OSMANLI DEVLETINE ILTICA ETMI~~OLAN
KARKEYA HASEDÂNINDAN AHMED HAN
NEREDE VEFAT ETTI?
Ord. Prof. I. H. UZUNÇAR~ILI
Kuzey-Iran'da Hazer denizinin güney-bat~s~ndaki Geylan m~ntanda
76o H. (1359 M.)'de sâdâttan yâni Imam Ali neslinden K ârkas~
keya bin Emirkeya ad~ nda bir zat hükümet kurmu~, bunun evlâd
ve torunlar~~ Geylan ve Lâhican'da XVI. as~r sonlar~na yak~ n zamana
kadar (998 H. = 1590 M.) saltanat sürmü~lerdir.
Bu yaz~n~n ne~ rinin sebebi, Türkiye'ye iltica etmi~~olan son
Kârkeya emin Ahmed Han'~ n nerede vefat etmi~~oldu~u hakk~ndaki iki rivayetin birbirine uymamas~d~r.
Kaynaklanm~zdan olan Camiü'd-Düvel, Han Ahmed'in ~ oo8 H.
(1600 M.)'de Istanbul'da vefat etti~ini yazd~~~~halde Ahmed Han'~n
mihmandan olan, tarih sahibi Selânikli Mustafa Efendi ise
Ahmed Han'~ n Ba~dad ve Gence taraflar~na gitti~ini zikr ile avdetinden bahsetmemekte ve yaln~ z kendisinden mektup al~nd~~~ndan
bahseylemektedir. Bu mütalâaya dayanan Merhum Halil Etem
Bey üstad~m~ z, Selânikli Mustafa Efendi'nin, Ahmed Han'~n
mihmandar~~olmas~ndan dolay~~onun mütalâas~ m kabul ederek Ahmed Han'~n Istanbul'da vefat~n~n do~ru olam~yaca~~ n~~beyan etmi~lerdir 2 , Halbuki bu defa Han Ahmed'in vefat~~ dolay~siyle elde
etti~imiz hüccetler ile Kâtib Çelebi'nin fezlekesindeki kay~t,
Han~n Istanbul'da üsküdarda vefat etti~ini göstermektedir. Bunun
isbatma giri~ meden evvel Ahmed Han'~ n son devrine ve Türkiye'ye ilticas~ na Sit olaylara k~saca bakmak icap etmektedir.
Geylân hükümdar~~Han Ahmed veya Ahmed Han, babas~~
Sultan Hasan bin Sultan Ahmed'in 943 H. (1536 M.)'de vefat~~
Baz~~vesika ve tarihlerde Ceylan h~ikumdarma Han Ahmed ve baz~lar~nda
Ahmed Han denildi~i için biz de iki tabiri de kulland~k.
Halil Edhem
2 Kârkeya'dan Han Ahmed'in Istanbul'a ilticas~~hakk~nda bir vesika
,
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üzerine saltanata geçmi~ tir. Sünni mezhebinde olan Ahmmed Han,
~ii mezhebindeki Safevilerle mücadele etmi~~
ve 975 H. (1567 M.)'de
~ ah Tahmasb'a ma~lûp ve esir olarak Kazvin, Kahkaha
ve Istahr
kalelerinde on sene hapis kalm~~, memleketi Safevilere geçmi~tir.
~ ah Tahmas b'~ n 985 H. (1577 M.)'de vefat ve yerine o~lu
II.
~ ah Ismail'in hükümdar oldu~u s~ralardaki kar~~~kl~
klar esnas~ nda
Ahmed Han Istahr kalesinden kaçarak memleketine dönmü
~~ve
Safevilerin hildmiyeti alt~nda Ggylan'da valilik eden o~lu Mehmed'i
bertaraf ederek ikinci defa taht~ m elde etmi~tir.
Han Ahmed, Safevilerden I. ~ ah Abbas'~ n 995 H. (1587
M). senesinde hükümdar olmas~ na kadar on sene oldukça sakin bir
saltanat sürmü~, fakat bundan sonra ~ ah Abbas ile aralar~~aç~lm~~t
~r;
buna da sebep, ~ ah Abbas'~ n, babas~~Mehmed Hüdabende'nin
vefat~ndan sonra Hudabende ümeras~ndan baz~lar~n~n, ~
ah Abbas'dan korkarak Ahmed Han'a ilticalar~~ve onun da bu mültecileri
kabul ve himaye etmesidir.
Bu s~ rada do~uda özbekler (~eybaniler) ve bat~da Osmanhlarla
harb etmekte olan ~ ah Abbas, Osmanl~lara ma~lûp olarak elindeki
bir hayli yeri terk ile Serdar Ferhad Pa ~ a ile rnecburen 995 H. (1589
M.)'de sulh yaparak bunu mütaak~ p dahili icraata giri~mi~~ve baz~~
~syanlar~~bast~rd~ ktan sonra Geylan hükümledar~~
Ah med Ha n'a
haber gönderip onun tarafina iltica etmi~~olan babas~n~ n ümeras~n~~
istemi~ tir. Bu talep üzerine Ahmed Han mültecilerin aflar
~~hakk~ nda ricade bulunmu~~ve bu ricay~~sureti kabul etmi~~olan
~ah
Abbas, ümeran~ n gelmesi üzerine hepsini öldürtmü~tür 3.
~ahin bu dönekli~ine kar~~~müteessir olan Ahmed Han,
~ah
A bb as'a kar~~~muhalif cephe alm~~~ve 999 H. (1589 M.)'de ~ah Abbas
Geylan üzerine yürüdü~ünden mukavemet edemeyen Ahmed Han
ailesi ve maiyed ileri gelenlerinden bazda= yükte hafif bahada
a~~ r mücevherat ve hazinesini alarak Hazer sahilinde
(Lenkerud)a
gelip oradan Hüsameddin Lenkerûcli ad~ nda birini ~irvan'a
yollay~ p muvafik cevap ald~ktan sonra deniz yoluyla ~irvan'a
gelip
o tarihte Osmanl~lar~n ~irvan rnuhafiz~~olan Had~ m Hasan Pa~
a'ya
iltica eylemi~ tir (999 H. = 1590 M.) 4. Bunun üzerine ~
ah Abbas,
Camiü'd-Düvel (Umumi Kütüphane nashas~, Nr. 5020), c. II., s. 448.
Camiü'd-Düvel, c. II., s. 448 ve Türkçe tercümesi (Müneccimbas
~, c. III.,
S. 209, 210 ve Selâniki, s. 318.
3

4
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Geylan'~~ istilâ ile oraya kendi ümeras~ ndan birini tayin ederek Kârkeya
devletine son vermi~tir 5.
Ahmed H an'~n ~irvan'a ilticas~m ve Padi~ah taraf~ndan huzura
kabulü istirhamm~, Had~ m Hasan Pa~ a divan-1 hümâyuna arzetrni~~bunun üzerine ~ 000 senesi ~aban ibtidas~~(13 May~ s 19 1592)
tarihli fermanla Ahmed Han'a ~irvan emvalinden tahsisat verilerek
istedi~i yerde oturmas~~emrolunmu~tur 6 .
Han Ahmed, memleketini terk ettikten sonra Hüsameddin
Lenkerudiyi kendi el yaz~s~~ nâme ile Istanbul'a göndermi~~ve bu
nâmesinde Geylân m~ntakas~ nda otuz nahiyeyi ihtiva eden Bidpes
ülkesini Osmanl~~padi~ah~~ III. Murad'a terk ile Lâhican ve havalisinin kendisine ocakhk olarak verilmesini ve bu suretle Osmanl~~
devleti himayesine kabulünü rica ve kendisinin Sünni ve ~afii mezhebinde oldu~unu beyan eylemi~tir 7. Bu Farsça nâme Türkçeye
tercüme edilip Padi~ah'a takdim olundu~u zaman Sultan Murad :
"K~z~lba~~ahvalinin zaaf~n~~görüp izhar-~~temellük etti~i mûteber
ildir.
Bu ânedek niçin serdarlara mektup ve adamlar~~varmad~ ?
de~
~imdi kendinin mülkü elinden al~n~p nice müddet k~z~ lba~~hapsinden
âzad olmu~tur; mülkde medhali kalmad~" demi~~8. Bununla beraber
mülteci oldu~undan müracaat~~kabul olunup kendisine cevab~~namede
terkedilen Bidpes'in evvela emaneten zabt~~ ve oraya bir miktar yeniçeri ile Ahmed Pa ~ a nam~ nda bir Beylerbeyinin tayin olunup'°
~ ah Abbas'la bar~~~yap~lm~~~oldu~u için bu husus hakk~nda kendisine
nâme gönderilece~i beyan olunupu bu arada elçisi Hüsameddin
Lenkerudi de merasimle Padi~ah tarafindan kabul olunmu~tur (999
Zilhicce ba~~~= 20 Eylül '591)12.
~~~Isyan ederek
6 ~ah Abbas'~n Geylan'~~ ilhak~ ndan sonra halk Safevilere kar
intikam alma~a te~ebbüs etmi~lerse de ~ah Abbas bizzat Geylan'a giderek Ahmed
Han ümeras~ndan bir hayl~s~n~~idam ile isyan~~bast~rm~~t~r.
Selâniki tarihi, s. 318.
7 Selâniki tarihi, s. 302.
13 Ayn~~eser ve ayn~~sahife.
9 Han Ahmed'e gönderilen nâmenin elkab~~ "Vâlâ cenab emanet-meb, eyalet-nisab, saadet-iktisab, siyadet-intisab zül-kadrü'r-refl ve's-sadrü'l-meni el-mahfûf
bi-sunuf-~~avât~fi'l-meliki's-samed Geylân hâkimi Han Ahmed dâmet meâlihu
(Feridun Bey Mün~eatz, 1265 tab's, c. IL, s. 250).
10 Bu tayin edilen Beylerbeyi ve yeniçeri gitmemi~tir.
11. Feridun Bey Mün~eat~, c. IL, s. 250 - 252.
n elçisinin divanda husn-i
12 Hammer de (Ata Bey tercümesi) Ahmed Han'~
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Osmanl~~hükümdar~~taraf~ndan ~ ah Abbas'a gönderilen nâmenin ne tarzda oldu~u bilinememekle beraber daha sonra yine ~aha
gönderilmi~~olan ~ oo~~ ~evval 1593 Temmuz tarihli ikinci nâmedeki
kay~ttan anla~~ld~~~ na göre Sultan Murad, iki tarafin uyu~mas~~
tavsiye ve taraflar~ n hanedan-~~ehl-i beyte mensup olduklar~~beyan
olunmaktad~r 13.
~ ah Abbas elçisi Ali Can ile gönderdi~i cevabi nâmesinde
Ahmed Han'~n Geylan'dan maada bir yere tayin olunarak hayat~na
dokunulm~yaca~~~yeminle temin olunmakta fakat Geylan m~ntakas~n~~
irsen intikal eden kendi mülkü sayan ~ah Abbas kap~c~~Bayezid
a~a elçili~i ile gönderdi~i üçüncü namesinde :
«Bizim nökerimiz olan Geylan Hani Ahmed Han'~n sab~ka
astâne-i devlete elçi gönderip ve memleket defterin isal edip ba~~~lad~~~~memlekette kendinin medhali yoktur. Bundan evvel ~ ah
Tahmasb onu tutup nice sene Istahr kalesinde hapis ve Geylan'~~
i~gal ile kendi adamlar~ na vermi~ tir; memlekette mezalimi oldu~undan
hakk~ndan gelindi. Geylan eben an ceddin mülk-ü mevzrusumuz
oldu~u malüm-~~enamd~ r; o takdirce kimin mülkünü kime hibe eder;
maksad~~sulhü bozmakt~ r" diye itiraz etmi~ tir".
Geylan hâkimi meselesinden dolay~~ ~ ah Abbas'la muhabere
cereyan ederken Ahmed Han'~ n Istanbul'a gelme arzusu kabul
olunarak evvela ~irvan muhafiz~~ ile beraber gelmesi ve ikinci bir
emirle de Hasan Pa~ a'n~n yine ~irvan muhafazas~nda kalarak
Ahmed Han'~ n maiyyeti adamlariyle beraber gönderilmesi hakk~nda
ferman yollanm~~t~ r. Bu suretle izmit'e kadar gelen sab~k Geylan
hükümdar~n~~ kar~~ lamak üzere devlet erkan~~ defterdar, ni~anc~,
kabul görmedi~i beyan olunmakta ve ~ ah Abbas'~ n, Han Ahmed'in iddias~n~~
asla kabul etmiyece~i ve Han Ahmed'in maksad~n~ n sulhu bozmak oldu~u zikredilmektedir (c. VII., s. 154).
13 Kârkeya'dan Han Ahmed'in Istanbul'a ilticas~~hakk~nda bir vesika ( Türk Tarih
Encümeni Mecmuas~ , sene 15, numara ii (88), sene 1341.
14 Selniki, s. 318, 319 Hoca Sadettin Efendi kalemiyle ~ ah Abbas'a
gönderilen evas~t-~~ ~evval, sene Ivo I ve 15 Temmuz 1953 tarihli nâme-i hümayunda
~ah Abbas'~ n, Ahmed Han'a Nökerimiz diye hitap etmesine itiraz olunarak
"Kadimi hanedan-1 kühen ve devha-i asallette sabit ve nabit bihu bün sahibi olup
sikke ve hutbede ismi mezkür ve müsemma ve saltanat mans~b~~ ile kadri muallâ
olup hususa ~ecere-i siyadet semerat~ ndan olanlara bende ve nöker ismi ~tlak olunmasa makul ve sair bendegan-1 mevrusa k~yas olunmasa lede'l-ukala makbul görünür" Türk Tarih Encümeni Mecmuasz, sene 15 numara iz (88), s. 2301, 302.
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çavu~ba~~~ile divan-~~ hümâyun çavu~lar~~ ve silâhdar bölü~ünden
süvariler tayin olunarak Üsküdar'a geçildi. Oraya gelen Ahmed
Han'a mükellef ziyafet tertip olunarak alt~na Has ahurdan donanm~~~
at çekildi ve kaptan Ca~ ala zade Sinan Pa~ a'n~n Ba~tardesiyle
~stanbul taraf~ na geçildi. Orada da yeniçeri a~as~~ve bir k~s~m yeniçeriler
tarafindan kar~~ lanarak mükemmel alayla K~rkçe~me kurbinde merhum Yusuf Pa~a kona~~ na indirildi ve vezir-i azam Siyavu ~~Pa~ a'n~n
emriyle mihmandarl~~~ na Selânikli Mustafa Efendi tayin olunarak rnatbah-~~âmireden yiyecekleri temin olundu ( ~ oo~~ Rebiulevvel
= 1592 Aral~k) 15 .
Han Ahmed geldikten bir ay sonra 8 Rebiulah~r ~ oo~~
(12 Ocak 1593)'de mihmandar~~ Selânikli Mustafa Efendi'yi
vezir-i azam Siyavu~~Pa~ a ça~~rarak Padi~ah~ n ihsan etti~i iki hil'ati
verip ertesi günü Han'~ n Padi~ah taraf~ndan kabul olunaca~~n~~ bildirmi~~ve o gün Yusuf Pa~ a kona~~ndan alayla al~nan Ahmed
Han pi~ke~ leriyle beraber divan-~~ hümâyuna getirilip sonra da
Padi~ah tarafindan kabul olunarak dua etmi~, Sultan Murad
taraf~ndan hat~ r~~sorulmu~~ve bu suretle huzurudan ç~ karak yine
alayla kona~~na gönderilmi~tir."
Ahmed Han'~nmihmandar~~ olan Selânikli Mustafa Efendinin beyan~ na göre Han Ahmed geldi~i ve kar~~land~~~~gibi sonralar~~
devlet erkan~~ taraf~ ndan pek hüns-i kabul görmemi~~ve baz~~Padi~ah
yak~nlar~~Padi~ah~ n teveccühünü Han Ahmed'den çevirmek için
dedikodu yapm~~ lar ve kul taifesi yâni asker a~z~ndan olarak Han
Ahmed lehinde laflar ç~karm~~lard~r. Kul taifesi güya :
"Eyü Padi~ah elimize girdi, eskiden hâkim (hükümdar) imi~~
diyorlar; taht~nda Padi~ah bir olur" demi~lermi~. Bu sözü padi~aha
kadar duyurmu~ lar. Han Ahmed, devlet kap~s~ nda derdine derman
aramak isterken aleyhinde cereyan has~l olmu~, Ha n'~n misafir kald~~~~
konaktan d~~ar~~ ç~kmas~ na ve cuma namaz~ na bile gitmesine izin
verilmemi~tir. Bu muarnelelerden müteessir olan Han Ahmed
hacca gitmek ve me~hedi ziyaret etmek arzusunu gösterdi~inden iste~ine müsaade olunmu~ tur. Bu suretle Ba~dad'a gidecek olan Ahmed
15 Selânik, s. 345 ve Camiü'd-Duvel, c. IL, s. 44'de Han Ahmed'e yap~lan
merasim, kendisine ve maiyyetine tahsis edilen taamiye hakk~nda tafsilât vard~r.
16 Han Ahmed'in Padi~ ah taraf~ndan kabulü merasimi hakk~nda Selâniki,
s• 349, 350.
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Han'a Ba~dad hazinesinden günde bin akçe ve maiyetine de ulufe
(maa~) ve erzak verilmesi haldunda ferman ç~kt~ u. O s~rada Diyarbekir Beylerbeyisi olan Saatç~~ Hasan Pa~ a ile gitmesi münasip
görüldü 18 ve 2 Recep ~ oo~~(4 Nisan 1593)'de Üsküdar'a geçti ve birkaç gün sonra Ba~dad'a hareket etti ". ~ç hazineden kendisine yol
harçl~~~~olarak üç bin sikke-i hasene (alt~ n) ihsan olundu ve gidece~i
Ba~dad hazinesinden de yukar~~da söylendi~i gibi kendisine günde
bin akçe ve onbe~~nefer adam~n~ n hallerine göre 285 akçe yevmiye ve
be~yüz ~stanbul kilesi bu~day ve be~yüz ~stanbul kilesi arpa tayin
olundu 2°.
Ahmed Han'~n Ba~dad'a gidi~inden iki ay sonra ~ah Abbas'a
yaz~lan ~ oo~~ ~evval ortalar~~(1593 Temmuz) tarihli nâmede Ahmed
Han'a Geylan'a mukabil ba~ ka bir yer verilece~i ve hayat~na dokunulm~yaca~~~hakk~nda ~ah'a, yapt~~~~vait hat~rlat~lm~~~ve Han'~n
hac ve Kerbelâ ziyaretinden sonra dönece~i ve iki devlet (Osmanl~-Iran)
aras~ ndaki muahedeye halel gelmek ihtimali olmad~~~~beyan edilmi~tir 21 . Ahmed Han'~n ilticas~~dolay~siyle harpten ma~lûp ç~km~~~
olan Iran ~ah~mn epi telâ~~göstermi~~oldu~u anla~~l~yor. Ahmed Han
17 Kcirkeya'dan Han Ahme d'in Istanbul'a ilticas~~ ( Türk Tarih Encümeni Mecmuas~,
sene 15, S. 299).
18 Bu hususta Selâniki Tool Cemaziyelah~ r (1593 Mart) tarihli kayd~nda ~öyle
diyor:
"Han Ahmed Hazretleri kendi ~an ve ~eref ve fazl ve ilmine göre ümitvar
oldu~u üzere iltifat ve hürmet bulmay~ p ve belki ayn-~~devletin a~z~ndan Saadetlu
Padi~ah-1 âlempenah Hazretlerinin hât~rlar~ na keder ve kelal vermek için kul tâifesi
a~z~ ndan nâ-münasib kelâm söyletüp derler ki, eyu Pâdi~ah elimize girdi, eskiden
hakim imi~~diyorlar; taht~nda padi~ah bir olur deyüp mesami-i aliyye-i padi~ahiye
yeti~tirdiler; derdmend-i na-murad halini ve ahvalini beyan eyleme~e devlet e~i~ine
yüz süregelip merhamet ve ~efkat ricas~nda iken ba~~ve can vehmine dü~tü ans~zdan
cuma namaz~na ve ta~ra ç~kma~a müsaade buyrulmam~~t~~ ve ç~kt~kça cerrarlara
akçe verilmekle izdiham ederlerdi; nagehani me~hed ziyaretini arzu etti ve
arzusuna müsaade olundu; yevmiye hazine-i Ba~dad'dan bin akçe almas~~ve
maiyetine de ulüfe verilmesi hakk~nda ferman ç~kt~ ; o s~rada Diyarbekir Beylerbeyi olan ve müneccimlik'le me~hur ve mütearef olan Saatçi Hasan Pa ~ a ile
beraber gitmesine müsaade olundu" (Esat Efendi kitaplar~, Nr. 2259, varak 173).
li ~ah A bb as'a gönderilen evas~t-~~~evval lool tarihli nâmede Han A hm ed'in
verilen müsaade üzerine nâmenin vusulünden iki ay evvel hareket ile makamat-~~mübareke ziyaretine gitti~i bildirilmi~tir (Türk Tarih Encümeni Mecmuas~, sene 15, s. 303).
20 Ayn~~makale, s. 299.
21 Türk Tarih Encümeni Mecmuas~, sene 15, S. 303.
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hacca gitmeyip Necef ve Kerbeld ziyaretlerinden sonra bir müddet
Ba~dad'da oturmu~tur.
Han Ahmed Ba~dad' da bulunurken ~stanbul' a gelirken ~irvan' da
b~rakm~~~oldu~u ailesiyle adamlar~n~~görmek arzusiyle o tarafa gitmek
istedi. Ba~dad muhafiz~~H~ z~ r Pa~ a'n~n müsamahasiyle tüccar kafilesiyle o tarafa hareket etti (~~002 H.=1593 M.); Han'~n böyle habersiz
ans~z~n gitmesi devlet erkân~m telâ~a dü~ürdü. ~irvan'dan Maveraünnehr taraf~ndan geçip ~ ah Abbas'la muharebe etmekte olan ~eybat~l hükümdar~~ Abdullah Han'~n yan~na gidip Iran aleyhine
ittifak eder ve tran'ia yap~lan sulhü bozar diye korktular; çünkü
III. Murad taraf~ndan ~ ah Abbas'a gönderilen nâmede Han
Ahmed dolay~siyle sulhe ayk~r~~bir hareket vuku bulmuyaca~~na
dair yukar~da i~aret olundu~u üzere teminat verilmi~ti.
Ba~dad' dan hareketten sonra Gence'ye gelmi~~olan Ahmed Han
oran~n Beylerbeyisi Mehmed Pa~ a tarafindan izinsiz olarak geldi~inden bahis ile hapsedilip keyfiyet divan-~~hümayuna arzedildi. Bu
tevkif ve hapis i~inden dolay~~Han Ahmed, Istanbul'da iken mihmandar~~olan Selânikli Mustafa Efendi'ye mektup yazarak
durumunu bildirmi~~ve onun tarafindan da serbest b~rak~lmas~~
hakk~nda hükümet nezdinde te~ebbüste bulunulmu~~ise de bir netice
elde edilememi~tir 22 .
Selâniki tarihinde Han Ahmed hakk~nda ba~ka bir kay~t
yoktur. Halbuki Müneccimba~~'n~n bir kayna~a dayanarak yazd~~~na
göre 23 Han Ahmed daha sonra yâni 1003 H. (1595 M.) veya
onu mütaak~ p III. Mehmed'in hükümdarl~~~n~n ilk senelerinde
Istanbul'a getirtilmi~~24 Üsküdar'da Do'~anc~lar'da Hasan Pa~a mahallesinde bir kona~a yerle~mi~~ve Fatma Han isminde bir k~z~~olmu~~
ve bu k~z henüz küçük ya~ ta iken Ahmed Han ~ oo8 Zilhicce (1600
Haziran)'de vefat etmi~tir 25. Ahmed Han'~n ayn~~senede vefat
etmi~~oldu~unu Kâtib Çelebi'de fezlekesinde yazm~~t~r.26
22 Selâniki, bas~lmam~~~nüsha, Esat Efendi kitaplar~, Nr. 2259 ve oradan naklen
Türk Tarih Encü~neni Mecmuas~, sene 15, s. 300.
23 Camiü'd-Düvel, c Il., s. 448 (Umumi Kütüphane Nr. 5020).
24 Ahmed Han'~n E~ri seferine adamlar~ ndan birisini göndermi~~oldu~una
göre bu sefer esnas~ nda ve 1004 H. (1596 M.) tarihinden evvel Gence'den Istanbul'a
celbedildi~i anla~~l~yor.
25 Topkap~~Saray~~ar~ivi, 63 numaral~~hüccetler dosyas~.
26 Fezleke, c. s. 135 "Ahmed Han; sab~ ka Geylan hâkimi iken ~ah Abbas
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Bu kay~tlara göre Han Ahmed Gence'de tevkifinden sonra
ihtimal memleketi elinden ç~km~~~mülteci bir hükümdara kar~~~
lâyiksiz olarak yap~ lan bu muamele çirkin görülerek ayn~~zamanda
Iran'a kar~~~kendisinin devlet merkezinde bulundurulmas~~ devlet
siyasetine uygun telâkki olunarak lüzumu halinde kendisinden istifade
olunmak üzere Istanbul'a celb olunmu~tur.
Ahmed H an'~n vefat~n~~mütaak~p küçük k~z~na mahkeme karariyle sadattan Seyyid Ismail bin Seyyid Mehmed vasi tâyin
olunmu~tur (25 Zilhicce ~ oo8).
~imdi, Han Ahmed'in vefat~n~~mütaak~p kendisinin borçlar~~
sebebiyle, alacakl~lar~~tarafindan Üsküdar'da Kassâm-~~askeri mahkemesine verilen ve hüküm al~ nan müteaddid hüccetlerden foto~rafi
makaleye ekli olan hüccetlerden birinin suretini nakledelim 27 :
_4,111 4.:g.•

j• p
JI.~~ Jjal Ll11 4,1P ~.11- Li
Tâlik hatla mühür sureti
f
-Sebeb-i tahrir-i kitab-~~s~hhat nisab budur ki
2 — Mahmiye-i Üsküdar'da vâki Hasan Pa ~ a mahallesinde
fevt olan merhum Ahmed Han tâbe serâhu'nun
3 — Adamlar~ndan i~bu hâmilü'l-kitab ~ât~r Abdülcelâl bin
Keyamir Said nam kimesne müteveny-~~mesfurun
4 — Fatma Han nam sagiresine vasi-i muhtar olan fahrüssâdat
es-Seyyid Ismail bin es-Seyyid Mehmed m.üvacehesinde
5 — Meclis-i ~ er'ide takrir-i kelâm edip bundan esbak merhum
Han hazretleri hayatta iken
6 — Adamlar~ ndan Mehmed bin Abdullah nam kimesneyi sefer-i
zafer rehbere 27a irsal ittikte mezbur Mehmed'in
7 — Be~~ayhk taamiyesi olup taleb etme~in Han hazretlerinin
ferman~~ile alt~yüz yirmi be~~
8 — Akçe taamiyesini ben eda edip Han hazretleri mebla~-~~
merkumu bana teslim etmedin vefat
pençesinden reha bulup bin bir senesinde dergah-1 âlem-penaha iltica eyleyip gelmi~ ti; mülkünden cüda ve birkaç sene mühimmat-~~ padi~ah neval bah~a olup bu
sâlde (~ oo8 de) intikal eyledi..."
27 Topkap~~ Saray~~ ar~ivi, Hüccetler dosyas~, Nr. 63.
27a 1004 H. (1596 M.'de) III. Mehmed'le bizzat gitti
~i E~ri seferi.
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9 — Etme~in zimmetindedir taleb ederim dedikte takririne muvaf~k beyyine taleb olundukta
~ o — Abdülvâsi bin Hoca Ali ve Koyun a~a bin Abdullah,
mezkûr ~ât~r Abdülcelâl'in takririne mutab~k
ii — Eda-i ~ahadet-i ~er'iyye edip bâde riayet-i ~erayiti'l- kabul
~ehadetleri hayyiz-i kabulde
~~2 — Vâki olup mebla~-~~merkumu küllen ve bâ'zan almadu~una
ve ibra etmedi~ine yemin teklif olundukta
— Vech-i me~rû üzere yemin billah edip mebla~-~~merkum
alt~yüz yirmi be~~akçe müteveffay-~~
~~ 4 — Merkumun muhallefat~ndan edaya gabbut tenbih ma hüve'lvaki bi't-taleb ketb olundu
15 — Fi'l-yevmi'l-hamis ve'l-i~rin min-Zilhicce, sene semâne ve elf
~uhud ü'l-hal:
~ahnazar Ibrahim bin Tacüddin bin Kurd Firi Çelebi bin
bin Hasan Mehmed
Seyyid Efdal
Ali Mehmedü'r-râcil
(Yeniçeri)
Mehmed bin Mahmud Hüseyin bin Ali Ebû Bekir bin Mehmed
el-Cünd~~
er-râcil (Yeniçeri)
el-katib
ve gayrihim 28
Merhum Han Ahmed'den daha ba~ka alacakhlar~n da muahallefat~ndan paralar~n~~almak üzere mahkemeye müracaat edip hüccet
ald~klar~~görülüyor; bunlar aras~ nda Han Ahmed'in adamlar~ndan
~ ah Murad bin Esvar ve Seyyid Daverkeya bin Seyyid
K eya ve Han Ahmed'in hocas~~ Mevlana Abdülvasi ve Hoca
Ali'nin de müracaat ile hüccet ald~klar~~görülüyor".
Han Ahmed'in k~z~~ Fatma Han büyüdükten sonra Ikbal
Han bin Cem~ i d Han ad~ nda birisiyle evlenmi~tir. Fatma Han,
küçük iken kendisine vasi tayin olunan Seyyid ~ smail de, babas~~
Han Ahmed'den kendisine intikal eden hisse-i ~er'iyyesinden ikiyüz yetmi~~sekiz bin akçe hakk~~varm~~. Bunu Seyyid Ismail de
kabul etmi~~ve bu paraya mukabil Toros kazas~nda Bahad~r köyünde
müteaddid odalar~~havi menzilini Fatma Han'a vermi~. Halbuki
buras~~vak~f oldu~undan evvelce yap~lan anla~ma feshedilmi~~ve nihayet
Topkap~~Saray~~ ar~ivi, 63 numaral~~Hüccetler dosyas~.
Bu hüccetin üstünde Hoca Sadettin Efendi'nin o~lu Seyhulislâm
Mehmed Efendi'nin tasdikini havi imzas~~vard~r.
28

29

Belleten C. XXVIII, 6
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bin rayiç akçe üzerine anla~ma olmu~~altm~~~bin akçesini
Ismail pe~in olarak verip mütebakisi için de Üsküdar'da
renimahalle'deki evini vermek suretiyle zevcesi Fatma Han'a vekil
olan Ikbal Han ile mutab~k kahnm~~t~r. Bu mutabakat hücceti
Cemaziyelah~r 1022 (3 A~ustos 1613) tarihinde Mahmud Pa~a mahkemesinde tertip olunmu~tur 3°.

yüz k~ rk
Seyyid

* * *

Han Ahmed, alim, faz.~l ve ~airdi. Bazan istihrac~~da vard~.
Hatta bir gün yani ~ oo~~Rebiulah~r ortas~nda kendisinin mihmandar~~olan Selanikli Mustafa Efendi'yi yan~na getirerek:
"Bilmi~~ol ki gelecek hafta divan-~~hümayunda bir acib karga~al~k
olaki her giz bir ferdin hat~rana gelmeye ke'enne merrih-i felek-ti~-i
üryan ile kap~da durup çok adam helal ede ve mukaddem sadr-~~
vezaretten giden vüzera ve defterdaran cümlesi yerlü yerinde otururlar ki bunlard~r: Sinan Pa~a, Ferhad Pa~a ve Mehmed Pa~a ve defterdarandan Ibrahim ve Burhan ve Mahmud Efendiler deyu yaznu~lar;
ve sadrni~in olan sahib-i devlet ve ~erif Mehmed bu iki devletlu
umf~r-1 saltanattan sak~ t olup yerlerine pulad dil zi kudret iki ki~i gele
ve sairleri dahi gele ve dedi ki allahü Mem benim ~üphem kalmad~~bu
keyfiyetin vukuuna. Heman sen var mezburlara de ki haz~r-1 vakt
olsunlar" 31.
Han Ahmed'in, Mustafa Efendi'ye söyledi~i bu istihrac
aynen ç~km~~t~r. Filhakika bir hafta sonra Rebiulevvelin yirmi ikinci
sah günü (26 Mart 1593) Kap~kulu ocaklarma ulufe ç~k~p yeniçeriler
uhifelerini ald~ktan sonra sipahilere iki~er, üçer kese verildi~inden bunu
noksan bulup maa~lar~n~~havi keseleri kald~rmad~lar; Defterdar ~erif
Mehmed Pa~a'n~n ba~~m istediler; çok nasihat edildi dinlemediler;
içeriden yani Enderun Hazinesinden para ç~kt~~almad~lar; nihayet
tarihte male~m oldu~u üzere o s~rada (bire urun) diye i~itilen bir ses
üzerine Padi~ah vurulmalarma izin verdi zanniyle saray matbah~na
gelen odunlar~~kapanlar bunlar~n üzerine hücum ile bir hayhsuu
öldürdüler. Arada bo~~yere telef olanlar da vard~r. Bu suretle hadise
bast~r~ld~ ; Veziri azam Siyavu~~Pa~a azledilerek Sinan Pa~a
oldu ve Han Ahmed'in isimlerini zikretti~i Hac~~Ibrahim ra~a ba~" Selanikf, ~natb4 nüsha, s. 350.
" Fezleke KAtip Çelebi, c. I., s. 135 ve Camiü'd-Düvel, c. II.. s. 448 (Umumi Kütüphane nüshas~, Nr. 5020).
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defterdar ve Burhan Efendi Anadolu defterdar~, sadaretten mazül
Ferhad Pa~ a ikinci vezir olmu~lard~ r.
Ahmed Han ~airdi, musikiye vak~ f olup ud çalard~ . Kendisinin
vatan firkati elem ve ~zt~ rabiyle kalemle ald~~~~Farsça bir ~iirinden 32
it,: il.
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Fezleke (Kâtip Çelebi).
Bu m~sra Camiü'd-Düvel'de (r-.1
diye yaz~lm~~t~r.
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