ARZ ve RAPORLARINA GÖRE IBRAHIM PA~A'NIN
IRAKEYN SEFERINDEKI ILK TEDBIRLERI ve
FUTUHATI
PROF. M. TAYYIB GOKBILGIN
Irakeyn seferi diye an~ lan ve Kanuni Sultan Süleyman'~n Safevi
devletine kar~~~ilk seferi bulunan Osmanl~-Iran harbi (940-942.-=
1533-15351, XVI. as~ r siyasi ve askeri tarihimizin mühim bir hadisesini, neticeleri itibariyle de, yükseli~~ve inki~af devrinin, yine ehemmiyetli bir safhas~m te~kil etmi~ti. Bu hadisenin meydana getirdi~i
muhasama vaziyetinin men~e'leri oldukça gerilere, mezhebi münaferete, sünni-~i'i gerginli~ine ircâ edilebilir ise de, seferin belli-ba~l~~
sebepleri muayyendir ve tarihi kaynaklar~n hemen hepsi de Bagdad
ve Bitlis meseleleri ile Ulama han~n (pa~a) ilticas~~olay~n~~ bu hususta zikretmekte müttefiktirler. Iki seneden fazla bir zaman~~ i~gal
eden ve çe~itli askeri ve siyasi harekata mevzü olan Irakeyn seferini,
sadrazam ve serdar Ibrahim Pa~a'n~n, Osmanl~-Avusturya muahedesini tâkiben ve 1533 senesi son bahar~nda, bir ordunun ba~~nda
olarak, Istanbul'dan hareketi ile açt~~~~malûmdur. Onun, bu tarihten
itibaren, Tebriz civar~nda padi~ah~n kendisine mülaki oldu~u tarihe
(eylül 1534) kadar, bir senelik bir zaman zarf~nda, bu seferin askeri
ve siyasi idaresini re'sen yapt~~~, bütün kararlar~n evvela kendisi
taraf~ndan al~nd~~~~bilinmesine nazaran, bu harekât ve kararlar
hakk~nda padi~aha gönderdi~i arzlar~n, takdim etti~i raporlann
büyük ehemmiyeti kendili~inden meydana ç~kar. ~imdiye kadar
en sahib-i salâhiyet ve güvenilir bildi~imiz ve sayd~~~m~z, Celal
Zâde, Bostan (Ferdi) ile birlikte Nasuh Matrakrnin eseri (Beyan-~~
menzil-i sefer-i Irakeyn), Feridun Bey mün~aat~nda münderic ve
"tafsil-i menazil ve kazayad~r ki padi~ah-~~alempenah reis-i mülhidin
luz~lba~~ ~ah' Tahmasb'~n vücudunu safha-i rüzgârdan hakk eylemek
için ... ç~kt~~~~seferin ahvâlini beyan ider" serlevhas~~ alt~ndaki
"Menazilnâme" gibi birinci derecedeki kaynaklar~= ve onlardan
naklen Ali, Ramazan-zade, Solak-zâde ve Peçevi gibi ikinci derecedeki
menbalar~m~z, ~üphesiz ki, bizzat sadrazam ve seraskerin verdi~i
B •leten, C. XXI. 29
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malûmat ve tafsilât yan~nda ikinci planda kalmaktad~r. ~imdiye
kadar mechul olan ve taraf~m~zdan ar~ivlerden toplanan bu vesâik,
Irakeyn seferinin Halep'ten Tebriz'e kadar sevk ve idaresini daha
fazla ayd~ nlatacak ve bilhassa, kroniklerin verdi~i malûmat~~ve baz~~
kanaatleri tashih veya ikmal edecek mahiyettedir.
Burada bahis konusu edece~imiz vesikalar, bir iki tane istisnas~~
ile, bu seferin ilk safhas~ na inhisar etmekiedir. Zaten, ikinci safha
hakk~nda, yâni padi~ah~ n serdarla birlikte hareket etti~i zamana
âit bu türlü arzlar~ n zuhur etmesine de imkan yoktu. Ancak, bu
s~ralarda tutuldu~u a~leb-i ihtimal olan Ordu Mühimme defterleri
ele geçseydi, bilinseydi, müteâkip devre hakk~ndaki bilgimizi de
geni~letmek, krot~iklerin meskût geçti~i veya kâfi derecede izah etmedikleri hadiseler hakk~ nda da tenevvür etmek imkân~na malik
olurduk. Her ne ise, ~imdilik biz bu vesikalar ile iktifa edelim ve
ancak onlar~n bize ö~rettiklerini, verdikleri maltImat~~görelim:
~imdi gözden geçirece~imiz ve sadece bu bahisle alâkadar
(çünkü Ibrahim Pa~a ile ilgili ve gayr-i münte~ir daha baz~~vesaik
elimizdedir) 12 kadar vesikadan birincisi Süleyman Pa~a'n~ n (Uzun)
serdara gönderdi~i tarihsiz bir mektuptur (Vesika I.). 1533-1534
k~s~m sefer haz~rl~klar~~ile Halep k~~la~mda geçiren sadrazam, tarihlerimizin de bildirdi~i gibi, ilk baharda ba~layacak harekat için
tedbirler al~yor ve dü~man hakk~nda alâkadarlardan makimat topluyordu. Nitekim, Celâl-zâde, "Padi~ ah-1 âlempenah k~belinden
mecmû ef'âl-i harekatta me'~un alehtlak" olan serdarm Halep'te
iken, baz~~kalelerin teshiri için tertibat ald~~~ m bildirir. Bu meyanda,
daha evvel Diyarbekir beylerbeyli~inde bulundu~unu bildi~imiz -ki
menbalar onu, bu vazifeden 939'da, yani bir sene evvel mâzül olmu~~
göstermektedirler- ve Ramazan okullar~ ndan olarak kaydedilen,
Süleyman Pa~ a'dan da haber istemi~ti; Bostan (Ferdi)nin bu
s~rada, Anadolu beylerbeyli~ine tayin edildi~ini söyledi~i Süleyman
Pa~a her halde bu olacakt~ r. Bu takdirde 939'da (1532) Diyarbekir'den azl, fakat ertesi sene Anadolu eyaletine tayin edilmi~~ve sefere
karar verildi~i zaman da daha önceden harekat sahas~na gönderilmi~~olabilir.
Ibrahim Pa~a) ona gönderdi~i bir mektupta "Musul'da cemiyet
eylemesi" ni ve "Yukaru luz~lba~~ahvali ve evza'~" hakk~nda sihhatli malûmat elde ederek kendisine bildirmesini emretn~i~ti. Süleyman
Pa~a, cevab~nda, o s~rada Herat ~ehrinde bulundu~unu haber ald~~~~
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~ah Tahmasb hakk~nda birbirinden çok farkl~~rivâyetler dola~t~~~n~,
Tebriz'de bulunan ~ahin kay~n biraderi Musa Sultan'~n bile kendi
~ah' hakk~nda sihhatli bir haber almak imkamm göremediklerini
ö~rendi~ini, mamafih, Tahmasb'~n k~~~~Kumm'da geçirmesinin
kuvvetle muhtemel bulundu~unu, çünkü Özbek hükümdar~~Ubeyd
Han'~n Merv'den gelerek her an hücuma geçebilece~i endi~esi ile,
Horasan hududundan ayr~lmayaca~~n~n zannedildi~ini yazmaktad~r.
Di~er taraftan, Ba~dad hakk~nda ö~rendiklerini de ~öylece arz ediyordu:
Zülfikar Han'dan sonra Bagdad hakimli~ine tâyin edilen Tekeli Mehmed Han'~ n (Alemaray-i Abbasi'de Tekelû ~erefeddin
o~lu Mehmed Han) 3-4 senelik zahire tedarik ederek vaziyetini
tahkim etme~e çal~~t~~~n~, Ba~dad'a mücavir arap kabileleri ile
aras~n~n iyi bulunmad~~~n~~ve "zâhiren berücânibe meyli" de olmad~~~n~, gerek Musul beyi Seyyid Ahmed Bey'den, gerek Osmanl~~
devletine sad~k ve bir dirli~e mutasarr~f "Hüseyin Bü~ra" ad~ndaki
araptan ö~rendi~i malûmata atfen bildirmektedir.
Bu vaziyet kar~~s~nda Süleyman Pa~a'n~n serdara tavsiyesi,
teenni üzere hareket ile beklemesi, kendisinin Musul'a giderek
Bagdad tarafindan alaca~~~daha sihhatli haberlere intizar etmesi
ve tedbirlerini ona göre almas~d~r. Bununla beraber, çok müstahkem
bir kale oldu~unu bildi~i Bagdad'~n "amanl~k üzere fethi müyesser"
olmas~~ laz~md~r. Aksi takdirde, cebehaneye 3.000-4.000 kazma ve
kürek tedarik olunmas~~ ~artt~r. Mümkündür ki, Süleyman Pa~a'n~n
bu raporunu, Ibrahim Pa~a Halep'e gelmeden evvel yolda alm~~~
ve bu tavsiyeyi dinleyerek k~~~~Halep'te geçirmi~~bulunsun. Bostan
(Ferdi)'a göre, 1534 'te Rumeli beylerbe~'i Yakup Pa~a'n~n vefat~~
ile onun yerine geçecek ve k~sa bir müddet sonra da, Bagdad'~n ilk
beylerbeyli~ini yapacak olan bu tecrübeli idare adam~n~n fikir ve
tavsiyeleri (Sadrazama yazd~~~~bir mektbunda "Muhibb-i Muhlis"
diye imzas~n~~atmaktad~ r) her halde, serdar nezdinde makbul tutulmakta idi.
Ikinci vesika, yine, Diyar-~~Acem ve vilayet-i Bagdad'~n "tefahhus-~~ ahvli" hakk~nda, bu s~ralarda, Ibrahim Pa~a'ya hitaben
yaz~ld~~~~anla~~lan "Az'af al-i bad al-fakir Kay~tm~~ " imzal~~(Kay~tm~~,
Kaytam~~, Kan~ m~~) bir rapordur (vesika II.).
Hüviyetini o devrin tarihi kaynaklar~ ndan ö~renme~e, maalesef
muvaffak olmad~~~m~ z (çünkü Ahsen-üt-tevarih gibi Iran kaynaklar~~
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da dahil olmak üzere bütün tarihi menbalar bu isimden bahsetmezler) bu zat da Tahmasb'~n -ki "~ehzade Tahmasb" dedi~inden
~ah Ismail Zâde manas~~ ç~kar~lmak laz~md~r her halde- özbekler
ile harbini, "Horasan canibinden Tatar cemaati gluv idüb Irak-~~
Acem serhaddinde Damgan dimekle marûf mevzi" deki çat~~malar~n~, Tedmür nâibinin Bagdad'a tecessüs için göndererek ald~~~~
habere atfen, bildirmekte, Bagdad hâkiminin ise "bu canibe adaveti
eksik" olmayan birisi bulundu~unu, fakat ~brahim Pa~a'n~n Bagdad
canibine teveccühünü haber ald~~~~cihetle hayli peri~an bir durumda
kald~~~n~~yazmaktad~r.
Bundan sonraki vesikalar, bizzat Ibrahim Pa~a'n~n ar~~ve
mektupland~r:
Birincisi, Halep'ten kalk~p Diyarbekir'e dogru yola ç~kt~~~~
zaman yaz~lm~~t~r (22 ramazan 940=7 nisan 1534). Serdar~n padi~aha
yazd~~~~bu arzda, ~ahin k~~~~Horasan taraflar~nda geçirdi~i haberinin
al~nd~~~~ve ~ark taraflar~~ halen tamamen hali bulndu~u, Kürdistan
ümerasm~n sadakatle devlete merbut olduklar~~yaz~lmakta, bu taraflardan "istima olunan ihbara nihayet yoktur ama dergah-1 alempenaha gelen fetihler ve haberler olmaty~nca ... arz olunmaz."
denmekte, Kürdistan beylerinin i~ten anlar adamlar~n~n en yeni haberler almak üzere Iran içerilerine do~ru gitti~i bildirilmektedir.
Di~er taraftan ~brhim Pa~a, padi~ah~n da zilkade gurresinde
(14 may~s 1534) "Anadolu câniblerine teveccüh" buyurmas~n~~münasip gördü~ünü, bütün beylerbeyilere askerleriyle Diyarbekir
taraflar~na yürümeleri~~i, birer çavu~~göndermek suretiyle, emir ve
tenbih etti~ini bildirmektedir. Buna mukabil, Tabakat-ül-memâlik
müellifinden itibaren di~er kaynaklar~n bu hususta verdi~i malûmat
farkl~d~r. Bunlar, ~brahim Pa~a'n~n Diyarbekir yoluyla Musul'a
ve sonra Bagdad'a gitmek istedi~ni, Diyarbekir'de Iskender Çelebi
ve Ulama Pa~a'n~n te~vik ve tesirleri ile Tebriz'e gitme~e raz~~ oldu~unu, fakat, Azerbaycan'a müteveccihen hareket esnas~nda ve
baz~~kalelerin fethi akabinde, asker aras~nda endi~e duyulmas~~ ve
türlü ~ayialann dola~mas~, "~aha ~ah gerek imi~~mahall-i zarurette
askere penah gerek" diye söylenmeye ba~lamalan üzerine bizzarure
padi~aha müracaat ederek, Ali'nin tabiri ile, "~ehriyar-~~cihanstân~n
le~ker-i siyanetine tevecciih-ü humayunlan farz" oldu~unu bildirdi~ini, yâni, ancak o esnada padi~ah~n sefere ç~kmas~n~~ talep etti~ini
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bildirirler. Elimizdeki bu vesika (vesika II!.) bu yolda verilen malfimat~~ihtiyatla kar~~lama= gerekti~ini anlatmakta ve serdarm
daha Halep'ten hareketi esnas~nda, padi~ah~n hemen hareketini
talep, hem de tarih-i hareketini tesbit etti~ini bildirmektedir.
Bizzat, Kanuni'nin de, sefere ç~kmas~, belki, daha bir sene
evvel aralar~nda tekarrür etmi~~olabilir ve Ibrahim Pa~a'n~n Safevi
devleti topraklar~~içine girdi~i zaman orduda mâneviyatm sars~ld~~~~mü~ahedesi kabul edilebilir. Bu hususta padi~ah~n, k~sa bir
müddet sonra gönderece~i, a~a~~da bahis konusu edece~i~niz fermanda kulland~~~~ifade (vesika VI-2 deki üçüncü sat~r) buna delil
gösterilebilir. Ancak, ~uras~~muhakkakt~r ki, sarasker, padi~ah~n
hareketinin münasip olaca~~m ve usküdar'dan hareketi tarihini
daha 22 ramazanda tesbit etmi~~ve kendisine bildirmi~tir.
Ibrahim Pa~a'n~n padi~aha elimizde bulunan ikinci arz~~(vesika
IV) 22 zilhicce 940 (4 temmuz 154.)'~~takip eden günlerde ve
~arki Anadolu'daki fütuhat~~bildirmek üzere yaz~lm~~t~r. Serdar, Bostan'n~n (Ferdi) da tasrih etti~i üzere, Diyarbekir'de "mahrusa-i Amid"
40-50 gün kadar kal~p Kürdistan ümeras~~ile sefer tedbirinde bulunduktan ve her halde, yukar~da temas etti~imiz gibi, Be~dad veya
Tebriz tarafina hareket hususunda bir tereddüt geçirdikten sonra,
haziran ortalar~nda (zilhicce iptidas~) Tebriz'e müteveccihen hareket
etmi~, ilk iki hafta zarf~ndaki fütuhat~n~~bu arzla bildirmi~ti. Mümkündür ki, bu arz, yine Bostan (Ferdi) in, sadrazam~n Diyar-~~Acem
hududunda, Bingöl yaylas~nda bütün ümeray~~toplayarak jeni
tedbirler ald~~~~s~rada yaz~lm~~~olsun. Çünkü o, burada 20 gün kadar
bir zaman tevakkuf etmi~ti. Hammer, bu harekat~n seyrini, esas
itibariyle Celâl-Zâde ve Bostan'dan almaktad~r. Filhakika, Tabakatül-Memâlik müellifi de, di~eri gibi, oldukça mufassal ~ekilde bundan
bahseder; Ancak, serdar~ n bu raporu hem sihhat hem de teferruat
bak~m~ndan, ~üphesiz ki, daha büyük bir k~ymet ta~~maktad~r:
Ibrahim Pa~a, evvelâ, Diyarbekir'e geldi~ini, ~ah~n Bitlis kalesi
ile ona tâbi olan yerlerin osmanl~lar eline kati ~ekilde geçti~ini
ö~rendikten sonra, hududtaki kalelerinin kuvvetine güvenerek,
"Diyar-~~Horasan'~~makarr ve güzergâh" edindi~ini, kendisinin
"diyar-~~ ~ark istihlas~ na" azm ederek Azerbaycan eyâletini beylerbeyilik tarikiyle Ulama Pa~aya tevcih edip onu bir k~s~m Kürdistan
ümerasiyle Tebriz taraf lar~na gönderdi~ini, sonra, öteden beri
ald~~~~tedbirler sayesinde bu kaleleri ~u suretle fetheyledi~ini bil-
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dirmektedir: Adilcevaz kalesi muhafizlar~~ firar edince içindeki
sünni ve h~ristiyan ahali kale anahtarlann~~serdara getirmi~, böylece,
gerek bu kale gerek ona ba~l~~olan Erci~~ve Bayezid kaleleri
zilhiccede (23 haziran 1534) -ki Hammer bu tarihi Diyarbekir'den hareket tarihi olarak göstermektedir- Han-~~Süvarik'e vanhnca,
Van hâkiminin (kale kumandan~n~ n) hem bu kale hem de ona tabi
Amük (Amük) kalesinin anahtarlar~n~~ gönderdi~i görülmü~, ~am
beylerbeyi Husrev Pa~a'n~n izam~~suretiyle, buralar~~da ilhak olunmu~~ve muhafaza tertibat~~ al~nm~~t~r. Ertesi günü ise (12 zilhicce
940-24 haziran 1534) Siyavan kalesi hakimi Emir Bey Mahmudi'
(Mahmudlu Türk a~iretinden Emir Bey) bizzat kalenin anahtann~~
getirmi~~ve buras~~ile birlikte Ho~ab bölgesi de fetholunmu~tu. Müteakiben yine o civardaki müstahkem Iran kalelerinden Toprak-kale
al~nd~~(22 zilhicce=4 temmuz). Bunlardan ba~ ka, Kürdistan ümeras~ndan Nur Ali Bey, sahibi bulundu~u ve o zamana kadar Safevilere itaat eden Cerem (belki Ki~i'daki), Bidkâr (Bidgâr), Rusni,
Hal ve Tenuze kaleleri ile birlikte osmanl~~ hizmetine girmi~~ve buralar~~devlet-i osmaniyeye ilhak olunmu~ tu. Sadrazam bu fütuhat~~
mü~'ir arz~n~~ padi~aha Haydar ve Lutfi ad~nda bendegan~ndan iki
ki~i vas~tas~~ile gönderiyor (burada zikredilen Haydar'~ n daha sonra
vezir olan Haydar Pa~a olmas~~pek mümkün görünmemektedir),
ve bunlar~n ça~nigirlik hizmetine al~ nmas~n~~rica ediyordu. Görülüyor ki, rapor muhteviyat~, bizi yap~lan fetih ve vukûbulan ilhaklar~n seyrinden ad~m ad~m haberdar etmektedir.
Sadrazam~n üçüncü arz~~ (vesika V ) ~~o safer 941 'de
(21 a~ustos 1534) Tebriz'den vukubulmaktad~r. Kendisini Azerbaycan bölgesine hâkim ve Safevi devletinin büyük bir k~sm~n~~
tamamen Osmanl~~devletine tabi gören Ibrahim Pa~a, bu mufassal
raporunda, o zamana kadarki harekat~ n bir hulasas~n~, iltica ve
ilhaklan, geni~~m~ kyastaki idari ve askeri tâyinleri bildirmektedir.
Ba~ka bir yerde bulunmas~na ~imdiye kadar imkân has~l olmam~~~
bulunan bu malümat, bizi, serdar~n ald~~~~ ~ümullü terbir ve kararlardan haberdar etmektedir; evvela, Ulama Pa~a ile Dulkad~rlu beylerbe~isi Ahmed Pa~a'n~n, baz~~Iran kalelerinin ve ümeras~n~n itaatlerini kabul etmelerini ve Tebriz'de Musa Sultan ile (Ahsen-üttevarih kendisinden vezir Musa Sultan diye bahsetmektedir) küçük
bir çarp~~mada bulunmalar~n~~(25 muharrem 941=6 a~ustos 1534)
müteakip, serdar bütün beylerbeyileri ve ordu ile 26 muharrem
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(7 a~ustos) cuma günü bu ~ehre girmi~~ve 30 senedir muattal kald~~~n~~
bildirdi~i Sultan Hasan (Uzun Hasan) camiinde cuma namaz~~
k~lm~~t~~(baz~~ tarihler bu tarihi ~~muharrem gösteriyorlar ise de
do~ru olmad~~~~görülüyor. Esasen Celal - Zâde ve Bostan (Ferdi)
da tarih zikredilmemektedir.
~brahim Pa~a'~un mütemadiyen mektup ve adam göndererek
osmanl~lar taraf~ na celb etmek istedi~i kimselerden birisi "Gilân
padi~ah~" diye kaydetti~i Muzaffer Sultan idi. ~ah Tahmasb ile
dü~manl~k halinde bulunan ve osmanl~~ordusunun ~ran'a teveccühünü
haber al~nca Irak-~~Acemden Kazvin, Sultaniye, Tar~m ve Halhal
belde ve ülkelerini kendi hesab~ na, zapteden bu adam, sadrazam~n
adamlar~ ndan Hayreddin Çavu~~vas~tas~yle ~ah hakk~nda ve onun
Abdullah Hanla mücadelesine dair bir tak~m faydal~~malûmat veriyor,
kendisi de bizzat gelerek itaatini arz edece~ini bilcliriyordu. Serdar,
yine bu arzda, "Vilâyet-i Azerbaycan'a müteallik olan mevaz~~n
h~fz ve h~ raseti için dergah-1 muallâ cânibinden sancakbeyleri konulmak laz~ m ve mühim oldu~u" mülahazas~~ ile ~u tâyinleri yapt~~~n~~
yazmaktad~ r : Nahcivan sanca~~~700.000 akçe ile Ulama Pa~a'n~n
karde~ i Veli, Meraga sanca~~~600.000 akçe ile Ulama Pa~a ile birlikte gelen Veli Can, Serav ve Erbil sanca~~~600.000 ile ~ah Ali,
Azerbaycan memleketlerinden Ohkan C.A.(;- 31 ülkesi Safevilerden
osmanl~lara iltica etmi~~olan üveys Bey, Mihrani sanca~~~Zriki Bahaüddin, Vas~ tan sanca~~~Zahid Bey o~lu Seyyid Mehmed Bey,
Çölmir livas~~Kürdistan beylerinden Melek Bey, Selmas ~ehri (Medine-i Selmas) Nur Ali Bey, Said Çukur livas~~1.000.000 akçe ile,
bu defa itaatini arzeden, Hamza Sultan, Gümrü sanca~~~~eyhi Bey,
Rumiye livas~~ Gazi K~ ran Bey, Yarabad sanca~~~Gazi K~ran Bey
o~lu ~ah Mehmed Bey, Deryas sanca~~~Sar~m o~lu Kas~ m Bey,
Diyadinli sanca~~~emmi Bey, Çald~ ran sanca~~~300.000 akçe ile
Hac~~ Bey'e tevcih olunmu~~ve hepsi de, memleketlerini tasarruf
ve muhafaza etmek üzere, yerli yerine gönderilrni~tir. Tebriz ~ehrinin hassa-i humâyun ~ eklinde zaptolundu~unu, halen civardaki
Al~ nca kalesi ile Gö~ercinlik hisar~n~ n Husrev Pa~a ve Gazi K~ran
Bey taraflar~ndan al~ nmak üzere oldu~unu (Hasan Bey Rumlu'nun
Ahsen-üt-tevarihi'de Husrev Pa~a'n~n Al~ ncak kalesinin teshirine
memur edildi~ini bildirmektedir), Meraga sanca~~na merbut çok
müstahkem kalelerden "Saru Kazgan" kalesinin anahtarlar~n~n
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getirildi~ini kaydeden sadrazam, Irak-~~Acem taraflar~na yapt~~~~
ve ~ üphesiz ki bilâhare de nazari ve sembolik mahiyette kalm~~~
olacak bulunan tayin ve tevcihleri de ~u suretle saymaktad~r: Irak-~~
Acem beylerbeyli~i Bay~nd~ rlu'dan (Akkoyunlulardan) Murad Bey,
Hemedan livas~~ 900.000 akçe ile Ulug Bey Mirza, Kâ~an livas~~
600.000 akçe ile Bay~ nd~rlulardan di~er Murad Bey, Kum livas~~
500.000 ile Bay~nd~ rlulardan Süleyman Bey o~lu Ferruhzad Bey,
di~er baz~~livalar da Habil Bey o~lu Kabil Bey, Tur Ali Bey o~lu
Zeynel Bey, Dulkad~ ro~ullar~ ndan zeâmet tasarruf eden Songur
Bey'e tevcih olunmu~~ve bunlar da Irak-~~Acem'e gönderilmi~ti.
Ulama Pa~a'n~ n, Erbil civar~ nda bir da~a tahassün eden k~z~lba~lar
üzerine gönderildi~i (bu kay~ t muhakkak ki, menbalar~ n bildirdi~i
K~z~lcada~~üzerine giden hey'et-i seferiyyeyi i~aret etmektedir),
döndükten sonra onun da Murad Pa~a (Bay~nd~ rlu Murad Bey)
ile birlikte ~rak k~ t'as~ n~ n zapt~ na sevkedilece~ini bildiren
~brahim Pa~a, Tebriz'in k)1-4.S11 )1 .> oldu~unu, burada münasip bir
yerde kale in~as~ na ba~land~~~ n~~-ki Tabakat ül-Memalik'te zikr ve
~enb-i Gazan tesmiye edilen yer olsa gerektir- kaydetmekte ve en
nihayetinde, padi~ ah~n Erci~'e geldi~i zaman kendisine haber vermesini, onun bu k~~~~Diyarbekir'de geçirmesinin münasip olaca~~n~,
k~~~n Ba~dad hâkimi Mehmed Han'~ n (Tekelû) dehâlet etmedi~i
takdirde, bizzat kendisinin ona kar~~~hareket etmek istedi~ini yazmaktad~ r. ~brahim Pa~a, Bostan (Ferdi) da ve Menazilname'de
kaydedildi~i gibi, temmuz nihayetlerinde, henüz, padi~ah~n 1534.1535 k~~~n~~Diyarbekir'de geçirmesini uygun görmekte ve bu tavsiyeyi padi~ aha yapmaktad~ r. Bostan diyor ki, "hazret-i sahib k~ ran
Erci~~havâlisine hulül-i ikbal eyledikde ...hat~n-~~ zerrin-i padi~ahi
bunun üzerine karar bulmu~tu ki Irak-~~ Acem zapt olunduktan
sonra Diyarbekir'e var~p k~~lak idüb Irak-~~ Arab cânibi dahi feth
olunsayd~~ ..." Onun, sonradan fikrini nas~l de~i~tirdi~i ve padi~ah~~
acele davet etti~i di~er vesikalardan anla~~lmaktad~r.
~brahim Pa~a, re'sen bu kadar ~ ümullü kararlar almakta hakl~~
idi, ve kendini tamamen salâhiyettar görüyordu. Çünkü bu son
arz~n~~göndersdi~i s~ ralarda, padi~ah da Sivas civar~ na gelmi~~
Oldu~u halde, ona Kas~ mçay~r~~veya Karim-çay~r~~ kona~~ndan
(Nasuh Matraki'nin Mecmua-i menazil veya Beyan-~~menazil-i
sefer-i Irakeyn'inde Koyluhisar mukabelesindeki Sultan-Çemeni
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menzili ile Gümü~-Tekne menzili aras~nda ve Çeri-Ba~~~köyü kurbünde Azim-çay~n denilen bir yer vard~ r ki, bu fermanm yaz~ld~~~~
yer olabilir. Menazilnâmeye göre ise padi~ah bu tarihte Sivas'tan
ayr~ld~ktan sonraki Ku~çu-çay~r~~menzilinde Nasuh Matrakrnin
(Kazl~~gölü nam-~~ di~er Korucu Hasan menzilinde bulunmaktad~r)
salâhiyet-i vaslay~~mutazamm~n bir ferman gönderiyordu (vesika
VI. ~ , 2, 3). Evail-i safer sene ihdâ ve erba'in ve tis'amie" 1-26
a~ustos 1534) tarihli bu ferman Feridun Bey mün~aat~nda mevcut olmad~~~~ gibi di~er baz~~ yazma mün~aat mecmualar~nda
da yoktur. Padi~ah, belki baz~~dedi-kodular~n kula~~na kadar gelmesi sebebiyle ve muhtemelen sadrazam~n gördü~ü lüzum üzerine,
göndermek ihtiyac~m duydu~u bu fermanda, Ibrahim Pa~ a'y~,
ezcümle "Cenab-~~vezarat maab sadaret nisab devlet intisab saadetiktisab vas~ta-~~akd-ül-devlet-ülebediye rab~ ta-1 akd-ül-saadet alsermediye kayid-i cü~-ül-islam sahib-ül-izzvel-ihti~am el-sarim almazhar-~~avâtif allahu taalâ masdar-~~eltâf-i bi intiha...
~amsam
avatif-ül-mülk-ül-a'la mubariz-ül-devle ve'l-din ve'l-dünya kay~m
makam-~~saltanat serasker-i sami mertebet vezir-i azam-~~ cenab-~~
hilafet Ibrahim Pa~a adam allâhu taala..." olarak tavsif etmekte
ve "gerektir ki mü~arünileyh edam allâhu ikbale ile bile ko~ulan....
(ayn~~vesika 2 ve 3 )... kelam-~~dürer-i intitam~md~ r..." diye
salahiyetini geni~~bir ~ekilde bildirmekte idi.
Sadrazam ve seraskerin bu s~ ralarda Iran ümeras~ndan Mente~~
sultana gönderdi~i mektup da bu bak~mdan çok ~ayan-~~dikkattir
(vesika VII). Bizim menbalarm kaydetmedi~i, Ahsen-üt-tevarih'in
ise, ~ahin kendisini Azerbaycan müdafaas~na memur etmesi sebebiyle
bir yerde Mente~a Sultan olarak zikreyledi~i, bu adam, ~brahim
Pa~a'n~n kendisine gönderdi~i ve her halde bir suret olan bu mektuplardan ö~rendi~imize göre, Safevi devletinin o zamanki askeri ve
idari kadrosu içinde mühim bir ~ahsiyettir. Serdann ona birinci mektubu, Tebriz'in zapt~ mn bildirilmesi münasebetiyle yaz~ lm~~~olsa
gerektir. Mente~~Sultan~n da, di~er bir çoklar~~gibi, Osmanl~~devletine müzâhir ve belki de itaate haz~r bir halde bulundu~unu kendisine duyurmu~~olmas~ ndan memnuniyetini bildiren Serdar, padi~ah~n
da "asakir-i derya-misal ile diyar-~~ ~ark~~teveccüh-~~humayun"
eyledi~ini, geldi~i vakit Tebriz'i taht edinece~ini ve bu havaliyi"
"me'vay-i ehl-i islam" etmedikçe be~ka bir i~le me~gul olamayaca~~n~~
haber veriyor ve halen Horasan tara~lar~nda bulunan ~ah harekete
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getirerek Azerbaycan bölgesine gelmesini te'min eylemesini, yahut
da, onlara hücum ile "sebeb-i âsayi~-i bilâd ve ibâd olacak hususa
ikdam ve ihtimam" etmesini istiyordu. Bu takdirde, her iki dünyada
kazanaca~~~iyi nam ile bu taraftan elde edece~i at~fetler de, bittabi,
imâ olunuyordu.
Çok geçmeden bu f~rsat~ n zuhur etti~i, ~brahim Pa~a'n~n
rebiyül-evvel 941 (21 eylül 1534)'den sonraki günlerde padi~aha
gönderdi~i mektuptan (vesika VIII) ö~rendi~imize göre, ~ah Tahmasb'~n Meyane'ye kadar geldi~i anla~~lmaktad~ r. Onunla kar~~la~may~~ve çarp~~may~~çok istiyen Serdar, bundan fevkalade mahzuz
görünmekte ve eski fikrini de~i~ tirerek, padi~ah~n acele gelmesini
istemektedir. Sadrazam daha evelki bir arz~nda -ki, elimize geçmemi~~
olan ve Mehmed Çavu~~ile Ferruh Çavu~~vas~tas~~ile gönderildi~ini
aç~klad~~~~ve Menzilnâmede de t° rebiyülevvelde Erciye~'te padi~aha
vâs~l oldu~u i~aret olunan raporudur-, ~ahin Horasan'dan beri tarafa
do~ru geldi~ini bildirmi~~oldu~unu, bu defa askerleri ile daha yak~n
bir yere geldi~ini haber al~ nca kendisinin de "rebiyül-evvelde Tebriz
civar~ ndaki Saclabâcl'dan hareketle Aycan mahalline karargâ.h~n~~
kurdu~unu bildiriyor, to.000 ki~ilik bir kuvveti öncü olarak gönderdi~ini de ilave ettikten sonra" lain-i mezkûr bunca zamandan beri
kaç~ p uzak memleketlere gitmi~~iken elhamdulillah vel-rninne hazret-i sâhib-k~ran-i âlempenah~ n yümn-i himmetleriyle kendu aya~~yle
gelmi~tir in~aallah ...enva-~~ fetih müyesser ve mukadder olmu~~
ola" diyor, gayet sür'atle hareket edilerek dört be~~gün içinde muvasalât~~rica ediyordu. ~ u halde, bir az evvel gönderdi~i mektupta,
padi~ah~n Diyarbekir'de k~~lamas~~fikrinden vazgeçmi~, muhakkak
ki, bu hususta ~ah Tahmasb'~ n Azerbaycan'a do~ru geldi~i haberi
âmil olmu~ tu ki, bu suretle, asker aras~nda söylendi~ine yukar~da
i~aret etti~imiz "saha ~ah gerek" ~ayias~ na cevap verilmi~~olacakt~.
Nasuh Matraki, bu münasebetle, padi ~ah~n Erci~te bir nice gün ârâm
etti~ini ve seraskerden ulaklar gelince alâ tarik-ül-istical Tebriz
cânibine teveccüh etti~ini bildirmekte ve ~ u beyiti kaydeylemektedir:
Destgirim damen-i lutfundur hân~ m benim
Hasm-~~ bi insaf elinden al giribân~ m benim
Ger Süleyman-~~zamandan cum'a himmet olm~ ya
Ebter oldu defterim da~~ld~~ divân~m benim
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Ferruh Çavu~un döndü~ünü bildiren serdarm, padi~aha sonuncu mektubu Ibrahim pa~an~n kendi yaz~s~~iledir ve harekelidir (vesikaIX,E):
Içinde herhangi bir tarihi bulunmayan, fakat, 12-18 Rebiülevvel
(22-28 Eylül) aras~ nda yaz~ld~~~~muhakkak görülen bu mektubunda,
kendisinin üzerine yürüdü~ünü duyan ~ah Tahmasb'~ n döndü~ünü,
öncü olarak gönderdi~i kuvvetlere ~ahdan ba~ ka hangi kuvvetle
kar~~la~~rlarsa çarp~~malar~n~~ emretti~ini, e~er ~ah ise bizzat bulu~aca~~ m haber vermekte, biraz daha itimad-~~ nefse kavu~tu~u
anla~~lmaktad~ r: "Imdi benüm güzel sultanum.. ferman padi~ah~nd~r".
Bundan sonra, 20 rebiulevvelde Avcan'da iki ordu birle~mi~~
ve Ba~dad'a kadar olan hareket mü~tereken yap~lm~~t~ r, Ibrahim
Pa~a'n~ n bu mevzuda son mektubu yukar~da i~aret etti~imiz gibi
Mente~, Sultan'a yazd~~~~ikinci mektubudur (vesika X). Fakat
bu, Ba~dad dönü~ üne aittir ve maalesef noksand~r. Bu nüfuzlu
Iran Sultan~, öyle görülüyor ki, Osmanl~~Sadrazam~n~ n kendisinden
talep etti~i ~eyleri yerine getirmerni~, ancak, münasebetini de dostane
bir ~ ekilde idame etmekten geri kalmam~~t~r. Serasker, onun adam~n~~
kabul edip mektubunu ald~~~n~~bildirdi~i bu yaz~s~ nda -ki Ba~dad'tan
Tebriz'e hareket esnas~nda ve 1535 ilkbahar~nda yaz~lm~~~oldu~unu
zannediyoruz- Mente~~Sultan'~ n bu seferin "aceze ve mesâkine
taaddi"ye sebebiyet verdi~ini ileri sürerek ~ah ile bir sulh yap~lmas~~
hakk~ndaki mütalâas~n~, "Terfih-i ahval-i beraya" kaziyesini ileri
sürmesini bahis konusu etmekte "reayan~ n adem-i huzuruna bis
olur bizden bir yaz~~sad~r olmam~~t~ r" demekte ve bunun için delillerini say~ p dökmektedir. Diger taraftan, ~ark seferinin hakiki
sebebinin "Mahz-~~ gayret-i din ve hâkimiyet-i eshab-~~güz in, oldu~unu
belirten Ibrahim Pa~a, ~imdiye kadar gelen bir çok adil veya zalim
halife ve padi~ ahlar devrinde bu derece islâmiyet ~iar~n~n de~i~medi~ini, mescid ve medreselerin tahrip ve tatil olunmad~~~n~~ bildirmekte, Tebriz hâdisesinden sonra bu defa Van hâdisesinin mesuliyetinin de ~aha yüklenmesi lâz~ m geldi~ini iddia etmektedir. Filhakika, Kanuni'nin Ba~dad'ta bulundu~u s~rada art~k bir Osmanl~~
kalesi say~ labilecek olan, Van kalesi üzerine gelen ~ah Tahmasb
yemin ile muhaf~zlar~~ kaleden ç~karm~~~ve bunlar~~nâbak yere katlettirmi~ti. Bu olaylar~~vaki iddia ve ithamlara bir cevap olarak serdeden
sadrazam nihayet ~öyle demektedir: "E~er reayan~ n huzuru murad
olunsa ahid bozulmama~a ve yemin hilâf olmama~a sa'y ve cehd
olunurdu....". Sonundaki bir ka~~d~~ayr~lm~~~bulundu~u için ~imdilik
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muttali olamad~~~ m~ z bu mektubun bundan sonraki k~sm~~ da,
~üphesiz ki, kayde de~er malümat~~ ihtiva ediyordu. Ba~dad dönü~ ünde ve ikinci defa Tebriz'e gidilirken seraskerin ba~ka te~ebbüsleri
ve mektuplar~~ yok mu idi?
Herhalde, daha ba~ ka bu mevzu ile alâkadar vesikalar da
mevcut olmal~~ idi. ~imdilik elimize geçmemi~~bulunsa bile günün
birinde daha baz~~vesikalara desetres olmay~~ümid edebiliriz.
Biz, Ibrahim Pa~ a ile ilgili fakat bu mevzuun d~~~nda kalan
di~er vesikalar~~ burada bahis konusu etmiyecek, ancak onun iki
orijinal vesikas~~ile di~er bir enteresan vesikaya temas ile yetinece~iz.
Filhakika, bu sefer esnas~ nda Ibrahim Pa~a hazinesinden borç para
alanlar~ n, yani onunla birlikte bulunan bir k~s~m iimeran~ n isim ve
s~fatlar~ , o dervrin ve askeri cihaz~ndaki ~ahsiyetleri gösteren bir
liste oldukça enteresand~ r, ve birkaç kelime ile bundan bahsetmeye
de~er bir hususiyettedir.
~brahim Pa~a sefere ç~ karken Bostan'a göre baz~~ namdar Rumeli
Beylerini ve yarar kimseleri beraberinde alm~~t~. Daha evvel Macaristan'a ve Avrupa'ya kar~~~tertip ve tevcih edilen seferlerde bazan
sadrazam~n ayn~~zamanda Rumeli Beylerbeyli~ini de deruhte etti~i
malümdur. Halbuki ~ark seferi serdarl~~~ nda Rumeli Eyaleti Beylerbeyli~i yukar~da zikretti~imiz gibi, Yakup Pa~a uhdesinde idi.
Bu zat ve bütün eyalet kuvvetleri sefere i~tirak etmemi~~bulunmakla
beraber, ~brahim Pa~a, öyle anla~~l~ yor ki, güvendi~i bir k~s~m
~ öhretli Rumeli ümeras~ n~~Iran seferine götürmü~~ve Halep'te beraber bulundurmu~ tur ki, elimizdeki vesika (vesika XI) bunlardan mühim bir k~sm~n~~ bize tan~ tmakta ve o devrin baz~~ hususiyetleri
hakk~ nda bize bir fikir vermektedir. Evvela, kendilerine ~brahim
Pa~a hazineFinden ikraz yap~ lan ümera, Rumeli'deki bir k~s~m sancak
beyleri ve yine oradaki Alaybeyi, Suba~~, Zaim, Çavu~, Defter,
kethüdas~, veya kâtibi gibi kimselerdir. ~ kraz edilen yahut üzerlerinde
bakiye kalan para n~~flori ile !000 flori aras~ndad~ r. Bunun bir
frengi flori oldu~u tasrih edilmi~ tir. Frengi florisinin bu devirdelci
di~er paralarla, Macar alt~n~, duka ve akçe ile mukayesesi muhtac~~
tetkik bir keyfiyettir. Ancak 'o flori de o devirde küçümsenemiyecek
bir mebla~~oldu~u tasavvur edilebilir. Bu vesika da kaydedilen sancakbeyleri aras~ nda Alacahisar Beyi Kay~ t Bey (Çerkes), Vulçterin
Beyi ~skender Pa~a o~lu Ali Bey, sab~k Ni~bolu Beyi Zeynel Pa~a,
sab~ k Ohri Beyi Toygun Bey ve sab~ k Köstendil Beyi Ahmet A~a o~lu
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Mehmet Bey, k~smen vak'anüvis tadhlerimizden, k~smen de di~er
muas~r vesikalardan tan~d~~~m~z ümeradand~rlar. Filhldka, bu tarihten (941) üç be~~sene evvel ba~ ka maksatlarla tanzim edilen ve muhtelif livalar~n kimler uhdesinde bulunu~unu gösteren listeler de
-ki k~smen taraf~m~zdan ne~redilmektedir- bu isimlere raslanmaktad~r.
Toygun Pa~a'y~~bilâhare Budin Beylerbeyli~inde görmekteyiz. Mehmet
Bey ise, kuvvetle tahmin etti~ime ve yeni vas~l oldu~um bir kanaate
göre, Halep ve M~s~ r, Beylerbeyli~inde daha sonraki tarihlerde rashyaca~~m~z Dukagin zade Mehmet Pa~ad~r.
Bu listeden, Pa~a sanca~~~sa~~ve sol kol alay beylerini, Rumeli
Beylerbeyi meyan~ nda gösterilen Kas~m Bey o~ullar~, Acem
Kas~m Bey o~llar~, Bali Voyvoda o~ullar~, Yah~i Bey o~ullar~,
Davud Pa~a o~ullar~~gibi maruf ailelere mensup ~ahsiyetleri, bu
kadro içinde gördü~ümüz gibi muhtelif Rumeli ~ehirlerinde sakin
Anadolu Türk aristokrasisine mensup kimseleri buluyoruz. Mesela
Ergene'de (Uzunköprü) Dulkadirlû Pir Bende Bey, Ramazano~lu
Eylik bey gibi...Di~er taraftan bu listede Cündiler alaybeyinin
bulunmas~, bu te~kilat~ n bu devirde Rumeli kuvvetleri meyamnda,
müstakil askeri bir k~ta halinde bulundu~unu, cündilerin herhangi bir
sancakta zeamet tasarruf edebildiklerini göstermektedir.
Vakfiyelere gelince; Ibrahim Pa~a'n~n Kumkap~s~ndaki bir
camii~~ den bahseden Hadikat-ül cevami "Istanbul'da vafir hayrat~~
dahi vard~ r" der. Fakat tafsilat vermez. Gerçi, ölümünden sonra
hazineye intikal eden Istanbul'daki geni~~emlak elimizde bulunan
muhallefat defterlerinden malûm olmaktad~r. Fakat ~imdiye kadar
bir vakfiyyesi bilinmiyordu. Bu defa Topkap~~ar~ivinde Ibrahim pa~a
nam~na meydana ç~ kan iki vakfiye bu hususda yeni baz~~bilgiler
ortaya koymaktad~ r. Bunlardan biri, Ibrahim Pa~a'n~n, Mekke'de,
vekili ("Emin-ül sadaka-t-ül ~erife-t-ül sultaniyye-t-ül Hünkariyyet-ül Süleymaniye" diye tavsif edilen) ~erafeddin Mahmud Çelebi
Ibn-i Hüssam-ül Rumi marifetile sat~n ald~rarak muhtelif kimseler
için yapt~~~~vak~f mülkleri tesbit etmektedir. Tarihi 22. Muharrem.
939 (24. A~ustos. 1532) dir. Burada ismi geçenlerden biri IbnCerime 4.0 ip:- < >l namile maruf olan alim ~ehabeddin Ahmed bin-ül
Bedri-ül Mekki, di~eri Muhammed bin-i Mes'ud ül Edduvaddaridir. Muhtelif mahallerde muhtelif kimselerden sat~n al~nan ve biri
için 625 dinar verildi~i tasrih edilen mülkler kaydedilmi~tir. Ba-

462

M. TAYY~P GOKB~LG~N

~~nda "mektub-u ~ eri" denilen bu vesika, "El-~eyh el-imam elalim., el-muhakkik el-müdekkik.. el-ehafiz-ül mesned-ül muhaddisül umur.. Kad~ -ül guzât.. imam-ül necat-ül müfessirin kidvet-ül
büle~a ve, • lmuhaddisin... ~eyh me~ayieh-ül islam müfti-üllnâm
muharrir-ül kazaya vel-ahkâm... El-nazir-~~ fi ahkâm el ~eriyye...
naz~ r-el mescid-el haram... "olarak tavsif edilen" muhibb-ül din
Ahmed-ü Ebu-el Tayyib zahrul kure~i-ül ~afii.. taraf~ndan tescil
ve tasdik edilmi~~ve birçok maruf zevat ~ahit gösterilmi~tir.
Ayn~~zat~n imzasile tasdik edilmi~ , yine Ibrahim Pa~a taraf~ndan
verilen ve Mekke ~ erifi Ebu Nemi bin-i Berekât'a Mekke'de büyük
bir ev ile Merve yolunda ah~ap iki dükkân verildi~ine dair bir temliknâmeyi ayn~~ ar~ivde görmekteyiz ki, bunlar, Ibrahim Pa~a'n~n
Mekke ile yak~n alakas~n~~gösteren delillerdir.
Ikinci vakfiye; Ibrahim Pa~a'n~n -ki vakfiyede Ibrahim Pa~a
bin -i Yunus Bey denilmektedir.- "Evail-i evvel-i rabiin fi silhi ~uhur-u sene erbain ve tisamie" (1 o-2o Eylül ~~533) tarihli, yani Ibrahim
Pa~a'n~ n ~ark seferine ç~ kaca~~~s~ rada üzerinde Rumeli kazaskeri
Mevlana Muhammed bin-i Aliyyül Fenarrnin tasdiki bulunan,
divan kâtiplerinden Muhammed binMevlâna Kara üveys'in vekâlet-i
mutlakas~ yla tercüman Yunus Bey'i bin Abdülmenan ile mefahir-ül
ayandan el hüccac Ilyas bin-i hüdaverdi, el-Hüccac Ilyyas bin-i
H~z~ r, H~z~r bin-i Mustafa'n~n ~ ehadetlerile mülkü olan Ni~bolu
livas~ nda Yeniceköyde in~a ettirdi~i cami, ~ad~ rvan, dar-ül talim
için bu liva dahilinde Çernoy kazas~ nda ve Hezargrad nahiyesinde
be~~köyü vakfetti~ini göstermekte, bu be~~köyün isimleri (Yeniceköy,
Kayac~ k, Hasanlar, Sofular, Eynebekciler) hudutlar~~ vesairesi de
tafsil edilmektedir.
Ibrahim Pa~a'n~ n, vâsi mikyasta emlâkinin bulundu~u Filibe
civar~nda belki baz~~tesisleri ve evkaf~~vard~. Fakat idam~ndan sonra,
mallar~~hazine için zaptedildi~i s~ rada, bu tesisleri ortadan kalkm~~~
ve evkafi da münderis olmu~~bulunabilir.
Dikkati çeken bir nokta, dini maksatlar için veya mukaddes
say~ lan bir beldenin din adamlar~~için Ibrahim Pa~a'n~n bu hareketleri gayret ve te~ ebbüsleri, idbar~na yak~ n bir devreye, son zamanlar~na raslam~~~olmas~d~ r. Herkesin bildi~i ve bazen de söylemekten
çekinmedi~i dini mübalâts~zl~klar~n~n ihtimal, art~k padi~ah~n kendi
hakk~ ndaki tevecühünü azaltaca~~n~~veya gazab~ m tahrik edece~i

IBRAHIM PA~A'NIN ~RAK FÜTUHATI

463

endi~esimi, böyle arka arkaya tesisler ve te~ebbüsler yapmas~ nda
müessir ve âmil olmu~tu?
Zay~f da olsa böyle bir ihtimali onun ~ark seferinde "hadikat-ül
cevami müellifinin ifadesiyle" i~vayi ~eytani ile fesad-~~mader-zâdini fiile getirmesi„ itham~~ile telif ve tevhid etmeyi dü~ünmek Ibrahim
Pa~a'n~n nikbetinde ve idammda hakiki bir sebep ve amili bulmayayol açabilir.
Vesika I.
(Ba~vekâlet Ar~ivi, Fekete tasnifi, No: 121)
"Cenab-~~ celâlet-meab saadet-nisâb kâmbin ve kamyab1.31_,
r>2 J
Adi.) JX tuhaf-i tahiyyat-~~sâfiyat- ~~tayyibat-~~ihlas-nümun ve turaf-i teslimat-~~vafiyat-~~zakiyat-~~ihtisasfürun ki mahz-~~muhabbetten fay~z ve lâyih olur kavafil-i dua ve
revahil-i senâ bine müstehak ve mühteda olunduktan sonra maruz-~~
zamir-münir-i tenvir oldur ki hâliya ol cenab-~~izzt-meabdan kitab-~~
~erif irsal buyurulub mazmun-~~ dürer-bar~nda Musul'da cemiyet
eylemesi emrolunup ve yukaru K~z~lba~~ahvali ve evza~~ve keyfiyeti
nenün üzerine idü'~i s~hhati üzere ilâm olunmas~~buyurulmu~~ilm-i
~erifine mahfi buyurulm~ya ki ~ah-~~Gümrah Herat ~ehrinde olma~la
mabeyni üç dört ayl~k mesafe olma~la ne keyfiyet üzerine idü~i
sahih haber al~nmas~~ mü~kildir hattâ Tebriz'de oturan Musa
lain ki ~ah'~n kayn~d~r anlar dahi sahih haber alma~a âciz imi~~
ve tüccar tayifesi Ka~an'dan ve Tebriz'den ve sayir ol diyardan
müdam âdem gelmekden hali de~ildir. Anlar dahi sahih habere vak~f
olmama~la haber viremezler bir gün bir haber gelür yar~ndas~~gelen
habere muvaf~k de~ildir malüm-~~~er;fdir ki gay~p olan askerün eracif
haberi ço~~olur sahih haber olmay~cak ve yahut bir haber tevatür
bulmay~nca arz eyleme~e cür'et idimeziz gerçe evvel emirde Sem'an
ve Tamgan câniblerinde karavullar~~ bulu~ub cenk olub K~z~lba~~
ma~lüp olup Hüseyin Han ve Abdullah Han ve nice melâin içün
dü~ dü deyu haber virdiler oldahi tevatür bulmam~~d~r ve Ubeyd
Han ~ah-~~Gümrah ile mukabil olmayub anlar anaru Merv ~ehrine
ab-~~Amu cânibine çekilüp ve ~ah Herat ~ehrinde imi~~Kum'da
k~~ lasa deyu haber virirler amma Gec-ba~~havfinden Herat ~ehrini
b~ra~ub gidemez dirler Kum'a geldü~i me~er otuz günden berüde
ola otuz günden anaru gelmi~~de~ildir ~öyle ki Kum'a gelmi~~olsa
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irsal eyledügümüz âdemlerümüz gelüb ve her cânibden sahih haber
gelmek mukarrer idi bizüm gece ve gündüz cehd ve ikdam~m~z sahih
haber almakd~r vak~a ba'id olmagla sahih haber al~nmaz ve olur
olmaz haberi dahi arz idemeziz serhad beglerinin mektubu gelür
ana binaen arz olunub ve mektuplar~~dahi ayn~~ile irsal olunur ve
Delü Mente~~içün kendü eceli ile fevt olmu~~deyü sahih haber virirler
haliya ~ark diyar~mn ahvali ve ahban budur ki izz ü huzurunuza
arz olundu ve Bagdad ahvali tefahhus buyurulur ise içinde olan
Mehmed Han üç dört y~ll~k zahire tedarik idüb etraf~nda olan a'râb
ile adaveti olub nefs-i Bagdad'da oturuyor ~imdilik zâhiren berü
cânibe meyli yokdur ve ne keyfiyet üzerine idügi dahi ~ay'i olmaz
Musul Begi Seyyid Ahmed Bey dahi Bagdad beginin berü cânibe
meyli vard~r deyü itikad eylemez ve evzâ'i nicedir deyü sahih haber
dahi al~nmaz Bagdad tarafindan dil alas~z deyü Seyyid Ahmed Beye
ve Hudavendigar hazretlerinin dirligin tasarruf ider Hüseyin
nam araba tenbih olunmu~tu mezkûr arab okunan.
Bü~ra ile bir mikdar âdem C,il; Kerkük taraf~na gönderüb baz~~
k~z~lba~~kar~u ç~kub bunlar ile cenk eyleyüb arab k~z~lba~~~basub
k~rub bir neferi diri alub bu hay~rhah~n~za gönderüb Ulama
Beye intisab-~~sab~kas~~olub ve Velican Agan~n taallûku beklü
olmagin yolda al~komu~lar hâliyâ getürdülüb Velican A~a bendenüzle
irsal olundu oldahi Bagdad beginin sahih keyfiyet-1 ahvaline vak~f
de~ildir devlet ve saadetle serdar ser-asker-i samimertebet hazretlerinin azimeti beni cânibe olduktan sonra ürniddir ki her ne kasdolunur ise Hak tealân~n inayeti ile husulü müyesser olur heman
ol cenab-~~izzet-meâbdan umulan budur ki teenni üzerine olub serdar ser-asker hazretleri devlet ve saadetle mahruse-i Haleb'de karar
buyurub emr-i ~erif mucibince bu bendenüz Musul'a varub cemiyet
eyleyüb Bagdad cânibine tecessüs ettirüb Mehmed Han'~n keyfiyeti
nenün üzerinedir fikir ve feraseti ve evza'~~nicedir ve ~ah-~~Gümrah
Kum'a gelmi~~midir, hareketi ve teveccühü nedir malûm idinüb
dahi hakipây-i saadetlerine vukuu üzere arz olunub ana göre tedarik
oluna devlet maslahat~n~n olmas~~ol cenab-~~izzet-meâba malûmdur
amma teenni evli fehm olunur baki hazretinize ne demek laz~md~r
heman ömr-ü-devlet ve saadet-i la-yezali bad bi-rabbal-'ibad
"an muhibb-i muhlis Süleyman al-fakir i:::4.1 2441.0 u421:444- L50)
ve Bagdad kalesini ziyade sa'ab kale dirler Padi~ah-1 alempenah
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devletinde ve sultanum serdar ser - asker hazretlerinin himmet - i
aliyeleriyle amanl~ k üzere fethi müyesser olur ise fihâ ve illa cebehanede kürek ve kazma azd~r üç dört bin kazma ve üç dört bin kürek
tedarik olunmas~na inâyet oluna
4,7

Vesika II.
(Ba~vekâlet Ar~ivi, Fekete tasnifi No. 129)
Sultan~m hazretlerinin hakipay-i murad-bah~lerine ki sürme-i dide-i
ehl-i beyteyndir maruz-~~ bende-i hakir-i hakisar oldur ki diyar-~~
acem ve vilayet-i Ba~dad'~n tefahhus-1 ahban ve tecessüs-i ahvali
içün kasaba-i Tedmür
nâyibine hükm-i ~erif irsal buyurulub
nâyib-i mezkûr
jP 1.)::-:•4 bu cânibe .dem gönderib
vas~ l oldukda Ba~dad'a tecessüs içün varan âdemler gelüb ~öyle
Ham eylediler ki serhayl-i ciinud-1 melain ~ehzade Tahmasb'~n
,=-4-44rb 0.51,A—t üzerine bundan akdem Horasan cânibinden Tatar

cemaati guluv idüb Irak-~~ Acem serhaddinde Damgan

AL

dimekle maruf mevzie gelicek serdar-~~tâyife-i zulema mezkûr ~ehzade
olanca asker-i mahzuliyle varub mukabil olub mâbeynlerinde filcümle
cenk ve cidal vaki oldukdan sonra onlar kendü vilayetlerine
müteveccih olub k~zilba~-1 bedâyin dahi kendü vilayetlerine ric'at
idüb haliya sükûnleri
mukarrer olub hareketleri malt~m
de~ildir ve Ba~dad memleketi hâkimi olan Mehmed Han lainin
illa gayet bu cânible adaved eksik olmayub amma haliya sâyile
ve mütereddidin ecli içün filcümle sulhi olub mabeynde
rencberler i~ler olmu~dur ve Ibrahim Pa~a hazretlerinin saadetle
teveccühü Ba~dad cânibinedir deyü Mehmed Han-1 mezkiir lain
istima' idüb bu husustan hayli peri~an hal olub tevehhümden hali
olmadu~un bu cânibde ~ayi olan ahbar vukuu üzere arzolundu
baki ferman sultan~m hazretlerinin re'y-i cihan aralar~na müfevvaz
ve manutdur
az'af al-ibâd al-fakir
Kaytmi~~
Belleten C. XXI. 30
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Vesika III.
(Topkap~~ saray~~Ar~ivi, No: 11997)
"Sultan-~~cihangir ve hazret-i sahib-k~ ran-1 alempenah~n dergah-1
saadet-destkahlan turab~ na yüz sürüb arz-~~bende-i zerre-mikdar budur ki haliya bu bende-i haldsalan taraf~ndan emr-i isti'lâm buyurulur ise bu ramazan-~~mubarekin yirmi ikinci günü mahruse-i Haleb'den kalk~ lup Diyarbekir câniblerine teveccüh olundu K~z~lba~-~~
evba~~tâyifesi bu k~~~Horasan taraflar~nda oldu~u haberleri ahnub
diyar-~~ ~ark haliya halidir dirler etraf ve cevânibde olan ümera-i
Kürdistan ki kadimden ol tarafa tâbiler idi bu bendelerine âdemleri
ve haberleri vârid olub külliyyen sahib-k~ ran-1 alempenah hazretlerinin atebe-i ulyalar~na izhar-~~sadakat ve ihlas idüb tabi olmu~lard~r ve Geylân ve ~irvan cânibleri dahi arz-~~ubûdiyyet ve ihlas
itmektedir .; /1 LUIW1 hazret-i sahib-k~ ran-1 âlempenah devletinde enva-~~fütuhat-~~ilahi yüz göstermi~~ola ol cevânibden istimâ'
olunan ahbâra nihayet yokdur amma dergah-1 alempenah câniblerine külli fetihler ve haberler olmay~ nca südde-i saadet - bah~e
arz olunmaz aduvv taraflar~n~n dahi s~ hhati ile haberleri varid
olma~a Kürdistan beyleri kullar~ nuzun yarar ademleri gitmi~dir
N/and olduklar~nda atebe-i ulyâya arz olunur. Hazret-i sahib-k~ ran-1 alempenah dahi saadet ve ikbal ile
mubârek zilkade g~~rresinde Anadolu câniblerine teveccüh-i humayun
buyursalar münasiptir cümle be~lerbe~iler kullar~na bendeleri
taraf~ndan çavu~lar gönderilüb askerleriyle Diyarbekir taraflar~na
yürüyesiz deyû tenbih olunmu~dur Hazret-i sahib-k~ran-1 âlempenâh dahi devlet ile âheste âheste azm-i humâyun buyurulma~a
inayet oluna gerû ne veçhile münasip ise a'dâ taraflar~n~n evza' ve
eraline göre alâ veçh-il-ittisal bu kullar~~südde-i seniyye gubanna
arz olunur ol yak~t ana göre amel buyurula baki emr - ü - ferman
dergah-1 saâdet destkah~nd~r.
az'af al-ibad Ibrahim al-fakir

Vesika IV.
(Topkap~~ saray~~ Ar~ivi, No: E. 4080)
Hazret-i sahib-k~ran-1 alempenah~n dergah-i saadet destkahlan k~ beline
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arz-1 bende-i haksar ve zerre- rrukdar budur ki mukaddema emr-i
ce111-111-kadr-i kiti-stâni bine Diyarbekir'e gelinüb ta ba'ade an
feth-i âyât-~~ilahi-i karin-han-~~hakani ve kuvvet-i kahire-i hazret-i
sahib-lurani rekin-i âmal vaki' olub kale-i Bitlis tevâbi ve levahsk~~
ile muzafat-~~ekalim-i mahmiye-i padi~ahiden oldu~u hak-i asitân-4
semi-yyülmekana arz ve inbâ olundukdan sonra tâyife-i k~z~lba~-~~
evba~-~~dalâlet-ma'az ki salt satvet-i memalik-stan-~~Padi~ahiden
kulûb-~~ma~lûplarma kemal-i deh~et ve ha~yet müstevli olma~la
~ah-1 gümrah-~~dalâlet-penahlar~~diyar-~~Horasan'~~makarr ve grizgâh idinmekle memalik-i mahrûse hududuna karib olan k~laa etbâ
~eya-~~hezimet-ittibâ' koyub herbirinin hasânet ve metanetine itimad itmi~di adu'y-~~griz-huyun hasb-i hale ~ttila'~n geldikde Hak
subhanehu ve taalân~n uluvv-~~inayetine iltica ve gevher-i deryay-~~
J1,0
dâyet-nigani hâtem-i risalet-i server-i kayinat~n 4451.4 4:10 411
mu'cizat-~~saadet-simatlar~na ittikâ idüb ç~har-~~yar-1 büzürkvar
ile evliya-ullah-~~keramet-~iarm ruh-~~pür fütuhlar~ndan istiânet
ve istimdad itmekle hazret-i sahib-k~ran-1 zafer-karin ~ah-1 hilafet
mekân ve saadet-mekinin ~ahbaz-~~himmet-hürna pervazlarm refik-i
~efik idinüb diyar-~~ ~ark istihlas~na azimet olundukda Azerbaycan
eyaleti beylerbe~ilik tarikiyle hazret-i sahib-k~ran-1 alempenahm
kullar~ndan birisine ihsan olunmak vech ve münasib görüldü~üne
binâen Azerbaycan Beylerbe~li~i Ulama Pa~a bendelerine tevcih
olunub umumen ümera-i Kürdistan ile ve bir m~kdar bendegan-~~
dergah-1 feth-a~iyan ile Tebriz câniblerine irsal olunub bu kullar~~
dahi gerû ecnad-~~nusret-mutad ile Amid'den ç~kub diyar-~~ ~ark ile
memâlik-i mahmiye-i hakani hududuna karib olan baz~~hisarlar~n
tayife-i evba'~-i dalalet-ir~ad ellerinde olub me'vay-i fitne ve fesad
idi ol kaleler •dahi sâyir husûn-i atebe-i gerdûn k~sm~na munzam
k~l~nmak içün üzerlerine teveccüh olundukda bende-i kemineleri
bu sefer-i ferhunde-âsâr ve fütuh-~~etvâra azimet eyleyüb mahmiye-i
Haleb'e vusul bulal~dan ila yevmenâ hâzâ mezkür olan hisarlar~n
fetih ve istihlas~na müteallik ahvale müba~erette olub ahsen-i vecihle
feth olunmalar~~bab~nda enva-~~tedârikler olunmu~du Hazret-i
sahib-k~ran-1 alempenahm halle4dallahu saltanatuhu himmet-i meymenet-~iarlanyle hay~r du'ay-~~saadet-asarlar~~ki her zamanda bu
kullar~n~n husul-i muradat~na yâr ve hemrâh olagelmi~dir bu def'a
dahi ~a'~a'a-i afitab-~~himmet-i humayunlar~~ nur-~~mihr-i 'Mem-
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efruz gibi derece-i vuzuhda lâmi' ve sâti' olub dü~man-~~ bi-dini ve
fitne-sâz ve 'aduy-~~ fesad-âyini ve ilhad-~~ hemrâz ellerinde olan
k~lâ'dan kal'a-i Adilcevaz ki mahall-i mümteniul-hulûlde h~sn-~~hasin
olub metanet ve hasânet ile me~hur ve mümtazd~r anda sakin olan
tâyife-i e~râr hücum-~~ asâkir-i zafer-meâsire tehammül idemeyüb
bizzaruri firar idicek kadimden chl-i sünnet ve cemaatten olan ahâli-i
müslimin ile reayay-~~ nasaras~~atebe-i ulyâya ~eref-i itâat ve ink~yad
eyleyüb kal'a miftah~~ kulunuza gelüb vas~l olub Hak subhanehu
ve taala hazretlerinin uluvv-~~inâyeti ve mefhar-i kayinat~n sümüvv-i
mu'cizat~~ve evliyaullah-~~kerâmet-intibahm mukarenet-i himem-i
ervah-~~zafer-iftitahlar~~ve hazret-i sahib-k~ran-1 ki~ver-sitâmn ‘ILL•
dt,JUI; murafakat-i uluvv-i himmet-i asüman-fesahatleri ile kal'a-i
mezbure ve ana tabi olan kal'a-i Bayezid ve Erci~~nam kal'alar
feth olunub cümle-i muzafat ve mülhakat~~ ve tevâbi ve levâhiki
ile eyâdi-i ibâd-i südde-i zafer-mutadda mazbut ve müsahhar vaki
oldu tegayyürat-1 ârâ-i faside-i mülâhide sebebi ile muattal ve hali
olan cevâmi ve mesâcidde ehl-i sünnet ve cemaat âyini üzere ezan
okunub ikamet-i salat-1 mefruza ve mesnune olunub ve câmiinde
cuma günü hazret-i sahib-kiran-1 saadet-karinin ism-i ~eriflerine
k~ raat-i hutbe olunub çihâr-yâr-i kiram ile sahâbe-i '~za dbi;
alâniyyen yâd olun~ cak anda mevcud olan ehl-i islam ve iman
hazret-i melek-dehana izze ~anehu hamd ve senâlar eyleyüb padi~ah-1
cihanpenah~ n halledallahu mülkehu lika-i devlet ve saadetleri ve hulûvv
u ha~ met ve celâletleri dergah-1 biniyâza niyâz ile tazarrular eylemi~ler
411 j '53.£441- perde-i gaybde mestur olan fütuhat-~~nâdiretül vuku' bu
def'a zuhur idüb kal'a-i mezbûre muzafat-1
memâlik-i mahd~seden vaki oldu asakir-i mansure içinde ~enlikler ve ~adilikler
eyleyüb nevbet-i husrevâni çal~ nub cümle-i asâkir feth-i âsâr ile
hazret-i sahib-k~ ran-1 rub-'u meskûnun devam-1 saltanat ve bekay-~~
saadet-peyvendleri içün dualar olundu mah-~~mübarek-i zilhiccenin
on birinci günü Han-~~ Suvarik
456:- dimekle maruf mahalle gelindikde tayife-i ev134-1 fitne-fa~~zapt~nda olan muzzamat-~~
k~la-1 sema-irtifa~ ndan Van kal'as~~ ki me~ahir-i husiin-~~âcâmdan
olub teravüt-i eyyâmdan ila hazeran hasânet-i erkân ile me~hur
idi onun dahi feth ve istih141 hususunda ~ah-1 gümrah tarafindan
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kal'a hakimi olana envâ'-~~ meva'id ve istimâlât ile bu cânibden
mektuplar gönderilüb hüsn-i tedbir olunmu~du hidâyet-i rabbani
ve inâyet-i samedâni karin-hâli olub âsitâne-i izzet-i~tibâh taraf~na
meyl-i külli eyleyüb kal'a-i mezbûreyi ve ana tabi olan ve A.mük
~-bAT nam kal'ay~~ atebe-i ulyâya teslim eyleyüb miftahlar~n
göndermi~~gelüb bu kullar~ na vas~l olub veçh-i mesfur üzere zikrolunan k~lâ'~n ahvali görülüb zapt olunma~çün ~am be~lerbe~isi
Husrev bendeleri gönderilüb hakim-i mezbur kal'adan ç~kub hazret-i
sahib-k~ran-1 alem-penahm kullar~~ girüb zapt eylediler anda dahi
âyin-i erbab-~~islam üzere mesacid ve meâbidinde evkat-~~hamsede
ezan okunub ve câmiinde cuma namaz~~ k~l~nub hazret-i padi~ah-1
zafer-penah~n hallede mülkehu ism-i ~eriflerine hutbe okunub cumhur-~~müminin ile ezdiyad-~~devlet-i sahib-k~râni ve imtidad-~~ha~met
ve azarnet-i kiti-stâni içün hay~r dualar eylemi~ler bu feth-i azimülkadr içün dahi cumhur-~~'uzlet-i zafer-simit ile ~enlikler eyleyüb
alempenah~ n
tabel-hâne-i husrevâni çal~ nub hazret-i
bekay-~~ saltanat ve hilâfetleri duas~ na i~tigal olundu mah-~~ mesdimekle me~hur hisar-~~
furun on ikinci günü Siyavan LJ
senk-bünyan ki oldahi tâyife-i e~rar~n k~la-~~ namdar~ndan olub
melaz-~~fesede-i ba~iyye ve melce-i melâhide-i da~lyye iken mahsur
olan kürüh-~~ hezimet-sükün hücum-~~asker-i zafer-encâmdan terk-i
evtân ve mekam eyleyüb perakende olmu~lar kal'a hakirni olan
Emir Bey Mahmudi hâk-i asitan-~~saadet-ni~ana yüz sürmek ümidiyle
kal'as~n~n m~ftah~n getürüb h~sar-~~ mezbur ile Ho~ab
nâm ülke dahi eyadi-i bendegan-~~ dergah-1 zafer-mebadide mazbut
olub teshir olundu ve mezbur kal'adan gayri tâyife-i gümrah-~~ hezimetpenahm husun-~~aliyesinden Toprak-kale nâm hisar ki oldahi me~hur-~~
âfak olan husün-~~ muteberesinden idi anda mütehass~n olan gürüh-~~
~akavel-~ükülu baz~~asakir-i müslimin mahsur etmi~ler idi anda dahi
inâyet-i bi-nihayet-i hak izze ~anehü karin-hal-i asakir-i zafersahib-kira= dt,J14.W1
ittisal vald'olub hazret-i
yümn-i himmet-i saâdet-menzeletleri berekat~ndan kal'a-i mezbûre
dahi feth olunub mah-~~mesfurun [Zilhicce 946] yirmi ikinci günü
Bingol LIS-

nâm mevzi'de miftah~~gelüb meftuh ve müsehhar

vâk~' oldu kW J 43J-1-~-4-1

mezbure sedd-i sedid-i vilayet
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ve fithakika kilid-i ma'mure-i memleket olub her birinin fethi
zamanda bezl-i haraci ve emval ve sarf-~~âsâkir ve ibtal-i rical ile
bi-cehd mutasavver ve me'rnül iken hazret-i sahib-k~ran-1 alempenah~n nam-~~humayun-~~devlet-nasr-~~makrunlar~nda tarik-i sUhület ve asani bine dâire-i zapta gelüb feth olundu ve bunlardan
gayri ~imdiye de~in k~z~lba~-~~evba~a mütabaat iden Kürdistan
kal'alar~ndan cerem ry'r ve Bidgar l5
ve Ru~ni Ls:-)..) ve Hal
j"- ve Temize oi
nâm kal'alar~n sahibi olan Nur Ali Bey cümle-i bendegan-~~dergah-~~saadet-destkah silkine münselik olmu~dur.
J£P 43M2z,; ümid olunan budur ki bu hususlar zamime-i
fütuhat-~~külliyye olma~la medar-~~ba~y ü ilhad olan mevaz~'-~~mevalu'-~~ ~erayi'-i saadet-menâfi' vaki' olub nice iklimler ve memleketler
dahi ibad-~~'atehe-i alem-penaha müsahhar olmu~~ola öyle olsa bu
fiituhat-~~meserret-gayat~~hak-i"âsitan-~~ feth-a~iyana inb itmekçün
rafi'-i r~ka'a-i ubüdiyyet-~i'ar dergah-1 alempeanha kullar~ndan Haydar ve Lûtfi bendeleri irsal olunub mezburân kullar~~südde-i saadetbah~de çâ~nigirlik hizmetine vech görülüb gubar-~~atebe-i samiyeye
arz olundu baki emr ve fermân dergah-1 saadet-penah~nd~r az'af
al4bad ~brahim el-fakir
J. 1,1J1

Vesika V.
(Topkap~~Ar~ivi E. 4080/2)
Hazret-i sahib-k~ran-1 rüy-~~zemin ve ~ah-1 hilafet-mekan ve saadet
karirlin dergah-1 alempenahlar~~kibeline maruz-1 bende-i - zerre m~kdar budur ki mukaddeemâ ferman-~~ laz~mül-iz'an-~~padi~ahi
muktezas~nca bu a'bd-i hakisarlar~~inâyetullah ile celle ve izze diyar-~~~ark istihlas~na memur olunmu~du mahmiy-i Haleb'e gelindikde
hudud-~~Azerbaycan'a müteallik olan kal'alar ki mernalik-i mahrniye-i husrevni ile ekalim-i aduy-~~griz-cûy aras~nda sedd-i sedid-i
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kal'alar tevâbi ve-levahikleri ile ~neftuh ve müsahhar olub asâldr-i
zafer-meâsir-i padi~ahiden bir ferd telef olmayub tarik-i sühulet
ve asani bine dâyire-i zapta getürülüb her birinin ahvâli tedarik
olunmak içün ~am beylerbegisi Husrev kullar~~gönderilüb mecmutsi
zapt olunub diyarlar ve kethudâlar ve sâyir müstahf~zlar konulub
ol diyarlar sâyir muzafat-~~ekalim-i mahmiyyeden k~l~ndug~~bundan
akdem
ubildiyyet-~iar yaz~lub gubar-~~asitan-~~felek- a~iyana arz
ve inhâ olunmu~du hazret-i sahib-k~ran-1 rub'u meskûnun ferman-~~
~erifleri ve izn-i alileri sudûn ile bendelerine ki ahval-i asakir-i nusretmeâsirde inâyet olunan ruhsat ve iltifat-~~hümâyuna bunâen çünki
ferman-~~cihan-muta-~~hakani bine diyar-~~ ~ark fethine azimet olunub
gerû mübarizin-i din ile hudud-~~Azerbaycan'a dühûl olunub hazret-i
sahib-k~ran-1 memalik-stan dahi le~ker-i fravan-~~ehl-i iman ile kal' ve
kam'-~~aday-~~bed-kümâna teveccüh-i âli buyurdular lâbüd gulgule-i
sipah-~~husrevâni ve debdebe-i cüyû~-i hayret-i sahib-k~râniden
tâyife-i hâyife-i k~z~lba~-~~evba~~n kulf~b-~~dalâlet mashublarma
havf ve heras-~~bi-k~yas müstevli olmagla sademat-~~kahr-i ayat-~~
padi~ahiden diyar-~~Horasan'~~makar ve grizkâh idinüb hudud-~~
Azerbaycan'a mürde-i ~eyatin-ayinden bir m~kdar asker koyub
zann-~~bat~l ve tedbir-i kasidi muktezas~nca sedd-i sügur ve bend-i
u
hudud mülâhaza idüb medine-i Tebriz ki' adûy-~~
bidini ve hûnrizin tahtkah~d~r. Musa Sultan dimekle mârûf müfsid-i fesad-~i'ar ile birnice bin melâhide-i muhad - asar koyub kendusi
Horasan taraflar~na çekilmi~di lâbüd memleket-i ~rak ve Azerbaycan
eyadi-i berekât-i hazret-i sahib-k~ran-1 saadet-ni~anda mazbut ve
müsahhar olmak lazime-i gayret ve hamiyyet ve dindari oldu~u ecilden
Azerbaycan beylerbegisi Ulama Pa~a ile Dulkad~rlu beylerbeg-isi , Ahmed kullan bir m~kdar asker ile karavul tarikiyle ilerû Tebriz câniblerine gönderilüp bu bendeleri dahi hazret-i Hakk~n 'uluvv-i inâyetbah~leriyle server-i kayinat~n sümüvv-i mu'cizat-~~saadet-smatlar~~ ve
çâr yar-~~hidayet-ayat~n kerâmat-~~ervah-~~felah-gayatlan ile hazret-i
sahib-ki:kan-1 rub'u meskûnun yümn-i himmet-'ulyalarn:la dayanub
asker-i fütûh-peyker ile Tebriz ~ehrine azimet eyleyüb bu esnâda
k~z~lba~-~~evba~a müteallik baz~~ümeras~~ve begleri gelüb mütabaat
eyleyüb ve baz~~karalann dahi sahibleri itaat eyleyüb 'atebe-i 'ulyamn
sâyir kullar~~silkine münselik oldular mah-~~muharrem-ülharâm~n
yirmi be~inci günü cümle-i asâkir-i zafer-mesa'sir ile mahmiye-i
Tebrize gelinüb mezkûr Musa Sultan nam müfsid ki tevabi-i dalâlet-
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münafik~~ ile ol diyarlar~n h~fz~na mütekeffil olub ~ah-1 gümrah-~~ dalaletfercam tarafindan kayim-mekam idi hücum-~~asker-i zafer-rüsûma
mütehammil olmayub dâhil-i medine-i Tebriz'de bir m~kdar mü~ârünileyh Ulama Pa~a kullanyla cidal ve cenke a~az idüb asker-i mansûr
mecal virmeyüb güriih-~~melâhideyi tu'ma-i
eyleyüb k~l~cdan geçürdüler bakisi firar ihtiyar eyleyüb peri~an ve grizân oldular
hazret-i sahib-k~ran-1 rub'u meskiinun himmet-i 'ulyalar~~berekat~nda medine-i Tebriz tevâbi' ve levahila ve cümle muzâfât ve mülhakatiyle meftuh ve müsahhar olub zaptolundu mah-~~mesfurun
yirmi alt~nc~~günü ki yevm-i cumad~r be~lerbe~iler kullar~~ve ümera
bendeleri ile bilcümle âmme-i asker-i nusret-eser ile Sultan Hasan
camii dimekle ma'ruf câmi'e var~lub yirmi otuz y~ldan berü cuma
namaz~~ k~l~nmayub muattal ve mesdûd olan camiler açd~ r~lub cumhur-i müminin ve gürûh-~~muvahhidin ile sünen-i seniyye-i Seyyidülmürselin üzere cuma namaz~~ k~l~nub sinin-i sab~kadan
hazel-hin mehâfil ve menâbirde mensi ve metrtik olan medâyih-i
sahabe-i büzürgvar
45.^.?-1 j1A3
alâniyyen tekrar ve
tezkâr olunub hazret-i sahib-k~ran-1 rub'u meski~nun

j1"; ism-i ~eri~lerine hutbe okunacak kulûb-~~ehl-i imâna
nusret-i taze ve firsat-i bi-endaze müstevli olub âmme-i
ehl-i iman imtidad-~~ ha~met ve devlet-i cihanbani ve ezdiyad-~~
saltanat ve hilafet-i ki~versitâni içün enva'-~~dualar eylediler
(55-11 js.411 me'muldür ki dergah-~~murad - penah-~~ sübhanide
hayyiz-~~kabulde vaki olmu~~ola ve Geylân ve ~irvan padi~ahlar~~
ki kadimden ~ah-1 gümrâh asitânesine serfürû idüb ana tabi olmu~lar
idi lakin cibilllet ve hilkatleri diyânet ve islam üzerine olub sab~kda
mektuplar~~gelmi~di bendeleri berü câniblere azimet ideliden def'atla mektuplar gönderilüb hazret-i sahib-k~ ran-1 alempenah devletinde mezburlar luz~lba~-~~ evba~dan bilkülliyye Kigerdan olub
âsitâne-i adalet-a~iyana muhlis olmu~lard~r Geylân padi~ah~~ Muzaffer Sultan ki ~ah-~~ gümrâh ile nev'en karabeti dahi var iken
temam anlar ile adavet üzere olub cüyû~-~~islam-1 zafer-fercam~n
bu cânibe hücum-~~nasr-rüsümlar~~vaki' olal~dan kendi.' semtlerinde
Irak-~~ acemden Kazvin ve Sultaniyye ve Tar~m r_Ao ve Halhal
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IBRAHIM PA~A'NIN ~RAK FÜTUHATI

473

fercamdan ol canibleri kal' ve kam' eylemi~dir dergah-1 felek-i~tibâh taraf~ na musammem olan ihlas ve sadakati üzere bu
cânibden Hayreddin nâm çavu~~kullar~~gönderilmi~di vard~kda
'atebe-i alempenah turab~na envâ'-~~ubudiyet ve ihlas arz eyleyüb
medine-i Tepriz'de bendelerine gelüb mülakat etmek arzusunda
imi~~mü~ârünileyh çavu~~ile dergah-1 saadet-penah turab~na inha-~~
ihlas ve ubudiyyet içün kullar~~tarafina yarar âdemler göndermi~ler
gelüb vas~l olub hazret-i sahib-k~ ran-i rüb'u meskûnun südde-i seniyyeleri canibine temam itaat ve ink~ yad eyleyüb ubildiyyet ve ihlas
arz eylediler anlar dahi din gayretine tayife-i hakisar-~~fitne-karar
ile ire~~z ve adavet üzere olub taht-i yedlerinde olan le~ker-i islam
ile haz~r ve âmade olub ~ah-~~gümrâh taraf~ ndan haber-i sahih irad
eylediler ki mezbur bedbaht-i fesad-endi~e hazret-i sâhib k~ ran-1
rub'u meskûnun teveccüh-i saâdet-âsâr ve gayret-i zafer-~i'arlar~n
tahkik idüb bendelerinin asker-i din ve gaziyan-~~meymenet-karin
ile diyar-1 Azerbaycan'a dühul olundu~u istima' itme~in etba-~~
hezimet-ittiba'~~ile diyâr-i Horasan'da olub mukabelesinde le~ker-i
tatar ile Ubeydullah Han hazretleri ki hazret-i sahib-k~ran-1 rub'u
meskünun cümle-i muhlisleri silkinde olub 'atebe-i pervin-intizamdan
biddefeat nâme-i ihlas-ayat gönderüb dergah-1 alempenah turab~ndan istimdad ve isti'ânet eylemi~ ler idi bu esnada Maveraiinnehr'e
sab~ ka han olan Ebu Said Han ki k~z~lba~~ile ittihadda olub Ubeyd
Han ile K~z~lba~~aralar~nda adavet oldu~una r~zas~~yo~mu~~iradet-i
hak ve me~iyyet-i vacib mutlak iktizas~yle mezbûr Ebu Said Han
vefat eyleyüb mü~ ârünileyh Ubeydullah Han hazretleri cümle-i
aksay-~~Maverâünnhre han olub ol cevânibin le~ker-i islam~n' ab-~~
Amur kenar~ na cem' eyleyüb aday-~~bed-re'yin kal' ve kam'~na müterass~ d olub bu cânibden sipah-~~islam~ n azimetine intizarda imi~ler mü~ârünileyh Geylan Padi~ah~~hallerini tafsili ile buldirrni~ler
tekrar atebe-~~'ulyâ taraf~ ndan nâme-i hümâyün yaz~lub azimet-i
zafer-makrün oldu~u inbâ olundu bu kullar~~dahi medinc-i Tebriz'e
geldikden sonra vilayet-i Azerbaycan'a müteallik olan mevaz~~n
h~ fz ve hirâseti içün dergah-1 muallâ cânibinden sancakbe~leri konulmak laz~m ve mühim oldu~una binâen Nahc~van sanca~~~ferman-~~
~erifleri muktezas~ nca yedi kere yüzbin ile mü~ârünileyh Ulama
Pa~a kullar~n~n kar~nda~~~Veli bendelerine ve Mera~a sanca~~~dahi
alt~~kere yüz bin ile mûmâileyh ile bile gelen Veli Can kullar~na
sanca~~~dahi alt~~
ve Serav 31.).4 veErdebil
ve Mü~kin
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kere yüzbin ile ~ah Ali kullar~na virilüb ve Azerbaycan'a müteallik
Ohkan cjK4-il ülkesi dahi sab~kda k~z~lba~-~~evba~dan nefret eyleyüb
asitâne-i saadet- a~iyana izhar-~~ ~hlas iden üveys Bey kullar~na ve
Mihrani
sanca~~~Zirriki
Bahaeddin kullar~na ve vastan
sanca~~~Zâhid Bey o~lu Seyyid Mehmed Bey kullar~na ve
livâ-i Çölmir

Kürdistan beylerinden olub südde-i saâdet-bah~e

itaat eyleyen Melek Bey

bendelerine ve medine-i Selmas

Nur Ali Bey kullar~na ve livâ-i Said-çukuru
dahi on kere yüzbin ile tâyife-i evba~-~~bed-maa~dan yüz döndürüb
asitâne-i islampenaha itaat eyleyen Hamza Sultan (:)1.10.1...
o.j.k•
kullar~na ve Gümri sanca~~~ (.5)- dahi ~eyhi Bey kullar~na ve liva-i
Rum u dahi Gazi K~ran Bey ,L4 C.)1) 4.5jli bendelerine ve Deryas
sanca~~~dahi Sar~mo~lu Kas~m Bey

2.1. rm~.;

kullar~na ve Diyadinli Ji.~ b. sanca~~~Ummi Bey
ve Cur~en

/s1 kullar~na

ve Çald~ran

sanca~~~dahi üç yüz bin
ile Hac~~Bey kullar~ na tevcih olunub h~fz ve harâset-i memleket içün
yerli yerlerine gönderildi el'an zikr olunan beyler sancaklar~nda
olub memleket-i Azerbaycan hazret-i sahib-k~ran-1 âlempenah~n yümn-i himmet hemtalar~~ile emn ve âmân üzere olub nefs-i medine-i Tebriz
ile meftuh olan k~la'ki atebe-i 'ulyâya arz olunmu~du nevâhisiyle
hassa-i hümâyun içün zapt olundu ve mümâileyh Ulama Pa~a kullar~na
dahi Azerbaycan be~lerbeyili~i altm~~~kere yüzbin ile vecih görülüb
tevcih olundu ve medine-i Tebriz'e karib olan karalardan Al~nca
kal'as~nda ve Gü~ercinlik
nâm hisarda baz~~
~~
müfsidler penah idinüb tehassun eylemi~ler idi Husrev Pa~a
bendelerini bir m~kdar asker ile Al~nca kal'as~na gönderüb ve Gazi
K~ran Bey kullar~~ dahi bir m~ kdar le~ker ile Gü~ercinlik kal'as~~
üzerindedir .j.1 ~liLtil 'an karib zikr olunan kal'alar dahi feth ve
teshir olunur ve Meraga I,. sanca~~na tabi Sar~~Kazgan

(s)L.0

nâm kal'a ki Azerbaycan'~n husün-~~namdar~ndan olub metanet
ve hasânet ile ma'ruf ve me~hur olub zaman-~~ sab~kda ~ah-~~
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gümrâh nice y~llar muhasara eyleyüb fethi mümteni'attan olub
al~nmam~~~imi~~hazret-i sahib-k~ran-1 alem-penahm yümn-i himmetleri ile kal'a-i mezbure dahi ahsen vecihle feth olunub
al~nd~~haliya miftah~~'atebe-i 'ulyâya gönderildi ve mukaddemâ
~ah-~~gümrâh cânibinden vilayeti Azerbaycan'da kayimmakam
J.. ki ahvâli zikr olunmu~du haliya
olan Musâ Sultan U2.L~
oldahi 'atebe-i 'ulyâya itaat ve ink~yad eyleyüb ademisi
geldikde istimalet-nâme gönderildi hudud-~~Azerbeycan bilkülliyye
dâyire-i zapta getürilüb ~rak-~~'Acem caniblerine dahi asker-i zaferrehberden irsal olunmak mühim ve laz~m olmak~n ~rak Be~lerbe~ili~i
Murad Bey kullar~na münasib gürilüb
Bay~ndurlu'dan Z».)
tevcih olundu Irak-~~'Acem'e tabi' olan liva-i Hemdan dokuz
Mirzaya ve livâ-i Ka~an
yüz bin ile Ulu~~Bey
dahi alt~~kere yüz bin ile Bay~nd~rlu'dan di~er Murad Beye ve livâ-i
Kum r ,; dahi be~~yüz bin ile Bay~nd~rlu'dan Süleyman Bey o~lu
Ferruh-zad beye

-31.j t) ve livâ-i ~av it-t dahi be~~kere

yüz bin ile Habil Bey 4b. j,./..14 o~lu Kabil Bey (!..b.

J:J.1;

ve

A.J1-"i

dahi be~~kere yüz bin ile
dahi Dulkadir
Dur Ali Bey o~lu Zeynel Beye ve Is~ncak
livâ-i Rey <S.) ve ~ehriyar

okullar~ndan zeâmet tasarruf iden Sunkur Bey ‘=-1J. >j rio kullanna
virilüb mü~ârünileyh Murad Pa~a bendeleri dahi külliyyen
Af-t tâyifesiyle
'atebe-i 'ulyada dirlik tasarruf iden ~arklû
Irak'a irsal olundular mü~ârünileyh Ulama Pa~a kullar~~dahi
Erdebil nevahisinden baz~~müfsidler bir da~a tahassun eylemi~ler
anlar üzerine gönderilüb in~aallah cemiyetleri perakende oldukdan sonra anlar dahi ~rak caniblerine varub Murad Pa~a bendeleriyle bile ol cânibin feth ve teshiri hususunda olurlar 4,11.,

.131-L-4-1

nin 'ulüvv-i inâyetleri ile iki cihan fahrinin 44,1•40
4:tp a mu'cizat-~~hidayet-ayatlan ve sahabe-i büzürkvar-~~Mi
r
m~ kdann ve sâyir cümle-i evliyaullah-~~keramet-~U= meymenet-i hay~r
ervah-~~felah-e~bahlan karin olub hazret-i sahib-k~ ran-1 alempenahm
du'ay-~~saadet-fercamlan ve tar~ k-i din-i hâtem-ünnebiyy'de vaki
dt"ji
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olan himem-i saâdet-istitablan berekât~nda tâyife-i hâyifenin vücud-~~
mazarrat-~i'arlar~ndan hudud-~~ Azerbaycan tathir olunub sipâh-i
islâm-~~zafer-encamdan bir ferde zarar ve hasret müterettib olmad~~
bunca kal'alar feth olunub dâyire-i zapta getürüldü ve taht-~~ Tebriz
dahi makarr-~~râyât-~~nasr'aziz olub cây-i fitne ve fesad ve me'vây-~~
rafz ve ilhâd iken ~imdi dârülâmân olub kavânin-i din âyin-i ~erâyi-i
seyyidülmürselin icra olunmâkla mesâcid ve cevâmi' ve revâbit
savâmi' ehl-i iman ile memlû olub âsâr-~~din mü~âhede vem ersumdur
'alem-i âlem-ârây-~~hâkanlye mahfi de~ildir ki zapt ve harâset-i
memleket ve h~fz ve s~yânet-~~raiyyet ve vilâyet-i k~l' ile mümkün
ve müyesser olub kalalar evtâd-~~memleketdir ana binen bendeleri
medine-i Tebriz'de kal'a bina olunmas~n~~ fikr idüb baz~~münâsip
mahal tedârik olunub binas~na müba~eret olundu medine-i Tebriz
hazret-i sâhib-k~rân-~~âlempenâh~n taht-~~âll-bahtlan olmu~dur
bu kullar~~'nin ba'ad tahiyyetten hâli olmayub 'aduy-~~griz-cfly üzerinde dahi Allahu taâlâmn inâyeti ile taht üzerinde can ve ba~~
virüb kimesneyi taarruz ittürmezüz ümiddir ki devlet ve ikbal ve
saadet ve idi.' ile yürüyüb Azerbaycan'a müteallik olan Erci~~nâm
mahalle de~in gelmek bab~nda yümn-i himmet-i hazret-i sâhibk~râni mebzul buyurula
43.11 W1 sa'âdet ile gelindikde gerû
bendeleri taraf~na i~âret-i âliye buyurula ki Ba~dad hâkimi
olan Mehmed Han ~öyle ki bu k~~~dergâh-~~saâdet-destgâh k~beline
~taat etmiye kullar~~anun üzerine azimet eylemek niyyet olunmu~dur
hazret-i sâhib-k~rân-~~rub'u meskûn dahi saadet ile k~~~Diyarbekir'de
ka~lamak münasibdir ana göre tedarik buyurula bu mubârek saferül muzafferün onuncu gününde bu nâme-i ub~ldiyyet-~i'âr yaz~lub
a'tebe-i 'ulyâ kullar~ndan Mustafa ve Mehmed bendeleri.irsâ1 olundu
ve ~imdiyedek vaki' olan fütuhât-~~mahrniyyeyi Istanbul'a ve Bursa
ve Edirne ve ~am ve Halep ve M~s~r câniblerine ilim etmek ehemm-i mühimmâttan oldu~una binen zikr olunan bilâti-~~ma'mureye
fetihnâmeler yaz~lub südde-i saâclet-bah~e irsâl olundu münâsip
kullar~~ile yerlû yerine gönderib ki âmme-i ehl-i iman mesrûr ve
~klumân olub hazret-i ~ihib-k~rân-~~rub'u mesktinun eyyâm-~~devlet
ve saadetleri içün' hay~r du'âya me~gul olalar baki emr ve fermân
dergil-~~saklet-penâh~nd~r.
az'af al-'ibâcl Ibrahim al-fakir
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Vesika VII.
(Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi, No: E. 6550)
Cenab-~~celâlet-meab Mente~~Sultan hazretleri kâmyâb dâmetma'allye ila yevmelhisal alaf-~~tahiyyat-~~safiyat-~~'anber-bâr ve esnaf-1
teslimat-~~vafiyat-~~ 'anber-ni~âr ki mahz-~~ mevalat ve hüsn-i muzâfatdan fâyiz ve mensilb olur kavâfil-i kuddûsiyân ve revâhil-i
münir-ayine nazirlerine
rûl~âniyyan ile iblâ~~ve ihdâ k~l~nub
ki mir'at-~~ devlet ve ikbal ve mü~kat-~~sââdet ve iclâldir inhâ ve
ilim olunan oldur ki bundan akdem zat-~~sadakat - nakibinizde
merkûz olan asar-~~islam ve diyanet üzere sultanülberrey~n ve hakanülbahreyn padi~ah~= hazret-i s5hib-k~ ran-1 alemstân~ n asitan-~~
saadet a~iyanlar~~ k~ beline meylân ve ihtisas~n~z oldu~u ihb5r-1 meserret-asar~ nuz ile bu cânibe mal~lm ve mefhum olmu~~idi ana binen
hazret-i s5hib-k~ r5n-1 alempenah devlet ve ikbal ve saadet ve kll
ve asâkir-i derya-misal ile diyar-~~ ~arka teveccüh-i hümâyun eyleyüb
rayat-~~saadet-smatlar~ ndan mukaddem baz~~asakir-i firûzi-nizamlar
ile biz dahi hudud-~~Azrerbaycan'a duhül eyleyüb ol semtte tâyife-i
k~z~lba~-~~ evba~~ellerinde olan kal'alar meftuh ve müsahhar olub
eyadi-i zafer-mutadda zapt olunub medine-i Tebriz dahi z~lal-i
'alam-~~ 'Mem teshir ile müstes'id olub dayire-i zapta getürüldü
hazret-i z~llullah-~~ alempenah~ n niyyet-i humayunlar~~olveçhile
mukarrer ve musammemdir ki Tebriz'i taht-~~saâdet-baht idinüb
ol diyarlar~~mevay-~~ehl-i islam itmeyince mühimm-i âhara dahi
me~ gul olmayalar ~öyle ki cenab-~~devlet-me'ab~n~ z dahi bu asitan-~~
saadet-a~ iyana olan meyl ve ihlas~n~z muktezas~nca ~ah cânibini
tahrik idüb berü câniblere getürmek bab~ nda hüsn-i tedbir-i fâyik~n~ z üzere mesai-i cemile zuhure getüresiz ve yahut ol tâyife-i
hâyifenün ahval-i fazihat-meallerini peri~an idüb sebeb-i asayi~-i
bilâd ve 'ibâd olacak bu hususa ikdam ve ihtimâm iderseniz dünyâda
ve âhirette nik-nam olub hazret-i sahib-k~r5.n-1 alemstân~n asitan-~~
izzet-a~iyanlar~ndan enva-~~merâhim-i cemile-i ~al~ âne ve esnaf-~~
avat~f-~~'aliyye-i husrevâneden behremend ve muhassilülâmâl olas~n
ve dayin~ a ahval ve evzâ'~n~ z bu cânibe ilim olunmakdan hali olm~yas~n
.;c• j1.;
. .
Vesika VIII.
(Topkap~~ Ar~ivi, No: E. 5878)
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Hazret-i sahib-k~rân-~~âlempenâh~ n dergâh-~~saadet-destgâhlar~~turab~na arz-~~bunde-i zerre m~ kdar budur ki bundan akdem ~ah-~~
makhur Horasan'dan berü gelüb ç~kdu~~~dergâh-~~muallâ çavu~lar~ndan Mehmed çavu~~bâdehu Ferruh çavu~~bendeleriyle 'atebe-i 'ulyaya arz ölundukdan sonra makhur-~~mezkûrun be~leri kendûden
mukaddem berûye karib mahalle gelüb kendusu akablerince bile
idü~i malûm olma~~ n Hak ve subhanehu ve ta'âlân~n 'uluvv-~~inâyeti
ve hazret-i sâhib-k~rân-~~âlempenâh~ n yümn-i himmetlerine iltica
ve ittikâ idüb i~ bu mubarek rebiülevvel aym~n on birinci günü ki
yek-~enbihdir Tebriz civar~ nda oturak olunan Saâdâbâd nâm mahalden güçülüb 'adây-~~makhurun üzerine yürünüb bir konak ilerû
Aycan nâm mahalle yevm-i mezburun ertesi ki du-~enbihdir nüzul
olundukda dü~man taraf~ ndan dil al~ nub 'adûy-~~makhurun ilerû
gelen be~leri askerleriyle Avcan'a karib Miyâne U nâm mahalle
geldükleri muhakkak oldu~~~ecilden asker-i mansurdan on bin
m~kdar~~ kimesne ç~kar~ lub karavul tarikiyle gönderilüb bilcümle
'aday-~~ makhurla gere~i gibi ula~~lm~~d~ r lâin-i mezkûr bunca
zamandanberû kaçub uzak memleketlere gitmi~~iken 4:11_,
hazret-i sâhib-k~ rân-~~âlempenâhm yümn-i himmetlerile kendû
aya~~yla gelmi~dir
.).;^11.15411...t.31 n~n 'avn ve 'inâyeti
ile envâ-~~fetih ve fütüh müeyesser ve mukadder olmu~~ola öyle olsa
a'dây-~~bed-re'y ziyâde karib olmu~ dur 'atebe-i âlempenahm gubâr-~~tayyibelerinden ümiddir ki saadet ve ikbal ile yürümekte isti'câ1
olunub dört be~~gün içinde iri~mek bab~ nda 'uluvv-i 'inâyet-i hazret-i
sâhib-k~ râni mebzül ve ma'tuf buyurula ve hem Rumeli askeri kullarma ilerû tâ'cile iri~me~e icâzet-i 'âli 'inâyet oluna bu husus için
dergâh-~~mu'allâ çavu~lar~ndan -Ahmed çavu~~bendeleri irsâl olundu
baki fermân dergâh-~~mu'allân~nd~ r
az'af al-'ibâd Ibrahim al-fakir
Vesika IX.
(Topkap~~ Ar~ivi, No: E. 5860)
Ferah çavu~~geldi Sultanum buyurmu~suz ~ ükür allaha bendenüz
Sultanum namusuna mâlûm ola imdi benüm güzel Sultanum e~er
K~z~lba~~içün hâl nedür buyurursanuz bendenüz ki yürüdüm haber
alm~~~dönmü~~karavul gönderdüm ki ~ah'dan gayri kim var ise
bulu~sunlar e~er ~âh kendi ise bendenüz bu~lu~uruz erenler him-
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metiyle sultanum hay~r du'âdan unutman e~er cenk içün buyurursan~ z her gün cenkdür amma hubbullah bize 'inâyet ider erenler
himmetile heman sultanum 'inâyet eylen Tebriz'e konman geçün
bendenüz kona~~ na konun esili vardur ve hem Tebriz Abâd hisar~~
tamam oldu sultanumun himmetiyle dahi söz çok nasip olursa aya~unuz tozuna görüle baki ferman pâdi~ahundur ve hem benüm sultanum Câfer çelebi ki tevliyet virildi inâyet eylen biz gayri kulunuza
görsünler pa~alar kullarunuza zira bendenüz bunda dedüm ki padi~ah bir gayri kuluna buyurmu~lar ki görün deyû heman buyurun
gine görüle baki ferman padi~ahundur
Vesika X.
(Topkap~~ Ar~ivi, No: E. 63 ~~7)
cenab-~~rirat-meab Mente~~Sultan hazretleri kâmyâb tuhaf-i tahiyyat-~~
safiyat-~~'anber-bâr ve turuf-i teslimat-~~vafiyat-~~gevher-nisar ki mahz-~~
müvalat ve fart-~~ musâfattan sad~r olur iblâ~~ve ithâf olundukdan
sonra inhâ ve i'lâm olunan oldur ki ~imdiki halde bu cânibe âdemünüz ile mektub-~~vedâd-mashubunuz varid olub mazmununda
cenab-~~sahib-k~ ran-1 rub'u mesh~n ;211
1.£1.4- hazretlerinin asâkir-i zafer-meâsir i müslimin ile 'inân-~~azimet-i zafer-hâtemiyle diyar-~~ ~arka munsarif oldu~undan 'aceze ve mesakine ta'addi olub
~ah hazretleri ile mabeynlerinde sulh ve salah olunmas~ na müteferri,
baz~~ahval' Ham eylemi~siz ol babda her ne ki dimi~~isenüz ve mü~ârünileyh âdemünüze dahi bilmü~afehe her ne sipari~~itmi~ler ise
bittemam takrir itmekle ma'lüm ve mefhum oldu ve mektubunuzda
salâtin-~~ '~zam~ n hizmet-i saadet-mür~ad~nda olmakdan maksud
terfih-i ahval-i berâyâ idü~ü i~'ar olunmu~~öyle olsa reayan~n 'adem-i
huzuruna bâ'is olur bizden bir yaz' sad~r olmam~~d~r ~imdiye de~in
vaki' olan ahvâle dahi hakikaten sizin nakz-~~ 'ahdinüz ile olmu~dur
zira bundan evvel sahib-k~ran-1 alempenah hazretlerinin asitâne-i
saâdet-bah~lerine ~ah hazretleri taraf~ ndan varid olan elçilerinin
takriri ile mabeynde müvalat ve musarat olub mu'ahede olunmu~~iken ~ah' ~eref be~ün bir m~ kdar mal~na tama' ettirmek
ve 'ahde muhalif asker çeküb Bitlis üzerinde olan islam askerine
kasd eylemek zâhir budur ki ~ah hazretlerine yak~n olanlar~n tahriki
ve i~vasiyle olmu~dur padi~ahlarm kendü tabiatlerinde ahd bozma~a
cevaz yo~~idü~i zâhirdir mücerred yanlar~nda olanlarun vas~tasiyle
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oldu~u ru~endir bu takdirce reâyân~ n bi-huzur olduklar~n~~ bu cânibe
isnad etmenin veçhi yo~~idü~i zahirdir hazret-i sahib-k~ran-1 saadetkarinin devlet ve ikbal ile diyar-~~ ~arka teveccüh-i hümayunlarma
bâis-i külli mahz-~~gayret-i din ve hamiyyet-i ashab-~~giizindir zira
ki tâyife-i k~z~lba~~bilnyan-~~ ~er'-i nebevinin r 5Lo
inhidâm~na s'ay ve kasd eyleyüb mahz-~~dalâlet ve ta'assubundan
memleketinizde olan türâbiler cevâmi' ve esvâkda alâniyyen ashab-~~güzine ha~a Wan ve sebbider...[y~ rt~ k]... ve hilâfetehu
zuhûr-~~nübüvvet-i saadet
mevcud iken 4.451.m J 4:Ic* .00
rüteblerinden berû ila yevmenâ hâzâ 'arsa-i rûzgara nice zalim ve
adil halifeler ve padi~ ahlar gelüb hiç birisinin devrinde bu veçhile
~aâyir-i islam tebdil olmayub mesâcid ve medâris tahrib ve tatil
olunmam~~d~r binaen alâ haza sene-i sab~kada saadet ve ikbal ile
mahruse-i Tebriz'e gelinüb ol esnâda ~ah hazretleri dahi diyar-~~
Horasan'dan berûye gelüb ç~kd~ klar~nda mülakat olunmak içün
Irak-~~'Acem hududuna de~in var~lub eknâf ve etraf-~~Mem gulgule-i
hücum-~~gaziyan-~~zafer-rüsûm ile memlû olub mukabeleye ikdam
idemediler avan-~~ ~itâ iri~me~in ve hem hazret-i sahib-k~ran-1 rub'u
meskûnun 4tA •4:»LU çihar-yar-~~kibâr ve ashab-~~ güzin ahbârdan
L9k) J

411 p S

131 c:1

hazretlernin maz-

ca'-~~nur-~~matla'lar~~ile ~ah-~~~eh idan-~~kerbel almam Hüseyin4

i

merakid-i
ve sayir
F.
saadetmeras~dlar~ m ziyaret idüb imam-i 'azam ve hümma~n-~~ekrem
hazretlerinin mezar-~~ ~eriflerini ihyâ- imâret etmek aksâ muradlar~~
idi Hak subl~anehu ve ta'alân~n 'uluvv-~~'inâyeti ile ve çihar-yar-~~
'~zam~n himem-i ervah-~~felah-e~bahlar~~ile ol saâdete destres olub
muyesser oldu iki defa âsitân-i 'aliyyelerine nur buyuruldu hazret-i
sahib-k~ran-1 rub-u meskf~n saadet ve ikbal ile kendûler varub mü~ahede eylediler bu esnâda ~ah hazretleri Tebriz'e gelüb anda
varma~la dahi kanaat etmeyüb Van kalas~~ki padi~ahlarm âyini ve
kaideleri muktezas~nca sahib-k~ran hazretlerinin ~im~ir-i zafer-meâsir
ile al~nm~~~meftuhlar~~oldu~una iltifat itmeyüb üzerine varub enva'-~~
hile ve hud'aya irtikâb idüb südde-i saâdet-bah~leri ile musaleha
suretinde kal'adan baz~~ âdem ç~karub kelam-~~kadime myein
billah etmi~~iken ol müslümanlar~~nâhak yere katl eyleyüb mezâlim
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ve mehâyife bâdi ve bâ'is oldular mukaddemâ Bitlis hususu içün
vaki' olan tahrik sehvile oldu~una haml olunsa câyiz idi bu def'a
vaki' olan hiyle ve hud'a ki ~ah hazretleri bizzat kelam-~~kadime
yemin billâh itdürdükden sonra yemin bozdurub nahak yere kan
itdirmek yakin olanlar~ n ilkas~~ ile oldu~unda i~tibah kalmam~~d~r
e~er reayamn huzuru murad olunsa ahd bozulmama~a ve yemin
hilâf olmama~a sa'ay ve cehd olunurdu devlete karib olanlarun
bu hususlarda kudretleri var iken hilaf~n itdirmeyüb reâyâmn asayi~-i huz~~ rlar~n~~isterlerdi ahval bu veçhile olunmak reayan~n huzurun
istiyen kim idü~i zâhir olur mu'al~ ede ahvali böyle ve yemin hususu
dahi bu yüzden ol~ cak madde-i itimad ne tarikle müyesser olur
[müteakip sahife eksik] ..
halk-~~ âlem sizin ~imden girü
Vesika XI.
(Topkap~~ Ar~ivi, No: D. 3012)
Rumeli be~lerine ve suba~~lar~na verilen floriyi beyan ider ki baz~~s~ndan al~nub ve baz~~kimesne üzerinde bakidir.
Alaca-Hisar be~i Kay~ tbay Bey üzerinde 700 flori, Vülçterin be~i
Iskender Pa~a-o~lu Ali Bey üzerinde 500 fl., Vize be~i K~rd~~ ~skender
Bey üzerinde ztoo flori K~ rk-kilise be~i Bali Bey
üzerinde 350 flori
Zu'amaya karz virilen flori.
Pa~a sanca~~n~ n sa~~kol alay-be~i olan Mehmed Bey üzerinde
~~3o flori.
üsküb'de suba~~~olan Kurd Ayd~n Bey o~lu Mustafa 50 flori.
Filibe'de pençyekçi Yakup bey-o~lu Hasan Bey üzerinde 6o flori.
Hasköy'de mütemekkin olan Acemi Kas~m Bey o~ullar~~Hasan
ve Hüseyin 8o flori.
Filibe'de mütemekkin olan Rum kas~ m bey-o~ullar~~ Mustafa ve
Mahmud üzerinde 6o flori.
Filibe'de mütemekkin Mustafa Pa~a h~s~m~~Ayas Bey üzerinde
50 flori.
Köstendil'de zeamet tasarruf idüb Edirne'de mütemekkin Hamidli Sinan 30 flori.
Köstendil'de suba~~~olan Binba~~-o~lu Ali üzerinde 5o flori.
Dimetoka'da mütemekkin olub Ni~bolu'da zearnete mutasarr~f
olan Hüseyin Bey 50 flori.
4=1
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K~rçova'da zeâmet tasarruf eden Aranid -1:;1.)1 o~lu Mehmed
Bey so flori.
Edirne'de mütemekkin olub Karl~-~ylinde zeâmet tasarruf eden
Câfer Bey üzerinde 30 flori.
Serfiçe'de zeâmete tasarruf eden Mesih Bey o~lu Mehmed Bey 50
flori.
Alaca-Hisar'da zeâmet tasarruf eden Ömer Bey-o~lu Eyüb Bey
üzerinde 40 flo~ i.
Pravadi'de mütemekkin olan Bâli voyvoda o~ullar~~Mehmed
Bey ve Mustafa Bey üzelerinde 8o flori.
Ergene'de mütemekkin olan Dulkad~rlu Pir Bende Bey 6o flori.
P~nar Hisar'da mütemekkin Yah~i Bey o~ullar~~ H~z~r Bey ve
Ahmed Bey 50 lori
Sab~ka Rumeli defterleri defterdar~~olan Ali Bey rso flori.
Pa~a sanca~nn~n sol-kol alay beyi Yahyâ Bey üzerinde roo flori.
Pa~a sanca~~nda suba~~~olan dellâk Hasan Bey üzerinde 8o flori.
Rumeli defteri kâtiplerinden H~z~r Çelebi üzerinde 20 flori.
Rumeli defteri kâtiblerinden Dervi~~Çelebi ~~o flori.
Mezkür defter kâtiplerinden Horpi~teli ~skender Çelebi 20 flori.
Davud Pa~a o~ullar~~Mehmed Bey ve Mustafa Bey üzerlerinde
40 flori.
Rumeli Beylerbeyisi Çavu~laru~dan Pâre-Pâre dimekle mad~f
Sinan Çavu~~ ~~o flori.
Pa~a sanca~~nda zeâmet tasarruf eden Hazâni Lil..;2- Bey üzerinde 20 flori Evranos Bey-o~lu Yusuf Bey üzerinde 40 flori.
Beylerbe~i çavu~larindan Mehmed çavu~~ ~~o flori.
Ramazan o~lu Eylik Bey 4 ,!--4:1 Zihne tevâbiinde mütemakkindir 40 flori.
Vidin sanca~~nda zeâmete mutasarruf Cündi Ayas Bey 25 flori.
Cümdiler Alay-Beyi Can~ m Bey ‘!--14. (. l':- üzerinde 25 lori.
Be~lerbeti çavu~larindan Çavu~~Ahmed Çelebi roo flori.
Mukaddemâ Rumeli defteri kethudâ.s~~olup haliya M~s~r defterdar~~olan Rüstem Bey üzerinde ~~~~flori.
Cem'an 3481 flori.
Sancak-beyleri üzerindebaki ahnm~yan altun sab~kan Ni~bolu Beyi
olan Zeynel Pa~a üzerinde 800 flori Sab~kan Ohri Beyi olan Tuygun
Bey üzerinde 700 flori Sab~kan köstendil Beyi olan Ahmed A~a-o~lu
Mehmed Bey üzerinde '000 flori bize verilen defterde bile mukayyed
de~ildir amma bin frengi flori alm~~~üzerinde bakidir talep oluna.

