~AH ISMAIL'IN ZEVCES~~TACLI HANIM'IN
MÜCEVHERATI
Ord. Prof. I. Hakk~~UZUNÇAR~ILI
YAVUZ SULTAN SELim'le ~AH IsmAi~, Safevi aras~nda 2 Receb
920 ve 23 A~ustos ~ 5~ 4'deki me~hur Çald~ran muharebesi'nde ~ah'~n
ma~lub olmas~~üzerine kocalann~~te~çi için Iran ordusunda bulunan
kad~nlarla beraber z~rhl~~olarak harb k~yafetiyle ~AH IsmAiL'in zevcesi
olan TACLI HANIM da, esir dü~mü~tü.
Esir dü~en TACLI HAN~m'~n, ~ahin hakikaten zevcesi mi, yoksa
gözdesi mi? oldu~u hakk~ nda bizim tarihlerde sarih malümat olmamakla beraber birinci ihtimal yâni zevcesi oldu~u kabul olunmu~~
gibidir. I
TACLI HAN~m'~n esareti hakk~ nda dedesinden naklen Tacüttevarih'de iki rivayet zikredilmektedir. Birincisi, ~AH IsmA1L'in maiyyetinde bulunarak Çald~ran seferini müteakib Tebriz'e kaçan HAFIZ
MEHMED ISFAHANi, yolda ~ahin ddr~lgâs~~yani zab~ta memuru olan
HELVAC~O~LU HÜSEY~N BEYE rasthyarak ~alu sormu~lar, o da ~ahin
mecruh olarak kaçt~~~n~~ve TAct~~HAN~m'~n bulunmamas~ndan dolay~~
gayet kederli oldu~unu ve kendisinin TACLI
arama~a memur
edildi~ini söylemi~. Sonradan haber alm~~lar ki TACLI HANIM kaç~p
Hoy be~inin yan~na gelmi~~ve o da kendisini ~aba göndermi~. Ikinci
rivayet ise TACLI HANIMIN muharebe esnas~nda Mesih Pa~a o~lunun
eline esir dü~erek bir gece onun çad~rmda kald~ktan sonra çok yalvanp a~layarak me~hur lül-i bö~rek parçalar~ndan yap~lm~~~küpelerini 2 vermek sûretiyle kurtulup Hoy be~ine ve oradan ~ahin yan~na
gitti~i ~eklindedir. Binaenaleyh iki rivayet de netice olarak birdir.

I Ali "bas~lmam~~~Künhülahbar c.l.s, 237" ~öyle diyor: "Ol tâifei hâife

pabendiyle müba~ir-i k~tal k~l~nmag~~keenne gayret-i külliyelerine sebeb fehmetmegin gerek ~ahlar~, gerek sipahlar~~evlad ve ~yalleriyle harbgâha gelmi~~idiler.
Hala ki ekserinin ~yal ve nisvan~, hatta ~AH IsmAIL'in TACLI HANIM nam ârayi~-i
hanedan~~asakir-i mansüre pençesine giriftar„ olmu~lard~. Halkondil tarihine zeyil
yazm~~~olan ARTHOS TOMAS da ayn-~~mütaleay~~kaydediyor. •
2 LA.1 bögrek denilen mücevher, bir el kadar saf MI renginde imi~ . Bir hayli
hükümdarlar~n hazinelerinden arda kalm~~~ve sonra ~AH IsmAIL'in eline geçmi~.
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Tacüttevarih bunlar~~zikrettikten sonra TACLI HAmm'~n ~AH
~smAiL'iN as~l zevcesi olmay~p fakat gayet makbule gözdesi oldu~unu ve ~ahin sulh talebi için gönderdi~i elçiler vas~tasiyle bu han~m~~istedi~ini beyan etmektedir 3 . Müneccimba~~~da TACLI HAN~m'~n
~ahin zevcesi olmay~p ma~ukas~~ oldu~unu ve bu han~m~n Mesih
Pa~azâdeye esir dü~üp bir, iki gece onun çad~r~nna kald~ktan sonra
la1-1 böyrek diye me~hur olan küpelerini vermek suretiyle serbest
b~rak~larak Hoy beyinin yan~na ve oradan da ~ahin yan~na gitti~ni
ve ~ahin as~l zevcesi Bihruz han~m~n esir dü~erek Taci ZÂDE CAFER
ÇELEsi'ye nikâh edildi~ini zikrediyor Mirat'~~Kâinat ile Haber-i
Sahih de Tach han~mdan ba~ka ~ahin bir zevcesinin esir oldu~unu ve
Mesih pa~a o~lu eline esir dü~en TACLI HAr~nd'~n küpelerini vermek
suretiyle kurtuldu~-unu fakat ~ah~n zevcesinin Taci zâdeye verildi~ini
kaydederler.8 Vak'aya en yak~n olarak CELik~..z9knE MUSTAFA ÇELEB~~ise
Selimname'sinde, ~ahin zevcesi olan TACL~~HANim'~n fevkalade güzel olup
padi~ahm huzuruna getirildi~i s~rada orada bulunan ve zendostlukla
me~hur olan Kazasker TAC~ZADE CAFER ÇELEs~'ye verilmek suretiyle
Türkiye de tavattun eyledi~ini yaz~yor 8. B~TL~SL~~Süx~tü de Selimname~ah bir gün keyif haliyle bu nâdide mücevheri ta~a atarak parçalam~~. Sonra bunun
parçalar~ndan bir hayli ~eyler yap~lm~~~~AH ~smail, o mücevherlerin en güzel parçalar~n~~ay~rtarak bir çift küpe yapt~r~p TACLI HANIMA vermi~. TACLI HANT~m esir dü~ünce
bu küpe (Mesih Pa~a o~lunun eline geçmi~~(Tacüttevarih c. 2, S. 237).
8 Tacüttevarih C. 2, S. 274. Fakat Müneccimba~~~(Sahaifülahbar C. 3, S. 455)
~ahin elçisinin TACLI HANIM'I de~il, esir dü~en as~l zevcesi BIHRUZ'l istedi~ini
beyan ediyor.
"~ahin hatun~~ B~HRUZ dahi k~z~lba~~âyan~ndan nice kimselerin haremleri
ele girdi, e~erçi me~hur olan TACLI MANDA olmak üzeredir ; lakin sahih olan
budur ki mezbure (yâni Tad~~ han~m) ~AH IsmAm'in mâ~ukas~~ olup mahall-i mârekede firar ederken Mesih Pa~azâdenin dâm~na giriftar ve iki gece
haymede dram ve karar eyledikten sonra lâl-i bö~rek nam me~hur bir
küpesi ki her biri el ayas~~ miktar~~idi, verip Mesih Pa~a zâde pençesinden halâs ve
Hoy'a vard~, saha vüsul buldu. Bâde zaman sulh için IsmAn, devlet-i aliyyeye âdem
gönderdikte BIHRUZ hatunu taleb eyledi; lâkin fetvây-~~ulema ile pâdi~ah hazretleri
an~~ TACZADE CAFER ÇELEarye tezviç buyurdu (sahaif-ül ahbar c. 3, S. 455) Mirat-~~Kâinat da (c. 2, s. 475) münecci~nba~~~gibi ~ahin iki kad~n~n~n esir edildi~ini
birisinin mücevherlerini vererek kurtulup di~erinin Tâciziide'ye nikâhland~~~n~~yaz~yor. Haber-i Sahih'de de (c. 4. s. 278) ayn~~mütalea vard~r.
I Yukar~ki nota bak~n.
8 "Ezvac-~~ ~âhiden dahi bir ~~lh nâzenin gelerek, servü h~raman, hüsünde
Belkis, Külizar ve Gülçehre, handeru ve ~ivekâr ism-i cemili Taclu han~m demekle
me~hur imi~; ele gelip Hazret-i pâdi~ah behi~ta~iyan~n meclisi üns ~iar~na getürdüler.
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sinde isim zikretmiyerek, esir dü~en han~m~n ~ahin zevcesi oldu~unu
z~rhl~~ve ata binmi~~olarak pâdi~ah~n yan~na getirildi~ini zikrediyor 7.
A~a~~da görülece~i üzere Haydar Çelebi ruznamesi de ~ah'~n zevcesi
oldu~unu gösteriyor.
~ u halde Haydar Çelebi ruznamesi ve Selimnameler gibi en eski
menbalar TACLI HAmm'~n ~AH ismAn,'in zevcesi oldu~unu beyan eylemektedirler. Tarihlerin yanl~~~olarak Hoy beyi vas~tasiyle ~ahin yan~na
gitti~ini yazd~ klar~~TACLI HANIM, Mesih Pa~a zâdeye de~il, Vidin sancak Beyi olan MES~H BEY'in eline esir dü~mü~~ve harb ganimeti olarak
bütün mücevherat~n~~ Mesih BEY alm~~t~r.
Iran seferinden avdette ve kazasker Cafer Çelebi'nin katlinden
sonra 921 Ramazan~n onbe~inde SULTAN SELIM, TAÇLI HANIM'l
saraya getirtip kendisine bir had~m a~a ile at arabas~~ ve be~~bin akçe
ihsanda bulunmu~tu 8.
Vidin sancak Beyi MES~H BEY Çald~ran muharebesinde ve daha
sonra M~s~r seferinde bulunmu~tur. YAVUZ SULTAN SEL~M Kahire'de
bulundu~u s~rada Edirne de saltanat kaymakam~~ bulunan ~ehzade
SÜLEYMAN taraf~ndan 2 I Receb 923 ve 1517 A~ustosda gelen haberde
hudutta dü~man~n faaliyette bulunmas~na mebni Vidin sancak Beyi
MES~H BEY ile M~HAOLO~LU MEHMED BEY ve inebaht~~ Beyi HÜSEY~ N
BEY'in sancaklar~na avdetlerine müsaade edilmesini babas~ndan rica
etmesi üzerine bunlar derhal sancaklanna gönderilmi~lerdir 9 . Daha
sonra ~ehzade SüLEYmAN'dan gelen 924 Safer ibtidas~~tarihli haberde
~ ttifakan sab~ka tu~rai olan sahib-i nihrir ve in~ada hünerver Tac~~zâde Mevlâna
CAFER ol tarihte südde-i saadette kazasker olup huzur-1 ~âhide bulundular; anlar~n
beynelenam zendostluk ile i~tiharlar~~ var idi, ol sebeple mezbure hatun~~ anlara
ihsan eylediler; vilâyet-i rumda mütemekkine olup kald~~ .." ~elimnâme Topkap~~
saray~~ Revan kitablar~~ numara 1274 varak 112 b.
Pâdi~aha geldi bir sirânemerd
7 Dahi ger~nâ germ iken ceng-ü neberd
Husreve arzetti ol fabik suvar
Avrat~n sâh~n ki z~rhpu~~ü suvar
Ana in'am etti ~ah-~~behrever
Kad~asker anda haz~rd~~me~er
Topkap~~saray: hazine kitaplar~~numara 1597, varak 336.
~ahin avreti ki maktul kazasker yan~nda idi
8 .15 Ramazan 921 divan oldu "
getürülme~e emrolunup had~m ve at arabas~~ ve be~~bin akçe in'am buyuruldu.."
Haydar Çelebi ruznamesi-Feridun Bey Münseat~-c. ~ . s. 418.
9 924 Receb ay~n~n "yirmi birinci gününde MESIH BEY Vidin sanca~~na durmak
err~rolundu ~ehzade mektubiyle.... Mesih bey gibi MIHALO~LU MEHMED BEY ve
~nebaht~~ Beyi HÜSEYIN BEY giru sancaklar~nda durmak emrolundu" Haydar Çelebi
ruzna~nesi-Feridun Bey Mün~eat c. I, S. 439 (1264 tab'1).
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Vidin sancak Beyi Mesih Beyin vefat etti~i bildirilmesi üzerine, Vidin
sanca~~na Hersek sancak beyli~i, DAVUT PA~A O~LU MUSTAFA BEY'e
verilmi~tir ".
Elimizdeki vesikaya göre MESIH BEY'in ölümünden sonra zevcesi
olan han~m AÜ PA~A akrabas~ndan MEHMED BEY ad~nda birine varm~~~
ve o da vefat etti~inden bu kad~n Edirne' ye gelmi~~ve a~a~~ da zikredece~imiz TACLI HAN~m'~n mücevherat~~ dolay~siyle yap~lan tahkikat
esnas~nda Edirne' de oturmakta bulunmu~tur.
MES H BEY'in vefat~ ndan sonra padi~ah" Tad ~~han~m~n mücevherat~~hakk~ nda malûmat edinmek istemi~~ve bunun tahkikini vezir-i
âzam P~R MEHMED PA~A ile divanda vezir bulunan MUSTAFA PA~A'Ya 12
havale etmi~ tir. Vezir-iâzam ile ikinci vezir, evvelce MES~ H BEY'in
kethüdal~~~nda bulunmu~~olan AHMED ve HASAN isimlerindeki adamlar~n~~getirterek mücevherat i~ini anlardan sormu~lard~ r. Bu iki kethüdan~ n ifadelerine göre :

Çald~ran muharebesinde MESIH BEY'in adamlar~ndan olup TACLI
HANIM'l tutan ~ah~s bu hamm~ n hulliyyat~ ndan olmak üzere bir çift
salk~ml~~ve ta~lar~~büyük küpe ile otuz alt~~tane armud biçiminde kullan~lmam~~~ve yirmi dörder taneden iki tak~m kol incileri ve yine yirmi
dörder taneden iki tak~ m halhal " incileri bir tane alt~n kapl~~ve alt~n
zincirli ve alt~ n yaz~l~~veya i~lemeli ye~im ta~~~ve bir tane bazubend ve
bir alt~n firûze ta~l~~yüzük ve bir alt~ n Lal ta~h yüzük ve bir alt~n mühür
ve bir yirmi be~~mücevher dü~meli fakat dü~meleri dikilmemi~~s~rma
i~lemeli (zerbaft) kaftandan mürekkeb e~yalann~~getirip MESIH BEY'e
teslim etmi~. Bundan ba~ka TAçu HANIM tutulu~undan iki gün sonra
1° Haydar Çelebi ruznamesi "sene 924 safer ül hayr gurresinde ~ehzadeden ulak
gelip MESIH BEY'ill fevti ve küffar~ n tefrikas~~haberi gelip MESIH BEY sanca~~~ Vidin,
Hersek Beyi DAVUD PA~A O~LU MUSTAFA BEY'e ve Hersek, Ohri Beyi KAS1M BEYE . . ."
verildi. (Haydar Çelebi ruznamesi s.
II Bu pâdi~ahm, YAVUZ SULTAN SELtm veyahut o~lu SULTAN SüLEymAN'dan
hangisi oldu~unu kestiremedim. PIR MEHMED PA~A'n~n damad~~olan Çoban Mustafa
Pa~a'n~ n Kanunrnin ilk senelerinde divanda vezir bulundu~una göre pâdi~ahm,
Sultan Süleyman olmas~~tahmin ettim. Bu tahkikat belkide Tad~~Han~m'~n muracaat~~
üzerine yap~lm~~t~ r.
12 Gebze'de cami, medrese, imaret, kütüphane ile Eski~ehir'de cami, medrese
imaret ve mektebi yapt~ ran ve 935 h 1529 m de vefat ederek Gebze'de medfun olan
BOS/Iall ÇOBAN MUSTAFA PA~A'dlf.
12 Halhal =
; Kad~nlar~n ziynet makam~ nda ayakbileklerine takt~klar~~
alt~n ve gümü~~bilezikler.
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yine MESIH BEY'C yüzer taneden iki k~ta tesbih de vermi~. Bütün bu
hulliyat~, TAçu HAmm'dan alan MES~H BEY harb sonunda bunlar~~
Vidin'e götürmü~tür.
Kethüdalardan bu malfunat al~nd~ ktan sonra MESDI Bey'in
ganimet mal~~olarak Vidin'e götürdü~ü mücevherat vesaire onun zevcesinden istenmi~~ve o da bunlardan baz~lar~n~~teslim eylemi§ ise de
bir k~sm~ n~n noksan olup me~hur salk~mh küpenin ta~lariyle biçiminin
de~i~tirilmi~~oldu~unu kethüdalar söylemi~lerdir.
Taçl~~han~m~n hulliyat~~hakk~nda P~R MEHMED PA~A ile MUSTAFA
PA~A'n~n pâdi~aha takdim ettikleri rapor 14.
LJ.l j,t4.1
Astân-~~saâdet â~iyanda yüz
gabra-i ubudiyet ve tezellüle urup
arz-~~bendegân-~~ ..,;j1 efkar oldur ki bundan akdem Vidin sancak beyi
olup fevt olan MES~H BEY ile sab~ka K~z~lba~~seferinde bile olan kethüdalan ki getirdilüp TACLU HATUN'UD esbab~~anlardan istik~af olunmak emrolunmu~~idi. Haliya mü~arünileyhle sefer-i mezkûrda bile
olan Ahmed ve Hasan nam kethüdalar~~getirilip mezbure hâtun~n
esbab~~ tefti~~olundukta mezbûre hatunu dutup getüren kimesne bir
çift salk~mlu ve ta~lan büyük küpe ile ve otuz alt~~tane emrudi bikr
incüleriyle ve yirmi dörder taneden iki k~ta kol i~4.iileriyle ve yirmi
dörder taneden dahi iki k~ta halhal incüleriyle ki cem'an doksan alt~~
tane incü olur ve bir tane altun kaplu ve altun zincirlü zerni~an ye~im-i
meftul'le ve bir altun bazubendle ve bir altun firûze ta~lu yüzükle ve
bir altun lâl ta~l~~yüzükle ve bir altun mühürle ve bir zerbaft kaftan
ile ki mücevherden yirmi be~~tane dü~meleri var idi, ama kaftana
dikilmi~~de~il idi; cümlesini bile getürüp mü~arünileyhe teslim eyledi;
ve mezbure hatun dutulup getürüdükten iki gün sonra mü~arünileyhe
yüzer taneden iki k~ta tesbih dahi verdi.
Zikrolunan esbab~~ bi kusur mü~arunileyh MES~H BEY TACLU
HATuN'dan al~p Vidin'e bile götürdü deyu cevap verdiler. Ve mü~arünileyhin zevcesi olan hatundan ferman-~~Mi iktizas~nca sâb~ka Taclu
hatunun esbab~~taleb olundukta baz~~esbab ki teslim eylemi~tir, mezkûran kethüdalar ol esbabtan baz~~nâlus gönderilip ve zikrolunan
küpenin dahi ta~tan ve vaz'~~tagyir olunmu~tur deyu ilâm eylediler
ve haliya mezburenin zevci olan AL~~PA~A h~s~m~~MEHMED bendeleri
14

Topkap~~saray~~arsivi numara 636.
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dahi fevt olma~~n hatun-~~mezbur kendüsi mahrusa-i Edirne' ye geldi.
Bâki umur rey-i envere müfevvazd~ r.
JLi JL. 3W

J.9~.1;,

j.1.~11
J

Minel abdül fakir
Mustafa el hakir

iiJt d1

Minel abdüd'dâi Pir
Mehmed-el-Cemali elfakir

~u halde Ç ald~ran muharebesinde esir dü~en TACLI HAN~m'~n ~AH
ismA~L'in zevcesi olup kendisini esir eden de tarihlerin yazd~ klar~~
gibi Mesih Pa~a o~lu de~il Vidin sancak be~i Mesih Bey'dir.
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