TOPKAPI SARAYI AR~IVINDE BULUNAN
~IFRELI IKI VESIKA
HAYRULLAH ÖRS
Topkap~~ Saray~~Müzesi Müdürü

Topkap~~Saray~~Kitapl~~~n~n bir gözünde, yabanc~~dillerle yaz~lm~~~bir tak~m vesikalar bulunmaktayd~. Bunlar~n kaba tasniflerinin
yap~lmas~~ve numaralanmalar~~ s~ras~nda, üzerleri garip i~aretlerle
dolu iki tanesi hemen dikkatimi çekmi~ti. Bu vesikalar, çok ince ve
filigrans~z ka~~da yaz~lm~~t~r ve anla~~lan eskiden, fi~ek ~eklinde sar~lm~~~olarak uzun zaman kalm~~lard~r; katlama yerleri ve birinin çürüyen k~s~mlar~mn s~ralan~~~~ bunu aç~kca göstermekteydi. ~~numaral~~
vesikan~n arkas~nda ta'lik yaz~~ile (Hatt~~acib-i feylesofi) kayd~~bulunuyordu. Bunlardan ~~numaral~s~~13 x 66,5 cm., 2 numaral~s~~13 x 55 cm.
boyutlarmdad~r.
Bu iki ka~~t parças~~bende büyük bir merak uyand~rm~~t~. Bunlar~n
~aka olsun diye karalanmam~~~olduklar~~meydandayd~. Ne kadar
özenerek yaz~ld~klar~~ aç~kca görülüyordu; üstelik bunlar~~yazan el
çok i~lekti ve bu kar~~~k, hayli zor ~ekilleri tereddütsüz çizmi~~oldu~u
anla~~llyordu; demek bunda uzun bir al~~kanl~~~~vard~. Bunlar~n büyü,
muska gibi bir ~ey olmalar~~ ilk bak~~ta hat~ra gelebilirdi ama, bu
da pek inan~l~r ~ey de~ildi, çünkü ~imdiye kadar gördü~ümüz muskalardaki yaz~lar hem daha k~sayd~, hem de genel olarak arap harflerile
idi, aralar~nda olsa olsa alt~~kö~eli y~ld~zlar, çocukca insan resimleri
bulunuyordu. Bütün bunlar~~ dü~ününce, bu vesikalar~n üzerlerindeki
~ekillerin bir çe~it ~ifre olabilece~ini tahmin ettim ve bu ~ifreyi çözmek
iste~ine kap~ld~m. ~ura= itiraf etmeliyim ki bu istek sadece meraktan, gizli ~eyler kar~~s~nda her vakit duyulan o tabii tecessüsten geliyordu. Bu i~e birkaç tatil günümü harcad~m; bunun sonucu benim
için, yüzy~llar boyunca gizli kalm~~~bir yaz~y~~okumak zevki oldu.
Bununla yetinmek ve bu vesikalar~, bu sefer mânalarile birlikte,
tekrar yerlerine koymak akl~mdan geçti, fakat sonra, belki de ba~ka bir
yerde, gene bu ~ifre ile yaz~lm~~~mektup, ya da raporlar~n bulunabilece~ini dü~ündüm. Ba~kalar~n~~uzun ve gerçekten can s~k~c~~bir çal~~ma-
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dan kurtarmak için, elde etti~im sonuçlar~~ aç~klamay~~daha uygun
buldum.
~ifreyi çözmek için tuttu~um yolu uzmanlar belki de acemice
bulacaklard~ r, belki daha kolay usuller de vard~r, ama ben sadece
vaktile okumu~~oldu~um bir hikâyedeki, Edgar Allan Poe'nun Alt~n
Böcek'indeki metoddan ba~kas~n~~bilmiyordum. Buna göre, harflere
kar~~l~k say~, ya da ~ekil kullan~lan ~ifreleri çözmek için, önce ~ifreli
yaz~n~n hangi dilde oldu~unu bilmek, yahut tahmin etmek, sonra da
her i~aretin kaç defa kullan~ld~~~ n~~saymak laz~md~ . Her dilde en çok
kullan~lan harf, ço~u zaman, ayr~~oldu~una göre, en çok geçen i~aretin
yerine o harfi koymak, sonra aralar~n~~tahminle doldurmak ~ifreyi
çözmeye kâfi gelecekti. Nazan i olarak böyle idi ama, uygulama pek
o kadar kolay ve çabuk olmad~.
~lk i~~olarak vesikalardaki i~aretleri sayd~m, 27 ç~kt~. Vesikalar~n
sa~dan sola yaz~lm~~~olduklar~~aç~kça görülüyordu; üstelik baz~~i~aretlerin üzerinde uzatma ve ~edde'ler vard~. Hatta bir yerde (Beyit)
kelimesi yaz~l~yd~. ~u halde bunlar Arapça, Farsça ya da Türkçeydiler. Yaln~z, yaz~ lardan birinin bir dilden, ötekinin de ba~ka bir dilden
olaca~~~hiç akl~ma gelmemi~ ti ki bu bana, hiç de~ilse, iki günlük
eme~e mal oldu.
~kinci i~~olarak, iki metinde her i~aretin kaçar defa geçti~ini
sayd~ m. h harfine benzer bir ~ ekil ötekileri bir hayli geride b~ rakt~.
Eski birkaç metnin harflerini de sayarak, eski Türkçede — bilmem
neden, pe~in bir hükümle bu vesikalar~n Türkçe olaca~~na inan~yordum — elif harfinin çok kullan~ld~~~ n~~ ö~rendim ve h'Iar~n yerlerine
elirleri koydum, ama i~in tahmin etti~imden daha zor oldu~unu da
hemen anlad~ m; eliflerin aralar~n~~tahminle doldurmak mümkün
de~ildi. Bir hayli zaman bo~una u~ra~t~ ktan sonra, eliflerin arkas~ndan
s~k s~k ba~ka bir i~aretin geldi~inin fark~na vard~ m ve bunun (lam)
olabilece~ini dü~ ündüm. Hele birkaç yerde, eliften sonra bu i~aretin iki defa geçti~ini ve ikincisinin üstünde de bir uzatma i~areti
bulundu~unu görünce bunun Allah kelimesi oldu~unu anlad~m.
Böylece art~k üç harfi, elifi, lam'~~ve he'yi tamyordum. Bundan sonra
s~rasile hangi harfleri buldu~umu anlatacak de~ilim; bu hem faydas~z
olacakt~r, hem de bunlar~~ben de art~k hat~rlam~yorum. Yaln~z ~u kadar~n~~söyleyebilirim ki bu uzun bir sab~ r tecrübesi oldu. Çözüm i~ i bitince
vesikalardan birinin Farsça oldu~u ve içinde sadece dua ve övgüler
bulundu~u meydana ç~kt~. ~~te benim i~imi o kadar uzatan da bunu
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Türkçe san~~~ m ve hesaplar~m~~ona göre tutu~ um olmu~tu. Öteki,
ve mutlu bir tesadüf eseri olarak sa~lam kalan~, Türkçeydi ve bir
Padi~ah~ n özel olarak görevlendirdi~i anla~~ lan bir denetçinin haraç
memurlar~n~ n yolsuzluklar~~hakk~nda, do~rudan do~ruya Padi~ah~n
~ahs~na yazd~~~~bir raporudu (bu Padi~ah kimdi? Yolsuzluklar ve
rü~vetle sava~may~~kendine ödev edinen o talihsiz, zeki, iyi niyetli
Üçüncü Mustafa m~~idi acaba?). Bu raporun metni a~a~~ya al~nm~~t~r.
Farsça vesikan~n okunmas~ m, merak edenlerin kendilerine b~rak~yorum ; alfabe elde olduktan sonra bu, biraz da e~lenceli olur san~r~ m.
Ne yaz~k ki ~ imdiye kadar elimize bu iki vesikadan ba~ka geçmedi.
Ama e~er günün birinde, herhangi bir yerde ayn~~ ~ifre ile yaz~lm~~~
yaz~lar ç~ kar ve bunlar, ekledi~imiz alfabenin yard~mile çözülürse,
sadece bilmece çözmek merak~~yüzünden harcam~~~oldu~um emekler
ve saatler kar~~l~~~ n~~bol bol görmü~~olacakt~r.
Birinci Vesika

Be dergâh-i gerdun misal (e) arza (i) kemterin-i bendegân oldur
kim çün Padi~ah Hazretlerinin, zeyyen Allahü taalâ serir-i azze bi
vücudehu ve efad-~~alel âlemin asar-~~adlehu ve cudehu men kuluna
nazar~~inayeti yeti~ip terh-i zir-i seradan ref'edip bu hizmete nasbetti, vacip oldu bu bendei muhlis üzerine her vecihle istikamet ede.
imdi ol hazreti ah ~ ana mahfi olmaya kim haraç defterlerinden her
haraçc~~eline iki~ er defter verilip baz~s~~defter sand~klar~~oldu~u yerde
ve baz~s~~dahi ferah~hane ard~ na oturup ellerine birer divit al~p mukabele ederler. Naz~ r dahi, yok, ne isterlerse iderler ve hem gördüm kim
alt~n~n rakam~ n yedi eylediler. Sultamma hod mahfi de~ildir kim alt~n~n rakam~~yedi oldu~u gibi altm~~~n rakam~~yetmi~~olur ve alt~~
yüzün yedi yüz olur ve alt~~binin yedi bin olur ve bakisi dahi buna
k~yast~ r. Ben kulun an~~göricek anlardan sordum kim ne eylersiz ?
Anlar eyitti kim baz~ mn müfredat~~ uyu~maz ve baz~= cümleleri.
Ve buna dahi vak~ f oldum kim getürenlere sorarlarm~~~ana göre
muvaf~k ederlermi~. Eyle olsa devletlu Sultamm, bu ye~~de~il miydi
kim Divan sez (e) kiminin de defterdarlar kat~nda veyahut bari yaz~c~lar kat~ nda mukabele edelerdi. Zirâ Sultan~m~ n defterlerine bunda
halel var ve raiyet kâfirlerine güç olur. Baki ~tbab-~~saradikat-~~Padi~ahi
ba vetad-~~inayet-i ilahi ustuvar bad âmin ya Rab-el ibad.
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