P~R~'N~N FETH~YYE-~~CEZ~RE-~~KIBRIS'ININ VIYANA
NÜSHASI*
NUR~~ÇEV~KEL**
Giri~~
Konuya ba~ lamadan önce fetihnâme kavram~n~~ k~saca tan~mlamak yerinde olacakt~r. Bilindi~i kadar~ yla genel olarak fetihnâmeler iki k~sma ayr~lmaktad~ r: Birinci k~s~m fetihnâmeler, elde edilen zafer sonucunda zapt
olunan memlekederle ilgili olarak kom~u hükümdarlara, hanlara, prenslere,
~ ehzâdelere ve vâlilere gönderilen ve Türkçe, Arapça ve Farsça olarak kaleme
al~ nan nâmeler, yani küçük kitap veya mecmualard~ r'. Bu uygulama, zafer
kazanm~~~olan hükümdarlar için, hem aleyhte ~ayialar~~ önlemek, hem de
dahilde ve hariçte kendisine sald~ rmak için f~ rsat kollayanlar~ n ümidini
k~ rmak için bir zorunluluk olarak görülmekteydi. Dosta, dü~mana ve hatta
dü~man~ n dostuna da hediyelerle birlikte gönderilen bu fetihnâmeler dü~manlara tehdit, dostlara müjde anlam~~ ta~~ makta idi. Her hâlde bundan
dolay~~ bu tür fetihnâmeler, mümkün oldu~u kadar, gönderilen makam ve
muhatab~ n durumuna uygun olarak âyetler, hadisler ve Arapça ve Farsça
hikmetli ibârelerle süslü ve abart~l~~olarak kaleme al~ nmaktayd~2. Konumuz
bu tür fetihnâmeler olmad~~~~için burada bunlar hakk~nda ayr~nt~ya girilmeyecektir.
~ kinci tür fetihnâmeler ise, Türk edebiyat~ nda manzum ve mensur veya
ikisi birden birçok örne~i bulunan edebi eserlerdir. Bu türde kalerr,e al~nm~~~
fetihnâmeler bir ~ ehrin veya kalenin fethini anlat~r. Zamanla gazavâtnâme ve
* Bu yaz~n~n asl~ n~n özeti tebli~~olarak "K~br~s Fetihnâmeleri Hakk~ nda Yeni Bir Geli~me:
Avusturya Milli Kütüphanesi (Viyana) Fetihnâmesi" ba~l~~~yla III. Uluslararas~~K~br~s Ara~t~rmalar~~Kongresi, 13-17 Kas~m 2000, Do~u Akdeniz Üniversitesi, Gazima~usa / K.K.T.C.'de sunulmu~tur.
** Doç. Dr., Do~u Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Gazima~usa
/ K.K.T.C.
~emseddin Sami, Kâmüs-~~Türki, 2.bs., Ça~r~~Yay~nlar~, ~ stanbul, 1987, s. 981'de, bu kavram; "bir memleketin fethi veya bir galibiyete muvaffakiyet akibinde ne~r olunan galibiyet fermân-~~hümâytinu" olarak tan~ mlanmaktad~r.
T.C. Milli
2 Mehmet Zeki Pakal~n, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügii,
E~itim Bakanl~~~~Yay~nlar~, 1993, s. 615.
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zafernâmeler ile kar~~m~~~olan3 söz konusu fetihnâmeler önceleri yaln~z bir
hadiseyi anlat~ rlarken, daha sonralar~~bir padi~ah~ n, bir vezirin veya kumandan~n bütün sava~lar~ n~ , fetihlerini anlatan türlere de ayr~lm~~lard~ r4. ~emseddin Sami bu ikinci tür fetihnâmeleri de, "bir fetih veya zafer hakk~nda yaz~ lan kaside ve manzûme, zafernâme" olarak tan~mlamaktad~r5.
~lk örnekleri onbe~inci yüzy~ lda görülmeye ba~lamakla birlikte on alt~nc~~
yüzy~ldan itibaren say~ lar~~ önemli ölçüde artan bu tür fetihnâmeler de,
mümkün oldu~u kadar olay~n gidi~anna ve mahiyetine uygun ayet, hadis ve
Arapça, Farsça ve Türkçe hikmetli ibâre ve beyitlerle süslü ve abart~l~~olarak
kaleme al~nm~~lard~ r. Bununla birlikte, edebi olarak sadece dönemin dil
özelliklerini göstermeleri aç~s~ndan kayda de~er görü1mektedirler8. Tarihi
yönden, özellikle de sava~~tarihi konusunda büyük öneme sahip olduklar~~
bilinmektedir. Bu ara~ t~ rman~ n esas konusu olup, a~a~~da tan~ t~lmaya çal~~~ lacak olan K~br~ s fetihnâmeleri de bu türden eserlerdir.
1. K~br~s Fedhnâmeleri ve Bu Konudaki Çal~~malar
K~br~ s Türk tarihinin birçok kayna~~~bulunmaktad~ r. Bunlardan ~üphesiz birincisi, yerli ar~ ivlerde korunmakta olan, say~lar~~kesin olmamakla birlikte milyonlarla ifâde edilen ve ço~u el de~memi~~ar~iv kaynaklar~d~ r. De~er
olarak bunlardan sonra gelmekle beraber, 300 y~ ldan fazla süren bir dönemin sadece bir kesitini, özellikle fetih olay~n~~ele alan ve bu konuda, mümkün oldu~u kadar ar~iv malzemeleriyle test edilmek kayd~yla önemli bilgiler
sa~layabilecek K~br~ s Türk tarihinin bir ba~ka kayna~~~da K~ br~s fetihnâmeleridir.
Bilindi~i kadar~yla K~br~ s fetihnâmelerinin en eskisi ~erifi'nin Fetihnâme-i K~br~s'~d~ r. Bu eser önce Levend 7, daha sonra ise Mert8 taraf~ndan tan~t~ lm~~t~ r. Nihayet yine Mert° taraf~ndan as~llar~ n~ n fotokopileriyle birlikte
3 Gazavâtnâme, zafernâme ve fetihnâme hakk~nda ayr~nt~ l~~ bilgi için bkz. Agâh S~
rr~~Le vend, G azavatnâmeler ve Mihalo~lu Ali Bey'in Gazavâtnân~ esi, Ankara, 1956.
4 "Fetihnâme", Türk Dili ve Edebiyat~~ Ansiklopedisi, Devirler / ~
simkr / Eserler / Terim ler, III, (Yapma haz~ r. Ezel Ayverdi, Mustafa Kutlu, D. Mehmet Do~an), Dergâh Yay~ nlar~ , ~stanbul, 1979, s. 209. (Bundan sonra TDEA olarak geçecektir).
5 ~emseddin Sâmi, a.g.e., ayn~~yerde.
6 TDEA, s. 297.
7 Levend, a.g.e., ss. 83-84.
Özcan Mert, "K~br~s Türk Tarihçili~i", Türk Kültürü, VIII, Nu. 92, Ankara, s. 5 (Bundan
sonra K~br~s olarak geçecektir).
9 Özcan Mert, ~erifi'nin "Fetih-nâme-i K~br~s'~, Tarih Enstitüsü Dergisi,
Say~~ 4-5'ten ayr~~
bs., Edebiyat Fakültesi Matbaas~, ~stanbul, 1974 (Bundan sonra ~eriff olarak geçecektir).
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yarmlanm~~ur. ~erifrnin bu eseri ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe
Yazmalar bölümünde 3851 numarada kay~tl~~bulunmaktad~r ve Mert'in bildirdi~ine görel°, di~er kütüphanelerde ba~ ka bir nüshas~~da yoktur. Eser 28
yapraktan ibârettir ve nesih olarak kaleme al~nm~~t~r. Eserde adan~n fethi
tamam~yla ele al~nmam~~ur. Lefko~a kalesinin dü~mesi ile son bulmaktad~r.
Mert'in tespitine gören, eser Lefko~a'n~n zapundan (9 Eylül 1570) sonra kaleme al~nm~~t~r. Ma~usa'mn zapu hakk~ nda herhangi bir kay~t içermemektedir. ~erifi, eserinde kendi hakk~ nda da bilgi vermektedir.
K~br~s fetihnâmeleri hakk~ ndaki çal~~malar bahsi geçerken, ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ö~rencilerinden Münevver
Durmu~o~lu 12 ve Y. Eribe Ilgaz'~n 13 birisi bir k~sm~n~, di~eri de kalan k~sm~n~~
olmak üzere ele ald~klar~~Zirekrnin Târih-i Feth-i K~br~s isimli yazma eserinin Paris Milli Kütüphanesi nüshas~~(Supplement Turc, nr. 926)14 hakk~ndaki lisans tezlerini de haurlamakta fayda vard~r. Zirâ, Zirekrnin eseri de fetihnâme tarz~nda kaleme al~nm~~t~ r ve büyük bir k~sm~~adan~n zapu ile ilgilidir. Ayr~ca, içerik olarak a~a~~ da ele al~ nacak olan Pirrnin fetihnâmesi ile
büyük benzerlikler ihtiva etmektedir. Biz eserin Viyana nüshas~n~n mikrofilmini temin ettikls ve bu nüshay~~incelememiz esnas~nda hemen kar~~la~t~~~m~z önemli bir fark olarak eserin müellif ad~n~n "Zireki" de~il "Zirek" ve ba~l~~~n~n da Târih-i Feth-i K~br~s de~il, Târrh-i K~ br~s oldu~unu tespit ettik.
Bugüne kadar ara~t~ rmac~lar~n üzerinde çal~~t~~~~bir fetihnâme de MI' nin Fethiyye-i Cezire-i K~br~s'~d~r,. Nesih yaz~s~~ile kaleme al~nm~~t~ r. Çift yanl~~
yaz~lm~~~86 yapraktan (varak) olu~maktad~ r. Her sayfada 15 sat~r vard~r. Eser,
25 "bâb", ya da konu ba~l~~~~ve 39 adet Farsça, 12 adet de Türkçe ~iir içermektedir. Eserin ba~~ nda besmele ile ba~layan bir giri~, sonunda da (25.
bâb) K~br~s hakk~nda bilgiler ve adan~ n o zamana kadar zapt edilemeyi~inin
sebepleri yer almaktad~ r. Hicri Evâs~t-~~Rebrirl-evvel 979 / Miladi A~ustosEylül 1571 tarihinde tamamlanm~~t~r.

1° Mert, Serifi, s. 49.
~~ Mert, Serig, s. 50.
Münevver Durmu~o~lu, Zil-cid, Târih-i (Feth-il K~ br~s, L K~s~m, ~.Ü. Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü, Bas~lmam~~~Lisans Tezi, Nr. 803, ~stanbul, 1965.
13 Y. Eribe Ilgaz, Zireld, Târih-i Feth-i K~br~s, II. K~s~m, ~.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Bas~lmam~~~Lisans Tezi, Nr. 616, ~stanbul, 1961.
14 E. Blochet, Bibliotheque Nationale, Catalog-ue des Man uscripts Turcs, II, Paris, 1933.
15 Bu nüshanm tan~t~m~~için bltz. Nuri Çevikel, "K~br~s Fetihnâmeleri ve ve Zirek'in "Târihi K~br~s"1", XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, TTK, Ankara, (basluda).
12
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Bu fetihnâme Özcan Mert'in, ~eriflinin fetihnâmesini 1974 y~hnda yapmlamas~na kadar en eski K~bns fetihnâmesi olarak biliniyordui6. Bu fetihnâmeye ilk önce Alasya17, Levendls ve Karatay19 ve daha sonra da Mert" de~inmi~lerdir. Eserin bilinen bir nüshas~~Topkap~~Saray~~Revan Kitapl~~~'nda
1294 numara ile kay~tl~~bulunmaktad~r. Eserin bir ba~ka nüshas~~da aslen,
ondokuz~~ncu yüzy~l~n K~br~sl~~iki sadrazam~ndan birisi olan Kk'nil Pa~a'n~n
torunlar~ndan Perihan Ar~burun'da bulunmaktad~r. Bu nüsha ona, Halil
Can isimli bir Mevlevi taraf~ndan 22 Mart 1970 tarihinde hediye edilmi~tir.
Bu nüshan~n ismi Cezire-i Fetih-nâme-i Kibnis'dur21. Fedai'den edindi~imiz
bilgilere göre22 , bu nüsha 92 sayfadan olu~maktad~r. Her sayfa 15 sat~r
içermektedir. Son üç sayfas~~ta:laik ile yaz~lm~~t~r. Bu üç sayfan~n sat~r say~s~~da
farkl~d~r. Bu yazma eserde, esere sahip olmu~~iki ki~inin adlar~yla birlikte
"temellükleri" ile ilgili olarak Hicri 979 ve Hicri 1263 tarihleri bulunmaktad~r. Fedai, Pirrnin Fethiyye-i Cezire-i K~br~s'~mn Revan nüshas~~ile Perihan
Anburun nüshas~m23 1997 y~l~nda'edisyon kriti~ini yaparak yay~mlam~~t~r24.
FIrrnin Fethiyye-i Ceztre-i K~br~s'~na ili~kin olarak üzerinde durulmas~~
gereken bir yazma eser daha vard~ r ki, ismi K~br~s Tarihçesi'dir. Bu eser
Lefko~a Mevlevihanesi me~âyihinden Arif Dede'ye aittir ve Pirrnin Fethiyye-i
Cezire-i K~br~s'~mn sadele~tirilmi~~ve özetlenmi~~~eklinden ibârettir. Arif
Dede çal~~mas~n~~11 Safer 1177 / 11 A~ustos 1763 tarihinde tamamlam~~t~r 25.
18 Harid Fedai, Fethiyye-i Cezire-i K~br~s, K.K.T.C. Milli E~itim, Kültür, Gençlik ve Spor
Bakanl~~~~Yay~nlar~, Nr. 18, Lefko~a, 1997. Harid Fedai'yi (a.g.e., s. XXIV) öyle bir dü~ünceye
sevk eden en önemli neden herhalde Özcan Mert'in 1974 y~l~nda yay~ nlad~~~~ve yukar~da bahsi
geçen ~erifi'llin Fetihnâme-i K~bne~n~~görmemi~~olmas~d~r.
17 H. Fikret Alasya, K~br~s Tarihi, M. Fikri Matbaas~, Lefko~a, 1939, s. 174. Alasya bu eserinin de~i~ik yerlerinde dipnodarla at~fta bulundu~u söz konusu fetihnâmenin ad~n~~"Tarih-i
Feth-i K~br~s" olarak vermektedir.
18 Levend, a.g.e., s. 174.
19 Fehmi Edhem Karatay, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalo~u,
I, Istanbul, 1961, s. 229.
2° Mert, K~br~s, sa. 505-512.
21 Fedai, a.g.e., ayn~~yerde.
22 Fedai, a.g.e., ayn~~yerde.
" Fedai (a.g.e., ayn~~yerde) bu niishay~~"Can nüshas~~" olarak isimlendirmi~tir.
24 Fedai, a.g.e.
28 Fedai (a.g.e., s. 149) 11 Safer 1177 tarihini Miladi takvime göre 21 A~ustos 1763 olarak
çevirmi~tir. Biz çah~mam~zda kulland~~un~z Faik Re~it Unat, Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme K~lavuzu, TTK, Ankara, 1980, s. 80'e göre, Hicri 11 Safer 1177 tarihini 11 A~ustos 1763
olarak çevirdik. E~er Fedai de ayn~~k~lavuzu kulland~ysa, lulavuzun 80. sayfas~n~n alt~ndaki "Not:
11. III. 1700 - 11. III. 1800 tarihleri aras~nda Julian takvimine göre gemiln tarihini bulmak için
on bir gün önceki günün tarihini esas tutmahd~r" kayd~~gözünden kaçm~~~olmal~d~r.
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Bu eser Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi Yeni Yazmalar kitapl~~~ nda 319
numara ile kay~tl~~bulunmaktad~r. Eserin ad~~ Osmanl~~ltiliielliflerf nde 26
"K~br~s Tarih çesi, Me~âyih-i Mevleviyyeden Arif Dede Efendi" olarak geçmektedir.
Piri'nin Fethiyye-i Cezire-i K~br~s'~n~n sadele~tirilmi~~ve özetlenmi~~~ekli
olan Arif Dede'nin K~ br~s Tarih çesi Fedai taraf~ndan ilk önce 1991 y~l~nda
yay~mlanm~~ur. Eserin bu 1991 bask~s~, yazar~n kendi ifâdesi ile27 "ba~tan
a~a~~~yanl~~larla dolu" oldu~u için yazar~n bizzat kendisi taraf~ndan toplat~lm~~ur. Fedai bu yazmay~, 1997 y~l~nda yay~mlad~~~~Fethiyye-i Cezire-i K~br~s
isimli kitab~n~n28 ikinci k~sm~nda tekrar basm~~t~r. Fedai ad~~geçen çal~~mas~n~n ikinci k~sm~n~n sonunda K~br~s Tarihçe'sini günümüz Türkçe'sine de çevirmi~tir.
Inrrnin Fethiyye-i Cezire-i K~br~s'~mn Viyana Nüshas~~
Yak~n zamana kadar, yukar~da bahsi geçen, Mert2° ve Fedai3° taraf~ndan
yay~mlanan K~br~s fetihnâmelerinin eldeki nüshalar~ndan ba~ka nüshas~~
olmad~~~~samlmaktayd~. Bunlara ilâveten bir de, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ö~rencileri taraf~ ndan Paris nüshas~~lisans tezi
olarak haz~rlanan Zirekrnin Târih-Fetl~-i K~br~s '~ndan bahsedilmekteydi.
Franz Babinger'in Osmanl~~Tarih Yazarlar~~ve Eserleri." isimli çal~~mas~ nda yer alan K~bns'la ilgili fetihnâme ve tarihler hakk~ ndaki notlardan hareketle, yapt~~~m~z ara~t~rmalar ve çal~~malar neticesinde Avusturya Milli Kütüphanesi'nde (Viyana) Fethiyye-i Berây-~~Cezire-i K~brûs isimli bir fetihnâme
nüshas~~daha bulundu~unu tespit ettik. ~ncelemelerimiz sonucunda bu
fetihnâmenin, iki nüshas~~ Fedai taraf~ndan yay~mlanan32 Pirl'nin fetihnâmesinin bir ba~ka nüshas~~oldu~unu gördük.
In~ernin Fetihnâmesinin Viyana Nüshas~~ve Özellikleri
Fetihnâmenin ismi Babinger'de33 Târih-i Feth-i K~br~s olarak verilmektedir. Yaln~ z eserin herhangi bir yerinde böyle bir isme rastlanmam~~t~r. Eser
"Fethiyye-i berây-~~Cezire-i K~brûs der zamân-~~saltanat-~~hazret-i sehinsâh gâ.zi
Mehmed Tahir, Osmanl~~Müellifleri, III, ~stanbul, 1338, s. 186.
Fedai, a.g.e., s. XV.
28 Fedai, a.g.e.
29 Mert, ~erifl.
Fedai, a.g.e.
31 Franz Babinger, Osmanl~~Tarih Yazarlar~~ve Eserleri, (Çey. Co~kun Üçok), 2. bs., T.C.
Kültür Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara, 1992, ss. 126-127.
32 Fedai, a.g.e.
33 Babinger, a.g.e., s. 127, 1 numaral~~dipnot.
26

27
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Sultan Selim Hân" ba~l~~~~ile ba~lamaktad~ r (lb). Dolay~s~~ile eserin bu nüshas~n~~sadece Fethiyye-i Berây-~~Cezire-i K~brils olarak isimlendirmek do~ru
olacakt~r. Eser Avusturya Milli Kütüphanesi'nde (Viyana) 1111 numara ile
kay~ tl~d~ r34. Mülellifi Piri'dir (2a). Müstensihi "Ahmed, el-imamü'l-câmi'-i
'Arab Ahmed Pa~a"d~r (82a). ~sfinsah tarihi H. Evâ'i'l-i Muharrem 1160 / M.
Ocak 1747'dir (78b). Eser çift yanl~~yaz~lm~~~toplam 88 varaktan olu~maktad~r 33. Her sayfada 15 sat~r yer almaktad~r. Yaln~z 31a'da 14 sat~r vard~r. 15. sat~r müstensih taraf~ndan silinmi~~ve bo~~b~ rak~lm~~t~r. Eser ta`lik olarak kaleme al~nm~~t~r.
Eserin 1 numaral~~yapra~~n~n ön yüzünde (la) üstte sonradan dü~üldü~ü anla~~lan ve eserin K~br~s tarihi ile ilgili oldu~una dair Almanca bir not
bulunmaktad~r. Onun alt~nda eserin sahibine ait oldu~u anla~~lan talikle yaz~lm~~~~öyle bir kay~t bulunmaktad~r:
Fi imzâ'ihi
Feth ol~cak bana bu nüsha-i gül
Ma`rifet bür old~~sine-gü~ah
ihtiyar' gidüp heman-dem dil
Didi Allâhdur fe-enne-lehâ
Berini'l-`ibad el-müfti fi vilayeti'r-Rüm
El-müderris-i medrese-i Bayezid Han-~~merhüm
Bu kay~ttan sonra da eserin müstensihi Lefko~a Arab Ahmed Pa~a Camisi'nde görevli ~mam Ahmed'e ait oldu~u anla~~lan ~öyle ba~ka bir kay~t ve
tarih vard~ r: "Züyyile 'ala yed-i fakir-i hakir felahi-i pür-efkar, fi M (uharrem),
sene 1160". En altta sol kö~ ede ise okunamayan bir mühür bulunmaktad~ r.
Eser, besmele ile ba~layan, Hz. Peygambere duâ içeren ve tahta Sultan
Selim II'nin geçi~ini ve K~br~s'~n zapt~n~~gerektiren halleri beyan eden bir giri~le ba~lamaktad~ r (lb-4a). Giri~i, fetih haz~ rl~klar~n~, s~ras~yla Lefko~a'n~n
3'1 Avusturya Milli Kütüphanesi'nden fetihnâmenin yaln~zca mikrofilmini temin edebildik.
Dolay~s~yla bu mikrofilm üzerinde çal~~ mak zorunda kald~~~= için yazman~n gerçek boyutlar~,
cilt, ka~~t ve kullan~lan mürekkep hakk~nda kesin bilgi veremiyoruz. Bu konuda Avusturya'ya
yazm~~~oldu~umuz yaz~ya cevap alamad~ k. Yaln~z mürekkep konusunda, genelde siyah mürekkep kullan~ld~~~n~ , metinde geçen ayetlerin renkli, mesela k~rm~z~~ile yaz~lm~~~oldu~unu ve belki
de bu nedenden dolay~~renkli mürekkeple yaz~lm~~~olan ibarelerin filmde yer yer silik ç~km~~~oldu~unu söylemek mümkündür.
35 Babinger (a.g.e., ayn~~yer)'de eserin yaprak say~s~~ 81 olarak verilmi~tir.
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ve Ma~usa'n~ n ayr~ nt~l~~ ~ ekilde fetihlerini, Avrupa'dan gelecek yard~mlara
güvenerek kaleyi bir y~ l boyunca teslinr etmeyip, kalenin dü~mesine yak~n
teslim bayra~~ n~~çeken, bu arada iki taraftan da binlerce insan~ n ölmesine
neden olan Venedikli Ma~usa kale komutan~ n~ n ve adamlar~ n~ n cezaland~~r~lmas~ n~ , K~br~s adas~ n~ n evsaf~ n~~ve o tarihe kadar Müslümanlar~ n aday~~
zapt etme te~ebbüslerini ele alan 24 "bâb", yani konu ba~l~~~~takip etmektedir (4a-78b).
Eserin müstensihi ~mâm Ahmed, eserin bitiminde (78b) eserin müellifi
Friri'nin koydu~u tarihi de~il kendisinin istinsah tarihini (Evâ'i'l-i Muharremi'l-harâm, sene 1160 / Ocak 1747) koymu~tur.
~ mam Ahmed eserin sonuna (79a-88a) de~i~ ik konularda Arapça olarak
baz~~zeyller koymu~tur. Bu zeyller k~sm~ nda 79a ile 88a aras~ nda baz~~sayfalar
bo~~b~ rak~lm~~t~ r. Bunlar; 82b, 84a, 84b ve 86b'dir.
Müstensih, birinci "Fâ'ide" (79a) ve "Ve mimmâ yüfalü't-tardi'l-cerâd"
(79b) ba~l~ klar~~ alt~ nda, ondokuzuncu asra kadar K~ br~ s'ta bir hayli etkili
olmu~~ve özellikle çiftçilerin ekip biçtiklerine büyük zarar vermi~~olan çekirge istilâlar~ na kar~~~manevi olarak mücadele etmenin yollar~~ hakk~ nda
bilgi vermektedir. Bir yöntem sunmaktad~r.
~kinci "Fâ'ide" ba~l~~~~alt~ nda (80a-80b) kitab~ n tarihiyle ilgili baz~~ k~sa
bilgiler verilmektedir. Sonra "Fâ'ide-i cerile" ba~l~~~~(80b-82a) gelmektedir
ki, burada eserin müstensihi ~ mam Ahmed geçmi~~zamanlarda ya~am~~~olan
müfessirlerden (ehli't-tefsir) naklen Yahudilerin Hz. Isa'y~~öldürmeye çal~~ malar~ na dair baz~~ rivâyetlere yer vermi~ tir. Konuyu Hz. Peygamberin, "ilim
ö~renmek her Müslüman için farzd~ r. Ehil olmayana ilim ö~retmek h~ nz~ r~n
(domuz) boynuna cevher, lü'lü, dürr ve alt~ n takmak gibidir" mealinde bir
hadisi ile bitirmektedir (82a).
Yaprak 82a'mn sonunda eserin müstensihi "temmet" ibâresinin alt~ nda
kendisini ~u ~ekilde tan~ mlamaktad~ r: "Harrerehu'l-fakiru'l-hakir Ahmed el~ mâmü'l-câmic-i 'Arab Ahmed Pa~a, gafera'l-lâhu leh ve li-vâlideyhi ihsanallâhu ileyhimâ ve ileyhi ü medine-i Lefko~a der cezire-i K~br~s Ii ~ehr-i Muharremi'l-harâm, sene sittin ve mi'e ve elf".
Müstensih ~ mâm Ahmed 83a-88a aras~ nda yine Arapça olarak "mes'ele"
ba~l~klar~~alt~nda baz~~ kaynaklardan birtak~ m hukuki konular~ , daha do~rusu
problemleri ve onlara cevap olarak verilmi~~olan fetvalar~~kaydetmi~tir. Me-
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sel, birinci meselede (83a) ömründe namaz k~lmam~~~ve ne kadar k~lmas~~
gerekti~ini de bilmeyen birisinin ne yapaca~~~sorusuna cevap veriliyor.
~kinci meselede (83a) bir kad~ nla zinâ eden yedi erke~in her birisine
nas~l ceza verilece~i belirtilmekte ve bu cezalar~ n hukuki gerekçeleri aç~ klanmaktad~r.
Dördüncü meselede (83b) bir adam, bir yerde oturmu~~bir kad~n ve
onunla birlikte on tane erkek gördü~ünü söylemektedir. Kad~na bu erkekler
nedir diye soruldu~unda kad~n; "be~~tanesi gulâm~m, birisi zevcim ve dördü
erkek karde~imdir ve on tanesi de ayn~~ kar~ ndand~r" demi~tin Sonra bu durum ~u ~ekilde aç~klanm~~t~r: Kad~n alt~~ o~lu olan bir câriye sat~n alm~~t~r.
Bunlardan birisini azat etmi~~ve onunla evlenmi~tir. Sat~n al~nan cariye kendisini, kendini sat~n alan kad~n~n babas~na teslim etmi~~ve ondan dört o~lan
çocu~u do~urmu~tur. Dolay~s~yla kad~ nla beraber görülmü~~olan on erkek
de ayn~~kar~ndand~rm.
Yaprak 85a-86a'da ise, ~slâm'~n büyük hukukçular~ndan olan Ebu YusuLa bir gün ilim tedris ederken bir adam~n yakla~arak de~i~ik konularda sormu~~oldu~u be~~mesele ve bunlara verilen cevaplar hikâye edilmektedir.
Müstensih ~ mâm Ahmed son olarak 87a-88b'de Mevzû `â'tü 1-`~~/~lm37 isimli
eserden yine de~i~ ik konulara ait baz~~kay~tlar~~ iktibas etmi~tir.
4. Viyana Nüshas~n~n Harid Fedai Nüshas~na Göre Durumu
Ara~t~ rmalar~m~ z sonucunda tespit ve mikrofilmini temin etti~imiz ve
yukar~da ismini Fethiyye-i Berây-~~Cezire-i K~ brüs olarak belirledi~imiz
nin fetihnâmesinin Viyana nüshas~n~ n, içerik olarak Harid Fedai taraf~ ndan
1997 y~l~nda yay~ mlanan nüsha ile ayn~~ oldu~u görülmü~tür. Bütün benzerliklerine ra~men birçok farkl~l~ klara da sahip olduklar~~ anla~~lm~~t~ r. ~ki
nüsha aras~ndaki farkl~l~klar~ n bir listesi ç~kar~lm~~t~ r. Yukar~da söz konusu
36 Bu meselenin ~ mam Ahmed taraf~ ndan burada kaydedilmi~~olmas~~öyle görünüyor ki,
insanlara görünü~e bakarak suiizan edilmemesi gerekti~ini hat~rlatmak gibi bir amaç ta~~ maktad~r.
37 Onalunc~~yüzy~l~ n büyük Osmanl~~ alimlerinden Ahmed Ta~ köprüzâcle'ye (1495-1561)
ait olan bu eser Osmanl~ 'da ve di~er ~slam ülkelerinde bilinen 300'den fazla ilim kolunun ele
al~nd~~~, her birisinin ayr~~ayr~~tan~mland~~~ , insanlara faydalar~n~ n aç~kland~~~~ve bu ilim dallar~ nda isim yapm~~~ulemâmn isimlerinin s~raland~~~~ansiklopedik bir çal~~mad~ r ve Arapça olarak
kaleme al~nm~~t~ r. Müellifin o~lu Ta~köprüzâde Kemaleddin Mehmed (Ölm. 1621) taraf~ ndan
Türkçe'ye çevrilmi~tir ve 1313'te ~stanbul'da yay~mlanm~~ ur (Babinger, a.g.e., sa. 94-97, 164165).
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nüshan~n özellikleri ele al~n~rken belirtilen farkl~l~klardan ba~ka, neredeyse
her sayfada ve bazan bir sayfada 9-10 tane farkl~~noktalar~n bulundu~una ~ahit olunmu~tur. Bu çal~~man~n s~n~rlar~, tespit edilen farkl~l~ klar~ n bütünüyle
sunulmas~ na imkân vermemektedir. Önemli görülen durumlar genel olarak
5 gruba ayr~lm~~t~r. A~a~~da bu gruplar birkaç örnek verilerek ele al~nacakt~r.
a) ~mlâ farkl~l~klar~: ~ki nüsha aras~nda en çok kar~~la~~lan farkl~l~ klardan
birisidir. Bunlara küçük bir tablo hâlinde ~öyle örnekler verilebilir:

S. nr.

St. nr.

Viyana Nüshas~~

Harid Fedai Nüshas~~

lb

~~

K~brüs

K~bns

4a

11

Olunup

Olup

4b

4

Be~âredyle

Be~âreti birle

44b

14

Mahalle varukubda

Mahalle vardukda

57b

8

Tayerân etdiler

Tayerân etdürdiler

59b

2/3

Müddet-i medide

Müddet-i medid

66a

15

Görüp

Giyirüp

73a

1

Cümle a~âyân aulup

Cümle a~ayan atlanup

Tabloda verilen örnekleri k~saca de~erlendirmek gerekirse, birinci örnekte farkl~l~ktan dolay~~anlam~n de~i~medi~i görülüyor. ~kinci örnekte, Viyana nüshas~nda edilgenlik, Harid Fedai nüshas~nda etkenlik söz konusudur.
ilgili filin geçti~i cümle ~öyledir: "Müddet-i karnede sefâ'in-i nusret-karin yer
yer müheyyâ olunup `adedü hasardan birün kad~rgalar müretteb ve mükemmel düzilüb". Cümlenin gidi~auna göre filin edilgen hâlde olmas~~daha
uygun gözükmektedir.
Üçüncü örnekte anlam de~i~ikli~i yoktur. Sadece yaz~m fark~~vard~ r.
Dördüncü örnekte Viyana nüshas~nda bir kâtip hatas~~söz konusudur, denilebilir.
Be~inci örnekte Viyana nüshas~~daha uygun gözükmektedir. Fiilin geçti~i cümle ~öyledir: "Kuwet-i dü~-i gâziyân-~~âhen-pii~den, akdâm-~~mü'minân yere degmeyüp mânend-i mürg-i diyâr halk~~uçurd~lar. Ve 'âmmeten bir
â~lyân-~~üstüvâra karâr etmegiçün hümâ-y~~himmederin ma`iyyedyle tayerân
Belleten C. LXVIII, 41
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etdiler". Cümleden, gazilerin güçlerinden dolay~, bir ku~a benzetilen himmederinin yard~m~~ ile tayeran ettikleri, yani uçtuklar~~ve ayaklar~ n~n yere
de~medi~i anla~~lmaktad~ r.
Alt~nc~da, Arapça dilbilgisi kurallar~~ gere~i Viyana nüshas~~ do~rudur.
"Müddet" sözcü~ü müennes oldu~u için onu tan~mlayan sözcük de müennes
olmal~d~r. Yani "müddet-i medid"de "medid" müzekkerdir. "Medicle" olmal~d~ r. Yedincide, fil esirlerin elbiselerinin ç~ kar~l~p, onlara ba~ka bir ~eyin
giydirilmesi ile ilgili oldu~u için Harid Fedai nüshas~~do~ru gözükmektedir.
Sekizinci örnek ~öyle bir cümlede geçmektedir (72b-73a: 15/1): "...Afir-i
Efrenc-i dalâlet-si`ârun hakk~ndan gelinmek niyyedyle rahs-~~hevâ-reftâre süvâr olup; ahvâl-i mevzû'ât ve esrâr-~~meknûnâta herkes Urif ve vak~ f
tarz-~~sâhf üzre alâylar ba~-layup ve cümle a~-âyâ~l at~lup ve sipâhiyân-i
encüm-sümâr kat-ender-kat `alâ-mekâdirihim yeniçeri serverleri ile müretteb
ve müheyyâ oldular". Cümle geneline bak~l~rsa Harid Fedai nüshas~~daha uygun gözükmektedir.
~mla farkl~l~ klar~~ aç~s~ndan sonuç olarak, nüsha genelinde tespit edilen
imlâ farkl~l~ klar~ndan bir k~sm~n~n anlam de~i~ikli~ine yol açt~~~~ve bir k~sm~n~n da herhangi bir anlam farkl~l~~~na neden olmad~~~~söylenebilir. Ayr~ca, her iki nüshadaki farkl~l~ klar~n önemli bir k~sm~n~n da müstensihlerin
dikkatsizlilderinden kaynaklanm~~~olabilece~ini burada belirtmek gerekir.
b) Farkl~~okuyu~lar: Nüshalar aras~ndaki farkl~l~klardan baz~lar~~ Harid
Fedai'nin yarmlad~~~~nüshada baz~~terkipleri farkl~~okumas~ndan kaynaklanm~~ t~ r. Mesela, Viyana nüshas~nda 5b/6a: 15/1'de yer alan ~öyle bir
cümle vard~ r: "Kenâr-~~deryây~~nümûne-i mecma`ü7-bahreyn itdiler". Fedai"
bu cümleyi ~öyle okumu~tur: "Kenar-~~derya-y~~nümüne-i mecma`ül-bahreyn". Viyana nüshas~ nda cümlenin anlam~~ daha kolay anla~~lmaktad~ r:
"Denizin kenar~m, iki denizin kavu~tu~u nokta gibi yapt~lar".
Farkl~~okuyu~ lara ikinci bir örnek 10b: 2'de cesurlar, kahramanlar, yi~itler anlam~na gelen "gürdân" sözcü~ü Fedai" taraf~ndan "Kürdan" olarak
okunmu~tur ki, onun okuyu~ una göre sözcük "Kürtler" anlam~na gelmektedir. Fedai'nin nüshas~nda bu sözcük "kürdan-~~ neberd-gerdân" ~eklinde
geçmektedir ki, "sava~~~döndüren, çeviren yi~itler, kahramanlar" anlam~na
gelmektedir. Viyana nüshas~nda cümle ~öyledir: "Ümerâ-i ekrâddan Canbo38 Fedai,
39

a.g.e., s. 8.
Fedai, a.g.e., s13.
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lad Beg dâme <izzuhu gürdân ile cânib-i garbisinden meterisler kurub yevmü'l-ehadde maca'l-ittifak...". K~br~s'~ n fethinde Canbolad Bey ve adamlar~ n~n sava~~n gidi~at~n~~de~i~tirecek ~ekilde gösterdikleri yi~idilder hat~rlan~rsa,
Fedai'nin okuyu~u olan "Kürdan-1 neberd-gerdan", yani "sava~~~döndüren,
çeviren Kürtler" yerine, "gürdan-~~neberd-gerdân", yani "sava~~~döndüren,
çeviren cesurlar, yi~itler veya kahramanlar" ~eklindeki okuyu~un daha uygun
oldu~u söylenebilir.
c) Çok farkl~~kelimeler: ~ki nüshada baz~~kelimeler çok farkl~~ ~ekilde
geçmektedir. Bu farkl~l~ klar~n ço~u büyük anlam de~i~ikli~ine neden olacak
niteliktedir. Bu farkl~~kelimeleri de küçük bir tablo halinde vermek mümkündür:

S. nr.

St. nr.

3a

5

6a

Viyana Nüshas~~

Harid Fedai Nüshas~~

Sipahi

Sipihr

13

lisal

~ttisal

10b

10

Mihr-i cân

Mihr-i cihân

llb

7

~ki iki bin

~ki üç bin

15b

6

Ma~firet

Ma~rifet

27a

9

Kahr-1 padisahiye

Kahraman-1 padi~ahiye

34h

9

Sene-i mezbürenin [9781 Sene-i mezbürenin Zi'l-hiccesiZi'l-hiccesinün on ikinci nün ikinci güninde
güninde

Tabloda verilen örnekleri k~saca de~erlendirmek gerekirse, birincisinde
Harid Fedai nüshas~ ndaki, geçti~i cümlede "asmân, semâ" anlam~ na gelen
"sipihr" daha do~ru ve anlaml~d~ r. Viyana nüshas~ nda cümle ~öyle ba~lamaktad~r: "01 hur~id-i sipashI-1 saltanat ü icll ve cem~id-1 serir-1 ma`clilet ü ikbâle...".
~ kinci örnekteki "isal" ve "ittisal" hemen hemen ayn~~anlam~~ ta~~maktad~rlar. Yaln~ z ISM" sözcü~ünün metinde "lisal buldu~u gibi" ~eklinde geçti~ine ve genelde de "isal buldurma, buldurulma" ~eklinde kullan~ld~~~ na bak~l~rsa40 Viyana nüshas~n~ n daha do~ru oldu~una hükmedilebilir.
40 Sami, a.g.e., s. 243; Ferit Devellio~lu, Osmanl~ca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, 12. bs.,

(Yay~ma haz. Ayd~ n Sami Güneyçal), Ayd~ n Kitabevi Yay~nlar~ , Ankara, 1995, s. 450.
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Üçüncüde, Harid Fedai nüshas~~ do~ru ve anlaml~~ görünmektedir.
Cümle Viyana nüshas~na göre ~öyledir: "Muhassal her gün evvel-I tulâ'-1
mihr-i cân-ârâdan .her-i grüb-1 âf-tâb-1 `âkm-tâba ve
"Mihr-i cihân-ârâ"
(dünyay~~süsleyen güne~ ) genelde daha s~ k kullan~ lan bir tabirdir ve metne
de. daha uygundur.
Dördüncü örnekteki farkl~l~ k, Viyana nüshas~n~ n müstensihinin bir yanl~~l~~~ ndan kaynaklanm~~~gibidir. Be~incide, farkl~l~ k ya Harid Fedai nüshas~ n~ n müstensihinden, ya da Fedai'nin okuyu~ undan kaynaklanmaktad~r. Zirâ
"ma~rifet" sözcü~ünün en az~ ndan meme uyan bir anlam~~yoktur. Do~rusu
"affedilme, ba~~~ lanma" anlam~ na gelen "ma~firet" olacakt~r. Alt~nc~ da, Viyana nüshas~~anlaml~~ve do~ru gözülunektedir. Viyana nüshas~na göre (27a:
8-11) cümle ~öyledir: "Küffâ(r)-1 hâk-sârun ~ikâr-horde olan sefil 'Ini, sadamât-1 kahr-1 pâcli~âhiye tahammül idemeyüb larân 4i-1 bed-fral cânibine teveccühi ve ....".
Sonuncu örnekw ise bir tarih farkl~l~~~~vard~r. ~ki nüsha aras~ ndaki fark
on gündür. Miladi kar~~l~~~~7 May~ s 1571 olan bu tarih, Ma~usa kalesinin
fethi için ikinci muhasara te~ ebbüsünün ba~lang~ ç dönemine aittir. K~ br~s'~n
fethi ile ilgili 12 Numarah Mühimme Defterl'nde (978-979 / 1570-1572) 42 bu
tarihle ilgili bir kayda rastlanmam~~t~r. Dolay~s~~ile hangi tarihin do~ru oldu~unu ~ u an için tam tespit edebilmek güç gözükmektedir. Asl~nda söz konusu tarih farkl~l~~~~fazla bir öneme sahip gözükmüyor. Çünkü Hicri 978'in
12 veya 2 Zilhicce'si önemli bir olay~n veya geli~ menin kesin ba~lang~ç veya
biti~~tarihi de~ildir.
ç) Atlanm~~~kelimeler ve kelime gruplar~ : Bunlar da, iki nüshay~~ birbirinden ay~ ran en önemli farkl~ l~k unsurlarmdand~ rlar. Bu gruba örnek te~kil
' edebilecek baz~~farkl~l~klar~~içeren yine ~öyle bir tablo haz~ rlamak mümkündür:

41 Viyana nüshas~ nda "krân" olarak geçen bu sözcük, Harid Fedai nüshas
~nda "Iural" ~eklinde yaz~lm~~t~r ki, bu ~ekil daha do~rudur.
42 12 Numaral~~Mühimme Defteri (978-979 / 1570-1572) /
Özet-Transkripsiyon ve indeks,
1-111, (Haa. Komisyon), T.C. Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü Osmanl~~Ar~ivi
Daire
Ba~kanl~~~~Yay~nlar~ , Nu. 33, 1996.
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S. nr.

St. nr.

4a

6

6b

13/14

10b

2

2313

3/4

45b

1

45b

6

74a

13
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Viyana Nüshas~~

Harid Fedai Nüshas~~

Allahümme kemâ ce`alte a~sâne'llisân fi besâtini efvâhi'l-insân
müsmireten bi-zikri vasfihil-cemil
ic'al celile 'inâyetike'l-kâ'ide ve'ddelil

Allahümme kemâ ce'alte a~sâne'l-lisân fl besâtini efvâhi'l-insân müsmireten, vasfihil-cemil
ic'al celile 'inâyetike'l-kâ'ide
ve'd-delil

Taht-~~eyâletlerinde olup olan

Taht-~~eyâlederinde olan

Gürdân

Kürdân-~~ Deberdgercla'a

Bahâdurân-~~~ir-pi~e

-

sürü olund~. Çünki vifâk-~~ cumhür...

~urû` olund~. [Ba~l~k] /is'alcir-i
j~usret-makrün yer yer mu4faicat ye zümre-i muvahhiclin taraf
taraf mutabakk ediip iii-jin_ei
defa y~lriiyi§leridir. CünkLyiffilz3 cumhür...

... 'asâlcir-i nusret penâhun .... Ittifâk-~~vifâk-~~pür-e~vâlu perâkende
berekâunda melâ'in-i bed-âyinün
toblar~~'amal-mânde ve .... Olub

... 'asâkir-i nusret penâhun ....
ittifâk-~~vifâk-~~pür-e~vâlu berekâunda melâ'In-i bed-âyinün toblar~~'amal-mânde ve .... Olub

Gü~e-be-gü~e sehri seyr etdirdi

Gû~e-be-gü~e seyr etdirdi

Birinci örnek Arapça bir duâ cümlesidir. Viyana nüshas~ nda olup da,
Harid Fedai nüshas~nda bulunmayan "bi-zikri" sözcü~ünün eksikli~i, söz konusu dua cümlesinde bir anlam bozuklu~una neden olmaktad~r. Bu cümle
a~a~~da be~inci grupta daha ayr~nt~l~~olarak ele al~nacakt~r.
~kinci örnekteki "olub"sözcü~ü Viyana nüshas~nda fazladan yaz~lm~~t~r.
Harid Fedai nüshas~~daha do~rudur.
Üçüncüde, Viyana nüshas~nda bizim okuyu~umuza göre, yi~itler, cesurlar anlam~na gelen "gürdân", Fedai'nin kendi nüshas~ndaki okuyu~una göre
Kürtler anlam~na gelen "Kürdan" ismi, Harid Fedai nüshas~nda "sava~~çeviren, döndüren yi~itler veya Kürtler" ~eklinde çevrilebilecek olan "neberdgerdan" tamlamas~~ile birlikte geçmektedir.
Dördüncüde, Viyana nüshas~nda olup da, Harid Fedai nüshas~nda bulunmayan "bahâdurân-~~ ~ir-pi~e", ait oldu~u cümlenin öznesi durumunda
oldu~u için önemlidir.
Be~incide, Harid Fedai nüshas~ nda verilen ba~l~ k Viyana nüshas~nda atlanm~~t~r. Dolays~~ile Viyana nüshas~~giri~ten sonra 24, Harid Fedai nüshas~~
ise giri~ten sonra 25 "bâb"tan olu~mu~~gözükrnektedir.
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Alt~nc~da, bolluk, çokluk anlam~nda kullan~lan "perâkende" s~fau cümlede çok önemli bir anlam fark~na yol açmamaktad~r.
Sonuncu örnekte ise, Viyana nüshas~nda yer alan "~ehri" sözcü~ü cümlenin anlam~n~~ de~-i~tirmektedir. En az~ndan belirsizlikten kurtarmaktad~ r.
Nereyi seyr ettirdi sorusuna cevap olu~turmaktad~r.
d) Nüsha fark~~olmad~~~~hâlde, okuma, transkripsiyon ve tercüme konusunda gözden kaçanlar: Elindeki Firi'nin fetihnâmesinin nüshalar~n~~büyük
emek ve gayret sarfederek haz~ rlayarak önemli bir çal~~ma ortaya koymu~~
olan Kuzey K~br~s'~n en önemli ara~t~rmac~lar~ ndan birisi olan Harid Fedai'nin transkripsiyon ve tercüme konusunda do~al olarak gözünden kaçan
baz~~durumlar da olmu~tur. Önce okuma ve transkripsiyon hususundaki baz~~
durumlara ~u ~ekilde birkaç örnek vermek mümkündür:
S. nr.

St. nr.

Viyana Nüshas~~

Fedai'nin okuyu~~veya transkripsiyonu

46b

2/3

katil' 'z-zafer

katül-zafer

54a

14

Evba~dan bir kesük ba~~

Evba~dan bir kesün ba~~~

71b

~~

Emel-i na-me'cür

Emel-i na-ma>4 cevr

74b

8

Rüsiii'l-as1

Rüsbiyyül-as1

Tabloda görüldü~ü gibi, birinci ve dördüncü örnek transkripsiyonla ilgilidir. ~kinci ve üçüncü ise do~rudan okuyu~la ilgilidir. Birinci örnek zafer
ayetleri; ikincisi, evbâ~dan (ayak tak~m~) bir kesik ba~; üçüncüsü, ecri, yani
kar~~l~~~~verilmemi~, kar~~l~~~~olmayan ümit, arzu ve dördüncüsü ise Rus as~ll~~
anlam~na gelmektedir.
Fedai>nin 43 çal~~mas~ ndaki tercümeler hususunda da birkaç noktay~~ belirtmekte yarar vard~r. Fedai, yarmlad~~~~fetihnâme nüshas~nda geçen konuyla ilgili Kur'ân-~~Kerim âyetlerinin tercümesinde önemli bir zorlukla kar~~la~mam~~~gözükmektedir. Çünkü çal~~mas~ nda her ne kadar kulland~~~~
kaynaklar~~belirtmemi~se de, âyetlerin tercümesinde Türkçe aç~ klamal~~ bir
Kur'ân-~~Kerim 'den faydaland~~~nda ~üphe yoktur. Dolay~s~yla âyet tercümelerinde kayda de~er bir problemle kar~~la~~lmam~~ur44. Bununla birlikte, fetihnâmelerde Arapça ibâreler yaln~zca âyetlerden ibâret de~ildir.
43 Fedai,

a.g.e.
Bu konuda da istisnalar vard~r. Mesela, Viyana nüshas~na göre 4a/4b: 15/1'de geçen ve
âyet oldu~u anla~~lan ~öyle bir kay~t vard~r: "Feddalel-lâhül-mücâhicline 'ale'l-kâ'idine derece44
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Fetihnâmelerde ayetlerden ba~ ka, Arapça kaydedilmi~~hadisler, dualar
ve atasözleriyle de s~ kl~kla kar~~la~~ labilmektedir. Yap~ lan incelemeler sonucunda Fedai'nin özellikle bu sonuncular hususunda s~ k~nt~~çekti~i görülmü~tür. Öyle ki, ayetler d~~~ ndaki Arapça ibarelerin Türkçe'ye tercümelerinin
yeniden gözden geçirilmesinde yarar gözükmektedir. Bu duruma birkaç örnek verilebilir: Birincisi, Viyana nüshas~ na göre 4a/ 4-6'da ~öyle bir dua' vard~r: "Allahümme kem â ce`alte a~sâni'l-lisân ~i besâtini efvâIli'l-insin müsmiFedai 46
vasfihi'l-cemil ic`al cetile `inâyetike'l-kâride
reten
bu duay~~iki k~sma ay~rm~~~ve ~u ~ekilde tercüme etmi~tir: Birinci k~sm~; "Ey
Allah~m! Lisanlar~~çe~itli k~ld~~~ n gibi bahçelerde (biten bitkilerden) çe~itli
kokular saçan çiçekleri insan için (yaratun)" ve ikinci k~sm~; "O'nun en güzel yan~~(vasf~ ), yüceli~i "yard~ m" olarak üstün k~lmas~. T~ pk~~yol gösteren
k~ lavuz gibi". Bu duâ cümlesinin K~br~s'~ n fethine serasker tayin edilen ve
Hz. Peygamberin ismini ta~~ yan ve onu hat~ rlatan Lala Mustafa Pa~ a'n~ n isminin hemen ard~ndan geldi~ini de hat~ rda tutarak, te~bihlerle bezenmi~~
söz konusu cümle ~u ~ ekilde de tercüme edilebilir: "Ey Allah~m! ~nsanlar~n
a~~ z bahçelerinde O'nun [Hz. Peygamberin] güzel vasfin~~zikreunekle, yani
anmakla meyve veren lisât~~fidanlar~n] meydana getirdi~i]] gibi, yol gösterici
ve k~ lavuz olan inâyetini celil k~ l, yani bize büyük inâyetler (yard~ m) eyle".
Çünkü giri~ilen olay, yani K~br~s'~ n fethi on alt~ nc~~yüzy~lda Osmanl~~ Devleti'nin ve Akdeniz dünyas~n~ n en önemli hadiselerinden birisiydi.
Fedai'nin Arapça tercümeler konusunu tekrar gözden geçirmesi gere~ini hat~ rlatan durumlara bir ba~ ka seçkin örnek daha vermek mümkündür.
Yine Viyana nüshas~ na göre 65b/3'de, kendisinden, Venedikli Ma~usa kale
komutan~~ve adamlar~ n~ n fethin neredeyse tamamland~~~~bir esnâda ellerinde bulunan "ehl-i ~slami hedm ü katl itmekle anlar~n hakk~ ndan gelinüp
itdügi kabâyih mukâbelesinde cezâ-yi sezas~ n virmek ca'iz" olup olmad~~~~hu-

ten". Fedai (a.g.e., s. 6, 6 numaral~~dipnot) bu cümleyi ~u ~ekilde tercüme etmi~ tir: "Allah mücahitleri kat-be-kat daha üstün luld~ ". Fakat Allah'~ n mücahitleri kimlere göre üstün k~ld~~~~çevrilen cümlede belirtildi~i hâlde tercümede belirtilmemi~ tir. Cümlede geçen "kâ'iclin" sözcü~ünün "oturucu, oturan, oturmu~" anlam~~vard~r (Devellio~lu, a.g.e., s. 482). Buna göre cümle
~ öyle tercüme edilebilir: "Allah mücahidleri, yani Allah yolunda sava~anlari bu sava~a kat~lmayanlardan, yani geride evlerinde oturup kalanlardan derece derece faziletli, yani üstün luld~ ".
Burada cihad sözcü~ünün di~er anlamlar~~ da göz önünde bulundurulursa, "Allah yolunda sava~ma"mn sadece silahla çarp~~ma anlam~ na gelmeyece~i ve k~saca Allah için ve onun yolunda
çal~~ma, gayret gösterme gibi anlamlar~~da bulunabilece~i haurlanmal~d~ r.
45 Harid Fedai nüshas~nda "bi-zikri" ibâresi yoktur.
46 Fedai, a.g.e., s. 6, 2.-3. dipnotlar.
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susunda fetvâ talep edilen ve fetvar veren "Cezire-i mezbûrede
vakt",
yani zaman~n müftüsü için kullan~lan ~öyle bir bir elkâb vard~r: "Efdalü'l-mevali ve zuhri'l-e`alimü'l-ma'ali". Fedai47 bu ibâreyi ~u ~ekilde çevirmi~tir:
"Faz~llar~n övüncü yapt~klar~ ndan, alimlerin s~k~nt~s~~ise yorumlar~ndan gelir". E~er bu elkâb cümlesi Arapça bir atasözü olup da, mesela Fedai'nin verdi~i gibi ba~ka bir anlama sahip de~il ise, bu ibâreyi en az~ ndan bir elkâb
olarak ~u ~ekilde tercüme etmek daha uygun gözükmektedir: "Mevleviyet pâyesine yükselmi~~hakimlerin faziletlilerinin övüncü ve yüksek ve ince ilimlerin, s~rlarm en yüksek'âlimlerinin nadir bulunan~". Tabii söz konusu ibâreye
meme uygun olarak bu ~ekilde bir anlam verebilmek için Osmanl~~tarihi ile
ciddi ölçüde ilgili olmak gere~i'a~ikard~r.
Sonuç
Her bilim dal~nda oldu~u gibi tarih ilminde de bilginin sonu yoktur
denilebilir. Genelde Türk tarihi, özelde de K~br~s Türk tarihinin kaynaldar~~n~n çok büyük bir k~sm~~henüz gün ~~~~~na ç~kar~lamam~~t~r. Bu konuda s~n~rl~~da olsa, çal~~malar sürmekte ve her gün yeni yeni belge ve bilgiye ~ahit
olunmaktad~ r. Birinci dereceden olmasa da, ar~iv kaynaklar~nca desteklenmek ve test edilmek kayd~yla en az~ndan adan~ n zapu esnas~nda cereyan
eden sava~~ n tarihi, ya da ba~ka bir deyi~le, askeri tarih aç~s~ndan büyük
önem ta~~yan K~br~s fetihnâmeleri için de ayn~~~ey söz konusudur. Bugün oldu~u gibi bundan sonra da yeni yeni fetihnâme örnekleri veya bunlar~n
farkl~~nüshalar~~ortaya ç~ kmaya devam edecek gibi gözükmektedir.
Bu ara~t~rmada tan~umm~~ve Fedai'nin inceledi~i Türkiye nüshalar~~ile
kar~~la~t~rmasm~~yapmaya çal~~t~~~m~z PirFnin Fethiyye-i Cezire-i K~ bns'~n~n
Viyana nüshas~~onlardan yaln~ zca bir tanesidir. Bu ara~t~rma sonucunda an la~~lm~~ ur ki, Harid Fedai taraf~ndan Türkiye'deki bilinen iki nüshas~~yay~mlanan Piri'nf~n K~br~ s fetihnâmesinin ba~ka bir nüshas~~olan Viyana nüshas~~
ile Harid Fedai nüshas~~aras~ nda hem içerik aç~s~ ndan büyük benzerlikler,
hem de ayn~~zamanda Viyana nüshas~n~n yeniden bas~lmas~n~~gerektirecek
kadar farkl~l~ klar bulunmaktad~r. Bu çal~~ mada iki nüsha aras~ndaki farkl~l~klara ancak s~n~rl~~say~da örnekler verilebilmi~~oldu~u da belirtilmelidir. Ayr~ca bir son söz olarak, Pirrnin Fethiyye-i Cezire-i K~br~s'~= elindeki nüshalar~ n edisyon luiti~ini yaparak uzun u~ra~lar neticesinde yarmlamar ba~aran ara~t~rmac~~Harid Fedai'nin ba~ar~s~n~n göz ard~~edilemeyece~i gerçe~ini
burada vurgulamak gerekir.
47 Fedai, a.g.e., s. 74, 1 numaral~~dipnot.

