci bulunduğu sıra
da dünyaya gelmiş olduğu için 
Safavî hizmetinde yetişmiş ve 
Xahcivan valisi iken 986 =  1578 
Şark seferinde Osmanlılara ilti
hak etmiştir : “ Şerefnâme” is
mindeki Kürt tarihinin müellifi
dir; Osmanlı menbâlaimda “ Şe- 
ref-Hân-ı Bitlisi” denir) 24, 34 - 36 

Şeref-Han “Dördüncü— ” —  (Şeref- 
Hanlar denilen kürt beylerinden 
Yavuz devrinde Osmanlılara ilk 
itaat eden Bitlis emîri) 36
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Sayfa
Şeref-Hân-ı Bitlisi —  Bk.: Şeref- 

Han “Beşinci—
Şerîf-Melımet Paşa —  Bk.: Mehmet 

Paşa “§erîf /  Seyyid /  Emîr— ” , 
Şeyh-Abdürrâhim Efendi —  B k.: Ab- 

dürrahim Efendi “Kayserili San' 
Babazâde Şeyh Seyyid— ”

Şeyh Aziz Mahmud Hüdâyî E- 
fendi —  Babazâde §eyh Seyyid—
Bk.: Mahmud Hüdâyi Efendi 
“Şeyh Aziz— ”.

Şeyh-Bedrüddin —  B k.: Bedrüddin 
“ Şeyh— ”.

Şeyheyn (Çehâr'yâr’dan ve Hulefây-ı- 
Râşidîn’den Hazret-i Ebubekir ve 
Hazret'i Ömer) 91, 328
Bk.: “Devlet, millet” oedvelinde 
Çehâr-yâr ve C. 2 .

Şeyho (Şehr-i'Zur=Keirkük vilâyetin
deki “Zâlim-Ali” kalesinin 1039 =
1630 da teslim olan kürt beyi) 345 

Şeyh-Şücâ’ —  Bk.: Şueâ’/  Şüeâ’üddin 
“ Şeyh— ”.

Şeyh-ül-İslâm Yahyâ —  Bk.: Yahya 
Efendi “Zekeriyyâ'zâde—

Şeytan-lbraMm Paşa —  Bk.: İbrahim 
Paşa “Şeytan /  Melek— ” .

Şîrîn (Meşhur aşk efsânesindeki Fer' 
hâd’ın sevgilisi) 274

Şîrîn (Sâsânîlerden Husrev Perviz’in 
sevgilisi: Bizans imparatorunun 
kızı olduğu ve hattâ bu isminin 
“İrini”den muharref bulunduğu 
hakkında bir tahmin vardır; yu- 
kanki maddede gördüğümüz Fer' 
hâd’m sevgilisi Şîrîn’le de karış
tırılır) 348 

Şirvan-G-iray {Kırım hanı İkinci Meh- 
met-Giray’ın Şark seferine iştirak 
eden oğullarından) 46 

Şiışman-tbralıim Paşa — Bk.: İbrahim 
Paşa “Kara /  Şişman— ”.

Ştefan (Dördüncü Mehmet devrinde 
Eflak voyvodalarından) 224

Ştefan Thomsa (Birinci Ahmed dev
rinde Boğdan voyvodalarından) 263 

ŞÜcâVŞücâ’üddin “ Şeyh— ” —  (Üçün
cü Murad üzerindeki nüfuziyle 
meşhur Hünkâr-şeyhi: Devşiıme- 
dir) 3

Sayfa

Tabanı-yassı Mehmet Paşa —  Bk.:
Mehmet Paşa “Tabanı-yassı— ”.

Tâbût Ağa “Üçüncü Murad devrindeki 
Şark seferi esnasında sulh istemi- 
ye gelen Safavî elçilerinden) 56
Bk,; Maksud-Sultan/Haıı ve C. 2.

Tahmasb “Birinci— ” —  (Safavî hü
kümdarı meşhur Şâh-İsmâil’in oğ
lu ve halefi Tahmâsb-Şâh) 7, 8, 13-17,

23, 36
Tahmâsb-kulihan “Emîr-Gûne-oğlu— ”

—  (Dördüncü Murad’a Eevan /  
Erivan kalesini teslim edip “Yu
suf Paşa” ismiyle Osmanlı hizme
tine giren ve Kubbe-vezirliğine ka
dar yükselen Safavî valisi: Boğaz
içi’nin “Emirgân/Miı^n” köyün
deki yalısından dolayı o köy bu
nun ismini almıştır; Tahnıasb- 
kulihan, Safavîlerin eski Revan 
valisi Emîr-Gûııe-Han’ın oğlu ve 
halefidiıO 364, 365, 378, 385, 388, 389 
Bk.: Gûne-Han “Emîı— ”.

Tarhuncu-Ahmed Paşa —  Bk.: Ah
med Paşa “Tarhuncu— ”.

Taşköprülü-zâde Kemâlüddin Mehmed 
Efendi —  B k.: Kemâlüddin Meh- 
,med Efendi “Taşköprülü-zâde— ”.

Tavil-Ahmed-oğhı Mehmet — Bk.:
Mehmet “Tavîl-Ahmed-oğlu— ”.

Tavil'Ahmed'oğlu Mustafa —  Bk. :
Mustafa “Tavîl'Ahmed-oğlu— ” .

Tavîl-Bölük'başı —  Bk.: Halil “ü - 
zuıı—

Tavil-zâde Haşan Paşa — Bk.: Haşan 
Paşa “Soknllu-zâde/Tavil'zâde— ”.

Tayyar-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 
Paşa “Tayyar— ”.

Taj^ar-zâde Ahmed Paşa —  Bk.: Ah
med Paşa “Tayyar-zâde— ”.

Tectander von der Jabel —  Bk.: Jabel 
“Tectander von der— ”.

Tekeli'-Mehmet —  Bk.: Mehmet “Te
keli— ”.

Tekeli-Mehmet-Çavuş —  Bk.: Mehmet 
Paşa “Lala— ”.
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Sayfa
Tekeli-Mehmet Paşa —  Bk.; Mehmet 

Paşa “ Tekeli—”.
Tekeli Paşa (1057=1647 de Bosna bey

lerbeyi) 403 
Tekelü-Muhammed-Han —  Bk. Mu- 

lıammed'Han “ Tekelii—
Tekely —  Bk.: Eıneric Thököly.
Tekirdağlı Bekri-Mustafa Paşa —  Bk.: 

Mııstafa Paşa Tekirdağlı Bekri—  
Telecky (Avnstuı-yahlar tarafından tâ- 

ĵ in edilip 1101=1690 harekâtında 
Türkler tarafından öldürülen Er- 
del prensi) 470

Telhîsî-zâde Mustafa Efendi —  B k .: 
Mnstafa Efendi “Telhîsî-zâde—

Telli-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan Paşa 
“Telli— ”. ^

Teuffenbach “Christophe— ” —  (1002 
=  1594 harekâtı esnasında Avns- 
tıırya’nm Styrie=lstirya vali ve 
kumandanı) 131, 132, 135

Tevfîkî-zâde Mehmet Efendi —  Bk.: 
Mehmed Efendi “Tevfîkî-zâde—  

Thomsa —  Bk.; Ştefan Thoıusa. 
Thoula-Chwili (1008=1600 de Osman- 

lı .ordusunda hizmet eden Güreli 
beylerinden) 200

Thököly “Emeric — ” —  Bk.: Em&-ic 
Thököly.

Tırnakçı-Hasan Paşa —  Bk. : Haşan 
Paşa “Tırnakçı—

Tiryâki-Arslan Bey “ Sarı-Ali oğhı— ”
Bk.: Aı-slan Bey “San - Ali'oğhı 
Tiryâki—”.

Tiryaki-Haşan Paşa “Gazi— ” —  Bk.: 
Haşan Paşa “Gazi Tiryâki—  

Tiryâki-Mehmet, Paşa —  B k.: Mehmet 
Paşa “ Sarmısak /  Tiryâki— ” . 

Toekoely —  Bk.: Em^rİe Thököly. 
Tokmak-Han Ustaclu (Üçüncü Mıırad’- 

ın cülûsunıı tebrik için arelen Sa' 
favî elçisi ve İran’ın Revan/Eri
van valisi: İkinci Selim devrin
de gelen Türkmen beylerinden 
Şahkuli-Han’m oğludur; Muhanı- 
medî-Sultan ünvâniyle de anılıı^ 6- 8,
19, 21, 22, 24, 34, 44, 45, 52, 68, 69 

Topal-Hüseyn Paşa —  Bk.: Hüseyn 
Paşa —  “Topal— ”.

Topal-Ken’an Paşa —  Bk.: Ken’an 
Paşa “Saiı /  Topal— ”.

Sayfa
Topal-Mehmet Paşa —  Bk.: Mehmet 

Paşa “Topal— ”.
ToPal-Receb Paşa —  Bk,: Eeeeb Pa

şa “Topal— ”.
Tökeli İmre —  Bk.: Emeı-ic Thököly. 
Trubeçkoy “Prens— ” —  (1069=1659 

da Kırını hanı Dördüncü Mehmet' 
Giray’a mağlûb olan Rus Baş
kumandanı) 426 

Trzebinski' (Dördüncü Murad devrin
de Lehistan elçilerinden) 359 

Tucelav Bürhânüddin Bey (986 =  1578 
Şark seferi esnasındaki Mağistan 
hâkimi Şamhal'Çoban’ın kardeşi 
Alkac’ın oğlu: Osnıanlı hizmetin
de sancak-beyi olmuştur; bâzı 
menbâlarda §amhal’m kardeşi 
gösterilir. Bu Tucelav Bey, Özde- 
nıir-oğlu Osman Paşa’nın kayna
tasıdır) 29, 30 

Turgud Paşa (Büyük Türk denizcisi 
Ve Trablusgarj:) fâtihi) 103, 201 
Bk.: C. 2.

Turhan Hadice - Sultan (Dördüncü 
Mehmed'in anası) 185, 389, 412, 417,

428, 433
Tüccar-zâde Mustafa Paşa —  Bk.:

Mustafa Paşa “ Silâhdar Tüccar- 
zâde Beyceğiz;—

Türk-Ahmed Ağa —  Bk.; Ahmed Ağa 
“Koca /  Türk— ”.

Türkmen-Hızır Beg —  Bk.: Hızır 
Beg “ Türkmen— ”.

Türk-Yusuf Paşa —  Bk.: Yusuf Pa
şa “Türk— ”.

U
Uchanski “Paul— ” —  (999=1591 de 

İstanbul’a gelen Lehistan elçisi) 121 
Uçar-Mustafa Paşa — Bk.: Mustafa 

Paşa “Uçar— ” .
Ukayle Hanım /  Hâtûn (ikinci Os

man’ın kansı ve Şeyh-ül-İslâm 
Hoca-zâde Mehmed Es’ad Efen- 
di’nin kızı: Madame de Gomez’e 
göre Genc'Osman bu sevgili ka
rısını resmen “tmjparatorlçe” i- 
lân etmiştir) 294, 316

Uluc-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa “ ü- 
luç/Kıhç”. 

üsmi (986=1578 Şark seferinde Os-
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Sayfa
maulılara itâat edeu Dağistaıı 
Kaytakları beyinin ünvânı) 29
Bk.: Han'Mnhammcd.

TJstaclu-Çi'râğ-Sultan —  Bk.: Çirâğ- 
Sultan “Ustaclu—

Ustaclu - Karahan —  B k.: Karahan 
“Ustacin—

Ustadu-Selman-Han —  Bk.: Selman- 
Han “Ustaclu— ”.

Ustaclu-Tokmak-Han —  Bk.: Tok
mak Han “Ustaclu— ”.

Üsta-Süleymân —  Bk.: Süleyman 
“Usta— ”.

Uzun-Ahmed —  Bk.: Ahmed “Uzun—”.
Uzun-Halil —  Bk.: Halil “Bağdadh 

Uzun— ”.
Uzun-İbraliim Paşa — Bk.: İbrahim 

Paşa “Uzun /  Koca— ”.
Uzun-Piyâle Paşa —  Bk.: Piyâle Paşa 

“Uzun— ”, '
Uzun-Süleyman Ağa —  B k.: Süley

man Ağa “Uzun— ”.

Ü

üçüncü Ahmed —  Bk.: Ahmed “Üçün
cü— ”.

Üçüncü Feodor Alexievitch —  Bk.: 
Feo(]or Alexieviteh “Üçüncü— ”.

Üçüncü Guillaume d'Orange —  Bk.; 
Gnillaume d’Orange “Üçüncü— ”.

Üçüncü Henri —  Bk.: Henri de Valois.
Üçüncü İvan Vasilyeviç —  Bk.: İvan 

Vasilyeviç “Üçüncü— ”.
Üçüncü Jean —  Bk.: Jean “Üçüncü— ”.
Üçüncü Mehmet — B k.: Mehmet Ü' 

çüncü— ”.
Üçüncü Mehmet-Giray —  Bk.; Meh- 

nıet'Giray “Üçüncü— ”.
Üçüncü Murad —  Bk.: Murad “Ü- 

çünfü— ”.
Ücüncü Mustafa — Bk.: Mustafa

«fvUfuneü-
Üçüncü Osman —  B k . ; Osman “Ü- 

eüncü— ”.
Üçüncü Philippe —  Bk. Philippe 

“Üçüncü— ”. .
Üçüncü Sigismond —  B k.:  Sigismond 

“Üçüncü— ”.
Üçüncü Şemsüddin —  B k .:  Şemsüd- 

din “Üçüncü—

Sayfa
Üsküdârî-Mahmud Hüdâyî Efendi —

Bk.: Mahmud Hüdâyi Efendi 
“Şeyh Aziz— ”.

Üveys-ibni-Mehmet —  Bk.: Veysî.
Üveys Paşa “Kara— ” —  (Üçüncü 

Murad devrinde nüfuziyle meşhur 
Baş defterdar: llmiyyeden yetiş
tiği için “Hoca'Pa.şa” lâkabiyle 
de anılır) 3, 29
Bk.: İbrahim Efendi /  Paşa “Ha
c ı - ”.

Valerio “Pietro— ” —  (1096 — 1685 
harekâtında Venediklilerin Dal- 
maçya valisi) 459

Vâlihî Efendi “Kurt-zâde— ” —  (E- 
dirne’nin Selimiyye vâızı: 986=
1578 de Tiflis fethedilince Üçün
cü Murad nâmına ilk hutbeyi o- 
kıımuştur). 23

Varaza /Varaze-oğlu Mahmud-Han—
B k.: Mahmud'Han “Varaza/ 
Varaze'oglu— ”.

Varvar-Ali Paşa —  Bk.: Ali Paşa 
“Varvar— ” .

Vasili G-alitzyn: —  Bk.: Galitzyn 
“Prens Vasili— ”.

Vaubecourt “Baron de— ” —  (1006=
1598 de Raab =  Yanık-kale’nin 
sukutuna sebeb olan harb hilesini 
tertib eden ve Avusturya hizme
tinde bulunan Fransız zâtibi) 185 

Velî “İkinci Bâyezid’in lâkabı) 1
Bk.: Bâyezid “İkinci— ” .

Veli Ağa /  Paşa (995=1587 de İran’a 
elçilikle giden Çâşnigir-başı: 
Sonradan Yeniçeri-ağası ve Ru
meli beylerbeyi olmuştur) 104, 114, 

164, 166, 168, 171, 182 
Venedikli-Bianchi —  Bk.: Bianehi 

“Venedikli— ”.
Veterani (1107 =  1695 harekâtında 

Avusturya kumandanı: Osmanlı 
menbâlarında “Veterân'i lâîn” 
denir) 478, 479

Veysî (Büyük Osmanlı münşisi: A-
sıl ismi “Üveys'ibni-Mehmet’dir) 340 

Vincenzo Cicala —  Bk.: Cicala “Vis- 
conti di— ”.
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Sayfa
Vladislas /  Ladislas “Dördüncü /  Ye

dinci— ” —  (Genc-Osman’m Ho- 
tin seferinde LeMstan veliahdi ve 
bir Leh ordusu knmandanı: Ü- 
çüncü Sigismond’un oğlu ve ha
lefidir; Osmanlı menbâlarında n" 
mıımiyetle “Kral‘oğln” diye bah
sedilir) 283, 284, 359

Von Starhemberg —  Bk.: Starhemberg 
/  Stahr'emberg “Kont Emest Rü" 
diger von—

Voynuk-Ahmed Paşa —  Bk.: Ahmed 
Paşa “Voynuk—

Vygovski /  Wichowski (1069 =  1659 
da Rnslara karşı Kmmiılardan is' 
timdad eden Kazak hetmanı) 426

W

Wiclıowski —  Bk.: Vygovski.
William Harabene —  Bk.: Harebone.
Wisniowi'ecki —  Bk.: Michel Korybut 

Wisniowiecki.
Wlad “Dördüncü— ” —  (X V  inci a- 

sırda Tiirklerin “Kazıklı-voyvo- 
da” dedikleri zâlim Eflâk prensi) 156 
Bk.: C. 1.

Wolf von Hohenlolıe —  Bk.: Hohen- 
lohe “Kont Wolf von—

Ya’kub Bey (991 =  1583 de Şark 
harekâtına iştirak ediP şehid olan 
Silistre sancak-beyi) 64, 65

Yâdigâr-ı-Ali Sultan (1028=1619 da 
tstanbnl’a gelen Safavî elçisi :
Asıl ismi “Bnrun'Kasım Beg” 
şeklindedir) 276

Yahya Ağa (Raab=Tamk-kale Yeni- 
çeri'ağası: Sarhoşluğuyla sefih
liğinden dolayı 1006 =  1598 de 
kalenin sukutuna sebeb olmuştur) 184 

Yahya Bey (Genc-Osman’ın intikamı
nı almak isteyen bir halk kah
ramanı tarafından Sultanahmet 
camiinde öldürülen Mülâzım-başı) 314 

Yahya Efendi “Zekeriyyâ-zâde— ” —  
(Birinci Mustafa, Dördüncü Mu- 
rad ve Sultan İbrahim devirlerin
de üç defa Şeyh-ül'İslâm olan

Sayfa
büyük dîvan şâiri: Umumiyetle 
“ Şeyh-üMslâm Yahyâ” diye anı
lır) 299, 312, 313, 318, 322, 323, 351,

352, 358, 365, 372, 387, 392 
Bk.: Zekeriyyâ Efendi “Bay- 
ram-zâde Hacı— ”.

Yâr-Ali Han (Safavî beylerinden ve 
Osmanlı hizmetinde Dördüncü 
Murad’ın müsâhiplerinden) 385

Yasef Nassi —  Bk.: Nassi “Yasef— ”. 
Yavuz (Birinci Selim’in lâkabı) 1

Bk.: Selim “Birinci” .
Yavuz-Ali Paşa — Bk.: Ali Pasa 

“Malkoç /  Yavnz— ”. 
Yavuz-ŞâMn-G-iray —  Bk.: Şâhhr 

Giray “Yavuz— ”.
Yayabaşı-zâde Hızır Efendi —  Bk.: 

Hızır Efendi “Yayabaşı-zâde Tl- 
y as-oğlu—”.

Yeğen-Osman Paşa —  Bk.: Osman 
Paşa “Yeğen— ”.

Yemişçi-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan 
Paşa “Yemişçi—

Yezîd (Hazret-i Hüseyn’i .şehit etti
ren ikinci Emevî hâlifesi: On 
üç asırdanberi İslâm âleminin 
mütemâdi lânetine uğrayan kan
lı adı nihayet bir hakaret kelimesi 
hâline gelmiştir) 317

Yıldırım (Birinci İBâyezid’in lâkabı) 1 
Bk.: Bâyezid “Birinci— ”.

Yörük-Hasan Paşa —  Bk.: Haşan 
Paşa “Yörük— ”.

Yunus Bey (Eğri seferine iştirâk e-
den Müteferrika-ağası) 174

Yusuf “Cadı— ” —  (Dödüncü Meh- 
med’i deviren askeri isyanın ele
başılarından) 463' 

Yusuf “Eski— ” —  (Yeniçeri'oeağını 
ilga etmek isteyen Genc-Osman’ın 
Türklerle Türkmenlerden ordu 
toplamak üzere gizli vazifeyle 
Haleb’e gönderdiği saray Balta
cısı) - - 293 

Yusuf “Mi’mar— ” —  (Hindistan’da
ki eserleriyle meşhur Osmanlı mi’- 
marlarmdan ve Koca-Sinan’ın ta
lebesinden) lOS 

Yusuf Ağa (Döıklüncü Mehmet dev
rinde Dâr-üs'Saâde ağası/Kızlar- 
ağası) 457
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Sayfa
Yusuf Ağa/Paşa “Pâyzen— ” — Ü- 

çüncü Murad devrinde Ocağın 
kanun ve an’anesini bozan Yeni' 
çeı-i-ağası: Sonraları Budin vali
liğiyle Rumeli beylerl)eyliğinde 
buhuımuştur) 60, 113

Yusuf Bey “Kürt— ” —  (986 =  1578
Kars saneak'beyi) 19

Yûsuf-i'bni-Sayrâ “Emîr— ” —  (Birin
ci Ahmed devrinden Sultan İbra' 
him devrine kadar Trablusuşam 
valisi: Osmanlı menbâlannda 
“Emîr Seyf'oğlu Yusuf Paşa” de" 
nir; Maraş Türkmenlerindendir) 246,

316
Yusuf Paşa “Boşnak—” —  (GencOs- 

man devrinde Rumeli beylerbeyi: 
Daha sonra Bağdad valisi iken 
Bekir-Sübaşı isyanında öldürül
müştür; Sokullulardandır) 278, 286,

326, 327
Yusuf Paşa “Çelebi— ” —  (İkinci 

Mustafa devrinde Özü valisi: Çer' 
kesdir) 487

Yusuf Paşa “Deli— ” —  (1038=1628 
de Hasankale muhafızı olan Ar
navut sancak-beyi: Daha sonra 
Rumeli beylerbeyliğinde ve gam 
valiliğinde bulunmuştur) 341, 345,

348
Yusuf Paşa “Emîr-Gûne-oğlu— ” —

Bk,: Tahmâsb'kulihan “Emîr- 
Gıine-oğlu—

Yusuf Paşa “Hadım— ” —  (Âsi Ka- 
lender'oğlu’nun taarruz ihtimâline 
karşı 1017=1608 de Üsküdar mu
hafızlığına tâyin edilen vezir) 251 

Yusuf Paşa “Kalavun— ” —  (İkinci 
Osman devri Baş-defterdarlann- 
dan: Bir sene kadar süren Defter
darlığından sonra Maraş beyler
beyliğine tâyin edilmiş ve Abaza 
Paşa isyanında ona iltihak etmiş
se de i’timâdını kazanamadığı için 
Abaza’nın emriyle idam edilmiş" 
tir) ‘ 321, 322

Yusuf Paşa “ Seyf-oğlu— ” —  Bk.: Yu- 
suf-ibni'Sayrâ “Emîr—” .

Yusuf Paşa “Silâhdar— ” —  (Sultan 
İbrahim’in meşhur müsâhibi, Der- 
yâ-kajpdanı ve ilk Girit serdârı:

Sayfa
Aslen Dalmaçyalıdır ve asıl ismi 
de “Joseph Maskovitch”dif) 392,

394 ■ 400 
Yusuf Paşa “Türk— ” —  (Biı-inci Ah

med devrinde Aydın ve Saruhan 
havâlisinde isyan çıkaran celâlî) 248,

250, 252
Yusuf Sinan Paşa “Cağala-zâde/Ca- 

ğal-oğlu— ” —  Bk.: Sinan Paşa 
“ Cağala'zâde /  Cağal-oğlu Yu
suf—”,

Yusuf-Sultan (Birinci Abbâs devrinde 
de Safavî ümerâsından) 340

Z
Zalonkemeny “Etienne Kakach de— ”

—  Birinci Abbâs nezdinde Al
manya elçisi) 222 

Zapolyai-Janos (Kanunî Sultan Sü’ 
leyman tarafından tâyin edilen 
Macar kralı) 11 
Bk.: Zsigmond-Janos ve C, 2. 

Zekeriyya-zâde Yahya Efendi —  Bk.: 
Yahya Efendi “Zekeriyyâ-zâde—  

Zenb'illi-Ali Efendi —  Bk.: Ali Efendi 
“Zenbilli— ”.

Zencir-kıran Ali Paşa —  Bk.: Ali Pa
şa “Zencir'kır'an—

Zeynel-Han (Husrev Paşa’nın 1039=
1630 Irak seferinde Safavî ordu
sunun “Hân-ı-Hânân” denilen 
Baş-kumadanı: Mihriban muha
rebesinde mağlûbiyetinden dola
yı idâm edilmiştir) 346 

Zirin-oğlu —  Bk.: Zriny /  Zrinyi. 
Ziyâd-oğlu Muhammed-Han —  B k.: 

Muhammed-Han “Ziyad-oğlu— ”. 
Zolkiewski “ Stanislas— ” —  (1026=

1617 ve müteâkıb seneler harekâ
tında Lehistan Baş'kumandanı) 266,

278
Zor-Murtazâ Paşa “ Çerkeş— ” —  Bk.: 

Murtazâ Paşa “Çerkeş Zor— ”.
Zriny (Üçüncü Murad ve Üçüncü 

Mehmed devirlerindeki seferde 
Avusturya kumandanlarından) 131 

Zriny /  Zrinsri (Dördüncü Mehmet dev
rinde OsmanlIların Zirin-oğlu 
dedikleri Hırvatistan banı) 432 

Zsigmond-Janos (Kanunî devrinde 
Türk hâkimiyyetindeki Macar
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Sayfa
Kralı Xapolyai-Jaııos’raı Sultan 
Siileynıaıı tarafından Erdel prens
liğine tâyiu edilen ve göbek'adın- 
dan dolayı Osnıanlı menbâlarmda 
“İstefaırkral” denilen oa'lu) 11
Bk.: C. 2,

Zurnazen-Mustafa Paşa — B k.: Mus
tafa Paşa “Zurnazeu—

Zülfikar Ağa /  Paşa (1045=1636 da 
Erivan muhafızı Mur'tazâ Paşa’" 
nm kethudâsı; Sonradan valilik
lerde bulunmuştur) 368 

Zülfikar Ağa /  Pasa “Amasyalı De-

Sayfa
li— ” —  (Üçüncü Mehmet devrin
de İstanbul’un Devşirme idare
sine kaı^ı isyan edip Anadolu’da 
saltanatını ilân eden Kara-Yazı- 
eı’nın ümerâsından : Sonraları hir 
kûmetle anlaşıP bâzı valiliklerde 
bulunmuştur) 195, 219, 250, 252 

Zülfikar-Han (1012 =  1603 de Safa- 
vîlerin Erdebil valisi) 223, 226

Zülfikar Paşa —  Bk.: Zülfikar Ağa /  
Paşa.

Zülfikar Paşa “Deli— ” —  Bk.: Zülfi
kar Ağa/Pa-şa “Amasyalı Deli” .

MÜELLİF, ESER, KÜTÜPHANE VE İLMÎ MÜESSESE İSİMLERİ

i(Bu ciltte bahsi geçen müelliflerle eserlere münhasır olan bu cetvel, üçüncü cildin 
bibliyografyası mâhiyetinde değildir. Dört cildin tam ve umumî bibliyografyası

dördüncü cildin sonundadır.»

Sayfa

Abaza Paşa destam (Müsteşrik Da- 
non tarafından neşredilmiştir) 317 

Abdurrahman Hıbrî —  Bk.: Hıbrî “E- 
dimeli ABdurrahman—

Abdurrahman Şeref Bey (Müveı-rih: 
“Özdemii’-oğlu Osman Paşa” hak
kında bir monografi müellifi) 54, 57,

65
Abd’ül-Aziz Efendi “Kara-Çelebi'zâ- 

de— ” —  (Revzat-ül-Ebrâr, Sü- 
leyman-nâme ve Târih-i feth-i Re- 
vân-u-Bağdâd müellifi) 13, 69, 100, 
180, 290, 292, 310, 323, .326, 343,

368, .371, 389, 409, 423 
Bk.: “ Şahıs isimleri”.

Abdülgaffâr “Hacı— ” —  (Umdet-üt- 
tevârîh ismindeki Kırım tarihi; 
nin müellifi) 70

Abdülkadir Efendi “Topçular-kâ- 
tibi— ” —  (Hicretin 1000 - 1050 
senelerine âit yazma bir eser sa
hibi) 263 

Adlî (Üçüncü Mehmed’in şiir mahla
sı) 143 

Ahmed Efendi “Taşköprülü-zâde— ”
—  Bk.: TaşkönM'ülü-zâde Ahmed 
Efendi.

Sayfa
Ahmed Muhtar Paşa “Ferik— ” —

(Harb tarihi mütehassısı) 345
Bk.: Saint'Gotthard’da Osmanlı 
ordusu.

Ahmed Refik (Müverrih) 10, 107, 433
Âlem-ârây-ı Abbasî —  B k.: Târih-i 

Âlem-ârây-ı Abbasî.
Âlî Çelebi “Gelibolulu— ” —  (Büyük 

Osmanlı müverrihlerinden: En 
meşhur eseri “Künh'ül-ahbâr” 
dır; Üçüncü Murad devrinde La- 
la-Mustafa Paşa’nın Şark sefe
rine iştirak ederek “îfusret-nâ- 
me” isminde bir sefer tarihi yaz
mıştır) 17 - 19, 24, 30, 43 ■ 45, 47, 
49* 65, 66, 69, 77, 91, 93, 102, 106,

112, 1.36, 206, 360
Âlimler ve Sanatkârlar (Ahmed Refik 

merhumun eserlerinden) 107
Amasya tarihi (Amasyalı Hüseyn 

Hüsâmüddin Efendi’nin eseri:
Döı-t cildi çıkmış ve beşinci cil
dinden ancak birkaç ferma ba
sılmıştır) 194 195, 201, 208, 213, 219 
Bk.: Hüsâmüddin Efendi “Hü
seyn— ”.

Anonim Gürcistan Vakayi’nâmesi —
Bk.; Chronique georgienne.
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Sayfa
Âsafî (Şecâatııâme müellifi Dal-Meh-

nıet Çelebi’nin mahlası) 94
B k.; Dal-Mehmet Âsafî Çelebi ve 
Secâatnâme.

Atâ Bey (Hammer mütereimi) 39, 90, 106
Atâjâ “Nev’î-zâde—” —  (Şakaayık-

zeyli müellifi) 139, 180, 202, 236,
255, 267, 323, 352, 353

Bahtî (Birinci Ahmed’in şiir mahlası) 230 
Bajazet (Racine’in manzum faciası) 366 
Bakî /  Abdülbâkî Efendi (Büyük dî' 

van şâiri; Göbek'adı Mahmıul’- 
dıır) 181, 186, 201
Bk.; “Şahıs isimleri” . 

Bayburdlu-Osman (Mir’at-rCihan-mü- 
ellifi) 99, 200

Beghi — Bk.: Elie Efeda B%hi,
Bellan “LııeieırLonis— ” —  “ Shah Ab- 

bas I” ismindeki Fransızca Birin
ci Abbâs tarihinin müellifi) 223 

Brosset (Chroııiqne georgiemie ismin' 
deki anonim Gürcistan vakayi’' 
nâmesi mütercim 've şârihi) 17, 200 

Bursah-Tâhir Bey (“Osmanlı müellif' 
leri” sahibi) 340

C

Cemşîd-u-Hurşîd (Birinci Abbâs’ın 
Üçüncü Mıırad’a hediye ettiği ki' 
taplardan: Kimin eseri olduğu 
musarrah değildii’) 117

Cevher-ül-cevâhk (Rûhullâh-il'Kaz- 
vînî’nin kıymetli taşlaı-a ve bun" 
larm evsâfına âid eseri) 89

Chronique Greorgienne (Brosset’nin 
terceme ettiği anonim Gürcistan 
vakayi’nâmesi) 17, 200

Cihan-nüinâ (Kâtip'Çelebi’nin coğ
rafyaya âit meşhur eseri) 243 

elementi VIII e Sinan Bassa< Cic^la 
(Cağal-oğlu Sinan Paşa’nın Papa
lık makamıyla gizli münâsebet' 
leri hakkında Dinier’nin vesâika 
müstenit eseri) 173 

Oontribution â rhistoire des Sult^ns 
Osman II et Mouçtafâ I er 
(Geııc-Osnıan faciası hakkında

Sayfa.
müsteşrik Danon tarafından neş
redilen vesikalar mecmuası) 292

D

Dal-Mehmet Âsafî-Çelebi (Özdemir- 
oğlu Osman Paşa’nın Baş'tezkire- 
cisi: Üçüncü Murad devrindeki 
Şark seferine âit “Şecâatııâme” 
isminde bir eser müellifidir: Bu 
isim “Dâl'i'Muhammed” şeklinde 
de okunabilir) 26, 37, 45, 51, 60, 78, 

81, 83, 86, 92, 94 
Bk.: ”§ahıs isimleri”,

Danon (Genc-Osman hakkmdaki Türk, 
Arap ve İbranî vesikalarını neş- 
i’eden Fransız müsteşriki) 292, 310,

317
Bk.; Contribution â, l’histoire des 
Sultan Osman II et Mouçtafâ I 
er.

Da lo Croix (“Abı-%e chronologique
de l’histoire ottamane” müellifi) 144,

19ü, 215
Derviş Paşa “Ferik— ” —  (“Devlet'i- 

Aliyye ile İran devleti beyninde 
olan hududun lâyihâsı” isminde' 
ki kıymetli eserin müellifi) 383 

Devhât-ül-Meşâjnh (Müstakim'zâde
Süleyman İslâmlar tarihi) 392

Devlet-i-Alijrye ile İran devleti bey
ninde olan hudûdun lâsrthası (Pe' 
rik Derviş Paşa’nın Osmanlı-İran 
hududunu teferrüâtiyle tesbit e- 
den kıymetli eseri) 383

Dîvân-ı Hafız (İran’ın en büyük .şâir' 
lerinden Hâfız'i-Şîrâzî’nin dîvâ' 
m) 117

Du Loir (“Les voyages du Sieur du 
Loir” ismiyle 1654 de neşredilen 
Türkiye seyahatnamesi müellifi) 371, 

377, 384, 387, 388 
Bk.: Feth-i Bağdâd'i Sultan 
Mnrâd.

Dürret-üt-tâc fî sîret-i Sâhib-il-Mi’râc
(Siyer-i Veysî’nin asıl ismi) 340 
B k.: Veysî.

Düstûr-ül-amel li-islâh-il-halel (Kâ- 
tip-Çelebiuin ıslâhâtına âit risa
lesi) 291
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Sayfa
E

Ebubekir —  Bk.: Solak-Ebubekir. 
Edirneli/Hacı Mehmed Efendi (Nuh- 

bet-üt'tevârih müellifi) 59, 75, 134,
136, 150, 158, 160, 227 

Elie Efeda Beghi (Gene-Osman fâ" 
c'asma âit İbranî bir kâsîde ya' 
zan Karayim müellifi: Müsteşrik 
Danon tarafından neşredilmiş

tir) 271, 292, 298 
Emin Bey (Üçüncü Murad ve Üçüncü 

Jîehmet devirleri dîvan şâirle' 
rînden) 162 

Emîrî-koleksiyonu (Fâtih’de Millet 
kütüphanesinde Ali Emîrî Efen
di kitapları) 2, 36, 230, 273 

Emîr-Osman Bey (Genc'Osman faci
ası hakkında “Mesîr-ül'ahzân fî 
maktel-is-Sultân Osmân” ismin
de Arapça bir risale yazmış olan 
sancak-beyi) 292 

Es’ad Efendi kütüphanesi (İstanbul’
da) 263, 264 

Esfâr-ül-bihâr (Kâtib'Çelebi’nin Bah'
riye tarihi) 419, 423

Esmâr-üt'tevârîh (Mehmet Şem’î’nin 
eseri)

Evliyâ-Çelebi (Meşhur seyâhatnâme
sahibi) 414

F

Tahreddin Kırzioğlu (Henüz basıl
mamış bir Kars tarihi müellifi) 77 

Târis /  Fârisî (Genc-Osman’m şiir 
mahlası) 274, 294, 311

Feridun Ahmet Bey /  Paşa (“Mün- 
şeât'üs'Selâtin” sahibi) 5, 6, 13, 28, 
47, 49, 63, 117, 169, 257, 276, 288, 289 

Fetlı-i Bağdâd-ı Sultan Murad (Fran
sız seyyahlarından Du Loir’ın 
1654 de neşredilen seyâhatnâme' 
sine Lâtin harfleriyle Türkçe ola' 
rak dercettiği Bağdad fetihname
si; Türkiye Tayın'evi Tarih Se
risi içinde neşredilmek üzere rah
metli Nâzan Dânişmend - tarafın' 
dan hazırlanmıştır) 371, 377

Fezleke (Kâtib'Çelebi’nin Hicrî 1000- 
1065 senelerine âit Osmanlı tarihi:

Sayfa
îfaîmâ’mn başlıca me’hazıdır) 168, 

292, 384, 419, 423 
Fmdıklılı-Mehmed Ağa “ Silâhdaı^— ”

—  Silihdar =  Silâhdar tarihi mü' 
ellifi) 435, 441, 450, 452, 455, 456, 470 

Firdevsî (Şâhnâme sâhibi: İran'ın en 
büyük destan şâiri Pirdevsî'i' 
TÛsî) 116
Bk.: Şâhnâme.

Fuzûlî (En büyük Türk §âiıı) 201, 202 
Bk.; “Şahıs isimleri”.

Fütûhât-ı sıyâm (Üçüncü Murad’ın
tasavvufa âit eseri) 141

G
Gabriel “Professeur Albert— ” —  Les 

mosqu-es de Constantinople mü' 
ellifi) 433

G-alib Bey —  B k.: İsmail Galib Bey. 
G-encî-ne-i' feth-i Gence (Rahîmî-zâde 

İbrahim Harîmî'Çavuş’un Üçün
cü Murad devrindeki Şark seferi
ne âit eserlerinden: Yazmadır) 63, 

68, 76, 96, 101, 105, 106, 115 
Bk.: Harîmî'Çavug, Zafernâme'i 
Hazret'i Sultan Murad Han ve 
Gonçe-i bâğ'i Murâd.

G-irit tarihi (Hanyalı-Hüseyn Kâmi’-
nin eseri) 393

G-omez “Madame de— ” —  (“Histoire 
d’Osman” ismindeki Genc'Osman 
tarihi müellifi: İki cilttir) 269, 270, 

273, 280, 292-298, 301, 316, 325 
Gonçe-i bâğ-ı Murâd (Rahîmî'zâde 

İbrahim Harîmî-Çavuş’un Üçüncü 
Murad devrindeki Şark seferine 
âit eserlerinden: Yazmadır) 78, 83,

88, 91, 95, 96 
Bk.: Gencîne'i feth'i Gence ve 
Zafemâme-i Hazret'i Sultan Mu- 
rad-Han.

Görüceli-Köçu Bey (Dördüncü Murad’-  
la Sultan İbrahim’e takdim edi" 
len ıslâhat lâyihaları sâhibi) 385 
Bk.: Koçu Bey risalesi.

Gürcistan Vakayi’nâmesi —  Bk.: 
Gronique georgienne.

H
Hacı-Abdüîgaffâr —  B k.: Abdülgaf- 

fâr “Hacı— ”.
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Sayfa
■Hacı-Halîfe /  Kalfa —  423 —  Bk.:

Kâtib'Çelebi.
'Hadîkat-ül-Cevâmi^ (Ayvausarayh Hâ- 

fız-Hüseyn’iıı İstanbul camileri 
hakkında meşlıur eseri; Ali Sâtı’ 
neşri) 265, 433

Hadîkat-ül-vüzerâ (Osman-zâde Tâib’- 
in Sadr'i'a’zanılar tarihi) 181

Hadîkat-üs-Selâtin —  Bk.: Tâib “Os
man-zâde—

Balil Edlıem Bey (Düvel-i İslâmiyye, 
Meskûkât-ı Osmâniyye ve Câmi' 
lerimiz müellifi) 433

Hammer (Meşhur Osmanlı tarihi mü' 
ellifi: Türkçe tereemesi için Atâ 
Bey maddesine de bakınız) 13, 39,-47, 
55, 62, 81, 84, 89, 90, 101-, 106, 113, 
115, 119, 123, 127, 128, 130, 131, 133,
135, 136, 139, 142, 144, 148 - 150, 152, 
156-158, 160, 162, 163, 171, 173, 190,
191, 195, 202, 205, 213, 214, 221, 251, 
252, 264, 281, 284, 292, 294, 310, 315, 
323, 331, 332, 343, 352, 370, 375, 377, 
383, 385, 386, 395, 397, 418, 436, 483 

Hamse-i Nizamî (İran’ın en büyük şâ
irlerinden Genceli - Nizâmî’nin 
“Penc-gene” ismiyle de mâruf 
eseri) 117

Hanyalı-Hüseyn Kami (Girit tarihi
müellifi) 393

Harîmî-Çavıış “Râhîmî-zâde İbra
him—” —  (Zafemâme-i Hazret'i 
Sultan Murad-Han, Kitâb-ı Geır 
cîne'i Feth-i Gence ve Gonçe-i 
bâğ-ı Mnrâd isimleriyle Üçüncü 
Murad devrindeki Şark seferine 
âit risaleler müellifi) 18, 24, 37, 44,
45, 63, 68, 76, 78 - 84, 87, 88, 90 -  96
98, 99, 101, 106, 109 - 111, 115, 116 

Harîta-i Kapudanân-ı derya (Râmiz- 
Paşa-zâde Mehmet İzzet’in Kap- 
dan-Paşalar tarihi) 103

Hasan-Bey-zâde tarihi (Hasan-Bey- 
zâde Ahmed Bey’in eseri: Naî' 
mâ’nın me’hazlarmdandır) 68, 136, 292 

Hâşimî-Çelebi (XII nci asır dîvân
şairlerinden) 279

Hayrullâlı Efendi (Kendi ismiyle anı
lan Osmanlı tarihinin müellifi: 
Abdülhak Hâmid’in babasıdır) 89

Hazîne-i Evrak (Devlet arşivi) 10, 42, 57

Sayfa
Henri de Valois et la Pologne (Mar-

quis de ISToallles’in iki ciltlik eseri) 10 
Hıbri “Edirneli Abdurrahman— ” —  

(Tâih-i feth-i Bağdâd-ı Sultan 
Murâd müellifi) 371-374, 376, 383 

Histoire de l’BmPire ottoman (Do- 
ehez’in fransızca Hammer terce- 
raesi: Üç büyük cilt olarak neşre
dilmiştir) 39 

HistoİTB de Vieıme (Richar'd Kralik’in 
Almanca, Viyana tarihinin 
Fransızca tereemesi) 136 

Histoire d’Osman (Madame de Go- 
mez’in Fransızca Genc-Osman ta
rihi: İngilizceye de terceme edil
miş olan bu mühim eser iki cilt
tir) 273, ,292 

Hoca-Sa'düddin Efendi —  Bk.: Sa’- 
düddin Efendi “Hoca— ”.

Hoca-tarihi —  197 —  B k.: Tâc-üt- 
tevârîh.

Hulâsat-ül-ahbâr (Müverrih Hodmir’- 
iıı eserlerinden; Ravzat-us-safâ 
ıhulâsasıdrr) 117

Hüsâmüddin Efendi “Hüseyn— ” —
(Amasya tarihi müellifi) 194, 374 
Bk.: Amasya tarihi.

Hüseyn-ibni-Sefer “ Solak— ” —  (Genc- 
Osman fâciası ve Birinci Musta
fa’nın ikinci saltanatı hakkında 
“ Sebeb'i halâs-ı Sultan Mustafa- 
Han” isminde bir monografi mü
ellifi: “Nev’î mahlasını kullanır; 
eseri Paris’de müsteşrik Danon 
tarafından neşredilmiştir) 282, 287, 
292, 295, 298, k l ,  303, 306, 307, 310,

311, 314, 315 
Hüseyıı Kami —  Bk.: Hanyalı-Hü- 

seyn Kâmi.

İbn-ül-Emin Mahmud Kemal Bey
(Müverrih) 392

İbrahim Efendi “Peçevî— ” —  B k.: 
Peçevî-İbrahim Efendi.

İbrahim Harîmî-Çavuş —  B k.: Harî- 
mî-Çavuş “Rahîmî-zâde İbra
him— ”.

İkbali (İkinci Mustafa’nın şiir snah- 
lası) 489

F.; 35
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Sayfa
îkdam-külliyâtı (ikdam gazetesi sâhi- 

bi Ahmed Cevdet Bey’in neşret
tiği eserler serisi) 107 

İorga /  Jorga (Osmanlı ve Balkan ta
rihlerine âid eserleri ve tedkikle' 
riyle meşhur Rumanyalı müver
rih) 193, 292 

İskender-Beg-Münşî (“Târih-i Âlem- 
ârâyı Abbâsî” ismindeki büyük 
eseriyle meşhur Safavî müverrihi) 68, 
84, 86, 87, 91 - 93, 95, 96, 220, 223 

İsmail G-alib Bey (Takvîm-i Meskû-
kât-ı-Osmâniyye müellifi) 112

Jonqui®re “A. de la— ” —  (“Histoire 
de l’Empire ottoman” müellifi) 292

K

Kadrzâde Mehmed Efendi (“Kitâb- 
ül-makbûl fi hâl-il'huyûl” müel
lifi) 291 

Kaamûs-ül-a’lâm (Şemsüddin Sami’
nin tarih ve eoğı-afya İftorati: Altı 
cilttir) 103 

■Kanun-nâme-i Âl-i-Osmân (Fâtih 
devi’i kanunları: Tarih'i-Osnıânî 
Eneüıiîeni âzasından Mehmet Â- 
rif Bey tarafından neşredilmiş
tir) 143, 144, 229, 268, 270 

Kara-Çelebi-zâde Abd-ül-Aziz Efendi
—  Bk.: Abd-iil-Aziz Efendi “Ka- 
ra-Çelebi-zâde—

Eüars tarihi (Pahreddin Kırzıoğlu’ -
nun eseri) 77

Katip-Çelebi (XVII nei asrın en bü
yük Türk âlimlerinden: “Fezle
ke”, “Esfâr-ül-bihâr” vesaire 
müellifi; “Hacı-Halîfe /  Hacı- 
Kalfa” lâkaplarıyla da anılır; 
asıl ismi Haeı-Mustafa-Çelebi’dir) 47,
126, 127, 129, 134, 136, 137, 142, 150, 
157, 158, 160, 161, 165, 167-169, 171,
174, 176, 180, 212, 224, 236, 264, 
267, 270, 290-292, 296, 298, 307, 311, 
315, 318, 323, 326, 331, 343, 345, 
347, 348, 350, 352, 356-361, 363-365,
368, 370, 373, 377, 383, 384, 391, 

395, 396, 399, 419, 423

Sayfa
Bk.: “Şahıs isimleri” .

Kelâm-ı-Kadîm —  Bk.: Km-’an. 
Keşf-üz-zunûn (Kâtib-Çelebi’nin bib

liyografyaya âit .meşhur Arap
ça eseri) 425 

Kitâb-ı Gencîne-i feth-i Gence — Bk.: 
Geııcîne-i feth-i Gence. 

Kitâb-ül-makbûl fî hâl-il-lıu3râl (Ka- 
di'zâde Mehmed Efeiıdi'nin eseri) 

Kitâb-ı Heft-manzar (Molla-Câmî’nin 
yeğeni Abdullah Hâtifî’nin man
zum eseri) 117 

Koca-Sinan —  Bk.: Mi’mar-Sinan. 
Koçu-Bey Risalesi (Gürüceli ■ Koçu 

Bey’in Dördüncü Murad’a tak
dim ettiği ıslâhat lâyihalarından 
müıekkejıtir: iSultan İbrahim’e 
takdim ettiği lâyihaları da var
dır) ' 59, 140, 291, 385 

Kralik “Richard— ” — (“Histoire de 
Vienne” ismiyle Fransızcaya ter- 
ceme edilen Viyana tarihi müel' 
lifi) 136 

Kur’an (Kelâm-ı-Kadîm) 4, 7, 116, 194,
297, 355, 489 

Küllyyyât-ı Ehlî (Şâh-İsmâîl devri 
şâirlei’inden Şirâzlı Ehlî’nin e- 
serleri) 117

Külliyyât'i Hâkaanî (İran’ın büyük
şâiılerinden Hâkaanî’nin eserleri) IIT 

Külliyyât-ı Şeyh-Sa’dî (Gülistan sa
hibi Şeyh'Muslihüddin Sa’dî-i- 
Şîrâzî’nin eserleri) U T

Künh-ül-ahbâr (Gelibolulu Âli-Çele-
bi’nin meşhur tarihi) 66, 361

Lâri “!Molla” Muslihüddin Muham- 
med— ” —  (“Mir’ât-üt-edvâr ve 
Mirkaat-ül-alıbâr” ismindeki u' 
mumî tarihiyle meşhur İranlı â- 
lim) ' ’ 19T
Bk.: Miı-’ât-ül-edvâr.

Lavallee “Theophile— ” —  (“HistDİre
de la Turquie” müellifi) 292’

Les voyages du Sieur du Loir —  B k.:
Du Loir.

Lûgaat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye
(Ahmed Rif’at Efendi’nin eseri;
Yedi cilttiıO lOr
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Sayfa
M

Bk.: GomezMadame de G-omez
“Madame de—

Mahmud (Şâir Bâkî’nin göbek-adı) 202
Bk.; Bâkî /  Abdülbâkî ve ‘'Şahıs 
isimleri” ,

Mahzen-ül-Esrâr (Meşhur İran şâiri.
Genceli'N'izâmî’niiı eserlerinden) 117 

Marquis de Noailles —  Bk.: Noailles 
“Maı^uis de—

Mehmed Ağa “Silâhdar— ” —  Bk.: 
Fındıklılı - Mehmet Ağa “ Silâh' 
dar— ”.

Mehmet —  Bk.: Edirneli- 'Mehmet. 
Mehmet-Hâlîfe (Târih-i Gılmânî mü

ellifi) 384, 385 
Mehmet Hemdemî-Çelebi —  B k.: So-

lak'zâde.
Mehmet Hemdemî-Çelebi —  Bk,: So- 

lak-zâde.
Mehmet İzzet ‘'Râmiz-Paşa-zâde— ”

—  (Harîta'i Kapndanân-ı deryâ 
müellifi) 103

Mehmet Kemâlüddiîi Efendi —  Bk.: 
Taşköprülü'zâde Mehmed Kemâ' 
lüddin Etendi.

Mehmet Süreyya (Sieill-i-Osmânî mü' 
ellifi)
Bk.: Sicill-i Osmânî,

Mehmet Şem’î —  Bk,; Şem’î “Meh' 
met— ”.

Mesîr-ül-ahzân fî maktel-is-Sultân Os
man (Mîr'i'livâ Emîr'Osman Bey’- 
in Genc-Osman faciasına âit A - 
liîPça risalesi: Müsteşrik Danon 
tarafından neşredilmiştir) 292

Mevzûât-ül-ulûm (Taşköprülü-zâde 
Abmed Efendi’nin gark Te İslâm 
ilimlerine ve bunların tasnifleri' 
ne âit eseri) 279

Mi’mar-Sinan /  Koca-Sinan (“Tezki- 
ı-et'ül'bünyan” sâhibi: Bu raeş' 
hur eserini Sâî Mustafa-Çelebi’ye 
yazdırmıştır) 106 - 108
Bk.; “ Şahıs isimleri”.

Miftâh-ı Cennet (Münşeat sâhibi Fe
ridun Bey’In ahlâka âit risâlesi) 5 
Bk.: Feridun Alınied Bey /  Paşa 
ve Münşeât'üs'Selâtîn.

Sayfa
Millet Kütüphanesi (Fatih’de) 2, 36, 230,

273
Mirat-ı Cihan (Bayburdlu-Osman’m) 

İslâm tarihi: Nihâi Atsız’ın hu
susî kütüphanesinde yazma bir 
nüshası vardır) 99, 200

Mir at-ül-edvâr ve Mi'rkaat-ül-ahbâr 
(Molla Muslihüddin Muhammed-i 
Lârî’nin umumî tarihi: Tâc-üt- 
tevârih müellifi Hoca'Sa’düddin 
Efendi tarafından Aeemeedeiı 
Türkçeye terceme edilmiştir) 197

Mizân-ül-hak (Kâtib-Çelebi’nin muh
telif meselelerde din taassubuna 
karşı yazdığı meşhur risale) 243

Muâhedât-ı umûmiyye Mecmûası (Os- 
manlı muahedeleri külliyâtı:
Beş cilttir) 383, 485

Muallim-Cevdet koleksiyonu (İstanbul 
Belediye Müzesindeki Muallim' 
Cevdet kitapları) 36

Murad “Üçüncü— ” —  (“Fütûhât-ı 
sıvam müellifi ve dîvan sâhibi 
şâir) 141

Mustafa-Çelebi “Hacı— ” —  Bk.: Kâ' 
tib-Çelebi.

Mustafa Efendi “ Selânikî— ” —  Bk.: 
Selânikî-Mustafa Efendi.

Mücellâ Efendi “Pojegalı— ” —  (Eğ
ri seferine âit bir menzilnâme 
müellifi) 164, 165, 167

Müneccim-başı tarihi (Müneceim-başı 
Derviş Ahmed Aşıkî’nin şâir Ne
dim tarafından terceme edilen 
“ Sahâif-ül-ahbâf” ismindeki u' 
mumî tarihi) 2, 45, 81, 93'96, 99, 112, 
129, 131, 133, 149, 150, 160, 162, 176,
225, 262, 270, 290, 292, 310, 326, 329, 
331, 352, 364, 368, 373, 383, 384, 397

Münşeât-üs-Selâtîn (Feridun Bey’in 
resmî vesikalar mecmuası: “Feri
dun Bey Münşeâtı” diye meşhur
dur) 5, 6, 13, 28, 47, 49, 63, 117, 

169, 257, 276, 288, 389

N

Naîıııâ (Meşhur Yak’anüvis: Vaka- 
vi’nâmesi Hicretin 1000-1070 se-
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Sayfa
nelerine âittir; “Naîmâ tarihi” 
diye meşhurdur) 126, 127, 129, 131,
132, 134, 136, 138, 144, 149, 158, 165, 
168, 169, 172, 178, 200 201, 212, 224,
256, 260, 262, 264, 265, 267, 290, 
292, 295, 296, 298, 307, 311, 314,
315, 332, 341, 343, 346, 348, 352,
353, 358, 361, 362, 364, 368, 369,
373, 374, 377, 383, 384, 389, 392,

395 - 397, 399, 402, 419 
Nâmık Kemal (Meşhvır §âir ve müel

lif) 216, 218 
Nazan Dânişmend (Türkiye Yayın

evi Tarih serisi içindeki Bağdad 
fetih-nâmeleri naşir ve şârihi) 371 
B k,: Târih-i feth-i Bâğdâd-ı Sul
tan Murâd ve Feth-i Bağdâd'i 
Sultan Murâd. 

îTefî (Büyük dîvan şâiri: Asıl ismi
Ömer’dir) 289, 347, 360, 361, 370 
Bk.: “Şahıs isimleri”.

Neşâtî (XVII nci asır dîvan şâirle
rinden) 279 

Netâic-ül-vukuat (Mansûı-î-zâde Mus
tafa Kim Paşa’nm eseri: Dört 
cilttir) 296 

Nev’î —  Bk.; Hüseyn-ibni-Sefer “ So
lak— ”.

Nev'î-zâde Atâyî —  Bk.: Atâyî “Nev’î- 
zâde— ” .

Noailles “Marquis de— ” —  (“Henri
de Valois et la Pologiıe” müellifi) 10 

Nuhbet-üt-tevârîh (Edirneli Hacı- 
Mehmed Efendi’nin eseri) 59, 102,

134, 160, 227 
Nusretnâme (Künh'ül-ahbâf müellifi 

Gelibolulu Âlî-Çelebi’nin Üçüncü 
Mıırad devrindeki Şark seferine 
âit eseri) 18, 43, 45
Bk.: Âli-Çelebi “GeHbolulu—”.

Osman “Bayburdlıı— ” —  Bk.: Bay  
burdlu'Osman.

Osman Bey —  Bk.: Emîr-Osman Bey. 
Osman-zâde Tâib —  Bk.: Tâib “Os- 

man-zâde— ”.

Ö

Ömer —  Bk.: Nef’î.

Sayfa
Özdemir-oğlu Osman Pa§a (Abdurrah- 

man Şeref Bey’in TâTÎh-i'Osmânî 
Encümeni Meemûası’nda tefrika 
suretiyle neşredilen monografisi) 54,

57, 65

Peçevî-İbrahim Efendi (Târîh-i Peçevî 
 ̂ müellifi) 3, 6, 29, 33, 47, 48, 53,
55, 60, 69, 75, 80, 93-96, 100, 101,
115, 120, 124, 126, 128 - 131, 134- 
137, 148-150, 152, 153, 160, 167-170,
172-175, 179, 186, 189, 191, 199, 201,
206, 212, 213, 215, 219-221, 234, 235, 
238, 239, 241, 243, 244, 256, 282, 284,
288, 290, 292, 296, 306, 307, 310, 311,
316, 323, 326, 332, 343, 352, 354, 

356. 361, 365, 368, 377, 383 
Bk,: Târîh-i Peçevî ve “Şahıs 
isimleri”.

Pojegalı-Mücellâ Efendi —  Bk.: Mü- 
eellâ Efendi “Pojegalı— ”.

K

Racine (Fransız klâsiklerinden Baja-
zet müellifi) 366

Rahîmî-zâde İbrahim Harîmî-Çavuş —
Bk.: Harîmî-Çavuş “Râhîmî-zâ- 
de İbrahim— ”.

RâmİE-Paşa-zâde Mehmet İzzet —
Bk.: Mehmet İzzet “Râmiz-Paşa- 
zâde— ”.

Eâşid “Vak’anüvis— ” ve Hâşid tarihi 
(Vak’anüvis-Râşid’in Hicrî 1071- 
1134 yıllarına âit vakayinamesi) 433,

441, 449, 466, 481, 482, 483
E^vzat-iil-Ebrâr (Kara-Çelebi-zâde

Abd-üVAziz Efendi’nin eseri) 13,
409, 423

Relation de ce qııi s’est pasae â la prise 
de Bagdad par Sultan Amurath 
Empereur des Turcs (Fransız sey
yahlarından Thevenot’nun seyâ- 
hâtnâmesine dercettiği mektııP 
şeklindeki Bağdad fetihnâmesi) 371,

375j 376
Relation d"un voyage fait au Levant 

(Fransız seyyahlarından Theve
not’nun 1664 de neşredilen Şark
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Sayfa
seyahatnamesi: Yukarıki madde
ye de bakınız) 371, 387 

Resmî-Ahmed Efendi (Tlnlîfet-üı- 
Riipsâ müellifi)

Revan-odası Kütüphanesi (Topkapı 
sai’ayının kıjanetli yazmalarla 
meşhur kütüphanesi) 340

Rinieri (Üçüncü Mehmet devri Ve- 
zir'i-a’zamlarından Cağal-oğIn 
Sinan Paşa’nın PaPalık makamiy 
le gizli münâsebetleri hakkında 
“Cleınâıt YUT e Sinan Bassa Ci- 
cala” isminde bir eser neşreden 
İtalyan müellifi) 179

Rûhullâlı-il-Kazvîni {Cevher-ükceva-
hir müellifi) 89

Rübâiyyât-ı Hayyâm (Meşhur Ömer
Havvâm’ın Rübâîler mecmuası) 117

Sa’dûddin Efendi “Hoca— ” —  (Tâc- 
üt-tevârih ve Selim-nâme müelli' 
fi, Şeyh'ül'İslâm ve Hâee-i'SnI- 
tânî) ‘ 3, 64, 72, 128 143, 164, 168, 
171, 172, 175, 190, 196, 197, 201,

202, 270
Sadeddi'fl Nüzhet (Bâkî dîvâm nâşii-i) 202 
Safvet Bey “Miralay-— ” —  (Bahriye 

tarihi mütehassısı: Târih-i Osmâ- 
nî Encümeni âzasından) 42, 118, 119 

Sâî Mustafa-Çelebi (Mi’mar-Sinan’m 
ağzından “Tezkiret-ül-bünyân”ı 
yazan şâir ve nakkaş) 107

Saint-Gotthard’da Osmanlı ordusu 
(Erkân-rHarb feriki Ahmed 
Mnhtar Paşa’nın eseı-i) 435

Sâlnâme (Osmanlı devletinin n.mnmî 
veyahnt bâzı Nezâretlere âit hn- 
snsî salnameleri) 323

Sebeb-i halâsn Sultan Mustafa-Han 
(Nev’î mahlaslı Hüseyn-ibni-Se- 
fer’in Grenc-Osman faciasıyla Bi' 
rinci Mustafa’nın ikinci cülûsmıa 
âit eseri: Paris’de müsteşrik Da- 
non tarafından neşredilmiştir) 292 
B k.: Hüseyn-ihni'Sefer “Solak— ” 
ve Danon.

Selânikî-Mustafa Efendi (En büyük 
Osmanlı müverrihlerinden “Selâ- 
nikî tarihinin müellifi: Bu kıy

Sayfa
metli eserin yalnız baş tarafı neş
redilmiştir) 7, 48, 49, 52, 60, 62, 
73 - 75, 78, 79, 89, 94, 95, 97, 99, 
10], 102, 104, 106, 109-113, 115,
116, 122 - 125, 127, 129 - 131, 134 -
136, 144, 155, 159, 160, 162. 163, 
166, 176, 180, 181, 185, 188, 190, 

192, 194 - 197, 200, 201 
Bk.: Târîh-i Selânikî.

Selim-nâme (Hoca-Sa’düddin Efendi’- 
nin Yavuz Sultan Selim hakkın- 
daki eseri) ■ 197

Shah Abbas I (Bellan’ın Fransızca Bi
rinci Abbâs tarihi) 223 

Sicill-i Osmânî (Mehmet Süreyya'nın 
Osmanlı devri terâcimiııe âit ese
ri: Dört cilttir) 107, 161, 353, 389,

390
Sihâm-ı kazâ (N efî’nin arayı-i-mün- 

teşir hic\ iyeler mecmuası: Bir çok 
kısınılan müstehcendir) 347, 360

Silihdar =  Süâhdar tarihi (Silâhdar 
FındıklıIrMehmed Ağa’nın Hicrî 
1065- 1106 senelerine âit Osmaıı- 
lı tarihi: İki cild olarak neşredil
miştir) 433,’ 447, 469 
Bk.: FındıklıIrMehmed Ağa “Si
lâhdar— ”.

Siyer-i Veysî (Büyük münşî Veysî’nin 
eseri: Asıl ismi “Dürret-üt-tâc fî 
Sîreti Sâhib-il-Mi’râc” şeklinde
dir; müellifin elyazısıyla yegâne 
tam nüshası hususî kütüphâne- 
nüzdedir) 340

Solak-EbubekiT (1024 =  1615 — 1044 
=  1634 /  1635 vukuatına âit hâ
tırat müellifi: Gayr-i-münteşir- 
dir) 292, 301

Solak - Hüseyn-ibni - Sefer — Bk.;
Hüseyn-ibni'Sefer “ Solak—

Solakzâde (Kendi is.miyle meşhur Os- 
manlı tarihinin müellifi Mehmet 
Hemdemî-Çelebi) 49, 55, 59, 101, 144, 
178, 180, 227, 284, 292, 298, 310, 

323, 360, 364, 365, 368 
Süleyman - nâme (Kara-Çelebi-zâde 

Abd-ül-Aziz Efendi’nin Kanunî 
devrine âit eseri) 423

Süreyya Bey —  B k.: Mehmet Süreyya.
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Sayfa

Şâhnâme (Firdevsi-i-Tûsî’nin meşhur 
büyük destanı) 7, 116,
Bk.: Firdevsi. 

Şakaayık-ı-Nu’mânİ3?ye (Taşköprii- 
lü-zâde Ahmed Efendi’nin Ulemâ 
ve Meşâyih terâcimine âît meş
hur eseri)
Bk.: Atâyî ve Şakaayık-zeyli. 

Şakaayık-zeyli (N'ev’î-zâde Atâyî’nin 
eseri) 139, 162, 202,
Bk.: Atâyî “Nev’î-zâde—  

Şecâatnâme (Dal'Mehmet-Çelebi’nin 
Üçüncü Murad devrindeki Şai'k 
seferine tüt eseri) 26, 37, 45, 60,

81, 83, 86,
Şem’î “Mehmet— ” —  (Esmâr-üt-te- 

vfirih müellifi)
Şemsüddin Sami Fraşeri (Kaamus-ül- 

a’lâm müellifi)
Şeref-Han “Beşinci— ” —  (Şerefnâme 

ismindeki Kürt tarihinin müellii'i 
olan Bitlis Emîri) 24, 35,

355

279

255

(ö,
92

103

36

Şerefnâme (Şeref'Hanlar denilen Bit
lis Kürt beylerinden Beşinci Şe
ref'Han’m Kürt talihi: Peters- 
buı^’da basılmıştır; Emîri ve Be
lediye Müzesindeki Muallini'Cev- 
det koleksiyonlarında birer Türk
çe tercemesi de vai’dır) 24, 35, 36 

Sehâvid-ün-Nübüvve (Molla-Câmî’nin

eserlerinden) 117
Tâc-üt-tevârîh (Şeyh-ül-İslâm Hoca- 

Sa’düddiıı Efendi’nin Os,inanlı ta
rihi; “Hoca-tarihi” ismiyle de a' 
nılan bu kıymetli eser Osman- 
Gazi’den Yavuz devrinin sonuna 
kadar şreçen vukuata âittiıO 2, 64, 72,
128, 143. 171, 175, 190, 196, 197,270 
Bk.; Selim-nâme.

Tâhir Bey —  Bk.: Bursalı-Tâhir Bey. 
Tâib “Osman-zâde— ” —  (Hadîkat- 

üs-Selâtîn ve Hadîkat-ül-Vüzerft 
müellifi) 49, 157, 183, 225, 234, 257,

267, 295
B k.: Hadîkat-ül-Vüzerâ.

Sayfa
Takvîm-üt-tevârîh (Kâtib-Çelebi’nin

meşhur kronolojisi) 423
Târîh-i Âlem-ârây-ı Abbâsî (İsken- 

der'Beg:-Miiıışî’nin Birinci Abbâs 
devrine âit Acemce büyük tari
hi) 68, 84-86, 91 - 95,^ 99-102, 223,

226, 233
Bk.: Iskender-Beg-Münşî.

Târih-i feth-i Bağdâd-ı Sultan Murâd 
(Dördüncü Murad’ın Bağdad fet
hi hakkında Edirııeli-Abdun-ah- 
man Hıbrî’niıı i'uznâmesi)

Târîh-'i feth Revân-u Bağdâd (Kara- 
Çelebi-zâde Abd-ül-Aziz Efendi’
nin eseri)

Târîh-i G-ılmânî (Mehmet-Halîfe’nin 
eseri)

Târîh-i Osmânî Encümeni (Osmanlı 
Tarih Akademisi mahiyetindeki 
müessese)

Târîh-i-Osmânî Encümeni Mecmûası - 
Târîh'i-Sâf (Taşköprülü-zâde Mehmet 

Kemâlüddin Efendi’nin eseri: Di
ğer ismi de “ Tuhfet-ül-ahbâr”dır) 

Târîh-i Sultan Osman (Anonim; Müs
teşrik Danon tarafından neşredi
len Genc'Osman vesikaları içinde 
çıkmıştır) 292, 296, 298,

Taşköprülü-zâde Ahmed Efendi (Şa- 
kaayık-ı-N'u’mâniyye ve Mevzfr 
ât-ül-nlûm müellifi)

Taşköprülü-zâde Mehmet Kemâlüddin 
Efendi (Târih-i'Saf /  Tuhfet-ül- 
ahbâb müellifi) 59,
Bk.; “Şahıs isimleri”.

Tezkire-i Rızâ (Şuarâ tezkiresi) 
Tezkiret-ül-bünyân/ Tezkiret-ül-ebîii- 

ye (Mi’mar-Sinan’ııı eseri: Sâî 
Mustafa-Çelebi’ye yazdırmıştır) 107,

108
The life of Osman tre Grreat (Madame 

de Gomezin Gene"Osman hakkın- 
daki Fı-ansızca eserinin İngilizce 
tercemesi) 292
Bk,; Gomez “Madame de— ” ve 
Histoire d’Osman.

Thevenot (“Eelation d’nn voyage fait 
aıı Levant” müellifi olan Fransız 
seyyahı) 371, 375, 376

Timur-nâme (Timıu-leng tarihlerinin
nmumî ismi) 355

371

371

384

118
54

59

310

279

279

360
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Sayfa
Tûgî (Vakaayi-i Sultan Osman müel

lifi) 292 
Tuhfet-ül-Ahhâb —  Bk.: Târih-i'Sâf,

U

’ümdet-üt-tevârîh (Hacı-Abdülgaf-
fâr’m Kırım tarihi) 70

Ü

tjçüııcü Murad dîvanları (Fatilı’de 
Millet Kütüphânesindeki Emîrî 
koleksiyonundadır: İkisi Türkçe 
ve ikisi de Arapça ve Aeemcedir) 2

Vakaayi’-i Sultan Osman (Tûğî’niu 
Genc-Osman lıakkmdaki monog
rafisi)

Veysi /  Üveys-ibni-Mehmet (En bü-
j’ük Osmanlı münşilerinden: “ Si" 
yer-i Veysî” müellifi)
Bk.: “§ahıs isimleri).

Sayfa
Viyana tarihi —  B k.: Histoire de 

Vienne ve Kralik “Richard— ”,

Yahya Bey (XVI neı asır dîvan şâir
lerinden) 361 

Yahya Efendi “Zekeriyyâ'zâde— ” —  
(Büyük dîvan şâiri Şeyh'üMslâm 
Yahyâ) 299, 312, 358, 392 
Bk.: “ Şahıs isimleri”.

Yûsuf ve Zelîhâ (Molla-Câmî’nin
eseri) 117

Zafernâme-i Hazret-i Sultan Murad-
Han (Rahîniî-zâde İbrahim Ha- 
rîmî'Çavnş’nn Üçüncü Murad 
devrindeki Şark seferi hakkında 

292 Lala-Mııstafa Paşa’nın emriyle
yazmış olduğu gaj'r-i'münteşir e' 
ser) ' 18, 37, 45,

340 Bk.: Gencîne'i feth-i Gence ve 
Gonçe-i bâğ-ı Murâd.

DEVLET, MİLLET, KABİLE, AİLE VE MUHTELİF TEŞEKKÜL İSİMLESİ

Abaza /  -1ar —  316, 343, 414, 416, 419
420, 424 - 426, 447, 463, 465 

Abazablar (Genc-Osman’ın intikamını 
almak için isyan eden Erzurum 
valisi Abaza'Mehmet Paşa taraf
tarları ve askerleri) 338, 341 

Acem— Bk.: İran.
Acem/-ler (Umumiyetle İranlılar: Bu 

kelime Osmanlı menbâlannda A' 
eemistan =  İran mânâsına da kul
lanılır) 96, 99, 117, 129, 161, 162, 

197, 252, 261, 273, 368 
Bk.: Iranlı/lar.

Acemistan — Bk.: İran,
Açuk-baş —  Bk.: İmerethi.
Adanalı/-lar — 195, 408
Afrika Türk Ocakları/Mağrıb-Ocak- 

lan (Şimalî-Afrika’da Trablusu' 
garb, Tunus ve Cezâyir eyâletle
ri) 39, 449

Ahıska Hıristiyan Atabeyliği —  Bk,:
Samtskh'â.

Akkoyunlu/lar (Türkmen oymak ve 
hânedânı) 15, 35

Alaşehirli/ler —  340
Âl-i-Osman (Osmanlı hânedânı, Os"

man'oğulları) 3, 4, 179, 194, 229, 
2.^, 265, 271, 288, 291, 294, 317, 
330, 336, 363, 367, 377, 378, 385, 

387, 389, 410
Alman/-lar —  9 - 11, 136, 168, 173, 185,

187, 189, 198, 202, 204, 205, 209, 221,
237, 242, 284, 431, 432, 434, 446,

450, 482
Almanya imparatorluğu — Bk.: Avus

turya imparatorluğu.
Altunkale beyliği (Çoriih boyundaki 

Samtskhe Hıristiyan atabeyliği 
parçalandıktan sonra kalan son 
bakıyyesi) 22
Bk.: Samtskhe ve Karı-oğulları.
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Sayfa
Amasyalı/-Iar —  195, 293, 376
Anadolu-Türkleri /  Anadolu-Türklüğü

—  29, 47, 95, 103, 159, 193, 194, 216,
248, 249, 255, 256, 268, 400, 429 
B k.: Türk/-ler, Tiirkmen/-ler.
Türkiye ve Osmanli'Türkleri. 

Ankaralı/-lar — 195, 249 392
Arab/.lar —  8, 15, 29, 72, 107, 202, 273, 

292, 342, 374, 393, 397, 420, 467, 468 
Arnavut/-lar (Osmanlı menbâlarinda 

Amavûdî /  Arnabudî /  Arnabnd/
■ Arnabûd-ı-aııûd şekillei’ine de te* 

sadüf edilir) 49, 52, 53, 101, 107, 120, 
123, 127, 128, 134, 136, 144, 149, 159, 
194, 206, 207, 215, 216, 224, 257, 260, 
261, 280, 286, 313, 321, 329, 330, 341, 
345, 349, 352, 354, 377, 390, 392, 413,
414, 418, 421, 422, 424, 426, 427, 445, 
453-456, 459, 461, 468, 469, 473, 481 

Ashâb /  Ashâb-ı-Güzîn (Peygambe
rimiz Efendimiz Hazretlerinin 
sahâbîleri) 95, 117, 258

Atabeyler —  Bk.; Samtskhe.
Avar/-lar — 29
Avrupalı/lar —  447
Avşar, Avşarlu/-lar (Safavîler dev

rinde İran’a hâkim olan Türkmen 
oymaklarından; Bu oymak men
suplarına Avşarlu denir) 8, 328 
Bk.: Dulgadırlu/'lar, Kacar/-lar, 
Şamlu/-lar, Ustaclu/-lar ve Türk' 
men/'ler.

Avusturya imparatorluğu (Osmanlı 
menbâlarinda IsTemçe/Nemse de
nilen e.ski Almanya imparator
luğu) 9 -11 , 46, 118, 122, 124, 125, 
127-133, 135-138, 145, 146, 150, 153, 
155, 161, 166, 169 - 171, 173, 175, 
177, 179, 185, 188, 189, 194, 199,
202, 208, 214, 215, 221, 222, 230, 237,
238, 241, 246, 247, 254, 258, 261,
268, 280, 286, 427, 430 -  432, 434 - 
436, 442, 449 - 454, 458, 460 - 462, 
466, 467, 469, 470, 474, 475, 478-485 

Avusturyalı/-lar (Osmanlı meııbâla-
nnda ISremçelü/-ler denir) 107, 127,
132, 133, 146 - 148, 157, 166, 170, 183,
186, 188 -190, 197, 199, 204, 208, 219,
234, 235, 237 - 239, 242 - 245. 247, 430, 
431, 434, 435, 450 - 453, 458, 460, 
462, 466 -  470, 472 - 474, 478 - 480

Ayaşh/-lar —
Sayfa

465

B

Baden markgrafhğı —  472"
Baffo (üçüncü Murad’ın kansı ve 

Üçüncü Mehmed’in anası Vene
dikli Safiyye-Snltan’ın mensnb 
olduğu İtalyan ailesi) 3, 228

Bağdadh/-lar —  195
Balkan milletleri /  Balkanlılar —  65- 
Barabaş-Kazaklan (Lehistan’daki 

ükrayna-Kazaklan’nın üç kolun
dan biri) 440 
Bk.: Kazaklar, Ukr'ayna-Kazak- 
ları, San ■ Tvp.'iıış Kazaklan ve 
Potkal - Kazakları.

Baş-açuk —  Bk.; îmerethi.
Bavyera elektörlüğü —  454, 466
Bavyeralı/-lar — 17?
Bayburtlu/-lar — 457
Bitlis Kürt beyleri /  Hanları —  Bk.;

Şeref-Hanlar.
Bizans —  15, 140, 393
Bizansh/-lar —  15, 331, 393-
Boğdan /  Moldava /  Moldavio (Os- 

manh menbâlarinda “Tâbi’ -Boğ- 
dan"” mânâsına “Kara-Boğdan” is
miyle de anılan voyvodalık; Ku
manya krallığı bununla Eflâk’ın 
tevhidinden teşekkül etmiştir) 9, 10, 
121, 137 -  139, 145, 146, 158, 177,
199, 208, 259, 263, 266, 267. 277, 278,
289, 424, 427, 431, 442, 453, 459, 460- 
Bk.: !Memleketeyn ve Eflâk.

Bohemya (llabsburğ hâkimiyyetiııde 
krallık) 124, 146, 280

Bolulu/-lar —
Borçalı/-lar, Borçalı-Kazaklan (Te

rekeme kabilelerinden) 77, 104, 105 
Bk.: Terekeme/'ler.

Boşnak/-lar —  18, 28, 88, 134, 159, 163,
192, 194, 225, 234, 247, 281, 308. 312, 
321, 336, 339, 352, 363, 394, 399, 413,,

426, 429, 435, 457, 458, 46Î

C

Canbulat /  Canbulâd ailesi (Bugün 
Suriye’de bulunan Dür'zü beyleri 
ailesi: Bu ailenin ceddi, İkinci
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Sayfa
Selim devrinde ocaklık şeklinde 
Kilis saneak-beyliğine tâyin edil
miş olan Canbnlâd'ibni-Kasım’ " 
dır; bnmın torunu Canbulat-oğln 
Ali Paşa Birinci Ahmed devrinde 
Şimâlî'Snriye’de çıkardığı büyük 
isyan hareketiyle meşhurdur) 245,

249, 250
Cavak/-lar (Terekeme kabilelerin

den ) 77, 105 
Bk.: Terekeme/-ler.

Celâlî/-ler, Celâlîlik (İstanbul’daki 
Devşirmeler idaresine karşı asır
larca ayaklanan Anadolu'Türkle- 
rine Osmanlı menbâlarmda veri
len umumî isim) 95, 179, 180, 193,
200, 202, 204, 207, 213, 216, 219, 221, 
222, 228, 235, 240, 242, 244-246, 248,
250-253, 255, 261, 268, 322, 465, 466 

Celvetiyye (İslâm tarîkatlerinden : 
Üsküdarlı Şeyh Aziz Mahınnd 
Hüdâyî Efendi bu tarîkatin en 
büyük piridir) 342

Cenova /  Genova cumhuriyeti —  Bk.: 
Ciniviz/-ler, Ciniviz cumhuriyeti. 

Cermen/-ler —  10, 237
Cicala /  Cigala (Üçüncü Mehmet dev

ri Vezir-i-a’zamlarından Cağal- 
oğlu Sinan Paşa’nın İtalyanca 
soy-adı ve Cicala âilesi, Cağal- 
oğulları) 69, 178, 179

Cideli/-ler —  . 478
Ciniviz/-ler, Ciniviz cumhuriyeti —  39,

57, 69, 178

Çeh — Bk.: Çek/ler.
Çehâr-Yâr /  Çâr-Yâr (Ashabın en 

büyükleri olan Hulefây-ı-Râşidîn) 91,
230

Çek/-ler (Osmanlı meııbâlarında Çeh
denir) 173

Çerkes/-ler —  29, 43, 82, 97, 106, 110, 
148, 329, 332, 342, 355, 418, 420, 

426, 470, 487
Çingene/-ler —  396
Çingiz hânedânı /  Çingizîler /  Âl-i-

Çingiz (Cengiz telâffuzu yanlıştır) 70

Sayfa

Dadyan — Bk.: Megreli /  Mingrelie. 
Dağıstan - Kumukları —  Bk.; Kazı- 

Kumuklar.
Dağıstanlı/-lar , Dağıstan kabileleri, 

Dağıstan beyleri —  38, 66, 81
Dağıstan Şamhalhğı (Dağıstan’da Ka- 

zı-Kumuklar beyliği: Bey’in ün- 
vânı “ŞamhaF’dır; tarihî merkezi 
Hazar denizinin garp sahilindeki 
Tarku/Tarkhu kasabasıdır; Buy- 
nak ve Kumnk kasabaları da yaz
lık ve kışlık merkezlerdediıO 19, 29,

99, 258
B k.: Kazı-Kumuklar.

Dalmaçyalı/.lar — 123, 394
Dârendeli/-ler — 219
Derbendiyye sülâlesi (Şiıxanşahlaı- 

dan) 15
Devlet-i-Aliyye (Osmanlı Devleti) —

Bk.: Os,manlı/-lar.
Devşirme/-ler Devşirmelik —  13, 18, 28 

29, 46, 49, 55, 58, 62, 88, 100, 107
113, 131, 133, 145, 146, 150, 153-155
157, 159, 163, 167, 171, 178, 186, 188 
193 - 195, 200 -  202, 216, 218. 220 
224, 225, 228, 234, 244, 247, 248 
255 - 257, 261, 262, 267, 268, 286
295, 303, 308, 313, 321, 353, 354, 
377, 413 - 415, 452, 455, 481, 483 
Bk.; Dönmeler ve gayr-i-Tür'k/-ler. 

Dimetokalı/-lar — 475
Divrikli/-ler —  458
Dnieper-Kazakları —  Bk.; Sarrkamış 

Kazaklan.
Don-Kazaklan (Rus Kazak cemâat

lerinden) 260, 330, 331, 333, 370,
371, 389

Dönme/-ler (Umumiyetle nmhtedi'
1er) 'l7 8 , 202, 265, 375
B k.: Devşirme/-ler ve gayr-i- 
Türk/-ler'.

Dramalı/'lar —  260
Dubrovnik /  Raguza cumhuriyeti (Bi-

î'iiK'i ve ikinci ciltlerin “Yer i- 
simleri” eedvellerinde Raguza ve 
Dubrovnik maddelerine bakınız) 57,

484
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Sayfa
Dulgadırlu/-lar (Safavîler devrinde 

İran’a hâkim olan Türkmen oy
maklarından) 8, 38 

Dürzü /  Dürzî/-ler (Suriye ve Lüb
nan’da İslâm akaaidinden çok 
fazla nisbette ayrılmış bir mez- 
heb sâlikleri) 245, 246, 249, 259, 

261, 293, 362, 369

E
Edirneli/-ler —  371
Eflâk /  Valachie (Boğdan’la beraber 

“Memleketeyn” denilen iki voy  
vodalıktan biri: Rnmanya krallığı 
bunların birleşmesinden hâsıl 
olmuştur) 137-139, 145, 146, 148,151, 
152, 154, 155, 157-159 162-164, 177,
188, 199, 203, 208, 234, 266, 267, 283,
285, 287, 289, 424, 427, 431, 442,

453, 459, 460 
Bk.: Boğdan ve Memleketeyn. 

Eflâklı/.lar —  Bk.: Ulah/ lar.
Ehl-i-İslâm —  Bk.: Müsliiman/-lar. 
EM-i-Kitâb (Hıristiyanlarla Yahu-

diler) 14
Ehlt-i-Sünnet Ehl-i-Süımet ve cemâat

—  Bk.; Sünnî/'ler. 
Eimme-i-müctehidîn (Dört Sünnî mez- 

heb imamları) 117
Ejderhan hanlığı —  16 —  Bk.: C. 2. 
Engerus /  Engünıs —  Bk.; Macaris

tan.
Erdel =  Transyivania (Osmanlı hâki- 

miyyetinde Prenslik: “Erdelis- 
tan” şeklinde de bahsedilen bu 
memleketin prenslerine Osmanlı 
menbâlarında Hâkim, Voyvoda,
Ban ve Kral ünvanlari verilir) 9'11, 
135, 137, 138, 145, 152, 156, 166, 
171, 173, 176. 179, 183, 186 - 190, 199, 
207, 214, 215, 235, 237, 238, 244, 259, 
260, 266, 277, 289, 369, 424, 425, 427, 
429-431, 435, 450, 451, 453, 469, 

470, 474, 481, 483, 484 
Erdelistan — 190 —  Bk.: Erdel. 
Erdelli/-ler (Trausylvanialılar) 146, 157, 

166, 237, 238, 259, 369 
Ermeni/-ler —  44, 107. 112, 233, 265,

276, 336, 339, 360, 375, 396, 420 
Erzurumlu/-lar, Erzurum ahâlisi —  16,

120, 122, 486, 487

Sayfa
Erzurum Türkmen beyliği (Kanunî 

devrinde ilhak edilen Erzurum,
Kars ve Şüregel havalisinden 
mürekkep Avşarlu beyliği) 41
B k.: C. 2. “Avşarlu beyliği” .

Eski Romalılar — Bk.: Romalı/-lar.
Eskişehisrlî/Vler —  372
Eyyûbî/'ler (Selâhüddin-ı-Eyyûbî’nin 

kurduğu hânedân ve bu hânedâna 
ınensub olanlar) 245, 369

F

Fas (Şimalî-Afrika’da Osmanlı müel
liflerinin “Mağrıb-ul-aksâ” dedik
leri sultanlık) 20, 140 
Bk.: Şürefâ.

Felemenk —  Bk.: Holânda.
Floransa Büyük-dukalığı (Osmanlı

menbâlarında “Duka” denir) 173
Fransa krallığı (Osmanlı menbâların- 

da Eraııçe ve Frenpstan şekil
lerine tesadüf edilir) 10, 11, 39, 57, 
58. 64, 173. 222, 261, 438, 449-451,

454, 482, 483
Bk.; C. 2.

Fransız/-lar (Osmanlı menbâlarında 
Françelü ve Frenk şekillerine te
sadüf edilir) 9 - 1 1 ,  39, 57, 135, 184,
185, 205, 209, 239, 241, 271, 273, 276, 
277, 280, 284, 287, 292, 434, 439, 449,

483
Frenk/-ler (Umumiyetle Avrapalılar

ve bilhassa Fransızlar) 159, 178, 194 
Bk,: Fransız/-lar.

G

Gayr-i-Türk/-ler (Türkiye’de Türk ol-
olmayan müslümanlar) 194
Bk.: Devşirme/-ler ve Dönme/-ler.

Georgie Turçtue (Türk-Güreistam) 16 
Bk.; Samtskhe.

G-îlân (Hazar denizinin eenubunda
eski Gîlân hanlığı) 15, 17, 120 -  122,

125, 126
G-orgorz — Bk,: QwarqWaı-e.
G-uria /  G-urya I  G-uriel (Gürcistan 

beyliklerinden: İmerethi =  Açuk- 
baş krallığından aynimıştır ve bu 
krallığın garbindedir; bâzı Garp
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Sayfa
ınenbSlai'inda “Goıırie” şekline de 
tesadüf edilir: Osmanlı menbâla- 
ruıda “Guril /  Güril” denir) 16, 30,

41, 258, 266, 288 
Gürcü/-ler —  15, 16, 19, 21 -24, 30, 32, 38,

40, 41 105, 106, 200, 233, 254, 262, 
266, 314, 315, 319 - 321, 329, 332,

333, 414, 417, 418, 432, 488 
Güril —  Bk.: Guria.

Habeşistan imparatorluğu — , 137
Habsburg/-lar, Habsburg hânedânı

(Avustııi’ya /  Almanya saltanat 
hânedânı) 10, 11

Haçlı/-lar —  Bk.: Malta Şövalyeleri. 
Haçlılar —  Bk.: Kuruş.
Halebli/'ler —  426
Haydut/-lar —  Bk.: Helduk/'lar. 
Hazar/-lar (Hazar Türkleri) 15, 59, 77 
Heidufc/-Iar (Üçüncü Mehmet dev

rinde Macaristan'da türeyip bil 
hassa Bndin’le Belg-rad arasını 
kasıp kavuran hıristiyaıı' haydut 
çeteleri: “Heiduques” imlâsına 
da tesadüf edilir; “Haydut” ke
limesinin bu isimden geldiği hak
kında bir nazariyye vardır) 199, 207 

Hıristiyan/-lar, Hıristiyanlık —  14, 91, 
107, 123, 135, 137, 146, 148, 153, 173, 
175, 179, 185, 194, 199, 209, 258-260,
298, 398, 440, 453-456, 458, 476, 482, 

483, 485, 487 
Hıristiyan Atabeyliği —  Bk.: Samt- 

skhe.
Hıristiyan-Türk/-ler —  107
Hırvat/-lar —  62, 95, 123, 159, 248, 249, 

255, 268, 286, 303 
Hilâfet (İslâm Halifeliği, Emîr-ül-

Mü’nıinîn makamı) 217, 224, 269, 310 
Hind /  Hindistan padişahlığı /  Padi

şahları (Hindistan Mong:ol imPa- 
i'atorlıığu ve bunun başındaki Ti- 
nıııi’îler sülâlesi) 108

Holânda (Muhtelif milli ve ecnebi 
idareler altında Holânda devle
ti: Osmanlı menbâlarında Fele
menk denir) 247, 480, 482, 483, 485 

Hun/-Iar —  29

Sayfa

Isfahanlı/-lar —  233
İstanbul Lâtin imparatorluğu (Papa

lık makamının, Osmanlı hânedâ' 
nını devirip, İtalyan dönmesi o- 
lan Vezir-i-a’zam Cağaloğlu Si' 
nan Paşa’nn irtidâdını te’min et
mek suretiyle kurmak istediği Ka
tolik imparatorluğu: Bunun için 
Papalıkla Cağal-oğlu arasında 
gizli muhabereler cereyan etmiş
tir) ‘ * 1 7 9  

Istanbullu/-lar 115, 423

1

İmeretM (Garbî-Gürcistan krallığı: 
Osmanlı menbâlarında “Baş-açuk/ 
Açuk-baş memleketi” denir; bu 
tesmiyeyi “Paşacuk” tâbiriyle izah 
eden tuhaf bir nazariyye varsa 
da doğru değildir; İmerethi kral
lığının payitahtı Kutais şehridir) 15, 

16, 19, 30, 41, 258, 266 
Bk,: Kakheti, Karthii ve Samt"
skhe.

İngiliz/-ler —  38, 39, 57, 64, 141, 222, 
292, 378, 482, 483, 485

İngiltere krallığı —  38, 39, 57, 64, 121, 
140, 222, 280, 282, 483

İran (Osmanlı menbâlarında İran 
devleti mânâsına Acem/Acemis- 
tan şekilleri de kullanılır) 6‘8, 14, 15, 
17, 21-25, 29-32, 34, 35, 37, 38, 40, 
50, 57, 58, 60, 61, 66, 68, 81, 84-87,
95, 97, 98, 103, 105, 108, 114, 120, 
121, 137, 140, 160, 222, 224, 230, 
244, 246, 252 - 254, 257, 258, 262,
266, 268, 275, 326-329, 337, 345, 
346, 359, 369, 378, 380 - 383, 386 

Bk.: “Yer isimleri” .
İranlı/-lar, trânî/-ler —  15, 17, 22, 23,

35, 45, 56, 66 
B k.: Acem/'ler ve Safavî/-ler.

İsfendiyar-oğlu /Oğulları (KızılAh-
medlüler sülâlesi) 3, 4, 53, 54, 150 
B k.: Kâr-Keyâ.

İskoçya krallığı —  222
İslâm (Müslüman dini, müslümanlık,
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Sayfa
Islâmiyyet) 73, 77, 83, 93, 99, 108,
155, 176-179, 190, 194, 287, 301, 336, 

379, 393, 396, 423, 433, 456, 462 
İslâv/-lar —  . 564
ispanya krallığı —  38, 39, 57, 119, 135, 

173, 179, 222, 247, 258, 259, 482, 483 
İspanyol/-lar —  39, 209, 247
İsPartalı/-lar — 323
İspartalılar (Eski Atinahlarm rakibi 

olan eski İspartalılar, Lakede' 
mony ahlar) 260
Bk.; Maynot/-lar.

İsveç krallığı —  10, 424, 482
İtalyan/-lar — 135, 167, 173, 394, 209, 

236, 273, 277, 322, 343, 361, 397,
405, 434

İyonyalı/-lar (Garbî-Anadolu’nun İz
mir ve Mandalya körfezleri ara
sındaki eski İyonya halkı) 41

Jagellon/’ lar (Lehistan, Bohemya ve 
Macaristan’da saltanat sürmüş o- 
lan Lituanyalı krallık hanedanı) 9, 11 

Jezvit/‘ler (“Jesuite” papas teşki" 
lâtı mensupları) 179

K
Kacar/-lar, Kacarlu/-lar (Safavîler 

devrinde İran’a hâkim olan Türk
men oymaklarından: Daha sonra 
aynı isimle saltanat süren hâne- 
dân da bu oymağa mensuptur) 8, 65 
Bk.: Avşaıy-lar, Dıılgadırlu/-lar, 
Şamlu/'lar ve Ustaclu/-lar.

Kâfir — Bk.: Küffâr.
Kakheti (Gürcistan’da Karthii kral

lığının şarkında ve onun nüfuzu • 
altında küçük bir krallık: Merke
zi Thelaw şehridir) 15, 16, 24, 25,

27, 31, 233
Kalmuk/-Iar —  447, 480
Karabağh/-lar —  77
Kara-Boğdan —  Bk.: Boğdan. 
Karakoyunlu/-lar (Türkmen oymak ve

hânedânı) 35
Karayim/-ler (Rusya ve Lehistan’daki 

Mûsevî-Türkler: Garp menbâla- 
rmda “Cafaites” imlâsına da te
sadüf edilir) 271, 292, 298

Sayfa
Kan-oğulları (Çoruh boyundaki Sam- 

tskhe hıristiyaıı atabeyliğinin son 
bakiyyesi olan Altunkale beyliği
nin son hükümdarı İkinci Kay- 
hosro öldüğü zaman beyliğinin ba
şında kalan karisi Dedis -1 ilildi 
I)6bora’nın oğullarına Osmanlı 
nıenbâlarmda verilen isim) 22, 104 
Bk.; Saıntskhe.

Kâr-Keyâ (Gîlân’ın mühim bir kıs
mında hüküm süren sülâle) 120 
Bk.: İshâkiyye.

Karthii /  Khartli (Şarkî-Gürcistan 
krallığı: Burası asıl Gürcistan sa
yılır ve Karth-ivel, Sakarth^el /  
Sakaıthwelo isimleriyle de anlır; 
payitahtı Tiflis şehridir) 15-17, 19, 
21-24, 32, 40, 76, 105, 106, 111, 200,

233
Bk.: Kakheti, İmerethi ve Sam- 
tskhe,

Katalan/-lar, Oatalans (Ispanya’nın
Katalonya eyâleti ahâlisi) 57

Katolik/-ler, Katolik mezhebi—  38, 61, n., 
64, 137, 398, 454 

Bk.: Papalık makamı.
Kayserili>/-ler —  107, 195, 341
Kaytak/-lar (Dağıstan’da Usmi ün-

vanlı bir bey idaresindeki cemâat) 29 
Bk.: KazrKumuklar,

Kazak/-lar (Muhtelif kollara ayrılan 
Ijehistan ve Rusya Kazaklarının 
nmumî ismi) 260, 263, 330, 333, 339, 

426, 433, 467, 487 
Bk.; Don-Kazakları, Sai-ı-kamış 
Kazakları ve Ukrayııa-Kazakları. 

Kazak-Terekeme (Terekeme kabilele
rinden) 77, 105- 
Bk.: Terekeme/-leı\

Kazan hanlığı —  16
Bk.: C. 2.

Kazanlı/’lar —  447
Kazı-Kumuklar /Gazi-Gumuklar (Da

ğıstan’da “Şamhal/Şamkhal” ün- 
vanh bir bey idaresinde bulunan 
sünnî tâife) 29, 31, 78
Bk,: Dağıstan Şamhallığı ve Kay- 
tak/-lar.

Kefere — Bk.: Küffâr.
Keskinli/-ler —  363
Kılıçlı (Urfa’da Türkmen aşireti) 194
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Sayfa
Kırım hanlığı ve hanlar —  9, 10, 12, 17,

27, 30, 32, 42, 45, 46, 50, 51, 56, 57, 
60, 61, 69-71, 73, 74, 78'82, 92, 98, 
121, 130, 135-137, 158, 176, 183, 186,
187, 260, 266, 267, 275, 278, 283, 284, 
286, 287, 289, 329, 339, 350, 360, 389, 
424, 426, 427, 431, 440 -  444, 446, 
447, 449, 453 - 456, 458 -  460, 463, 
466, 467, 469, 472, 474, 475, 478-480,

483 - 485, 487 
Bk.: Ku-ın!İı/-lar ve Tataı7-lar. 

Kmmlı/-lar— 51, 78, 258, 330
B k.; Kırım hanlığı ve Tatar/-ar. 

Kırım-Tatarları —  Bk.: Tatar/-lar. 
Kızıl-Ahmedlii/-ler —  Bk.: İsfendi- 

yar-oğlu /  Oğulları,
Kızılbaş/-lar (Osmanlı menbâlarında 

“Sıırh-ser” tâbiri de çok kulla
nılır) 32, 52, 101, 114, 333, 346, 377,

379
Bk.: Safavî/-ler ve Şiî/-ler. 

KoçhisarhAlar —  342
Komanova krallığı (İkinei Süleyman 

devrinde Avusturyalılann “Kar- 
pos” isminde bir Sırp sergerdesi
ne kurdukları isyan idaresi: Biraz 
sonra Türkler tarafından “kral” 
kazıklanmış ve “krallık” da ilga 
edilmiştir) 468, 469

Kon3ra.l1/-lar 7
Korkora —  B k.: Qwarqwaı«.
Kölemen/-ler (Mısır Kölemenleri) 88, 296 
Köprülü/-ler (Köpra kazası ahâlisi) 195 
Krucze —  Bk,: Kuruş.
Kıımuk/-lar —  Bk.: Kazı-Kıımuklar 

ve Dağıstan Şamhalhğı.
Kuruş (Alman /  Avusturya tahakkü

müne karşı Türklerden yardım 
görerek isyân eden Orta'Maear 
=  Tukari'Macaristan milliyetçi
lerinin takındıkları “Kriıcze=Haç- 
lılar” isminin Osmanlı menbâla" 
rmdaki muharref şekli: Orta-Ma- 
car kralı Emeric Thököly’ye “Ku
ruş kralı” denilmesi işte bundan
dır) 450, 451 
Bk.; Oı-ta-Maear krallığı.

Küffâr /  Kâfir /  Kefere /  Kefere-i- 
fecere (Osmanlı menbâlannda 
Avrupa Hıristiyanlan hakkında 
“Kâfirler” mânâsma kullanılan

Sayfa
husûmet tâbirleri) 149, 150, 156, 
175-177, 179, 198, 211, 212, 230, 425 

Kürt/-ler —  24, 34 - 36, 222, 226, 227, 
233, 240, 245, 255, 261, 344, 345, 369

Lâdikli/’ler —  374
Lâtin/-ler (Lâtin milletleri ve dilleri) 168, 

273, 371, 393, 445 
Lech /  Leck /  Lekh (Lehistan’a ve 

Leh milletine ismini veren ilk hâ- 
ııedân) 9
Bk,: Leh /  Lehli/-ler ve Lehistan.

Leh /Lehli/-ler (Osmanlı menbâlann-
d:ı Lih şekline de tesadüf edilir) 9- 
11, 121, 135, 173, 260, 263, 266, 267,
277, 278, ' 284, 285, 287 -  289, 331, 
360, 440 - 442, 444, 445, 450, 454,

466
Lehistan (Polonya krallığı) 9, 10, 12, 20, 

121, 140, 173, 199, 222, 259, 260, 263, 
266-268, 277-282, 284, 285, 287-290, 
292-295, 300, 302, 306, 308, 315, 316, 
359 - 361, 371, 424, 426, 440-446, 450, 
453, 454, 458, 459, 461, 463, 466, 469,

482 - 485
Lehistan-Kazaklan —  Bk.: Ukrayna' 

Kazakları ve Sarıkamış Kazak
ları.

Lekh — Bk.; Lech /  Leck /  Lekh. 
Lichtenstein prensliği —  479
Lih —  11

Bk.: Leh /  Lehli/-ler.
Lituanya —  284
Lituanya/ -lılar —  9

M
Macar/-lar, Macarbk —  11, 62, 107, 134, 

135, 139, 142, 159, 163, 166, 168, 170, 
173, 187, 189, 204, 209, 214, 216, 221, 
237-239, 241, 278, 284, 377, 428, 431,

434, 450, 463, 467, 468, 485 
Macaristan /  Macar krallığı (Osmanlı 

menbâlannda “Macar” ve “Enge- 
rus /  Engünıs” tâbirleri daha çok 
kullanılır) 11, 20, 28, 46, 107, 124, 
146, 148, 149, 151, 153 - 155, 159, 
164, 179, 199, 215, 219, 220, 231, 234,
237, 239, 289, 313, 432, 450, 456,
457, 459 - 464, 467, 468, 478, 482'484
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Sayfa
Bk.; Orta'Macar krallığı. 

Mağrıb-Ocaklan —  Bk.: Afrika Türk 
oeakları.

Mağrıb-ul-aksâ —  Bk,: Fas.
Mahmud-Han beyliği (Samtskhe hı- 

ristiyan atabeyliği Kanunî dev 
]-inde parçalandığı /.aman Safavî'
1er tarafından işgal edilen Ahıs- 
ka havâlisinde Gürcü mühtedisi 
Mahnınd^Han’ın İran lıâkimiyye' 
ti altında knrdnğu ve nihayet Os- 
manlılara terketmek mecburiye' 
tinde kaldığı beylik) 21 - 23, 105 

Malatya/-hlar —  195, 219, 235, 420 
Malkovitz /  Malkovich (Üçüncü Meh- 

anet ve Birinci Ahmed devirleri 
Vezir-i-a’zamlarından Malkoç'Ali 
Paşa’nın ınensub olduğu Boşnak 
ailesi: “Malkoç” ismi bundan mn' 
harreftir) 225

Malta-Sövalyeleri ve Haçlı hükümeti
— " 209, 258, 259, 393 - 395, 398, 404, 

438, 458, 476
Manastırlı/lar—  486
Maraşlı/-Iar 112
Marmaralı/-lar —  159
Martoloz /  Martolos/-lar (Osmanh 

hudut teşkilâtında Hıristiyan a' 
kıncıları: AvusturyalIlar da bun
lara karşı üskoklan kullanmış
lardır) 123, 185 
Bk.: ITskok/-lar.

Maynct/'lar (Mora’mn cenubundaki 
Koron körfezine hâkim ve Maîna/ 
Mayna denilen dağlık sahanın es
ki İsPartalılardan kalan cen^âver - 
ahâlisi: Garp menbâlannda “Maî- 
nottes” imlâsına tesadüf edilir: 
bunlar mütemadi isyanlarıyla Os- 
manlı devleti için dâimî bir gaile 
teşkil etmişlerdir) 260

Megreli /  Mingrel /  Mingrelie (Gür
cistan beyliklerinden: “Dadyan” 
ismiyle de anılır) 16, 41, 258, 266, 488 
B k.: Kakheti, Karthli, İmerethi 
ve Samtskhe.

Memleketeyn (Şimdiki Rumanya dev
letini teşkil eden Eflâk ve Boğdan 
voyvodalarına Osmanlı menbâla- 
rıııda verilen isim: “İki ülke” mâ
nâsına gelir) 137, 146, 259

Sayfa
B k.: Boğdan ve Eflâk.

Merzifonlu/'lar —  431, 445 - 450, 453,
457, 461, 464, 473 

Mevlevî/-ler —  77, 408
Mısır Abbâsîleri (Bağdad’dan sonra 

Mısır’da Hilâfet makamına geçen 
Abbâsî halîfeleri) 97

Mingreli'e —  Bk.: Megeli.
Moldava /  Moldavia —  Bk.: Boğdan. 
Mongol/'lar —  15, 29
Moskof/-1ar —  Bk.; Rus/-lar.
Moskova Büyük-dukalığı (Rusya’nın 

teşekkülünde esas olan Büyük- 
dukalık, yahut Prenslik) 9
Bk.: Rusya /  Rus çarlığı.

Mukhran (Gürcistan beyliklerinden) 16 
Bk.: Kakheti, Karthli, İmerethi, 
!Megreli ve Samtskhe.

Muslu /  Musullu (Türkmen oymağı) 36 
Müslim /  Müslimîn —  Bk.: Müslü- 

man/-lar.
Müs'lnman/’lar, Ehl-i-lslâm, Müslimîn

—  64, 66, 77, 87, 105, 137, 138, 146,
158, 173 - 175, 179, 201, 487 

Bk.: İslâm.
Müslümanlık — Bk.: İslâm.

N

Nadasdy (Üçüncü Mehmet devrinde 
dinî bir fitne çıkannaya kalkışan 
Nadajlı Sarı - Abdurrahnıan’m 
mensub olduğu Ma<>ar âilesi) 214 

Napoli krallığı —  247, 295
Nemçe —  Bk.: Avusturya.
Nemçelü/-ler —  Bk.: Avusturyalı/-lar. 
Nogay-Tatarları —  78, 285, 286, 290,

330, 370
O

Oğuz/-lar (Oğuz-Türkleri) 15, 29
Bk.: Türk/'ler ve Türkmen/-ler. 

Orta-Avrupa milletleri —  65
Orta-Macar krallığı (Macaristan Türk 

hâkimiyyetinde bulunduğu sırada 
bu memleketin Avusturya idare
sinde kalan şimâl kısmı, Yukarr 
Macaristan: Birinci Ahmed dev
rinde Osmanlılar Macar milliyet
çileriyle el'birliği ederek burayı 
Avusturva hâkimivvetiııden avfı
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Sayfa
bir krallık hâline getirmişler ve 
Enlel’le birleştirerek meşhur Ma
ca milliyetperveri Bocskay’ı Er" 
del prensi ve Orta-Macar kralı 
ilân etmişlerdir; Osmanlı menbâ- 
larında buna kısaca “Macar kı- 
rallığı” da denir: Merkezi “Kas- 
chaıı” kalesidir. Daha sonra 
ınoşhıır Emeric Thökoly de Or'- 
ta'Macar kralı ilân edilmiştir) 237,
238, 242 • 244, 259, 450 - 453, 458, 
464, 466, 467, 469, 474, 481, 485

Ortodoks/-lar, Ortodoks kilisesi ve 
mezhebi — 6] n.
Bk.: Rmn/-laı\

Osmanlı /  Osmanlu/-lar, Osmâniyân 
(Devlet, tebea ve müessese mânâ' 
larına) 1, 2, 5-7, 9-12, 17, 20-27, 
29, 30, 32-42, 44, 45, 48, 53, 54, 56-64, 
66-69, 70- 72, 76-78, 80, 81, 84-96, 
99-105, 107-121, 123 140, 142, 143, 
145, 148-152, 156, 158, 159, 161-164, 
166, 168-180, 182-188, 190, 192-196, 
198-202, 204-206, 208-210, 212, 214' 
216, 219, 220, 222-223, 235, 236, 238-
240, 242, 244, 246-251, 254-260, 262-
269, 272-279, 284, 288, 289, 291-293, 
295 - 298, 300, 301, 304, 305, 307, 308, 
310-316, 321-323, 325, 327-336, 339, 
340, 345-347, 349, 350, 356, 358-361, 
364-369, 371, 372, 375-381, 383, 385- 
389, 392, 394, 395, 397, 398, 400-403, 
406-408, 410, 412, 414, 415, 417-419,
421, 422, 425-427, 430-432- 434-437, 
439-447, 449 - 452, 454, 455, 458, 461 
462, 464, 466, 468-470, 472, 477-486 
Bk.; Türk/'ler ve Türkiye.

Osmanlı hanedanı —  B k.: Âl i-Osman.
Osmanlı-Türkleri /  Türklüğü —  20, 87, 91,

108, 114, 123, 201, 222, 233, 284, 367, 
380, 397, 482 

Bk.: Osmanlı/'laf, Türk/-ler. 
Türkmen/ler, Anadolu-Türkleri 
ve Türkiye.

Osman-oğulları —  Bk.: Al i-Osman.

özbek/-ler —- 14, 108, 114, 121, 222

Sayfa

Papalık makamı ve hükümeti (Os- 
manlı meııbâlarında Papa’dan 
başka bâzan Papalık makamına 
da “Rim-PaPa” denir) 135, 137, 173, 
199, 222, 236, 239, 398, 404, 438,

453, 458, 476
Paşacuk —  B k.: İmerethi.
Polonya —  Bk.: Lehistan.
Pomak/.lar — 332, 504, 505
Portekiz krallığı —  20, 39, 57, 119, 222 
Portekizli/-ler —  20, 222
Potkal-Kazakları (Lehistan’daki

Ukrayna-Kazaklannm üç kolun
dan biri) 440̂  
Bk.; I'krayna-Kazaklan, Safi'Ka- 
,mış Kazakları ve Barabaş-Ka- 
zakları.

Prevezeliy-ler — 580
Protestan/-lar, Protestanlık —  38, 64, 280 
Prusya dukalığı 480

Q

Qwarctware (Çoruh boyundaki Samts- 
khe hıristiyan atabeyliği hânedâ"
111: Osmanlı menbâlarmda “Kor- 
kora /  Gorgor'a” denir) lö''
Bk.: Samtskhe.

R

Raguza —  Bk.: Dubrovnik.
Ramazan-oğlu /  oğulları (Adana bey

leri sülâlesi) 44' 
Resmolu/-lar (Bu mânâya “Resmî”

şekli de kullanılır) 433̂
Romalı/-lar (Eski RomalılaıO 15, 61, 
Rum/-lar (Osmanlı menbâlarmda 

“Rûmî” şekline de tesadüf edi
lir) 256, 260, 277, 325, 360, 396, 398^ 

424, 433, 461, 478 
Bk.: Ortodoks/-lar.

Rumanya devleti —  199, 208
Rus/-lar, Moskof/-lar —  10-12, 16, 70, 78^

80, 135, 258, 260, 330, 389, 412, 426,
427, 440 443, 444, 446 - 449, 
458, 467, 479, 480, 483 - 485, 48T 

Rus-Kazakları —  B k.: Don Kazak- 
1ar 1.
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Sayfa
Rusya /  Eus çarlığı — 9, 10, 12, 17, 33,

359, 370, 371, 426, 446, 447, 449, 454, 
469, 482, 484 - 487 

Bk.: Moskova Büyük-dukalığı ve 
Eus/-lar.

Ruthene/-ler (Galiçya ve Lituanya ta' 
raflarına yayılmış bir İslâv un-

260

Safavî/-ler, Safavî-Türkleri — 7, 8, 13-16, 
21-42; 44-46, 50, 51, 56, 57, 60-62, 
64-68, 75, 76, 78, 80, 81, 83-87, 92-
96, 98-105, 108-111, 114-117, 120, 
121, 125-127, 160, 161, 178, 200, 222'
224, 226, 232, 233, 236, 240, 243, 251, 
254-258, 261-264, 266, 268, 275, 276, 
326-328, 333-335, 337, 340, 342, 343, 
345-347, 349, 350, 357, 364-366, 368,

369, 371, 374-376, 378-384, 388 
Bk.: Iran ve İMnlı/-lar, §iî/-ler 
ve Kızılbaş/-lar.

SafranboluIu/-lar —  39]

Saksonya elektörlüğü —  454, 480

Samtskhe Hıristiyan Atabeyliği /Ata
beyleri (Yukarı Kürt ve Çonıb 
boylarında X V I ncı asra kadar 
takriben 300 sene devam eden Hı
ristiyan atabeyliği: Bâzı Garp 
menbâlarinda buraya “G^oı^ie 
turque=Türk Gürcistanı” denir; 
merkezi Ahıska’dır; daha sonrala
rı bu atabeylik parçalanınca 
Ardunç ve Altunkale kasabaları 
da merkez ohnuştur) 15, 16, 21, 22,

64, 104, 105 
Bk.: Altunkale beyliği, Kan-oğul" 
lan, QAvarq'Waı« ve C. 2.

SarrKamış Kazakları (Lehistan’daki 
Ukrayna-Kazaklarından “Zapo- 
rog” denilen Dniepr-Kazaklanna 
Türklerin verdikleri isim) 260, 266,
267, 277, 282, 284, 286, 289, 315, 321,

360, 371, 440 
Bk.; Kazak/-lar, Ukrayna'Kazak- 
ları ve Don-Kazaklan.

Seferihisarlı/-lar —  342

Sayfa
Selâtîn-i-Sebüktekin (Gaznevîlerden 

“Benî'Sebüktekin /  Âl-i-Sebükte' 
kin” şekillerinde de bahsedilen 
meşhur sülâle hükümdarları) 111

SelçukîAler (Anadolu - Selçukîleri) 15,
41, 72

Sırp/-lar —  123, 468, 486
Sıvaslı/-lar —  195
Sicilya krallığı (Osmanlılarm Sicilye- 

teyn dedikleri “Deux - Sicilles” 
krallığı) 57, 259, 295

Sivrihisarlı/'lar —  342
Sokullu/-lar (Sokullu-Mehmet Pa§a’-

nın mensnb olduğu Boşnak ailesi) 28, 
29, 44, 134, 150, 244

Bk.: C. 2.
Surh-ser —  Bk.: Kızılbaş/'lar ve § iî /-  

1er.
Sânnî/-ler, Ehl-i-Sünnet, Ehl-i-Sünnet 

ve cemâat, Sünnîlik —  14, 15, 17, 25,
26, 29, 32, 69, 77, 91, 108, 117, 125,

161, 327, 328, 365, 375, 379, 380 
Bk.: İslâm ve Müslüman/-lar.

Şaman dini /  Şamanizm —  77
Şamlı/-lar (Bâzan Suriyeliler mânâ

sına da kullanılır) 369 
Şamlu/'lar (Safavîler de\T:inde İran’a 

hâkim olan Türkmen ojrmakla- 
rından) 8, 103 
Bk.: Avşar/-lar, Dulgadırlu/-lar, 
Kac£ir/-lar ve üstaelu/-lar. 

Şemseddin/-ler (Terekeme kabîlelerin- 
den) 77, 105 
Bk.: Terekeme/-ler.

Şeref-Hanlar (Bitlis Kürt beyleri,
Bitlis hanları) 24, 34-36

Şiî/'ler, Şiîlik (Kızılbaşlar, Râfızîler, 
Râfızîlik) 14, 17, 25, 32, 77, 91, 108,
117, 120, 327, 328, 330, 375, 379, 380 
Bk.: Kızılba§/-lar.

Şimâlî-Dağıstan —  Bk.: Dağıstan 
Şamhallığı.

Şirvan (Hazar denizinin cenubu-gar' 
bîsinde Şirvanşahlar ülkesi: Mer
kezi Şamahı şehridir) 15-17, 19, 21,

26, 27, 38, 64 
Şirvanşahlar (Safavîlerden evvel Şir

van’a hâkim olan sülâle) 15, 66
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Sayfa
Şürefâ (Hazret-i Haşan nusliuden 

geldikleri için gerâfet iddia eden 
Fas sultanları: Osmanlı menbâ- 
lannda “ Şürefây-i-Sa’diyye” şek' 
linde de bahsedilir) 20

Şürefây-rSa’diyye —  Bk.: Şürefâ.

T
Tabasaran beyliği (Dağıstan’da Der- 

bend Demir-kapu’nun garbin
de beylik: Beyin ünvânı “May 
sum” dur) 29

Tatar/-lar, Eırım-Tatarları —  32, 37, 42,
50, 51, 56, 82, 98, 121, 135, 137, 170,
173-176, 178, 180-191, 198, 199, 203, 
205, 241, 260, 266, 267, 275, 278,
330, 351, 424, 431, 432, 445, 453,
455, 456, 467, 470, 474, 475, 480, 483,

485 - 487
B k.: Kınm Halığı.

Tatar/-lar (Kırun-Tatarlari hâricin
deki Tatar unsurları) 447 

Tebrizli/-ler —  86, 87, 223 
Tekeli/-ler —  159, 195, 219 
Tekelü (Safavîler devrinde İran’a hâ

kim olan Türkmen oymakların
dan) 85 
Bk.: Dulgadırlu/-lar, Kacar/'lar 
ve Ustaclu/-lar.

Tekirdağlı/-lar —  457, 465, 468
Terâkime (Türkmen kelimesinin a-

fapçadaki cemi şekli) 77
B k.: Türkmen/'ler.

Terekeme/'ler (Gürcistan’ın Lori vi
lâyetinde Hazar bakiyyelerinden 
olması muhtemel cemâat: Kazak, 
Borçalu, Cavak ve Şemşedin kol
larına ayrılır; dilleri Türkçedir; 
bunlardan Borçalı-Kazaklaıinm 
beyine Osmanlı menbâlarında “Ka- 
zak-Han” denir) 77, 1Ö6
Bk.: Borçalu/-lar, Borçali'Kazak- 
ları.

Tokatlı/-lar —  195
Toskana Büyük-dukalığı —  246, 258, 259,

458
Toskanyalı/'lar — 259
Transyivania —  Bk.; Erdel.
Türk/-ler, Türklük —  9-12, 15, 17, 20, 22, 

26, 28, 29, 32, 33, 36, 38-41, 43-45,

Sayfa
47, 55-57, 64-68, 72, 76, 77, 84, 86, 
87, 97, 99, 103, 105, 106, 108, 114, 115, 
119, 123-125, 127, 128, 130, 131, 134, 
137 -  140, 146, 148, 151-153, 156-160,^
162, 163, 167-176, 178, 179, 182, 184," 
185, 188, 190, 193-202, 205, 208-211, 
214-216, 218, 221, 222, 224, 235, 237-•
239, 241, 242, 245-248, 254, 256, 258-
260, 262, 266-268, 277, 284, 285, 288-
290, 292, 293, 295-297, 313, 315, 316, 
323, 331, 333, 342, 359, 364, 369-371,
374, 378, 379, 393, 395-398, 402, 403,, 
405-408, 413, 419, 421 - 423, 425-427,,
429, 431, 432, 434-437, 439-460, 462, 

464 -  467, 469, 472, 475 - 486 
Bk.: Tüı-kmen/-ler, Anadolu'Türk- 
leri, O&manlı-Türkleri ve Türkiye.

Türk-Gürcistam —  16.
Bk.: Samtskhe.

Türkiye —  9 - 12, 16, 17, 20 - 22, 36, 38,
39, 41, 56, 57, 62, 87, 88, 98, 100, 105, 
107, 121, 124, 161, 178, 179, 208, 214, 
236, 243, 247, 254, 258, 259, 266, 275, 
277, 280, 291, 311, 357, 367, 369-371, 
382, 383, 386, 424, 430, 435, 439, 441, 
442, 446-449, 451, 454, 482-485, 487 
Bk.: Osmanlı/-lar.

Türkmen/-Ier —  8, 14, 21, 27, 32, 38, 41, 
56, 57, 61, 66, 77, 84, 85, 103, 108, 195,- 
222, 233, 290, 292, 293, 295-297, 316,

331, 346, 421 
Bk.; Türk/-ler Anadolu'Türkleri, 
Terâkime ve Türkiye.

Türkmen /  Türkmân (Safavîler dev
rinde İran’a hâkim olan Türkmen 
oymaklarından birinin adı) 85, 365

u

Ukrayna - Kazaklan /  Lehistan - Ka
zakları — 440 - 444, 446 
Bk.: Sarı-Kamış, Barabaş ve Pot- 
kal-Kazaklan.

Ulah/-lar (Eflâklılar) 139, 156, 189
Uskok/'lar (Osmanlı istilâsından kaç

mış Dalmaçyalı, Hırvat, Sırp, Ar- 
navnt vesaire firârîlerinin Avus- 
tuıya himayesinde kurdukları hu
dut çeteleri: GarP menbâlarmda 
Uscochi ve Uscoques şekillerine

F.: 37
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Sayfa
de tesadüf edilen bu isim Dalmae 
dilinde “Kaçak” mânâsına ge
lir) 122, 123 
Bk.: Martoloz.

Ustaclu/-lar (Safavîler devrinde İ- 
ran’a hâkim olau Türkmen oy
maklarından, 8, 22, ö6, 68, 85, 86, 

103, 110, 226, 264 
Bk.: Avşar/'lar Dugadırlu/-lar.

ValacMe —  B k.: Eflâk,
Venedik cumhuriyeti —  6, 39, 57, 123,

135, 137, 222, 228, 306, 393, 394, 396, 
399-402, 404-407, 410, 414, 419, 421, 
422, 436, 437, 439, 458, 459, 464, 467, 

476 - 478, 480, 482 - 485 
Venedikli/-ler —  3, 71, 123, 142, 163, 201,

Sayfa
216, 231, 276, 385, 394, 397-403, 405,
410, 416, 421, 423, 429, 430, 438, 439, 
458-461, 464, 468, 470, 473, 475-479,

428, 487

Yahudi/'-ler —  1, 71, 112, 185, 201, 247,
428, 487

Yukarı-Macaristan krallığı —  Bk.;
Orta-İFacar.

Yunanlı/-lar —  273'

Zaporog-Kazakları —  Bk.: San-Ka- 
mış Kazakları.

Zencî/-ler —  457
Zeydî/'ler (Yemen’deki Zeydî mezhe

bi mensupları) 97, 161

YER İSİMLERİ

“Bu eed\elin bâzı maddelerindeki (Bk.: C. 1.) yahut (Bk.: C. 2.) işareti, aynı mad
denin birinci ve ikinei cilt yer isimleri cedvellerindeki izahatına müracaat liiznmnnâ

ifâde içindir.”

Sayfa

A'zamijrye (Bağdad’ın 4 kilometre şi- 
mâli-garbîsinde ve Dicle’nin sol 
sahilinde İmâm-ı-A’zam’m türbe
sinden dolayı bu ismi alan kasa
ba: Osmanlı devrinde nahiye mer
kezidir) 333, 334, 348, 349, 375, 377,

380
Bk.; Kâzımiyye.

Abhazya (Kafkasyanm Kuban neh
riyle Karadeniz arasındaki kıs
mında Abaza memleketi: Üçüncü 
Murad devrinde vilâyet hâline ge
tirilerek Sohum-kale Beylerbeklik 
merTcezi olmuştur) 27

Abokron —  Bk.: Aprikorno.
Âbvâr (Iran-Âzerbaycanında ve Teb

riz’le Sûriyân /  Sofyan ara
sında konak: Tebriz’in şimâli' 
garbisindedir; bâzı Osmanlı men- 
bâlarında görülen “Alivâr” şekli 
yanlıştır) 83,' 84, 98

Acara (Batum havâlisi) 16

Sayfa
Acem /  Acemistan (Osmanlı menbâ- 

larında. “İran”la müterâdif olarak 
kullanılan tâbirler)
Bk.: İran ve “Devlet, millet” ced- 
veli.

Acıçay /  Acısu —  Bk.; Şûrâb.
Açu (Kafkasj-a’daki Kuban nehrinin 

denize döküldüğü noktada Kuş
lara karşı Türklerin kurdukları 
kale) 480

Açuk-baş —  Bk.: İmerethi ve “Dev
let, millet” cedveli,

Adalar-denizi —  393, 400
Bk.: C. 1.

Adana (Vilâyet merkezi) 44, 183. 188, 
246, 249, 337, 345

Bk.: C. 1.
Adıgon /  Adıgön —  Bk.: Altun-kale.
Adliyye —  Bk.: Yeni-cânii.
Adriyatik (Deniz) 400, 419

Bk.: C. 1.
Afrika —  20, 39

Bk.: ginıâlî-Afrika.
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Sayfa
Afyon-Karahisan (Vilâyet merkezi) 18],

213, 219, 351, 425
Bk.: C. 1.

Ağa-kapusu (İstanbnrıla Yeniçeri-ağa- 
lavınnı Et'meydanmdaki dairesi) 306" 

308, 310, 322 
Ağa-limam (Silifke’nin 100 kilometre 

kadar eenubugarbîsinde liman ve 
köy: “Büyük Ağa'limanı” ismiyle 
de amlır) 259

Ağırnas (Kayseri vilayeti merkez ka'
zâsının Kesi nahiyesinde köy) 107 

Ağlağan (Gürcistan’ın Lori vilâye
tinde dağ) 77 
Bk.: Lori.

Ağrı-dağı (Ağrı vilâyetindeki Aramt
dağı) 68
Bk.: C. 2.

Agria —  Bk.; Eğri.
Ahılkelek (Şimdi Rus toprağında ka

lan eski Osnıanlı sancak merkez
lerinden) 19, 23, 105 
Bk.: C. 2.

Ahıska /  Akıska /  Yeni-kale (Çorah 
boyundaki Sanıtskhe lııristiyan 
atabeyliğinin merkezi) 16, 21, 33, 77,
104 - 106, 224, 275, 316, 337, 338,

342, 383
Bk.: C. 2.

Ahmetpaşa sarayı (Üçüncü Murad 
devrinde Sokullu’ya halef olan 
Vezir-i-a’zam Semiz-Ahmed Pa- 
şa’nın şimdiki Sultanahmed eâ' 
mü yerindeki sarayı) 127, 253
Bk.: Sokullu'Mehmet Paşa sarayı.

Ahtı /  Akhtı (Dağıstan’da, Hazer de
nizine dökülen Samur nehri üze- 
i'inde ve Demir-kapn’nun 40 ki
lometre eenubugarbîsinde Sanıur 
kazasının merkezi olan kasaba: 
Osmanh devrinde saneak-merkezi 
ittihâz edilmiştir) 29

Ak-ağalar kapusu (Topkapu .«arayın-. 
ı!a) 1
Bk.: Bâb'üs-Saâde.

Akbaba (Kars vilâyetinin Arpaçay ka
zasında eski İlâhiye) 77 

Akçakale (Kars vilâyetinde Arpaçay 
kazâsının merkez nahiyesinde köy 
ve eski kale) 69 

Akçakale — Bk.: Rabat.

Sayfa
Akdeniz — 38, 39, 47, 88, 103, 258, 259.

270, 279, 280, 297, 330, .393, 400, 419,
422, 449, 483

Bk.: C. 1.
Akhisar —  Bk.: Geyve-Akhisarı.
Akıska —  Bk.: Ahıska.
Akkâ (Suriye sahilinde ve Hayfa’nın 

şi.ınâlinde müstahkem şehir: Son 
Osmanlı teşkilâtında Beyrut vilâ
yetinin saneak-merkezleriııden- 
üir; eski isimleri: Aeî/Akko/Pto- 
lemaîs) 89

Akkerman (Besarabya sahilinde müs
tahkem mevki) 146, 330, 487 
Bk.: C, 1.

Aksaray (Niğde vilâyetinde kazâ mer
kezi) 195 
Bk.: C. 1.

Aksaray (İstanbul’da mahalle) 107, 307,
474

Bk.: C. 1.
Aksu (Dağıstan ve Şirvan’dan geçip

Kür nehrine dökülen ırmak) 35
Aksu —  Bk.: Bug.
Akşehir (Konya vilâyetinde kazâ

merkezi) 181, 372
Bk.: C. 1.

Aktala (Cenubî-Kafkasya’da, Güi’cis- 
tan’ın eski Da,şir vilâyetinde ve 
Debeda suyu üzerinde kasaba) 76

Alaca-çayır (Maraş vilâyetinin Göğ-
suıı kazâsındaki Göğsün ovasında) 251

Alacahisar (Sırbistan’da Kruşevaç 
kalesine Türklerin verdikleri
isim) 263
Bk.: C. 1.

Alaman-dağı —  Bk.: Kahlenberg.
Alamut (İran’da ve Kazvin’in şimali- 

şarkîsinde Bâtınî /  İsmâîlîlerin 
merkezi olan meşhur kale: Çok 
saı^ bb’ kayanın tepesinde bulıın- 
duğu için Safavîler devrinde 
zindan ittihâz edilraiştiıO 17, 32, 60,

81
Alay-köşkü (Topkapu sarayında) 421
Alazan /  Alasan —  Bk.: Kanak /  

Kanık.
Alcazarauivir — Bk.: El-Kasr-ul-Ke- 

bîr.
Aleksandra /  Alexandru-Voyvoda ma

nastırı (Bükreş’de Osııuııılılarnı
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Sayfa
kale şekline soktukları eski ma
nastır) 152 

Alınca (Azerbaycan’da kale) 226 
Alivâr —  Bk.: Âbvâr.
Allâhuekber (Kars vilâyetindeki So

ğanlı gruPunun en yüksek dağla
rı: Sari'kamış’ın 25 kilometre şi
malindedir; en yüksek noktası 
3113 metredir) 21

Almanya —  9, 146, 247, 254, 466 —  
Avusturya ve Nemçe maddeleriy
le “ Devlet, millet ” eedveline 
de bk.

Alt-Arad —  Bk.: 0-Arad.
Altenburg (Macaristan’da Macarların 

Ovar ve Türklerin Altun-bardak 
dedikleri kasaba) 453
Bk.; C. 2.

Altınköprü (Irak’da, Şehr-i-Zûr =  
Kerkük sancağında nahiye mer
kezi: Zâb-rEsfel =  Köprü-suj^u 
nehrinin ortasmda bir ada üze
rinde ve Kerkük’ün 42 kilometre 
şimaligarbîsindedir; ahâlisinin ço
ğu Türk’dür) 333 

Alt'Ofen — Bk.: Eski-Budin. 
Altun-Bardak —  Bk,: Altenbuıg. 
Altunkale (Ahıska’nın garbindeki 

Kobliyan kazâsında kale: Samts- 
kh-e hıristiyan atabeyliği parça
landıktan sonra bu prensliğin ba
şındaki QwarqWarĞ hânedânının 
bir müddet tutunduğu son mer
kezdir; Adıgon/Adıgön ismiyle 
de anılır) 16, 21, 22 

Amasya (Vilâyet merkezi) 17, 41, 68, 77,
81, 96, 117, 154, 156, 194, 195, 201,
202, 208, 213, 219, 254, 255, 275, 370, 

372, 374, 395, 429
Bk.; C. 1.

Amerika —  247
Bk.: C. 2.

Anabolu (Mora’nm şarkındaki Nanplia 
körfezinin şimâl sahilindeki Na- 
U(plion/Napoli di Romania iskele
sinin. Türk devrindeki ismi) 461 
Bk.: C. 1. ve 2.

Anadolu —  1, 16, 28, 29, 34, 37, 40, 44-47, 
53, 63, 66, 80, 84, 93, 95, 96, 99-101, 
103, 107, 110, 115, 119, 132, 133, 140, 
142, 146, 150, 153, 159, 164, 169, 170,

Sayfa
173, 179, 180, 182, 193-195, 199-205,
207, 208, 212-214, 216-222, 228, 229,
241, 242, 244-246, 248-251, 253-256,
261, 265, 268, 269, 274, 285, 290, 292 -
296, 298-300, 305, 316, 319-323, 325,
329, 332, 335, 337, 341, 348, 351-353, 
355, 359, 360, 363, 368, 370-372, 376, 
379, 386, 388, 394, 400, 404, 406, 407,
412, 414, 419, 420, 422, 424-426, 429, 

436, 447, 465, 476, 479, 481, 487 
Anci-kale —  Bk.; Tarku.
Ani /  Anı (Kars vilâyetinde Arpaçay 

kazâsınııı Başgedikler nâhiyesin- 
de köy ve eski kale) 44

Ankara (Eski sancak ve vilâyet mer
kezi) 195,249,250,322,343  
Bk.: C. 1.

Ankona /  Ancona (ttalya’nm Adriya
tik sâhilinde evvelce PaPalık hü
kümetine âit şehir) 39, 57 

Antalya (Vilâyet merkezi) 426 
Bk.: C. 1.'

Antep /  Ayntâb (Şimdi Gazi-Antep 
denilen vilâyet merkezi) 201, 316,

370, 426
Bk.: C. 1.

Apokron —  Bk.: Aprikorno.
Apikorno (Gririd’in şimaligarbîsinde 

ve Hanya’nın cenubuşarkîsinde 
Türklerin Abokron /  Apokron 
dedikleri eski kazâ merkezi) 401, 402 

Arabistan (Umumiyetle Arab memle
ketleri) 426 

Arad —  B k.: 0-Arad ve UyArad.
Aras (Nehir) 19, 27, 40, 110, 226

Bk.: C. 2.
Araş —  Bk.: Ereş.
Arcadia —  Bk.; Arkadia.
Ardahan (Kars vilâyetindeki kazâ 

merkezi; Eski ismi Kara'Arda- 
han) : 19, 21, 31, 33, 69
Bk.: C. 2.

Argos (Mora’nm şarkındaki N'avtır 
lion =  Anabolu iskelesinin 8 kilo
metre şimalîgarbîsindeki kasaba) 461 

Arkadia /  Arcadia (Mora’um gai-p 
sahilinde iskele) 461

Arnavutluk —  137, 261, 429, 458, 459,
464, 484

“Devlet, millet” cedvelinde Ama- 
vut/-lar maddesiyle birinci ciltte
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Sayfa
Albania kelimesine de bk.

Arpaçay (Kars vilâyetinde kazâ: Mer
kezi Zaroşat kasabasıdıı^ 77 

Arz-ı-Mukaddes —  Bk.: Filistin.
Âstâne /  Âstâne-i-Devlet /  Âstâne-i- 

Aliyye —  Bk.: İstanbıü.
Asya — 41, 86, 456
Aşağı-Avusturya (Basse - Autriehe) 453 

Bk.: Avusturya, Almanya ve 
Kemçe.

Aşkale (Erzurum vilâyeti merkez ka
zasında nâliiye) 18 

Atîk-Valide-Sultan câmii (Üçüncü 
ilehmed’in anası Nûr-Bânû-Sul- 
tan’ın Üsküdar’da Toptaşı’nda 
“Vâlide-i-Atîk=Eski-Vâlide” is
miyle de anılan eâ.mii) 71, 72 

Atina (Yunanistan’ın pâyitahtı) 179, 463 
Bk.; C. 1.

Atlas-okyânûsu —  280
At-meydanı (İstanbul’daki Sultanah

met meydanının eski ismi) 58, 59,
201, 217, 225, 253, 266, 297, 298, 355, 

385, 409, 417, 420, 421 
At-pazarı (İstanbul’da) 474
Augsburg /  Augsbourg (Bavyera’da 

Souabe vilâyet merkezi: Müuieh’- 
in 63 kilometre şimâligarbîsiude- 
dir) 482, 483

Avarin —  Bk.: Navarin.
Avlonya (Arnavutluk’da liman) 26, 468,

470
Bk.: C. 1.

Avrat /  Avret-pazarı (İstanbul’da) 474 
Avrupa —  9, 20, 41, 153, 172, 214, 222, 

246, 247, 254, 256, 273, 280, 291, 292, 
295, 362, 364, 432, 434, 438, 450, 453,

454, 456, 461, 482, 485, 486 
Avusturya — 133, 135, 136, 145, 146, 150

155, 161, 175, 177, 188, 189, 194, 202, 
209, 214, 215, 221, 230, 237, 241, 246, 
254, 258, 261, 286, 430, 434, 436, 440, 
449, 452-454, 461, 462, 466, 467, 474, 

475, 478, 480, 481 
Ayakapusu (İstanbul lıalieinde kaıpu;

Eski ismi Aya-Thedosia) 356
Ayamavri /  Aya-Mavri'/Santa-Maura 

(Yunanistan’ın "arp sahilinde 
ada) 459, 484
Bk.: C. 1.

Ayasofya (İstanbul’un fethine timsâl

Sayfa
olarak câmiye tahvil edilen en bü
yük Bizans kilisesi) 1. 2, 4, 63, 72,
82, 143, 144, 163, 197, 231, 300, 381,

413, 464, 479 
Ayaş (Ankara vilâyetinde kazâ mer

kezi : Eski ismi Minizus)
Aya-Todori /  Saint Todero /  Theodora 

(Hanya şehrinin şimâligarbîsinde 
ve Girit sahili yakınlarında kü
çük bir ada) 395, 396 

Ayazma-kapusu (İstanbul sûrunun Ha
liç tarafında ve Odun-kapusuyla 
Unkapanı arasında) 428, 474 

Aydın (Vilâyet merkezi) 242, 248, 250,
252, 332, 351

Bk.: C. 1.
Ayşe-Sultan sarajn (Üçüneü Murad’ın 

kızlarından Ayşe-Sultan’ın At" 
meydanındaki sarayı 217, 225

Azak (Azak'denizine ismini veren 
müstahkem şehir: Azak-denizinin 
şimâlişarkî müntehâsında ve Don 
nehrinin ağzında 10 kilometre 
yukai’dadır; Osmanlı devrinde 
sancak-nıerkezi ittihâz edilmiştir) 32,
42, 370, 371, 389, 479, 480, 485, 486 
Bk.: C. 1.

Azak-denİBi —  370, 487
Bk.: C, 2.

Azerbaycan (İran-Âzerbaycanı: Mer
kezi Tebriz şehridir) 25, 85 -  88, 91, 
92, 98, 99, 110, 117, 140, 222, 223,

226, 239, 275, 340, 367
Bk.: C. 1.

Azfut /  Azkut —  Bk.: Haç-ova.
Azgur (Gürcistan’da Ahıska civârın- 

(la ve Kür nehrinin sa& sahilinde 
Gürcülerin Astsqour /  Astqwer 
ve bâzı müsteşriklerin de Usker 
dedikleri kale: Osmanlı devrinde 
sancak'merkezi olmuştur) 23

B

Ba’kube (Bağdad’ın 60 kilometre şi- 
mâlişarkîsinde ve Diyâle nehri ü- 
?:erinde eski Osmanlı kazâ mer
kezi; Horasan is,miyle de anılır; 
ahâlisinin çoğu Türk’dür) 379

Baalbek (Suriye’de harabeleriyle meş
hur kasaba) 89 
Bk.: C. 1.
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Sayfa
Baba-Ca’fer (İstanbul’da zmcian) 305
Babadağı (Dobmca’da kasaba) 330, 443 

Bk,: C. 2.
Babaeski /  Bâbây-i-Atik (Kırklareli/ 

Kırkkilise vilâyetinde kazâ mer
kezi) 165, 489 
Bk.: C. 1.

Bâbây-ı-Atîk —  Bk.: Babaeski.
Bâb-ı-Âlî (Osmanh lüikûmetinin bu

lunduğu şimdiki İstanbul vilâyet 
konağı: Bu isim “Osmanlı lüikû- 
meti” mânâsına da kullanılmıştır) 291 
Bk.: Paşa'kapusu.

Bâb-ı-Hümâyun (Topkapu sarayının
Ayasofya taralındaki dış kaıinısu) 1 
Bk.: C. 2. Bâb-üs-Saâde ve Bâb- 
üs'Selâm.

Babocsa (Maearistanda Osmanlılartn 
Babofca /  Bobofea /  Bobokça 
dedikleri kale) 20.3, 4;j2. 4.33
Bk.; C. 2.

Babofca —  Bk.: Baboc-sa.
Bâb'ül-ebvâb —  B k,: Demir-kapu.
Bâb-üs-Saâde /  Ak-ağalar kapusu 

(Topkapu sarayının “Ak-ağalnı-' 
kapusu” ismiyle de anılan iç ka
pusu) 1, 2, 90, 231, 409, 416 
Bk.: Bâb-rHümâyun ve Bâb-üs' 
Selâm.

Bâb-üs-Selâm /  Orta-kapu (Topkapu 
sarayında Bâb-rHümâyun’la Bâb- 
üs-Saâde arasındaki kaPu) 1, 2
Bk.: Bâb rHümâyun ve Bâb-üs- 
Saâde.

Bağdad (Eski Osmanlı vilâyet mer
kezi) 17, 23, 34, 36, 48,'81, 107, 127,
202, 203, 208, 213, 249, 251, 257, 258, 
326-329, 332-336, 339, 340, 342-351,

362, 367, 370-385, 415, 445, 486
Bâğ-ı-Şâhî (Şirvan’ın Ereş şehrinde 

Sat'avî hükümdaılarmın büyük 
bahçesi) 25

Bagna-Luka —  Bk.: Banyaluka.
Bahçe-saray (Kırım hanlığ'inın pâyı-

tahtı) 45, 70, 78, 449
Bahreyn-adaları (Basra-körfezinde) 222
Bahr-i-Kulziim —  Bk.; Hazar'-denizi.
Bahr-i-Sirvan —  Bk.: Hazavdenizi.
Bakırköy (İstanbul vilâyetinde kazâ 

ınei'kezi: Eski Makrıköy /  Mak- 
rıköyü) 155

Sayfa
Bakû (Hazar-denizinin garp sâhilinde 

Şirvan’ın petrol menbâlarıyla meş
hur iskelesi) 19, 26, 46, 56, 57* 68,

254
Balat-kapusu (İstanbul halicinde eski 

Vasiliki-Poı-ta) 388
Balıkesir (Vilâyet merkezi) 331, 355 

Bk.: Karası ve C. 1. 
Bali-Paşa-meydanı (Budin’in iç-kale

vaziyetindeki meydanı) 462
Balkan-yanmadası /  Balkanlar —  65,

188, 464
Bk.; Rumeli.

Baltık-denizi —  2^0
BalyabUdra —  Bk.: Patras.
Banaluka —  Bk.: Banayaluka.
Banat (Macaristan’da Tımışvar eyâ

leti) 186, 187, 243, 478, 480, 484 
Bk.: Tımışvar ve C. 2.

Banyaluka /  Bagna-Luka (Bosna vi
lâyetinde saneak-merkezi ve kale; 
Osmanlı .menbâlarında Banaluka 
şeklinde de bahsedilir) 206, 466
Bk.: r , 2.

Baranyavar /  Baranya-Var (Macaris
tan’da Mohaç’ın cennbugarbîsiiı- 
deki Baranya sancağında kale) 203 

Barbaros türbesi (İstanbul’da Beşik
taş sâhilinde Osmanlı donanma
sının hareket noktası) 258 

Baripetre —  Bk.: Giropetra.
Basmalı (Erzurum’la Ardahan arasın

da) 19 
Basra (Irak’da eski Osmanlı vilâyet 

merkezi) 40, 43, 81, 258, 328, 335,
.383

Basra-körfezi —  222
Bk.: C. 1.

Baş - açuk —  İmerethi maddesiyle 
“Devlet, millet” eedvelindeki aynı 
maddeye bk.

Baş-tepe —  Bk.: BeşdePe.
Batotschina —  Bk.: Batucina.
Battal-kapu (Macaristan’daki Istoni-i- 

Belgrad =  Stnhhveiszenburg’ ka
lesinde eski bir kuleye Türklerin 
verdikleri isim) 213

Batucina /  Batotschina (Sırbistan’da 
Morava nehrinin garljinde ve Se- 
nıendere’nin cenubuşarkî istikame
tinde kasaba) 468
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Sasrfa
Batum (Karadeniz’de meşhur iskele;

Eski ismi Bathys'limen) 16, 266, 333 
Bk.; Acara.

Bayburt /Bayburd (Giimüşhâne vilâ
yetinde kaza merkezi) 21, 252, 262 
Bk.: C. 1.

Bâyezid (İstanbul’da Bâyezid câmiinin 
bulunduğu mahalle ve meydan: 
Halk arasuıda Beyazıt denir) 396, 428 

Bâyezid hamamı (İstanbul’da) 115
Bayram-câmii (Belgrad’da) 207
Beceni' (Kars vilâyetinde eski kale) . 69 
Becskerek-ovası (Bega nehri üzerinde 

ve Belgrad’ın şimâl tarafında ova: 
Burada aynı isimde bir kale de 
vardır; Barıat=Tımışvar tarafına 
buradan gidilil'; Osnıanlı menbâ' 
lartnda Begkerek denir) 187
Bk.: C. 2.

Beç (Osmanlı menbâlarında Viyana), 124,
129, 1.50, 164, 173, 177 

Bk.: Viyana ve C, 2.
Beçkerek'ovası —  Bk.; Beoskerek- 

ovası.
Bedanow (Lehistan’da OsmanlIların

Bozanova dedikleri kale) 441
Bedesten (İstanbul bedesteni) 486
Bega (Macaristan’ın Banat=Tınuşvar 

eyâletinde Theisz=Tisa ve Temes 
=Ta,nıeş nehirlerine dökülen ır
mak : Osmanlı menbâlarında Bogi 
denir) 480, 481

Beki —  Bk.; Bega.
Begre-Hâtun ovası (Ardahan - Çıldır

şosesi üzerinde) 21
Behke —  Bk.: Bihatseh.
Bektaş-Han sarayı (Bağdad’da) 379
Belzczice (Lehistan’da kale) 441
Belçika — 146
Belgrad (Yugoslavya’nın hükümet mer

kezi) 6, 107, 124, 127, 130-133, 1.37,
144, 164, 165, 167, 175, 177, 179, 180, 
182, 184, 186, 187, 191-193, 196, 199,
203, 206-208, 210, 211, 215, 217, 222, 
2.32, 234-238, 244, 431-433, 436, 453,
456, 457, 461-464, 466, 467, 469, 470, 

472-475, 478, 480 - 484 
Benefşe —  Bk.: Monemvasia.
Berat (Arnavutluk’da eski Yanya vi

lâyeti sancak-merkezlerinden) 429 
Bk.: C. 1.

Sayfa
Bergama (İzmir vilâyetinde kazâ mer

kezi) ' 332, 355 
Bk.: C. 1.

Beruzence —  Bk.: Berzeneze.
Berzencze /  Presnitz (Macaristan’da 

Szigetvar’m 46 kilometre şimâli- 
garbîsinde Osmanlıların Berzence 
dedikleri kale) 206, 432, 433

Besarabya —  284
Bk.: C. 1.

Bespirem —  Bk.: Veszpı'&n.
Beş-depe /  Baş-tepe (giıVan’da Sa-

nuır çayının cenubunda mevki) 65, 66 
Beşiktaş (İstanbul vilâyetinde ve Bo

ğaziçi’nin Rumeli yakasında ka
za .merkezi) . 74, 258, 298, 347 
Bk.: C. 1.

Beş-parmak (İran’da eski Hülvan şeh
ri civarında mevki) 347 

Beyazıt —  B k.: Bâyezid.
Beylerbeyi (Istanbul-boğazının Ana

dolu yakasında eskiden “İstavroz- ’ 
bahçesi” denilen köy) 356, 385
B k.: İstavroz-bahçesi,

Beylerbeyi-kasrı (Eskiden “İstavroz- 
bahçesi” denilen Beylerbeyindeki 
eski Osmanlı sarayı) 356

Beylerb'eyi-Saraj^ (Kasr’ın Üçüneü 
Murad devrinde yaPılııp sonradan 
r^rmeııiler tarafından yakılmış 
olmasına rağmen hâlâ mevcud olan 
eski vali-konağı) 44

Beylerbeyi-sarayı (Safavîlerin Azer
baycan valilerinden Emîr-Hân’m 
Tebriz’de yaptırdığı saray) 86

Beypazarı (Ankara vilâyetinde kazâ
merkezi) 322

Beyşehri (Konya vilâyetinde kazâ
merkezi) 351, 363, 414
Bk.: C. 1.

Beyt-Ullâh-il-Harâm (Mekke’de İslâm 
kıblesi, Kâ’be) 295
B k.: Mekke ve Kâ’be.

Bihatseh (Bosna hududundaki Avus
turya kalelerinden:. Osmanlı men- 
bâlarında Behke denir) 123

Bilasa —  Bk.: Vilasa.
Binbirdirek /  Binbir-direk (İstanbul’

da mahalle ve meydan)
Birecik (ürfa vilâyetinde kazâ mer

kezi: Eski isLmleri Birtha ve A-
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Sayfa
pamea) 370, 372, 373
Bk.: C, 2.

Birencird (Gence civârmda mevki) 102 
Bîsütun (İran’ın şimaligarbîsinde, Keı- 

manşah’ın bir fersah mesafesin
de ve Bağdad-Hemedan yolunun 
solunda sarp bir dağ: Eski eser
leriyle meşhurdur) 347 
Bk,; Tâk-ı-Bûstân.

Bitlis (Vilâyet merkezi) 24, 34 - 36 
Bk.: C. 2.

Bit-pazan (İstanbul’da) 486
Bizans —• 140, 393

Bk.: İstanbul.
Bobofça /  Bobokça —  Bk.: Babocsa.
Boğaz /  Boğaziçi (İstanbul-boğazı) 279,

281,^325, .331, 3.33, 365, 388 
Bk.: Karadeniz'boğazı ve C. 1. 

Boğaz-hisarı /Seddülbahr (Çenakkale- 
boğazı medhalinin şimalinde ve 
Gelibolu yanmadasınm eenubu- 
garbî müntehâsmda istihkâm) 407,

415, 466
Boğdan /  Kara-Boğdan =  Moldava —

9, 118, 139, 145, 146, 158, 177, 199, 
263, 266, 277, 289, 359, 424, 427, 459,

474
Bk.: C. 1.

Bogban (Macaristan’da Kanije’nin bir 
saat mesafesinde ve aynı isimdeki 
Kaııije ırmasımn üstünde köprü) 433 

Bohemya —  124, 146, 280
Bk.: C. 2.

Bojan /  Bojana =  Boyan /  Boyana 
Boğdan’ın şimalinde, Pruth neh
rinin şimal sahili yakınlarında ve 
Çernoviç’in garp istikametinde 
kasaba) 460

Bolondwar (Macaristan’da kale) 204 
Bolu (Vilâyet merkezi) 79, 118, 150, 370 

Bk.: C. 1.
Bolvadin (Afyon'Karahisar vilâye

tinde kazâ merkezi) 242 
Bk.: C. 2.

Borçah-suyu —  Bk.: Debeda.
Bosna (Eski krallık ve sonra Osmanlı

eyâleti) 30, 46, 79, 99, 122, 124, 127, 
133, 165, 188, 219, 221, 222, 225, 235,
239, 242, 263, 266, 277, 285, 288, 325, 
343, 359, 360, 369, 372, 403, 410, 4-35,

458, 4.59, 464, 466, 482, 483

Sayfa
Bk.: Bosna'Sarayı ve C. 1. 

Bosna-Sarayı /  Sarây-ı-Bosna/Saray 
(Bosna vilâyetinin merkezi: Türk" 
leriiı ‘ ‘Bosna-suyu” dedikleri M%- 
liazza nehri üzerinde ve Budin’in 
330 kilometre cenubundadır: Fâ
tih’in yaıptrrdığı saraydan dolayı 
şehir bu ismi almış ve Saraieyo/ 
Saraiewo /  Serajevo tahavvülle" 
riyle İslâv ve GarP dillerine de 
geçmiştir) 482
Bk.: Bosna.

Bossut (Belgrad’ın karşısındaki 
Sirem=SyiTnium kıt’asında Sava 
nehrine dökülen ırmak) 484

Boyalı-Mehmet-Paşa türbesi (İstan
bul’da Nişancıpaşa camiinde) 

Boyan/Boyana —  Bk.: Bojan/Bojana. 
Bozanova —  Bk.: Bedanow.
Bozcaada (Çanakkale vilâyetinde kazâ 

ve Adalar-deniziiıde ada) 400, 421‘423 
Bk.: C. 1.

Böğür-delen=Sabacz/ Şabaç (Sırbis
tan’da Fâtih’in Belgrad’ı tehdit 
için yaptırdığı kale) 470
Bk.: ‘C. 1. ve 2.

Bucuresti — Bk.: Bükreş.
Buczacs (Galiçyada e -̂velce Lehistan 

krallığına âit olduğu halde son
radan Avusturya’ya ilhak edilen 
ve Osmanlı menbâlarında Puçaş 
denilen şehir) 441, 442

Buczin (Macaristan’da Osmanlılarin
Pujun dedikleri kale) 453

Buçuk-tepe (Edirne’de) 112
^Bk.: C. 1.

Budin /  Budun /  Budim (Macar pa
yitahtına Osmanlı devrinde veri
len ismin üç muhtelif şekli) 19, 28,
29, 48, 58, 82, 95, 107, 113, 119, 124, 
125, 1.30, 1.31, 133, 134, 136, 1.37, 148,
1.50, 153, 154, 168, 169, 175-177, 182,
184, 187-191, 193, 195, 196, 198, 199,
203, 204, 206, 214, 218, 220-222, 224, 
234-237, 241, 244, 246, 247, 266, 285,
286, 289, .321, .3.59. 363, 369, .370, 372,
400, 415, 419, 427, 428, 431, 4.51, 453-

459, 461, 462, 464, 472, 47& 
Bk.: C. 2.

Bug =  Aksu (Rusya’da nehir: Munsab- 
bına vakın bir noktada sağ taraf-
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Sayfa
tan Dniepr=Özü suyuna dökülür.
Bu isimde bir nehir daha vardır;
O da Galisya’dan çıkıp Varşova’
nın 25 kilometre simâligarbîsinde 
Vistül nehrine dökülür) 443, 444, 448 

Bujak —  131
Bk.: C. 2.

Bulak (Mısır’da ve Nil üzerinde mat
baası jda meşhur kasaba) 430 
Bk.: C. 2.

Bulak-matbaası (Mısır’ın Bulak kasa
basında Mehmet Ali Paşa dev
rinde kurulan ve İlmî-edebî bir 
çok mühim eserler neşrederek 
Türk kültürüne çok faydası do
kunan meşhur matbaa) 430 
Bk.: Bulak.

Bulgaristan —  180
Bulgurlu (İstanbul vilâyetinde Üskü

dar kazasının Kısıklı nahiyesinde 
mahalle ve eski köy) 319, 414

Burgaz (Bulgaristan’da liman) 391
Bk.; C. 1.

Burgaz-ovası (Krrklareli /  Kırkkilise
vilâyetinin Lüleburgaz kazâsında) 165 

Bursa (Vilâyet merkezi) 242, 245, 248,
250, 251, 296, 306, 321, 322, 342, 358,

423, 425, 487
Bk.; C. 1.

Buynak (Dağıstan’da Kazı-Kumuk 
şamhalının kışlağı olan kasaba; 
Hazar tarafındaki ovadadır) 29

Bükreş /  Bucuresti (Rumanya’nın hü
kümet merkezi) 151 -154, 156, 188,

299, 427
Bk.: C. 1.

Büyük-câmi —  Bk.; İskele-oâmii. 
Büyük-Çekmece (İstanbul vilâyetinin

Çatalca kazasında nâhiye merkezi) 358 
Bk.: C. 1.

Büyük-Karaman (İstanbul’da cadde) 356 
Büyük-Piyâle camii ( Kasımpaşa’nın 

Kozludere tarafında İkinci Selim’" 
in dâmâdı Kapdan-ı-deryâ Piyâle 
Paşa’nın yaptırdığı güzel cami) 12 
Bk.; Küçük-Piyâle mescidi.

Calabre /  Oalabria —  Bk.; Kalâbriya. 
Câmi’-i-Kebîr (Bağdad’da) 328

Sayfa.
Canbaz-çukuru (Kars vilâyetinde ve 

ÇIdır-gölünün şimalinde “Çıldır- 
düzü /  Çıldır-çukur'u” isimleriyle 
anılan yer) 19

Candie — Bk.; Kandiya.
Canee “La— ” —  Bk.; Hanya.
Canet (Rize havalisi) 16
Cânik (Samsun vilâyeti) 208, 421

Bk.: C. 1.
Capo-Spatlıa (Girid’in şimâlişarkîsin- 

de, Hanya ile Kisarmo arasında 
ve Buza burnunun şarkında Türk- 
lerin “Kılıç-bumu” dedikleri çı
kıntı) 395 

Oarabusa - Karabusa (Girid’in şimâli- 
garbîsindeki Kisamo kazâsının 
garp müntehâsmdaki burun kar
şısında Türklerin Granbusa de
dikleri adada kale) 439 

Carin /  Carine =  Karin/Karino (Dal- 
maçya’nın Adriyatik sahilinde 
kasaba) 459 

Oarlowitz/Carlowicz —  Bk.: Karlofça. 
Castelli (Cenubî-İtalya’daki Calabria/

Kalâbriya eyâletinde kasaba) 103 
Castel-Nuovo (Dalmaçya sâhilinin ce

nubunda OsmanlIların Kastel de- 
dikleıi kale) 464
Bk.: C. 2.

Cebelitarık /  Cebel-Târık (Sebte-bo- 
gazı: Bu isim Avrupa’da Gibraltar 
tahrifine uğramıştır) 38

Cehennem-deresi (Sivas vilâyetinin
Divrik kazâsında) 202

Cehryn — Bk.; Czehryn,
Cenova/G-enova (Ciniviz cumhuriye

tinin merkezi) 57 
“Devlet, millet” cedvelinde “Cini
yiz cumhuriyeti” maddesine de bk. 

Cenubî-Kafkasya (Transcaucaise) 233, 371 
B k.: Kafkas-dağlan, Kafkasya 
ve Şimâlî-Kafkasya.

Cenubî-Mora —  460
Bk,: Mora.

Cerbe (Şimalî-Afrika’nın Gabes körfe
zinde Türk donanmasının büyük 
bir zaferiyle meşhur ada) 12
Bk.: C. 2.

Cerrahpaşa (İstanbul’da mahalle; Ü' 
çüncü Mehmet devri Vczir-i-a’zam- 
larmdan Cerrah-Mehmet Paşa’nın
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Sayfa
■Çatalca (İstanbul vilâyetinde kazâ

merkezi) 192
Çay-ağzı (Çanakkale vilâyetinin Ana

dolu yakasında ve Bozcaada’nın 
tam karşısında küçük bir çayın 
denize döküldüğü nokta) 422

Cehrin —  Bk.: Gzehryn.
€61111131 (İran’da, N'ihâvend eivânnda

ova) 347
Çerendalj —  Bk.: Devlethâne'i'Hü- 

mâyun,
Çerkeş (Çankırı vilâyetinde kazâ mer

kezi; Eski ismi Antinupolis) 405 
Çerkezistan — 80

Bk.: C. 1.
Çermik (Diyarbekir vilâyetinde kazâ 

merkezi: Metnin 56 ncı sahifesin' 
de bahsi sreçeu konak yerinin Di
yarbekir merkez kazâsına bağ'lı 
Seyyid-Hasan nâhiyesindeki Ger
ilik /  Çernik köyü olmak ihtimâli 
de vardır) 56

Çermik /  Çermük —  Bk.: Ilıca.
Çernigof (Rusya’da vilâyet merkezi) 426 

Bk.: Konotop.
Çeşme (İzmir vilâyetinde kazâ mer

kezi) ' 394, 404, 476 
Çıldır (Kars vilâyetinde kazâ merkezi 

ve eski Osmanlı teşkilâtında Bey  
lerbeylik) 21-26, 30, 33, 34, 50, 51, 

64, 97, 106, 235 
Çıldır-çukurtı —  Bk.; Canbaz-çukunı, 
Çıldır-düzü —  Bk.: Canbaz-çııkıım. 
Çıldır-gölü (Kars vilâyetinde Çıldır 

kazâ merkezinin cemıbunda) 19 
Çırpıcrçayırı (İstanbul vilâyetinde 

Bakırköy kazâ merkezinin üç bu
çuk kilometre şimâlişarkîsinde 
ve Davutpaşa kışlasının iki kilo
metre kadar cenııbıışarkîsinde ça
yır: Aynı isimdeki dere bu çayı
rın ortasından geçer) 422 

Çin —  162 
Çingene-adası —  Bk.: Ostrovo-Cigran- 

lija.
Çirmenli —  Bk.; Harmanlı.
Çora — Bk.; Kabur /  Kabir.
Çorlu (Tekirdağ vilâyetinde kazâ mer

kezi) 145 
Bk.: C. 1.

Sayfa
Çoruh (Anadolıı’nun şimâlişarkîsinde

nehir) 16, 21, 22, 23
Bk.: C. 2.

Çorum (Vilâyet merkezi) 154, 203
Bk.: C. 1.

Çubuk-ova /  Çub'uk-âbâd (Ankara vi
lâyetinde Çubuk kazasının eski 
ismi) 251

Çukurbostan (İstanbul’da Topkapu ■ 
Aksaray yolunun garbinde, Top- 
kapu’nun cenubunda ve Mevlevî- 
lıâne-kapusu’nun şarkında bostan 
ve bu bostan semti) 388

Çülek — Bk.: Cülek.

D

Dadyan —  258, 266
Bk.: “Devlet, millet” cedveli.

Dağıstan ' (Şimalî'Kafkasya’da devir 
devir Osmanlı ve Safavî nüfuz
larına tâbi yerli beyliklere ayrı
lan saha: Bu beyliklerin en mü- 
himmi KazrKumuk şamhallığr 
dır) 1 4 - 1 7 ,  22, 26'31, 33, 37-39, 42,
48, 50, 51, 58, 60, 66, 67, 69, 78, 81,

97, 99, 258, 266, 275 
“Devlet, millet” eedveline de bk.

Dalmaçya —  403, 430, 431, 439, 458, 459, 
464, 475. 483, 484

Bk.: C. 1.
Darphâne (İstanbul darphânesi) 351
Dâr-ül-Hilâfe-i Kübrâ —  Bk.: İstan

bul,
Dasir (Gürcistan’da eski vilâyet) 76
Davutpaşa (İstanbul’da, Fâtih kazası

nın Samatya nâhiyesiiıde mahal
le) ' ‘ 404, 428

Davudpaşa-kasrı /  Sarayı (İstanbul’
da, Davudpaşa’daki eski saray) 290,

323
Davudpaşa-sahrâsı (İstanbul vilâye

tinde Bakırköy kazâ merkezinin 
5 kilometre kadar şimalinde uzun, 
geniş ve düz bir sıı't: Şimdiki 
Davudpaşa kışlası, Rumeli sefe
rinde hareket noktası olan bu sa
hanın ortasındadır( 145, 147, 148, 
164, 181, 182, 192, 208, 232, 237, 238, 
280, 281, 359, 370, 447, 448, 452, 

464, 479, 480, 488
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Sayfa
yaptırdığı eâmiden dolayı mahalle 
bu ismi almıştır) 186, 474

CezâyİT (Şimâlî-Afrika’da eski Os- 
manlı eyâleti) 20, 103, 277, 293, 394, 

397, 419, 449
Bk.: C. 2.

Cezîret-ibni-Ömer —  Bk.: Cizre. 
Charstoviz (Bosna hududundaki Avus

turya kalelerinden: Osmanlı ınen- 
bâlarında Harastoyçe /  Harasto' 
viçe denir) 123

Chocim —  Bk.: Hotin.
Coczim /  Choczin —  Bk.: Hotin.
Chotzin —  Bk.: Hotin.
Cibali (İstanbul halicinde kapu re ma

halle) 359, 474 
Bk.; C. 1.

Ci'ğer-delen =  Parkany (Macaristan’ın 
Kamoru =  Komran sancağında, 
Tuna’nın sol sahilinde ve Ustuf- 
g'on =  Gran kalesinin karşısında 
müstahkem mevki) 149, 196, 198,

214, 239, 431, 456, 457 
Cincia (Macarların “Keresztes” dedik

leri Haç'ova Theisz =  Tisa nehri
ne dökülen ırmak) 171 

Cinis /  Cinüs (Erzurum vilâyeti mer
kez kazasının Aşkale nahiyesin
de köy) 18, 69 

Cîran-tepesi (Diyarbekir civarında) 337 
Cicr-i-Ergene —  Bk.: Uzunköprü. 
Cisr-i-Mustafapaşa /  Mustafapaşa- 

köprüsü (Bulgaristan’daki Svilen- 
o'rad kasabasının Osmanlı devrin
deki ismi) 180, 478 

Cizre (Mardin vilâyetinde kazâ mer
kezi : Eski ismi Cezîret-ibni-Ö" 
mer) 266, 275 

Corsum /  Korsum (Ukrayna’da kale) 443 
Cos /  Kes —  Bk.; İstanköy.
Csakany (Macaristan’da Raab=Raba 

nehıu üzerinde ve Saint-Gotthard 
civarında Osmanlılann Çakan de
dikleri köy) ’ 435 

Csanad (Macaristan’ın Banat =  Tımış- 
var eyâletinde Osmanlılann Çanad 
dedikleri kale) 187, 188 
Bk.: C. 2.

Csepel (Budin’in aşağı tarafında Türk- 
lerin “Kız-adası /  Kızlar-adası” 
dedikleri Tıma adası) 215, 221

Sayfa
Culfa /  Culbâ (Cenubî'Kafkasya’nm 

İi’aıı hududunda, Aras nehrinin sol 
sâhilide ve Tebriz’in şimâligar'bı- 
sinde kasaba) 226, 266

Oülâb (Urfa vilâyetinde Siverek ka
zasının Karakeçi nâhiyesindeki 
Cülâb-dere /  Cilâb-dere köyü) 373 

Cülek /  Çülek (Diyarbekir civâıinda 
ova) " ' 255, 332, 333

Cüvanşîr /  Civansir (Azerbaycan’da
kale) 226

Czehryn /  Cehryn (Ukrayna’da Kazak 
lietmanlarinın Taamin =  Tasma- 
suyu üzerindeki müstahkem mer
kezi ; Osmanlı menbâlannda Qeh- 
rin denir) 443, 444, 446 - 448 

Czerkas /  Tcherkassy (Rusya’da, Dni- 
epr =  Özü-suyu üzerinde ve Kiyef’-  
in 306 kilometre cenubuşarkîsinde 
kasaba) 443

C

Çakan —  Bk,: Csakany.
Çaldıran (İraırÂzerbaycanında Ya

vuz’un zafer sahnesi olan vadi) 7, 16,
82, 83, 87, 94, 107, 176, 254, 346 

Çamurlu (Sivas’la Erzincan arasında 
gösterilen bu konağın Sivas vilâ
yetinde Zara kazasının Bolııca 
nâhiyesindeki “Çamurcu” köyle
rinden biri veyahut Erzincan vi
lâyetinde Kemah kazâsının Ahtik 
nâhiyesindeki “Çamurlar” köyü 
olmak ihtimâli vardır; Bunlardan 
başka bir de Erzincan merkez ka
zasının Başköy nâhiyesinde “Ça- 
mur-dere” köyü de aynı ihtimâl 
(Lîiresine girebilir) 341

Çanad —  Bk.; Csanad.
Çanakkale (Vilâyet merkezi) 422

Bk.; C. 1.
Çanakkale-boğazı —  400, 406, 407, 410,

411. 413-416, 418, 421, 422, 424, 429,
458, 483

Bk.: C. 1.
Çarıklı (Diyarbekir vilâyeti .ıneAez 

nahiyesinde köy; Diyarbekir’in 5 
kilometre cenubunda ve Dicle’nin 
bir ayağı olan Diyarbekir çayının 
sağ sâhilindedir) 350



588 K R O N O L O J İ ENDEKSLER

Sayfa
Dbanisi — Bk.: Tumanis.
Debeda /  Bebede (Gürcistan’ın eski 

Daşir vilâyetinde Borgalı suyuna 
Gürcülerin verdikleri isim) 76

Değirmenlik (Kiklâdlardan Milo /  
Milos adasının Türkçe ismi) 419

Dehân-ı-Gürcistan (Os,manh menbâla- 
rında “Gürcistan’ın ağzı” sayı
lan Ardahan kalesine verilen 
isim) 21

Deli-Hüsesm-Paşa camii (Kandiya 
fethinde Girid’in şanlı serdârı 
Gazi-Hüseyn Paşa nâmına kili
seden çevrilen câmi) 440 

Demir-kapu (Hazar'denizinin garp sâ" 
bilinde Dağıstan’ın eski merkez
lerinden :■ Araplar “Bâb-ül-ebvâb/ 
El-Bâb”, Acemler de “Derbend” 
derler; İslâm efsânelerinde bu 
müstahkem mevki “ Sedd-i İsken
der” sayılan yerlerdendir) 26, 27, 36' 
38, 42, 45, 46, 50 - 52, 60, 61, 64 -  66, 

68 - 70, 78, 97, 98, 254 
Demir-kapu (Rumanya’da, Orsova ile 

Tnrnu-Severin arasında Tuna’nm 
dördüncü kataraktına Türklerîn 
verdikleri isim: Osmanlılar her iki 
sahile hâkim oldukları zaman ge
mileri durdurmak isteyince araya 
zincir gerdiklerinden dolayı bu 
ismin takarrür ettiğinden bahse
dilir) 467 

Demir-kapu (ToPkapu sarayında ka-
pu) 247

Denizli (Vilâyet merkezi: Eski ismi
Laodicea ad Lycun) 332

Der-Aliyye /  Der-i-Aliyye —  34
Bk.: İstanbul.

Der-i-Devlet —  Bk.: İstanbul.
Derbend -—■ Bk.: Demir-kapu.
Dergüzin /  Dergezin (İran’da, Heme- 

dan’ın 80 kilometre şimâlişarkî- 
sinde ve Kazvin’in 140 kilometre 
cenubugarbîsinde kasaba) 347

Dernis /  Demiclı (Dalmaçya’da, Za- 
fa’nin 61 kilometre simâlişarkîsin" 
de kasaba) 403

Dertenek (Eski Bağdad vilâyetinin şi- 
mâlişarkî hududu civarında, Kasr-

Sayfa
ı-Şîrîn’in şimâlişarkîsinde ve 1" 
ran’ın Zohad sancağındaki Dalaho 
dağlarının cenubugarbî eteğinde 
kale) 382, 383

Dest-i'-Kıpoak —  Bk.: Kıpçak.
Devany (Macaristan’da kale) 131
Deve-boynu (Erzurum-Hasankale yo

lu üzerinde, Erzuram’un 7 kilo
metre şimâlişarkîsinde ve iki dağ 
arasında boyun) 341

Devlethâne-l-Hümâyun (Tebriz’de sa
ray: Çerendâb ismiyle de anılır; 
bu ismin Serendâb tahrifi de var- 
dır) 86, 91

Devlethâne-i-Surhâb (Tebriz’in şimâ- 
ündeki Stırhâb dağında Satavîle- 
rin şato tarzındaki sarayı) 87

Dicle (Anadolu’dan çıkıp İran’ın ce
nubundaki Korna’da Fırat’la bir
leştikten sonra Şatt'ul-Arab’ı teş
kil edi}) Basra-körfezine dökülen 
büyük nehir: Eski isimleri Sümer- 
ce Tiggar, Persçe Tigra, İbrânice 
Hiddekel, Yunanca Tigris) 327, 328,

334, 344, 348, 349, 362, 379 
Dimetoka (Eski Edirne vilâyetinin 

şimdi Yunan toprağında kalan 
kazalarından) 140, 438
Bk.: C. 1.

Dînâver (İran’da kasaba: Süleymâni' 
ye’nin 90 kilometre cenubuşarkî- 
sindedir) 34

Divan-yolu (İstanbul’da meşhur cad
de) 429, 445 

Divrik /  Divriği (Sivas vilâyetinde
kazâ merkezi) 202
Bk.: C. 1.

Diyarbekir (Vilâyet merkezinin eski 
ismi “Âmid”dir: Şimdi kullanıl
makta olan “Diyarbakır” şekli hem 
vanlış, hem mânâsız, hem uydur
madır) 17-19. 22, 25, 26, 28, 34, 43,
45, 56, 64, 81, 84, 93, 95-102, 104, 120,
137, 197, 212, 213, 243, 255-257, 261, 
266, 275, 285, 286, 303, 316, .323, 326, 
327, 332-.3.S4, 337, 339, .343, 344, 349- 
351, 353, 357, 359, 361, 362, 367, 368,

370, 374, 381 -  384, 425, 473, 479 
Dmanisi —  Bk.: Tumanis.
Dniepr (Rusya’da Karadeniz’e dökü-
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Sayfa
len büyük nehir: Türkler Özü ve 
Ekşi-su derler; eski isimler Bor' 
ystheııes /  Danaıpris) 260, 444, 448,

449, 485
Duiestr (Türkleriiı Turla dedikleri ır

mak) 266, 267, 277, 278, 284-286, 359, 
442-444, 459

Bk.; C. 1.
Dobruca —  359

Bk.: C. 1.
Don (Rusya’da Azak-denizine dökü'

len büyük nehir) 47, 260, 330, 370,
480

Dotis —  Bk.: Tata.
Drava /  Drau (Tuna’ya dökülen bü

yük ırmak) 203 
Bk.: C. 2.

Dregely —  131
Bk.: C, 2.

Duare (Bosna’nın hudut kalelerinden) 403 
Dubrovnik =  Raguza —  57 484

Bk.: “Devlet, millet” cedveli. 
Dulgadır (Eski Osmanlı teşkilâtında

Maraş beylerbeyliği) 17, 40
Bk.: Maraş.

Dülbend/Tiilbent-zâde camii (Tatar-
pazarcığı’nda) • 175

E

Ebu-Eysrâb-il-Ensârî türbesi (Eyüp’-
de aynı isimdeki eâmiin avlusunda 
Osmanlı padişahlarının kılıç-alay- 
larında ziyaret ettikleri muhteşem 
türbe) 5
Birinci ciltte “Eyüp türbesi” mad
desine bk.

Edirne (Vilâyet merkezi) 6, 23, 108, 140,
145, 146, 148, 165, 180, 181, 192, 207,
282, 290, 330, 359, 360, 361, 391, 410, 
424, 427 - 430, 436, 438, 440 - 442, 
444, 448, 449, 451^452, 457, 463, 464

467 - 469, 471 - 480, 482 - 489 
Bk.: C. 1.

Edirne-kapusu —  13, 202
Bk.: C. 1.

Edirne-kapusu câmii —  Bk.: Mihri- 
malı-Sultan câmii.

Eflâk /  Valachie —  118, 145, 146, 148, 
151, 154, 155, 159, 163, 164, 177, 266, 
285, 289, 359, 424, 427, 459, 474

Sayfa
Bk.: “Devlet, millet” cedveli ve
G. 1.

Eger —  Bk.: Eğri.
Eger-suyu —  168

Bk.: C. 2.
Egerszeg /  Egerseg (Macaristan’da 

OsmanlIların Erşak dedikleri ka
le) 434 

Egervar /  Macaristan’da Körmönd’ün 
22 kilometre cenubıışarkîsinde 
kasaba) 434 

Eğri /  Egre (Macaristan’da Macarla
rın Eger, Almanların Erlau ve 
Lâtinlerin Agria dedikleri müstah
kem mevki) 124, 161, 163, 166-172,
175, 180, 183, 189, 190, 197, 198, 227, 

263, 346, 463, 465
Bk.: C. 2.

Eğriboz (Yunanistan’ın şarkında ada) 436,
438, 467

Bk.r C. 1.
Eğri-dere - palankası /  Eğri-palanka

(Yugoslavya’da, eski Kosova vi
lâyetinin Üskü|p sancağında, Üs- 
küb’ün 75 kilometre şimâlişarkî- 
sinde ve Bulgaristan hududu ci- 
vârında eski kazâ merkezi) 488

Eğri-Palanka — Bk.: Eğri-dere-pa- 
lankası.

Eğritaş (Gürcistan’ın Lori vilâyetin
de dağ) 77 
Bk.: Lori.

Eisenburg —  Bk.: Vasvar.
Ejderhan (Hazar denizinin şimâligar-

bîsinde Astrakhan şehri) 3, 10, 11,
16, 47

Bk.: C. 2.
Eksi-su —  Bk.: Dniepr.
El-Bâb —  Bk.: Demif-kapu.
Elbasan (Arnavutluk’da kasaba) 427

Bk.: C. 1.
Elbistan (Maraş vilâyetinde kazâ mer

kezi) 208 
Bk.: C. 1.

Elbürz /  Kûh-i-Elbürz (Kafkas dağ- 
larindan: Gürcistan’la Abhazjra 
arasındadır; irtifâı 5637 metre
dir; bn ismin Eibruz tahavvüliine 
de tesadüf edilir) 78

Elcezîre (Mezopotamya) 344
EI-Kasr-ul-Kebîr/AlcazarquİTİr (Fas’-
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Sayfa
da Tanca limanının eenubundaki 
“Vâdi's-seyl” ovasında OsmanlI
ların Portekizlilere karşı zafe
riyle meşhur mevki) 20 
Bk.: Vâdi's-seyl.

Elvend (İran’da Hemedan şehrinin 
eenııbugarbîsinde büyük dağ) 374 

Emi'nönü-iskelesi (İstanbul’da Yeni-câ- 
mi önünde iskele: Eski menbâlar- 
da bâzan “Emin-iskelesi” şeklin
de de bahsedilir) 72, 428 

Emirgân /  Mirgün (Istanbul-boğazr 
nın Rumeli yakasında köy) 365, 388,

389
Emirgân-yalısı (Boğaziçi’nin Emiı^ân 

köyünde hâlâ mevcud olan Emîr- 
Gûne-oğlu yalısı) 389

Engerus (Osmanlı menbâlarında: Ma'
earistan) 124
B k.: Macaristan ve C. 1. ve 2.

Eresi' /  Erscseny (Budin’in cenubunda 
ve Tuna üzerinde Türklerin Erçin 
dedikleri kasaba) 221

Erçin —  Bk.: Eresi.
Erdebil (İran-Âzerbayeanında kasaba) 51, 

114, 120, 161, 223, 226, 266, 275, 365 
Erdel /  Erdelistan =  Transylvania —

9, 135, 137, 145, 512, 156, 166, 179,
186, 188-190, 214, 215, 237, 244, 259, 
266, 289, 369, 424, 425, 429, 430, 435,

450, 470, 474, 475, 481, 483, 484 
Bk.: C. 1.

Erdelân (İran’da Kermanşah eyâleti
nin bir kısmı: Bu vilâyete Kür- 
distan ismi de verilmiştir) 368, 369 
Bk.: Keımanşah.

Ereğli (Konya vilâyetinde kazâ mer' 
kezi, Konya-Ereğlisi) 249
Bk.: C. 1.

Ereş /  Araş (Şirvan’da Osmanlılarm 
eyâlet mertezi olan kale: Kanak= 
Alazan nehrinin şarkındadır) 25 - 28,

31, 32
Bk.: Şanıahı,

Ergene-köprüsü —  Bk.: Uzunköprü. 
Erivan^/ Revan (Ceııubî-Kafkasya’da 

şimdi Sovyet Ermeni cumhuriye' 
tinin merkezi olan şehir: ()s>man- 
lılai'la Safavîler arasında bir kaç 
kere almıP verilmiştiı^ 6, 19, 24, 34, 
44, 45, 52, 67-69, *83, 102, 108, 110,

Sayfa
121, 219, 223, 226, 227, 232, 233, 
236,263-265, 361-366, 368, 371, 378,

383, 385, 388, 389
Erlau -— Bk.: Eğri.
Errân /  Arrân (Cenubî - Kafkasya’da 

eski Yunanlılarla Romalıların Al- 
bania dedikleri saha: Kür ve Aras 
boyları arasında şimdiki Gence ve 
Karabağ sancaklarından mürek
kep olan bu mmtakaya TüAler 
Aran derler; eski merkezi Kaba
la şehridir) 27

Ersek-Ujvar —  B k,: üjvar.
Erzincan (Vilâyet merkezi) 81, 341, 365 

Bk.: C. 1.
Erzurum (Vilâyet merkezi) 16-19, 2123, 

25-30, 32-34, 36-41, 50, 51, 53, 55,
56, 92, 97-99, 101, 102, 104, 106, 108, 
111, 119, 120, 122, 170, 236, 240, 254, 
263, 264, 266, 316, 321, 329, 331, 336-
343, 350, 357, 361-363, 368, 390, 488 
Bk.: C. 1.

Eski-Budin (Budin’in şimâlinde Ma
carların “0-Buda”, Almanlann 
“Alt-Ofen” dedikleri eski şehir) 221,

458
Bk.: C. 2.

Eski-Foça (İzmir vilâyetinde Foça 
kazâ merkezinin ceııubugarbîsin- 
de: Eski isimleri Phocaea /  Pho- 
kia, buna mukabil şimdiki Foça’
ya Nea-Phokia denir) 477

Eski-kale —  Bk.: Kal’a-i-atîk.
Eski-saray (İstanbul’da Sarây-ı-atîk) 2, 

144, 231, 302, 305, 306. 436 
Bk.: C. 1.

Eskişehir (Vilâyet merkezi: Bâzı eski
vesikalarda “Şehr-i-atîk” denir) 118, 

249, 351, 362, 372
Bk.: C. 1.

Essek /  Eszek (Macaristan’da Osman-
hlarm Osek dedikleıi şehiı-) 130, 203, 
206, 210, 222, 431, 432, 453, 458, 

461 - 463, 482
Bk.: C. 2.

Esztergon —  Bk.: Usturgon.
Et-meydanı (İstanbul’un Aksaray sem

tinde Yeniçeri kışlasının bulundu
ğu meydan: Bu kışlanın kapu j'e- 
rinden başka bir şey kalmamıştır) 488
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Sayfa
Evliyâ-câmii —  Bk.: Sultan-Murad'i- 

Sâlis camii.
Eyüp /  Eyiç (İstanbul vilâyetinin Fâ

tih kazâsmcla nâhiye merkezi; E- 
yüp-Sultan ismiyle de anılır) 5, 49,

156, 161, 197, 245, 297, 319, 469 
Bk.: C. 1.

F

Fahusfenc (Tebriz eivârında ırmak) 95 
Fars /  Pars (İran’ın cenubunda eyâlet) 85 
Fas (Şinıâlî" Afrika’da Osmanlılamı

“Mağrıb'ul-aksâ” dedikleri ülke) 20 
“Devlet, millet” cedveline de bk.

Faş /  Faşa —  Bk.; Rhion.
Faşa-boğazı (Rhion=Phasis nehrinin 

Karadenize döküldüğü noktada 
bulunduğu iğin Osmanlı menbâla- 
rında Poti limanına verilen isim) 41 

Faş /  Faşa-karası —  Bk.; Poti.
Fatih (İstanbul’da mahalle ve kazâ 

merkezi) ■ 299, 428, 474
Bk.: C. 1.

Fatih-câmi’i (Osmanlı menbâlarnıda 
“ Sultan-Mehmet camii” şeklinde 
de bahsedilir) 72, 197, 202, 299, 322, 

342, 356, 385, 408, 409 
Felemenk —  Bk.: Holânda.
Fellak (Macaristan’da, Maros boyun

da kale) 184 
Fener-bahçesi /Fener-bahçe (İstanbul 

\âlâyetinin Kadıköy kazasında 
mesire: Moda-bumunun karşısın
da ve Kalamış koyunun cenup sâ- 
hilindedir; oradaki fenerinden 
dolayı bu isimle anılır) 115 

Fener-kapusu (İstanbul halicinde ka-
pu: Eski ismi DiPlophaııaıion) 388 

Feth-i-İslâm —  Bk.: Gladova. 
Fetlı-ül-islâm — Bk.: Gladova.
Fırat —  344

Bk.: C. 1.
Filek —  Bk.; Ftilek.
Filibe (Bulgaristan’da eski sancak- 

merkezi) 165, 180, 193, 426, 463 
Bk.: C. 1.

Filistin (Üç dine âit mukaddes ma
kamlardan dolayı Arz'i-Mukaddes 
=  Terre-Sainte ismiyle de anılır) 179 
Bk.; C. 1.

Sayfa
Flock (Rusçuk’la Niğboltı arasında

eski bir kasaba) 139

Foça (İzmir vilâyetinde kazâ merkezi) 414 
Bk.: Eski-Foça ve C. 1.

Fransa —  11, 58, 64, 205, 261, 438.
Bk.: “Devlet, millet” cedveli.

Fülek (Macaristan’ın Banat =  Tımış- 
var eyâletinde ve Lozoncs’un 13 
kilanietre şimâlişarkîsinde Os' 
manlıların Filek dedikleri ka
le) 131, 452: 
Bk.: C. 2.

Fünfkirchen — Bk.: P&s.

6

Gabella (Dalmaçya’da Narenta suyu 
üzerinde Hersek’in o cihetten a' 
nahtarı sayılan kale) 475

Galata —  168, 279-
Bk.: C. 1.

Galata-sarayı (Kajpu-kulu suvâri bö
lükleriyle Sipahi ocağına alınacak 
Devşirme oğlanlarının terbiye e- 
dildikleri saray: İkinci Bâyezid 
devrinde te’sis edilmiştir) 413

Garb —  Bk.: Garp.
Garbî-GÜrcistan (Gürcistan’ın eskiden 

İmerethi =  Açuk-baş /  Baş'aguk 
krallığını teşkil eden garp tarafı) 15- 
“Devlet, millet” cedvelinde İme
rethi maddesine de bk.:

Garbî-Iran —  85
B k.: İran ve garkî-İran.

Garp/Grarp (Türkiye’ye nisbetle A v
ı-upa) 1, 2, 16, 20, 91, 103, 107, 108„
127 - 129, 144, 153, 158, 162, 172-174, 
197, 205, 209, 210, 215, 222, 224, 228^ 
230-232, 234, 236-239, 243'245, 248, 
254, 258, 259, 267 - 269, 273, 278, 284, 
287-293, 311, 359, 386, 410, 423, 429,
435, 439, 445, 448, 4Ö1, 456, 479, 481,

483, 485
Gazi-Kerman (DniePr=Özü boyunda 

kale) 485
Geçil (Tebriz’in şimâligarbî kapısı) 86 
Geçova (İran’da Hemedan’la Kerınau- 

şah arasında) 347
Gelibolu (Çanakkale vilâyetinin Ru-
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Sayfa
meli sahilinde kaza merkezi) 181, 219,

422
Gellert (Budin’in cenubunda tabya: 

Türklerin “Gürz-İsyas /  Gürz-i'. 
llyas deıpesi” dedikleri yer olmak 
ihtimâli vardır) 190
Bk.; C, 2.

Gelvar —  Bk.; Yanık /  Yamk'kale.
Gence (Cenubî-Kafkasya’da eski Er- 

rân’ın en mühim şehirlerindendir:
Eus idaresinde Elizavetpol /  Eli- 
sabetpol ismini almıştır) 22, 24, 31, 
40, 51, 64, 68, 76, 96, 101, 102, 105, 
106, 108-111, 115, 117, 145, 200, 219, 

254, 266, 333
Bk.: Errân. y 

Genova —  Bk.: Cenova.
Georgenfeld (Macaristan’ın Ustur-

gon =  Gran şehri civarında mevki) 149 
Georgie turq.ue =  Türk Gürcistanı —  

“Devlet, millet” eedvelinde Samt' 
skh€ madesine bk.

Gerede (Bolu vilâyetinde kaza mer
kezi) 79 
Bk.: C. 1.

Gîlân (Hazar denizinin cenubunda ül
ke: Safavîler buraya hâkim olan 
İshâkiyye ve Kâr'keyâ hânedânla- 
rını devirip memleketlerini İran’a 
ilhak etmişlerdir) 15, 17, 121
“Devlet, millet” cedveline de bk. 

Giropetra (Girid’in eenubuşarkî sahi
linde Osmanh menbâlarının Pe- 
repetre, YerePetre ve Baripetre 
gibi muharref isimlerle bahsettik
leri kale: Bu tahriflerin eski ya
zıdaki nokta hatâlarından ileri 
gelmiş olması lâzımgelir) 403

Girit (Araıplar îkrîtis, Yunanlılar Krîti 
derler) 393-395, 397-408, 410, 411, 
414 - 416, 419, 420, 422, 425, 426, 429,
430, 433, 436, 438-440, 445, 458,

459, 464, 473
Bk.: C. 1.

Giurgiu /  Giurgewo —  Bk.: Terköyü. 
Gladova (Yugoslavya’da, Tuna üze

rinde ve Demir-kapu geçidinin alt 
tarafında Osmanlıların Feth-i'İs- 
lâm /  Feth-ül-tslâm dedikleri ka
le) 467, 469 

Gni'ezen /  Gniezno /  Gnesen (Lehis-

Sayfa
tan’ın mühim merkezleriden:
1793 de PrusyalIlar zabtedmiş- 
lerdir) 10

Gogna (Hanya’nın şimâlişarkîsiiıdeki 
Aya-Todoıi adasıyla Girit ara
sında koy) 395 

Golos (Yunanistan’ın şarkındaki Go- 
los körfezinde Yunanlıların Volos 
dedikleri liman) 436 

Gora (Bosna hududundaki Avusturya
kalelerinden) 123

Gori /  Gonı (Gürcistan’da Karthii 
krallığının Tiflis’den sonra ikinci 
şehri ve Osmanlı devrinde sancak- 
merkezi: Tiflis’in şimâligarbîsin- 
dedir) 30, 32, 76, 77, 105, 106, 200 

Göğsun-derbendi (Maraş vilâyetinin 
Göğsün kazasında) 251

Gökçe-göl (Cenubî-Kafkasya’nın şim
diki Ermeni Sovyet cumhuriye
tinde göl: Eski ismi Lychnitis ve 
Ermenice ismi de Sevanga’dır) 264 

Gök-meydan (Haleb hâricinde) 263, 337,
344

Gök-künbed (Revan /  Erivan kalesi
civânnda) 364

Gölbaşı (Budin civânnda mevki) 182 
Göle (Kaı« vilâyetinde kazâ) 21

Bk.: C. 2.
Göle —  Bk.: Gyula.
Gölvar —  Bk.: Yanık/Yanık-kale. 
Gözcü-kulesi (Osmanh devrinde yapı

lan Erivan /  Revan istihkâmların
dan) 226 
Bk.: Kal’a-i-atîk ve Kal’a-i-cedîd. 

Gradiska (Bosna’da Banyalukanm 46 
kilometre şimalinde ve Sava neh
rinin sağ sâhilinde Berbif ismiyle 
anılan kale) 466 

Gran (Macaristan’da Tuna’ya dökülen
ırmak) 154
Bk.: C. 2.

Gran —  Bk.: Usturgon.
Granbusa —  Bk.: Carabusa. 
Gross-Kanisa —  B k.: Kanije. 
Gross-Wardein —  Bk.: Nagy-Varda.
Guria /  Gurya —  258, 266, 488

“Devlet, millet” cedveline bk. 
■Güranber (Şehr'i'Zûr =  Kerkük vi

lâyetinin eski merkezi olan kale:
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Sayfa
Kannııî devrinde yapılmış ve son
ra Safavî istilâsında yıkılmıştır; 
daha sonra tekrar yaptırılan ve 
İran hududuna çok yakın olan bu 
kale Osmanlı teşkilâtında Musul 
vilâyetinin Süleymâniye san
cağında kazâ merkezi ittihâz edil
miştir) 345, 346, 349 

G-ünıülcüne (Garbî'Trakya’da ve şim
di Yunan lıâkimiyyetinde eski Os- 
manlı sancak merkezi) 260, 436, 438 
Bk.: C. 1.

Gürcistan (Cenubî - Kafkasya’da Şir
van’ın garbinden Karadeniz’e ka
dar uzayan itibarî saha: Bu saha
da Gürcülerden başka milletler 
ve bilhassa Türkler ve Terekeme- 
1er de vardır: burada kurulan 
muhtelif Gürcü krallıklarıyla 
prenslikleri için “Devlet, millet” 
cedvelinde Karthii, Kakheti, 
Samtskhe, Megreli ve Guria mad
delerine bakınız) 13, 15-17, 19, 20, 
22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 41, 48, 
53, 55, 56, 58,, 64, 66, 67, 77, 97, 
104-106, 108, 111, 117, 200, 233, 258, 

266, 333, 488 
Gürdüs —  Bk.: Korintos /  Karinthos.
G-üril /  Guril —  Bk. : “Devlet, millet” 

cedveli.
Gürz-ilyas /  Gürz-ilyas depesi —

Bk.: Gellert.
Györ —  Bk.: Yanık /  Yanık-kale.
G yula (Macaristan’da Türklerin Göle

dedikleri sancak'merkezi) 124, 369 
Bk.: C. 2.

H
Habeş beylerbeyliği —  179, 195
Habeşistan — 97, 137
Hacc (Bâzan Hicaz mânâsına kullanı

lan tâbir) 107, 290, 293-295, 297,
298, 393

Bk.: Hicaz, Medine, Mekke ve 
Beyt-Ullâh-il-Harâm.

Hacıoğlu-Pazarı /  Pazarcığı (Bulga
ristan’da Varna’nın 40 kilometre 
şimalinde kasaba: Bulgarlar Dob- 
rie ve Pazargiç derler) 443, 447

Haç-ova /  Haç'ovası (Üçüncü Meh- 
med’in Eğri seferinde Osmanlıla-

Sayfa
rıu son büyük meydan muharebe
sini kazandıkları meydan; Bn tes
miye, Macarcadaki “Keresztes- 
mezone” isminin aynen terceme- 
sinden ibarettir; Haç-ova zafer- 
nâmeşinde buraya Azfut /  Azkut 
gibi okunabilecek bir isim veril- 
mektediıO 171-174, 176, 178-181, 

194, 195, 197 
Hadîka-i-Hâssa (Sütlüce’de saray

bahçesi) 225
Hafsâ /  Havsa (Edirne vilâyetinde

kazâ merkezi) 489
Hai'mburg /  Hainburg (Avusturya’da, 

Tuna’nın sağ sâhilinde ve Viya' 
na’nın 44 kilimeffe cenubuşarkî- 
sinde Osmanlılaim Hanbark de
dikleri şehir) 453 

Hajataky (Macaristan’da kale) 131 
Haleb /  Halep (Suriye’de Osmanlı vi

lâyet merkezlerinden) 17, 25, 26, 110,
137, 148, 169, 202, 213, 240, 242, 245, 
246, 248-251, 258, 262, 263, 285, 293, 
298, 316, 337, 343-345, 349, 358, 362, 
365, 373, 390, 419, 424-426, 432, 441,

442, 444, 448, 458, 463, 470, 472 
Bk.: C, 1.

Halıcıoğlu (İstanbul halicinde Has- 
köy'ie Sütlüce arasında mahalle)
Bk.: C. 1.

Haliç (İstanbul halici) 279, 281, 331 
Bk.: C. 1.

Haliç-tersânesi /  Kasımpaşa-tersânesi 
istanbul-tersânesi' —  103, 394, 411, 444 
Bk.: C. 2.

Halkalı —  145, 164
Bk.: C. 2.

Halkalrkasn (Osmanlı pâdişâhlarının
Halkalı’daki sarayı) 232

Hama (Suriye’de eski §am=Suriye 
vilâyetinin sancak-^merkezlerinden)
Bk.: G. 2.

Hamîd /  Hamid-eli — 251
Bk.: C. 1.

Hamze /  Hamza-Bey sarayı /  palan
kası (Budin’in cenubundaki Eresi 

kasabası civârmdaki palanka) 221, 458,
461

Hamze /  Hamza-çemeni (Gürcistan’ın
Lori vilâyetinde mevki)’ 77
Bk.: Lori.

F.: 38
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Sayfa
Hanburk —  Bk.; Haimburg.
Handak =  Hendek (Girid’deki Kan-

diya şebrinin Arapça ismi) 397
Bk.: Kandiya.

Handan-Ağa-babçesi (İstanbul halici
nin eski Tersane sarayındaki bah
çe 225 

Hânıkîh (Bağdad’ın şimâlişarkisinde 
ve İran hududu yakınlarında eski 
Osmanlı kazâ merk;ezi: Ahâlisi
nin çoğu Türk’dür) 379 

Hanya /  La Ganee (Girid’in şimâli- 
garbî sahilinde eski vilâyet mer
kezi) 393, 395 - 402, 416, 437, 473 
Bk.: C. 2.

Hanya-burnu (Girid’de Hanya şehrinin 
şiınâlişarkîsindeki Akrotiri yanra- 
adasmın garbinde ve Hanya’nın 
şimalinde burun) 395

Hanya-ovası (Girit’de, Hanya şehrinin 
önünde) 396

Harâmî-deresi (İstanbul vilâyetinde 
Çatalca kazasının Büyükçekmeee 
nahiyesindeki Küçükçekmeee kö
yünün 6 kilometre garbinde Mar
mara’ya dökülen çay) 159 

Harastoyce /  Harastoviçe —  Bk.: 
Charstoviz.

Harmanlı (Bulgaristan’da Bulgarların 
Svilengrad dedikleri Cisr-i-İIus- 
tafajpaşa /  Mustafapaşa-köprüsü 
civânnda köy: Şimdi Bulgar top
rağıdır; bâzı menbâlarda Çirmenli 
denir) '  180, 181

Harmanlı (Edirne vilâyetinde Uzun
köprü kazâsının Maksutlu nâhi- 
yesindeki köy) 180

Hasan-âbâd (İran’da, Hemedan’m se
kiz konak garbinde) 345 

Hasankale (Erzurum vilâyetinde Pa
sinler kazâsının merkezi) 19, 21, 24,
114, 127, 160, 161, 235, 263, 341, 351,

361, 368
Bk.: C. 2.

Hasköy (Edime vilâyeti merkez ka-
zâsının eski kazâ merkezi) 165, 446 

Hatwan —  132, 133, 167, 170, 178, 235,
236

Bk.: C. 2.
Havsa —  Bk.; Hafsa.
Haydarpaşa (İstanbul vilâyetinin Ka-

Sayfa
dıköy kazasında) 252

Haydar-Paşa sarayı (İstanbul’da) 127 
Hazar-deni'zi /  Bahr-i-Hazer /  Caspi- 

enne (Kuzgun-denizi, Hârizm-de- 
ııizi, Bahr-i-§irvan ve bâzı Os- 
manlı vesikalarında yanlış olarak 
Bahr'i-Kulzünı denilen iç-deiiiz) 10, 

15-17, 19, 26, 27, 33, 42, 140 
Bk.: C. 2.

Hazret-i-Fâtıma türbesi (Medine’de) 254 
Hemedan (Irak'i-Acem şehirlerinden) 85,

327, 343, 345 - 34T
Bk.: C. 2.

Hendek —  Bk.: Handak.
Herât (Efganistan’da Herî-rûd üze

rinde Horasan’ın eski merkezle
rinden olan şehir) 222 

Hersek (Bosna vilâyetinde sancak) 127,
33»

Bk.: C. 1.
Heşt-Bihişt (Birinci Tahmâsb’ın Teb

riz’de yaptırdığı saray) 86, 92 
Hırtız (Yukarı Kür boyunda, Ahıska

ve Ahılkılek arasında kale) 23
Hırvatistan —  123, 241, 453
Hi'caz —  293, 295, 297, 298

Bk.: Hacc, Medine, Mekke, Kâ’be 
ve Beyt-Ullâh-il-hai'âm.

HiUe (Irak’da kasaba) 335, 345, 349, 351 
Bk.: C. 2.

Hint-denizi /  Hind-okyanûsu —  88
Hint/Hindistan —  20,. 108, 162, 420 
Hirsova (Rumanya’da İbrail’in eenu'

bunda ve Tuna üzerinde kasaba) 14S 
Hocapasa (İstanbul’da mahalle: Üçün

cü Murad devri Baş-defter- 
darianndan “Hoca Paşa” lâka- 
biyle meşhur Kara-Üveys Paşa’- 
nın yaptırdığı câmiden dolayı 
mahalleye bu isim verilmiştir) 428 

Hocapasa camii (İstanbul’da aynı i-
simdeki semtinde) 428
Yııkanki maddej'e de bk. 

Hocapaşa-çarşısı (İstanbul’un Hoca-
paşa mahallesinde çarşı) 392

Helanda /  Felemenk — 247, 480
Bk.: “Devlet, millet” eedveli.

Hollokoe —  131
Bk.: C. 2.

Horasan (İran’ın şimâlişarkîsinde eyâ
let) 14, 85, 117
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Sasrfa
B k . C .  2.

Horasan —  Bk.: Ba’kube.
Horhor-çeşmesi (İstanbıırun Aksaray

malıallesiıule) 107
Hoşalay (Kastamonu vilâyetinin Cide 

kazasında nahiye)
Hoten /  Khoten (Şarkî-Trirkistan’da

şelıir) 162
Hoti'n /  Hotun /  Khotin (Rumanya 

nın Besarabya kısmında, Dniestr= 
Turla nehrinin sağ sahilinde es
kiden Lehistan krallığına âit müs
tahkem mevki: Garp nıenbâların- 
da Ghoczim /  Choczin/ Chotzin /  
Chociın imlâlarına tesadüf edi' 
lir) 283 - 285, 287 - 289, 293 - 295,

441 - 443
Hoy (İran Âzerbaycamnda şehir) 83,

226, 254, 366
Bk.: C. 2.

Hülvan (İran’da ve Kermanşah ■ Bağ- 
dad yolu üzerinde harâbeleri bu
lunan eski bir şehir) 347 

Human (Lehistan’da Osmanlıların
Umman dedikleri kale) 444

Hüdâyî-dergâhı (Üsküdar’da) Şeyh 
Mahmud Hüdâyî Efendi tekkesi) 

Hünkâr-câmii (Hanya fethinde Sultan 
İbrahim nâmına camiye tahvil 
edilen San'Nicolas kilisesi) 398 

Hünkâr-câmii (Kandiya’nm fethinde 
zafer timsâli olarak Dördüncü 
Mehmet nâmına camiye tahvil e- 
dilen büyük kilise) 440

Hünkâr-çayırı (İstanbul vilâyetinin 
Kartal kazâsmdaki Maltepe’de 
Fâtih’in öldüğü yer) 140
Bk.: C. 1.

Hünkâr-tepesi (Belgrad civâimda) 132,
133, 165

Bk.: C. 2.
Hünkâr-tepesi (Mohag ovasında) 132 

Bk.: C. 2.
Hünkâr-tepesi (Revan /  Erivan kalesi 

önünde) 364
Hüsambey-mescidi (İstanbul’da Kırk- 

çeşme civânnda)

Iğdır-Karakalesi — B k.: Sürmeli.

Sayfa
Ikritis (Araıplaıin Girit adasına ver

dikleri isim) 393 
Bk.: Girit.

Ilgın (Konya vilâyetinde kazâ mer
kezi) 372, 425 
Bk.: C. 1.

Ilıca (Erzurum vilâyeti merkez kazâ' 
sında nahiye merkezi: Eski ismi 
Çefmük/Çermik’dir) 18, 338, 362, 363

Irak —  17, 52, 97, 117, 202, 258, 326 '
328, 332, 335, 379, 380, 383, 386 

Bk.: Irâkayn, Irâk-i-Arab, Irâk'i' 
Acem ve Bağdad.

Irâkaya (İki Irâk: Irâk'i-Acem ve 
Irâk-ı-Arap) 15, 36, 49, 87, 107, 120,

328
Bk.: Irâk.

Irâk-ı-Acem (İran’ın şimâligarbîsi) 85
Irâk'i-Arab (Bağdad, Basra ve Musul 

havâlisi) 383
Isfahan (İran’ın en büyük şehirlerin

den: Birinci Abbâs devrinde Kaz- 
vi’nden sonra pâyıtaht ittihâz e- 
dilmiştir; Isbahan tahavvülüne 
de tesadüf edilir) 81, 223, 257, 346 
Bk.: C. 2.

İstanbul (Islâmbul /  Konstantîniyye/ 
Dersaâdet /  Der-Aliyye /  Der'i- 
Devlet /  Âstâne /  Dâr'ül'Hilâfe 
gibi isimlerle ve şiirde bâzan “ Sı- 
tanbul” şeklinde anılan Osmanlı 
payitahtı) 2, 3, 5-8, 11 - 14, 16, 17, 
19, 20, 28, 30, 33, 34, 39, 40, 45, 48,
49, 51. 52, 55, 57, 58, 60'64, 68-74, 78- 
81, 88, 89, 94, 97, 101, 103, 104, 107-
109, 112, 114-116, 118-134, 136-138, 
140, 141, 143-148, 150-152, 155, 156, 
158-161, 164, 166, 172, 176, 179-183,
185, 186, 188, 190, 193, 195-197, 200-
203, 206-208, 212-214, 216-219, 223,
225, 230-238, 242-257, 259, 260, 262-
266, 273, 275-282, 289-292, 294-297,
300, 304, 305, 310, 311, 313, 315-317, 
321, 322, 327, 329 -  336, 338-340, 342-
344, 346, 348, 350 - 353, 355-362, 365- 
372. 374 377, 379 - 385, 387-394, 396-
401, 403-408, 410, 413-416, 419. 420, 
422, 423, 425, 426, 428-430, 435, 436,
441, 444, 445, 447, 452, 458, 462-465,

467, 471, 474,-476, 479, 485 - 489 
Bk.: C. L
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Sayfa
Istanbul-boğazı —  Bk.: BoSaz /  Bo

ğaziçi.
Istanbul-halici —  Bk.: Haliç. 
Istanbul-kapusu (Tebriz’in şimal ta

rafındaki kapusu) 86 
Istanbıü-tersânesi —  Bk.: Halio-tsı-

sanesı.

î

İbrahim-Ağa çiftliği (Boğaz’ın Üskü
dar yakasında, Haydarpaşa çayı
rının şark tarafından ittisalinde 
ve istasyonun 1100 - 1600 metre 
şarkında şimdi çaj’ir ve mahalle 
olan saha: Şark seferlerinde çok 
defa hareket noktasıdır) 

İbrahi'm-Paşa sarayı (Sultanahmet 
meydanında Makbfıl-İbrahim Pa
şa saraj'i) 59, 
Bk.: C. 2. 

ibrail —  m ,  146, 
Bk.: C. 2.

İçel — 252,
Bk.: C. 1. 

tkinci-Selim türbesi (Ayasofya’da) 72,

72

253

427

332

82,
143

İlba /  İlbav —  B k.: Lwow,
İlbo —  Bk.: Lwow.
İllok (Macaristan’da Tiirklerin îlok/ 

üylok ve Macarların Ujlak de
dikleri müstahkem mevki) 466
Bk.: C. 2.

İmâm-Ali Rızâ türbesi) İran’ın ]\Ieş-
hed şehrinde) 283

İmâm-ı-A’zam türbesi’ (Bağdad’ın 4 
kilometre şimâligarbîsindeki A’za- 
.miyye kasabasında) 333, 348, 375, 380 
Bk.: A’zamiyye.

İmâm-Mûsâ türbesi (Irak’da Kâzımiy- 
ye kasabasının eski Osmanlı men- 
bâlarındaki ismi) 375
Bk.: Kâzımiyye,

İmerethi (Türklerin “Açık-baş/ Baş- 
açuk” dedikleri Garbî-Gürcistan 
krallığı ve arazisi) 266
Bk.: “Devlet, millet” cedveli, 

İnebahtı (Şimalî'Yunanistan’ın cenıı- 
bna'arbî sahilinde ve Korintos - 
körfezi üzerinde Lepanto /  Xan- 
Tiaktos kalesi) 3, 47, 103, 464, 484 
Bk.: C. 2.

Sayfa
İngiltere —  38, 04

Bk.: ‘‘Devlet, millet” cedveli.
İnönü (Bilecik vilâyetinin Söğüt k;ı.-

zû>ında nâhiyo merkezi) 321, 372 
Bk.; C. 2. '

İor /  İcra —  ̂ Bk.: Kabur /  Kabıv.
İran —  8, 14, 15, 17, 21, 24, 30, 32, 37, 38,

40, 50, 57, 58, 60, 61. 66, 68, 81, 84-87, 
95, 98, 103, 105, 117, 137, 140, 190, 
196, 200, 222, 224, 230, 233. 244, 246,
251-2.54, 256-258, 261, 262, 266, 275, 
326-330, 337, 345, 356, 359, 369, 378,

380 - 383, 386 
Bk.: “Devlet, millet’’ cedveli.

İrşeve —  Bk.: Orsova.
İsakçı /  İsakça (Rnmanya’nm Dobru' 

ca kısmında, Tulçi’nin 30 kilo
metre şimâligai'bîsinde ve Tnna’- 
nm sağ sahilinde kasaba) 146, 282,

283, 441 - 443, 447, 448 
İskele-câmii (Kannnî Sultan Süley

man’ın kızı Mihrimah-Sultan’ ın 
Üsküdar sahilinde yaptırdığı ca
mi: Koca-Sinan’ın eserlerinden 
olan bu güzel câmi “Mihrimah- 
Sultan camii” ve “Büyük-cârni” 
isimleriyle de anılır) 13, 342

îskenderiyye (IMısır’m Akdeniz’de en 
mühim iskelesi ve Osmanlı san- 
cak-merkezi) 88, 136, 393
Bk.: C. 1.

İskilip (Çoınm vilâyetinde kazâ mer
kezi) 351 

İslâm (Bosna’nın hudut kalelerinden) 403 
İslâmbol /  İslâmbul —  317 

Bk.: İstanbul.
İsmail (Ru.manya’da Tuna’nm en yu

karı kolunun sol sahilinde şehir) 146,
330, 487

İspanya —  38, 135, 247
Bk.: “Devlet, millet” cedveli.

İsparta (Vilâyet merkezi) 414
Bk.: O. 1.

İsparta —  Bk.: Mistra.
İspel (Ukrayna’da ve Dniestr =  Turla 
boyunda ova)  ̂ 443
Ispirlonga —  Bk.: Sninalonga.
İstanköy =  Cos (Bodrnm’nıı karşısın

da ada) 259 
Bk.: C. 2.

İstavroz-bahçesi (Boğaziçi’ndeki Bey-
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Sayfa
lorbpyi köyiuüin eski ismi) 32ö, 356,

385
Bk.: Beylerbeyi.

İstendil (Kiklâdlavdau Teııos aciasımıı
Türkçe ismi) 419, 477
Bk.: 'C. 2.

İstene —  Bk.: Istone.
İstirya /  Styrie —  131, 132, 1.35, 241 

Bk.: C. 2.
İstiya /  tstiye =  Sitia (Girid’in şi- 

ınâli-şarkî sâlülinde eski kazâ 
merkezi) 416

İstone (Ukrayna’da Osmaııhlarııı İş
lene dedikleri eski kale) 443 

İstoni-i-Belgracl/İstolni-Belgrad (Ma
caristan’da Almanların Stııhlvv’eis' 
/enbnrg ve Mar-arların Szekesfe" , 
hervar dedikleri şelıir) 133, 190, 209,

211, 213,’ 214, 221, 2.53, 466 
Bk.: C. 2.

İstranca (Balkanlardan ayrılıp Ça
talca hizasına kadar Karadeniz 
sahil boynnda uzanan dağ silsilesi) 155 

İsveç —  Bk.: “Devlet, millet” eedveli. 
İtalya — 146, 295
femir (Vilâyet merkezi) 363, 419, 476, 477 

Bk.: C. 1.
İzmit (Vilâyet merkezi: Eski Osmanlı

menbâlarında İznikmid denir) 19, 125, 
339, 340. 343, 357, 362, 383, 390,

414, 485
Bk.: C. 1.

İzmit-körfezi —  118, 119
Bk.: C. 1.

İzvanca — Bk.: Zwanic.
İzvança — Bk.: Zorawno.
İzvornik /  Swornik (Bosna’<!a san-

eak-merkezi) 127, 466
Bk.: C. 1.

Jassy —  Bk.: Yaş,
Jasio'vviec /  Yazlo^lcz (Lehistan’da 

OsmanlIların Yazlavitse dedikleri 
kale) 441

Jenoe (Macaristan’da Osmanlüarııı
Yanova dedikleri kale) 243, 424, 429,

430, 474
Bk.: C. 2.

Sayfa
Jitva-bcğazı —  Bk.: Zsitva-torok.
Jora — Bk.: Kabur /  Kabir.

K

Kâ’be (Mekke’de İslâm kıblesi) 77, 253, 
254, 295, 298, 299 

Bk.: Beyt-Ullâh-il-Harâın, Hace, 
Hicaz, Mekke ve Medine.

Kabala (Errân’m eski merkezi : Şa" 
mahı’nın eennbugarbîsindedir; 
Ermeniler Kavalak derler) 60
Bk.: Errân.

Kabur /  Kabir (Ceımbî-Kafkasya’da 
Kanak /  Kanık ırmağı ile birleş
tikten sonra Kür nehrine dökülen 
Jora /  Çora /  lora /  tor ırmağı
na Türklerin verdikleri isim) 24 

Kaçanik (Yugoslavya’da eski Kosova 
vilâyet merkezi olan Üsküp şeh
rinin 35 kilometre şimâligarbîsiır 
de Şar dağıyla Karadağ arasın
daki boğaz ve bu boğazın şimal 
medhalinde köy) 468, 469

Kadı-çeşmesi (İstanbul’da sokak) 356 
Kadırga-linaıu (İstanbul’da) 217, 396, 428 

Bk.: C. 1.
Kafkas-dağları —  41
Kafkas/ Kafkasya —  16, 17, 22, 25, 27,

30, .32-34, 37, 41, 45, 47, .51, 52. 60, 
67, 69, 74, 75, 79, 80, 96-98, 103, 140,

254, 258
B k.: Cenubî-Kn fkasya ve Şimâlî- 
Kafkasya.

Kağızman (Kars vilâyetinde kazâ
iHerkezi) 44, 68, 114

Kahire —  107, 225, 253, 296
Bk.; Mısır ve C. 2.

Kahire {Yemen’in er. müstahkem mev- 
kilerinden Behrâmiyye kalesinin 
OsmanlIlardan evvelki ismi) 97
Bk.: C. 2.

Kahkaha (İran’ın en meşhur zindanı
olan kale) 8, 85, 95

Kahlenberg (Avusturya’da Tnna’nın 
sol sahilinde 100 kilometre kadar 
imtidâd ederek Viyana’naı şimâli- 
garbîsine dayanan Kahlenbirge 
dağ silsilesinin “Wienerwal =  Vi- 
yana-ormanı” denilen kısmının
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Sayfa
son çıkıntısı: Osmaııh menbâla- 
linda “Alaman-dağı” denir) 454-456 

Kakheti (Gürcistan’da Kavtlıli kral
lığının şarkında Osmanlılarııı e- 
j-âlet şekline soktukları küçük 
krallık arazisi) 3]
Bk.: “Devlet, millet” eedveli, 

Kal’a-i'-atîk /  Eski-kale (Osınanh dev
rinde yapılan Erivan /  Revan is
tihkâmlarından) 226, 832, 233 
B k.: Kal’a-i-eedîd ve Gözeü-kn' 
lesi.

Kal’a-i-cedîd /  Yeni-kale (Osmanlı 
devrinde yapılan Erivan /  Revan 
tihkâmlarından) 226, 232, 233
Bk.: Kal’a-i'atîk ve Gözett'kulesi. 

Kalaba (Şirvan şehirlerinden) 26
Kalâbriya /  Calabria /  Calabre (İtal

ya’nın cenubugarbîsinde esti Na
poli krallığına âit eyâlet) 103, 295 

Kalabriya —  Bk.: Kalikratya. 
Kalamata-körf ezi (Cennbî-Mora’nın

Messina körfezi) 460
B k.: Koron-körfezi.

Kalikratya (İstanbul vilâyetinde Ça
talca kazâsmın Büyükçeknıec-e na
hiyesinde köy: Xâîmâ tarihinde 
Kalabriya denilen köyün bu olmak 
ihtimâli vardır) 358

Kallo (Macaristan’da kale) 8. 427
Kalokitya —  Bk.: Kolokitya.
Kalugeran (Rumanya’da Bükre^in 4

mil mesâfesinde boğaz) 151, 152 
Karaaniçe —  Bk.: Kaminiek,
Kamenetz —  B k.: Kaminiek,
Kamieniec —  Bk.: Kaminiek.
Kami'niec —  Bk.: Kaminiek. 
KaJniniec-Podolsk /  Podolski —  Bk.: 

Kaminiek.
Kaminvıek /  Kamieniec /  Kamenetz /  

Kaminiec (Rusyada Podolya eyâ
letinin merkezi olan müstahkem 
mevki: Evvelce Lehistan krallığı
na âit olan bu şehre Osmanlı men- 
bâlaıinda “Kamaniçe” denir: Gnrj) 
menbâlarında “Kamiııiep PodoLs- 
ki” ve “Kamenetz imlâlai'i da
ha sıktır; bu şehir Hotiniu biraz 
şimâlişarkîsin dedir) 284, 285, 441, 

443, 459, 463, 466, 485
Bk.: Podolya.

Sayfa
Kanak /  Kanık (Cenubî-Kafkasya’da 

Kabur /  Kabir ırmağıyla birleş
tikten sonra Kür nehrine dökülen 
Alazan /  Alasaiı suyuna Türkle- 
riu verdikleri isim) 24, 25

Kandiya /  Candie (Girid’in en büyük 
şehri ve eski vilâyet merkezi: Bu 
isi,m Arap lıâkimiyyeti devrinde 
konulan “Handak =  Hendek” a- 
dmdan muharreİtir) 397, 402 ' 407, 

413, 41.7, 416, 436-440, 445 
Bk.: C. 2.

Kanije /  Kanice (Macaristan’da şe
hir: Macarlar Xagy-Kanizsa ve 
Almanlar da Gross'Kanisa der
ler) 203 - 207, 209 - 213, 241, 249, 

430, 433, 434, 469
Bk.: C. 2.

Kaniow /  Kanev (Rusya’da Dniepr=
Özü suyu üzei'inde ve Kiyef’in
105 kilometre cenubuşarkısinde 
kasaba) 443

Kapornak (Macaristan’da kale) 343
Bk.: C. 2.

Kaposwar (Macaristan’da Bııdin’in 145 
kilometre cenubuşarkîsinde ve 
Kapos nehri üzerinde Türklerin 
Kapoşvar dedikleri kasaba) 462

Kapoşvar —  Bk.: Kaıposvar.
Karaağaç (İsparta vilâyetinde Şarkî- 

Karaağaç, yahut Denizli vilâye
tinde şimdi Acıpayam denilen 
Garbî-Karağaç kazâ merkezi) 363 

Kara'Ardahan — Bk.: Ardahan.
Karabağ (Azerbaycan’da orta Aras

şimalinde eski sancak ve kışlak) 25,
27, 61, 64, 102, 109, 111, 117, 226,

233, 333
Bk,: Errân ve C. 2.

Kara-biber çiftliği' (Uzunkö]>rü civâ-
rında) 445

Kara-Boğdan —  Bk.: Boğdan.
Kara-burnn (İzmir-körfezi medhaliniıı 

garbindeki burun ve bu burnun 
bulunduğu yarımada) 477

Karacadağ /  Karadağ (tran -Âzerbay-
canında sancak) 24, 117

Karadeniz —  10, 15, 17, 27, 41, 47, 103,
148, 260, 266, 267, 282, 289, 315, 331,
333, 359, 371, 389, 444, 479, 483,

485, 486
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Sayfa
Bk.: C. 2.

Karadeniz-boğazı (Umumiyetle Istan- 
bul-boğazı mânâsına gelen bu tâ
bir bâzan da Boğaziçi’nin Kara
deniz medhali mânâsına kullanılır) 331 
Bk.; Boğaz /  Boğaziçi,

Kara-dere (İran Âzerbaycanındaki 
Çaldıran sahrâsiyle Hey şelıri a- 
rasında konak) 83

Karagümrük (İstanbul’da mahalle) 262,
297

Kara-Harman (Runıanya’da, Kösten
ce şehrinin şimalinde kasaba) 333 

Kara-Hasan;gedi'ği (Giresun vilâyeti
nin Şebin-Karahisar /  Şarkî-Ka- 
rahisar kazasında) 252

Karahisar —  Bk.: garkî-Karahisar. 
Karaman (Konya vilâyetinde kazâ

merkezi) 249
Bk.: C. 1.

Karaman eyâleti (Konya beylerbeyli
ği) 17, 45, 95, 104,^166, 167, 195, 250- 
252, 256, 285, 286, 329, 333, 355, 363,

368
Bk.: C. 1.

Karası (Balıkesir vilâyetinin eski is
mi) ‘ 331, 332 
Bk.: C, 1.

Karasu (Kayseri’nin şinıâliıulon geçip 
Kızılırmağa dökülen nehir; Eski 
ismi Melas) 331, 336

Karasu-köprüsü (Kayseri’nin şimalin
deki Karasu üzerinde ve şehrin 
4 kilometre şimâligarbî tavafuula 
kötprii: Kayseri - Yozgat yolu ü- 
zerindedir) 331

Karin/Karino —  Bk.: Carin/Carino. 
Karlofça /Carlowitz /  Carlowicz (Yu- 

goslâvya’da, Türklerin Varadin 
dedikleıi Peterwardein şehrinin 15 
kilometre eeımbuaar'kîsinde ve Tu- 
na’nın sağ sâhilinde 1110 =  1699 
sulhiyle meşhur kasaba: Osmaıılı 
menbâlarıııda Karloviçe imlâsına 
da tesadüf edilir) 472, 482-487

Karloviçe —  Bk'.: Karlofça.
Karnı-yarık (Erivan /  Revan’ın şi- 

mâligarbîsindeki Karnı-yank da
ğında kale) ‘ 222, 223 

Karpathos —  Bk.: Kerpe.
Kars (Vilâyet merkezi) 39 - 41, 43-45, 50,

Sayfa
51 55, 56, 68, 69, 76, 104, 109, 233, 
236. 254, 258, 263, 275, 316, 343, 

363, 368, 382, 383
Kars-çayı (Kars’dan geçip Arpaçay’a 

dökülen ırmak: Eski ismi Akhu- 
rean’dir) 44

Karthli (Osmaıılı istilâsında vilâyet 
hâline gelen Şarkî-Güreistan kral
lığı : Merkezi Tiflis şehridir) 27 
Bk.: “Devlet, millet” eedveli.

Kaschau /  Kassa (Macaristan’da es
kiden Yukarı-Maearistan=Oi'ta- 
İVEaoar krallığının payitahtı olan 
müstahkem şehir: Budin’in 156 
kilometre şimâlişarkîsindedir; Os' 
nıanh menbâlarında “Kaşa” de
nir) 450, 451

Kasımpaşa (İstanbul halicinde Ter-
sânenin bulunduğu mahalle) 12
Bk.: C. 1 ve 2.

Kasr-rCedîd —  Bk,: Kah-köşkü.

Kasr-ı-Şîrîn (İran’da kasaba: Şimdi
ki Türk - İran hududunu tesbit 
eden 1049 — 1639 muâhedesiyle 
meşhurdur) 384
Bk.’: C, 2.

Kassa —  Bk.: Kaschau.
Kastamonu (Vilâyet merkezi) 23, 78-82,

98
Bk.: C. 1.

Kaşa —  Bk.: Kaschau. .
Kâşân (Irâk-ı-Aeem şehirlerinden) 85 

'B k .: C. 2.
Kavala —  438

Bk.: C. 1.
Kayseriyye —  Bk,: Kayseri.
Kayseri' (Vilâyet merkezi: Eski men- 

bâlarda Kayseriyye şekli de kul
lanılır) 19, 107, *204, 208, 265, 331,

362, 363, 390
Bk.: C. 1.

Kazan (Rusya’da eskiden bir hanlık
merkezi olan şehir) 10, 16, 447
Bk.: C. 2. *

Kazıklı (İz,mit’den ötede gösterilen bir 
konak yeri: Oralarda böyle köy 
mevcud olmadığına göre. Derin- 
ce’nin karşısında ve Gölcük bur
nunun 3 kilometre şarkındaki Ka'
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Sayfa
zıklı olmak ihtimâli vardır; fa
kat burası yol'üstü deö'iklir) 357 

Kâzımiyye (Bağdad’ın 7 kilometre 
kadar şimâligarbîsinde ve Diele’ '
İlin sağ sahilinden biraz içerde ‘‘İ- 
mâm-Mûsâ Kâzım” ın muhteşem 
türbesinden dolayı bu isimle anı
lan kasaba; Siimıîler için İmâm-r 
A ’zanı Hazretlerinin türbesinden 
dolayı “’A'zamiyye” .mukaddes o!' 
dıığu g’ibi, Siîler için de Kâzımiy 
ye aynı kudsiyeti hâizdir; son 
Osmanlı tê 3kilâtımla kaza mer
kezi olan bu kasaba eski Osmanh 
menbâlarında “İmâm-ifûsâ tür
besi” ismiyle anılır) 375, 380, 381 

Kaızova /Kaz-âbâd —
Bk.; C. 2.

Kazvin (İran’da Ratavîlerin Tebrv.’-
den sonraki payitahtı) 8, 14, 32 - 35, 
38, 45, 85, 109, 114, 223. 257, 346, 347 

Keçivan (Kars vilâyetinde Kağızman 
kazasının Kötek nâhiyesiıule köy 
vo eski kale) 44

Kefe (Kırımda liman: Osmanh dev
linde sancak ve eyâlet merkezi 
ittihâz edilmiştir) 33, 42, 60. 61, 64, 
66, 69-71, 73, 78'80, 92, 98, 330, 339,

479
Bk.: C. 1.

Kekkoe (Macaristan’da kasaba) 131 
Keleş (İzmit-körfezi’ne dökülen dere) 118 
Kemendvar (Macaristan’da kasaba) 434 

İkinci cilt eedvelinde Koermend' 
var maddesine de bk.

Kerbelâ (Irak’da şehir) 125
Bk.: C. 2.

Kerç {Kırım’ın şarkında ve aynı i' 
simdeki boğazın gar]j sâhilinde 
şehir: Eski isimleri Panticapaeun:, 
Bosporus /  Vosvor) 70

Kerç-b'oğazı (Karadeniz’le Azak-de'
nizi arasındaki Yenikale'boğazı) 69.

70, 487
Kercaztez /  Keresztez-mezoe —  Bk.: 

Haç-ova.
Kerkük (Irak’da eski Şehir-i-Zur san

cak ve eyâletinin muahhar mer
kezi) 328, .333, 3.35, 337, 488 

Bk.: Şelır-i'Zûr ve C. 2.

Sayfa
Kerman (İran’ın eenubuşarkîsinde e-

yâlet) 85
Kerpe -Karpathos /  Skarpantho (Gi-

rid’-n şimâlişarkîsinde ada) 393 
Kesi (Kayseri vilâyeti merkez kaza

sında İlâhiye) 107 
Keşiş-ham (Erzincan civarında) 365 
Khonod —  Bk.: Onod.
Khopik /  Hopik (Erzurum vilâyetin

de Hasankale /  Pasinler kazâsı- 
nm Aşağı-Pasin nâhiyesinde köy) 21 

Khotin —  Bk.: Hotin,
Khram (Gürcistan’ın cenubundaki 

Sonıkhith mıntıkasında Kür neh
rine dökülen çay) 76 

Kıbrıs (Akdeniz’in en büyük adala
rından : Yunanlılar Kypros, Lâ- 
t inler Cyprus, Fraıısızlar Clıyıpre 
derler) ' 12, 14, 47, 48, 55 
Bk.: C. 1.

Kılıc-Ali Paşa türbesi (Toŷ hâne câ-
miinde) 104

Kılıç-burnu —  Bk.: Capo-Spatha.
Kıpçak (Osmanlı menbâlarında umu-

.nıiyetle Beşt-i-Kıpçak denir) 33, 78 
Bk.: C. 2.

Kırım —  9, 10, 17, 27, 31, 35, 37, 38, 41,
42, 46, 57, 60, 69, 70, 73, 74, 78-81, 
98, 121, 170, 196, 260, 266, 267, 285,
329, 330, 350, 370, 386, 432, 463, 485,

487
“Devlet, millet” eedvelinde Kı- 
rım-lıanhğı maddesiyle C. 1 e de 
bk.

Kırk-çeşme (İstanbul’da mahalle) 125 
Kırşehir (Vilâyet merkezi) 248, 252. 414 

Bk.: C. 1.
Kız-adası —  B k.: Csepel.
Kızılağaç (Hazar denizinin garp sahi

linde Baku’ya tâbi kasaba) 51 
Kızıl-deniz —  88 

Bk.: C. 2.
Kızıl-elma — Bk.: Roma.
Kızıl-Kubat (Osmanlı teşkilâtında 

Bau'dad vilâyetinin Hânıkîn ka- 
zâsnıa bağlı nâhiye merkezi: Hâ- 
ıııkîn cenubugarbîsindedir) 382

Kız-kulesi (İstanbul-boğazının Mar
mara tarafındaki deniz feneri) 7 
Bk.: C. 2,

K ’zlar-adası —  Bk.: Csepel.
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Sayfa
Kiev —  Bk.: Kiyef.
Kili —  Bk.: Kilya.
Kilis (Ayıntâb =  Gaziantep vilâyetinde 

kazâ merkezi: Eski ismi Ciliza) 245,
249, 426

Ki'lis —  Bk.; Klis.
Kilise-câmii (Üçüncü Mehmed’in Eğri 

fethinde zafer timsâli olarak eâ- 
miye tahvil edilen büyük kilise) 170 

Kilya /  Kili —  Kilia /  146, 330
Bk.: C. 2.

Kisamo /  Kissamo (Girid’in şimâli- 
garbîsinde ve aynı isimdeki kör
fez sahilinde Hanya sancağına 
tâbi kazâ merkezi) 400

Kiyef /  Kiev (Dniepr =  Özü suyunun 
sağ sâhilinde Rusya’nın eski pâ' 
yıtahtı olan büyük şehir) 449

Kladhisos (Girit’de Hanya şehrinin 
garbinde Akdenize dökülen ır
mak) 396 

Klausenburg (Erdel '=  Transylvania’- 
nın merkezi: Macarlar Kolosvar 
derler) 427 

Klis /  Klisz (Bosna hududunda Os- 
manlılar'm Kilis dedikleri san- 
cak-merkezi) 123, 127, 165, 403, 410,

439
Bk.: C. 2.

Knin /  Tnin (Dalmaçya’da Zara’ııın
66 kilometre şarkında Almanların 
Tinen dedikleri müstahkem mev
ki) 403 

Kobliyan (Ahıska’nm garbinde kazâ) 16 
Kocaeli (İzmit vilâyeti) 118 

Bk.: C. 1.
Koçhisar (Sivas vilâyetinde Hafik

kazâsuiın merkezi) 340
Koçhisar (Mardin vilâyeti merkez ka

zasında nâhiye) 350 
Koermend /  Körmönd (Macaristan’da 

Kaab =  Raba nehri üzerinde 
kasaba) 241 

Koğacı-dede türbesi (İstanbul’un Suk
taııselim mahallesinde) 392

Kolokitya /  Kalokitya (Sakız adasr 
nın şimâlişarkîsinde eskiden Ter
fii denilen liman) 477 

Kumanova /  Kumanovo (Yngoslar- 
ya’da eski Kosova vilâyetinin ka
zâ merkezlerinden: Üsküb’ün 30

Sayfa
kilometre şimâlişarkîsiiıdedir) 468 

Kornom /  Koemoern (Macaristan’da 
Osnıanlılarnı ‘•’Kcmran” dedikleri 
sancak-merkezi: Raab =  Yanık- 
kale civarında Tuna adalarından 
birinde ve Bııdin’in 80 kilometre 
şimâlişarkîsindedir) 128, 136, 137, 

166, 198, 246, 453 
Komran —  Bk.: Komorn.
Konotop (Rusya’nın Çernigof vilâye

tinde ve Çernigof’un 153 kilomet
re garbinde sancak-,merkezi) 426 

Konya (Eski Osmanh teşkilâtında
Karaman vilâyetinin meıkezi) 17, 19, 
73, 195, 245, 249, 250, 344, 351, 362, 

363, 370, 372, 373, 414, 425 
Bk.: C. 1.

Konya-ovası (Eski ismi: Anylos) 331 
Korfu (Yunan adalarından) 3

Bk.: C. 2,
Korintos /  Korinthos (Mora’da Türk- 

leriıı Gûrdüs dedikleri kasaba) 259,
464

Bk,: C. 1.
Koron (Cenubî-Mora’daki Kalamata/ 

Messina'körfezi’nin garp sahilin
de kale) 460 
Bk.: C. 1.

Koron-körfezi (Mor'a’nm cenubundaki 
Kalamata'körfezi: Eski ismi Mes- 
seniacus-sinus) 260
Bk.: Kalamata-körfezi.

Kostantîniyye —  310, 356
Bk.: İstanbul.

Koyun-adaları (İzmir’in garbindeki 
Karaburun’la Sakız adası’nı ayı
ran Sakız-boğazında AvrupalIla
rın Sıpalmatori dedikleri küçük 
adalar grupu) 477, 478

Kojnın-geçidi (Cenubî - Kafkasya’da 
Kül’ nehrine dökülen Kabur/Ka' 
bir ve Kanak /  Kanık suları 
arasındaki Upadar yahut Şırak 
bozkırının Kür tarafındaki geçi
di) 24-26, .30, 31, 33, 34, 50, 51, 97 

Kozan-Sis (Seyhan =  Adana vilâye
tinde kazâ merkezi) 44 
Bk,: C. 1.

Kozludere (İstanbul halicindeki Ka- 
smpaşa mahallesinde Büyük - Pi 
yâle câmiinin bulunduğu cihet) 12
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Sayfa
Köprü (Evvelce Amasya ve şimdi 

Samsun vilâyetinde kazâ merkezi: 
Vezir-Köprüsü ismiyle de anılır; 
eski isimleri: Andrapa, Xeoelaıı- 
dio-polis) 429

Köprülü-türbesi (İstanbul’da, Divan' 
yolunda) 445

Köstence (Rumanya’mn Karadeniz’de
en mühim limanı) 333
B k,: C. 1.

Köstendil (Osmanh devrinde sancak-
merkezi) 61, 206, 321
Bk.: C. 1.

Krakovi /  Cracevie (Lehistan krallığı
nın Varşova’dan evvelki payitah
tı; Lehliler Krako\v derler) 11 

Krîti —  393 
Bk.: Girit.

Kuba (Derbend I— Denıirkajpu’nun 98 
kilometre eenubuşarkîsinde kasa
ba: Diğer ismi Lâyicân) 65 

Kuban (Kafkasya’nın Erbürz/Elbrnz 
dağından çıkıp muhtelif kollara 
ayrılarak Azak'denizi’yle Kara
deniz’e dökülen büyük nehir ve 
bu nehir boyları) 70, 480, 485 

Kûh-i'-Eİbürz —  Bk.: Elbürz.
Kulandane (Lehistan da Osmanlıların

Kulandon dedikleri kale) 441
Kulandon —  Bk.: Kulandane.
Kulp (Kars vilâyetinde kazâ merkezi) 68 
Kulpa (Hırvatistan’da Sava nehrine 

dökülen ırmak: Osmanh menbâ- 
lannda “Nehr'i'Kûpe” denir) 123, 127 

Kum (İran şehirlerinden) 61
Bk.: C. 2.

Kumburnu-kalesi (Çanakkale vilâye
tinin Anadolu yakasında. Boğaz 
medhalinin cenup sahilinde ve 
Seddülbahir istihkâmlaıının tam 
karşısında kale : Bu çıkıntıya 
“Kumkale-bumıı” denir; bundan 
başka bir de Bozcaada’nın tam 
karşısında ve gene Anadolu sahi
linde bir Kumbumu daha vardır) 422 

Kumkapu (İstanbul’da mahalle) 428
Bk,: C. 1.

Kumuk /Kumukh (Dağıstan’da Kazı- 
Kumnk şamhalınm yazlık merke
zi olan kasaba) 29 

Küpe —  B k.: Kulpa.

Sayfa
Kur/Kura —  Bk.; Kür.
Kurşunlu - han (İstanbul’da Darp

hâne civarında) 351 
Kurtkale (Kars vilâyetinin Çıldır ka' 

zâsında nâhiye merkezi: Gürcü 
menbâlarında Mgel-Tzikhe denir) 22 

Kuruçeşme Boğaziçi’nde, Ortaköy’le 
Afnavutköy arasında)

Kuskun-kıran (Van eivârında mevki) 357 
Kutais /  KütaİB (Gürcistan’da Türk- 

lerin “Açuk-baş /  Ba§-açuk” de
dikleri İmerethi krallığının payi
tahtı) 15, 16, 41 

Küçük-Ahmed-Pa§a türbesi (Şamda) 369 
Küçük-Çekmece —  159, 280 

"Bk.! C. 2.
Küçük-Halkalı pınan (İstanbul vilâ

yetinin Bakırköy kazasında, Bü" 
yük-Halkalı’nın üç buçuk kile 
metre ve Küçük - Çekmece’nin 8 
kilometre şimâlişarkîsinde ve ay  
m isimdeki derenin üzerinde
dir) 164 

Küçük-Karaman (İstanbul’da mahal
le) 356 

Küçük-Komran =  Petit-Komom (Ma
caristan’da Serimvar =  Tenikale 
ile Raab =  Yanık’kale arasında 
müstahkem mevki) 434 
Bk.: Komorn.

Küçük-Piyâle mescidi (İstanbul hali
cinin Kasımpaşa mahallesinde 1- 
kinci Selim’in dâmâdı Kajpdan-ı- 
deryâ ve vezir Piyâle Paşa’nın 
hayrâtından olan mescid) 12
Bk.; Büyük-Piyâle-câmii.

Kür =  Kur /  Kura (Cenubî-Kafkas' 
ya’nm Hazar denizine dökülen en 
büyük nehri) 24, 25, 27, 30, 31, 33, 40,
46, 50-52, 56, 57, 67, 68, 76, 98, 105 

Kütahya (Vilâyet merkezi) 18, 213, 242 
Bk,; C. 1.

Kütais —  Bk,: Kutais.

La Canee — Bk.: Hanya.
Lâdik (Evvelce Amasya ve şimdi Sam

sun vilâyetinde kazâ merkezi: Es
ki ismi Laodicea) 370 

Ladjin —  Bk.: Ladyzyn.



ENDEKSLER K R O N O L O J İ 603

Sayfa
Ladyzyn (Ukrayna’da Bug 1= Aksu ü' 

zerinde Osmanlılarm Ladjin de" 
dikleri kale) 443, AU

Lahsâ (Basra-körfezinin şinıâligarbî
sahilinde eski Os.manlı vilâyeti) 40, 43 
Bk.: C. 2,

Lak (Macaristan’da Osmanh meııbâ- 
larmın “Lâve” şeklinde bahset
tikleri kale) 204 

Lânga (İstanbul’da Lânga'bostanlar'ı 
semti)

Lazaretto —  Bk.: San-Lueia.
Lehistan (Lehliler Polska, Almanlar 

Polen, Fransızlar Pologne ve İtal' 
yanlar da Polonia derler: Bugün 
kullandığımız Polonya ismi işte 
bu son şekilden gelir; Osmanlı 
vesikalarında “Lih” ve “Vilâyet-i 
Lih” şekillerine de tesadüf edilir) 9,
11, 173, 263, 266, 267, 278, 280 -
282, 285, 287, 290, 292-295, 298, 300, 
302, 306, 308, 315, 316, .321, 359-361,
424, 426, 440, 442, 443, 446, 458, 

466, 469, 483, 485
Iıeitha —  Bk.; Leyta.
Lemberg —  B k.: Lwow.
Leopol —  Bk.: LwoW.
Lepanto — Bk.: tnebahtı.
Le^encz /Lewenz (iraearistan’da Uj" 

Banya=Könisberg’in 23 kilometre 
cenubunda Macarların Leva ve 
Türklerin Live /  Leve dedikleri 
kasaba) 432

Leyta/Leitha (Avusturya'da, Presburg 
civarında Tuna’ya sağ tarafın" 
dan dökülen nehir) 453

Iıicca/ Likka (Hırvatistan’da Osman
lIların Lika dedikleri sancak-mer- 
kezi) 403

Lika —  Bk.: Licca.
Liman-kalesi' (Girit’de Hanya şehrinin 

şimaligarbîsindeki Aya-Todori a" 
dasınuı limanındaki istihkâm, A- 
şağrkale) 395, 396
Bk.: Turluhı.

Limni (Çanakkale-boğazı .medhalinin 
karşısında ve İmroz’un cenubu' 
garbisinde ada) 421‘423
Bk.: C. 1.

Lippa (Macaristan’da Banat=Tımış- 
var eyâletinde Osmanlılarm Lipva

dedikleri kasaba) 243, 466, 470, 4(8,
479

Bk.: C. 2.
Lipva — Bk.; Liĵ ıpa.
Litroz (İstanbul vilâyetinde Bakırköy 

kazâsınm Mahmutbey nahiyesin
de köy) 155, 156 

Lituanya (Eski Lehistan =  Polonya
krallığı eyâletlerinden) 9, 284

Logosch /  Lugos /  Logoş (Macaris
tan’ın Banat =  Tımışvar eyâletin
de ve Temes nehri üzerinde şe
hir) 424, 478, 479 

Londra /  London (İngiliz pâyıtahtı) 292 
Lor /  Loristan —  117, 374 

Bk.: C. 2.
Lori /  Lone (Gürcistan’da şehir: Bâ

zı menbâlar'da Loru imlâsına da 
tesadüf edilir; bu şelıir Gürcis
tan’ın Daşir vilâyetinde Gürcüle
rin Debeda /  D^bede dedikleri 
Borçalı suyunun sol sâhilinde Peıi" 
bek ve Aktala kasabaları arasın
dadır; Osmanh devrinde eyâlet 
merkezi olmuştur) 76, 77, 105, 254 

Lorraine (Fransa ile Almanya arasın
da ve Fransız hâkimiyyetinde es
ki dükalık ve eyâlet) 205 

Lublin (Lehistan=Polonya krallığının 
vilâyet merkezlerinden: Varşo
va’nın 150 kilometre cenubuşarkî- 
sindedir; kral Sobieski’nin bura
da bir sarayı vardır) 441, 442 

Lugos —  Bk.: Logosch.
Lübnan /  Cebel-Lubnân —  89, 245, 246,

249, 261, 293, 362, 369, 386 
Bk.: C. 2.

Lwow /  Leopol /  Lemberg (Galiçya’ - 
ınn merkezi olan şehir: Evvelce 
Lehistan=Polonya krallığına âit 
olduğu halde sonradan Avustur
ya’ya ilhak edilmiştir; Osmanlı 
menbâlarmda llba /  İlbo /  îlbav 
şekillerinde bahsedilir) 441, 442,

444, 445

M

Macaristan (Osmanlı eyâleti; Budin 
ve Tımışvar beylerbeylikleri ve 
umumiyetle eski Macar krallığı 
arazisi) 46, 107, 146, 151, 153, 155,
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Sayfa
159, 164, 166, 179, 209, 215, 219, 220, 
231, 234, 237-239, 242, 246, 289, 313, 
432, 450, 456-460, 462-468, 478, 482 -

484
Bk.; “Devlet, millet” eedveli. 

Macar-kal’ası (Macaristan’daki Eger =  
Eğri şehrinin iç "kalesine Osmanlı 
ınenbâlaımda verilen isim) 170
Bk.; Nemçe'karası.

Macarsca /  Kakarska /  Makarsa /  
(Dalıuaçya’nın Adriyatik sahilin
de kasaba: tslâvca ismi Mokar) 4(>3,

459
Mağazbert (Kars vilâyetinde KaŞız- 

nıan kazasının Digiır nâhiyesinde 
köy ve eski kale) 44

Mağnisa (Osmanlı devrinde Sarııhan 
vilâyetinin merkezi) 1 - 3, 6, 29, 72,
118, 140, 142, 159, 197, 227, 229, 253,

267, 269, 332, 355, 363
Bk.; C. 1.

Mağrıb (Şimalî'Afrika’nın garp tarai'ı) 449 
Mağrıb-ııl-aksâ —  Bk.: Fas.
Mabaç-kale — Bk.: Tarku.
Mahmûd-âbâd (Şirvan şehirlerinden) 26,

35
Mahmutpaşa (İstanbnrda malıalle ve 

çarşı) 428
Mahmutpaşa camii (İstanbul’da)
Makarsa —  Bk.; Maearsca.
Makarska —  Bk.: Maearsca. 
Makbûl-İbrahim-Paşa sarayı —  Bk.; 

İbrahim-Paşa sarayı.

Maksutlu (Edinip vilâyetinin Uznır
köjprü kazasında nahiye) 380

Malatya (Vilâyet merkezi) 36
Bk.: C. 1.

Malazgird (Mnş vilâyetinde Snitan 
Alp-Avslaıı’ııı Anadolu fethini ve 
Tiirkij-e devletinin te’sisini te'min 
eden büyük ve muhteşem zaferiyle 
meşhur kazâ merkezi; p]ski isim
leri Arganias /  Mantzikiert/Ma- 
navazakert) 456

Malkara (Tekirdağ vilâyetinde kazâ
merkezi) 62, 126, 144'147, 159, 160, 

321, 414, 429
Bk.: C. 1. ve 2.

Malta (Akdeniz’de ada) 12, 103, 209, 258, 
269, 393-395, 398, 404, 438

Sayfa 
Bk.: C. 2.

Maltepe (İstanbul vilâyetinin Kartnl
kazâsı merkez nâhij'esinde köy) 140 
Bk.; C. 1.

Manyas-gölü (Bahkesir=Karası vilâ
yetinde göl: Eski ismi Aphnitis) 250 

Marand —  Bk.: Merend.
Maraş /Mer’aş (Eski Osmanlı teşki

lâtında Dalgadır vilâyetinin mer
kezi) 17, 19, 22, 25, 40, 42, 43, 96, 133, 
138,213, 219, 251, 263, 265, 316, 321 
Bk.: C. 1.

Mardin (Vilâyet merkezi) 326, 327, 328,
350

Bk.; C. 2.
Mannca (Amasya vilâyetinin Merzifon 

kazâsı merkez nâhiyesinde köy ; 
Merzifonhı Kara-Mustafa Paşa 
bu köydendir) 445

Maria-Enzes'rdorf (Avusturya’da ve 
Viyana’nın cenubugarbîsinde ma
nastırı ve şatosuyla meshnr bir 
köy) 185

Marmara-denizi — 358
Bk.: C. 1.

Maros /  Maroş (Efdel=Transylvaaia’- 
dan çıkıp Macaristan’ın Szegodin 
şehri ününde Theisz =  Tisa nehri
ne dökülen ırmak) 184. 187 

Marton (Macaristan’da Maros boyun
da kale) 184 

Maşaveri (Gürcistan’ın cenubundaki 
Somkhit mıntıkasında Kür neh
rine dökülen Khran çayına 
sağdan karışan su) 76 

Mâzenderân (İran’ın şinıâlinde eyâlet) 38 
Medîne (Hicaz’da Revza-i-Mutahlıa-

ra'nın bulunduğu mukaddes şehir) 202 
Bk.: r. 1.

Medînet-ül-uşşâk (Kaîmâ’nm Kino))
şehrine verdiği isim) 260
B !;.: Sir.o;'- 

Megrek (Kars vilâj'etinde Göle kazâ-
sının merkez nâhiyesinde köy) 21 

Megyes /Medgyes /  Mediasch (Er 
del =  Transylvania’da saneak-mov' 
kezi: Karlsburg’un 61 kilometre 
şimâlişavkîsindedir) 430

Mekke (Hicaz’ın merkezi; İslâm Kâ’- 
.besinin bulunduğu mukaddes şe
hir) İ3, 202, 277, 297, 393
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Sayfa
Bk.: Haco, Hicaz, Medîne ve C.
1, T O  2.

Memleketeyn (Rnmanya devletinin te
şekkülünde esas olan iki voyvo
dalık)
Bk.: Eflâk, Boğdan ve “Devlet, 
millet” eedveli.

Mendeli (Bağdad’m 115 kilometve şi‘ 
nıâlişaAîsinde ve İran hududu 
civârında eski Osmanlı kaza mer
kezi : Ahâlisinin ekserisi Türk’- 
dür) 379

Menteşe (Muğla vilâyetinin eski ismi) 252 
Bk.: C. 1.

Merâga — 226
Bk.: C. 2.- 

Merbile —  Bk.: Mirabelle.
Mercan-çarşısı (İstanbul’da) 486
Merc-i-Dâbık —  107

Bk.: C. 2.
Mercoeur (Fransa’da Tulle şehrinin 

4.3 kilometre eenubuşarkîsinde nâ' 
hiye merkezi) 205

Merend /  Marand (İTan-Â/erbayea- 
nında ve Tebriz’in şimâligarbîsin- 
de kasaba) 83

Merv (Orta-Asya’nın şimdi Türkme
nistan denilen kısmında Hora
san’ın eski merkezi olan meş' 
hur şehir) 222

Merzifon (Amasya vilâyetinde kazâ
merkezi) 445, 473
Bk.: C. 1.

Messina —  178
Bk.: C. 2,

Meşelik —  Bk.: Samukha.
Meşhed —  222, 233

Bk.: C. 2.
Meşhed-i-Ali —  B k,: Necef.
Mgel-Tzikhe — Bk.: Kurtkale.
Mısır /  Mısr (Eski Osmanlı eyâleti) 88,

89, 97, 100, 137, 143, 144, 163, 225, 
231, 234, 253, 261, 290, 292, 296, 
313, 322, 323, 340, 342, 375, 376, 389,

393, 416, 418, 419, 426 
Bk.: Kahire ve C. 1.

Mısır-çarşısı (İstanbul’da eskiden
“Yeni'çarşı” denilen kapalı earş) 470 

Mi'marSinan türbesi (İstanbul’da, 
Koca'Sinan’n en ’̂üzel eseri olaıı 
SülejTnâniye camiinde) 107

Sayfa
Midilli (Ada) 332, 356

Bk.: C. 1.
Mihaliç /  Ml'halıç (Bursa vilâyetinde 

Karacabey kazâ merke?,inin eski 
ismi) 250, 413
Bk.: C. 1.

Mihnet-depesi /  Tepesi (Ceuubî-Kaf- 
kasya’da, şimdiki Sovyet Ermeni 
eumlıuriyetiııin merkezi olan Re
van/Erivan şehri civârında tepe) 227 

Mihriban (İran’da eski bir kale: Os- 
manlı hududundaki Şehr'i-Zûr 
kalesiyle Hemedan şehrinin orta
sında ve her ikisine de sekizer 
konak mesâfede bulunan Haşan- 
âbâd yolu üzerindedir) 345, 346, 369 

Mihrimâh-Sultan camii (İstanbul’da, 
Edirne-kapusunda Kanuııi’nin kı
zı Mihrimâh-Sultan’ııı yaptırdığı 
câmi: “Edirne-kapıısu enmii” is
miyle de anılır) 13 

Mihrimâh-Sultan camii — B k.: Iskele- 
câmii.

Milapotome —  Bk,: Milapotamo.
Mile /  Milos —  Bk.: Değirmenlik. 
Milopotamo (Girid’in şimâlinde ve 

Resmo’nun 2-3 kilometre şarkın
da Türklerin “Servi-kalesi/Selvi- 
kalesi” dedikleri müstahkem mev
ki : Osmanlı menbâlarında bu isim 
Milapotome ve Pelopotome tahrif
lerine uğramaktadır) 402 

Mingrel —  488 
Bk.: “Devlet, millet” eedveli. 

Mirabelle /  Mirabella (Girid’in şimâ- 
lişarkîsinde ve aynı isimdeki ka- 
zâda Osmanlı menbâlarının Mer- 
bile ve Mirable şyibi tahriflerle 
bahsettikleri kale) 403 

Mirablo —  Bk,: Mirabello,
Mirgün —  Bk,: Emirgân.- 
Mistra (Mora’da Osm_anlılaıin Spar- 

ta’dan muharref olarak İsparta 
dedikleri kasaba) 464
Bk.: C. 1.

Modon (Mora’nın cenubugarbî sahilin
de kale ve iskele: Osmanlı men- 
bâlaıinda Moton imlâsına da te

sadüf edilir) 461 
Bk.: C. ].
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Sayfa
Moğan /  Muğan (İran-Âzerbayeaııur

da şehir) 24
Moggers (Macaristan’da Raab =  Raba 

nehrinin sol sahilinde ve Saint- 
Gotthard’ın karşısında köy) 434 

Mohaç (Macaristan’da Kanunî Sultan 
Süleyman’ın zaferiyle meşhur 
sahra) 107, 132, 176, 211, 214, 462 
Bk.: C. 2.

Mokar —  Bk.: Macarsea.
Mcidava /  Moldavia —  Bk.: Boğdan. 
Molla-Gûrânî (İstanbul’da mahalle) 428 
Molla-Grûrânî çarşısı (İstanbul’da, ay

nı isimdeki mahallede) 356
Moila-Hasan ırmağı (Şirvan’da) 35
Monemvasia (Mora’mıı cenubundaki 

Minoa adası üzerinde Türklerin 
Benefşe dedikleri kasaba) 436
Bk.: C. 1.

Mora (Yunanistan’ın cenubundaki ya"
yanmada) 76, 260, 330, 48.5, 460,

461, 464, 483, 484 
B k,: Cenubî-Mora ve C. 1. ve 2. 

Morava (Yugoslavya’da Tuna'ya dö
külen ırmak) 165, 468 

Moravya /  Moravie (Avusturya’nın 
Tuna havzasında eyâlet: Merkezi 
Brünn şehridir) 432 

Morawich (Macaristan’ın Banat—Tı- 
mışvar eyâletinde Türklerin. M c  
revik dedikleri palanka) 480 

Morevik —  Bk.: Morawieh.
MoriczM'da (Macaristan’da kale) 453 
Moskova (Rusya’nın merkezi) 9, 137 
Moton —  Bk.: Modon.
Mudanya (Bursa vilâyetinde kazâ

merkezi ve iskele) 6, 142, 314
Bk.: C. 1.

Munkacz /  Munkacs (Macaristan’da 
Beregh'Szasz’ın 21 kilometre şi- 
mâlinde kasaba) 466

Musapaşa-câmii (Hanya’nın fethinde 
Serdar'Müşaviri vaziyetinde bu' 
lunaıı vezir Koca-Musa Paşa nâ
mına câmiye tahvil edilmiş olan 
San'Sava kilisesi) 398

Musapaşa-palankası (Yugoslâvya’da 
Pirot =  Şehir-köy/Şarköy ve Niş 
arasında palanka) 469

Mustafapaşa-çarşısı (İstanbul’da) 356 
Mustafapaşa-köprüsü — Bk.: Cisr-i-

403,
459

Sayfa
Mustaf apaşa.

Musul (Irak’da eski Osnıanlı vilâyet 
merkezi) 328, 333, 335, 344, 348-351,

369, 370, 374, 376, 380, 381, 384 
Muş (Vilâyet merkezi) 337

Bk.: C. 2.
N

Nadin /  Nadino (Dalmaçj^a’da kale)

Nagy-Kanisza —  Bk,: Kani.je,
NagyVarda (Macaristan’da Budin’in 

311 kilometre şarkında müstah
kem mevki: Almanlar Gro3s-"\Yar- 
dein, Omanlılar Varad /  Varat 
derler) 186 - 191, 193, 427, 428, 

Nahcivan —  24, 34-36, 76, 110, 121,
224, 226, 233, 236, 264,

Bk.: C. 1.
Nakşa (Kiklâdlardan Naxos adası)

227,
Bk.: C. 1 ve 2.

Napoli —
Bk.: C. 2.

Napoli di Romanla —  Bk.: Anabolu. 
Narenta (Bosna’dan çıkıp Dalmaçya’- 

da Adriyatik denizine dökülen 
nehir: Islâvca ismi Opuz)

Nârin-kale /  Nann-kale (Kars vilâyet 
merkezinin Osmaulı devrindeki 
iç-kalesi)

Nârin-kale /  Nann-kale (Bağdad’ ın 
iç-kalesi)

Naupaktos —  Bk.: İnebahtı.
Nauplion —  Bk.: Anabolu.
Navarin (Mora’nın cenubııgarbî sahi

linde liman: Osmanlı menbâla- 
rıda “Avarin” vesâir birtakım tah 
riflere tesadüf edilir) 260, 395,
Bk.: C. 1 ve 2.

Naxos —  Bk,: Nakşa,
Nâyân (Tebriz’in şimâlinden geçen 

gûr'âb/Telhrûd =  Acı-çay/Acı- 
su boylarındaki mevki)

Nazarta — Bk.: San-Lucia.
Necef (Irak’da eski Osmanlı kazâ mer

kezi: “Meşhed-i'Ali” ismiyle de 
anılır) 327, 328, 334, 335,
Bk.: C. 2.

Neheng (Tebriz’in dört fersah mesa
fesinde Neheng-deresi) 92, 93,

430
223,
266

179,
416

247

475

44

327

461

99

345

178
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Sayfa
Nehr-i-Kûpe — Bk.: Kulpa.
Nehr-i-Temeş — Bk.: Temes.
Neitra /  Neutra (Macaristan’da, Bu‘ 

din’in 130 kilometre şimâligarbî- 
siııde ve aynı isimdeki nehir üze' 
rinde Macarların Nyitra dedik' 
leri sancak-merkezi) 432, 433

Neitra /  Neutra (Macaristan’da Bu‘ 
din’in 130 kilometre şinıâligarbî’ 
sinde bninnan aynı isimdeki san' 
cak'iner'kezinden geçen ırmak; 
Macarlar Nyitra derler) 198, 431

Nemçe (Osmanlı menbâlannda Avus' 
turya mânâsına kullanılan tâbir: 
Macareadan geçmiştir) 128, 161, 173, 
177, 189, 194, 237, 261, 431, 436,

462, 480 
Bn cedvelde Avusturya maddesiy
le “Devlet, millet” cedvelinde 
Nemçe ve Avusturya maddelerine 
de bk,

Nemçe-karası (Macaristan’da Eger =
Eğri şehrinin dış-kalesine Osman'
İl menbâlannda verilen isim) 169, 170 
B k.: Maear-kal’ası.

Neagrad — 131
İkinci ciltte Noygrad maddesine 
de bk.

Neuhausel —  Bk.; Ujvar.
Neutra —  Bk.: ÎSTeitra.
Nif (İzmir vilâyetinde şimdi “Kemal'

paşa” denilen kazâ merkezi) 248
Niğbolu (Bulgaristan’ın şimâlinde ka

saba : Osmanlı devrinde sancak- 
merkezidir) 21, 139, 151, 188, 243,

278, 479
Bk.: C. 1 ve 2.

Niğde (Vilâyet merkezi) 322, 370, 414 
Bk.: C. 1.

Nihâvend (Irâk'i-Acem’de ve Heme' 
dan’ın 60 kilometre cenubunda 
kasaba) 117, 121

Niş (Yugoslavya’da şehir) 165, 463, 466,
468, 470

Bk.: C. 1.
Niyâz-âbâd (Şirvan’ın Şâbûrân/gab'

ran nehri civarında ova) 64 - 66
Novigrad /  Novegradi (Dalmaçya’da, 

Zara’nın 27 kilometre şarkında ve 
aynı isimdeki körfez sâhilinde 
kale) 403, 432, 435

Sayfa
Nusret-Kerman (Dııiepr =  Özü boyuu'

da kale) 485

0-Arad (Macaristan’ın Banat =  Tı- 
mışvar eyâletinde ve Maros neh
rinin sağ sâhilinde Almanların 
Alt-Arad ve Türkleriiı Arad de
dikleri Eski'Ar'ad şehri: Yeni' 
Arad bunun karşısmdadır) 187
Bk.: Uy'Arad ve İkinci ciltte 
Arad.

0-Buda — B k,: Eski Budin.
Ocsakow — Bk.: Özü.
Odun-kapusu (İstanbul sûrunun Ha

liç tarafındaki kapularından: Es
ki ismi Druiıgarion'Vigale) 201 

Olasch (Macaristan’ın Banat =  Tınıış- 
var eyâletinde ve Bega nehri bo- 
j’unda kale) 480 

Oltu (Erzurum vilâyetinde kazâ mer
kezi) 19, 23 

Onod (Yukaıi ' Macaristan =  Orta' 
Macar arazisinde, Eger=Eğri ka' 
leşinin şimâlişarkîsinde ve Sa.io 
nehri üzerinde kale: Osmanlı 
menbâlannda Khonod denir) 45Î 

Orak-adası (İzmir vilâyetindeki Eski'
Foça sahilinin karşısındaki küçük 
ada) 477

Ordra (Hırvatistan’da Kulpa nehrine
dökülen ırmak) 128

Ordubâd (İran-Âzerbaycamnda eski
bir kasaba ve kale) 226

Or-kapu —  Bk.: Perekop.
Orsova (Eumanya’da Tuna’nm sol sâ

hilinde ve Demir-kapu geçidinin 
üst tarafında Osmanlılann İi’şeve/ 
Orsova dedikleri kasaba: Bunun 
karşısında ve Tuna üzerinde bir 
adada aynı isimde bir de kale 
varduf) 467, 468,

Orşova —  Bk.: Orsova.
Orta-Anadolu —  55, 242, 414

Bk.: Anadolu ve Şarkî'Anadolu.
Orta-Asya —  17
Orta-Avrupa —  11, 65

B k.: Avrupa.
Orta-câmi (İstanbul’da Yeııiçeri'oda' 

larmııı ortasındaki Yeniçeri câ'
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Sayfa
,mii: Kaıımıî devrinde yapılmış
tır) 306-308, 310, 311, 318, 320* 3ÖC,

408, 409
Orta-kapu —  1

Bk.; Bâb-iis-Selâm.
Orta-kapu (Kars’da mahalle) 43
Orta'Macar (Osmanlı lıâkiıuiyyeti 

devrinde Avnstun'a işgalinde bu
lunan ve nihayet Türk himaye
sinde ayrı bir krallık hâline geti" 
rilen şimâl ve şimâligarbî taraf
larındaki Yukari'Macaristan a- 
razisi) 237, 238, 243, 259, 278, 450- 

452, 458, 464, 466, 481, 485 
B k.; “Devlet, millet’ ’ pedveli. 

Oruç'ovası (Neresi olduğu kat'î suret
te mâlûm değildir: Seyhan=Ada
na vilâyetindeki Kadirli kazâüi 
merkez nahiyesinde bir Oruç-Bey 
köj'ü, yahut Antep merkez kaza
sının Ağea-koyunlu nahiyesinde 
bir Oruş/Üruş köyü vardır; l)irin- 
ci ihtimâl daha kuvvetlidir. Bun- 
lai'daıı başka bir de Haleb’in ee- 
ııubugarbîsinde ve Edlijp’le Cisr- 
üş-Şuûr arasında bir “Ürûc/Omç” 
ovası varsa da, harekâtın cereyan 
tarzına nazaran Osmanlı menbâ- 
larında bahsi geçen Ornç-ovası- 
nın orası olması lâzımgelir) 249, 261,

316
Osek —  B k.: Essek /  Eszek.
Osmanlı (Edime vilâyeti merkez ka

zasının Havza /  Hafza nâhiye- 
sinde köy) 446

Ostrovız (Dalmaçya’da kale) 459
Cstrovo-G-iganlija (Sava nehri üzerin

de ve Belgrad civarında Çingene- 
adası) 466

Otluk-beli —  67
Bk.: C. 1.

Ovar —  Bk.: Altenburg.

ö

Özdemir-oğİTi türbesi (Diyarbekir’de 
Kafkasya ve Azerbaycan fâtihi 
Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Özdemir-oğlu Osman Paşa’nın tür
besi) 98 

Özü /  O c s a k o w  (Dniepr=^Özü /  Ekşi-

Sayfa
su ırmağının Karadeniz’e dökül
düğü noktada ve şimdi Eus top
rağında eski Türk kalesi: Osman- 
lı idaresinde bir eyâlet merkezi o- 
lan bu şehre Kara-kerman ve Uzun- 
kale isimleri de verilmiştir) 277, 285,
330, 353, 359, 370, 372. 389, 441, 487 

Ö3Ü-suyu —  Bk.: Dniepr.

Paliçe —  Bk.: Pawolocza.
Palota (Osmanlı menbâlarmda “Palo" 

ta” denilen Macar kalesi) 130 -132,
189, 241

Bk.: C. 2.
Pancsova (Yugoslâvya’da, Belgrad'ın 

şimâlişarkîsinde, Tuna’nın öte ya
kasında, Temes nehri üzerinde ve 
Tımışvar’ın 100 kilometre cenu- 
bugarbîsinde bulunan Pançevo ka
sabasının bulunduğu ova: Osmanlı 
menbâlarmda “Pançova sahrâsı” 
denilen bu sâhil, ordunun Tunış- 
var’a gitmek için geçtiği yakadır) 478 

Pançova-salırâs! —  Bk. :Panesova.
Papa (Macaristan’da Türklerin “Bes- 

pirem” dedikleri Veszprem şehri
nin 53 kilometre şimâligarbîsinde 
müstahkem mevki) 136, 189, 453

Paris (Fransa hükümet merkezi) 11, 292 
Parkany — Bk.: Ciğer-delen. 
Parmak-kapn (İstanbul halicinde, Un- 

kaıpan kapusuyla Cibâli kapusu 
arasında) ' 162, 368, 414

Parthenon (Atina’daki Akropol’de es
ki Yunanlıların güzelliğiyle meş
hur bir ma’bedi; Tezyinatı Fid- 
yas’ın eseridir) 464

Pasinler (Eski Pasin sancağı: Şimdi 
Erzurum vilâyetinde kazâdır; 
merkezi Hasankale’dir) 361
Bk.: Hasankale ve C. 2.

Pasin-ovası —  50
Bk.: Hasankale, Pasinler ve Bi
rinci cilt cedvelinde Pasin.

Paşa-çayın (Edirne civarında) 440
Paşa-kapusu (Sadâret dâiresi: Bâb-ı-

Âlî’nin eski ismi) 409
Bk.: Bâb-ı-Âlî.
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Sayfi.
Patras (Mora’nın şimâligar'bî sâlıilin- 

de OsmanlIların Balyabadra do- 
dikleri şehir) 464
Bk.: C. 1 ve 2.

Pa^olocza (Ukrayna’da Osmanlı mü
elliflerinin Paliçe dedikleri nıüs- 
tahkem mevki) 44ö

Payas (İskendefun-körfezinde) 344
Bk.: C. 1.

Pecs (Macaristan’da Almanların Fünf' 
kirolıen ve Türklerin de Peçuy 
dedikleri şehir) 184, 203, 206, 211, 

212, 232. 462
Bk.: C. 2.

Peçuy —  Bk.: Pecs.
Peleske —  Bk.: Poeloske.
Pelopotome —  Bk.: Milopotaıno.
Penbek /  Pambak (Güreistan’ın eski 

Daşir vilâyetinde Debeda =  Bor'- 
çalı snynnıın başında kasaba ve 
dağ) 76

Pendik — 115
Bk.: C. 1.

Perekop (Kırım’ın şimalindeki berza
hın üstünde Tatarların Ur /  Or- 
kapnsn dedikleri müstahkem mev
ki) 467, 484 

Perepetre —  Bk.: G-iropetra. 
Pertev-paşa-konağı /  sarayı (İstan

bul’da Vefa meydanında) 74, 116 
Peşte (Budin’in karşısında) 129, 189, 190, 

 ̂ 196, 198, 214-218, 220-222, 224, 235, 
236, 239, 451, 458 

Bk.: Bndin ve C. 2.
Peterslıurg (Çarlık devrinde Knsya'- 

nın son payitahtı: Gene o devirde 
Petrograd denildikten sonra niha
yet Leningrad ismini almıştır) 36 

Petervaradin /  Varadin (Macaristan’
da şehir) 166, 167, 180, 463, 466, 472, 

475, 480, 481, 484
Bk.: C. 1.

Petit-Komorn —  B k.: Küçük-Komr'an. 
Petrina /  Petrinia (Hırvatistan’da

Kulpa nehrine dökülen ırmak) 123 
Petrina /  Petrinia (Hıı-\-atistan’da 

Agr'am /  Zagreb’in 66 kilometre 
eemıbnşarkîsinde ve aynı isimde
ki snymı Kulpa nehrine dökiildü- 
5'ü noktada kale; 1000 =  1592 de 
kurulduğu için Osmanlılar “Yeni-

Sayfa
hisar” ismini vermişlerdir) 123

Petronell /  Petronel (Avusturya’da 
Viyaua’nın 35 kilometre şarkında 
ve Tuna üzerinde kasaba) 453

Phasis /  Phase —  B k .: Rhion.
Pınar-başı (Konya vilâyetinin Seydi-

şelıir kazâsuida mevki) 242
Pii'Ot (Yugoslavya’da Belgrad’nı 251 

kilometre oenubuşarkîsinde, İs
tanbul - Belgrad yolu üzerinde 
kasaba: Türk devrindeki ismi 
§ehii'-köyü /  Şarköy) 469

Pirsagat (Şirvan’daki Şamalıı şehri
civârmda çay) 68

Piyerçerko —  B k .: Piyerzako.
Piyerzako (Ukrayna’da Osmanlı mü

elliflerinin Piyerçerko dedikleri 
kale) ” 446

Platania (Girid’in şimâligarbîsinde
Akdeniz’e dökülen ırmak) 395

Podolya (Evvelce Lehistan krallığına 
ve sonra Rusya’ya âit eyâlet: 
Merkezi Kaminiek şehridir) 441, 442, 

444, 446, 464, 485 
Poeloeske (Macaristan’da OsmanlIla

rın Peleske dedikleri kale) 434 
B k .: C. 2.

Poİega —  B k .: Posega.
Polata —  Bk.: Palota.
Polen —  B k .: Lehistan.
Polissano (Bosna’nın hudut kalelerin

den) 403 
Pologne —  B k .: Lehistan.
Polonia —  Bk.: Lehistan.
Polonya —  B k .: Lehistan.
Polska —  B k .: Lehistan.
Portekiz — 39, 57, 119

B k .: “ Devlet, millet”  eedveli.
Posega (Macaristan’da Türklerin Po-

jega dedikleri kale) 463
B k . :  C. 2.

Poti (Karadeniz’de Rus lim am : Os- 
nıanh menbâlarında “ Faş /F a ş a -  
kal’ası”  denir; kalesini K ılıe-A li 
Paşa yaptırmıştır) 41, 103
B k .: Faşa-boğazı ve Rhion.

Pouille —  B k .: Pulya.
Prag /  Prague —  222

B k .: C. 2.
Presnitz —  B k .: Berzencze.
Preveze (Osmanlı devrindeki Yanya

P.: 39
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Sayfa
vilâyetindeki sancak-merkezi) 459,

484
Bk.: C. 1.

Primorgia (Dalmagya’da kale) 459
Priştine (Yugoslavya’da eski Kosova 

vilâyeti sancak - merkezlerinden) 468 
Bk.: C. 1.

Prizrin /  Prizren (Yugoslavya’da eski 
Kosova vilâyeti sancak'merkezle- 
linden) 20ö, 468

Prusya — 480
Prutlı /  Proutlı (Karpatlardan çıkvp 

Rnmanya’da Tuna’ya dökülen ır
mak) 278, 489 
Bk.: C. 2.

Puçaş — Bk.: Buezacs.
Pujun — Bk.: Bnezin.
Pulya (Cennbî'îtalya’daki Puglia /  

Pouille mıntıkasının Osmanlı 
menbâlarındaki ismi) 295
Bk.: C. 1 ve 2.

Pnkora (Bosna’nın hudut kalelerin
den) 40.3 

Pül-i-Şikeste =  Kınk-köprü (İran 
Âzerbaycanında, Tebriz’le Er- 
debil arasındaki Serâb /  Serâv 
ovasında mevki) 274, 276

B

Haab (Macaristan’da ırmak: Osananlı 
menbâlarında “Raba” denir) 134,

434, 435 
Baab —  Bk.: Yamk/Yanık-kale.
Raba —  Bk.: Raab.
Eabat =  Akçakale (Kaı-s vilâyetinin 

Çıldır kazâsı merkez nâhiye- 
sinde köy: Aynı kazânın Cala 
nâhiyesinde de bir Akçakale 
vardır. Üçüncü Mnrad devrin
deki ŞarTi seferinde buradaki 
kale Safavîlere tâbi bir beylik 
merkeziydi) 21, 105
“Devlet, millet” eedvelinde 
Malımud - Han-beyliği maddesi
ne bk.

Babnitz (Macaristan’daki Raab =  
Yanık-kale önlerinde Tnna’ya dö
külen ırmak: Osmanlı menbâlarnr 
da “Rinçe” denir) 134

Redgin /  Eadzyn (Lehistan’ın Lublin

Sayfa
eyâletinde kasaba) 449

Radzyn •—  Bk.: Radgin.
Rachinizza (Bosna’nın hudut kalele

rinden) 403 
Raguza —  Bk.: Dubr'ovnik.
Rakka (Şimâlî-Suriye’de eski eyâlet 

ve sonra kazâ merkezi) 133, 137, 183,
327

Bk.: C. 2.
Rakes (Macaristan’da Almanların 

Kroisbach dedikleri kasaba: Ö- 
denburg’un 6 kilometre çimâli- 
şarkîsindedir) 242

Rasanza (Dalmaçya'da kale) 403
Ravza-i-Mutahhara (Medine’de Pey

gamberimiz Efendimizin mübarek 
türbesi) 254

Resme /  Retimo /  Rethymnon (Gi
rid’in şimal sahilinde, Kaiıdiya’nın 
80 kilametr'e garbinde ve Hanya’
nın 45 kilometre cenubuşarkîsin- 
de eski saneak-meAezi: Osmanlı 
menbâlarında Retmo denir) 402, 403,

405
Bk.: C. 2.

Rest—  12ft
 ̂ Bk.: C. 2.

Rethymnon —  Bk.: Resnıo,
Retimo —  Bk.: Resmo.
Retmo — Bk.: Resmo.
Revan —  Bk.: Erivan.
Rhin (Avrupa’nın Alp silsilesindeki 

Saint-Gothard dağlarından çıkıp 
1400 kilometrelik bir mecradan 
sonra Şimâl-denizine dökülen bü
yük nehir) 451 

Rhion /  Rion (Kafkas dağlarından 
çıkıp Kutais’den geçerek Poti li
manında Karadeniz’e dökülen ne
hir; Eski ismi Phais /  Phase’ - 
dir; Osmanlı menbâlarında “Faş/ 
Faşa” denü-; Poti’ye “Faşa-kal’- 
ası” denilmesi de bu sebepledir) 41 
Bk. Poti ve Faşa'boğazı.

Rîdâniyye —  107, 376
Bk.: C. 2.

Rim-Papa Kızıl-elması —  Bk.: Roma. 
Rinçe —  Bk.: Rabnitz.
Rize (Karadeniz’de vilâyet merkezi:

Eski ismi Rhizüs) Ifî
Bk.: Canet.
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Sayfa
Rodnik (Ai'nııvntliignıı Berat saııca- 

ğiiKİa Köprülü âilesiııiıı menşt'i 
ola köy) 429

Eodos (Ada) 107, 217, 218, 329, 330, 393 
Bk.: C. 1 ve 2.

Roma (Eski Türklerin ‘‘Kızıl-elnıa” 
ve “Rim-Papa Kızıl-elması” de
dikleri ve arkî-Roma’daıı sonra 
en mühim fütûhât hedefi addet
tikleri Garbî'Roma, Papalık pâ" 
yıtahtı) 295, 393
Bk.: C. 1. ve C. 2.

Romanya —  Bk.: Rumanya.
Rûm (Iran ve Osmanlı menbâlarında 

Anadolu ve Türkiye mânâlarına 
kullanılan tâbir) 95, 117, 211
Bk: Anadolu, TürTciye ve C. 1 
ve 2.

Rumanya /  Romanya —  156, 199, 208 
Bk.: Eflâk ve Boğdan.

Rumeli (Osmanlı idaresindeki Balkan
memleketleri) 1, 3, 7, 21, 46, 49, 55,
58, 62-66, 80, 84, 88, 94, 107, 112, 113, 
127, 130, 132, 133, 140, 142, 147, 151,
156, 158, 164, 167, 168, 171-174, 182, 
199, 202, 204-207, 213-215, 217, 219, 
222, 229, 234, 241, 244, 249, 250, 265,
269, 274, 278, 286, 299, 305, 308, 312, 
320, 323, 325, 337, 345, 347, 358, 359,
363, 367, 379, 386, 388, 391, 392, 394, 
395, 398, 400, 401, 403, 407, 412, 423,
425, 426, 465, 468, 469, 480, 481,

487 - 489 
Bk.: Balkan-yanmadası /  Bal
kanlar ve C. 2.

Rasçnk (Bulgaristan’da şehir) 139, 145- 
148, 151, 155, 157 - 159, 391 

Bk.: C. 1.
Rusya — 9, 359, 426, 446, 447, 449, 469,

486, 487 
Bk.: “Devlet, millet” eedveli.

Rüstem-Çelebi çayın (İstanbul sûru
nun hâricinde Rüstempa§a-çayııi) 129,

130
Ryswick (Holânda’da La Haye’in 3 

kilometre eenubuşarkîsinde kasa
ba) 482

S

Sabacz — Bk.; Bö§ür deleıı.

Sayfa
Sabancı-gölü —  Bk.: Sapanea-gölii. 
Sâhib-âbâd (Tebriz’in şark tarafında

.rııeydan) 86
Saiırây-ı-S^rem —  Bk.: Sir'em. 
Saint-Gotthard /  Saint-G-athard (Mn- 

f-aristan’da Türklerin Raba dedik
leri Raab nehrinin sağ sahilinde 
manastır vo bu manastırdan do
layı o ismi alan koj': Osmasılı 
menbâlarında Senkoncar ve Sen- 
kontmar gibi tahriflerle bahsedi
lir; bu köy, nehrin sol sâhilinde 
bulunan Mog’gers köyünün tam 
karşısındadııO 434, 435, 445, 481 

Saint-Marton —  Bk.: Szent-Martony. 
Saint-Thomas —  Bk.: Tepedelen.
Sajo (Orta-Macar =  Yukan-Macaris- 

tan’da Theisz =  Tisa nehrine dö
külen ırmak) 451 

Saka (Kütahj^a vilâyet merkez kazâ-
sının merkez nâhiyesinde köy) 18 

Sakarya (Anadolu’da ırmak) 118, 119,
372, 373

Bk.: C. 1.
Sakız (Adalar-denizi’nde ada) 12, 259,

394, 398, 404, 416, 449, 468, 476-479 
Bk.: C. 1.

Sakız-boğazı (Sakız adasıyla İzmir’in 
Karaburun-yarımadası arasındaki 
boğaz) 477

Salankamen /  Slankamen /  Szalanka- 
men (Sir'em’de kale) 166, 472
Bk.: C. 2.

Salanta —  Bk.: Szalonta.
Sâliyân /  Salyan (Şirvan şehirlerin

den) 26, 31, 32, 35 
Samartin —  Bk.: Szent-Martony.
Samatya (İstanbul’da mahalle) 428
Samsun (Vilâyet merkezi: Es'kî ismi 

Cânik) 212, 340, 350
Bk.: Cânik ve C. 1.

Samtskhe —  Bk.: “Devlet, millet” 
eedveli.

Samukha =  Meşelik (Cenubî'Kaf- 
kasya’da Kabur ve Kanak ırmak
larının Kür nehrine dökülmeden 
evvel birleştikleri noktaya Gür- 
oülcrin verdikleri isim) 24

Samur (Dağıstan’da mnak) 65
San’â (Yemen’in merkezi) 97
Sanamer /  Sanamır (Erzurum vilâye-
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Sayfa

tinde Hasankalc/ Pasinler kazû' 
smın AşağrPusin ııfihiyesiiKİe 
köy)

San-Francesco kilisesi —  Bk.: Yusnf- 
:paşa-eâmii.

Sanga, —  Bk.: Zeıı«:i.
San-Lııcia (Girit’de Kaııdiya kalpsine 

lıâkim tepe: İtalyanların Lazn-et' 
to dedikleri karantene daire.siiûn 
karşısında bulnndnğn için Os' 
manii menbâlarında bu tepeye 
Nazarta denir) 405, 406,

San-Nicolas kilisesi —  Bk.: Plünkar- 
câmii.

San-Sava kilisesi —  Bk.: Mıısapasa- 
câmii.

Santa-Maura —  Bk.; Aya-Mavri.
Sapanca-gölü, (Eski menbâlarda Sa- 

banei‘,2:ölii) 118,
Bk.: C. 1.

Saraçhane (İstanbul’da eski saraçlar 
çarşısı ve bıı çarşı semti)

Saraievo —  Bk.; Bosna'sarayı.
Saray — Bk.: Bosna-sarayt.
Saray-burnu (İstanbul’da, Topka';>u 

sarayı sâlıilinde)
Bk.; C. 1.

Sarây-ı-Bosna —  Bk.; Bosna-sarayı.
Sarı-güzel (İstanbul’da cadde: Sarı- 

gürz’den mnbaiToftir)
Sarıkamış (Kars vilâyetinde kazâ)
Sarıyer /  Sarıyar (İstanbul-boğazı’- 

nın Rumeli yakasında) 3.30, 331,
Sart-ovası (Saınhan=Mağnisa vilâ

yetinde)
Saruban (Mağnisa vilâyetinin Osmanlı 

devrindeki ismi) 1, 26, 118, 142,
227, 229, 242, 250, 252, 267, 

Bk.; Mağnisa.
Satbîs-Dchala (Gürcistan’ın Kaklieti 

krallığında ve Kür nehri sâlıilin- 
de mevki)

Sava (Belgrad’ın önünde Tuna’ya dö
külen nehir) 166, 466, 470 475,

21

413

119

356

279

356
77

3.33

227

159,
332

Bk.; C. 1.
Sayda (Suriye sahilinde kasaba)

Bk.; C. 2.
Scardona /  Skardin (Balnıaçya’da Za- 

ra’nın 40 kiloıaetre cenııbnşarkî- 
sinde kasaba)

24

480,
484

89

459

Sayfa
Bk.: C. 2.

Sebeniko (I)almaçya’da Osmanlılaıin
Şebenek de<likleri kale) 403

Sebes =  Şebeş (F,rdel =  Traıısylvau^a’■ 
da ve aynı 'sinideki çayın üze
rinde Almanların Mulhenbach de
dikleri sancak-ınerkezi; Kla- 
useııbui'0'’un S4 kilometre (•('iıu’ 
bundadır) +2ı, 479

Sedd-i-İskender —  Bk.: iJemir-kapu. 
Sedd-ül-Bahr /  Seddülbahir —  Bk.;

Boğaz-lıisan.
Segedin —  Bk.: Szeg-edin.
Segna (Adriyatik denizindeki Qnar- 

nero körfezinde liman: "S ealia 
adasının karsısındadır) 123

Selanik (Eski Osmanlı vilâyet merke
zi) 151, 394, 436, 438, 440 
Bk.; C. 1.

Selîmiyye (Edirne’de İkinci Seliın’in 
İli’mar-Sinan’a yaptırdığı muhte' 
şeni eâmi: ‘‘Sultan-Selim cârnii” 
ismivle de anılır) 23, 108

Selınâs -  222, 226, 254
Bk.: C. 2.

Semender —  Bk.; Tarku.
Semendire /  Semendere (Yugoslâv- 

va’da Smederevo kasabası) 6, 263, 
466, 469, 470, 483 

Seınendirek (Adalar'-denizi’nde ve İm
roz’un şimâligarbîsinde ada) -421, 422 
Bk.: c ! 1.

Senkoncar — Bk.: Saint-Gotthard. 
Senkotmar —  Bk.; Saint'Gotthard.
Sente —  Bk.: Zenta.
Sepetli /  Sepedlü (Maras vilâyetinin

Elbistan kazâsında mevki) 208
Serâb /  Serâv (İran-Âzerbaycanında

Tebriz’le Erdebil arasında ova) 274,
276

Serâbâd (İran’da, Hemedan’la Ker'
manşah arasında) 347

Saraievo /  Serajevo —  Bk.: Bosna- 
sarayı.

Serendâb —  Bk.: Çerendâb.
Serez —  436, 438

Bk.; C. 1.
Serinwar /  Zrin'var (Macaristan’da 

Kanije’nin iki saat mesafesinde, 
Drava ve Muhr =  Mura kavşağın
da ve Drava’nın sol sahilinde
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Sayfa
Tüi'klei’in “Yeni'kale” dedikleri 
ıııiistalıkenı mevki) 43ü, 434, 435

Servi-kalesi /  Selvi-kalesi — Bk,: İLl- 
lojtotanıo.

Servili-yol (Topkapu saraynula “Bâb" 
iı.s'Selâm” denilen orta-kapn ile 
“Bâb'üs'Saâde” denilen Aüalai' 
kapnsu avasnıdaki yol) 2
Bk.; Topkapn-sarayı.

Seydişehir /  Seydişehri (Konya vilâ
yetinde kazâ merkezi) 242, 351

Sırbistan (Osmaulı idaresinde Belgrad 
beylerbeyliS'i) 468
Bk.: C. 1.

Sırt-köyü (Yavuz'un öldüğü yer) 140 
Bk.: C. 2.

Sıtanbul —  Bk.: fstaııbul.
Sivas (Vilâyet .merkezi) 17, 19, 45, 6], 80,

81, 133, 137, 151, 183, 202, 203, 281, 
285, 321, 331, 340, 343, 345, 34<J, 362,

363, 368, 370, 390, 405, 406, 419 
Bk.: C. ].

Sicilya (İtalyan adası) 295
Bk.: C .'2 .

Sicilya (Sicilyeteyn kralh.Cn) —  Bk.: 
“Devlet, millet” cedveli.

Sign (Bosna’da Osmanhhmn Sin de
dikleri kale) 459

Siklos /  Şikloş —  206, 462
Bk.: C. i

Silezya (Prusya’da eyâlet) 432
Bk.: C. 2.

Silifke (İçel=Mersin vilâyetinde kazâ 
merkezi) 248-250, 252, 259
Bk.: C. 1.

Sllistre (Osmanlı devrinde sancak ve
vilâyet merkezi) 61, 64, 65, 139, 146,
193," 250, 263, 278, 308, 3.30, 421, 427.

442, 447, 448, 470
Bk.: C. 1.

Silivri (İstanbul vilâj^etinde kazâ mer' 
kezi) 464, 489
Bk.: C. 1.

Simontornya (Macaristan’da OsmanlI
ların Şinıotorna dedikleri kale) 462 
Bk.: C, 2.

Sin —  B k,: Sign.
Sinanpaşa-köşkü (Vezir-ia'zam Ko- 

ea-Siuan Paşa’ıun Topkaıpu sara
yında ve Alurkapu tarafında sûr 
üstüne yaptırıp Üçüncü Murad’a

Sayfa
bediyo ettiği muhteşem, kö§k: 
Murassa tavanlarıyla orta-sofa' 
feiııdaki kıymetdâr avizeyi süsle
yen kıymetli taşlai'la incilerden 
dolayı bu güzel yalıya “Incili- 
köşk” ismi de verilmiştir) 384

Sinop /  Sinob/ (Vilâyet merkezi: Naî- 
mâ tarihinde “Medînet-ül'uşşâk” 
ismine de tesadüf edilir) 78, 79, 260 
Bk.: C. 1.

Sipâhiler-çarşısı (İstanbul’da) 486
Sirem /  Sahrây-ı-Sirem /  Siremiyye/ 

Syrmiunı (Belgrad’m karşısında) 132,
133, 153, ]66, 182, 263, 484 

Bk.: C. 2.
Sirkeci (İstanbul’da mahalle) 185

Bk.: C. ].
Sis —  Bk.: Kozan.
Sisam (Ada) 259

Bk.: a  1.
SIska —  Bk.: Sissek.
Sissek (Hırvatistan’da Türkleıin Sis- 

ka /  Siska dedikleri kale) 123, 127,
128

Sitva Suyu —  Bk.: Zsitva /  Sitva- 
snyu.

Sitva-torok — Bk,: Zsitva-torok.
Skardin —  Bk.: Scardona.
Skarpantho —  Bk.: Kenpe.
Skyla /  Scyllaeum (Mora’mn şarkın

da burun) 394
Slankaınen —  Bk.: Salankamen.
Sofya (Bulgaristan’ın hükümet mer

kezi) 165, 180, 193, 468, 483 
Bk.: C. 1.

Sof yan /Sûfiyân (Tebriz’in şimâligar- 
bîsinde konak) 83, 223, 226

Soğanlı (Kars vilâyetinde ve Kars - 
Sarıkamış - Bardız ' Kosnr - 
Merdenek arasında dağlar gı-n- 
pu: Allâhnekber dağı bu a’r'u])ta- 
dır) 21, 263, 264
Bk.: Allâhnekber.

Sokullu-sarayı (İstanbul’un Kadirga
limanında) 127

Sokullu-sarayı (Şimdiki Sultanahmet 
câ.miinin yerinde ve Sokıılhı-Meh- 
met Paşa’nıi! halefi Ahmed Paşa’- 
!iın konağı yanında) 253
Bk.: Ahmed'Paşa sarayı.

Sombor —  Bk.: Zomboı\
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Sayfa
Somkhith /  Somkheth (Gürcistan’ın 

centıj) kısmı: Btı isim Giirciieede 
“Cenup memleketi” mânâsına ge
lir) 76 

Somoskoe (Macaristan’da kale) 131 
Sos-kerek (Macaristan’da, Maros bo' 

ymıda kale) 1S4 
Söğütlü (Erzurum Tilâvetinde Hasan- 

kale =  Pasinler kazâsmın Pasiu 
nâliiyesinde köy) 19, 21 

Spalmatori —  Bk.: Koyınradalan. 
Spinalonga (Girid’in şimâlişarkîsin- 

deki Mirabello kazasında Türkle' 
rin İsipirlonsca dedikleri limanın 
ağzındaki adada istihkâm) 439 

Steinamanger /  Stein-am-Anger (Ma' 
earistaıı’da Bndin’in 271 kilomet
re garbinde Macarların Szom- 
batlıely dedikleri kasaba) 241 

Strasbourg (Fransa’da eski Alsaco e- 
yâletinin ve şimdi Bas-Rhin vilâ
yetinin merkezi) 450, 451 

Straszaberg (Macaristan’ın üstnrgon
=  Gran şehri civârında mevki) 149 

Stuhlweiszenburg —  Bk.: İstoni-i 
Belgrad.

Styri'e — Bk.: İstirya.
Suda (Girid’in şinıâligarbî sâhiliııde, 

aynı isimdeki koy /  tabiiiiman 
dâhilinde ve denize doârn uzan
mış ada gibi bir kaya üzerinde 
kale) 397, 398, 401, 402. 415, 436, 439 

Suda-limam (Girid’in şimâligarbîsin-
de tabiî liman) 397

Sûfiyân —  Bk.: Sofyan.
Sukkovar (Bosna’nın hudut kalelerin

den) 403 
Sultanahmet câmii (İstanbul’da Birin

ci Ahmed’in yaptırdığı muhteşem 
eâmi) 127, 230, 253, 265, 266, 299,

312, 313, 316, .342, 413 
Sultanahmet-meydanı (İstanbul’da

Sultanahmet câmiinin önündeki 
At-meydanı) 58, 266, 297 - 302, 312,

313, 316, 413, 42], 428 
Bk.: At-meydanı ve C. 2.

Sultan-Ahmed türbesi (Birinci Alr 
med’le âilesinin Sutanahmet eâ- 
miindeki türbesi) 266

Sultancuk (Şirvan’da köy) 29
Sultan-Hasan câmii (Tebriz’de Uzun-

Sayfa
Haşan câmii) 86, 91

Sultan-Mehmet câmii (Osmanh .men- 
bâlarında çok defa Fatih camiine 
verilen isim) 385
Bk.; Fatih-câmii.

Sultan-Murâd-ı-Sâlis câmii (Kars’daki 
“Evlij-â-câmii” nin eski ismi) 44

Sultanselim (İstanbul’da Yavuz Sul
tan Selim türbesinin bulunduğu 
mahalle) 356, 388, 392
Bk.: G. 2.

Sultanselim-câmü —  Bk.: Selîmiyye. 
Sunca (Kafkasya’da Terek nehrine 

dökülen çaj'lardan; Osmanlı men- 
bâlannda Sune /  Süne denir) 70 

Surhâb (Tebriz'in şimâlinde dağ) 37, 255 
Bk.: Devlethâne-i-Surhâb.

Suriye /  Sûriyye —  89, 246, 259, 290, 292, 
Bk.; Şimâlî-Suriye ve C. 1. 

Süleymâniyye (İstanbul’da Süleyınâ- 
ııiye câmiinin bulunduğu mahal
le) 107, 297, 308, 428 

Süleymâniyye-câmii (İstanbul'da Ka- 
nunî’nin Koca'Sinan’a yaptırdığı 
en muhteşem cami) 108, 217, 218, 265 
Bk.: C. 2.

Süleymanlı (Maraş vilâyeti merkez 
kazasında Fıi'iııs nâhiyesinin es
kiden Zeytin denilen merkezi) 265 

Süne —  Bk.: Sunca,
Sürmeli /  Iğdır-Karakalesi (Kars vi

lâyetinin Iğ-diT kazâsı merkez nâ- 
hiyesinde köy ve eski kale) 69

Sütlüce (İstanbul halicinin Beyoğlu
yakasında mahalle) 225

Svilengrad —  Bk.: Cisr-i-Mustafa- 
paşa.

Swornik —  Bk,: İzvornik.
Syrmium —  Bk.: Rirem.
Szalankamen — Bk.: Salankamen.
Szalonta (Macaristan’da Tımışvar’la 

Gynla arasında: Osmanlı metıbâ' 
lafında “ Salanta” denir) 369

Szamofalva (Efdel =  Transyivania’da 
ve Szamos nehri üzerinde kasaba) 427 

Szamos (Erdel=:Transylvaııia’dan çı
kıp Macaristan’da Theisz =  Tisa 
nehrine dökülen ırmak) 427
Macaristan’da Theisz =  Tisa nehri 
üzerinde şehir) 427
Bk.: C. 2.
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Sayfa
Szeckelhyd (Erdel =  Transyirania’da 

kale) ' 430, 435
Szecsen /  Sz^zeny —  131

Bk.: C. 2,
Szegediîi (Macaristan’da Osmanlıların

Segediıı dedikleri şehir) 136, 167, 180, 
191, 462, 481

Bk.: C. 2.
Szenta —  Zk.: Zenta.
Szent-Martony /  Saint-Martou (Ma

caristan’da Tiirklerin “Yanık-ka- 
le” dedikleri Raab şehrinin beş ki' 
lometre cenubuşarkîsiude Alman
ların Martinsberg ve Tiirklerin 
Saniartin dedikleri kasaba ve eski 
kale) 134

Szigetvar (Macaristan’da şehir) 128, 140, 
142, 148, 150, 168, 206, 211, 227, 432,

433
Bk.: C. 2.

Szolnok —  167, 169, 175, 180, 190, 191,
369

Bk.: C. 2.

Şabaç —  Bk.; Böğür'-delen.
Şâbûrân /  Şabran (Şirvan şehirlerin

den) 26, 29, 46, 64, 67 
Şâhin-Kernıan —  (Dniepr =  Özü bo

yunda kale) 485 
Şam (Arapçada Suriye mânâsına »•e- 

len bu isim Türkler arasında Sn' 
riye’nin merkezi olan Dimişk /  
Dimeşk şehrine âlem olmuştur: 
Osmanh menbâlarında “Şâm-ı- 
Şerîf” terkibine de çok tesadüf 
edilir) 28, 34, 40, 43, 104, 137, 148, 
155, 213, 258, 285, 296, 298, 329, 342,
345, 355, 362, 369, 392, 393, 425, 429,

446
Bk.: C. 2.

Şamahı (Şirvan’ın Osmanlı hâkiıniy-
yetinden evvelki merkezi) 26-36, 38,
46, 50 - 52, 56, 60, 67'69, 97, 98, 254 
Bk.: Ereş.

Şam-Gazân —  Bk.: Şenb'i-Gaazân. 
Şam-Trablusu —  Bk.: Trablusuşam.
Şark (Umumiyetle Şark memleketleri 

ve OsmanlIlara nisbetle İran ta' 
rafı) 14, 18, 19, 29, 39, 50'53, 55, 56,

Sayfa
58, 61-63, 68, 69, 76, 80'82, 91, 96 -
98, 100, 101, 107 - 109, 113, 114, 116,
117, 119, 121, 127, 128, 135, 137, 145, 
161, 162, 178, 200, 222, 226, 227, 230-
235, 239, 243-245, 254, 258, 264, 267,
268, 273, 274, 276, 357, 359, 361, 370,
384, 410, 429, 451, 456, 483, 491 - 493

Şarkî-Anaddiu — 36, 84, 97, 254, 368, 383 
Bk.: Anadolu ve Orta"Anadolu. 

Şarkî-Gürcistan (Gürcistan’ın eskiden 
Karthii krallığım teşkil eden şark 
tarafı) 15
“Devlet, millet” cedvelinde Karth- 
li maddesine de bk.

Şarkî-iran —  85
Bk.: İran ve Garbî-İran.

Şarki - Karahisar /  Şebin - Karahisar 
(Giresun vilâyetinde kazâ merr 
kezi) 252, 321, 331

Şarköy —  Bk.: Pirot.
Şavşat (Eski sancak-merkezi: Şimdi 

Çoruh =  Artvin vilâyetinde kazâ 
merkezi) 24

Şebenek —  Bk.: Sebeniko.
Şebeş —  Bk.: Sebes.
Şehir-köyü —  Bk.: Pirot.
Şehitlik (Erzui'um civarında mevki) 40 
Şehr-i-âtîk —  372

Bk.: Eskişehir.
Şehr-i-Zûr /  Şehr-i-Zûl (Kerkük san

cağı ve eski eyâleti: İran hudu
dunda bn isimde eski bir kale de 
vardır) 17, 34, 344, 345, 349 - 351,

383, 488
Bk.: Gül’anber.

Şehzâdebaşı (İstanbul’da Şehzâde'câ- 
mii’nin önünden geçen cadde) 428, 474 
Bk.: C. 2.

Şehzâde-câmii (İstanbul’da Mi’mar-
Sinan’m ilk büyük eseri) 108, 207, 220 
Bk.: C. 2.

Seki (Şirvanda kale) 24-26, 254
Şemâm'i'k (Eski Musul vilâyetinin Ker

kük sancağında ve Altunköprü 
nâhiyesinin 45 kilometre şimâli" 
garbîsinde köy) 344

Şemsipaşa-câmii (Üsküdar’da) 175
Şenb-i-Gaazân (Tebriz’in cenubunda 

Gaazân-Han’ın türbesiyle meşhur 
mevki; Osmanlı menbâlarında
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Sayfa
“gam-Gazân” tahrifine tesadüf 
edilir) 83, 91, 92, 95
Bk.: C. 2,

Şeyh-Vefâ türbesi (İstanburnn Yeiâ
semtinde) 161.1
Birînoi cildin “Şalııs isimleri” 
eedvelinde Şeyh-Vefâ maddesine. 
de bk.

Şırak —  Bk.: Fpadar.
Şimâlî-Dağıstan —  19

Bk.: Dağıstan, 
gi'mâlî-Kafkasya —  16

Bk.: Kafkasya ve Cennbî'Kaf- 
kasya.

Şimâlî-Suriye —  264, 248, 252, 256 
Bk.: Suriye.

Şimalî-Yunanistan (Moı-a’nm şimalin
deki asıl Yıınaiiistan) 464 

Şimotorna —  Bk.: Simontarnj'a.
Şîrâz (İran’ın en büyükşehirlerinden; 

Cenubî İran’daki Fars eyâletinin 
merkezidir; bâzı hanedanlar tara
fından birkaç defa payitaht itti
hâz edilmiştiıO 14, 81 

Şirvan (Hazar denizinin cennbugar- 
bîsinde eski Şirvanşahlar ülkesi: 
Kanunî devrinde Safavîler ve Ü- 
çüneü Mnrad devrinde de Osmau- 
lılar tarafından İssal edilmiştir) 13-
17, 19, 20, 22, 39, 41, 42, 45, 46, 50,
51, 56, 58, 60, 64 ,66-70, 76, 97-99,

110, 117, 120, 125, 146, 233, 236 
Şirvan-kapusu /  hududu (Cenubî - 

Kafkasya’da Kür ırmağına dökü
len Kanak =  Alazan nehri boyla
rına Osınanlı menbâlarında veri
len isim) 24 

Şişka —  Bk.: Sissek.
Şûrâb /  Telhrûd (Iran-Âzerbaycanın- 

da Tebriz’in şimalinden geçip Ur- 
miye gölüne dökülen ve Türkler 
tarafından “ Acı-su /  Aeı-çay ” 
isiralerivle anılan ırmak) 84, 86, 90, 

91, 96, 99, 255 
Süregel (Kars vilâyetinin Arpaçay ka- 

zâsmda eski kale) 69, 77
Bk.: C. 2.

Taaz (Yemen’de sancak-merkezi) 
Bk.: C. 2.

Sayfa
Tabasaran /  Tabarsarân —  “Devlet, 

millet” eedveline bk.
Tahtakale /  Taht-el-kal’a (İstanbul’da 

mahalle) 428
Tâk-ı-Bûştân (İran’da Bîsütuu dağı

nın şimâligarbî müntehâsı; Eski 
eserleri ve kitabeleriyle meşhur
dur) 347 
Bk.: Bîsütûn.

Talin /  Dılan (Kars vilâyetinde Ar
paçay kazasının Şüregel nâhiye- 
siıule köy ve eski kale) 69

Taman (Kırım’ın ve Kerç, yahut Ye- 
nikale boğazının şarkında yarm
ada) 69 

Tameş —  Bk.: Temes.
Tanca (Cebelitarık /  Sebte boğazının 

eenııp sahilinde Fas sultanlığına 
ait liman: Eski ismi Tingis’dir; 
bu îımaıı. Üçüncü Murad devrin
deki “Vâdi's-seyl” zaferi esuâsın- 
da Portekiz işgâlindedir) 20
Bk.: Vâdi-s seyl.

Tarku /  Tarkhu /  Tarki (Hazar de
nizinin garp sahilinde Dağıstan 
şamhallarının merkezi: ijimdi Mo- 
haç-kale denilen bu kasabanın 
“ Semender” ve “Anoi-kale” gibi 
eski isimleri de vardır) 19, 29

Tasma-suyu —  Bk.: Tasmin.
Tasmin (Ukrayna’da Türklerin Tas

ma-suyu dedikleri ırmak) 447 
Taşbaşı (Kars’da mahalle) 43 
Taşlık-burnu (Belgrad eivârmda .mev

ki) 187 
Tata /  Dotis —  131, 133, 134, 182, 184,

189, 453
Bk.: C. 2.

Tatar-pazarcığı —  165, 175
Bk.: C. 1.

Tavşantaşı (İstanbul’da mahalle) 
Tayyar-Mehmet-Paşa türbesi 377

B k.: Uçar-Mnstafa-Paşa türbesi. 
Tebriz (İran-Âzerbayeanının merkezi) 19, 

24, 55, 68, 8] - 88, 90 - 102, 107, 117,
127, 196, 200, 219, 222, 223, 226, 233,

236, 239, 255, 275, 346, 366, 367 
Bk,: C. 1.

Tebriz-gölü —  Bk.: Urmiye-gölü.
Tekirdağ /  Tekirdağı (Vilâyet mer

kezi) 440
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Sayfa
Bk.: C. 1.

Telhrûd —  Bk.: §ûrâb.
Temes (Karpatlardau çıkıp Banat =  

Tımışvar eyâletinden geçerek Tıi' 
na’ya dökülen ve Osmanlı menbâ- 
lannda “Nehı-i-Tame§” denilen 
ırmak) 479, 480, 481

Tenos —  Bk.: Istendil.
Tepe-delen =  Saint-Thomas (Macaris

tan’da Gran =  Usturgon kalesinin 
varoşu vaziyetinde bulunan müs' 
tahkem mevki) 150, 239, 240

Tercan-ovası (Erzincan vilâyetinin
Tercan kazasında) 331
Bk.; C. 1.

Terek (Kafkas dağlarından çıkıp Ha
zar denizine dökülen büyük nehir) 70 

Terfii — Bk.: Kolokitya.
Tergovişte /  Tergovischt (Rnmanya’ - 

da Bükreş’in 90 kilometre şimâli- 
garbîsinde Eflâk voyvodalarının 
eski merkezi) 152 - 154, 156, 158, 159,

427
Termiş (Mora’nm şarkındaki Skyla /  

Scyllaeunı burnunım garbinde li
man) 394 

Tersane —  Bk.: Haliç-tersânesi. 
Tersâne-zındanı (Istanbul-halieinde) 305 
Thbili —  Bk.: Tiflis.
Thebes (Yunanistan’ın eenubuşarkî-

sinde eski Thîva şehri) 464
Theisz (Macaristan’da Türklerin Tisa

dedikleri ırmak) 167, 168, 171, 189, 
191, 472, 478, 480, 481, 484 

Bk.: C. 2.
Thelaw (Gürcistan’da eski Kakheti

krallığının payitahtı) 16
Tımışvar (Macaristan’da Banat eyâle

tinin merkezi) 127, 148, 166, 167, 182' 
184, 186, 187, 249, 369, 478, 480-482 
Bk.: Banat ve C.ı 2.

Tırnova —  188
Bk.: C. 1.

Tiflis (Gürcistan’da eski Karthii kral
lığının ıpâyıtahtı: Gürcü metinle
rinde Thbili denir) 15, 17, 19, 21-24,
27, 32, 39, 40, 42-44, 55, 62, 64, 69, 

76, 105, 111, 200, 254 
Tire (İzmir vilâyetinde kaza merkezi) 29 

Bk.: C. 1.
Tisa —  Bk.: Theisz.

Sayfa
Titel —  166, 478

Bk.: C. 2.
Toeurzburg-boğazı (Transylvania =

Erdel Alplerinde geçit) 470
Togan (Dnieıjr =  Özü boyunda kasa

ba) 427 
Bk.: C. 2.

Tokaî /  Tokay (Macaristan'da kasa
ba) 427 
Bk.: C. 2.

Tokat /  Tokad (Vilâyet merkezi) 81, 208,̂
212, 213, 332, 338-340, 351, 353, 370 
Bk.: C. 1.

Tomanis — Bk.: Tnmanis.
Tophane (İstanbul’da Galata ile Fın

dıklı arasında) 7 
Bk.: C. 2.

Topkapu/ Top-kapusu (İstanbul sû
runda ka'pu ve o kapu semti) 391,

413, 426
Bk.: C. 1.

Topkapu-sarayı /  Yeni-saray (İstan
bul’da) 1, 5, 90, 144, 164, 214, 216, 
231, 281, 300, 305, 310-312, 323, 352„ 

391, 436, 488;
Bk.: C. 1.

Toptaşı (Üsküdar’da mahalle) 71
Top-yolu (Üçüncü Muvad devrindeki 

Şark seferinde Soğanlı ve AllâLu- 
ekber dağlarından top geçirmek 
için yapılan yol) 21

Toretta (Dalmaçya’da kale) 403'
Toskana /  Toscana —  “Devlet, mil

let” cedveline bk.

Trablusugarb (Şimalî-Afrika’da eski
Osmanlı vilâyeti) 20, 258-260. 395,

419, 449
Trablusuşam /  Şam-Trablusu —  89, 95, 

246, 316, 345, 365, 422, 475
Bk.: C. 2.

Trabzon (Vilâyet merkezi) 16, 40, 95, 106, 
154, 156, 266, 363, 36»

Bk.: C. 1.
Tulçi /  Tulcea (Eumanya’ııın Dobru- 

ca kıt’asında, Tuna’nın sağ sâlii- 
linde ve İsmail’in 24 kilometre 
cenubunda eski sancak-morkezi) 282’ 

Tulin /  Tuln (Avusturya’da Viyana’- 
nııı 33 kilometre şimâligarbîsinde 
ve Tuna üzerinde kasaba) 454-
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Sayfa
Tumadamı (Kars vilâyetindeki So

ğanlı dağları eivârmda mevki) 2i
Tumanis /  Tomanis (Giireistaıı’ın ce

nubundaki Somokhitlı vilâyetinde 
Kür nehrine kansan Khranı çayı 
ile Debeda =  Borealı-sııyu arasın
da ve Khram çayına dökülen Ma- 
şaveri suynmın sağ sâhiliııdedir: 
Gürcüler bn şehre Dmanisi /Dba' 
ıiisi derler; Osnıanlı devrinde e- 
j'alet merkezi oimnştnr) 76, 77, 104,

254
Tuna (Şarkî-Avrupa’nın en büyük 

nehri) 30, 123, 134, 135, 145'148, 150, 
153-155, 157, 159, 166, 183, 188, 189, 
193, 196, 198, 215, 221, 234, 235, 239, 
246, 260, 266, 282, 330, 359, 455, 457, 
458, 462, 463, 466, 467, 470, 472, 478, 

480, 481, 483, 484
Bk.: C. 1.

Tunca (Edirne’de Meric’e dökülen ır
mak) 282, 424, 489 
Bk.: C. 1.

Tunus (Şimalî-Afrika’da eski Osmanlı
eyâleti) 1, 14, 20, 48, 103, 161, 162, 

277, 293, 394, 419, 449
Turla —  B k,: Dniestr.

Turlulu (Girit’de Hanya şehrinin şi- 
mâligarbîsindeki Aya'Todori a- 
dasının te;pesindeki kale, Ynkarı- 
kale) 395. 396
Bk.: Liman-kalesi.

Tutrakan (Rnmanya’da Silistre’nin 
cenubııgarbîsinde ve Tnna üzerin
de kasaba) 146

Tuzla (Girid’i şimâlişarkîsindeki So
da limanında kasaba) 398

Tümük (Ceınıbî-Kafkasya’da, Yııka- 
rı-Kür boyunda ve Ahıska ile A - 
hükelek arasında kale) 23

Türk-G-ürcistanı =  G-eorgie turque —  
“Devlet, millet” eedvelinde Samt- 
sklıe maddesine bk.

Türkiye (Osmanlı imparatorluğu ara
zisi) 16, 21, 22, 41, 87, 88, 98, 100, 
105, 107, 161, 179, 236, 243, 254, 291, 
311, 357, 367, 369, 371, 383, 424, 439.

442, 446, 449, 451, 454, 483, 484 
B k.: “Devlet, millet” cedveli.

Sayfa
U

Ûcân (İraıı-Âzerbaycanında yayla) 15, 84 
Uçar-Mustafa-Paşa türbesi (Bağdad’- 

ın 4 kilometre şimâligarbîsindeki 
A’zaniiyye kasabasında: Eski 
Bağdad valilerinden olan bn Mus
tafa Paşa’nın Dördüncü Murad 
devrindeki Bağdad fethinde şehid 
olan şanlı oğlu Vezir-i-a’zam Tay- 
yar-Mehmed Paşa da bu türbede 
medfundur) 377

Ujlak —  Bk.: lllok.
Ujvar =  üyvar (Almanların- Neııhansel 

dedikleri Macar şehri: îfeitra 
nehri üzerindedir; Macarlar bu 
ismi Ersek-U.jvar şeklinde de kul- 
lanıriar) 192, 198, 203, 241, 242, 430- 

432, 435, 436, 445. 460, 461 
Ukrayna /  Ukranya =  Ukraine (Rus

ya’nın Kiyef, Poltava, Çernigof 
ve Kharkof vilâyetlerinden mürek
kep saha: Evvelce mühim bir kıs
mı Lehistan krallığına âit olduğu 
halde, 1772 taksiminden itibaren 
tanıamiyle Rusya’nın eline geç
miştir) 440, 441, 443, 446, 464, 485 

Ulagoş —  Bk.: Vilagosvar.
Ulubad —  250

Bk,: C. 1.
Ulukışla (Niğde vilâyetinde kazâ mer

kezi) 262 
Umman —  Bk.: Human.
Una —  Bk.: ünna.
Unkapam (İstanbul’da cadde ve so

kak) 356, 428 
Unna /  Una (Bosna ile Hırvatistan 

arasından geçip Sava nehrine dö
külen ırmak) 484 

Upadar /  Şırak (Cenubî-Kafkasya’da 
Kür nehrine dökülen Kanak ve 
Kabıır suları arasındaki bozkır) 24 

Urfa (Vilâyet merkezi) 194, 195, 201, 202,
350

Bk.: G. 2.
Ur-kapu —  B k.: Perekop.
Urmiye-gölü (Tebriz-gölü ismiyle de 

anılııO 84, 239
Bk.: C. 2.

Usturgon /  Esztergon (Macaristan’da 
şehir: Avru(palılar Gran derler;
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Sayfa
Esztergon şekli Maearcaclır) 124, 132, 
133, 137, 146-150, 152-154, 159, 166, 
188, 196, 198, 203, 235, 237-242, 244, 

246, 431, 456, 457, 460, 461 
Bk.: C. 2,

UyArad (Macaristan’ın Banat =  Tr 
mışvar eyâletinde, Maros nehrinin 
sol sâhiliude ve 0-Arad =  Eski' 
Arad’ın karşısında Yeni-Arad 
kasabası) 187
Bk.: O'Ar'ad.

TJylok —  Bk.: lllok.
TJyvar —  Bk.: Ujvar.
Uzun-çarşı (İstanbul’da cadde) 429
Uzun-Hasan camii — Bk.: Snltan- 

Hasan câınii.

Uzunköprü (Edirne vilâyetinde kazâ 
merkezi: Ergene snyn üzerindeki 
köprüden dolayı “ Cisr'i-Ergene= 
Ergene köprüsü” isimleriyle de 
anılır) 180

ü

tiç-şerefeli câmi (Edirne'de ve şehrin 
ortasında İkinci Mnrad’m j^aptır- 
dığı zarif eâmi: Dört minaresin
den bili üç şeref eli ve üç merdi
venli olduğu için bu isimle anılır;
Eski ismi “Yeni-câmi”dir)

Üçüncü Murad. türbesi (Ayasofya-eâ-
miinde) 231

Üniversite (İstanbul’da Eski-saray’ın 
yerinde şimdi Üniversite olan eski 
Bâb-ı-Ser-askerî) 231, 305, 346
Bk.: Eski-saray.

Üsküdar (İstanbul vilâyetinde ve Bo- 
Saz'ın Anadolu yakasında kazâ 
merkezi) 6, 7, 13, 17, 18, 51, 53, 62, 
63, 71, 72, 78, 79, 98, 101, 115, 125, 
126, 175, 195, 201, 218, 225, 232, 2.33, 
235, 245, 248, 249, 251-254, 262, 266,
277, 279, 293, 295-298, 302, 306, 316, 
.329, 336, 342, 343, 352, 357, 360, 361, 
368, 370 - 373, 375, 383, 384, 390, 391, 

401, 406, 414, 419, 424 ‘ 426 
Bk.: C. 1.

Üsküp (Yugoslavya’da eski Kosova
vilâyetinin merkezi) 340, 468

Sayfa

Vac /  Vaç —  Bk.: Waitzen,
Vâdi-s-seyl (Fas’da Tanca limanının 

cenup tarafında Osmanlıların Por
tekizlilere karşı büyük bir zafe
riyle meşhıır sahrâ) 20, 119 
Bk.: EkKasr-ul-Kebîr.

Valachie —  Bk.; Eflâk.
Vale —  Bk.; Wâli /  Vale.
Vâlide-i-atîk camii —  Bk.: Atîk'Vâ- 

lide-Sultan camii.
Valpo (Macaristan’da kale) 463

Bk.: C. 2.
Van (Vilâyet merkezi) 14, 19, 21, 35, 36, 

53, 69, 81, 83, 84, 92, 93, 95, 98, 100, 
200, 236, 240 243, 245, 258, 357, 361,

367, 383
Bk.: C. 2.

Varad /  Varat —  Bk.; Nagy-Varda. 
Varadin —  B k.: Petervaradin.
Varasd —  B k.: Varat.
Varat =  Varasd /  Warasdin (Hırva

tistan'da, Drava boyvmda eski Ma
car sancak-merkezi) 473 
Bk.: C. 2.

Vargınıs (Kars vilâyetinde Göle kaza
sının Okam nâhiyesinde köy) 21 

Varna — 145
Bk.: C. 1.

Vasvar =  Eisenburg (Macaristan’da 
aynı isimdeki sancağın merkezi: 
Raab =  Raba nehri civârında- 
dır) 435, 436. 445, 451

Vayçen —  Bk.: ‘̂ Yaitzen.
Bk.: C. 1.

Vefâ-meydanı (İstanbul’un Vefâ ma
hallesinde) 116 

Veglia (Adriyatik denizinde Styrie =  
İstirya ile Hırvatistan arasında
ki Quarnero körfezinde ada) 123 

Veline (Bosna’nın hudut kalelerinden) 403 
Venedik (Şehri ve arazisi) 39, 57, 135, 

137, 228, 306, 401, 404, 405, 407, 410,
414, 419, 421, 422, 437, 467, 476, 477,

479, 480 
“Devlet, millet” cedveline de bk. 

Veszprem /  Weszprim (Macaristan’
da Tttrklerin “Bespirem” dedikle

ri şehir) 130 -  1-32, 189, 241, 453 
Bk.: C. 2.
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Sayfa
Vidin (Bulgaristan’uı şimâligarbîsin- 

de kasaba) 147, 278, 359, 487, 468, 470 
Bk.: C. 1.

Vilagosvar (Macaristan’da Osmanlıla" 
rm Vilagoş /  Ulagoş dedikleri 
kale) 474

Vilagoş —  Bk.: Vilagosvar.
Vilasa /  Bilasa (Dağıstan’ın eski .mer

kezi olan Derbend =  Demirkapn 
kasabasının 100 kilometre kadar 
cenubnşarkîsinde ve K\ıba kasa
bası civarında ova :Özdemir-oğhı 
Osman Paşa’ıun “Meş’ale savaşı’ ’ 
biT ovada kazanılmıştır) 65

Vi'Iâyet-i-Lih (Osmanlı vesikalarında 
Lehistan =  Polonya mânâsına 
kullanılan tâbirlerden) 11

Vişgrad /  Wissegrad —  153, 154, 239,
241, 458

Bk.: C. 2.
Viyana (Osmanlı menbâlarmda Beç

denilen Avusturya payitahtı) 124, 125, 
129, 134, 136, 150, 164, 173, 177, 205, 
269, 430, 435, 446, 450, 453, 454, 456 - 

459, 483, 484
Bk.: C. 1. ve C. 2.

Viyana-ormam =  ■Wienerwald (Viyana 
civarında dağlar) 454, 455
Bk,; Kahlenberg.

Vodizza (Dalmaçya’da kale) 403
Volga (Rvısya’ıun ve bütün Avrupa’

nın en büyük nehri: Baltık civâ- 
rmdaki Tver eyâletinden çıkıp 
Kazan ve Ejderhan’dan geçerek 
3400 kilometrelik bir mecradan 
sonra muhtelif kollara ayrılarak 
Hazar denizine dökülür; Türkçe 
ismi İtil /  Idil’dir) 47
Bk.; C. 2.

Volhyni —  Bk.: Wolyn.
Vrana (Dalmaçya’da Bosna vilâyeti

nin hndut kalelerinden) 403, 459

W

■Waitzen (Macaristan’da Türklerin 
Vae /  Vaç ve Vayçen dedikleri 
şehir) , 183, 197, 235, 236, 458 
Bk.: C. 2.

Warasdin —  Bk.: Varat.
Weissen'burg (Erdel =  Transylvaııia''

Sayfa
da sancak: Merkezi Carlsbouıs/ 
Karlsburg kasabasıdır) 424

W âi /  Vale (Kars vilâyetinde Arda- 
lıan kazasının Hanak nahiyesin
deki Vile /  Vele köyünün yerin
de eski bir kale) 21 

Weszprim —  Bk.: Veszpı«m.
Wienerwald —  Bk.: Kahlenberg. 
Wissegrad —  Bk.: Vişgrad.
Wolyn /  Wollıynie /  Volhyni (Lehis

tan =  Polonya’da eyâlet: Merkezi 
Jitomir şehridiıO 445

Yahudi-mahallesi (İstanbul’da Yeni- 
câmi yaıpılmadaıı evvel Eminönü- 

Sirkeci arasındaki Yahudi nıalıal" 
lesi) 185

Yah-Köşkü (Topkapu sarayında "Kasr- 
ı-çedîd =  Yeni-köşk” ismiyle de 
anılan ve Kanunî devrinde yapıl
mış olan sâhil köşkü: Osmanlı 
donanması sefere çıkarken ve dö
nerken padişahlar bu köşke iner 
ve burada merâsim yapılırdı) 74 

Yanbolu (Bulgaristan’da kasaba) 222 
Bk.: C. 1.

Yanık /  Yanık-kale (Macaristan’da 
Macai’ların Györ ve diğer Avru
pa milletlerinin Raab dedikleri 
şehir: Budin’in 133 kilometre şi- 
nıâligarbîsindedir; Kanunî dcv- 
i'inde yakıldığı için Türklerin bu 
ismi verdiklerinden bahsedilir: 
ondan evvel Türkçe ismi Györ’- 
den muhar'ref Gölvar /  Gelvar 
şekillerindedir) 130, 133 - 136, 149, 
İ66, 181, 182, 184, 185, 188, 434, 

451, 454, 456 
İkinci ciltte Raab maddesine bk. 

Yanova — Bk.: .Tenoe.
Yaş /  Jassy (Rumanya’da şehir) 138,

278, 441, 442
Bk.: C. 2.

Yazlavitse —  Bk.: Jaslowiec.
Yazlowicz —  Bk.: Jazlowiec.
Yedikule (İstanbul sûrunda eski zin

dan ve Hazîne dâiresi) 156, 185, 186, 
200, 277, 298, 310-312, 317, 319, 320, 

329, 330, 426, 446
Bk,: C. 1.
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Sayfa
Yemen (Arabistan yarımadasında iil" 

ko: Bu eski Osmanlı vilâyetinin 
merkezi San’â, en mühim iskelesi 
do Hüdeyde şeMıierîdir) 14, 18, 19,

52, 58, 80, 97, 161, 386
Yeni-câmi (İstanbul’da, Eminönttndeki 

muliteşem câmi: İnşaat basladıSı 
zaman bâzı istimlâk yolsuzlukla
rından dolayı halk bu güzel t-fr 
miye “Zulmiyye” ismini takmışsa 
da, bütün haklar ihkak edildiği 
için sonradan “Adliyye” ismi ve
rilmiştir) 108, 185, 428, 433, 474

Yeni'-çarşı —  Bk.: Mısır-çarşısı.
YeniMsar — Bk.: Petrina,
Yenikale —  Bk.: Ahıska.
Yeni-kale —  Bk.; Kal’a-i-eedîd.
Yeni-kale —  Bk.: Serinwar.
Yenikapı (İstanbul sûrundaki Topka' 

pu’nun cenubugrarbîsinde Mevle- 
vîhâne'kapusu: Eski isimleri Pol- 
yandrion /  Russion) 396

Yeniköy (İstanbul-boğazının Eumeli 
yakasında) 330, 331, 333

Yeni-saray — Bk.: Topkapu-sarayı.
YenişeMr (Bursa vilâyetinde kazâ

merkezi) 400
Bk,: C. 1.

Yenişehir (Tesalya’da) 146, 436. 438 
Bk.: C. 1. ve C. 2.

Yerköyü /  Yerkökü (Rumanya’da ü ' 
lahların Giurgiu /  Giurgewo de
dikleri şehir) 139, 146, 147, 151, 155, 

157-159, 330, 427
Bk.: C. 1.

Yukarı-Macaristan —  Bk,: Orta-Ma- 
car.

Yunan-denizi —  400
Bk.: C. 2.

Yunanistan (Mora’nın şimalindeki asıl 
Yunanistan) 459, 484
Bk.: C. 1.

Yusufpaşa (Kars’da mahalle) 43

Yusnfpaşa-câmii (Girit'de, Hanya’nın 
fethinde Serdâr Yusuf Paşa nâ" 
mına câmiye tahvil edilen San- 
Franeesco kilisesi) 398

Yusufpaşa-sarayı (İstanbul’un Kırk- 
çeşme semtinde Yusııf Paşa ko
nağı) 125

Sayfa
Z

Zab /  Zâb (Irak’da ve Musul’dan a- 
sağıda Dieleye dökülen iki nehir: 
Birine “Zâb-ı-a’lâ=Yukarı Zab /  
Büyük'Zab”, ötekine “Zâb'rEsfel 
=Aşağı-Zab/ Küçük-Zab” denir; 
eski isimleri: Büyük'Zab =  Lycus/ 
Zabatus-Maior; Küçük'Zab=Cap' 
rus /  Zabatus-minor) 344

Zadlotanka (Lehistan =  Polonya’da 
Osmanlı menbâlarıııın Zolotank 
şeklinde bahsettikleri kale) 441

Zağra (Bulgaristan’da Filibe’nin 80 
kilometre şimâlişarkîsindeki Eski" 
Zağra yahut bunun 31 kilometre 
şimâlişarkîsindeki Yeni - Zağra) 
Birinci cilt “Yer isimleri” cedve- 
linde Eski'Zağı-a ve Yeni'Zağra 
maddelerine bk.

Zakho /  Zaho (Irak’da Musul şehıinin
100 kilometre kadar şimâligaıİ5Î' 
sinde eski Osmanlı kazâ merkez- 

, lerinden) 29

Zâlim-Ali-kalesi /  Kara-i-Zalim (Eski 
Şehr-i'Zûr /  Şehr'i-Zûl=Kerkük 
vilâyetinde ve İran hududu ya
kınlarındaki Şehr'i'Zûr kalesi ei' 
varında müstahkem mevki: Son 
Osmanlı teşkilâtında ]\Iusul vilâ
yetinin Siileymânivve sancağnr 
dadır) ‘ ‘ 345

Zara-Vecchia (Dalmaçya’da Zara’nın 
28 kilometre cenubuşarkîsinde İs' 
lâvların Biograd ve Almanların 
da Alt-Zara =  Eski-Zara dedikleri 
liman: Eski Hırvatistan kralları
nın payitahtı olmakla meşhurdur) 403 

Zarşat /  Zaroşat (Kars vilâyetinde 
Arpaçay kazasının merkezi olan 
eski müstahkem mevki) 77

Zemoniko (Bosna’nın hudut kalelerin
den) 403 

Zemun /  Zemuni /  Zemlin /  Semlin
(Belgrad’m karşısında) 206, 208, 238, 

453, 472, 475, 480
Bk.: C, 2.

Zengi' =  Sanga (Cenubî'Kafkasya’da 
Erivan /  Revan kalesinden geçen 
ırmak) 226
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Sayfa
Zenta /  Zentha /  Szenta {Macaristan’

da Theisz =  Tisa nehrinin sağ sâ' 
hilinde, Szegedin’in 35 kilometre 
cemıbımda ve Zombor’un 70 kilo
metre şimâlişarkîsinde kasaba: 
Osmanlı menbâlarmda Sente de
nir) 480 - 4S3 

Zernesclıt (Erdel’de kasaba) 469 
Zeyrek-câmii (İstanbul’da) 474 
Zeyrek-yokuşu (lstanb\ü’da) 356, 423 
Zeytin (Maraş vilâyeti merkez kaza

sında Fırnıs nahiyesinin şimdi 
Süleymanlı denilen merkezi) 265 

Zeytiti-burnu (Midilli adasında) 478, 479 
Ziştova /  Ziştovo /  Ziştovi (Bulgaris

tan’ın şimalinde, Rusçuk’la Niğ- 
bolu arasında ve Tuna sahilinde 
kasaba: Bulgarca ismi Svistov) 146 

Zohâb (İran’ın Irak hııdndu civarında 
ve Kasr-ı-Şîrîn’in şimâlişarkîsin- 
de sancak-merkezi: 1049 =  1639 
Kasf-rŞîrîn muahedesi burada 
akdedilmiştir) 383 

Zolotank —  Bk.: Zadlotanka.
Zombor /  Sombor (Macaristan’da, Tı- 

mışvar kalesinin 145 kilometre 
garbinde şehir) 481

Sayfa
Zorawno /  Zurawna /  Zorawna (Le- 

histan=Polonya’da Stry’ıiin 31 
kilometre şarkında ve Dniestr =  
Turla suyu üzerinde kasaba: Os- 
manlı menbâlarmda “İzvança” 
denir) 446

Zorowon —  Bk.: Zorawno.
Zrinwar —  Bk.; Serinwar.
Zsitva /  Sitva-suyu (Macaristan’da 

üsturgon’la Kornom arasındaki 
Zsitva-torok’da Tuna’ya dökülen 
çay) 426

Zsitva /  Sitva-torok (Macaristan’da 
Gran=Usturgon şehriyle Komorn 
=  Komran kalesi arasında ve Zsit- 
va/Sitva-suyunun Tuna’ya dökül
düğü noktada bâzı Osmanlı mü
elliflerinin “Jitva - boğazı” de
dikleri yer: 1015 =  1606 sulhiyle 
meşhurdur) 124, 246, 247, 256, 258, 

295, 427, 430, 431 
Zulmiyye —  Bk.: Yeni-câmi.
Zurawno —  Bk.: Zorawno.
Zvornik /  Zwornik —  Bk.: İzvornik. 
Zwani'c (Lehistan’da Osmanlılarm İz-

vanca dedikleri kale) 441
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Parantez içindeki rakamlar Milâdî ve Hicrî tarihleri, metin rakamları
da saMfe numaralannı gösterir. —  Tarih ihtilâfİan için metne müracâat edilmelidiT)»

ÜÇÜNCÜ MUKAD /  MUKAD-I-SÂLÎS DEVRt

(1574 =  982) üçüncü Murad’m cülusu, babası ikinci Selim’le beş erkek kardeşi
nin cenaze merâsimi; yeni pâdişâhın şahsiyyeti, muhiti, kadın ihti
lası; saltanat devrinin mühim şahsiyyetleri; Sultan Murad’ın rüşvet 
almıya başlaması,
1 — İkinci Selim’le «Nizâm-ı-âlem,ıe kurban edilen beş oğlunun 
defni, 4 — Bir milyon yüz bin altınlık cülûs bahşişi, 4 — Beş gün 
siyahlar giyildikten sonra mâtem kıyafetlerinin değiştirilmesi ve 
cülûs tebriki. 4.

(1575 =  982) tiçüncü Murad’ın Eyüp’de Kılıc-alayı, 5 — Nişancı Feridun Ahmed 
Bey tarafından tertib edilen ve halk arasında «Feridun-Bey Mün
şeat»! ismiyle şöhret bulan «Münşeât-üs-Selâtîn» in Vezir-i-a’zam 
Sokullu-Mehmet Paşa tarafından tJçüncü Murad’a takdimi ve So- 
kullu’nun nüfuzu sarsıldığı için pâdişâhın bu esere ehemmiyet ver
memesi, 5. —

(1575 =  983) ikinci Selim devrinde akdedilmiş olan OsmanlI - Venedik sulh mu
ahedesinin saltanat tebeddülü üzerine tecdidi ve Venedik cumhurl-( 
yetinin Üçüncü Murad’a elli bin altın cülûs hediyesi takdimi, 6.

(1576 =  984) İran’ın Erivan/Revan valisi Tokmak-Han’ın elçilikle ve beş yüẑ  
deve yükü hediye ile Üsküdar’a müvâsalatı, 6 — Tokmak-Han’la 
maiyyetinin otuz kadırgayla top şenlikleri içinde Üsküdar’dan İs
tanbul’a geçirilmesi, 7 — Safavî elçisi Tokmak-Han’m huzura ka
bulü ve getirdiği muhteşem hediyelerin Üçüncü Murad’a tak
dimi, 7 — Iran şâhı Birinci Tahmâsb’ın ölüm haberi ve İran’da ka
rışıklıklar zuhuru üzerine Tokmak-Han’ın memleketine avdeti.

(1577 =  984) ikinci Selim’in son günlerinde sekiz sene müddetle akdedilmiş olan 
Osmanlı-Avusturya / Almanya sulh muâhedesinin Avusturya’daki 
saltanat tebeddülü ve ikinci Rodolphe’ün cülûsu üzerine gene sekiz 
sene müddetle tecdidi ve bu münasebetle imparatorluk haracının 
OsmanlI hâzinesine takdimi, 8.

(1577 =  985) Rus ve Cermen nüfuz ve hulûllerine karşı Osmanlı imparatorluğu
nun Lehistan krallığım himaye altına alması, Osmanlı - Lehistan 
münâsebetlerinin tarihçesi ve Türkiye’nin şimal siyaseti; Jagellon 
hanedanının inkırâzı üzerine Lehistan tahtına Türkiye tarafından 
gösterilen namzetlerin intihâb ettirilmesi ve bunlardan Bathory’ye 
24 maddelik bir tâbiiyyet muâhedesi imzâ ettirilmesi, 9.

(1578 =  985) En büyük Osmanlı Kapdan-ı-deryâlarından ve ikinci Selim’in dâ- 
madlarından Vezîr-i-Sânî =  ikinci vezir piyâle Mehmet Paşa’nın 
ölümü, şahsijryeti ve hayrâtı, 12 — Kanunî Sultan Süleyman’ın ye
gâne kızı, ikinci Selim’in kızkardeşi. Üçüncü Murad’m halası ve 
Kanuni devri Vezir-i-a’zamlarından Rüstem Paşa’nın karısı Mihri- 
mâh-Sultan’ın ölümü, şahsiyyeti ve hayratı, 12.



(1578 =  986) Elli iki sene saltanat sürdükten sonra ölen Safavî hükümdarı Bi
rinci Tahmâsb’ın vefatı üzerine İran’da zuhur eden saltanat buh- 
rânı karşısında Osmanlı hükümetinin vaziyeti: Vüzerâ arasında 
iki fikir cereyanı ve Türk menfaatlerinin himâyesi için bir Şark 
seferi açılması fikrine Vezir-i-a’zam Sokullu-Mehmet Paşa’nm bir 
takım şahsî endişelerle muhalefet göstermesi: Üçüncü Murad’ın 
sefer fikrini tercihi üzerine üçüncü vezir Lala-Mustafa Paşa’nın 
Şark serdârlıgı; Kafkasya’yı hâkimiyyetleri altına almış olan Sa- 
favîlerin Şark’dan sonra şimalişarkîden de Anadolu’yu tehdide 
başlamaları ve Hazar-denizine dayanmış olan Rus çarlığının Ka
radeniz yollarıyla Kırım hanlığını tehdide başlaması karşısında 
böyle bir şark seferinin hayatî ehemmiyeti; Erzurumlu
ların telâşı ve en mühim Gürcü hükümdarı olan Karthii 
kralmın Türk ordusunu Gürcistan’a dâvet etmesi; Safavî 
nüfuz ve hâkimiyyeti altmda bulunan Gilân, Şirvan, Dağıstan ve 
Gürcistan hükümetleriyle Osmanlı devletinin eski münâsebâtı ta
rihçesi; Safavî buhrânı karşısında Sokulu’ya rağmen açılan 
«Acem seferi» üzerine Şark serdârı Lala-Mustafa Paşa’nın İstan
bul’dan Üsküdar karargâhına geçişi, 13 — Üsküdar karargâhında 
23 gün son hareket hazırlıklarıyla meşgul olan Lala Paşa’mn 
Erzurum’a hareketi, 18 — Erzurum civârındaki Cinis konağında 
eski Diyarbekir beylerbeyi ve müstakbel Kafkasya fatihi özdemir- 
oğlu Osman Paşa’nın orduya iltihâkı, 18 — Şark serdârı Lala- 
Mustafa Paşa’nın Erzurum civârındaki Çermük =  Ihca konağına 
muvasalatı ve sefere me’mur olup Erzurum’da toplanmış olan 
valilerin orduya iltihâkı, 18 — Lala paşa’mn Erzurum’a muva
salatı, ilk müsademelerin başlaması, Dağıştan ve Şirvan beyle
rinden itâat mektupları gelmesi ve Erzurum harb meclisinde İran’
dan evvel Gürcistan üzerine hareket kararı verildiği için Tiflis’in ilk 
hedef ittihâzı, 19 — Ordunun Erzurum’dan Ardahan üzerine 
hareketi, Türklerin «Açuk-baş /  Baş-açuk memleketi» ve Gürcü
lerin de «Imerethi,, dedikleri «Garbî-Gürcistan kralı Corci’nin el
çilerle itâatini arzetmesi, 19 — Türk himayesine giren Fas sultan
lığında Portekizlilere karşı aVâdi-s-seyl» zaferi, Portekiz kralı 
((Dom Sebastiao’nun maktul düşmesi ve Portekiz şevket ve kud
retinin kırılması, 20 — Gürcistan ve Şirvan seferindeki Osmanlı 
ordusunun soğanlı ve Allâhüekber dağlarından aştıktan sonra Göle 
üzerinden «Dehân-ı Gürcistan =  Gürcistan’ın ağzı>> sayılan Arda
han kalesine muvâsalatı ve bu sırada Gürcü Beylerinden dehâlet- 
nâmeler gelmesi, 21 — Ordunun Ardahan’dan Tiflis’e hareketi, 
21 — Safavî hududunu geçen Ordusunun Akçakale =  Rabat ve 
Weli /  Vale kalelerini işgal etmesi ve Tokmak-han idaresindeki 
Safavî ordusuna karşı özdemir-oğlu Osman Paşa’nın kazandığı 
Çıldır zaferi üzerine Gürcistan yollarmın açılması ve Gürci kalele
rinin kendiliklerinden teslim olmıya başlaması, 21 — Samtskhe 
hıristiyan atabeyliğinin son bakıyyesi olan Altunkale ile Safavî 
hâkimiyyetindeki Mahmud-Han beyliğine âit Ahıska, Ahıkelek, 
Tümük ve Hırtz kalelerinin işgali, 22 — Gürcistan’da Karthii kral
lığının payitahtı olan Tiflis şehrinin kan dökülmeden işgali, 28 — 
Tiflis’de ilk Cuma-namazı, mevcudiyetine nihayet verilen Karthii 
krallığımn vilâyet şekline sokulması ve bir beylerbeyi tâyini, 
23 — Karthii krallığının şarkında bulunan Kakheti hükümetinin
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kralı İkinci Alexander’in Türk ordusuna gelip itaat ve tâbiiy- 
yetini arzetmesi üzerine Türk vilâyeti hâline gelen ölkesinin 
beylerbeyliğine gene kendisinin tâyini, 24 — özdemir-oğlu Osman 
Paşa’nın Kür boyundaki Koj'un-geçidi muharebesinde Safavî ordu
suna karşı kazandığı ikinci büyük zafer üzerine Osmanlı ordusuna 
Şirvan yollarının agılması ve bu sıradaki Şeki kalesinin fethi, 24 — 
Koyun-geçidi zaferi sâyesinde Şirvan’ın Ereş ve Şamahı gibi en 
mühim mevkilerinin işgali, Ereş’in Şirvan vilâyetine merkez itti
hâzı ve Baku ile Demir-kapı’ya kadar bir çok kaleler fethi sure
tiyle OsmanlI fütuhâtının Hazar sâhilleriyle Dağıstan’a dayanması; 
o sırada Abhazya’nın da inkıyadı üzerine Sohum-kale’nin vilâyet 
merkezi ittihâzı ve Kafkasya üzerinden Kırım hanlığı ile ittisal te’- 
mini, 25 — Osmanlı hâkimiyyet ve nüfuzu altına alman Kafkas
ya’nın Safavîlere karşı müdâfaasını küçük bir kuvvetle Şirvan va 
Dağıstan serdarlığına tâyin ettiği Özdemir-oğlu Osman Paşa’ya 
bırakan Şark-serdârı Lala-Mustafa Paşa’mn Ereş’den Erzurum’a 
hareketi, 27 — Vezir-i-a’zam Sokullu-Mehmet paşa’nın mevkiini 
tahkim için kurduğu âile ve tarafdar şebekesine karşı şiddetli ha
reketlere başlayan üçüncü Muradın Budin beylerbeyi Sokullu- 
Mustafa Paşa’yı idâm ettirmesi, 28 — Dağıstan’daki Kumuk ve 
Kaytak beylerinin itâat ve inkıyadı, 29 — Garbî Gürcistan’daki 
«îmerethi =  Açuk-baş f Baş-açuk» krallığının kat’î surette Türk 
hâkimiyyetine girmesi ve Guria prensliğiyle diğer küçük Gürcü 
beyliklerinin inkıjfâdı, 30 — Kafkasya’da istirdad hareketlerine 
başlıyan Safavîlere karşı Şirvan ve Dağıstan serdârı özdemir-oğ:lu 
Osman Paşa’nm üç gün üç gece süren birinci Şamahı muharebe
sindeki parlak zaferi, 30 — Lala-Mustafa Paşa ordusunun Gürcis
tan ve Şirvan seferinden Erzurum kışlağına avdeti ve bu avdet 
esnâsında Ahıska, Ardahan ve Çoruh boylarından mürekkep 
«Çıldır eyâleti» ismiyle yeni bir beylerbeylik teşkili, 32 — Öz- 
demir-oğlu Osman Paşa’nın üç gün süren ikinci Şamahı muhare
besi ve kendisini kıskandığı için maiyyetine pek az kuvvet bırakıp 
Erzurum’a çekilen Şark-serdârı Lala-Mustafa Paşa’dan yardım 
görmediği için mağlûbijo^eti, 33 — Şeref-Hanlar denilen Bitlis Kürt 
emirlerinden olup Kanunî devrinde İran’a kaçmış ve Safavî hiz
metine girmiş olan Üçüncü Şemsüddin’in İran’da doğmuş oğlu, Sa- 
favîlerin Nahcivan valisi ve «Şerefnâme» ismindeki Kürt tarihinin 
müellifi Beşinci Şeref-Hanın İranlIlardan ayrılıp OsmanlIlarla an
laşarak ecdâdının Bitlis hanlığına tâyini üzerine Van’a gelip me- 
râsimle karşılanması, 35.

(1579 =  986) İkinci Şamahı muharebesini yardımsızlık ve askersizlik yüzünden 
kaybeden Dağıstan ve Şirvan serdârı özdemir-oğlu Osman Paşa’nın 
Safavî istilâsı karşısında Şamahı’dan Demir-kapu’ya hareketi ve 
Erzurum’da seyirci vaziyetinde kalan Şark-serdârı Lala-Mustafa 
Paşanın alâkasızlığı yüzünden Şirvan’ın elden çıkması, 36.

<1579 =  987) İngiltere kraliçesi Elisabeth’in üçüncü Murad’a üç tüccarla gönder
diği bir nâme üzerine ilk Osmanlı-Ingiliz ticarî ve siyasî münâse
betlerinin başlaması ve kraliçeye gönderilen cevapta İngiliz ticaret 
gemilerinin Türk limanlarına kendi bayraklarıyla gelebileceklerinin 
tebliği, 38 — Gürcülerden yardım gören Safavîlerin Tiflis muhasa
rası, 39 — Kış mevsimini Erzurum kışlağında geçiren Şark-serdârı 
Lala-Mustafa paşa’nın yaz gelince Kars’a hareketi ^9 — On bin

F.: 40
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kişilik bir Safavî-Gürcü kuvveti tarafından dört aydanberi muhâ- 
sara altına alınmış ve kedi, köpek yiyecek hâle gelmiş olduğu hal
de müdâfaada sebat eden yedi yüz kişilik Tiflis mühâfız kıt’asma 
Kars’dan imdat gönderilmesi, 40 — Şark-serdârı Lala-Mustafa 
Paşa ordusunun Kars’a muvâsalatı ve üçüncü Murad’ın emriyle 
inşâsına karar verilen Kars kalesi için arâzi vaziyetinin keşfi,
40 — Gerek Gürcistan hâkimiyyeti, gerek Kafkasya üzerinden Kı
rım’la ittisalin te’niin’' itibariyle hâiz olduğu askerî ehemmiyetten 
dolayı Kapdan-ı-deryâ Kılıc-Aîi Paşa’nın yaptırdığı Osmanlı mü
elliflerinin «Faş» dedikleri Poti kalesi inşaâtınııı ikmâli,
41 — Kars kalesinin temel-atma merâsimi ve yedi burca göre 
yedi kola ayrılan inşâatta her kola bir beylerbeyinin me’mur 
olması, 41 — Şirvan ve Dağıstan serdârı özdemir-oğlu Osman 
Paşa’ya yardım için üçüncü Murad’ın emriyle Kırım hanı İkinci 
Mehmet Giray’ın yola çıkması ve on bin Tatar atlısıyla öncü 
olarak yolladığı sancak-beyi Mehmet Bey’in Demir-kapı’ya mu- 
vâsalatı, Şirvan beylerbeyliği ile Hazar-Kapdanlığma tâyin ve 
Hazar denizinde Osmanlı Bahriyesinin teşekkülü meselesi, 42 — 
Kars’dan gönderilen on iki bin kişilik yardım kuvveti yaklaşır
ken Safavîlerle Gürcülerin Tiflis muhâsarasmı kaldırması ve bu 
suretle on bin kişiye karşı yedi yüz Türkün tam dört ay iki gün 
süren muhteşem müdâfaasının muvaffakiyetle neticelenmesi,
42 — Maraş beylerbeyi Mustafa kumandasındaki imdat kuv- 

. vetlerinin Tiflis’e muvâsalatı üzerine müdâfaa kahramanlarının
uzun bir açlık devresinden kurtulmaları, 42 — Iç ve dış kalelerle 
büyük bir hendekten ve varoş sûrundan mürekkeb olan ve mec- 
mûunun çevresi 27 bin metre tutan Kars mşaâtınm Türk ordusu 
tarihine şeref veren büyük bir muvaffakiyet eseri olarak 28 
günde ikmâli, 43 — Tiflis’in imdâdına giden Maraş beylerbeyi 
Mustafa Paşa’nın istirâhate muhtâc olan şanlı müdâfilerle bera
ber Kars’a hareketi, 43 — Tiflis kalesine konulan tâze muhafız 
kıtasına Kars’daki Lala-Mustafa paşa ordusundan erzak şevki,
43 — Kars kalesini 28 günde yapan Şark ordusunun bir beylerbe- 
yi-sarayı, birer mekteple medrese, beş cami, iki köprü ve halk 
için evler, konaklar, hamamlar, değirmenler ve su terâzilerinden 
mürekkeb olan Kars şehri inşaatını da 30 günde ikmâl etmesi 
ve bu sırada Keçivan, Ani, Mağazbert ve Kağızman kalelerinin 
de inşası, 44 — Anadolu beylerbeyi Ca’fer Paşa’nın Erivan üze
rine büyük bir akın hareketi ve bir çok Ermeni esirleriyle av
deti, 44 — Dağıstan ve Şirvan serdârı özdemir-oğlu Osman Pa
şa’ya yardım etmiye me’mur olan Kırım hanı İkinci Mehmet-Gi- 
ray’ın Demir-kapu’ya muvâsalatı, 45 — Ca’fer Paşa kolunun altı 
günlük bir hareketten sonra Erivan akınından Kars’a avdeti, 
45 — özdemir-oğlu Osman Paşa ile Kırım Hanı, ikinci Mehmet- 
Giray’ın Şirvan’ı Safavîlerden istirdad için Demir-kapu’dan hare
kete geçmeleri, Baku’nun istirdâdı ve Şirvan’daki düşman ordu
sunun mağlûbiyyeti üzerine Safavilerin bu memleketi ikinci defa 
olarak tahliye etmeleri, 46 — Kanunî, İkinci Selim ve Üçüncü 
Murad devirlerinde 14 sene, 2 ay, 22 gün mütemadiyen Sadâret 
makamında bulunmuş ve mevkiini muhafaza için memleketin bir 
çok mühim mevkilerinde ailesi efrâdiyle tarafdarlarından mürek
kep bir şebeke kurmuş olan Vezir-i-a’zam Sokullu-Mehmet Pa-
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şa’mn öldürülmesi, şahsiyyetl ve katlinin fecî akıbeti, 46 — So- 
kullu’nun katli üzerine ikinci vezir Semiz-Ahmed Paşa’nın sadâ
reti ve şahsiyyeti, 49 — özdemir-oğlu Osman Paşa’mn sefer mev-: 
simini Kars inşaâtiyle geçirdikten sonra ikinci defa olarak Erzu
rum kışlağma çekilmesi, 50 — Şirvan ve Dağıstan serdârı özde
mir-oğlu Osman paşa ile Kırım ham ikinci Mehmet-Giray’ın Sa- 
favîler tarafından tahliye edilen Şamahı şehrine girmeleri ve bu 
suretle Şirvan istirdâdının ikmâli, 50 — Sokullu-Mehmet P'aşa’nın 
katli ve ikinci vezir Semiz-Ahmed Paşa’nın sadâreti üzerine 
üçüncü vezirlikten alelûsul ikinci vezirliğe terfi eden Şark-serdârı 
Lala-Mustafa Paşa’ya bu değişikliklerin tebliği, 50 — Parlak 
zaferleri ve muvaffakiyetleriyle kendisini gölgede bırakan özde
mir-oğlu Osman Paşa’yı kıskandığı için, onunla Kırım hanı İkinci 
Mehmet-Giray’ın Safavîlere karşı kendileriyle elbirliğine dâvet 
eden taleplerini reddetmiş olan Şark-serdârı Lala-Mustafa Pa- 
şa’nın Pasin ovasında askerini terhis edip Erzurum kışlağına çe
kilmesi, 50 — Şirvan’ın istirdâdı üzerine Kür nehrinin cenubuna 
çekilmiş olan, Safavîler üzerine Kırım hanı ikinci Mehmet-Gi- 
ray’m akın hareketi; Dağıstan ve Şirvan serdârı özdemir-oğlu 
Osman paşa ile âmiri olan Şark-serdârı Lala-Mustafa Paşa ara
sındaki gerginliği hâd bir şekil almasından dolayı Erzurum’da 
bulunan Lala Paşa’nın bu harekâta iştirâk teklifini reddetmesi ve 
bu yüzden Kırım hanının özdemir-oğluna bir miktar asker bıra
karak mem.leketine çekilip gitmesi, 50.

(1580 =  987) Şirvan ve Dağıstan serdârı özdemir-oğlu Osman Paşa’yı kıskan
dığı için en müşkil anlarda bile ona yardım etmemek suretiyle 
Kafkasya fütûhâtını tehlikede bırakan Şark-serdârı ikinci vezir 
Lala-Mustafa Paşa’mn serdâi'îıktan azli, ,,Serdâr-ı bî-âr» denilen 
rakibi üçüncü vezir Koca-Sinan Paşa’mn serdarlığı ve yeni serdar
la eski serdar arasındaki şiddetli rekabetin tarihçesi, 51.

(1580 =  988) Vezir-i-a’zam Semiz-Ahmed Paşa’nın ölümü üzerine inhilâl eden 
Sadâret makamına usulen namzed vaziyetinde bulunan ikinci ve
zir Lala-Mustafa Paşa ile Şark-serdân üçüncü vezir Koca-Sinan 
Paşa arasındaki şiddetli rekabet karşısında bu iki devşirme ih- 
tirâsıran te’lifini imkânsız gören üçüncü Murad’ın Sadâret ma
kamını ilga etmesi ve Lala-Mustafa Paşa’yı «Mühr-i-Hümâyun» 
dan mahrum olmak şartiyle ve «Vekîl-i-Saltanat» ünvâniyle Sa- 
dâret-Kaymakamlığına tâyin edip Osmanlı tarihinde misli görül
memiş bir tesviye tarzı icâd ederek ihtilâfın önünü alması, 53 — 

Sadâretin ilgasından d olayı „Vekil-i-Saltanat» ünvâniyle Sadâ- 
ret-Kaymakamlığına tâyin edilmiş olan ikinci vezir Lala-Mustafa 

Paşa’nın yıllardanberi çektiği «Mühr-i-Hümâyun» hasretine daya- 
namıyarak ölmesi ve bir rivayete göre de zehir içerek intiharı ve 
şahsiyyeti, 55 — îlga edilmiş olan Sadâret Makamının tekrar ih- 
dâsiyle «Mühr-i-Hümâjam» un Şark-serdârı ve Lala Paşa’nın 
meşhur rakibi Koca-Sinan Paşa’ya îsâli, 55 — Şark-serdârlığında 
hiç bir iş göremeyip Gürcistan’da boş yere dolaştıktan sonra Kür 
boylarındaki Safavî cephesini bırakın Kars önlerinde tuhaf bir 
harp manevrası yaptıran Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Koca- 
Sinan Paşa’nın Erzurum kışlağına muvâsalatı ve bir kısım aske
rin muhtelif kışlaklara taksimi, 56.

(1581 =  98B) Safavîlerin Kanunî devrindeki hudut esas olmak şartiyle sulh teklifi
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ve son fütûhâtın hiç sayılması demek olan hu teklifin reddi, 56 — 
Safavîlerin Şirvan’ı istirdâd için Kür boyunda hazırlamakta ol
dukları orduya karşı özdem.ir-oğlu Osman Paşa’nın gönderdiği 
Kırım prenslerinden Gazi-Giray’ın şiddetli bir baskın hareketi 
üzerine 18 bin kişilik bir düşman kuvvetinin imhası ve Baku’nun 
kahramanca bir müdâfaa sâyesinde kırk gün süren Safavî muha
sarasından kurtuluşu, 56.

(1581 — 989) Fransızlara. verilen üçüncü Kapitülâsyon fermanı mucibince Osmanlı 
limanlarına gelerek bütün ecnebi gemileıinin Fransız bandırası 
çekmek mecburiyeti, Fransa sefirlerinin diğer elçilere tekaddüm 
hakkı ve yalnız înzillzlerin bandıra mecburiyetinden istisnası,
57 — İran’ı bir hamlede fethedip şâhı esir edeceğinden bahsederek 
sadâretinden evvel Lala-Mustafa Paşa’nın elinden Şark serdar- 
lığını almış olan Vezir-i-a’zam Koca-Sinan paşa’nm hiç bir askerî 
muvaffakiyet kazanmadan ve hattâ selefi Lala Paşa gibi istirkab 
ettiği Dağıstan ve Şirvan serdârı özdemir-oğlu Osman Paşa’ya 
yardım kuvveti bile göndermeden İstanbul’a avdeti, 58.

(1582 =  990) üçüncü Murad’ın oğlu ve veliahdı Şehzâde Mehmed’in Osmanlı tari
hinde en muhteşem şenlik sayılan elli yedi günlük sünnet-düğünü- 
nü ve bu düğünde hüner gösterenlerin Yeniçeri ocağına kaydi su
retiyle Ocak kanunlarının ilk defa olarak bozulmıya başlaması,
58 — Lala-Mustafa Paşa ile halefi Koca-Sinan Paşa’dan hiç bir 
yardım görmediği için parasızlık ve askersizlik yüzünden Safavî- 
lere karşı çok müşkil bir vaziyette kalan Şirvan ve Dağıstan 
serdârı özdemir-oğlu Osman Paşa’nın doğrudan doğruya Üçüncü 
M.urad’a müracâatı üzerine İstanbul’dan, Rumeli’den ve Kırım’dan 
tahsis edilen kuvvetlerle Hâzineden gönderilen paranın Kefe üze
rinden Demir-kapu’ya îsâli, 60 — Safavîlerin istenilen şartlarla 
sulh akdine hazır oldukları hakkında uydurduğu yalanın meyda
na çıkmasından dolayı «Serdâr-ı bî-âr» denilen Vezir-l-a’zam Ko
ca-Sinan Paşa’mn ilk sadâretinden azliyle Malkara’ya nefyi,
61 — İkinci vezir Kanijeli-Siyavuş Paşanın sadâreti ve şahslyyeti,
62 — Yeniçeri-ağalığından ma’zul Ferhad Ağa’nm Rum.eli beyler
beyliğine tâyini, 63,

(1583 =  991) Münşeât-üs-Selâtin„ sahibi Nişancı Feridun Ahmed Bey’in ölümü,
63 — Yeniçeri-ağalarından ma’zulken edildiği Rumeli beylerbey
liğinden üç ay sonra Şark serdârlığına tâyin edilen Ferhad pa- 
şa’nın İstanbul’dan Üsküdar karargâhına geçişi, 63 — İlk İngil
tere sefiri William Harbone’un Istanbula gelişi ve ilk Ingiliz-Türk 
dostluğu, 64 — Kefe üzerinden Demir-kapuya gelen takviye kıt’a- 
ları içindeki Rumeli askerlerinin Şirvan ve Dağıstan serdârı öz- 
demir-oğlu Osman Paşa’yı dinlemiyerek kahramanlık taslamak 
için ihtiyatsızca düşman üzerine hareketleri ve serkeşlerin uğ
radıkları Niyâz-âbâd bozgunu, 64 — özdemir-oğlu Osman Paşa 
ordusunun şimale doğru ilerlemekte olan Safavî ordusuna karşı 
Demir-Kapu’dan hareketi, 65 — Kafkasya fâtihi özdemir-oğlu 
Osman Paşa’mn elli bin kişilik bir Safavî ordusuna karşı Samur 
nehrinin cenubundaki Vilasa / Bilasa ovasında 3-4 gün gece-gün- 
düz devam eden «Meş’ale savaşı» ndaki en büyük zaferi, 65 — Öz
demir-oğlu Osman Paşa’nın «Meş’ale savaşı» ndan sonra Şirvan’ın 
merkezi olan Şamahı’yı beşinci defa olarak istirdâdı, 67 — Müs
tahkem olm.adığı için Safavîlerle OsmanlIlar arasında bir kaç
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defa elden ele geçmiş olan Şamahı’nın tahkimini Şirvan müdâfa
ası bakımından zarurî gören Özdemir-oğlu Osman Paşa’nın em
riyle büyük bir kalenin temel-atma merasimi, 67 — Kaim ve 
yüksek sûrları, geniş ve derin hendeği ve heybetli kuleleriyle eski 
Türk askerî mi’mârîsinin muazzam bir eseri olan yedi kapulu, Şa- 
mahı kalesinin 45 günde ikmâli, 67 — Bir taraftan Kafkasya 
fatihi özdemir-oğlu Osman Paşa’nın «Meş’ale savaşı» nı kazan
ması ve bir taraftan da Üsküdar’dan Erzurum’a gelen yeni Şark- 
serdârı Ferhâd Paşanın yüz bin kişilik bir ordu başında Erzurum’
dan hareketi üzerine Safavîlerin Revan/Erivan şehrini tahliye 
edip çekilmeleri ve bu şehri kan dökmeden işgal eden Ferhad 
Paşa ordusunun büyük bir kale inşâsına başlaması, 68 — Kaf
kasya serdârı özdemir-oğlu Osman Paşa’mn Şamahı kalesi ikmâl 
edilip idare teşkilâtı tamamlandıktan sonra Demir-kapu’ya hare
keti, 68 — Sekiz kuleli iç-kalesi ve kırk üç kuleli dış-kalesi ve 
câmiiyle beraber Erivan tahkimâtmın 45 günde ikmâli ve yeni 
bir eyâlet merkezi ittihâz edilerek beylerbeyi tâyini, 68 — Kaf
kasya fatihi özdemir-oğlu Osman Paşa’nın Demir-kapu’dan ve 
Kırım üzerinden İstanbul’a hareketi ve Kefe’ye muvâsalatmda 
Rus teşvikine kapılarak İstanbul’un emirlerini dinlemiyen Kırım 
hanı İkinci Mehmet-Giray’la harbe tutuşması, 69 — Üçüncü Mu- 
rad’m Osmanlı tarihinde ilk defa olarak «Vâlide-Sultan,, ünvâ- 
niyle anılan anası Nûr-Bânû-Sultan’ın ölümü ve hayrâtı, 71 — 
Mağnisa valiliğine tâyin edilen veliahd Şehzade Mehmet /üçüncü 
Mehmed’in İstanbul’dan eyâlet merkezine hareket etmek üzere 
Üsküdar’a geçişi, 72.

(1584 =  992) Me’zunen İstanbul’a gitmek üzere Demar-kapu’dan Kefe’ye gelmiş 
olan Kafkasya fâtihi özdemir-oğlu Osman Paşa’nın İstanbul’dan 
aldığı yardım kuvvetleriyle âsi Kırım hanı İkinci Mehmet-Giray’ı 
izâle edip Kırım meselesini tesviye etmesi, 73 — Kafkasya fâtihi 
ve Üçüncü Murad devrinin millî kahra r’.anı özdemir-oğlu Osman 
Paşa’nın Kefe’den İstanbul’a gelişi, halkın sevgi tczâhüıieriyle 
karşılanması ve ikinci vezirliğe tei'fîi. 73 — özdemir-oğlu Osman 
Paşa’nın huzura kabulü ve Üçüncü Murad’ın misli görülmemiş 
fevkalâde teveccüh ve iltifâtı, 74 — Kafkasya fatihinin şan ve 
şöhretiyle pâdişahtan gördüğü teveccühü çekerniyen kubbe vezir
lerinin askeri Osman Paşa aleyhine ayaklandırma teşebbüsünden 
dolayı Vezir-i-a’zara Kanijeli Siyevuş Paşa’nın azliyle özdemir- 
oğlu Osman paşa’nm sadâreti, 75 — Şark-serdârı Ferhad Paşa’nm 
Gürcistan seferinde en mühimleri Lori ve Tumanis olmak üzere 
muhtelif kaleler yaptırması, Gürcistan hâkimiyyetinin takviyesi 
ve Terekemelerden Borçkalı-Kazaklarmm itâati, 76 — Vezir-i- 
a’zam özdemir-oğlu Osman Paşa’mn Kırım’da çıkan isyan hareke
tini tenkil vazifesiyle ve Serdâr-ı-Ekremlikle İstanbul’dan Üskü
dar karargâhına geçişi, 78 — Vezir-i-a’zam ve Kırım serdâr’ı Os
man Paşa’nın Sinop limanından donanmayla Kırım’a ordu ge
çirmek üzere Üsküdar karargâhından Kastamonu’ya hareketi, 
79 — özdemir-oğlu Osman Paşa’nm ordu başında Kastam.onu’ya 
muvâsalatı ve pişdar olarak Kefe’ye gönderilmiş olan kuvvetle
rin Kırım ham İkinci Islâm-Giray’la elbirliği sâyesinde isyan 
hareketi bastırılmış olduğu için Vezir-i-a’zamm Kırım seferine 
hâcet kalmaması, 79.
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(1585 “  993) Kırım ısyânının tenkili üzerine artık oraya gitmesine hâcet kalma
mış olan Vezir-ir-a’zam Özdemir-oğlu Osman Paşa’nın Safavîlere 
karşı Şark serdârlığına tâyini hakkındaki Hatt-ı-Hümâyûn’un Kas
tamonu karargâhına isâli, 80 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Osman Paşa’nın hastalığına rağmen Kastamonu karargâhından 
Erzurum’a hareketi, 80 — özdemir-oğlu ordusunun Erzurum önle
rinde konaklaması ve evvelce Safavîlere esir olan Kırım prensle
rinden Gazi-Giray’la «Şecâatnâme:> müellifi Dal-Mehmet Bey'iıı 
esaretten kaçıp kurtularak bu konakta orduya iltihâ k etmeleri, 
81 — Kanunî Sultan Süleyman’ın torunu, İkinci Selim'in kızı, Mu- 
rad’ın kızkardeşi ve maktul Vezir-i-a’zam Sokullu-Mehmet Pa- 
şa'mn karısı Esmâ-Han-Sultamn ölümü, 82 — Kalb hastalığın
dan muztarib olan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu 
Osman Paşa’nın şark ordusu başında Erzurum’dan tahtırevanla 
son seferi olan Tebriz fethine hareketi, 82 — özdemir-oğlu ordu
sunun Çaldıran sahrasına muvasalatı, 82 — Van ve Erivan bey
lerbeyi Cağal-oğlu Sinan paşa’nın Kara-dere konağında eyâlet 
askeriyle beraber orduya iltihâkı, çarhacılığa tâyini ve ordu
nun Hoy üzerinden Tebriz’e doğru ileri hareketi, 83 — Özdemir- 
oğlu ordusunun Çaldıran-Kara-dere-Hoy-Merend üzerinden Tebriz 
şehrinin şimali garbisindeki Sûfiyân/Sofyan konağına muvasalatı, 
83 — Tebriz’in şimaligarbîsindeki Abvâr mevkiinde ilk Osmanlı- 
Safavî müsâdemesi, Safavîlerin ric’ati ve Tebriz yolunun açılması, 
83 — Tebriz’de şehir harbi yapmak üzere bir çok tertibât ittihâz 
etmiş olan Safâvîlerle şehre giren OsmanlIlar arasında bir gün 
süren sokak muharebesi, 84 — Tebriz şehrinin yansı Osmanlı or
dusu tarafından işgal edildikten ve Safavî askerleri kaçtıktan 
sonra şehir ahâlisi nâmına Serdâr-ı-Ekreme gelen hey’etin tek
lifi ve Tebriz’in Türkiye’ye ilhâkı şartiyle kabul edilen bu teklif 
üzerine gece-yarısı ateşin kesilmesi, halka „eman» verilmesi ve 
bu suretle Tebriz şehrinin OsmanlIlar tarafından dördüncü defa 
olarak işgali, 86 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu 
Osman Paşa’nm tran-Âzerbaycanı’m Türkiye’ye ilhak etmesi ve 
bu ilhak kararının ilânı, 87 — Üçüncü Murad’ın valilikle Mısır 
ıslâhatına me’mur olan dâmâdı boşnak vezir İbrahim Paşa’nın 
Mısır ve Suriye’de elde ettiği kıymetli taşlai’ ve altınlarla yap
tırdığı ve OsmanlI saltanatının sonuna kadar padişahların kullan
dığı «Taht-ı-zümürrüdîn» ismindeki m.uhteşem ve murassa tah
tın Mısır’dan İstanbul’a gelen İbrahim Paşa tarafından Sultan 
Murad’a takdimi, 88 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem özds- 
mir-oğlu Osman Paşanın Tebriz’de iki gece evvel ilân ettiği emâ- 
na riâyet etmiyen Yeniçerilerin şehri yağma edip halkı esir et- 
miye kalkışması üzerine karargâhından Tebi'iz’e gelen hasta 
Serdârın halkı esâretten kurtarması, 90 — Kafkasya’dan sonra 
Azerbaycan’ı da fethetmiş olan kahraman Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu Osman Paşanın «Çerendâb:> karargâ
hından Tebriz’e girip şehri gezmesi, 91 — Azei'baycan’ın fethin
den dolayı Ramazan bayramında «lydeyn =  İki bayram / Çifte 
bayram» tebriki, 91 — Tebriz’in Sultan-Hasan =  Uzun-Hasan câ- 
miinde OsmanlIların ilk cuma-namazı ve üçüncü Murad nâmına 
hutbe okunması, 91 — Çevresi on iki bin yedi yüz arşın tutan 
Tebriz kalesinin otuz günde inşâsı, 92 — Tebriz’in fethi üzerine
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OsmanlI ordusu Türkiye’ye avdet edinceye kadar hırpalama ha
reketleriyle iktlfâya karar veren Safavîlerle Neheng muharebesi, 
Serdâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu Osman Paşa beylerbeyi ve İtalyan 
dönmesi Cağal-oğlu Sinan Paşa’mn korkaklık ve tedbirsizlik yü
zünden mağlûbiyyeti, 92 — Safavîlerin Neheng muvaffakiyetinden 
cür’et alan Tebrizlilerin tenha yerlerde buldukları Osmanlı as
kerlerini öldürmiye başlamaları ve bir hamamda 10 - 15 askeri 
kılıçtan geçirmeleri üzerine mütecâvizlerin tenkilini emreden Ser- 
dâr-ı-Ekremin bu emri yanlış anlaşıldığı veyahut kasden öyle 
tefsir edildiği için üç gün üç gece katliâm edilmesi, özdemir-oğ- 
lu’nun bu katliâmı güçlükle durdurması, 93 — Tebriz katliâmiylo 
askerin diğer bir takım serkeşliklerinden çok müteessir olan ve 
esasen kalb hastalığından muztarip bulunan özdemir-oğlu Os
man paşa’nın ölüm hastalığı, 94 — ölüm hastalığından dolayı 
orduyu blzzât idare edemiyen Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Özdemir-oğlu Osman Paşa’nm Van beylerbeyi Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’yı Serdâr-Kaymakamı tâyin etmesi, yeni bir eyâlet merkezi 
olan Tebriz’e bir beylerbeyi tâyini ve bu vaziyetten istifâde eden. 
Safavî veliahdi Koç-kapan Hamze-Mirzâ’nın Tebriz civarındaki 
Fahusfenc ırmağı boylarında Cağal-oğlu’nu Ijozguna uğratıp par
lak bir zafer kazanması, 95 — Tebriz kulesine sekiz bin muhafız 
bırakan Osmanlı ordusunun Anadolu’ya çekilmek üzere hareketi, 
son anlarını yaşıyan özdemir-oğlu’nun tahtırevanla nakli ve bu 
sırada otuz bin kişilik bir kuvvetle taarruza geçen Safavî veliah
di Hamze-Mirzâ’ya karşı «Şenb-i-Gazân» zaferi, 96 — Tebriz 
fethinden dönmekte olan Kafkasya ve Azerbaycan fâtihi, büyük 
OsmanlI kahramanı, Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem özdemir-oğ
lu Osman Paşa’nın Tebriz civarındaki «Telhrûd ^  Acıçay / Acısu» 
konağında ölümü, cenâzesinin Van’a ve oradan da Diyarbekir’e 
götürülüp Kurşunlu-câmi civarındaki türbesine defni ve şahsiy- 
yeti, 96 — Tebriz’den Van’a giden Osmanlı ordusuna karşı son ta
arruzunu yapan ve OsmanlIlar arasında «Koç-kapan» diye şöhret 
bulan kahraman Safavî veliahdi Hamze-Mirzâ’nın «Telhrûd =  
Acısı» boyundaki Nâyân muharebesinde müdhiş bir bozguna uğ- 
rıyarak perişan bir halde kaçıp kurtulması ve vak’adan 14 gün 
sonra Safavîlerin Tebriz şehrini işgal ve istirdâd etmelerine mu
kabil, kalenin Osmanh işgalinde kalması, 99 — Vezir-i-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem özdemir-oğlu Osman paşa’nın ölümü üzerine Ser- 
dâr-Kaymakamı Cağal-oğlu Sinan Paşa’mn Van’dan gönderdi
ği «Mühr-i-Hümâyûn» un İstanbul’a getirilmesi ve özdemir-oğlu’
nun ölümündenberi bir ay, iki gündür münhal kalan Sadâret ma
kamına ikinci vezir Hadım-Mesih Paşa’nın bir rivayete göre de 
Şark-serdarlıgına Kaymakamlığında bulunan Cağal-oğlu Yusuf 
Sinan Paşa’nın tâyini, 100.

(1586 =  994) Şark ordusunun Azerbaycan’dan Anadolu’ya çekilmesi, özdemir- 
oğlu Osman Paşa’mn ölümü, Tebriz şehrini istirdâd eden Safavî
lerin kaledeki Osmanlı muhâfızlarını şiddetli bir muhasara altına 
alıp «at ve it»eti yemek mecburiyetinde bırakması ve bütün bu müş- 
kilât içinde Şark ordusunun Cağal-oğlu Sinan Paşa gibi değersiz 
bir serdâr elinde kalmasıyla tehlikeli vaziyetlerden telâşa düşen 
Üçüncü Murad’ın Şark serdarlığına özdemir-oğlu’ndan evvelki Ser
dar Perhad Paşa’yı ikinci defa olarak tâyin edip Tebriz kalesine
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erzak ve imdat yetiştirmeye me’mur etmesi, 100 — Yeni Şark-ser- 
dân Ferhad Paşa’nın İstanbul’dan Üsküdar karargâhnıa geçişi,
101 — Vezir-i-a’zam Hadım-Mesih-Paşa’nın bir arz tezkiresi pâ
dişâh. tarafmdan reddedildiği için isti’fâsı, 102 — Eski Vezir-i-a’
zam Kanijeli-Siyavuş Paşa’nm ikinci sadâreti, 102 — Yeni Şark 
serdârı Ferhad Paşa'nm ordu başmda yaklaşmakta olduğunu haber 
alan Safavî veliahdi Hamze-Mirza’nm bir sene kadar süren Tebriz 
muhâsarasmı kaldırıp çekilmesi, Osmanlı ordusunun Tebriz’e 
muvasalatı, kalenin takviyesi ve yeni bir kale ile bir takım kuleler 
yapıldıktan sonra mevsim sonunda ordunun Erzurum kışlağına 
çekilmesi, 102 — Osmanlı istilâsına karşı açtığı kahramanca mü
câdeleleriyle meşhur Safavî veliahdi Koç-kapan Sultan Hamze- 
Mirzâ’nın muhalifleri olan Türkmen beyleri tarafından Gence ci
varındaki karargâhında öldürtülmesi ve bu suretle Saı'avî müdâ
faasının zayıflamasına mukabil Osmanlı harekâtını kolaylaştıran 
bir vaziyet hâsıl olması, 102.

(1587 ~  995) En büyük Türk denizcilerinden Kapdan-ı-deryâ Kılıc-Ali Paşa’nm 
ölümü ve şahsiyyeti, 103 — İranhlar Şark-Serdârı, Ferhad paşaya 
mürâcaat edip bir Safavî şehzadesini rehine olarak Istanbula gön
dermek şartiyle sulh teklif etmiş oldukları için, bu mesele netice- 
leninceye kadar doğrudan doğruya li'an üzerine yürümek istemi- 
yen Ferhad Paşanın bir takım âsi Gürcü beylerini tedib için Er
zurum kışlağından Gürcistan üzerine hareketi, 104 — Şark ordu
sunun Tum-anis önlerine muvâsalatı ve evvelce Osmanlı tâbiiyyetine 
girmiş olduğu halde sonradan Safavilerle birleşen Borçalı-Kazak 
hanımn itâatini arz için orduya dâvet edilmesi, 104 — Evvelce ihti
da edip Beylerbeyi pâj^esiyle «Nazar Paşa» ismini a'mış olan 
Borçalı-Kazak hanının Şark ordusuna gelip yeniden itâat ve inkı- 
yâdını arzederek Osmanlı hâkimiyyetine girmesi ve Safavî himâ- 
yesinde Gori şehrini eline geçirmiş olan Karthii krallık müddâîsi 
Simon =  Swimon üzerine hareket kararı, 105 — Safavî hhııâye- 
sinde Akçakale =  Rabat beyi olan Gürcü mühtedisi Varaza-oğlu 
Mahmud-Hanın Kür boyunda orduya gelip itâatini arzetmesi üze
rine dirliklerle taltifi, 105 — Şark ordusunun Tiflis üzerinden 
Goriye gelişi ve derhal işgal edilen bu şehirde inşâsına karar 
verilen kale yerinin keşfi, 105 — Goride inşâ edilen muazzam ka
lenin yirmi yedi günde ikmâli, 106 — ilk fethinde olduğu gibi eyâ
let merkezi ittihâz edilen Gori beylerbeyliğine Safavîlerden ayrı
lıp OsmanlIlara itâat etmiş olan Akçakale—Rabat beyi Mahmud- 
Hanın tâyini, 106 — Eski Samtskhe hıristiyan atabeyleri sülâlesin
den olan Ahıska beyi Manuçar=Minûçehrin itâati üzerine Gürcis
tan tamamiyle inkıyâd altına girmiş Karthii kralhk müddaîsi Si- 
mon=Svi^imon bütün istinâd noktalarından mahrum edilmiş olduğu 
için, Gürcistanda işi kalmıyan Şark ordusunun Goriden Erzurum 
kışlağına hareketi, 106.

(1588 =  996) üçüncü Murad’m irâdesiyle kandil gecelerinde minâre donanma
larının resmî ve umumî bir mâhiyet alması, 106 — En büyük Os
manlI mi’mârı Koca-Sinan’m doksan sekiz yaşında vefatı, şahsiy
yeti, eserleri ve meşhuı çırakları, 106 — İstanbul’a rehine olarak 
bir Safavî şehzâdesi göndermek şartiyle yapılan sulh teklifi 
İran’ın karışıklığı ve Muhammed-Hudâbende-Şâh’ın tahtını oğlu 
Birinci Abbâs’a terketmek mecburiyetinde kalması gibi sebeblerle
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henüz neticelenmediği ve hattâ İstanbul’da bu Safavî teklifi bir 
oyalama siyasetiyle izah edildiği için, Üçüncü Murad’ın emriyle 
Şark ordusunun Erzurum kışlağından Gence üzerine hareketi,
108 — Erzurum’dan Gtence seferine çıkan Ferhad Paşa ordusu 
Kars’a geldiği zaman, Safavîlerin payitahtı olan Kazvin üzerine 
hareket edilmesi hakkında İstanbul’dan bir irâde tebliği, bu suretle 
pâdişâhın askerî harekâtı saraydan idareye kalkışması ve askerin 
galeyanı üzerine serdârın Kazvin seferini ertesi seneye bıraktığını 
ilâna mecbur olması, 109 — Ordunun Kars önlerinden Gence üzerine 
hareketi esnasında İstanbul’dan ikinci bir irâde tebliğ edilip Kaz- 
vinin seferinden vazgeçilerek Genceye hareket emri verilmesi,
109 — Safavîler tarafmdan tahliye edilmiş olan Gence kalesinin 
kan dökülmeden işgali ve temel atma merâsimi, 109 — Genceyi 
istirdâd için Safavîlerin Aras boyundaki toplamakta oldukları oi'- 
dunun otuz bin kişilik bir kuvvet şevkiyle dağıtılması, 110 — Şir
van valisi Ca’fer Paşa’nın ölümü ve halefi’nin tâyini, 110 — Çevresi 
üç bin sekiz yüz arşın tutan kırk üç kuleli, yedi kapılı ve hendekli 
muazzam bir eser olan Gence kalesinin 37 günde inşâsı ve yeni 
bir beylerbeyliğe merkez ittihâzı, 110 — Gence’de tâmir edilen ha
rap bir câmide ilk Cuma-namazmın kılınması ve Üçüncü Murad 
nâmına hutbe okunması, 111 — Ordunun Gence’den Erzurum’a ha
reketi, yolda Tiflis kalesinin tamiri . ve Karthii krallık müddâisi 
Simon =  Swimon’la Karabağ beylerinden bâzılarımn itaati, 
111 — Şark ordusunun Gence seferinden Erzurum kışlağına avdeti 
ve askerin kısmen terhisi, 111.

(1589 =  997) Akçanın tağşişinden dolayı çıkan ve Osmanlı menbâlarında «Bey
lerbeyi vak’ası» denilen Yeniçeri ısyânı ve bu isyanda Yeniçerilerin 
OsmanlI tarihinde ilk defa olarak kelle istemiye başlamaları, mes- 
kûkâtın ıslâhına me’mur olan Rumeli beylerbeyi Doğancı-Mehmet 
Paşa ile Baş-defterdar Mahmud-Çelebi’nin âsiler tarafından öldü
rülmesi ve Vezir-i-a’zam Siyavuş Paşa’nın azliyle Koca-Sinan Pa- 
şa’nm ikinci sadâreti, 111 — Şâh-Abbâs’ın yeğeni ve maktul İran 
veliahdi Koç-kapan Hamze-Mirzâ’nın oğlu olan Safavî şehzadesi 
Haydar-Mirzâ’mn sulh rehinesi olarak Hasankale’deki Osmanlı or
dusu karargâhına geimesi ve Serdâr-ı-Ekrem Fei'had paşa tara
fmdan merâsimle karşılanması, 114,

(1589 =  998) Şark-Serdârı Ferhad paşa’nın sulh rehînesi olarak Osmanlı karar
gâhına gönderilmekte olan Safavî şehzadesi Haydar-Mirzâ’mn ma- 
iyyetiyle beraber gelmekte olduğu hakkmdaki arîzasma cevâben 
derhal İstanbul’a getirilmesi hakkında Hatt-ı-Hümâyun tebliği, 114.

(1590 =■■ 998) Sulh rehinesi olarak İstanbul’a gönderilmiş olan Safavî şehzâdesi 
Haydar-Mirzâ’nın Fenerbahçe’den itibaren fevkalâde askerî mcrâ- 
simle karşılanması bütün İstanbul halkının bu istikbâle iştirâki ve 
henüz küçük bir çocuk olan prense Vefâ meydanındaki Pertev Paşa 
sarayının tahsisi, 115 — Şehzâde Haydar-Mirza’nm maiyyetiyle ve 
Safavî elçileriyle beraber üçüncü Murad’ın huzûruna kabulü ve 
Şâh Abbâs’m gönderdiği muhteşem hediyelerin pâdişaha takdimi, 
116 — OsmanlIların Kafkasya Azerbaycan fütuhâtı tasdik edilmek 
ve bu memleketler Türkiye’ye bırakılmak şartiyle İstanbul’da Os- 
manh-Safavî sulbünün imzâsı, 117.

(1590 =  999) üçüncü Mehmed’in oğlu Birinci Ahmed’in Mağnisa’da doğumu,
118 — Kanunî devrinde akdedilip Avusturya /  Almanya imparator
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luğunu haraca banlamış bulunan ve sekiz senede bir tecdid edilmek 
şartiyle 43 yıldanberi devam etmekte olan Osmanlı-Avusturya sul
bünün son defa olarak tecdidi, 118.

<1591 =  999) Donanma inşaâtmda kullanılan ve Eskişehir Bolu ve Kocaeli ta- 
raflarmdan getirilmekte olan kerestenin naklini kolaylaştırmak 
İçin Sakarya-Sapanca-tzmit körfezi kanalının açılması hakkında 
Hatt-ı-Hümâyun çıkması ve İstanbul’dan levâzım sevkı, 118 — Bâ
zı devlet-adamlarının yaptıkları menfi te’sirler üzerine üçüncü 
Murad’ın Sapanca-îzmit körfezi kanalının açılmasını birdenbire 
men’etmesi, 119 — Koca-Sinan Paşa’nın azliyle Vezâret-i-Uzmâ 
makamına eski Şark-serdârı ikinci vezir Ferhad Paşa’nın tâyini,
119 — Yeni İran sefiri Kara-Ahmed-Sultan’ın İstanbul’a muvasa
latı, 120 — Gilân’daki Kâr-Keyâ hânedânının son hükümdarı olup 
ölkesi Safavîler tarafından işgal edildiği için Şirvan’daki Osmanlı 
valisine ilticâ etmiş olan Hân-Ahmed ibni Sultan Hasan’ın İstan
bul’a gelmesini te’min için gönderdiği elçinin muvâsalatı ve askerî 
merâsimle karşılanması, 120 — Iran sefiri Kara-Ahmed-Sultan’ın 
huzura kabulü ve Nihâvend kalesinin lâdesiyle Özbeklere karşı 
İran’a yardım edilmesi hakkındaki ricâların reddi, 121 — Lehis
tan =  Polonya elçisinin huzûra kabulü ve haraç takdimi, 121 — 
Safavîler tarafından zaptedilmiş olan ölkesinin yarısını Türkiye’ye 
terketmek şartiyle himaye ricasında bulunan Gilân hâkimi Hân- 
Ahmed tarafından gönderilen elçinin huzûra kabulü, Osmanlı-Sa- 
favî sulhünün akdinden dolayı bu ricanın reddi ve yalnız Hân-Ah- 
med’in İstanbul’a gelmesine muvâfakat edilmesi, 121.

<1592 =  1000) Vezir-i-a’zam Ferhad Paşa’nm azliyle Kanijeli-Siyavuş Paşa’nın 
üçüncü sadâreti, 122 — Bosna beylerbeyi Telli-Hasan paşa’nın hu- 
dud gazâlarından zafer alâmeti olarak İstanbul’a kesik başlar, 
zincirli esirler ve bajrraklar gelmesi ve Birinci Ahmed devrine ka
dar sürecek uzun bir Avusturya seferine sebeb olan hudud va
ziyeti, 122.

(1592 =  1001) Son hudud hâdiselerinden dolayı Avusturya/Almanya imparatoru
nun İstanbul elçisine sulhun Türkler tarafından ihlâli üzerine artık 
haracın kesildiğini tebliğ etmesi ve haraç getirmekte olan Avus
turya elçilerinin yarı-yoldan dönmeleri, 124.

<1593 =■ 1001) OsmanlIlara ilticâ edip İstanbul’a gelen Gilân hükümdârı Hân- 
Ahmed’in huzûra kabulü ve ikametine bir saray tahsisi, 125 — Sa
rayda «Mevâcib» tevzi edilirken Yeniçerilere tam tahsisat verildiği 
halde kendi paralarının eksik verilmesinden dolayı isyan çıkaran 
Sipâhilerin tenkili, 125 — Bâtıl i’tikad yüzünden ilk sadâret tebed
dülü: Her sadâretinde askerî bir isyan çıkmış olduğu için «Uğur
suz» sayılan Vezir-i-a’zam Kanijeli-Siyavuş Paşa’nın azliyle «Ser- 
dâr-ı-bî-âr>> denilen Koca-Sinan Paşa’nın üçüncü sadâreti, 126 — 
ölkesini Safavîlere kaptırdığı için OsmanlIlara ilticâ edip İstan
bul’a gelmiş olan Gilân hükümdârı Hân-Ahmed’in askerî bir yar
dım ümidini kestikten sonra Kerbelâ’da oturmak üzere İstanbul’
dan hareketi, 126 — Sulh rehînesi olarak İstanbul’da bulunan 
küçük Safavi şehzâdesi Haydâr-Mirzâ’nın sünnet düğünü ve bü
tün vezirlerle devlet erkânının merâsime iştirâki, 127 — «Ser- 
dâr-ı- bî-âr» denilen Vezir-i-a’zam Koca-Sinan Paşa’nın şahsî ga
razından dolayı yardımsız kalmış olan Bosna valisi Telli-Hasan 
Paşa’nın Kulpa bozgununda şehâdeti ve sancak beylerinden olan
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iki Sultan-zâde ile diğer bir takım beylerin de şehîd düşmelerin
den dolayı bu yıla «Bozgun senesi» denilmiye başlaması, 127 — 
Kulpa bozgunu üzerine Avusturya seferine karar verilerek İstan
bul’daki elçinin hapsedilmesi ve Avusturya j Almanya imparatoru
nu zincire vurup İstanbul’a getireceğinden bahseden „Serdâr-ı- 
bî-âr„ ve Vezir-i-a’zam Koca-Sinan Paşa’nın bu sefere muhâlefet 
edenleri «Küfr» ile ithâm eden fetvâlar neşrettirmek suretij'le Os
manlI tarihinde ilk defa olarak fikir hürriyetine darbe indirilmesi, 
128 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan I^aşa’nın Avus
turya seferine çıkmak üzere şehirden «Rüstempaşa çayırı >> ndaki 
karargâhına geçmesi, 129 — «Rüstempaşa-çayın» ndaki karargâ
hında dokuz gün son hazırlıklarla meşgul olan Vezir-i-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan paşa’nın Avusturya seferine hareketi, 
130 — Ordunun Belgıad’a muvâsalatı, 130.

(1593 =  1002) Belgrad’dan hareket eden Koca-Sinan Paşa ordusunun Essek 
köprüsünden geçişi, 130 — Türk muhasarasına ancak üç gün da
yanabilen ve OsmanlI menbâlarında Bespirem denilen Weszprim 
kalesinin teslim alınması, 130 — OsmanlIların Polata dedikleri Pa- 
lota kalesinin iki günlük bir mukavemetten sonra teslim alınması,
130 — Türklerin Istoni-i-Belgrad dedikleri «Stuhlwelszenburg» ka
lesi önlerinde dalkavuklarının teşvikine kapılarak ve hiç bir nasi
hat dinlemiyerek düşman ordusuna sersemce saldıran Budin bey
lerbeyi Sokullu-zâde Haşan Paşa’nm uğradığı fecî bozgun üzerine 
bir çok OsmanlI kalelerinin düşmana teslim olması ve bunları tes
lim eden muhâfızlarm hapis ve idam cezâlarına çarpılması,
131 — Mevsim sonundan dolayı Bel-kışlağına çekilecek olan ordu
nun Budin’e muvasalatı, 131.

(1594 =  1002) Koca-Sinan Paşa ordusunun Belgrad kışlağına çekilmesi ve bu 
meş’um seferi açarken Avusturya imparatorunu esir edeceğinden 
bahseden «Serdâr-ı- bî-âr»ın düşman tahşidâtından yılarak İstan
bul’dan yardım istemiye başlaması, 132 — Bahar başı sefer başı 
sayıldığı için Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan Paşa’nın Nisan iptidala
rında Belgrad’dan «Hünkâr-tepesi,, ndeki karargâhına çıkışı,
132 — Avusturya imparatoru İkinci Rodolphe’un kardeşlerinden 
Arşidük Mathias’ın Granî:=Usturgon ve îstirya kumandanı Teuffen- 
bach'ın da Hatwan kalelerini muhasara altına almaları, 132 — Ko
ca-Sinan Paşa ordusunun Belgrad önlerindeki «Hünkâr-tepesi» 
karargâhından Tuna ve Sava nehirlerinin arasındaki Sirem sahrâ- 
sma geçmesi, Anadolu ve Rumeli askerlerinin burada orduya ilti
hâkı, 132 — Türk ordusunun Belgrad’dan hareketi üzerine Avus
turyalIların Gren=Usturgon ve Hatwan muhâsaralarını kaldır
maları, 133 — İstanbul’da Avusturya imparatorunu esir edeceğin
den bahsettiği halde Belgrad kışlağında düşman tahşidâtından yı
larak İstanbul’dan yardım istemiş olan «Serdâr-ı bi-âr>> Koca-Sinan 
Paşa’ya Yeniçeri-ağasıyla kuvvet ve para gönderilmesi ve bu su
retle hazarda ve seferde pâdişahlarm maijryetinden ayrılmıyan Ye- 
niçeri-ağalarının Vezir-i-a’zamlar maiyyetinde de sefere iştikak 
etmiye başlamaları, 133 — Türk muhâsarasına ancak üç gün mu
kavemet edebilen Tata / Dotis kalesinin «vire ile» teslim olması, 
134 — Türklerin «Samartin» dedikleri Saint-Marton kalesinin iki 
gün dayandıktan sonra teslim olması, 134 — Kanunî devrinde yı
kılmış olduğu için OsmanlIların «Yanık/Yanık-kale» dedikleri Ra-
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ab kalesinin muhasarası, 134 — üçüncü Murad’ın emriyle Kırım 
hanı Gazi-Giray’ın Raab =  Yanık-kale önlerinde orduya ilti
hâkı, 135.

(1594 =  1003) Elli bir günlük bir mukavemetten sonra Raab =  Yanık-kale mü- 
dâfilerinin Türk ordusuna «vire ile» teslim olmaları, bu vak’anın 
bütün Avusturya’jn. dehşet içinde bırakması ve yeni bir eyâlet 
merkezi ittihâz edilen Yanık-kale’de idare teşkilâtı yapılıp beyler
beyi ve defterdar tâyini, 136 — Yanık fethi üzerine Kırım hanı 
Gazi-Giray’ın muhâsara etmekte olduğu Papa kalesinin teslim ol
ması ve yeni bir sancak yahut eyâlet merkezi ittihâz edilmesi,
136 — Yanık-kale civârında OsmanlIların «Komran» dedikleri Ko- 
morn kalesinin muhasarası ve bu kale muhâfızımn Sokullu-zâde 
Haşan paşa’ya teslim olacağı sırada onu kıskanan «Serdâr-ı- bî-âr>> 
Koca-Sinan Paşa kendi oğlu Mehmet Paşa’ya teslim olmasını iste
diği için muhafızın tesliminden vazgeçmesi, 136 — Mevsim ilerle
miş olduğu için Kırım hanı Gazi-Giray’ın memleketine avdeti,
137 — Kış başlamış olduğu için, altı gün süren Kornom muhasara
sını kaldıran Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan Paşa’nın kışlağa çekil
mek üzere Gran =  Usturgon üzerinden Budin’e hareketi, 137 — Or
dunun Budin’e muvasalatı, bir kısım askerin terhisi ve bir kısmının 
da muhtelif kışlaklara taksimi, 137 — Eudin’de yedi gün kahr.ış 
olan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan Paşa’mn Bel- 
grad kışlağına hareketi, 137 — Papa Sekizinci Clement’in Türklere 
karşı hazırladığı Hıristiyan ittifâkına Avusturya/Almanya impa
ratorluğundan başka Osmanlı hâkimiyyetindeki Erdel, Eflâk ve 
Boğdan voyvodalarına da iltihâkı ve bu ((Sainte-Ligue=Mukaddes- 
ittifak;, ın faaliyeti, 137— Papalık makamının hazırladığı Hıristiyan 
ittifakına girmiş olan Eflâk ve Boğdan’da müslümanların kılıçtan 
geçirilmesi, Bükreş ve Yaş faciaları, 138.

(1595 =  1003) OsmanlIların „Mihâ!-i dâll» dedikleri âsi Eflak voyvodası Mihai 
Viteazul’un gönderdiği Ulah ordusunun îbrail şehrini yakması ve 
15 gün mukavemet eden kalenin «vire ile» âsilere teslimi, 139 — Si- 
listre’yi yakan âsi Eflak ordusunun mukabil bir taarruzla mağlûb 
edilmesi, 139 — Üçüncü Murad’ın ölümü ve şahsiyyeti, 139.

MEHEMMED-İ-SALİS/ÜÇÜNCÜ MEHMET DEVRİ

(1595 =  1003) üçüncü Mehmed’in cülusu, şahsiyyeti ve babası Üçüncü Murad’ın 
cenâze merâsimi, 142 — «Nizâm-ı âlem ioün,, her cülûsta olduğu 
gibi «Kanunnâme-i Al-i-Osmân»a kurban edilip hepsi birden idâm 
edilen on dokuz şehzadenin herkesi müteessir eden cenâze merâsi
mi, 143 — «Serdâr-ı bî-âr» denilen Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Bjk- 
rem Koca-Sinan Paşa’nm azliyle Malkara’ya nefyi ve eski Vezir-i- 
a’zam Ferhad paşa’mn ikinci sadâretiyle Serdâr-ı-Ekremliği,
144 — Eski Vezir-i-a’zam Koca-Sinan Paşa’nın teşvikiyle yeni Ve
zir-i-a’zam Ferhad Paşa’ya karşı Sipâhi isyanı, bu isyanın tenkili 
ve vaziyeti idare için Malkara menfâsında İstanbul civârındaki 
çiftliğine gelmiş olan Koca-Sinan’ın tekrar Malkara’ya sürülmesi,
145 — Eflak seferine çıkan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Per- 
had Paşa’nm İstanbul’dan Davudpaşa karargâhına geçişi ve Avus
turya cephesinden evvel âsi Eflak ve Boğdan voyvodalarının ten
kili kararı, 145 — Ferhad Paşa ordusunun Davudpaşa sahrâsından
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Edirne’ye hareketi, 145 — Serdâr-ı-Ekrem Ferhad Paşa’nın Edir
ne’ye muvâsalatı, Malkara menfâsında bulunan selefi «Serdâr-ı- 
bî-âr» Koca-Sinan Paşa’nın İstanbul’daki vüzerâya rüşvetler gön
dererek pâdişâhı Ferhad Paşa’nın aleyhine çevirip ona gönderile
cek takviye kıt’a-arının şevkine mâni olması, 145 — Eflak ve Boğ- 
dan’ın imtiyazlı voyvodalık vaziyetlerine nihayet verilerek vilâyet 
hâline getirilip valiler tâyin edilmesi ve AvusturyalIların büyük bir 
ordu hazırladıklarım bildiren Serdâr-ı-Ekrem Ferhad paşa’nın İs
tanbul’dan takviye kıt’alan istemesi, 146 Avusturya Almanya 
Baş-kumandanı Prens Mansfeld kumandasındaki yetmiş bin kişilik 
Hıristiyan ordusunun Gran=tJsturgon kalesini muhâsarası, 146 — 
«Serdâr-ı- bî-âr» denilen Koca-Sinan Paşa’nın Malkara menfâsında 
çevirdiği entrikalarla İstanbul’a gönderdiği rüşvetlerden dolayı 
cephede bulunan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Ferhad Paşa’- 
nın azli ve Sinan Paşa’nm dördüncü sadâreti, 147 — Azlinden he
nüz haberdâr olmıyan Ferhad Paşa’nın Tuna üzerinde ve Rusçuk’
la Yerköyü arasında büyük bir köprü kurdurmıya başlaması, 
147 — Rumeli beylerbeyi Sokullu-oğlu Haşan Paşa’nın Vidin üze
rine yürüyen bir âsi Eflak fırkasını mağlûb ettikten sonra esiıier 
ve kesik başlarla Rusçuk’daki ordu merkezine iltihâkı, 147 — Yeni 
Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan Paşa’nın Rusçuk’daki 
ordu karargâhına gitmek üzere İstanbul’dan Davudpaşa’kaki ka
rargâhına geçmesi, 147 — Koca-Sinan paşanın Davııdpaşa’dan 
Rusçuk’a hareketi ve Karadeniz’le Tuna üzerinden orduya mühim.- 
mat sevkı, 148 — Serdâr-ı-Ekrem Koca-Sinan Paşa’nm Edirne’den 
ileri hareketi, 148 — Eski Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Bkrem Fer
had Paşa’dan alınan «Mühr-i-Hümâyûn» un halefi Koca-Sinan Pa
şaya Rusçuk yolunda teslimi, 148 — Koca-Sinan Paşa Eflak isya
nını tenkil etmek üzere Rusçuk’a gitmekte olduğu için Macaristan 
cephesi serdârlığına tâyin ettiği korkak oğlu korkak «Muhannes- 
ibnimuhannes» Mehmet Paşa’nın gafletinden İstifade eden Hıris
tiyan müttefikler ordusunun Usturgon muhâsarası ve dış-kale su
kut ettikten sonra gelen Mehmet Paşa’mn girişmiş olduğu Ustur
gon muharebesinin neticesiz geçen birinci günü, 148 — Usturgon 
muharebesinin ikinci gününü Sinan-Paşa-zâde Mehmet paşa’nın 
düşman ordusu karşısında seyirci kalmakla geçirmesi, 149 — Us
turgon muharebesinin hareketsiz geçen üçüncü günü, 149 — Us
turgon muharebesinin dördüncü günü: «Serdâr-ı bî-âr» denilen Ve
zir-i-a’zam Koca-Sinan Paşa’nın Macar-serdarhğına tâyin ettiği 
«Cebîn =  Korkak» oğlu Mehmet Paşa’nın «avret gibİD korkuya 
kapılıp er-meydanından kaçması üzerine ordunun bozulması ve 
Usturgon müdâfilerinin ümitsiz bir vaziyette kalmaları, 149 — Ve
zir-i-a’zam ve Serdâr-ı—Ekrem Koca-Sinan Paşa’nın İstanbul’dan 
hareketinin yirmi dördüncü günü Rusçuğa muvasalatı, 151 — Rus
çuk’daki ordunun Bükreş üzerine yürümek üzere Rusçuk’la Yerkö
yü arasında ve Tuna üzerinde kurulan yeni köprüden karşı yakaya 
geçişi, 151 — Bükreş’in 4 mil mesafesindeki Kalugeran-boğazı 
muharebesinde de korkusundan kaçmak istiyen «Serdâr-ı- bî-âr» 
Koca-Sinan Paşa’nın bir bataklığa saplanmasından dolayı kaça- 
mayıp kurtarıldıktan sonra bilmecburiye ordunun başında kalması, 
151 — Kalugeran’da Osmanh ordusundaki barut yüklerinin gece 
karanlığında İnfilâkı üzerine korkuya kapılan Eflak ordusunun dar-
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madağ'in kaçması, âsi Eflak voyvodası Mihai Viteazul’un Erdel hu
duduna doğru firarı ve bu hâli bir düşman hilesi zanneden «Ser- 
dâr-ı bî-âr» Koca-Sinan Paşa’nın korkuya kapılıp köprünün beri 
yakasına geçerek etrâfa akıncılar salmakla iktifâ etmesi, 152 — 
Âsi Eflak ordusunun darmadağın olduğu anlaşıldıktan sonra ce
sarete gelen Koca-Sinan Paşa’nın Kalugeran’dan Bükreş üzerine 
hareketi, 152 — Muzaffer bir fâtih tavrı takınan «Serdâr-ı bî-âr>>ın 
düşman tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra bomboş bırakılan 
Bükreş’e büyük bir tantana ve debdebeyle girişi, 152 — Bükreş’in 
camiye tahvil edilen büyük kilisesinde kılınan ilk Cuma-namazm- 
dan sonra toplanan harb meclisinde bu boş ve harap şehirle 90 
kilometre şimalişarkîsinde düşmanın tahliye ve tahrip ettiği Ter- 
govişte şehrinin tahkimine karar verilmesi, 152 — Bükreş’de ah
şap bir palanka inşâsına başlanması, 153 — «Serdâr-ı- bî-âr» Koca- 
Sinan paşa’mn sarhoş ve korkak oğlu harb meydanından kaçlığı 
gündenberi ümitsiz bir vaziyete düşen Gran=Usturgon müdâfile- 
rinin iki ay, bir gün süren kahramanca bir müdâfaadan sonra 
«vire ile,, düşmana teslim olmaları, 153.

(1595 =  1004) Wissegrad =  Vişgrad kalesinin bir devşirme ihâneti yüzünden 
düşmana teslimi ve hâin devşirmenin irtidâdı, 154 — Bükreş’de ah
şap bir palanka yaptırıp iki bin askerle vali bıraktıktan sonra 
((Serdâr-ı bî-âr» Koca Sinan Paşa’nm düşman tarafından tahliye ve' 
tahrib edilmiş olan Tergovişte üzerine hareketi, 154 — Tergovişte’- 
ye vâsıl olan ordunun Bükreş’de olduğu gibi burada da otuz 
günde bir ahşap palanka kurması, 154 — Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Koca-Sinan Paşa’mn istirkabından dolayı çevirdiği 
entrikalar yüzünden eski Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Ferhad 
Paşa’nın Tedikule zındânında idâmı, 155 — Ordunun Tergovişte’- 
den Bükreş’e hareketi, evvelce Erdel hududuna kaçmış olan âsi Ef
lak voyvodası Mihai Viteazuliun yeni bir ordu toplıyarak Tsrgoviş- 
te’yi istirdada gelmesi ve bir konak mesâfede bulunan «Serdâr-ı bî- 
âr» Koca-Sinan paşa düşmanın top seslerini işittiği halde geri dön
meyip korkusundan alelâcele Bükreş’e gidişi, 156 — Tergovişte’nin 
sukutu ve âsi Ulahların Osmanh kumandanlarını birer birer şişe 
geçirip hafif ateşte kızarttıktan sonra yemeleri, 156 — Bükreş’e 
vâsıl olan «Serdâr-ı bî-âr»ın korkusu askere de sirayet etmiş ol
duğu için, burada ancak bir iki gün kalabilen ordunun Bükreş 
palankasını yıktıktan sonra Yerköyü’ne ric’ati, 156 — Orduyu 
cebrî yürüyüşle Yerköjrü’ne getiren «Serdâr-ı bî-âr» Koca-Sinan 
Paşa âsi Eflak voyvodası Mihai Viteatzul’un ilerlemekte olduğunu 
haber aldığı için, yeniden korkuya kapılıp Tuna köprüsünden 
karşı yakadaki Rusçuğa geçme kararını vermesi, 157 — Yerköjm- 
Rusçuk arasındaki Tuna köprüsü faciası-. Düşman korkusuyla as- 
kenden evvel karşı yakaya geçmiş olan serdârın Eflak ganimet
leriyle esirlerden vergi aldırmak üzere köprü başlarına koyduğu 
tahsildarlardan dolayı ordunun gecikmesi, Eflaklılarm baskın iıa- 
reketi, ağırlıkların düşman eline geçmesi ve meşhur Akıncı alay
larının imhâsı üzerine bu tarihî ocağın inkırâzı, 157 — Yerköyü’nü 
zabteden âsi Eflak voyvodası Mihai Viteazul’un bütün Türk ahâliyi 
kılıçtan geçirmesi, 158 — Yerköyün’de ele geçirdiği Türk top
raklarıyla Rusçuğu bombardıman eden Mihai Viteazul’un oradan 
çekilip gitmesi, 158 — Eflâk seferinden j^üz-karasıyla dönen «Ser
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dâr-ı bî-âr» Koca-Sinan Paşa’nın mevkiini muhafaza endişesiyle as
kerini alelacele terhis edip Rusçuk’dan İstanbul’a hareket etmesi, 
158 — «Menhûs-ibni-menhûs» denilen korkak oğlu Mehmet Paşa’- 
nm Macaristan ve kendisinin de Eflak cephesinde sebebp olduğu 
felâketlerden dolayı «Serdâr-ı bî-ârj, denilen Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Koca-Sinan paşa’mn İstanbul’a gelmeden evvel yolda 
azliyle Malkara’ya nefyi ve Lala-Mehmet Paşa’nın sadâret ve 
serdârlığı, 159 — Ancak otuz gün iş başmda bulunan yeni Vezir-i- 
a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet Paşa’mn ölümü, 160 — 
Harb cephelerinde korkaklığından dolayı sebeb olduğu büyük fe
lâketler üzerine azledilmiş olan «Serdâr-ı bî-âr» Koca-Sinan Paşa’- 
nın Malkara menfasından yolladığı rüşvetler ve çevirdiği entri
kalar sâyesinde beşinci ve sonuncu sadâreti, 160 — İran’ın sulh 
rehinesi olarak İstanbul’da bulunan Safavî şehzâdesl Kaydar-Mir* 
zâ’nın pek genç yaşında vebâya tutularak ölmesi ve Eyüb’deki 
kabrin üstüne bir türbe kurulması, 160

(1596 =  1004) «Serdâr-ı bî-âr» denilen Vezir-i-a’zam beşinci ve sonuncu sadâre
tinde ölümü ve kirli şahsiyyeti, 161 — ikinci vezir Dâmâd-îbrahim Pa
şa’mn ilk sadâreti ve şahsiyyeti, 163 — „ Serdâr-ı bî-âr» Koca-Sinan 
Paşa ile «Menhûs-ibni-menhûs» denilen korkak oğlu Mehmet Pa- 
şa’nın Macaristan cephesinde sebeb oldukları felâketlerden dolayı 
bizzât sefere karar veren Üçüncü Mehmed’in İstanbul’dan «Eğri 
seferi,, ne çıkmak üzere Davudpaşa karargâhına geçişi, 163 — Ü- 
çüncü Mehmed’in Davudpaşa karargâhından Edirne’ye hareketi,
164 — Ordunun on iki konakta İstanbul’dan Edirne’ye gelişi, 165 — 
Edirne’de beş gün kalan üçüncü Mehmed’in Filibe’ye hareketi,
165 — Ordunun Filibe’ye muvasalatı, 165 — Filibe’de dört gün ka
lan Üçüncü Mehmed’in Tatarpazarcığı üzerinden Sofya’ya hare
keti, 165 — Ordunun Sofya’ya muvâsalatı, 165 — Sofya’da dört 
gün kalan üçüncü Mehmed’in Niş’e hareketi, 165 — Niş önlerinde 
konaklıyan ordunun Morava boyuna vardığı sırada Bosna hudu
dundan zafer müjdeleri gelmesi, 165 — Ordunun Belgrada muvâ- 
salatı, son hazırlıkların ikmâli, 165 — Belgrad’da on bir gün ka
lan ordunun on ikinci günü Sava köprüsünden Sirem yakasına 
geçişi, 166.

(1596 =  1005) ileri gönderilen bir müfrezenin Varadin /  Petervaradin’le Titel ara
sında Tuna üzerinde üç günde altı yüz arşınlık büyük bir köprü 
kurması, 166 — Üçüncü Mehmed’in riyaset ettiği Slankamen / Sa- 
lankamen harb meclisinde Eğri kalesi üzerine hareket kararı ve
rilmesi, 166 — Ordunun yeni yapılan Varadin köprüsünden karşı 
yakaya geçişi, 167 — Düşman ordusunun muhâsara etmekte ol
duğu Hatwan kalesine imdad götüren üçüncü vezir İtalyan dön
mesi Cağal-oğlu Sinan paşa’mn korkaklık ederek ağır davranma
sından dolayı kalenin «vire ile» teslim oluşu ve bu teslim şartları
na riâyet etmiyen Avusturj^alıların Hatwan müslümanlarını ka
dınlarıyla çocuklarına varıncaya kadar derilerini yüzerek ve âzâ- 
larını parçalayarak en vahşiyâne şekilde katliâm etmesi, 167 — 
Szegedin’de orduya iltihak eden Rumeli beylerbeyi Sokullu-oğlu 
Haşan Paşa’mn muhâsara toplarını Eğri önlerine nakletm.iye me’- 
mur olması, 167 — Üçüncü Mehmed’in Eger=Eğri ovasına mü- 
vâsalatı, 167 — Eğri ahâlisinin varoşu ateşleyip kaleye kapanması 
ve varoşun Türk ordusu tarafından işgali, 168 — üçüncü Meh-
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med’in teslim teklifini reddeden Eğri kalesinin muhasarası ve ilk 
günden itibaren beş koldan şiddetli bir ateş açılması, 168 — Mu- 
hâsaranın ikinci günü altıncı ateş cephesinin açılması, 169 — Os
manlI menbâlarmda «Nemçe-kal’ası» denilen Eğri dış-kalesinin 
fethi üzerine ateşin iç-kale üzerinde teksifi, 169 — Osmanlı-men- 
bâlarında «Macar-kal’ası» denilen Eğri iş-ka!esinin muhâsara ba
şından itibaren on dokuzuncu gün fethi ve Baş-kumandan Nyary 
ile diğer dokuz müdâfaa kumandanının ihtida edip Türk hizmetine 
girmeleri, 169 — AvusturyalIların Hatwan katliâmına mukabele 
olmak üzere Eğri kalesinden çıkan Avusturya askerlerinin kılıç
tan geçirilmesi, 170 — Câmiye tahvil edilen Eğri büyük kilisesinde 
ilk Cuma namazı ve üçüncü Mehmet nâmına hutbe okunması, 
170 — Eğri prensi Sigismond Bathory’nin kuvvetlerinden mürek- 
keb büyük bir düşman ordusuna karşı gönderilen dördüncü vezir 
Hadım-Ca’fer Paşa’mn 4 -5  bin kişilik küçük bir kuvvetle yap
tığı şiddetli taarruzda büyük bir kahramanlıkla hafbettiktan son
ra orduya dönmesi, 171 — Eğri harb-meclisinin «Tâcüt-tevârîh» 
müellifi ve Hâce-i-Sultânî Sa’düddin Efendi’nin ısrâriyle düşm.an 
üzerine hareket kararı vermesi, 171 — Ordunun Eğri önlerinden 
Türklerin «Haç-ova / Haç-ovası» dedikleri ve o sırada düşman 
ordusunun bulunduğu ovaya hareketi, 172 — Haç-ova meydan mu
harebesinden bîr gece evvel üçüncü Mehmed’in ordu Baş-kuman- 
danlığmı Vezir-i-a’zam Dâmâd-îbrahim Paşa’ya bırakıp İstanbul’a 
dönmek arzusundan vazgeçirilmesi, 172 — Muhtelif Avrupa millet
lerinden toplanmış büyük bir düşman ordusuyla Osmanlı ordusu 
arasında başlıyan Haç-ova meydan muharebesinin neticesiz kalan 
birinci günü 5 -6  bin kişilik bir düşman kuvvetinin imhâsı, 173 — 
Haç-ova meydan muharebesinin ikinci günü: „Tâc-üt-tevârih» mü
ellifi ve üçüncü Mehmed’in kahram.an hocası Sa’düddin Efendi’
nin pâdişaha mütemadiyen sebat ve metânet telkini sâyesinde, 
çok tehlikeli anlar geçirilmiş olmasına rağmen, Osmanlı tarihinde 
parlak bir zaferle neticelenen büyük bir harb daha kazanılması 
ve muvaffakiyetle neticelenen son büyük meydan-muharebesi, 
1 7 3  — Vezir-i-a’zam Dâmâd-îbrahim Paşa azledilmediği halde, 
Haç-oca harb meydanında sadâret makamına Cağal-oğlu Sinan Pa- 
şa’nın tâyininden dolayı birbirinden bî-haber iki Vezir-i-a’zam 
türeyişi ve zafer gecesi her ikisinin Sadâret vazifeleriyle meşguliyeti, 
177 — Vezir-i-a’zam Dâmâd-Ibrahim Paşa’mn azliyle Sadâret ma
kamının Cağal-oğlu Yusuf Sinan Paşa uhdesinde takarrürü ve işte 
bu suretle bir gece süren çifte Sadr-ı-a’zam vaziyetine nihayet ve
rilmesi, 117 — Şımarık İtalyan dönmesi Cağal-oğlu Sinan paşa’nın 
Sadâret makamını elde eder etmez ilk iş olarak Haç-ova meydan 
muharebesi esnâsmda bir arahk bozguna uğrıyan ve hattâ âmir
lerinden aldıkları ric’at emirleriyle geri çekilen askerden otuz bin 
kişinin idâmını emretmesi ve bu fâhiş emir yüzünden Anadolu’ya 
kaçan askerlerin Celâlîlere iltihâk ederek devletin başına büyük bir 
gaile açmaları, 179 — Muzaffer Türk ordusunun Haç-ova muhare
be meydanından Eğri’ye hareketi ve yeni fethedilen kalenin tah
kimi, 180 — Eğri’de beş gün kalan Üçüncü Mehmed’in Belgrad- 
Sofya-Edirne üzerinden İstanbul’a hareketi, 180 — Ordu Edirne’ye 
yaklaşırken Harmanlı konağında Vezir-i-a’zam Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’nın azliyle selefi Dâmâd-îbrahim Paşa’nın ikinci sadâreti
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ve Cağal-oğlu’nun Anadolu’ya sürülmesi, 180 — Eğri fatihi Üçün
cü Mehmed’in Davudpaşa-kasrına muvasalatı ve hânedân âzâsiyle
İstanbul’daki devlet erkânı tarafından orada karşılanması, 181 __
Eğri seferinden muzaffer İstanbul’a dönen Üçüncü Mehmed’in 
parlak merasimle payitahtına girmesi ve üç gün üç gece süren 
zafer şenlikleri, 181.

<1597 =  1005) üçüncü Mehmed’in Haç-ova zaferini istismar etmiyerek derhal 
İstanbul’a dönmesinden cür’et alan AvusturyalIların Raab =  Ya- 
nık-kaleyl muhâsara etmeleri ve hattâ Budin’le Tımışvar’ı bile 
tehdid altında bırakmaları üzerine Serdâr-ı-Ekremlikle sefere me
mur olan beşinci vezir Satırcı-Mehmet Paşa’nın İstanbul’dan cep
heye hareketi, 181 — Yeni Serdâr-ı-Ekrem Satırcı-Mehmet Pa- 
şa’nın Belgrad’a muvâsalatı ve Anadolu ve Rumeli beylerbeyle
rinin orada maiyyetine iltihâkı, 182.

<1597 =  1006) Satırcı-Mehmet Paşa ordusunun Belgrad’dan hareketi, 182 — Or
dunun Budin civarında Göl-başı mevkiine muvâsalatı, 182 — Os
manlI ordusunun yaklaşmakta olduğunu haber alan düşmanın 
Raab =  Yanık-kale muhâsarasmı kaldırıp çekilmesi üzerine 
mahsurların şiddetli bir huruç hareketi ve binlerce esir ve mak
tul bırakmaları, 182 — Türk muhâsarasına dayanamıyan Tata j 
Dotis kalesindeki düşman askerinin kaleyi tahliyesi ve derhal Os
manlI ordusu tarafından işgali, 182 — Âsi Erdel /  Transyivania 
voyvodası Sigismond’un Tımışvar kalesini muhâsara ettiği hak
kında haber gelmesi ve derhal imdat gönderilmesi, 183 — Or
dunun OsmanlI menbâlarında Vaç denilen Waitzen önlerine mu- 
vâsalatı ve kaleyi tahliye etmiş olan düşmanın o civârda kur
duğu ıstaburla karşılaşması, 183 — Vezir-i-a’zam Dâmâd İbra
him Paşa’nın azliyle dördüncü vezir Hadım-Hasan Paşa’nın sa
dâreti ve bu değişikliğin sebebleri, 183 — Waitzen — Vaç civâ- 
rmdaki düşman ordusuyla bir hafta süren mevsimin şiddetinden 
dolayı çok çetin geçen bir mücadeleden sonra Osmanlı ordusunun 
kat’î bir netice almadan Belgrad kışlağına hareketi, 184 — Or
dunun Belgrad kışlağına avdeti ve bu sefer mevsiminin netice
leri, 184.

<1598 =  1006) Raab=Yanık-kale’nin bir düşman hilesi veyahut ihanet yüzünden 
sukutu ve düşmanın bu muvaffakiyeti üzerine Avusturya/Alman- 
ya imparatoru İkinci Rodolphe’un emriyle temel-atma merâsi- 
mi, 185 — Vâlide-Sultan’a her hafta rüşvet vermekte olduğunu 
ifşâ etmesinden dolayı Vezir-i-a’zam Hadım-Hasan paşa’nın az
liyle Yedikule zindanına atılması ve İkinci vezir Cerrah-Mehmet 
Paşa’nın sadâreti, 185 — Yedikule zindanına atılmış olan eski 
Vezir-i-a’zam Hadım-Hasan Paşa’nın idâmiyle servetinin müsâde- 
resi, 186 — Âsi Erdel =  Transivania prensi Sigismond’un Ba- 
nat(=Tımışvar eyâletinde bâzı kaleler zaptetmesi üzerine Erdel se
ferine me’mur olan Serdâr-ı-Ekrem Satırcı-Mehmet Paşa’nın Bel
grad kışlağından Gross-Wadein=Varad/Varat üzerine hareketi, 186.

<1598 =  1007) Kırım hanı Gazi-Giray’ın Beçkerek ovasında orduya iltihâkı, 187 — 
Kırım hanı Gazi-Giray’m da iştirak ettiği Becskerek == Beçkerek 
harb meclisinin kararı 187 — Tımışvar’ın 70 kilometre şimalin
deki Csanad =  Çanad kalesinin fethi ve muhâfızlarının kılıçtan 
geçirilmesi, 187 — Düşmanın tahliye etmiş olduğu Arad kalesi
nin işgali, 187 — Ordunun Maros nehrinden karşı yakaya geçişi,
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187 — OsmanlI ordusunun Gross-Wardein =  Varat ovasına muva
salatı ve yolda akına gitmiş olan Kırım hanı Gazi-Giray’ın bura
da tekrar orduya iltihakı, 188 — Usturgon ve Yanık kalelerinin 
sukutu üzerine artık bir hudud şehri hâline g-elen Budin kalesi
nin arşidük Mathias kumandasındaki düşman tarafmdan mu- 
hâsarası, 188 — Itâat edeceğini arzeden âsi Eflak voyvodası Mi- 
hai Viteazul’un sözüne kapılarak gaflet içinde bekliyen Tuna 
muhâfızı Hadım Hâfız-Ahmed Paşa’nın Niğbolu’da baskına uğ
rayıp üç bin kadar telefat verdikten sonra Tırnova’ya kaçması,
188 — Satırcı-Mehmet Paşa ordusunun Gross =  Wardein =  Va- 
rat önlerine muvasalatı ve burada toplanan harb-meclisinin kaleyt 
muhasaraya karar vermesi, 189 — Orduda muhasara levâzm-ıı bu
lunmadığı ve yalnız üç top m.evcud olduğu halde Satırcı-Mehmet 
Paşa’nın çok müstahkem bir mevki olan Varat kalesini muhasara 
etmesi, 189 — Varat muhâsarası esnasında düşmanın Budin mu- 
hâsarasıyla bâzı kalelerin sukutu hakkındaki kara-haberler orduya 
geldiği halde Satırcı-Mehmet Paşa’nm imdâda yetişmek lüzumunu 
hissetmiyerek on beş bin Tatar atlısı göndermekle iktifa etmesi,
189 — Mevsimin ilerlemiş olması, müdâfaanın şiddeti ve ordudan 
üç defa im.dad kuvvetleri gelmesi üzerine AvusturyalIların Budin 
muhâsarasını kaldırmaları, 190 — Otuz gün süren Varat muhâ- 
sarasmın topsuzluk yüzünden ve mevsim ilerlemiş olmasından do
layı kaldırılması, 190 — Osmanlı ordusunu Varat önlerinden Bu
din tarafına hareketi, 191 — Szolnok konağında çıkan bir Yeniçeri 
isyanı üzerine Budin’e gitmekten vazgeçip Belgrad kışlağına ha
reket etmesi, 191 — Szegedin konağında askerin kışlaklarına taksi
mi, 191 — Neticesiz bir seferden sonra serdârın Belgrad kışlağına 
avdeti, 191.

(1599 =  1007) Devlet işleriyle meşgul olamıyacak kadar hasta olan Vezir-i-a’zam 
Cerrah-Mehmet paşa’nın azliyle Dâmâd-ibrahim Paşa’nın üçüncü 
sadâreti ve muvaffakıyetsizliğinden dolayı azledilen Satırcı-Meh- 
met Paşa yerine Serdâr-ı-Ekremliği, 191 — Uyvar seferine çıkan 
yeni Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Dâmâd-Ibrahim Paşa'nm 
İstanbul’dan Davudpaşa karargâhına geçişi, 192 — Serdârın Da- 
vudpaşadan Edirne’ye hareketi, 192 — Serdâr-ı-Ekremin Edirne’ye 
muvâsalatı, 192 — Eski Serdâr-ı-Ekrem Satırcı-Mehmet Paşa’nm 
Belgrad’da idâmı ve bu idâmın askerî ve siyasî sebebleri, 192 — 
Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Dâmâd-tbrahim Paşa’nm Bel- 
grad’a muvasalatı, 193.

(1599 =  1(K)8) Belgrad’da on beş gün kalan ordunun Tuna donanmasıyla ayni 
günde Budin’e hareketi, 193 — İstanbul’un Devşirme hükümet v& 
hâkimiyyetine karşı Anadolu-Türklüğünün ayaklanması; Haçova 
harb meydanında İtalyan dönmesi Vezir-i-a’zam Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’nm haksız olarak idâma mahkûm ettiği otuz bin askerin 
«Celâli» denilen ihtilâlcilere iltihâkından dolayı isyan cephesinin 
kuvvetlenmesi, âsilerin başında bulunan Kara-Yazıcı Abdülhalim 
Bey’in Anadolu’da «Halîm-Şâh» ünvâniyle saltanatını ilân edip ayrı 
bir hükümet ve devlet kurması, bu hareketin mühim şahsiyyetle- 
riyle hükümet erkânı ve İstanbul hükümetinin Anadolu Türk ihti
lâlini bastırmak üzere «Serdâr-ı-bî-âr» denilen eski Vezir-i-a’zam 
Koca-Sinan Paşa’nm aMuhannes-ibni-muhannes» ve «menhûs-ibni- 
menhûs» lâkabiyle ve korkaklığıyla meşhur oğlu üçüncü vezir Meh
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met Paşa’yı Serdâr tâyin etmesi, 193 — Macaristan’daki orduyla 
Tuna donanmasmm Budin önlerine muvâsalatı, 195 — Ustur- 
gon’un karşısmda ve Tuna’mn sol sâhilinde bulunan Parkany=Ci- 
ğer-delen’deki düşman ordusuna karşı yürümek üzere Türk ordu
sunun Budin’den Peşte yakasma geçmesi, 196 — Peşte’de üç gün 
kalan ordunun Parkany=rCiğer-delen üzerine hareketleri, 196 — En 
büyük OsmanlI müverrihlerinde»! «Tâc-üt-tevârîh» müellifi Şeyh- 
ül-lslâm ve IvIuallim-i-Sânî Hoca-Sa’düddin Efendi’nin ölümü ve 
şahsiyyeti, 196 — Avusturyalılarm mücâcaati üzerine Waitzen =  
Vaç’da yapılan ilk sulh müzâkeresinin neticesizliği, 197 — Düşma
nın tekrar mürâcaati üzerine Parkany =  Ciğer-delen’de yapılan 
ikinci sulh müzâkeresinin de neticesizliği ve Avusturya ordusunun 
Ciğer-delen’den Komorn üzerine çekilmesi, 198 — Tatar athlarımn 
düşman arâzisine akın hareketleri, 198 — Ordunun Ujvar /  Uyvar 
önlerine muvâsalatı ve mevsim ilerlemiş olduğu için kışlaklara çe
kilme karan, 198 — Uyvar’da iki gün kalan ordunun Peşte’ye ha
reketi, 198 — Ordunun Peşte’ye muvasalatı ve Budin ve Peşte ka
lelerinin her ihtimâle karşı tahkimi — Kırım hanı Gazi-Giray’ın 
kışı geçirmek için memleketine avdeti, 199 — Türklere karşı pa- 
pa’nın kurmuş olduğu «Mukaddes-ittifak» a girmiş olan Erdel, Ef
lak vo Boğdan voyvodalarının biribirine düşmesi ve iki rakibinin 
ölkelerini istilâya başlıyan âsi Eflâk voyvodası Mihai Viteazul’un 
Erdel’le Boğdan’ı zabtederken Türk taarruzuna uğramamak için 
orduya elçi gönderip itâatini arzetmesi, 199 — Ordunun Belgrad’a 
avdeti ve otuz senedenberi Budin’le Belgrad arasını yakıp yık
makta olan «HeidukfcHaydut» ların Serdâr-ı-Ekrem Dâmâd Paşa 
tarafından teşkil edilen Hıristiyan milis kuvvetleri vâsıtasıyla tenkil 
ve imhâsı, 199 — Gürcistan Türk vilâyeti şekline sokulan eski 
Karthii krallığı arâzisindeki Gori kalesini eline geçirerek Safavîle- 
rin himâyesinde OsmanlIlarla harbetmekte olan Gürcistan krallık 
müddâisi Birinci Swimon’un esir edilip İstanbul’a getirilerek Ye- 
dikule zindanına atılması, 200.

(1600 =  1008) Anadolu’da âsilere iltihak eden eski Anadolu müfettişi Hüseyn Pa- 
şa’mn ele geçirilip İstanbul'a getirildikten sonra âzâsı kırılıp par
çalanarak idâm edilmesi, 200 — Saraya hulûl edip Vâlide-Sultan’ı 
rüşvete alıştırdıktan sonra İstanbul gümrüğünü iltizâza alan 
„Esther Kiras, ismindeki Yahudi kocakarısının Hâzineye verdiği 
kalp ve mağşuş akçalar Sipâhüere tevzi edilince bunların isyan 
çıkarması ve bu isyanda Esther Kira’nm idâmı, 201 — Büyük dî
van şâiri Bâkî’nin ölümü ve şahsiyyeti, 201 — Anadolu'daki celâlî 
hareketlerine karşı Bağdad valisi Sokuîlu-Hasan Paşa’nın serdar- 
lığı ve Muharmes-Mehmet Paşa’mn serdarhktan azli ve yeni Serdar 
gelinceye kadar altıncı vezir Hacı-îbrahim paşa’nın ser-askerllği, 
202 — Sefer mevsimi üzerine Vezir-i-a’zam ve serdâr-ı-Eîkrem Dâ- 
mâd-Ibrahim Paşa’nm Belgrad kışlağından karargâhına çıkışı, 203.

(1600 =  1009) Belgrad önlerindeki karargâhında elli üç gün son hazırhklarla meş
gul olan Serdâr-ıEkrem Dâmâd-ibrahim Paça’mn Kanije seferine 
hareketi, 203 — Essek harb-meclisinde Usturgon hedefinden vazge
çilip Budin yolunun emniyetini te’min için Kanije üzerine hareket 
kararı verilmesi ve bu konakta Eflak voyvodası Mihai Viteazul’dan 
gelen haracın İstanbul’a gönderilmesi, 203 — Drava boyunda Türk- 
lerin Babofça dedikleri Babocsa kalesinin üç gün mukavemetten
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sonra „vire ile» teslim olması ve bir kaç palanka fethi, 203 — Or
dunun Kanije önlerine muvasalatı ve muhasara hazırlığı, 204 — A- 
nadolu’da saltanatım ilân eden Celâli reisi Kara-Yazıcı Halim- 
Şah’ın Ser-askerlikle üzerine gönderilen altıncı vezir Hacı-ibra- 
him paşa’ya karşı Kayseri zaferi, Osmanlı ordusunun bozulması 
ve Hacı Paşa’nın firârı, 204 — Kale içindeki fedakâr Türk esirleri 
tarafından ateşlenen Kanije barut deposunun infilâkı, esirlerin ber- 
havâ olması, iki kule yıkılması ve bu yüzden barutsuz kalan mU- 
dâfilerin müşkil vaziyeti, 205 — Kanije kalesini kurtarmıya ge
len «Tabur /  Istabur bağlaması», bir kaç gün süren muharebeden 
sonra çekilmiye mecbur olması ve tâkibi, 205 — Kırk gün süren 
bir mukavemetten sonra imdâd ordusunun ric’ati üzerine Kanije 
kalesinin «vire» ile teslim olması, o civarda bulunan diğer birkaç 
palankanın da bu vaziyet üzerine teslim alınması, eyâlet merkezi 
ittihâz edilen Kanije’de idare teşkilâtı yapılarak bir beylerbeyi 
tâyini ve muhafızlığına da Budin beylerbeyi Tiryaki-Hasan Paşa’- 
nın kendi arzusuyla gelmesi, 206 — Kalenin fethinden sonra on 
iki gün Kanije önlerinde kalan ordunun on üçüncü günü Belgrad 
kışlağına hareketi, 206.

(1601 =  1010) Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Dâmâd-ibrahim Paşa’nın kış m»ev- 
simini Belgrad kışlağında geçirdikten sonra sefer mevsimi gelince 
çıktığı Zemun karargâhında ölümü ve şahsiyyeti, 206 — İkinci ve
zir Yemişçi-Hasan Paşa’nın sadâreti ve şahsiyyeti, 207 — Yeni 
Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Yemişçi-Hasan Paşa’nın Istan- 
buldan Belgrad karargâhına gitmek üzere Davudpaşa’ya geçişi, 
207 — Anadolu’da saltanatım ilân etmiş olan Celâli reisi Kara- 
Yazıcı Halim-Şâh’ın Elbistan civarındaki Sepetli muharebesinde 
Bağdad valisi Sokullu-Hasan Paşa’ya mağlüb olup «Cânik dağla
rına» çekilmesi ve orada vefatı üzerine kardeşi Deli-Hasan Bey’in 
yerine geçişi, 208 — Erdel ve Boğdan voyvodalıklarını da zaptede- 
rek bütün Rumanya’nın hükümdarı vaziyetine gelmiş olan âsi Ef
lak voyvodası Mihai Viteazul son zamanlarda Türkiye’ye tekrar 
itâatini arzetmiş olduğu için AvusturyalIlar tarafından öldürülmesi 
ve bunun üzerine o üç voyvodalığın tekrar eskisi gibi tâbiiyyet al
tına alınması, 208 — İstanbul’dan Belgrad’a gelen yeni Vezir-i-a’
zam ve Serdâr-ı-Ekrem Yemişçi-Hasan Paşa’nın şehirde kalmıya- 
rak Zemun / Zemin karargâhına geçişi, 208 — Muhtelif Avrupa 
milletlerinin gönderdikleri askerlerden teşekkül eden büyük bir 
Hıristiyan ordusunun kaleyi muhasara için Kanije önlerine muva
salatı ve kalenin meşhur müdâfii Tiryâki-Hasan Paşa’nın son ted
birleri, 209 — Günde 1000 - 2000 gülle yağdıran düşman ordusunun 
Kanije kalesini muhâsarası, bu şiddetli muhâsaranın muhtelif saf
haları ve müdafilerin mütemâdi huruç hareketleri, 209 — Tam iki 
ay, sekiz gün =  69 gün süren çetin ve kanlı bir muhasaradan ve 
kale bir harabe hâline geldikten sonra Kanije gazilerine mağlûb 
olan düşman ordusunun muhasarayı kaldırıp kaçmıya mecbur ol
ması. Baş-kumandan arşidük Ferdinand’ın firarı, düşm.an ordugâ
hının Türkler tarafından zabtedilmesi ve kaçakların tâkibi, 210.

(1602 =  1010) Celâlîlere karşı Anadolu serdârlığına tâyin edilmiş olan Bağdad 
valisi ve Sokullu-Mehmet Paşa’nın büyük oğlu Haşan Paşa’nın 
Halim-Şâh’a halef olan kardeşi Deli-Hasan’a mağlûb olduktan 
sonra kapandığı Tokat kalesinde öldürülmesi, hâzinesiyle harem
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kadınlarının Celâliler tarafından müsadere ve esir edilmesi ve bu 
vaziyet üzerine İstanbul’dan Anadolu muhafızlığıyla gönderilmiş 
olan üçüncü vezir Hâfız-Ahmed Paşa’nın da Kütahya civarında 
mağlûb olup kaleye kapanmak mecburiyetinde kalması.

(1602 =  1011) OsmanlIların «Istoni-i-Belgrad» dedikleri «Stuhlweissenburg» kalesi 
Kanije muhasarası esnasında sukut etmiş olduğu için, Vezir-i-a’- 
zam ve Serdâr-ı-Ekrem Yemişçi-Hasan Paşa’mn bu mühim mevkii 
istirdâd için kaleyi muhasara etmesi, 213 — Yirmi beş gün muka
vemet edebilen «Istoni-i-Belgrad» kalesinin yirmi altıncı günü «vi- 
re ile» teslim olması ve tahkimmden sonra ordunun Budin’e hare
keti, 213 — Dinî bir fitne ve fesad çıkarmak istiyen Najadlı Sarı- 
Abdurrahman isminde bir Macar dönmesinin İstanbul’da muhake
me edildikten sonra idâmı, 214 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Yemişçi-Hasan Paşa’mn Parkany == Ciğerdelen’de bulunan Avus
turya ordusu üzerine yürümeyip Erdel seferine kalkışmasından is
tifade eden düşmanın Peşte’yi alıp Budin’i muhâsara etmesi ve 
kahramanca bir mukavemet gösteren kalenin kurtuluşu, 214.

(1603 =  1011) İstanbul’da «Zorba ısyânı>> denilen Türk-Devşirme mücadelesinin 
zuhuru, ekseriyetle Türklerden mürekkeb olan Sihâhilerin ısyânı. 
Üçüncü Mehmed’in «Ayak-dîvânı„nda ısyân reislerinin Anadolu’yu 
perişan eden zulümlerden şikâyetleri, rüşvetle me’muriyet satan 
Vâlide-Sultan’ın en mühim entrika vâsıtası olan Kapu-agası Gazan
fer Ağa ile Dâr-üs-saâde ağası Osman Ağa’nın idâmı ve hükümet 
erkânından bâzılarının değiştirilmesi, 216 — İstanbul’daki vaziyet 
üzerine Belgrad kışlağından alelâcele pâyıtahta gelen Vezir-i-a’
zam ve Serdar-ı-Ekrem Yemişçi-Hasan paşa’mn gizlice şehre gi-̂  
rip «Zorbalar» denilen Sipâhilere karşı mevkiini tahkim edecek 
tedbirler ittihâzına başlaması, 217 — Sipâhilerin talebiyle Şeyh-ül- 
Islâm Sun’Ullah Efendi tarafmdan idamına fetvâ verilen Vezir-i- 
a’zam Yemişçi-Hasan Paşa’nın Yeniçeri-ocağına ilticâsı ve Ocak’la 
anlaşıp düşmanı olan yeni Sadâret-Kaymakamı Güzelce-Mahmud 
Paşa’nın idâmına irâde istihsâl etmesi ve vaziyetten haberdâr olan 
Mahmud Paşa derhal saklandığı için ölümden kurtulması, 217 — 
Vezir-i-a’zam Yemişçi-Hasan Paşa’nın teşebbüsüyle Süleymâniyye 
avlusunda Yeniçeri-ocağını Sipâhilerin «hakkından gelmeğe» me’- 
mur eden fermanın okunması, Anadolu’daki Celâlîler ve İstanbul’
daki «Zorba» -arla elbirliği eden Şeyh-ül-tslâm Sun’Ullâh Efendi’- 
nin azli, Sipâhilerin tenkili ve Yemişçi-Hasan Paşa’nın diktatör
lüğü, 218 — İstanbul’dan gönderilen orduların mütemâdiyen mağ
lûb olmalarından dolayı Anadolu’daki Celâlîliğin harben tenkilin
den ümit kesen İstanbul hükümetinin bu büyük gaileyi sullıen tes
viyeye karar vermesi ve işte bu karar üzerine Celâli reisi Deli- 
Hasan Bey’le müzâkereye girişmek üzere eski Vezir-i-a’zam Ca- 
ğal-oğlu Sinan Paşa’nın serdârlıkla Anadolu’ya göndei'ilmesi, 
219 — İstanbul hükümetiyle anlaşarak AvusturyalIlarla harbetmek 
üzere Bosna beylerbeyliğine tâyin edilen Celâlî reisi Deli-Hasan 
Paşa’nın on bin askeriyle Gelibolu’ya geçişi, 219 — Macaristan ser- 
dârlığına tâyin edilmiş olan Lala-Mehmet paşa’yı kıskandığı için 
Kırım hanını ona yardım etmekten men’eden Vezir-i-a’zam Ye
mişçi-Hasan Paşa’nın ihaneti ve Macaristan’da kışlıyan Kırım 
ham Gazi-Giray’ın sefer mevsimi gelince harekâta iştirak etmiye- 
rek Yemişçi’nin teşvikiyle memleketine dönmesi, 220 — Anadolu
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serdârlığına tâlib olduğundan ve babasmın yerine göz diktiğinden 
bahsedilen 21 yaşındaki şehzâde Mahmud’un idâmı ve Üçüncü 
Mehmed’in evlât kaatilliği, 220.

(1603 =  1012) EİUi bin kişilik bir düşman ordusunun bulunduğu Peşte yakasına 
geçirilen 17 -18 bin kişilik bir Türk kuvvetinin bozulması ve bu 
vak’a üzerine Budin yakasına geçen düşman kuvvetinin Celâlî-Ha- 
san paşa tarafından imhası, 221 — Türk ordusunun Budin kalesi
ne erzak ve mühimmat vermesini men’etmek için karşı yakaya 
çıkarılan düşman kuvvetinin Eski-Budin’de mağlûbiyyeti ve şeh
rin takviyesi, 221 — Mevsim sonunda ordunun Budin’den Belgrad 
kışlağına hareketi, 222 — OsmanlIların Anadolu ısyânlarıyla Avus
turya muharebelerinden çok sarsılmış olmasını fırsat ittihâz eden 
Safavî hükümdarı Birinci Abbâs’m bir Yeniçeri yağmacılığını ve
sile addederek ânî bir baskın hareketiyle Tebriz şehrini zabtetmesi 
ve bu suretle 13 sene, 6 ay, 6 gün Osmanlı hâkimiyyetinde kalan 
bu şehrin yeniden Safavi idaresine geçmiş olmasına mukabil ka
lenin OsmanlI hâkimiyj'etinde kalması, 222 — Tebriz beylerbeyi 
Lala-Ali Paşa’nın çok üstün Safavî kuvvetlerine karşı uğradığı 
Sofyan bozgununda esir düşmesi ve şâhın huzuruna götürüldüğü 
zaman kahramanlığından dolayı hayatının bağışlanması, 223 — Si
pahi isyanını tenkilinden itibaren çılgınca bir diktatörlüğe baş
layıp kendisinden başka hiç kimsenin mevcudiyetine tahammül 
edemediği için bir çok devlet adamlarını idâm, hapis ve nefyettir
dikten sonra pâdişahla Vâlide-Sultan’a bile kafa tutmıya kalkışan 
ve bütün bunları Yeniçeri-ocağına istinâd eden Vezir-i-a’zam Ye- 
mişçi-Hasan Paşa’nın azli ve kirli şahsiyyeti, 224 — Sadâretten 
azli üzerine Yeni-çerileri ayaklandırmış ve Vâlide-Sultan’a karşı 
tehditkâr bir vaziyet almış olan eski Vezir-i-a’zaın Yemiçşi-Ha- 
san Paşa’nın azlinden on iki gün sonra idâmı, 225 — «Yavuz» lâ- 
kabiyle de anılan Mısır beylerbeyi Malkoç-Ali Paşa’nın sadâreti ve 
şahsi3fyeti, 225 — Tebriz şehrinin sukutundan sonra Sofyan Azer
baycan beylerbeyi Lala-Ali Paşa’nın esir düşmesi üzerine muka
vemet kabiliyeti çok sarsılmış olan Tebriz kalesinin Safavî mu- 
hâsarasına dayanamıyarak «vire ile» teslim olması ve vire şartla
rına riâyet etmlyen Birinci Abbâs’ın erkekleri kılıçtan geçirtip 
kadınlan esir etmesi, 226 — Erivan beylerbeyliğine tâbi olan Nah- 
civan şehrinin tahkimâtı zayıf olduğu için tahliyesinden dolayı Sa
favî işgaline uğraması, 226 — Erivan/Revan şehrinin sukutu ve şâ- 
hm teslim teklifim reddeden kalenin müdâfaada devamı, 226 —Ü- 
çüncü Mehmed’in ölümü ve şahsiyyeti, 227.

AHMED-l-EVVEL /  BİRİNCJ AHIVIED DEVKÎ

(1603 =  1012) Birinci Ahmed’in cülusu ve şahsiyyeti, 229 — üçüncü Mehmed’in 
cenaze merasimi ve Ayasofya’da babası Üçüncü Murad’ın yanın
da hazırlanan kabrine defni, 231 — Yeni Vezir-i-a’zam Malkoç- 
Ali Paşa’nın Mısır’dan İstanbul’a gelişi, 231.

(1604 =  1012) Saltanat tebeddülü üzerine üçüncü Mehmed’in Osmanlı inhitâtında 
çok fecî bir rol oynıyan mürtekip ve entrikacı anası Venedikli Sa- 
fiyye-Sultan’ın Topkapu sarayından alelûsul Eski-saray’a nakli, 
231 — 14 yaşına kadar sünnet edilmemiş olan Birinci Ahmed’in 
sünnet düğünü, 231 — Şark ve Garp cephelerinde iki serdarlık
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ihdası ve Garp cephesi serdârlığına Vezir-i-a’zam Malkoç-Ali 
Paşa’nın tâyini, 231 — Kapdan-ı-deryâhk vazifesi uhdesinde kal
mak üzere Safavîlere karşı Şark serdârlığına eski Vezir-i-a’zam- 
lardan Cağal-oğlu Yusuf Sinan Paşa’nın tâyini, 232 — Şark ser-ı 
dârı Sinan Paşa’nın cepheye gitmek üzere İstanbul’dan Üsküdar’a 
geçişi, 232 Erivan şehri sukut ettikten sonra mukavemette de
vam eden istihkâmlarından «Yenl-kale»nin sukutu ve «Eski-ka- 
le„ nin müdâfaada devâmı, 232.

(1604 =  1013) Garp serdârlığına tâyin edilmiş olan Vezir-i-a’zam Malkoç-Ali 
Paşa’nın Davudpaşa’dan Belgrad’a hareketi, 232 — Safavî ordu
suna karşı 6 ay, 23 gün büyük bir kahramanlıkla mukavemet et
miş olan Revan/Erivan kalesinin düşmana teslimi, Tebriz’den 
sonra Erivan’ın da Safavî hâkimiyyetine geçmesinden dolayı 
Şark’daki OsmanlI nüfuzunun sarsılması, Karabağ ve Şirvan’daki 
Türkmen oymaklarıyla Gürcistan prenslerinin Osmanlı hâkimiy- 
yetinden çıkıp Safavî nüfuzuna girmiye başlamaları, 233 — Şark 
serdarlısına tâyin edilmiş olan Kapdan-ı-deryâ Cağal-oğlu Sinan 
Paşa’mn Üsküdar karargâhından Safavî cephesine hareketi, 233 — 
Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Malkoç-Ali Paşa’nm Belgrad ko
nağında ölümü ve şahsiyyeti, 234 — Malkoç Paşa’nın ölümü üze
rine Belgrad’da ordu idaresini eline almış olan Serdar-Kaymaka- 
mı ve eski Macaristan serdârı Lala-Mehmet Paşa’nın sadâreti, 
Garp serdârlığı ve şahsiyyeti, 234 — Şark serdârı Cağal-oğlu Si
nan Paşa’nın Hasankale’ye muvâsalatı, 235 — Yeni Vezir-i-a’
zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet Paşa’nın ordu başında yak
laşması üzerine AvusturyalIların Peşte kalesini tahliye etmeleri 
ve iki sene düşman işgalinde kalan Peşte’nin istirdadı, 235 — A- 
vusturyalıların tahliye ettikleri Hatvv̂ an ve Waitzen =  Vaç ka
lelerinin iç-tahkimi, 235 — Dokuz sene evvel düşman eline geç
miş olan Gran= Usturgon kalesinin muhâsarası, otuz bir gün 
süren bu muhasaradan sonra mevsimin ilerlemiş olması ve Yeni
çerilerin tazyiki üzerine harekâtın ta’tili, 235 — Birinci Ah- 
med’in büyük oğlu İkinci Osman j  Genc-Osman’ın doğumu, 236 — 
Şark ordusunun Kars’a muvasalatı ve bu sırada küçük 
bir kuvvetle Erivan taraflarında bulunan Birinci Abbâs’a 
karşı Cağal-oğlu Sinan Paşa’nın hareketsiz kalarak büyük bir 
fırsat kaçırdıktan sonra Van’a çekilmesi ve orası Safavîler ta
rafından muhâsara edilince Erzurum’a kaçıp İstanbul’dan istim
dada başlaması, 236 — Peşte Hatwan ve Waitzen =: 
Vaç kaleleri istirdâd edildikten sonra Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Lala-Mehmet Paşa’nın kışlağına çekilmesi, 236.

(1605 =  1013) Erdel’in Avusturya hâkimiyyetine karşı isyanı üzerine Birinci 
Ahmed tarafından İstanbul’a dâvet edilen Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet Paşa’nın Belgrad’dan hareketi, 237 — 
Tekrar Garp serdarlığma me’mur edilen Lala-Mehmet Paşa’nın 
İstanbul’dan Davudpaşa karargâhına çıkışı, 237.

(1605 =  1014) Davudpaşa karargâhında beş gün son hazırlıklarla meşgul olan 
Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet Paşa’nın Belgrad’a 
hareketi, 237 — Avusturya hâkimiyyetine karşı ısyân edip Türk 
himâyesine giren Erdel milliyetçilerinin reisi Istvan Bocskay’ın 
İstanbul’a elçiler göndermesi ve Erdel/Transyivania prensliğiyle
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Avusturya işgalinde bulunan Yukarı Macaristan =  Orta-Macar 
krallığına tâyini, 237 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala- 
Mehmet Paşa’nın İstanbul’dan Belgrad’a gelişi, 238 — Serdâr-ı- 
Ekremin Belgrad’dan karşı yakadaki Zemun^/Zemlin karargâhına 
geçişi, 238 — Zemun karargâhında on gün son hazırlıklar görül
dükten sonra ordunun Usturgon seferine hareketi, • 238 — 37 Ki
lometre şimalişarkîden Budin’i dâimî bir tehdid altında bulundu
ran Gran =  Usturgon kalesinin istirdâdı, Osnıanlı hükümetinin en 
mühim hedefi sayıldığı için, bu kale üzerine yürüyen Lala-Meh- 
met Paşa ordusunun derhal muhâsara kurması ve Usturgon’un 
karşısındaki Tuna sâhlJinde bulunan parkany — Ciğer-dplen is
tihkâmının İşgali, 239 — Wissegrad =  Vişgrad kalesinin teslim 
alınması ve içindeki Fransız askerlerinin Osmanlı hizmetine gi
rişi, 239 — „Serdâr-ı yâdgâr» denilen İtalyan dönmesi Cağal-oğ-lu 
Sinan Paşa’nın kumandasındaki yüz bin kişilik Osmanlı ordusu
nun Tebriz üzerine yürüyen Urmiye-gölü civarında elli bin kişi
lik Safavî ordusuna mağlûbiyeti, serdârın hazîneyi, ordugâhı ve 
bütün topları bırakıp kaçması ve o sırada yardıma geldiği halde 
bozgun haberi üzerine Van’da kalmış olan Halep valisi Canbulat- 
oglu Hüseyn Paşa’yı haksız olarak idâm ettirmesinden dolayı Hü- 
seyn Paşa’nın meşhur yeğeni Ali paşa’nın Haleb’de isyanı, 239 — 
Garp cephesindeki Usturgon muhâsarası esnasında bu kalenin 
varoşu hükmünde bulunan Saint-Thomas =  Tepedelen istihkâmının 
fethi, 240 — Tam on sene, bir ay bir gün düşman elinde kalmış 
olan Gran =  Usturgon kalesinin bir ay, beş gün süren şiddetli bir 
muhasaradan sonra «vire ilê , teslim alınması, 241 — Usturgon 
muvaffakiyeti üzerine Styri =  İstirya içerilerine kadar uzayan 
büyük Avusturya akını, 241 — Anadoluda zuhur eden dört Celâli 
reisi ve mıntıkaları; bunların en mühimmi olan Uzun-Halil’e kar
şı serdarlıkla sevkedilen eski Haleb valisi Nasuh Paşa ile Ana
dolu beylerbeyi Kej-dehan Ali Paşa Bolvadin bozgunu, dolu-dizgin 
kaçan Nasuh Paşa’mn Kütahya’da kabahati Ali paşa’ya yükle
yip onu idâm ettirdikten sonra İstanbul’a gelip pâdişâhın huzurunda 
vükelâyı ithâm etmesi, 242 — Türk himâyesine girerek, Avustur
yalIlara karşı Erdel /  Transyivania isyanını hazırladığı için Erdel 
hâkimi ve Yukarı-Macaristan =  Orta-Macar kralı ilân edilen 
Macar asilzâdelerinden istvan Bocskay’ın Rakos sahrâsında Os
m anlI karargâhına gelip Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala- 
Mehmet Paşa tarafından parlak merasimle tetvic edilmesi, 242 — 
Urmiye bozgunundan sonra Van’a kaçan ve oradan da Diyar- 
bekir’e gelen Şark serdârı Cağal-oğlu Yusuf Sinan Paşa’nın ölü
mü yahut zehir içerek intihârı, 243.

(1605 - 1606=1014) îlk defa olarak Türkiye’ye tütün idhâli ve muâsırların telâk
kileri, 243.

(1606 =  1014) Cağal-oğlu’nun perişan bir halde bıraktığı Şark cephesiyle Celâlî 
isyanlarının tehlikeli bir vaziyet ihdas etmesinden dolayı Birinci 
Ahmed’in dâvetiyle Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Lala-Mehmet 
Paşa’nın Belgrad’dan İstanbul’a avdeti, 244.

(1606 =  1015) Sokullu ailesinden olan Vezir-i-a’zam Lala-Mehmet Paşa’mn ölümü 
ve bir rivayete göre de yerine göz diken halefi tarafından zehirlen
mesi, şahsiyyeti ve ahlâksızlığıyla meşhur Kapdan-ı-deryâ Derviş
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Mehmet Paşa’nm sadâreti, 244 — Çılgınlıklarıyla meşhur DeiyDî- 
vâne Ferhad Paşa’nın Şark serdarlığı, askerde inzibattan eser bı
rakmadığı ve bu yüzden Celâli isyanları büsbütün alevlendiği iğin 
Konya’ya kapanması ve azlini haber alınca teessüründen ölmesi,
245 — Şimâlî-Suriye’de Cenbulâd / Canbulat-oğlu isyanı, Canbulat 
ailesinin vaziyeti, bu büyük ısyânm sebebleriyle ehemmiyeti, 245 —  
Macaristan’da «Zsitva-torok» suyunun Tuna’ya döküldüğü noktada 
AvusturyalIlarla «Zsitva-torok» sulh müzâkerelerinin başlaması,
246 — Kanunî devrindenberi Avrupa diplomasisinde bir hukuk esası 
şeklini almış olan Türk üstünlüğü prensipine nihayet veren ve 
Türkiye ile Avrupa devletleri arasında hukukî müsâvât esasına yol 
açan «Zsitvatorok» sulbünün akdi ve 13 sene, 4 ay, 8 gün süren bir 
husûmet devrinden sonra Avusturya’nın haraç mükellefiyetinden 
kurtulması, 247 — Vezir-i-a’zam Derviş Mehmet Paşa’nın idâmı, 
kirli şahsiyyeti ve idâmının sebebi, 247 — Derviş Paşa’nın idâmı 
üzerine ((Mühr-i-Hümâyûn»un Anadolu Türklerine karşı müdhiş 
zulümleri ve şenî cinayetleriyle meşhur Garp serdârı Hırvat Kuyu- 
cu-Murad’a gönderilmesi, 248.

(1607 =  1015) Anadolu’daki Celâli hareketinin meşhur reislerinden Kalender-oğlu 
Mehmed Ağa’nın Nif zaferi ve Osmanlı Paşalarının mağlûbiyeti 
üzerine Kalender-oğlu’nun Saruhan’ı İşgal etmesi, 248.

(1607 =  1016) Celâli isyanlarını tenkil için Anadolu serdarlığına tâyin edilen Ve- 
zir-i-a’zam Kuyucu-Murad Paşa’nın İstanbul’dan Üsküdar karargâ
hına geçişi, Şimalî-Suriye ve Anadolu isyan mıntıkalarıyla CcIâlî 
reisleri, 248 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kuyucu-Murad 
Paşa’nın Üsküdar karargâhından hareketi, muhtelif Celâlî reisle
rine karşı tedbirleri, Şimalî-Suriye’de istiklâlini ilân eden Canbu- 
lat-oğlu Ali Paşa’dan Adana’nın istirdadı ve Kuyucu-Murad’m 
Anadoluda mâsum Türklere karşı canavarlıkları, 249 — Adana’da 
Haleb üzerine yürüyen Kuyucu-Murad ordusunun Oruç-ovası zafe
rinde Canbulat-oğlu Ali Paşa ile Lübnan Dürzü emîri Ma’n-oğlu 
Fahrüddin’in mağlûbiyeti ve İstanbul’a kaçıp pâdişaha dehâlet 
eden Ali paşa’nın Tımışvar beylerbeyliğine tâyini ve akıbeti, 249 — 
Cabulat-oğlu’nun âile ocağı olan Kilis’in işgali ve mallarıyla mülk
lerinin müsâdferesi, 249 — Haleb şehrinin işgali, Canbulat tarafdar- 
larının kılıçtan geçirilmesi ve kalenin mukavemette devamı, 
250 — Ancak üç gün mukavemet edebilen Haleb kalesinin müdâ- 
filerine «Emân» verilmek şartiyle teslim olması ve Kuyucu’nun bu 
şarta rağmen hepsini kılıçtan geçirtmesi, 250.

(1608 =  1017) Kış mevsimini Haleb’de geçiren Kuyucu-Murad’ın bahar gelince şe
hirden ordu karargâhına çıkması, Anadolu’daki Celâlî reislerine 
karşı siyasî tedbirleri, Kalender-oğlu’nun Manyas zaferi ve Anadolu 
saltanatına göz dikmesi, 250 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Kuyucu-Murad Paşa’nın Haleb karargâhından Kalender-oğlu üze
rine hareketi, 251 — Maraş’a gelen Kuyucu-Murad ordusunun ha
zırlıklarını tamamlamak için yirmi gün konaklaması, 251 — Göğ
sün ovasındaki Alaca-çayır’da Kalender-oğlu’nun çok üstün kuv
vetlerle gelen Kuyucu-Murad ordusuna kahramanca mağlûbiyyeti, 
İran’a gidip Safavîlere ilticası ve Bağdad’da ısyân eden Tavil-oğ- 
lu’nun Kuyucu-Murad tarafından gönderilen kuvvetlere mağlûbiy
yeti, 251 — Celâlî reislerinden ,(Birâder-i Tavîl» denilen Meymûn’un 
Şarkî-Karahisar civârındaki Kara-Hasan gediğinde tenkili ve ora
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dan Bayburd’a gelen Kujnıcu-Murad’ın kan dökmek hırsını tatmin 
için binlerce bigünah Türkü idâm ettirip cesetlerini «dağlar gibi» 
yığdırması, 252 — Şimalî-Suriye ve Anadolu isyanlarının çoğunu 
tenkil etmiş olan Kuyucu-Murad’ın İstanbul’a avdeti, 252.

(1609 F= 1018) Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kuyucu-Murad Paşa’mn «Acem 
seferi» bahânesiyle İstanbul’dan Üsküdar karargâhına geçip Celâli 
bakıyyelerine karşı siyasî tedbirlerle meşgul olması ve son Celâli 
reislerinin ustalıkla celbedilip idâm olunmaları, 252 — Kâ’be örtü
lerinin İstanbul’dan gönderilmiye başlanması, 253 — At-meydanmda 
maktul Vezir-i-a’zam Sokullu-Mehmet ve halefi Semiz-Ahmed Pa
şaların istimlâk edilen konakları yıktırılarak açılan sâhada Sultanah- 
med câmiinin Temel-açma merâsimi, 253.

(1610 =  1018) Temel-açma merâsiminden 2 ay, 27 gün sonra Sultanahmet câmü- 
nin temel-atma merâsimi, 253.

(1610 =  1019) On üç seneden fazla süren Avusturya seferiyle Anadolu’daki Celâli 
isyanları yüzünden Kafkasya’daki Osmanlı fütuhatının boydanboya 
Safaviler tarafından işgaline karşı Avusturya ve Anadolu gailele
rinin tesviyesinden istifade eden Osmanlı hükümetinin Şark’da is- 
tirdad siyaseti takibine başlaması ve işte bu maksatla îran sefe
rine çıkan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kuyucu-Murad paşa’»- 
nın İstanbul’dan Üsküdar karargâhına geçişi, 253 — Üsküdar 
karargâhında 25 gün son hazırlıklarla meşgul olan Kuyücu’nun 
Şark’a hareketi, 254 — Kâ’be örtüleri gibi Ravza-i-Mutahhara 
örtülerinin de İstanbul’dan gönderilmiye başlanması, 254 — Şark 
seferine çıkan Kuyucu-Murad Paşa ordusunun Erzurum’a muva
salatı, Kafkasya’yı kan dökmeden istirdâd etmek hülyasına ka
pılan Kuyucu’nun Üçüncü Murad devri fütuhatı iâde edilmek 
şartiyle Safavllere sulh teklifi ve bu teklifin reddi üzerine yol bo
yundaki kalelere dokunmıyan Serdâr-ı-Ekremin Tebriz’e doğru 
ilerlemesi, 255 — OsmanlIlarla Safavilerin Tebriz civârındaki Acı- 
çay boyunda karşılaşmaları, Kuyucu’nun Kafkasya iâde edilmek 
şartiyle tekrarladığı sulh teklifinin tekrar reddi ve Osmanlı or
dusunda şiddetli bir iâşe buhrânı, 255 — Acı-çay boyunda Osman
l I  ve Safavi ordularımı; beş gün harbsiz vakit geçirmeleri, Kaf
kasya Safavîlerde kalmak ve Osmanlı devletine haraç verilmek 
şartiyle Birinci Abbâs’ın sulh teklifi ve iâşe buhrânı yüzünden 
nihayet Osmanlı ordusunun kışlağına hareketi, 255.

0611 =  1020) Anadolu Türklerine karşı canavarlıklarıyla meşhur Hırvat devşir
mesi Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kuyucu-Murad Paşa’nın 
Diyarbekir kışlağında eceliyle veyahut zehirle ölümü, kanlı ve 
kirli şahsiyyeti ve muhtelif cinayetleri, 255 — Sadâret makamını 
elde etmek için selefi Kuyucu-Murad’ı zehirlediğinden bahsedilen 
Diyarbekir beylerbeyi Arnavut Nasuh Paşa’nın sadâret ve ser- 
darhğı, 257.

<1612 =  1021) Birinci Ahmed oğlu Dördüncü Murad’ın doğumu, 257 — Vezir-i- 
a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Nasuh Paşa’nın sulh müzâkeresi için 
gönderilen Safavî elçileriyle beraber İstanbul’a gelişi ve iki yüz 
yük tutan ilk ipek haracmm getirilmesi, 257 — Safavi elçilerinin 
huzûra kabulü ve Birinci Abbâs’ın gönderdiği ipek haracıyla diğer 
hediyelerin Birinci Ahmed’e takdimi, 257 — 9 sene, 1 ay, 24 gün
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lük bir husûmet devresinden sonra İstanbul’da «Nasuh Paşa mü- 
sâlahası» denilen Osmanh-Safavî sulbünün akdi, Gürcistan’ın bir 
kısmıyla Dağıstan Osmanlı hâkimlyyetinde kalmak şartiyle Ka
nunî devrindeki hududun esas tutulması ve İı-an’m senede iki yüz 
yük ipek haracına bağlanması, 257.

(1613 =  1022) Bütün Osmanlı ölkesine şâmil umumî içki yasağı, «Emânet-i- 
Hamr» denilen ve çok mühim bir vergi menbâı olan içki-eminliği- 
nin ilgası, 258.

<1614 =  1023) Avusturya ve İran sulhleriyle Şark ve Garp seferleri nihayet bul
muş olduğu halde Akdeniz cephesinde Ispanya, Toskana 
ve Malta gibi irili ufaklı Hıristiyan hükümetleriyle 
harb hâlinin devâmından ve Trablusugarp’la Suriye’de isyanlar 
çıkmış olmasından dolayı Osmanlı donanmasının Malta ve Trab- 
lusugarp seferine çıkmak üzere Beşiktaş’daki Barbaros-türbesi 
önlerinde toplanması, 258 — Yeni Erdel / Transyivania prensi 
Bethlem-Gabor’un mürâcaati üzerine Erdel tâbiiyyet şeraitinin 
tesbiti ve Yukarı-Macaristan =  Orta-Macar krallığı meselesi, 
259 — Osmanlı donanmasının Malta akını ve adanın tahribi, 
259 — Donanmanın Malta’dan Trablusugarb’a muvasalatı, âsi 
Sefer-Dayı’nın idâmı ve Trablus isyanının teskini, 259 — Trab- 
lusugarp’dan Navarin’e gelen donanmanın Cenubî-Mora’daki âsi 
Maynotları tenkil edip itâat altına aldıktan sonra İstanbul’a av
deti, 260 — Rusya’ya tâbi Don Lehistan’a tâbi Zaporog Kazakla
rının Karadeniz’de müşterek bir akın hareketi, Sinop baskınında 
kadınlarla çocukları esir alıp şehri yaktıktan sonra kaçıp giden 
Kazakların Don munsâbında tenkiliyle esirlerin kurtarılması 
ve bu vak’ayı padişahtan gizlemek istiyen Vezir-i-a’zam Nasuh 
Paşa’nın gözden düşmesi, 260 — Saltanat makamına göz dikecek 
kadar şımarıp kabaran zâlim ve mürtekip Vezir-i-a’zam Arna
vut Nasuh Paşa’mn idâmı, mülevves şahsiyeti, rüşvet ve mü- 
sâdere mahsulü olan muazzam servetinin zabtı, 260 — «Öküz» 
lâkabıyla meşhur Dâmâd Kara-Mehmet paşa’nın ilk sadâreti ve 
şahsiyyeti, 262.

<1615 =  1024) «Nasuh Paşa müsâlâhasij, denilen 1612 =  1021 İstanbul sulhü 
mucibince İran’ın taahhüd etmiş olduğu senevi ipek haracını o 
zamandanberi ve bâzı hudut işlerinin tesviyesi için elçilikle İran’a 
giden Incili-Çavuş da iâde edilmemiş olmasından dolayı Vezir-i- 
a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kara-Mehmet Paşa’nın Şark seferine 
çıkmak üzere İstanbul’dan Üsküdar karargâhına geçişi ve yirmi 
gün hazırlıklarla meşgul olduktan sonra hareket edip Haleb’e mu- 
vâsalatında mevsim ilerlemiş olduğu için askerin kışlaklara tak
simi, 262 — Birinci Ahmed’in en küçük oğlu Sultan İbrahim’in 
doğumu, 263.

<1616 =  1025) Bir Kazak ordusunun Bcğdan’a girip Osmanlı voyvodasını koğarak 
memlekete hâkim olması üzerine sevkedilen Bosna beylerbeyi İs
kender Paşa’nın Boğdan seferine hareketi, parlak muvaffakiyet
leri ve Boğdan gailesinin tesviyesi, 263 — Şark seferine çıkıp 
Haleb’de kışlamış olan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kara- 
Mehmet Paşa’nın Revan / Erivan üzerine yürümek üzere şehirden 
Gök-meydan karargâhına çıkması. 263 — Şark ordusunun Haleb’- 
den Kars’a muvasalatı ve son Safavi harekâtında harb olan kale
nin tâmirl, 263 — Çok çetin şartlar altında geçen Erivan muhâ-
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sarası, neticesiz kalan bu muhâsara esnasında iki yüz yük ipek 
haracı yüz yüke indirilmek şartiyle 1612 =  1021 İstanbul sulh 
esaslarının yeniden takarrüründen dolayı harb hâlinin bir müddet 
daha devamı, 264 — Elli beş gün süren Revan j Erivan muhâsa- 
rasının kaldırılması vp kışın şiddetinden dolayı ordunun çok bü
yük müşkilâtla Kars üzerinden Erzurum kışlağına çekilmesi, 
264 — Erivan muvaffakıyetsizliğinden dolayı Vezir-i-a’zam ve 
Serdâr-ı-Ekrem Kara-Mehmet Paşa’nın azli ve Kapdan-ı-deryâ 
Halil Paşa’nın ilk sadâreti ve hüviyyeti, 264.

(1617 =  1026) înşaâtı ikmâl edilen Sultanahmet câmiinin açılış merâsimi ve Os
m anlI mi’mârîsinin en güzel eserlerinden olan bu muhteşem ma’be- 
din hususiyyetleri, 265 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Halil 
Paşa’nın «Erdebil seferi» denilen îran seferine çıkmak üzere İstan
bul’dan Üsküdar karargâhına geçişi, Osmanlı ordusunun Diyarbe- 
kir’de ve sefere me’mur olan Kırım ordusunun da Cizre’de kışla
ması, 266 — Lehistan - Kazaklarının Karadeniz akınlarıyla Boğ- 
dan’a taarruzlarından dolayı sulhun bozulması üzerine Osmanlı or
dusu Dniestr =  Turla boylarına ilerleyince Lehlilerin talebiyle ye
ni bir sulh akdi ve muahede mucibince Lehistan-Kazaklarının Ka
radeniz’e inmekten memnûiyyeti, 266 — Birinci Ahmed’in ölümü ve 
şahsiyyeti, 267.

MUSTAFÂY-I-EyVEL /  BİRİNCİ MUSTAFA DEVKİ 
(İlk saltanatı)

(1617 =  1026) Verâset usulünün değiştirilmesi, Osmanlı devletinin kurulunundan- 
beri babadan oğula intikâl eden saltanat verasetinin «Ektaeriyyet» 
kaidesine göre hânedânın diğer âzâsına da teşmili, bu değişikliğin 
sebebleri ve Birinci Ahmed’in büyük oğlu şehzâde Osman durur
ken kardeşi Sultan Mustafa’nın aklî müvâzenesi bozuk olduğu hal- 
'de tahta çıkarılıvermesi, 269.

(1618 =  1027) Denizdeki balıklara altın atacak dereceleri bulan çılgınlıklarından 
dolayı Birinci Mustafa’nın 3 ay, 4 gün =  96 gün süren ilk saltana
tından sonra hal’i, 271.

OSMÂN-I-SANÎ =  İKİNCİ OSMAN/GENÇ-OSMAN DEVRİ

(1618 =  1027) Birinci Ahmed’in büyük oğlu İkinci Osman’ın cülusu ve şahsiyyeti, 
273 — Genc-Osman’ın ilk icrââtı: Verâset usulünün değişmesinde 
âmil olan Sadâret-Kaymakamı Sofu-Mehmet paşa’nın azli ve Me
şihat selâhiyyetlerinin Sultan Osman’a inkılâp fikirleri telkin etmiş 
olmakla meşhur Hâce-i-Sultânî Ömer Efendi’ye devriyle Şeyh-ül- 
Islâmlık vazifesinin fetvâ vermiye hasrı. — 274 — Osmanlı menbâ- 
larında «Ceng-i sahrây-i Sörâv» denilen «Pül-i-şi-keste» bozgunu; 
Diyarbekir’de kışladıktan sonra Tebriz üzerine yürüyen Vezir-i-a’
zam ve Serdâr-ı-Ekrem Halil Paşa’nın Kırım hanı Cânibek-Girây 
kumandasmda sevkettiği Türk ve Tatar akıncılarının Safavîler ta
rafından imhâsı, hanın güçlükle kurtuluşu ve bu vaziyet üzerine 
ordunun Erdebil üzerine yürümesi, 274 — Osmanlı ordusunun Er- 
debil’e bir konaklık mesâfeye kadar ilerlemesi ve Serdâr-ı-Ekremin 
Şâh Abbâs’ı tehdid etmesi üzerine akdedilen ve «Serâv sulhü,, de
nilen Osmanlı-Safavî muâhedesinin imzası, 1612 =  1021 İstanbul
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muahedesinin aynen tecdidi ve yalnız iki yüz yük ipek haracının 
yüz 3mke indirilmesi, 275.

(1619 =  1028) Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Halil Paşa’nın „Pül-i-Şikeste» 
bozgunundan dolajn azliyle Sadâret-Kaymakamlığında bulunan 
«Öküz» lâkabiyle meşhur selefi Kara-Mehmet Paşa’nın ikinci sa
dâreti, 276 — Halil Paşa’nın Serdâr-ı-Ekremliği zamamnda Safavî- 
lerle akdedilen «Serâv sulhü^nün İkinci Osman tarafından tasdi
ki, 276.

(1619 =  1029) Halefinin entrikaları yüzünden Vezir-i-a’zam Kara-Mehmet Paşa’- 
nınn ikinci ve sonuncu sadâretinden azliyle Kapdan-ı-deryâ Güzel- 
ce-Ali paşa’nın sadâreti ve lekeli şahsiyyeti, 276.

(1620 =  1029) Lehistan’ın 1617 =  1026 sullıünü ihlâl etmesi, Lehistan-Kazakları- 
nın hudut boylarına akmları ve Türklere ihânet eden Boğdan voy
vodası Gratiani’nin Lehlilerle elbirliğine kalkışması üzerine ağılan 
sefer serdarlığına tâyin edilen Silistre valisi İskender Paşa’nın 
Lassy =  Yaş civârında Leh ordusuna karşı ilk büyük zaferi, âsi 
Boğdan voyvodasının firârı ve Leh Baş-kumandanmın OsmanlI pa
dişahına haraç vermek şartiyle teklif ettiği sulhün reddi, 277 — İs
kender Paşa’nın ikinci büyük zaferi, sekiz günlük bir ric’at hare
keti esnâsında Dniestr =  Turla nehrinden geçmiye teşebbüs eden 
Leh ordusunun imhâsı ve düşman Baş-kumandanı Zolkiewsky’nin 
İstanbul’a gönderilen kesik başının saray kapusunda teşhiri, 278.

(1621 =  1030) Lehistan seferine tahtından emin olarak çıkmak istiyen Genc-Os- 
man’ın küçük kardeşi şehzâde Mehmed’i idâm ettirmesi ve halkın 
umumî teessürü, 278 — Kışın şiddetinden dolayı İstanbul halicinin 
donması ve Galata ile İstanbul arasında yayan gidilip gelinmesi, 
279 — Haliç donundan 16 gün sonra Sarayburnu-Üsküdar arasının 
donması, Galata - İstanbul arasında olduğu gibi Üsküdar - İstanbul 
arasında yayan gidip gelenler görülmesi ve bu şiddetli kışın dîvan 
edebiyatındaki akisleri, 279 — Servetler müsaderesiyle meşhur Ve- 
zir-i-a’zam Güzelce-Ali Paşa’nın ölümü, dördüncü vezir Ohrili-Hü-: 
seyn Paşa’nın sadâreti ve mâhiyeti, 280 — Avrupa’ya hâkim ol
mak için tarihin büyük cihangirlerine yakışacak muazzam bir plân 
hazırlıyan Genc-Osman’ın Lehistan seferi, bu plânın tatbikat ba
kımından eksiklikleri, tecrübesiz pâdişâhın hatâları ve bütün bun
lara rağmen Lehistan’ın sulh teklifi reddedilerek Davudpaşa sah- 
râsında Otâğ-ı-Hümâyûn kurulması, 280 — Genc-Osman’ın «Sefer-i 
Hotin» denilen Lehistan seferine çıkmak üzere Topkapu sarayın
dan Davudpaşa karargâhına geçişi, 281 — Davudpaşa’da 13 gün son 
hazırlıklarla meşgul olan Genc-Osman’ın Davudpaşa’dan Edirne’ye 
hareketi, 281 — Sultan Osman’ın 10 günde İstanbul’dan Edirne’ye 
muvâsalatı, 282 ^  Edirne’de 16 gün en son hazırlıklarla meşgul 
olan Genc-Osman’ın Yanbolu’ya hareketi, 282 — Ordunun Dobru- 
ca’daki Isakçı kasabasına muvâsalatı ve Tuna üzerinde köprü ku- 
rulmıya başlanması, 282 — Isakçı köprüsünün on günde ikmâli, 
282 — Donanmayla Karadeniz’den gelen Kapdan-ı-deryâ ve eski Ve
zir-i-a’zam Halil paşa’nın orduya iltihâkı, 282 — Isakçı’da bir kale 
inşâsına başlanması, 282 — Isakçı köprüsünden bir haftada karşı 
yakaya geçen ordunun ileri hareketi, 283 — Kırım hanı Canibek-Gi- 
ray’ın ordusuyla beraber emre âmâde bulunduğunu arzetn-.esi ■Izeı :- 
ne istediği yerde iltihak edebileceğinin tebliği. 2?3 — Eflsk vcj-rc- 
dası Radul Scherban’ın orduya iltihâkı. 283 — Düşman ordusunun
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Hotin önlerinde «Tabur/Istabur» kurmakta olduğu hakkmdaki ha
berler alınması, 283 — Kırım hanının düşman ordusuna karşı mu
vaffakiyetli baskın hareketleri, 283— Yeniçerilerin çoğunu kaçmış 
gösteren şayialar üzerine Genc-Osman’ın yaptığı yoklamadan dolayı 
Ocak zâbitlerinin pâdişahtan muğber olmaları, 283 — Ordunun Besa- 
rabya’daki Hotin kalesi önlerine muvasalatı, düşmanın vaziyeti ve as
ker mıkdârı, 284 — Kırım hanının Hotin önlerinde orduya iltihâkı,
285 — «Tabur» denilen müstahkem düşman ordugâhının muhasara
sı ve ilk müsademelerin başlaması, 285 — ilk umumî hücumda el
de edilen zaferin Yeniçeri yağmacılığından dolayı neticesiz kal
ması, 285 — Düşmanın şiddetli top ateşinden dolayı ikinci hücu
mun da neticesiz kalması, 285 — Üçüncü hücumun da neticesizli- 
ği, 285 — Dördüncü hücumda düşman ordugâhına girip bayrak 
diken Budin valisi Karakaş-Mehmet Paşa’yı kıskanan Arnavut Ve- 
zir-i-a’zam Ohrili-Hüseyn Paşa’nın seyirci kalması yüzünden Ka- 
rakaş paşa’nın şehâdeti üzerine askerinin geri çekilmesi, 285 — î- 
hânetinden dolayı azledilen Vezir-i-a’zam Olırili-Hüseyn Paşa’nın 
yerine Diyarbekir beylerbeyi Dilâver Paşa’nın sadâreti, 286 — İn
şâsı tamamlanan Dniestr =  Turla köprüsünden karşı yakaya Oh- 
rili-Hüseyn Paşa kumandasında geçirilen askerin düşman ordusunu 
o tarafdan da ateş altına alması, 286 — Karşı yakadaki Ohrili-Hü
seyn Paşa karargâhına düşmanın bir gece baskını ve Ohrili’nin fi
rarı, 286 — Genc-Osman’dan yüz çevirmiş olan Yeniçerilerin gay
retsizliklerinden dolayı beşinci umumî hücumun neticesiz kalması,
286 — Altıncı ve sonuncu hücumun da Yeniçeriler yüzünden neti- 
cesizliği, 287 — Genc-Osman’ın riyasetinde toplanan harb-meclisi- 
nin kışın muhasarada devam karan, 287 — Düşman ordusunun 
sulh talebi, 287 — Yeniçeri-ocağına artık itimâdı kalmıyan Genc- 
Osman’ın sulh teklifini kabulü ve Kanunî devrindeki hudud esas 
olmak. Kazaklar Karadeniz’e inmemek şartlarıyla Osmanh-Lehis- 
tan sulbünün akdi, 288 — Hotin önlerinde 36 gün kalan Türk ordu
sunun İstanbul’a hareketi ve Genc-Osman’ın tasarladığı büyük 
plânın tatbikine mâni olan sebeblerin en mühimleri, 289.

(1622 =  1031) Lehistan seferinden avdetinde bir müddet Edirne saraymda kalmış 
olan Genc-Osman’ın İstanbul’a hareketi, 290 — Davudpaşa kasrın
da iki gün kalan Sultan Osman’ın zafer alayı ile İstanbul’a girişi, 
290 — ikinci Osman’ın hal’i ve şehâdetiyle neticelenen ve «Hâile-i 
Osmâniyye» denilen büjrük facianın ilk günü; Hacc’e gitmek bahâ- 
nesiyle Anadolu, Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden yeni 
bir ordu teşkil edip Yeniçeri ve Sipâhi ocaklarını ilga ve imhâ et
mek istiyen Genc-Osman’a karşı Yeniçerilerle Sipahilerin ayaklan
ması, Sultan Osman’ın inkılâpçılığı ve tasarladığı teceddüd hamle-: 
lerinin ehemmiyeti, 290 — «Hâile-i-Osmâniyye^nin ilk akşamı; A- 
sılsız şayialar yüzünden âsilerle saray Bostancılarının karşılıklı he
yecanları üzerine vaziyetin büsbütün gerginleşmesi, 299 — «Hâ- 
ile-i-Osmâniyye»nin ikinci gününe tesadüf eden ilk vak’a ; Âsilerin 
saray baskını ve Birinci Mustafa’nın mahbus olduğu odadan dışarı 
çıkarılması, 299 — «Hâile-i-Osmâniyye» nin ikinci gününe tesadüf 
eden ikinci vak’a; Vezir-i-a’zam Dilâver Paşa ile Kızlar-ağası Sü
leyman Ağa’nm âsilere teslim edilip parçalanmaları, 302 — «Hâ- 
ile-i-Osmâniyye» nin ikinci gününe tesadüf eden üçüncü vak’a: Âsi
lere karşı hiç bir mukavemet göstcrmiyen İkinci Osman’ın hal’i. 303.
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MUSTAFAY-I-EVVEL/BİRİNCİ MUSTAFA 
(İkinci saltanatı)

(1622 =  1031) «Hâile-i-Osmâniyye»nin ikinci gününe tesadüf eden dördüncü vak’a: 
Deliliğinden dolayı ilk saltanatından hal’edilmis olan Birinci Mus
tafa’nın âsiler tarafından ikinci defa tahta çıkarılması, 305 — «Hâ- 
ile-i-Osmâniyyej, nin ikinci gününe tesadüf eden beşinci vak’a: Her 
ihtimâle karşı sıkı bir muhafaza altında bulundurulm.asma lüzum 
görülen Birinci Mustafa’nın Eski-saray’dan Yeniçerilerin Oi'ta-câ- 
miine nakli, 306 — ((Hâile-i-Osmâniyye»nin ikinci akşamı: «Ağa- 
kapusu„na ilticâ eden Genc-Osman’ın âsileri ihsanlarla elde etme
ye teşebbüsü, 306 — «Hâile-i-Osmâniyye»nin üçüncü gününe tesa
düf eden ilk vak’a: Genc-Osman nâmına âsileri elde etmiye kalkı
şan Yeniçeri-ağası Kara-Ali Ağa’nın parçalanması, 307 — «Hâile-i- 
Osmâniyye» nin üçüncü gününe tesadüf eden ikinci vak’a; Sultan 
Osman’ın tevkifiyle «Ağa-kapusu» ndan Orta-câmiye nakli, 307 — 
«Haile-i-Osm.âniyye» nin üçüncü gününe tesadüf eden üçüncü vak’a: 
Genc-Osman’m hal’inden sonra sadâret tevcih ettiği eski Vezir-i-a’- 
zaman Ohrili-Hüseyn Paşa’nın parçalanması, 308 — «Hâile-i-Osmâ- 
niyye» nin üçüncü gününe tesadüf eden dördüncü vak’a: Birinci 
Mustafa’nın eniştesi Kara-Davud Paşa’nm sadâreti, 308 — «Ha- 
ile-i-Osmâniyye»nin üçüncü gününe tesadüf eden beşinci vak’a ; 
Orta-câmi’de Genc-Osman’a yapılan suikasd teşebbüslerinin netice
siz kalması, 308 — „Haile-i-Osmâniyye» nin üçüncü gününe tesadüf 
eden altıncı ve sonuncu vak’a: Genc-Osman’ın Yedikule zindanında 
Vezir-i-a’zam Kara-Davud paşa’nın idare ettiği kaatiller tarafından 
şehid edilmesi, bu fâcianın bütün dünyadaki elîm akisleri ve bü
yük şehidin şahsiyyeti, 310 — Genc-Osman’ın cenâze merâsimi,
312 — Genc-Osman fâciasından dolayı ayaklanan Sipahilerin ilk 
kan dâvâsı, 312 — Şehzâdelere karşı suikasd tertibiyle itham edi
len Kapu-ağasının Iç-oğlanları tarafından parçalanması, 312 — Sul
tan Osman’ın baş-kaatili olan Vezir-i-a’zam Kara-Davud’un azliy
le Mere-Hüseyn Paşa’nın sadâreti, 313 — Genc-Osman’ın intikamı
nı almak istiyen bir halk kahramanının Sultanahmet vak’ası,
313 — Birinci Mustafa’nın kıyafet irticâı, 314 — Mere-Hüseyn Pa- 
şa’nın azliyle dördüncü vezir Lefkeli-Mustafa Paşa’nın sadâreti,
314 — Lefkeli-Mustafa Paşa’nın azliyle ikinci Vezir Gürcü-Mehmet 
Paşa’mn sadâreti, 315 — Sulh muahedesindeki sarahate rağmen 
Karadeniz’e inip korsanlığa kalkışan Lehistan-Kazaklanna karşı 
büyük bir zafer kazanan donanmanın şenliklerle karşılanması, 315.

(1622 =  1032) Abaza Paşa ısyânının İstanbul’a aksetmesi, Anadolu’da Genc-Os- 
man’ın kan dâvâsı, 315 — Genc-Osman fâciasından dolayı Sipahile
rin ikinci dâvâsı, 317.

(1623 =  1032) Genc-Osman fâciasından dolayı Sipahilerin üçüncü kan dâvâsı,,
318 — Sipahilerin dördüncü kan dâvâsı üzerine Birinci Mustafa’nın 
bir Hatt-ı-Hümâyûn’la kaatillerin idâmını emretmesi, 318 — Genc- 
Osman’ın kaatillerinden Cebeci-başının idâmı, 319 — Genc-Os- 
man’ın baş-kaatili olan eski Vezir-i-a’zam Kara-Davudun saklan
dığı samanlıkta yakalanıp cinayet ortaklarından Kalender-uğrusu 
ile beraber Yedikule zindanına atılması. 319 — Kara-Davud’un 
idamdan kurtarılması için Ocaklılarla cellâda para yedir;'.:r.esi.
319 — Kara-Davud’un bir gün için cellât sat:: .n';.r.
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319 — Kara-Davud’un idâmı, 320 — Vaziyete hâkim olan zorbala
rın tazyikiyle Vezir-i-a’zam Gürcü-Mehmet paşa’nın istifası ve 
Mere-Hüseyn Paşa’nın ikinci sadâreti, 321 — Genc-Osman’ın ka
nun dâvâ ederek ısyân etmiş olan Erzurum beylerbeyi Abaza Pa
şa gailesinin büsbütün alevlendiği hakkında İstanbul’a korkunç 
haberler gelmesi, 321 — Vezir-i-a’zam Mere-Hüseyn Paşa’nın az
liyle dördüncü vezir Kemankeş Kara-Ali Paşa’nın sadâreti ve bu 
değişikliğin sebebleri, 322 — Aklî müvâzenesi bozuk olan Birinci 
Mustafa’nın ikinci defa hal’i ve sebebleri, 323.

(1623 =  1032) Dördüncü Murad’in cülusu ve şahsiyyeti, 325.
<1624 =  1033) Bagdad’m ihânet yüzünden sukutu ve netice itibariyle Irak’ın elden 

çıkması, 326 — Vezir-i-a’zam Kemankeş Kara-Ali Paşa’mn ida
mı, sebebleri ve Kubbe-vezirlerinden Çerkes-Mehmet Paşa’nın 
sadâreti, 329 — Erzurum’da ısyân etmiş olan Abaza Paşa’nın ten
kiline me’mur olan yeni Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Çerkes- 
Mehmet paşa’nın İstanbul’dan Üsküdar’a geçişi, 329 — Üsküdar 
karargâhında yirmi gün kalan serdârın hareketi, 329 — Kırım 
ısyânı, sebebleri ve tenkili, 329 — Istanbul-boğazına kadar sar
kıntılık eden Don-Kazaklarının Yeniköy ve Sarıyer baskını, 330 — 
Kayseri civârındaki Karasu muharebesinde âsi Abaza Paşa’nın 
mağlûbiyyeti ve Erzurum’a çekilmesi, 331.

(1624 =  1034) Balıkesir, Aydın ve Saruhan taraflarında büyük bir isyan çıkarmış 
olan Cennet-oğlu’nun tenkili, 331.

(1625 =  1034) Abaza Paşa’yı Karasu muharebesinde mağlûb ettikten sonra Tokat 
kışlağına çekilmiş olan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Çerkes- 
Mehmet Paşa’nın ölümü, 332 — Diyarbekir beylerbeyi Müezzin- 
zâde Hâfız-Ahmed Paşa’nm ilk sadâret ve serdârlığı, 332 — Bağ- 
dad’ın Safavilerden istirdâdına me’mur olan yeni Serdâr-ı-Ekrem 
Hâfız-Ahmed Paşa’nın Diyarbekir’den Cülek karargâhına çık
ması, 332.

(1625 =  1035) OsmanlI donanmasının Karadeniz’de Kazaklara karşı Kara-Harman 
zaferi, 333 — Şark ordusunun Bağdad’a muvâsalatı ve A ’zamiyye 
kalesinin zabtı, 333 — Bağdad önlerinde ilk Osmanlı-Safavî mü- 
sâdemesi ve düşmanm kaleye çekilmesi, 334 — Bağdad muhâsa- 
rası ve tafsilâtı, 334.

<1626 =  1035) Birinci Abbâs’ın otuz bin kişilik bir imdâd ordusuyla Bağdad önle
rine gelişi, 334 — Bağdad önlerinde Osmanlı ve Safavî orduları
nın ilk müsâdemesi, 335 — 7 ay, 8 gün süren Bağdad muhâsara- 
sının kaldırılması ve sebebleri, 335.

<1626 =  1036) Bağdad muvaffakıyetsizliğinden dolayı Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Müezzin-zâde Hâfız-Ahmed Paşa’mn azliyle Halil Paşa’nın 
ikinci sadâreti, 335 — Yeni Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Halil 
Paşa’nın Abaza isyanını bastırmak üzere İstanbul’dan Üsküdar 
karargâhına geçişi, 336

(1627 =  1036) Adana valisi Küçük-Hüseyn Paşa’nın Abaza tarafdarhğından dola
yı Serdârın emriyle idâmı, 337 — Ordunun Haleb’e muvâsalatı, 
337 — Haleb’de 3 ay, 11 gün son hazırhklarla meşgul olan serdârın 
şehirden karargâha çıkışı, 337 — Ordunun Haleb önlerinden Di- 
yarbekir’e hareketi, 337 — Ordunun 24 günde Haleb’den Diyarbe
kir önlerine muvâsalatı, 337 — Anadolu beylerbeyi Dişlenk-Hü- 
seyn paşa’nın Ahıska’yı Safavî muhâsarasmdan kurtarmıya gön
derilmesi ve Abaza Paşa’nın taarruzundan dolayı bu teşebbüsün
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neticesizliği, 337 — Abaza’yı Erzurum’da muhâsara etmek istiyen 
serdânn Ilıca’ya muvasalatı, 338.

(1627 =  1037) Ordunun Ihca’dan Erzurum’a gelişi, 338 — Erzurum muhâsarası ve 
topsuzluk müşkilâtı, 338 — Erzurum’un kırk bir gün süren neti
cesiz muhasarası ve ordunun Tokat kışlağına hareketi, 338 — Ha
lil Paşa ordusunun Tokad’a muvâsalatı, 339.

(1628 =  1037) Erzurum muvaffakıyetsizliğinden dolayı Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Halil Paşa’nın azliyle Kubbe-vezirlerinden Husrev Paşa’- 
nın sadâret ve serdârlığı, 339 — Kırım’da ısyân eden Mehmet-Gi- 
ray’ın yerine Cânibek-Giray’ın tâyini, 339 — Yeni Vezir-i-a’zam 
ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nın Tokad’a muvasalatı, 340 — Er
zurum üzerine yürüyen Husrev Paşa ordusunun Sivas’a muvâ- 
salatı, 340 — En büyük Osmanlı münşisi Veysî’nin ölümü ve 
şahsiyyeti, 340 — Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nın Erzurum ön
lerine muvasalatı, 341.

<1628 =  1038) Husrev Paşa’nın Erzurum muhâsarası ve Abaza Paşa’nın askerle
rini bir takım vaitlerle elde edip celbetmiye başlaması, 341 — 
Genc-Osman’ın kan dâvasını güderek altı senedir ısyân hâlinde 
bulunan Erzurum beylerbeyi Abaza Mehmet paşa’nın affedilmek 
şartiyle teslim teklifinin kabulü, 341 — Büyük velî ve mutasavvıf 
Şeyh Aziz Mahmud Hüdaî Efendinin ölümü ve şahsiyyeti, 342 — A- 
baza gailesini tesviye eden ordunun Erzurum’dan İstanbul’a ha
reketi, 342 — Erzurum seferinden dönen Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nın Abaza Paşa ile beraber İstanbul’a 
avdeti ve affedilen âsinin Bosna beylerbeyliğine tâyini, 343.

(1629 =  1038) «Hemedan ve Bağdad seferi>>ne çıkan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ek- 
rem Husrev Paşa’mn İstanbul’dan Üsküdar karargâhına geçişi, 
343 — Bir ay son hazırlıklarla meşgul olan serdârın Üsküdar’dan 
hareketi, 343.

(1629 =  1039) Ordunun Konya’ya muvâsalatı ve Husrev Paşa’nın Anadolu’daki 
mezâlimi, 344 — Ordunun Haleb’e muvasalatı, 344 — Ordunun Di- 
yarbekir’e muvasalatı, 344 — Ordunun Diyarbekir’den Musul’a 
hareketi, 344 — Musul’a, vâsıl olan ordunun Dicle ve Fırat nehir
leri taşmış olduğu için suların çekilmesini beklemesi, 344.

(1630 =  1039) Musul’da kırk iki gün kalan ordunun ileri hareketi, 344 — Kerkük 
sancağının eski merkezi olan Gül’anber kalesinin inşâsına baş
lanması, 345 — Gül’anber kalesinin elli günde ikmâli, 345 — Or
dunun yeni fethedilen Mihriban kalesine hareketi, 345 — Safavî- 
lere karşı Mihriban zaferi, 345 — Ordunun Mihriban’a muvâsala- 
tı, 346 — Birinci Abbâs’ın ölümünden mütevellit kargaşalıklardan 
istifade ederek İran’ı zayıflatmak suretiyle Bağdad fethini ko-? 
laylaştırmak istiyen serdânn Mihriban’dan Hemedan’a hareketi,
346 — Safavîlerin tahliye ettikleri Hemedan’a gelen ordunun 
şehri yakıp yıkması, 346 — Ordunun Hemedan’dan Dergüzin / 
Dergezin’e hareketi, 347 — Ordunun Dergüzin’e muvâsalatı ve 
şehrin tahribi, 347 — Ordunun Dergüzin’den Bağdad'a hareketi,
347 — Dördüncü Murad «Sihâm-ı kazâ» yı okurken ayak-ucuna 
bir yıldırım düştüğü için Nef’î’nin hecve tövbe ettirilmesi, 347 — 
Nihâvend civârındaki Çemhal ovasında OsmanlIların bir Safavî 
fırkasına karşı muvaffakiyetleri, 347.

(1630 =  1040) Ordunun Kasr-ı-Şîrîn’e muvâsalatı, 348 — Husrev Paşa ordusunu” 
Bağdad civârındaki A ’zamiyye önlerine muvâsalatı. 348 — Nehir
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yoluyla Musul’dan muhasara toplarının gelişi, 348 — Dördüncü 
Murad devrinde Bağfdad’ın ikinci nıuhâsarası, 348 — Bağdad mü- 
dâfilerinin huruç hareketi, 348 — Osmanlı ordusunun umumî hü
cumu ve neticesizliği, 349 — Otuz dokuz gün süren ikinci Bağf- 
dad muhasarasının kaldırılması, 349 — Ordunun A ’zamiyye’den 
Musul’a hareketi, 349 — Ordunun Musul’a muvâsalatı ve bu se
ferin neticeleri, 349.

(1631 =  1040) Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev paşa’nın Musul’dan Mar
din’e hareketi, 350 — Serdâr’ın Mardin’e muvâsalatı, 350 — Husrev 
Paşa’nm Mardin’den Koçhisar’a hareketi, 350.

(1631 =  1041) Seferden bıkan askerin istirâhat istiyerek ayaklanması ve serdârın 
tekrar Bağdad üzerine yürümekten vazgeçmesi, 350 — Ordunun 
Koçhisar ovasından Diyarbekir’e hareketi, 350 — Bağdad muvaf- 
fakıyyetsizliğinden dolayı Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Hua- 
rev Paşa’nın azliyle eski Vezir-i-a’zam Müezzin-zâde Hâfız-Ah- 
med Paşa’nın ikinci sadâreti, 351 — Ordu başında henüz azlinden 
haberdâr olmıyan sâbık Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev 
Paşa’nın Diyarbekir’e muvâsalatı, 351 — Diyarbekir’den Yeniçe
rilerin İstanbul’a gelmeleri hakkında emir tebliği, 351.

(1632 =  1041) Topkapu sarayına hücum edip Dördüncü Murad’ı tehdid eden zor
baların Vezir-i-a’zam Müezzin-zâde Hâfız-Ahmed Paşa’yı par
çalamaları ve ikinci vezir Topal-Receb Paşa’nm sadâreti ve âsilerle 
elbirliği, 352 — Anadolu’da fesat çıkardığı için Tokad’da boğ
durulan eski Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Husrev Paşa’nın 
idâmına delil olarak kesik başının İstanbul’a getirilmesi, 353 — 
Vezir-i-a’zam Recep Paşa’nın teşvikiyle zorbaların saray baskını 
ve bâzı devlet-adamlarınm idâmı, 353 — Zorbalarla elbirliği eden 
Vezir-i-a’zam Topal-Recep Paşa’nın idâma ve Kubbe-vezirlerin- 
den Tabam-yassı Mehmet Paşa’nın sadâreti, 354 — Devlet idare
sini bizzat eline alan Dördüncü Murad’ın Yeniçeri ve Sipâhi ocak
larını sindirerek Zorbalar hâkimiyyetine nihayet vermesi, 354.

(1632 =  1042) Balıkesir taraflarında büyük bir isyan çıkaran llyas paşa’nın ten
kil kuvvetlerine teslim oiup İstanbul’a getirilmesi ve affedildiği 
halde idâmı, 355.

(1633 =  1043) Şehrin beşte birini yakan büyük İstanbul yangını, 355 — Kahvele
rin kapatılması ve tütün yasağı, 355 — Van kalesinin Safavî mu- 
hâsarasından kurtarılması, 357 — Safavîlerin Van muhasarasına 
mukabele olmak üzere Şark seferine çıkan Vezir-i-a’zam ve Ser- 
dâr-ı-Ekrem Tabanı-yassı Mehmet paşa’nın İstanbul’dan Üsküdar 
karargâhına geçişi, 357 — Serdârın Üsküdar’dan hareketi, 357 — 
Ordunun İzmit’ten hareketi, 357 — Serdâr-ı-Ekremin Haleb’e mu- 
vâsalatı, 358.

(1634 =  1043) Dördüncü Murad’m bozulmıya başlamış olan Ilmiyye sınıfını te’dibe 
başlaması ve Şeyh-ül-tslâm Ahi-zâde Hüseyn Efendi’nin bir iftira 
yüzünden idâmı, 358 — Lehistan-Kazaklarının sulh muahedesine 
rağmen yaptıkları akınlardan dolayı Dördüncü Murad’ın İstan
bul’dan sefere çıkmak üzere Davudpaşa karargâhından geçişi,
359 — Sultan Murad’ın Davudpaşa’dan Edirne’ye hareketi, 359 —  
Dördüncü Murad’ın Edirne’ye muvâsalatı, 359.

(1634 =  1044) Lehistan hükümetinin şartlarını kabul etmiye karar verdiği hak- 
kmdaki haber çıkması üzerine sefere hacet kalmadığı için Dör
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düncü Murad’ın Edirne’den İstanbul’a hareketi, 359 — Sultan Mu- 
i'ad’ın İstanbul’a avdeti, kahve ve tütün yasaklarından sonra igki 
yasağı, 360 — Abaza Mehmet Paşa’nın idâmı ve sebebleri,
360 — OsmanlI - Lehistan sulhü ve şartları, 360.

(1635 =  1044) Büyük dîvan şâiri Nef’i’nin idâmı, sebebi ve şahsiyyeti, 360 — Re
van seferine çıkan Dördüncü Murad’ın İstanbul’dan Üsküdar ka
rargâhına geçişi. 361 — Sultan Murad’ın bir hafta kaldığı Üs
küdar karargâhından hareketi, 361 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Tabanı-yassı Mehmet Paşa’nın Dlyarbekir şehrinden ka
rargâha çıkışı, 362 — Lübnan’ın âsi Dürzü emîri Ma’n-oğlu Fah- 
rüddin’in büyük oğlu Mîr-Mes’udla beraber Istanbulda idâmı, 
362 — Serdâr-ı-Ekremin Erzurum’a muvâsalatı, 362.

(1635 =  1044) Zorbalardan başka valilerle kadıları da te’dib ederek ilerliyen Dör
düncü Murad’ın Ilıca’ya muvasalatı ve idâm edilenlerin isimleri, 
362 — Sultan Murad’ın Erzurum’a girişi, 363 — Erzurum’da 
dokuz gün kalan Dördüncü Murad’ın Revan /  Erivan üzerine 
hareketi, 363 — Ordunun Karsa muvâsalatı, 363 — Ordunun Re
van /  Erivan önlerine muvasalatı, 363 — Revan kalesi civârında- 
ki Gök-künbed’de ordu kurulması, 364 — Kaleye daha yakın 
olan Hünkâr-tepesi’nde otak kurulması, 364 — Erivan muhâsarası 
ve tafsilâtı, 364 — Erivan müdâfilerinin Osmanlı ordusunu oya
layıp vakit kazanmak için bir haftalık mütâreke şartiyle teslim 
teklif etmeleri ve bu teklifin reddi, 364 ~  Erivan müdâfilerinin 
«Vire ile» teslim teklifi ve bu ikinci teklifin kabulü, 365 — Re
van / Erivan kalesinin teslim alınm_ası ve Safavî valisi Emîr-Gû- 
ne-oğlu Tahmâsb-kuli-Hân Osmanlı hizmetine girip «Yusuf Pa
şa» ismini alması, 365 — Dördüncü Murad’ın Erivan’dan Tebriz 
üzerine hareketi, 366 — Sultan Murad’ın kardeşlerinden şehzâde 
Bâyezid’le Süleyman’ın İstanbul’da idâmı ve sebebleri, 366 — Teb
riz’e doğru ilerliyen Dördüncü Murad’ın Hoy şehrine girişi, 366 — 
Osmanlı ordusunun Tebriz şehrini altıncı defa olarak işgal etmesi 
ve oyalama siyaseti tâkib eden Safavîlerin sulh teklifleri, 366 — 
Tebriz’de dört gün kalan ordunun beşinci günü Van’a hareketi, 
367 — Ordunun Van’a muvasalatı, 367 — Dlyarbekir kışlağmda 
Bağdad seferinin hazırlıklarını yapmıya me’mur edilen Vezir-i- 
a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Tabam-yassı Mehmet Paşa’ya Sadâret 
makamına ilâveten Rumeli beylerbeyliğinin de tevcihi ve ordunun 
Van’dan hareketi, 367 — Dördüncü Murad’m Diyarbekir’e muva
salatı ve ölümüne sebeb olacak damla illetinin başlaması, 367 — 
Sultan Murad’ın Diyarbekir’den İstanbul’a hareketi, 367 — Dör
düncü Murad’ın zafer alayı ile İstanbul’a gelişi, 367.

(1636 =  1045) Yardımsızlık yüzünden Erivan kalesinin sukutu, 368.

(1636 =  1046) Şam beylerbeyi ve Muş muhâfızı Küçük-Ahmed Paşa’nm Erdelân 
vak’asında şehîd olması, 368 — Erdel buhrânı ve OsmanlIların 
Sza’enta bozgunu, 369.

(1637 =  1046) Erivan kalesine yardım yetiştiremiyen Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Tabanı-yassı Mehmet Paşa’mn azliyle Bayram paşa’nın 
sadâret ve serdârlığı, 369 — Şark seferine çıkan yeni Vczir-i-a’- 
zam ve Serdâr-ı-Ekrem Bayram Paşa’nın İstanbul’dan Üsküdar 
karargâhına gelişi, 370 — Serdârın Üsküdar’dan hareketi. Bağ
dad seferi hazırlıkları ve Anadolu’da bâzı i’mâr faaliyetleri. 370.

f i h r i s t  O S M A N L I  T A R İ H İ  659



(1637 =  1047) Kırım’daki karışıklıklar yüzünden yardımsız kalan Azak kalesinin 
Kazaklar tarafından zabtı, 370.

(1638 =  1047) Dördüncü Murad’ın kardeşlerinden şehzade Kasım’ın idâmı ve se
bebi, 371 — Bağdad seferine çıkan Dördüncü Murad’ın İstanbul’
dan Üsküdar karargâhına geçişi ve bu meşhur seferin bibliyog
rafyası, 371 — Üsküdar karargâhında bir ay kalan Sultan Mu- 
rad’ın Bağdad’a hareketi, 372.

(1638 =  1048) Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Bayram Paşa’nın İnönü konağın
da orduya iltihâkı, 372 — Eskişehir ahâlisinin „ Sakarya-şeyhi» 
denilen bir Mehdîlik müddaîsinden şikâyeti, 372 — Ordunun Kon
ya’ya muvasalatı, 372 — Orduya getirilen Sakarya-şeyhinin idâ- 
mı, 373 — Konya’da bir hafta kalan ordunun hareketi, 373 — Or
dunun Haleb’e muvasalatı, 373 — Haleb’de 16 gün kalan ordu
nun Diyarbekir’e hareketi, 373 — Yolda ölen Vezir-i-a’zam Bay
ram Paşa’mn cesedi tahnit edilip İstanbul’a gönderilmesi, 373 — 
Diyarbekir beylerbeyi ve Musul muhâfızı Tayyar-Mehmet Paşa’- 
nın sadâreti, 374 — Ordunun Diyarbekir’e muvâsalatı, 374 — Mu
sul’dan gelen Vezir-i-a’zam Tayyar-Mehmet Paşa’nm Diyarbekir’- 
de orduya iltihâkı, 374 — Ordunun Diyarbekir’den hareketi, 
374 — Dördüncü Murad’ın Musul’a muvasalatı, 374 — Ordunun 
Bağdad Kâzımiyye kas&basına muvasalatı, 375 — Bağdad’ın dört 
kilometre mesafesinde bulunan A ’zamiyye’de konaklaması, 375 — 
Bağdad mukavemetinin devamı, 375 — Musul’dan on büyük top 
gelmesi, 376 — Altı gün süren en şiddetli muharebelerin başla
ması ve Safavîlerin kahramanca müdâfaası, 376 — Bağdad’ın 
fethini kanı bahasına te’min eden şanlı Vezir-i-a’zam Tayyar- 
Mehmet Paşa’nın şehâdeti ve Kapdan-ı-deryâ Kemankeş Kara- 
Mustafa Paşa’nın sadâreti, 376 — Bağdad kalesinin teslim olması 
ve tafsilâtı, 377 — Bağdad’ın teslimine rağmen iç-kalede muka
vemet etmek istiyen Safavî kuvvetlerinin tenkili, 378 — Dördün
cü Murad’ın Irak’da Şiîliğe karşı Sünnîlik âbidesi demek olan 
İmâm-ı-A’zam türbesini ziyaret etmesi ve zafer tebriki, 380 — 
Safavîlerin son Bağdad valisi Bektaş-Han’ın ölümü, öldürülmesi 
yahut intiharı, 380 — Yeniçeri-ağası Küçük Haşan paşa’nın Bağ
dad valiliğine tâyini, 880.

(1639 =  1048) Bağdad’da 60 gün kalan Dördüncü Murad’ın Musul’a hareketi, 
380 — Sultan Murad’ın Kâzımiyye’den hareketi, 381 — Bağdad fe- 
tihnâmesinin İstanbul’a gelmesi, 381 — Birinci Mustafa’nın ölümü 
yahut idâmı, 381 — Musul’a gelen Dördüncü Murad’ın Safavî hü
kümdarı Birinci Safî’ye tehdidnâme göndermesi, 381 — Sultan Mu- 
rad’ın Musul’dan Diyarbekir’e hareketi, 381 — Pâdişâhın Diyarbe
kir’e muvâsalatı, 382 — Bağdad kalesinin 1 ay, 24 günde tâniiri, 
382 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kemankeş Kara-Mustafa 
Paşa’nın Bağdad’dan îran seferine hareketi, 382 — Yetmiş gün Di- 
yarbekir’de kalan Dördüncü Murad’ın İstanbul’a hareketi, 382 — 
Sulh müzâkeresi için Kızıl-Rubat konağında orduya gelen Safavî 
elçisinin Serdâr-ı-Ekrem tarafından kabulü, 382.

(1639 =  1049) Şimdiki Türkiye-Iran hududunu tesbit eden Kasr-ı-Şîrîn muahedesi
nin akdi ve sulh şartları, 383 — Sultan Murad’m İzmit’den İstan
bul’a hareketi, 383 — Bağdad fatihi Dördüncü Murad’ın meşhur se
ferinden İstanbul’a avdeti, 384 — Kasr-ı-Şîrîn sulbünün akdi üzeri
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ne Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Kemankeş Kara-Mustafa 
Paşa’nın Diyarbekir’e gelip orduyu terhis etmesi, 384.

(1640 =  1049) Vezir-i-a’zam Kemankeş Kara-Mustafa Paşa’mn Şark seferinden İs
tanbul’a avdeti, 384 — Dördüncü Murad’ın ölümü ve şahsiyyeti, 384.

SULTAN İBRAHİM DEVRİ

(1640 =  1049) Sultan İbrahim’in cülusu ve asabî vaziyeti, 387 — Birinci Ahmed 
türbesine defnedilen Dördüncü Murad’m cenâze merâsimi, 388.

(1640 =  1050) Büyük İstanbul yangmı, 388.
(1641 =  1051) Revan / Erivan kalesini Dördüncü Murad’a teslim edip Osmanlı hiz

metine girmiş ve Boğaziçi’nin Emirgân köyüne ismi verilmiş olan 
eski Safavi valisi Osmanlı Kubbe-veziri Emîr-Gûne-oğlu’nun idâ- 
mı, 388.

(1642 =  1051) Sultan İbrahim’in büyük oğlu Dördüncü Mehmed’in doğumu, 389 — 
Azak kalesinin istirdadı vazifesiyle Rus seferi serdârlığına eski Mı
sır valisi Sultan-zâde Semin-Mehmet Paşa’nın tâyini ve Kazakların 
kaleyi yıkıp yakarak çekilmesi, 389.

(1642 =  1052) Sultan İbrahim’in ikinci oğlu olan İkinci Süleyman’ın doğumu, 389.
(1643 =  1052) Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu İkinci Ahmed’in doğumu, 390.
(1643 =  1053) Anadolu’da ısyân edip Üsküdar civarına kadar ilerliyen Haleb valisi 

Nasuh-Paşa-zâde Hüsoyn paşa kandırılarak Rumeli yakasına geçi
rildikten sonra idâmı, 390.

(1644 — 1053) Cinci-Hoca’nın nüfuzu ve bu nüfuzu çekemiyen Vezir-i-a’zam Ke
mankeş Kara-Mustafa Paşa’nın idâmiyie Civan-Kapucu-başı Sul
tan-zâde Semin-Mehmet Paşa’nın sadâreti, 391 — Büyük dîvan şâ
iri Şeyh-ül-lslâm Zekeriyyâ-zâde Yahya Efendi’nin ölümü, 392.

(1044 =  1054) Şam valiliğinden Sadr-ı-a’zam olan Semin-Mehmet Paşa’nın İstan
bul’a gelişi, 393.

(1645 =  1055) «Malta seferi>> ismiyle gizlenen Girit seferinin açılması ve sebeb- 
leri, 393 — Donanmanın «Malta seferi» ismiyle Girit seferine hare
keti, 394 — Anadolu askerinin Çeşme’den nakliye gemileriyle Sa
kız’daki donanmaya nakli, 394 — Rumeli askerinin Mora’daki Ter
miş ümanmda donanmaya iltihâkı, 394 — Şiddetli bir fırtınadan 
dolayı donanmanın Navarin’de demirlemesi, 395 — Donanmanın 
Navarin’den hareketi üzei'ine ordu ve donanma erkânına Girit se
ferinin ifşası, 395 — Girid’e asker çıkarılması, 395 — Hanya’nın 
şimaligarbîsindeki Ays-Todori adasında Turlulu kalesinin işgali,
395 — Aya-Todori adasındaki liman kalesinin işgali, 396 — Ordu
nun Hanya önlerine muvâşalatı ve Venedik hâkimiyyetinden bıkan 
yerli Rumların Türklere temâyülü, 396 — Büyük İstanbul yangını,
396 — Hanya muhâsarasınm başlaması, 396 — Girid’e yardım 
kuvvetleri getiren Cezâyir filosunun gelişi, 397 — Muhasaranın 
elli dördüncü günü Hanya kalesinin teslim olması, 397 — Teslim 
mukavelesinden iki gün sonra Venedikliler tarafından tahliyesi ik
mâl edilen Hanya kalesinin Türk ordusu tarafından işgali, 397 — 
Hanya’nın fethi hakkında İstanbul’a müjde gelmesi, 398 — Hanya 
kalesi tahkim edilip 12 bin muhafız bırakıldıktan sonra orduyla do
nanmanın İstanbul’a hareketi, 398 — Girit serdârı Kapdan-ı-deryâ 
Yusuf Paşa’nın İstanbul’a muvâşalatı, 398 — Hanya fethinden dö
nen muzaffer donanmayla ordunun İstanbul’a gelişi. 398 — Girit 
seferine muhalif olan Vezir-i-a’zam Civan-Kapucu-başı Suitan-zâde
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Semin-Mehmet Paşa’mn azliyle Baş-Dcfterdar Sâlih Paşa’ nın sa
dâreti, 399.

(1646 =  1055) Saray mensuplarının tezvirâtı yüzünden Hanya fâtitıi Kapdan-ı-der- 
yâ Silâhdar-Yusuf Paşa’nın idâmı, 399 — Girit fütûhâtının en bü
yük kahramanı olan ve ikinci vezir payesiyle Girit muhafızlığına 
tâyin edilen eski Budin valisi Gazi Deli-Hüseyn paşa’nın Hanya’ya 
muvâsalatı, 400.

(1646 =; 1056) Hanya mülhakatından Kisamo kalesinin fethi, 400 — Istanbul-Gi- 
rit yolunu kesmek istiyen Venediklilerin Bozcaada’ya asker çıkar
maları, 400 — Girit seferine muhâlif olduğu için azledilen eski Ve- 
zir-i-a’zam Semin-Mehmet Paşa’nın Girit serdârı olarak Hanya’ya 
muvasalatı, 401 — Suda muhâsarası, 401 — Hanya mülhakatından 
Aprikorno kalesinin işgali, 401 — Girit serdârı Semin-Mehmet Pa
şa’mn ölümü ve cenazesinin İstanbul’a nakli, 401 — Gazi Deli-Hü- 
seyn Paşa’nın girit serdârhğı ve selefinin askerî hatâsı Suda mu- 
hâsarasını kaldırması, 401 — Deli-Hüseyn Paşa’nın Resmo muha
sarası, 402 — Resmo civarındaki Milipotamo =  Servi-kalesi’nin 
fethi, — 402 — Resmo şehrinin fethi ve iç-kalenin mukavemette de
vamı,, 402 — Hücuma bizzat iştirak edip başından yaralanan Gazi 
Deli-Hüseyn Paşa’mn şecâati sâyesinde Resmo kalesinin fethi, 402.

(1647 =  1057) Girit’de Bâzı küçük kaleler fethi ve adanın merkezi olan Kancliya’- 
nın abluka altına Bİınması, 403 — Bosna valisi Tekeli Paşa’mn Se- 
beniko muvaffakıyetsizliği ve bir takım hudut kalelerinin sukutu, 
403 — Sultan İbrahim’in meşhur araba yasağını tam tatbik ede
mediği için Vezir-i-a’zam Sâlih Paşa’nın idâmiyle eski Kapdan-ı- 
deryâ Kara-Musa paşa’nın sadâreti, 403 — O sırada Anadolu'da 
bulunan ve henüz İstanbul’a gelip işe de başlamamış olan yeni Ve
zir-i-a’zam Kara-Musa Paşa’nm gıyâben azliyle Baş-Defterdar He- 
zâr-pâre Ahmed Paşa’mn sadâreti, 404 — Donanmanın Girid’e as
ker ve mühimmat getirmesi, 404.

(1648 =  1058) Kandiya abluka altında düşmanın huruç hareketlerine karşı Türk 
zaferleri, 405 — Kandiya abluka çenberinin daraltılması ve muhâ- 
sara hazırlıkları, 405 — İstanbul hükümetinin alâkasızlığından do
layı ot kökleriyle geçinen Girit ordusunun Kandiya kalesiyle Uma
nını top ateşine tutması. 405 — Kandiya’da düşmanın şiddetli bir 
huruç hareketine karşı Türk zaferi, 405 — İstanbul hükümetinin 
gayrimeşru emirlerine karşı ısyân edip Üsküdar’a doğru ilerliyen 
Sivas valisi Varvar-Ali Paşa’nın Çerkeş’de idâmiyle kesik başını t 
saray kapusunda teşhirl,405 — Venedik donanmasının Çanakkale- 
boğazım abluka altına alması ve Istanbul-Girit yolunun kesilmesi, 
406 — Büyük İstanbul zelzelesi, 406 — Kandiya ablukasının mu- 
hâsaraya tahvili, 406 — Venediklilerin Çanakkale-boğazı abluka
sına karşı hareketsiz kalarak Girit ordusunu tehlikede bırakan 
Kapdan-ı-deryâ Ammâr-zâde Mehmet Paşa’nın idâm ve Seddül- 
bahir muhafızı Voynuk-Ahmed Paşa’nın kapdanlığı, 407 — Kandi
ya müdâfilerinin bir huruç hareketinde muzaffer olan Girit serdârı 
Gazi Deli-Hüseyn Paşa’nın ikinci defa olarak yaralanması, 407 — 
Çanakkale-boğazı ablukasının Kapdan-ı-deryâ tarafından Girid'in 
şanlı serdarı Deli-Hüseyn Paşa’ya tebliği, 407 — Kandiya kalesi 
hâricinde düşman tabyalarının zabtı ve muhâsara vaziyeti. 407 — 
ihdâs ettiği «Samur ve anber vergisi,, ne karşı Ocak ağalarının 
ayaklanmalarından dolayı Vezir-i-a’zam Hezâr-pâre Ahmed paşa’-
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nın azliyle eski Baş-Defterdar Sofu yahut Koca Mehmet Paşa'nın 
sadâreti, 408 — Azledilen Vezir-i-a’zam Ahmed Paşa’nın İdâmı ve 
At-meydanında teşhir edilen tombul cesedi parçalanıp rumatizma 
ilâcı diye kapışıldığı için «Hezâr-pâre(=:Binparça» lâkabiyle anılma
sı, 409 — «Samur ve anber vergisi» ihdâs ettirecek dereceleri bulan 
sefâhatinden dolayı Sultan İbrahim’in hal’i ve şahsiyyeti, 409.

MEHEMMED-İ-RABÎ’ =  DÖRDÜNCÜ MEHEMMET î 
AVCI SULTAN MEHMET DEVRt

(1648 =  1058) Sultan İbrahim’in yedi yaşındaki büyük oğlu Dördüncü Mehmed’in 
cülûsu ve Harem-i-Hümâyûn vaziyeti, 412 — Hal’inden sonra on 
gün mahpus yaşıyan Sultan İbrahim’in idâmı, 412 — Yardımsız ka
lan Girit ordusunun Kandiya muhâsarasım ablukaya tahvil etmesi, 
413 — Sultan İbrahim’in kanım bahane ederek ısyân eden Sipa
hilerin Sultanahmet vak’asında Yeniçeriler tarafından tenkili ve 
işte bunun üzerine Ağalar-saltanatının başlaması, 413 — Sultan 
İbrahim devrindeki nüfûziyle meşhur Cinci-Hoca’nın idâmı ve ser
vetinin müsâderesi, 414 — Orta-Anadolu ısyâmnın kahraman reisi 
Kara-Haydar Mehmet Bey’in tenkilinden sonra İstanbul’a getirü’p 
idâm edilmesi, 414.

(1649 =  1059) Vezir-i-a’zam Sofu-Mehmet Paşa’nın azliyle Ağalar saltanatını ku
ran Yeniçeri-ağası Kara-Murad Paşa’nın ilk sadâreti, 414 — Ana
dolu’da bir isyan hareketi çıkarıp İzmit üzerinden Bulgurlu’ya ka
dar ilerledikten sonra ric’ate mecbur olan Gürcü-Nebi’nin bir bas
kın hareketi-nde öldürülmesi, 414 — İki sene yardımsız kalmış olan 
Girit ordusuna imdat yetiştirildiği için, Kandiya’nın ikinci muhâ- 
sarası, 415.

(1650 =  1060) Venedik donanmasının Çanakkale-boğazını ikinci defa olarak ablu
ka altına alması, 415 — Ağalar saltanatını kendi kurmuş olduğu 
halde Ağalar saltanatına dayanamıyan Vezir-i-a’zam Kara-Musta- 
fa Paşa’nın istl’fâsiyle yeni Bağdad valisi Melek-Ahmed Paşa’nın 
sadâreti. 415 — Çanakkale-boğazındaki düşman ablukasını yarıp 
geçen bir Türk filosunun Girid’e yardım kuvvetleri götürmesi, 415.

(1651 =  1061) Girid’e gönderilen yardımın muvâsalatı ve Mısırdan da yardım 
gelmesi, 416 — Girit’de Istiya kalesinin işgali, 416 — Donanmanın 
Girid’e hareketi ve Nakşa adasında gaafll avlanarak bozulması, 
416 — Vezir-i-a’zam Melek-Ahmed Paşa’nın büdce kapamak için 
mağşuş akça bastırıp cebren altın toplamıya kalkışmasından dolayı 
İstanbul’da esnaf ve halk ihtilâli, Vezir-l-a’zamın azli ve Kubbe 
vezirlerinden Abaza-Siyavuş Paşa’nın İlk sadâreti, 416 — Saray 
entrikalarına kurban olan Büyük-Vâlide Kösem-Sultan’ın öldürül
mesi ve sebebleri, 417 — Ağalar saltanatının sonu ve Ocak-ağaları- 
nın tenkili, 417 — Vezir-i-a’zam Abaza-SIyavuş paşa’nın azliyle 
Gürcü-Mehmet Paşa’nın sadâreti, 417.

(1652 =  1062) Vezir-l-a’zam Gürcü-Mehmet Paşa’nın bunaklığı ile ümmîliğinden 
dolayı azli ve eski Mısır valisi Tarhuncu-Ahmed Paşa’nın sadâ
reti, 418.

(1653 =  1063) Büdce lâyihalarıyla meşhur Vezir-i-a’zam Tarhuncu-Ahmed paşa’- 
nın İdâmı, bu İdâmın sebebleri ve Kapdan-ı-deryâ Derviş Mehmet 
Paşa’nın sadâreti, 418.
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(1654 =  1064) OsmanlI donanmasının Çanakkale-boğazı açıklarında Venedik do
nanmasına karşı parlak bir zaferi ve Girid’e gidip gelmesi, 418 — 
Felce uğrayıp evinden çıkamıyacak hâle gelen Vezir-i-a’zam Der
viş Mehmet Paşa’nm azliyle İstanbul hükümetine karşı kafa tut
makla meşhur Haleb valisi îpşir Mustafa Paşa’nın sadâreti, 419.

(1655 =  1065) İstanbul’da gaafil avlanmamak için Anadolu’da bir çok asker top
layıp tedbirli ve ihtiyatlı davranan yeni Vezir-i-a’zam Ipşir Mus
tafa Paşa’nın Haleb’den Üsküdar’a gelişi, 419 — Korktuğu başına 
gelen Vezir-i-a’zam Ipşir Mustafa paşa’nın idâmiyle Kapdan-ı-der- 
yâ Kara-Murad Paşa’nın ikinci sadâreti, 420 — Vezir-i-a’zam Ka- 
ra-Murad Paşa’nın sadâreti, 420.

(1656 =  1066) Mâlî buhrana çare bulamıyan Vezir-i-a’zam Ermeni-Süleyman Pa- 
şa’nın azliyle Girid’in şanlı serdârı Gazi Deli-Hüseyn Paşa’nın sa
dâreti, 420 — «Vak’a-i-vakvâkıyye» yahut «Çınar vak’ası» denilen 
ve mâlî buhran sebebiyle çıkan askerî isyanda bir çok mühim şah- 
siyyetlerin idâmı, 420 — Beş gün süren «Vak’a-i-vakvâkıyye» den 
dolayı bir günde iki sadâret tebeddülü, altı gün evvel gıyaben tâyin 
edilen Girit serdârı Gazi Deli-Hüseyn Paşa’nın azliyle Sadâret-Kay- 
makamı Zurnazen-Mustafa Paşa’nın sadâreti ve onun da dört saat 
sonra azliyle Silistre valiliğinde bulunan eski Vezir-i-a’zam Siyavuş 
Paşa’nın tâyini, 421 — Vezir-i-a’zam Siyavuş Paşa’nın ölümü ve 
Şam valisi Boynu-eğri Mehmet paşa’nın sadâreti, 421 — Çanak- 
kale-boğazı önlerinde Osmanlı donanmasının muhalif bir rüzgâr
dan dolayı bozguna uğraması ve Bozcaada, Semendirek ve Limni 
adalarının Venedikliler tarafından İşgali, 421 — Vezir-i-a’zam Boy- 
nu-eğri Mehmet Paşa’nın azliyle eski Trablusuşam valisi Köprülü- 
Mehmet Paşa’mn sadâreti, 422.

(1657 =  1067) Vezir-i-a’zam Köprülü-Mehmet Paşa’nm Çanakkale seferi ve Kum- 
burnu kalesinden atılan bir güllenin Amiral gemisine isâbetinden 
dolayı Venedik donanmasmm Çanakkale-boğazı önlerinden kaçı
rılması, 422— Bozcaada’nın Venediklilerden istirdadı, 422 — Büyük 
Türk âlimi Kâtib-Çelebi’nin ölümü ve şahsiyyeti, 423.

(1657 =  1068) Kapdan-ı-deryâ Topal-Mehmet Paşa’nın Limni adasını Venedikliler
den istirdâd etmesi, 423 — «Revzat-ül-Ebrâr» müellifi büyük mü
verrih Şeyh-ül-îslânı Kara-Çelebi-zâde Abdül-Aziz Efendi’nin ölü
mü ve en meşhur eserleri, 423.

(1658 =  1068) Erdel / Transyivania ısyânı ve Vezir-l-a’zam Köprülü-Mehmet Pa- 
şa’nın serdârlığı, 424 — Erdel’in kapusu vaziyetinde bulun-an Jenoe 
1= Yanova kalesinin habersiz teslim olması, yeni tâyin edilen pren
sin Türkiye’ye iki mühim kale daha terketmesi ve haraç mıkdarı- 
nın tezyidi, 424.

(1658 =  1069) Kendisine rakîb olabilecek şahsiyyetleri imhâ etmekte olan Köprü- 
lü’nün sadâretine karşı Haleb valisi Abaza Kara-Hasan Paşa’nm 
idaresindeki Anadolu valiler ittifakının ısyânını tenkil etmek üzere 
Dördüncü Mehmed’in Vezir-i-a’zamiyle beraber Üsküdar’a geçişi, 
424 — Abaza-Hasan Paşa’yı tenkil için Serdâr Murtazâ paşa ku
mandasında sevkedilen hükümet ordusunun Ilgın bozgunu, 425 — 
Vezir-i-a’zam Köprülü-Mehmet Paşa’nın istirkab ettiği şanlı Girit 
serdârı Gazi Deli-Hüseyn Paşa’nın bütün milleti mâtem içinde bı
rakan haksız idâmı ve bu zulmün yıllarca süren acısı, 425.
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(1659 =1 1069) Köprülü’nün kanlı idaresinden dolayı Abaza-Hasan riyâsetinde İs
tanbul hükümetine ısyân eden Anadolu valilerinin Haleb’de hileyle 
idâmı, 426 — Kırım hanı Mehmet-Giray’m Konotop zaferinde Rus 
ordusunu imhâ etmesi, bu büyük zaferde yüz yirmi bin Rus kırılıp 
elli bin esir alınması.

(1659 = ' 1070) Silistre vaUsi Can-Arslan Paşa’nın Eflak ısyânmı tenkil etmesi ve 
voyvodalık merkezinin Tergovişte’den Bükreş’e nakli, 427.

(1660 =  107)0) Erdel j Transylvania prensi Rakoczy’nin Budin beylerbeyi Sey- 
di-Ahmed Paşa tarafından Szamos boylarında tenkili, 427 — Ten
kil edilen âsi Erdel voyvodası tarafından AvusturyalIlara devredi
len Nagy-Varda=Varat kalesinin Osmanlı ordusu tarafından mu
hasarası, 427 — En büyük İstanbul yangını, 428 — Nagy-Varda =  
Varat kalesinin fethi ve yeni bir eyâlet merkezi ittihâzı, 428.

(1661 =  1071) Yarım asırdan fazla süren bir fâsıladan sonra Yeni-cânii inşaâtınm 
yeniden başlaması, 428.

(1661 ---- 1072) Vezir-i-a’zam Köprülü-Mehmet Paşa’nın ölümü ve kanlı şahsiyyeti.
429 — Babasınm ölüm döşeğindeki vasiyetinden dolayı Köprülü-zâ- 
de Fazıl Ahmed Paşa’mn sadâreti, 429.

(1662 =  1072) AvusturyalIların yeniden alevlendirdikleri Erdel / Transylvania me
selesinin tesviyesi, 430.

(1663 =  1074) Son zamanlarda AvusturyalIlar tarafından işgal edilen Erdel kale
lerinin ve hudut çapulculuğundan dolayı açılan ve «Uyvar sefer i > 
denilen Avusturya seferi serdârhğına Vezir-i-a’zam Köprülü-zâde 
Fâzıl Ahmed paşa’nın tâyini, 430 — Ordunun Belgrad’a muvâsala- 
tı, 431 — Eszek =  Osek konağında Avusturya’nın sulh teklifi ve 
düşmanm haraç altına girmek istememesinden dolayı bu teklifin 
reddi, 431.

(1663 =  1074) Son zamanlarda AvusturyalIlar tarafından işgal edilen Erdel kale
lerinin en mühimlerinden olan Ujvar/ Uyvar kalesinin muhâsarası, 
431 — Otuz yedi gün mukavemet eden Uyvar kalesinin 38 inci gü
nü teslim olması ve bu muvaffakiyetin Türk istilâsından korkan 
Avrupa’yı haşyet içinde bırakması, 431 — Muhtelif palankalarla 
Novlgrad kalesinin fethinden sonra ordunun Belgrad kışlagma çe- 
kilm„esi, 432.

(1664 =  1074) Ordunun Belgrad kışlağına çekilmiş olmasından istifâde eden düş
manın Szigetvar muhâsarası ve kuvvet sevkı üzerine geri çekil
mesi, 432 — İnşaâtı ikmâl edilen Yeni-câmi’in halka açılması, 
muhtelif mi’marlan ve eski isimleri, 433 — Belgrad kışlağından 
çıkan Serdâr-ı-Ekrem Fâzıl Ahmed Paşa’nm Kanije kalesini düş
man muhâsarasından kurtarmak üzere o tarafa hareketi, 433 — 
Dördüncü Mehmed’in büyük oğlu İkinci Mustafa’nın doğumu, 
433 — Kanije’nln iki saat mesâfesinde Türklerin «Yeni-kale» dedik
leri Serinwar kalesinin fethi, 434.

(1664 — 1075) Bir Osmanlı fırkasıyla düşman kuvvây-ı-külliyesi arasmda geçen ve 
ecnebi menbâlarmda ehemmiyeti çok i’zâm edilen Saint-Gotthard 
muharebesi ve tafsilâtı, 434 — Bir Osmanlı fırkasının Saint-Gott- 
hard’da bozulmuş olmasına rağmen galip vaziyette akdedilen on 
maddelik Vasvar sulhü ve en mühim esasları, 435.

(1665 =  1076) Topkapu-sarayı yangını ve yanan yerlerin yeniden inşâsı. 436.
(1666 =  1076) Sürüncemede kalan Girit fütûhâtını ikmâl etmek üzere sefer-: —e'- 

mur olan Vezir-i-a’zam ve Serdâr-:-Ekrer:- K ö p r ü T i r . '  
Ahmed Paşa’nın Edirne’den hareketi. 4.36.
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(1666 =  1077) Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa’- 
nın 47 gemilik bir donanmayla Hanya’ya muvasalatı, 437.

<1667 =  1077) Kış mevsimini Hanya’da geçiren Serdâr-ı-Ekremin baharda Kandi- 
ya muhâsarasına hareketi, 437, — Kandiya kalesinin üçüncü muha
sarası, 437.

(1667 =  1078) Büyük bir şiddetle 6 ay, 21 gün süren Kandiya muhasarasında kış 
mevsiminden dolayı faaliyetin ta’tili, 437.

<1668 =  1079) Venediklilerin sulh teklifi reddedilerek Kandiya muhasarasından ikin
ci faaliyet devrinin açılması, 438 — Kandiya muhasarasının uzama
sından dolayı Girit seferiae çıkmak istiyen Dördüncü Mehmed’in 
Edirne’den Yenişehir’e hareketi ve daha ileri gitmesine hâcet kal
maması, 438.

<1669 =  1080) Kandiya muhasarasında üçüncü faaliyet devresinin açılması ve 
mahsurların Avrupadan yardım görmeleri, 438 — Kaleyi teslime 
karar veren Kandiya müdafii Francesco Morosini’nin müzâkere 
teklifi ve bu teklifin kabulü, 439 — Kandiya kalesinin teslimiyle 
yalnız üç kale Venediklilerde kalmak şartiyle Girid’in Türkiye’ye 
terkine âit Osmanlı sulh muahedesinin imzâsı, 439 — Kandiya 
anahtarlarının Serdâr-ı-Ekreme takdimi ve kalenin işgali, 439.

(1670 =  10^ ) Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Pa- 
şa’nın Girit’den hareketi ve eski Girit serdârı Ankebut-Ahmed Pa- 
şa’nın Girit valiliği, 440.

(1670 =  1081) Vezir-i-a’zam Fâzıl Ahmed Paşa’nın Girit’den Edirne’ye gelişi ve 
Dördüncü Mehmet tarafından karşılanması, 440.

(1672 =  1083) OsmanlI tâbiiyyetine girip sancak-beyi payesini alan Lehistan-Ka- 
zakları hetmam Doroszenko’yu himâye için açılan Birinci Lehistan 
seferine çıkmak üzere Dördüncü Mehmed’in Edirne’den hareketi, 
440 — Lehistan’da Podolya eyâletinin merkezi olan Kaminiec=Ka- 
maniçe kalesinin muhâsarası, 441 — Sekiz gün mukavemet edebi
len Kamaniçe kalesinin teslim olması, Lehistan içerilerine büyük 
bir akın hareketi ve bir çok Leh kalelerinin mukavemetsiz teslim 
alınması, 441 — Podolya ve Ukrayna eyâletlerini Türkiye’ye ter- 
kedip Lehistan krallığını haraca baglıyan Buczacz=Puçaş sulbü
nün akdi, 441 — Dördüncü Mehmed’in birinci Lehistan seferin
den Edirne’ye avdeti, 442.

(1673 =  1084) I^ehistan Diyet meclisinin Buczac2S=3paçaş sulhünü tasdik etmeme
sinden dolayı Dördüncü Mehmed’in Edirne’den ikinci Lehistan se
ferine hareketi, 442 — Ordunun Isakçı’ya muvasalatı ve Dördün
cü Mehmed’in hudut boylarında kışlayıp baharda Lehistan’a gir
me karan, 442 — Bir Osmanlı kuvvetinin Hotin bozgunu ve kale
nin sukutu, 443 — Hacı-oğlu-pazarcığı kışlağında Dördüncü Meh
med’in ikinci oğlu olan Üçüncü Ahmed’in doğumu, 443.

<1674 =  1085) OsmanlI himâyesindeki Kazak hetmanının merkezi olan Czehryn =  
Cehrin kalesi Ruslar tarafından muhâsara edilmiş olduğu için. 
Dördüncü Mehmed’in Hacı-oğlu-Pazarı’ndan Ukrayna üzerine ha
reketi, 443 — Evvelce Türk hâkimiyyetine girmiş olduğu halde 
sonradan Lehistan’a iltihak etmiş olan Ladyzyn kalesinin fethi, 
4 43  — Ukrayna Lehistan’a bırakılmak şartiyle yapılan sulh tek
lifinin reddi, 444 — Kınm hanı Selim-Giray’ın Rus muhasarasın
dan kurtardığı Kazak hetmanı Doroszenko ile beraber orduya 
avdeti, 444 — Lehistan’da bir çok fütûhata muvaffak olduktan
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sonra Haleb valisi Şişman-ibrahim Paşa’yı serdârlıkta bırr.kan 
Dördüncü Mehmed’in mevsim sonunda Edirne’ye avdeti, 444.

<1675 =  1086) Sefer mevsiminde 48 kale ve palanka fetheden Lehistan serdârı Şiş- 
man-tbrahim Paşa’nın Leopol j Lemberg muhasarası ve Leh or
dusunun taarruzu üzerine bu muhasaranın kaldırılması, 445.

<1676 =  1087) Vezir-i-a’zam Köprülü-zâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın ölümü ve şah- 
siyyeti, 445 — Üçüncü vezir Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’nın 
sadâreti, ailesi ve menşei, 445 — Osmanlı devletiyle Lehistan krallığı 
arasında Zorawno sulhü ve Podolya ile Ukrayna’nın Türkiye’ye 
llhâkı, 446.

(1677 =  1088) Türk tâbiiyyetine girmesi dört bucuk sene süren bir Lehistan sefe
rine sebeb olduktan sonra Türklere ihânet edip Ruslarla birleşen 
Kazak hetmanı Doroszenko’nun bulunduğu Czehryn=Çehrin ka
lesinin neticesiz kalan muhasarası ve Rusya’ya harb ilânı, 446.

<1678 =  1089) Rus seferine çıkan Dördüncü Mehmed’in İstanbul’dan hareketi, 
447 — Ordunun Halıcı-oğlu-Pazarcığı'na muvâsalatı, pâdişâhın 

burada kalması ve Vezir-i-a’zam Merzifon’u Kara-Mustafa Pa- 
şa’nın Serdâr-ı-Ekremlikle Czehryn =  Cehrin seferine hareketi. 
447 — Ordunun Çehrin’e muvâsalatı ve kalenin muhâsarası, 447 — 
Cehrin kalesinin fethi ve yardıma gelmiş olan Rus ordusunun 
püskürtülmesi, 448 — îsakcı’ya gelen Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem Merzifonlu Kara-Mustafa paşa’nm Edirne’ye hare
keti, 448.

<1679 =  1090) özü ve Bug =  Aksu boylarında yaptırılan yeni kalelere Istanb'-ii'- 
dan asker ve levâzım gönderilmesi, 448.

(1680 =  1091) Rusların harb hazırlıkları hakkında gelen haberlerden dolayı ikîr:;
Rus seferine çıkan Dördüncü Mehmed’in İstanbul’dan Edirne’ye 
hareketi, 448.

<1681 =  1092) Kırım hanı Murad-Giray’ın şefâatiyle akdedilen Osma.nlı Rus suihü.
Dnieper =  özü-suyunun hudud ittihâzı ve bu sulhün en mühim 
esasları, 449 — Bir Fransız filosunun Sakız baskını ve Fransa 
kralının tarziye ve tazminat vermiye mecbur olması, 449.

(1682 =  1092i) İstanbul’a elçiler gönderip Türk himayesine sığınan Macar milli
yetçilerinin reisi Emeric Thökölyı:=Tökeli îmre’nin Yukaıı-Maca- 
ristan==Orta-Macar krallığı meselesi ve Budin valisinin yeni krala 
yardım etmiye me’mur edilmesi, 450.

<1682 =  1093) Şark’dan Türkiye’nin, Garp’dan Fransa’nın tehditkâr vaziyetleri ve 
harb hazırlıkları karşısında Avusturya imparatorluğunun telâşı 
ve müddetinin inkızâsma daha iki seneden fazla zaman olduğu 
halde Vasvar sulbünün tecdidini ricaya gelen Avusturya elçisi
nin huzûra kabulü, 451 — Osmanlı himâyesinde kral ilân edilen 
Emeric Thököly’ye müzâharet emri alan Budin beylerbeyi vezir 
İbrahim Paşa’nın Orta-Macar seferine hareketi ve Avusturya iş
galindeki Onod kalesinin fethi, 451 — Orta-Macar krallığının 
merkezi olan Kaschau =  Kaşa kalesiyle diğer 28 kale ve palan
kanın AvusturyalIlardan fethiyle kral Thököly’ye teslimi, 451 - -  
Avusturya seferine karar veren Dördüncü Mehmed’in İstanbul’
dan Edirne’ye hareketi, 4b'2.

<1682 =  1094) Ordunun hareketinden evvel Edirne’de hükümetin son sulh teşebbü
sü. Yegâne şart olarak evvelce Türklere âid olduğu halde sonra
dan AvusturyalIlar tarafından işgal edilmiş olan P-aab =  Tacik-
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kale’nin iâdesi istenildiği halde Avusturya elçisinin kat’î surette 
reddetmesi, 452.

(1683 — 1094) Dördüncü Mehmed’in Edirne’den Avusturya seferine hareketi, 452 — 
Pâdişâhın Belgrad’da kalması ve Kırım hanıyla Orta-Maear kra
lından başka Erdal, Eflak ve Boğ’dan voyvodalarını da maiyyetine 
alan ve Serdâr-ı-Ekremlikle sefere me’mur olan Vezir-i-a’zam 
Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’nın ordu başında hareketi, 453 — 
Stuhlweiszenburg =  îstoni-i Belgrad harb meclisinde Viyana mu- 
hâsarasına karar verilmesi, 453 — Merzifonlu Kara-Mustafa Pa- 
şa’nın ikinci Viyana muhâsarası ve tafsilâtı, 453 — Kırım hanı 
Murad-Giray’la Budin beylerbeyi Arnavut Koca-lbrahim Paşa’mn 
en mühim ve vahîm anlardaki ihânetleri yüzünden kaybedilen 
Kahlenberg' =  Alaman-dagı meydan-muharebesi üzerine ikinci- 
Viyana muhasarasının kaldırılması ve ordunun perişan bir hakle 
ric’ati, 454 — Viyana önlerinde dağılan ordunun Raab=Yamk- 
kale konağında toplanması ve Kahlenberg felâketine sebeb ol
duktan sonra kaçan hâin vezir Arnavut Uzun yahut Koca İbra
him’in idâmı, 456 — Ordunun Budin’e muvâsalatı ve Viyana mu- 
hâsarasındaki ihanetinden dolayı Kırım ham Murad-Giray'm 
azli, 456 — Lehistan kralı Jean Sobieski’nin kumandasındaki Hı
ristiyan ordusuna karşı Parkany =  Ciğer-delen zaferi, 456 — Vi
yana bozgununun ilk neticesi; Gran=XJsturgon kalesinin «vire 
ile» düşmana teslimi, 457 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa’nın idâmı, bu hareketin netice iti
bariyle büyük zararları ve Sadâret-Kaymakamlığında bulunan 
üçüncü vezir Kara-Ibrahim paşa’nın sadâreti, 457.

(1684 =  1095) Avrupa’da Türkler aleyhine bir „Mukaddes-ittifak), akdi ve Vis- 
segrad =  Vişgrad kalesinin sukutu, 458 — Budin beylerbeyi Kaıa- 
Mehmet Paşa’nın Waitzen =  Vayçen bozgunu, 458 — Avusturya 
ordusunun Budin muhasarası, 458 — Girit fethinin intikamını al
mak için ((Mukaddes-ittifak^a girmiş olan Venedik cumhuriyetinm 
Türkiye’ye harb ilân etmesi, 458 — Ayamavri adasının elden çık
ması ve Dalmaçya cephesinde muhtelif kaleler sukutu, 459 — Le
histan kralı Sobieski’nin Kaminiec =  Kamaniçe bozgunu, 459 — 
Preveze’nin «vire ile» Venediklilere teslim olması, 459 — 3 ay, 19 
gün süren kahramanca bir müdâfaa karşısında düşmanın Budin 
muhâsarasını kaldırması, 459.

(1685 =  1096) Bosna beylerbeyi Fmdık-Mustafa paşa’nın Sing=Sin zaferi, 459 — 
Venediklilerle müttefiklerin Koron muhâsarası ve yardıma gelen 
Mora serdârının şehâdeti üzerine kalenin sukutu, 460 — Gran~Us- 
turgon kalesini muhasara eden Macaristan serdârı Şeytan; Melek- 
îbrahim Paşa’nın çok üstün kuvvetlerle gelen düşman ordusu kar
şısında ric’ati, 460 — Neuhausel =  Ujvar kalesinin sukutu, 460 — 
Lehistan cephesinde Bojan zaferi, 460.

(1685 =  1097) Vezir-i-a’zam Kara-Ibrahim Paşa’nın azliyle üçüncü vezir Sarı-Sü- 
leyman Paşa’nın sadâreti, 460.

(1686 =  1097) Navarin’in sukutu ve fecî neticeleri, 461 — 159 sene, 11 ay, 24 gün 
Türk hâkiniiyyetinde kalan Budin’in sukutu ve netice itibariyle 
Macaristan’ın elden çıkmasına yol açması, 461.
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<1687 =  1098) Mohaç bozgunu ve bâzı kalelerin elden çıkması, 463 — Lehistan 
cephesinde Kamaniec =  Kamaniçe kalesinin muhâsaradan kurta
rılması, 463 — Cephedeki askerin ısyânı, Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı- 
Ekrem San-Süleyman Paşa’nın firârı ve âsi ordunun İstanbul üze
rine yürümesi, 463 — Mora’nın elden çıkması ve Atina’nin suku
tu, 464.

<1687 =  1099) Dördüncü Mehmed’in hal’i ve şahsiyyeti, 464.
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SÜLEYMAN-I-SÂNt /  İKİNCÎ SÜLEYMAN DEVRİ

<1687 =  1099) ikinci Süleyman’ın cülûsu, 465 — Macaristan’da Eger=Eğri kalesi
nin «vire ile,, düşmana teslim olması, 465.

(1688 =  1099) Vezir-i-a’zam Abaza-Siyavuş Paşa’nın azliyle Nlşancı-îsmail paşa’- 
nın sadâreti, 465 — Nişancı-ismail Paşa’nın azliyle Seddülbahir mu
hafızı Tekirdağlı Bekri-Mustafa Paşa’nın sadâreti, 465 — Lehistan 
cephesinde Kaminiec =  Kamaniçe kalesinin tekrar muhâsaradan 
kurtarılması, 466 — Macaristan’da Stuhivveissenburg =  Istoni-i- 
Belgrad kalesiyle son Osmanlı kalelerinden bir kısmının daha su
kutu, Bosna ve Yukarı-Macaristan =  Orta-Macar zâyiâtı, 466 — 
Belgrad’m ilk sukutu, 466.

(1688 — 1100) Eğriboz muhâfızı Çelebi-Ibrahim Paşa’nm Venedik ordusuyla do
nanmasına karşı muhteşem zaferi, 467.
Kırım ham Seiim-Giray’ın Ruslara karşı Perekop=Ur zaferi, 467 — 
Türkiye’de «Nefir-i-âm» ilânı ve İkinci Süleyman’ın Edirne’den A- 
vusturya seferine hareketi, 467 — Gladova=Feth-ül-îslâm ve Oros- 
va =  Orşova kalelerinin istirdadı, 467 — Macaristan cephesi ser
dârı Arab-Recep Paşa’nın Batucina bozgunu ve düşmanın Morava 
boyunca cenuba doğru ilerlemesi, 468 — Macar serdârı Arab-Receb 
Paşa’nın Niş bozgunu, kalenin sukutu ve Arab-Receb’in idâmı, 468.

(1689 =  1101) Vezir-i-a’zam Tekirdağlı Bekri-Mustafa Paşa’nın azliyle Sakız mu-: 
hâfızı Köprülü-zâde Fâzıl-Mustafa Paşa’mn sadâreti, 468.

(1690 =  1101) Rumeli’yi Avusturya istilâsından temizliyen Kınm ham Selim-Gi- 
ray’ın Edirne’ye gelişi, 469 — Uzun bir muhâsaraya dayanan Kani- 
je kalesinin açlık yüzünden «vire ile» düşmana teslim olması, 469 
— İstanbul’da Eyüb yangını, 469 — Vezir-i-a’zam Köpıülü-zâde 
Fâzıl-Musfata Paşa’nın Serdâr-ı-Ekremlik’le Edirne’den Belgrad 
seferine hareketi ve ilk muvaffakiyetleri, 469 — Erdel’de Avustur
yalIlara karşı Zernescht zaferi, 469.

(1690 — 1102) Niş, Semendere, Belgrad ve Vidin kalelerinin istirdâdiyle Tuna boy
larının düşmandan temizlenmesi ve düşmanın karşı yakaya atıl
ması, 47*.

(1691 =  1102) Mısır-çarşısının yanması, 470 — Arnavutluk'da Avlonj-a ve Eröel ce 
Lippa kalelerinin istirdadı. 470 — İkinci Sûlevrr.aa--:: clir-.; re sil-- 
slyyeti, 471.



AHMED-İ-SÂNİ /  İKİNCİ AHMED DEVEİ

('1691 =  1102) ikinci Ahmed’in Edirne’de cülusu, 472 — Slankamen /  Salankamen 
muharebesinde AvusturyalIlara karşı zafer kazandığı sırada Ve-s 
zir-l-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem Köprülü-zâde Pâzıl-Mustafa Paşa’- 
nın şehâdeti üzerine ordunun Belgrad’a ric’ati, 472 — Arabacı-AIi 
Paşa’nın sadâret ve serdârlığı, 473.

(1692 =  1103) Vezir-i-a’zam Arabacı-Ali Paşa’nın azliyle Diyarbekir valisi Çalık- 
Ali Paşa’mn sadâreti, 473 — AvusturyalIlar tarafından muhasara 
edilen Varasd=Varat kalesinin «vire ile» düşmana teslim olması, 
473 — Girid’e asker çıkaran Venediklilerin Hanya muhâsarasım 
kaldırmıya mecbur olmaları, 473 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ek- 
rem Çalık-Ali Paşa’nın Belgrad’a gelip kaleyi tâmir ettirmesi, 473.

(1693 =  1104) Hal’inden sonra 5 sene, 1 ay, 28 gün yaşamış olan Dördüncü Meh- 
med’in ölümü, 474 — Vezir-i-a’zam Çalık-Ali Paşa’mn istifâsiyle 
ikinci vezir Bozoklu-Mustafa paşa’nın sadâreti, 474 — Büyük İs
tanbul yangını, 474.

(1693 =  110-5) Büyük İstanbul yangını, 474 — Vezir-i-a’zam ve Serdâr-ı-Ekrem 
Bozoklu-Mustafa Paşa’nın Belgrad kalesini AvusturyalIların muhâ- 
sarasmdan kurtarması, 474.

(1694 =  1105) Vezir-i-a’zam Bozoklu-Mustafa Paşa’nın azliyle Trablusuşam valisi 
Sürmeli-Ali Paşa’nın sadâreti, 475 — Dalmaçya cephesinde Gabella 
kalesinin sukutu, 475.

(1694 =  1106) Neticesiz kalan Peterwardein =  Varadin muhasarası, 475 — Sakız 
kalesinin yardımsızlık yüzünden «vire ile» Venediklilere teslim ol
ması, 476.

(1695 ;=  1106) İkinci Ahmed’in ölümü ve şahsiyyeti, 476.
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MüSTAFÂY-I-SÂNÎ /  İKİNCİ MTOSTAFA DEVRİ

(1695 =  1106) /kinci Mustafa’nın Edirne’de cülûsu, 477 — Sakız’ın istirdâdını te’- 
min eden Koyun-adaları / Spalmatori zaferi, 477 — Vezir-i-a’zam 
Sürmeli-Ali Paşa’nın azliyle Elmas-Mehmet Paşa sadâreti, 478 — 
ikinci Mustafa’nın Macaristan’ı istirdâd için ilk Avusturya sefe
rine hareketi 478.

(1695 =  1107) Son zamanlarda sukut etmiş olan Lippa kalesinin AvusturyalIlardan 
istirdadı, 478 — Midilli açıklarında Osmanlı donanmasının Venedik
lilere karşı Zeytin-burnu zaferi, 478 — İkinci Mustafa’nın Avustur
yalIlara karşı Lugos zaferi ve iki mühim kale fethi, 479 — Rus garı 
Koca-Petro’ya karşı Azak zaferi ve kalenin Rus muhasarasından 
kurtarılması, 479.

(1696 "  1108) ikinci Mustafa’nın büyük oğlu Birinci Mahmud’un doğumu, 479 — 
Vaktinde yardmı görmediği için Azak kalesinin ikinci Rus taarru



zunda sukutu, 479 — İkinci Mustafa’nın AvusturyalIlara karşı 
Olasch zaferi ve muhtelif palankalar fethi, 480.

(le’O? — 1109) Zenta =  Sente fâciası ve Osmanlı ordusunun mağlûbiyet sebebleri, 
480 — Zenta muharebesinde şehid olan Vezir-i-a’zam Elmas-Meh- 
met Paşa’nm yerine Amca-zâde Hüseyn Paşa’nın tâyini, 482 — A- 
vusturyalılarm Bosna-saray şehrini yakmaları, 482.

(1698 =  1110) Ingiltere’nin tavassutiyle kararlaşan sulh müzakereleri için Osmanlı 
murahhaslarının Belgrad’dan Karlofça’ya hareketleri ve Avrupa 
siyasî vaziyeti, 482.

(1699 =  1110) İkinci Mustafa’nın oğlu olan üçüncü Osman’ın doğumu, 484 — 
Avusturya, Venedik ve Lehistan devletleriyle Karlofça sulh muahe
delerinin imzâsı ve başlıca esasları, 484.

(1698 =  1111) Karlofça sulhünün akdi üzerine İkinci Mustafa’nın Edirne’den İs
tanbul’a avdeti, 485.

(1700 =  1112) İstanbul’da akdedilen Osmanlı - Rus sulhü ve başlıca esasları, 485.

(1701 =  1113) En büyük Türk denizcilerinden Kapdan-ı-Deryâ Mezemorta-Hüseyn 
paşa’nın ölümü, 486 — İstanbul’da Bedesten yangını, 486.

(1702 — 1114) Amca-zâde Hüseyn Paşa’nın istifası üzerine Bagdad valisi Daltaban- 
Mustafa Paşa’nın sadâreti, 486.

(1703 =  1114) «Tatar fitnesi» denilen Kırım ısyânı, bu isyanın bastırılması ve Ve
zir-i-a’zam Daltaban-Mustafa Paşa’mn bu yüzden azli üzerine Râmi 
Mehmet Paşa’nın sadâreti, 486.

(1703 =  1115) «Edirne vak’ası», sebebleri, tafsilâtı ve bu vak’a üzerine İkinci Mus- 
tafa^nın hal’iyle üçüncü Ahmed’in tahta çıkarılması, 487.

üçüncü cildin sonu
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