~ LK KIRIM HANLARININ MEKTUPLARI
Fevzi Kurto~lu
Deniz Lisesi ö~retmen lerinden
Cen~izin büyük o~lu Coci o~ullar ~ n~ n ve torunlar~ n~ n kurnandas~~ alt~ na giren muhtelif Türk kavimlerinin te~kil etti~i Altunordu
Devleti XIII — XVI. as~ rlarda Hazar - Azak - Karadeniz kenarlar~ndan Balt~ k ve ~ imal buz denizine kadar ucu buca ~~~bulunmaz
ovalarda - Evliya Çelebinin dedi~i gibi heyhat - sahralar~nda hüküm sürüyorlard~ . Macarlar, Lehler, Ruslar ve sair kom~u devletlerin hiç biri Altunordu ile boy ölçii ~me~e cesaret edemezlerdi Bu muazzam Türk hükümeti Toktam~~~ile Timurlenk aras~ndaki müthi~~mücadeleden sonra vukua gelen dahili muharebelere
sahne oldu ve bu karde~~harplerinin neticesinde yere dü ~en bir
billür tabak gibi parçaland~. Altunordunun miras~ na Cocinin torunlar~~de~il, onlar~n bir buyu~ u~u olan Moskova Grandukalar~~kondu
ve ortaya koca Moskof imparatorlu~u ç~ kt~.
Altunordunun Ejder Han, Kazan,Kas~ mof, K~ r~ m Hanl~~lar~~gibi
parçalar~ndan yaln~ z sonuncusu Osmanl~~ ~mparatorlar~n~n himayesine dayanarak 1783 e kadar ya~ayabildi, di~erleri 15 nci ve
16 ~ nc~~ as~ riarda Moskoflar~ n eline geçti. Altunordunun son zaman~~
ile K~ r~ m Hanlar~ n~n Osmanl~~ himayesine girdi~i ilk zamanlar~~
tarihi çok karanl~ kt~ r. Ne Osmanl~~vak'anüvisleri ne husus! tarih
yazanlar~~ ne de K~ r~ m müellifleri bu devri ayd~ nlatmazlar. K~r~ml~~
Hamdi Kiray, ~stanbul Edebiyat Fakültesi mezuniyet tezini haz~rlarken Rus membalar~ ndan istifade ederek bu mevzu hakk~nda
azçok bir ~eyler söylemi~ ti. Bundan sonra Bayan Bedriye Sabit te
ayni mevzuu i~liyerek (K~ r~ m~n Osmanl~~imparatorlu~una eklenmesi meselesi) adile 32 Sahifelik k~ ymetli bir eser ne~retti. Bay
Akdes Nimet Kurat is? Topkap~~ Saray~~ Müzesi kütüphanesinde
mahfuz bulunan Altunordu hükümdar~~ Ulu~~Mehmet Han~ n Osmanl~~
hüld~ nadar~~Murat II ye gönderdi~i 1427/831 H. tarihli yan ~ k hakk~ nda verdi~i bir konferansta Altunordu ile Osmanl~~hükümeti
aras~ ndaki münasebetlerin çok eskiden ba~lad~~~ n~~ ve Y~ ld~ r~ m
Belleten 3 — 41
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Beyaz~t ile Toktam~~~aras~nda oldu~u gibi Murat II ile Ulu~~
Mehmed aras~nda da siyasi, iktisadi miinasebetler bulundu~unu
ortaya koydu. Ben bu yaz~da Topkap~~Saray~~Müzesi hütiiphanesindeki muhtelif mevzulara ve muhtelif devirlere ait, tarihimizin
karanl~k kalan noktalar~na ~~~k serpecek kabiliyette bulunan
binlerce resmi vesikalardan müze direktörü Say~n Bay Tahsin
özün, üzerinde tetkikatta bulunmakl~~~ma müsaade ettikleri yedi
k~t'a mektubu yukar~da kaydetti~im ne~riyata ilave edece~im.
Bu mektuplardan bir tanesi Menli Giray~n Hanl~~a geçmesinde çok
büyük bir rol oyn~yan K~r~m Beylerinden Emenek Bey, bir tanesi
Menlikiray~n karde~i (Nuru Devlet)in imzalar~ni ta~~maktad~r. Be~~
tanesi de bizzat Menlikiray~n imzas~n~~ta~~r. Bütün bu mektuplar~n Fatih Mehmet II ye gönderilmi~~oldu~unu söylemek K~r~m Osmanl~~hükümetleri aras~ndaki münasebetler noktas~ndan ne kadar ehemmiyeti haiz oldu~unu gösterme~e kifayet eder. ~imdi, tarih
s~rasile en eskisinden ba~l~yarak birer birer mektuplar~~inceliyelim:
1 — Eminek Beyin Fatihe mektubu: Mehmed II, K~r~ m yar~madas~n~n zapt~ndan sonra, Tuna ayaklar~nda bulunan Kilya liman~na kaçan Ceneviz firarilerinin kabulünden ve sair sebeplerden
dolay~~Karabu~dan Beyi Etyene kar~~~1476 da harp açm~~t~. Lehistan k~ral~~ Kazimir, Bu~dan Beyi Etyeni himaye etmek için
~stanbula elçi yollad~ ysa da faidesi olmad~ . Mehmed II, 1476 ilkbahar~nda bir ordu ile ~stanbuldan hareketle Tuna nehrini gecip
(Rozboyni) vadisinde 26 Temmuz 1476 da çetin bir muharebeden
sonra Bu~danl~lar~~ma~lüp ederek Akkirman ile Kilyay~~zapetti[1].
Bu~dan seferi esnas~nda Eflalthlar~n Osmanl~~ordusu ile birlikte
hareket ettiklerini biliyoruz, fakat bu sefer esnas~nda en ziyade
yard~m etmesi laz~m gelen K~r~m ordusu hakk~nda Osmanl~~müverrihleri bir ~ey söylemezler. I~ te mektuplardan bir numaral~~
olan~, K~r~m ordusunun Mehmed II taraf~ndan ça~~r~ld~~~~halde
niçin gelemedi~ini izah etmektedir. K~r~ m Beylerinin en ileri geleni olan Eminek Bey taraf~ ndan Mehmet II ye gönderilen bu
mektupta, Bu~dan seferine i~tirak etmeleri hakk~ndaki davetin
kendilerine de~di~ini, her nekadar kendilerinin dü~manlar~~var
ise de yine bu hizmeti kabul ederek yola ç~k~ p bir nice kafir
kalelerini ald~klar~~esnada, "ya~~~(dü~man) geldi, evlerinizi garet
etti„ diye gelen haber üzerine ganimetlerini b~ rak~ p il~arla çekildik ise de kafir ard~m~ zdan gelib bizimle büyük n~ uharebe etti.
Çok ki~imiz zay~~oldu, iki karde~im ~ehit oldu, atlar~m~ z ve silah[II Hammer'in Osmanl~~tarihi Ata Bey tercemesi Cild• III Sayfa 152.
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lar~m~z zay~~oldu, özümüz bir atla geldik, arkam~zdan ya~~=
(taht Leskeri) ile gelip evlerimizi ald~, biz semiz atlar~m~z olmad~~~~için K~r~ m ~ehrinde kald~k, dü~man muhasara ettise de kaleye bir ~ey yapamad~ „ diyor. Bundan sonra karabu~dan seferindeki zaferden dolay~~ Mehmed II yi tebrik ediyor, daha sonra
Ye~an Beyin geldi~ini, fakat arada dü~man oldu~u için onun yan~ na
uzanamad~ klar~ n~~ ve haz~ r olan askerin azl~~~ ndan dolay~~ bir ~ey
yapamad~klar~~için mahcup olduklar~n~~söyliyor. 881 hicri y~l~~ cemaziyel ah~ras~n~n son günü yaz~lan bu mektubun alt~ nda Eminek
Beyin imzas~~görülmektedir. Bu tarih 19. Birinci te~rin 1476 ya
tesadüf eder. Eminek Bey bu mektubunda önce kâfir kalelerine
hücumundan bahsediyor ki bundan maksat ~üphesiz bu~danblard~r sonra K~r~ ma hücum eden ya~~ dan bahsederken taht le~kerile
geldiklerini ve K~ r~m ~ehrini muhasara ettiklerini söyleyor. ~üphesiz buradaki taht le~kerinden maksat Alt~ nordu Hükümdar~~
Seyyit Ahmet Han~n ordusudur. Seyyit Ahmet Han~ n 1476 da K~r~m üzerine hücum ederek Menli Giray~~ ma~lüp etti~ini ve bu
muharebede Menli Giray~ n yaralanarak Kalgay Mehmet Giray ile
birlikte Kirk Er kalesine s~~~ nd~ klar~ n~~ve Seyyit Ahmet Han~n Salkat yani eski K~r~ m ~ehrini muhasara etti~ini ve hile ile ~ehri
teslim alarak ya~ma ve tahripten sonra çekilip gitti~ini Bayan
Bedriye Sabitin eseri kaydetmektedir. [1]
Acaba mektubun sonunda bahsedilen Yegân Bey kimdir? Ki=Marin imdad~na gönderildi~i anla~~lan Yegân Bey Ke~anda
metfun ve Mehmet II zaman~ nda ya~am~~~olan Yegân Reis
midir? E~er öyle ise Kefeye gönderilen filonun Yegân reis veya
Yegân Bey kumandas~nda oldu~u anla~~l~ r. Dü~ünülecek di~er bir
nokta da bu malümat~n K~ r~m Hani Menli Giray taraf~ndan Mehmet II ye bildirilmesi laz~ m iken Eminek Bey taraf~ndan yaz~ lm~~~
olmas~d~r. Fakat gerek Menli Giray~n ve gerekse Kalgay Mehmedin
bu esnada di~er bir kalede mahsur oldu~u dü~ünülürse bu mesele de halledilir. Daha fazla incelemek isteyenler için mektubu aynen yaz~yorum ve iyi okunannyan veya yanl~~~okunan yerleri
olur diye makalenin sonuna mektubun foto~raf~n~~ da ilave ediyorum.
Topkapi Saray~~kütüphanesinde 14 /7366 numaray~~ ta~~yan bu
mektup 43 X 18 santimetre ebad~nda bir ka~~t üzerine yaz~lm~~~
olup ba~~taraf~ndan kahve renkli bir me~ine yap~~t~r~lm~~t~r ki
[ ~ ] K~r= Osmanl~~imparatorlu~una eklenmesi meselesi. Bedriye Sabit

1934 ~stanbul tabi sahif e 21. Bu k~smin mehaz~~Hamdi Giray~n Edebiyat fakültesi
mezuniyet tezi sahile 96 - 98 dir.
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Ulu~~Mehmet Han~n yarl~~~ nda oldu~u gibi sar~l~ p büküldü~ü zaman bu me~in güzel bir kap te~kil etmektedir. Mektubun ba~~ nda
üç sat~r halinde Hüvelgani - ve hüvessultan ibnissultan - essultan
Mehmet Han unvan~~yaz~lm~~t~ r. Bundan sonra mektup 32 sat~ r tutar. Sonunda ( Abdülfakir tahiyet Eminek ) imzas~~gelir. Mektubun
arkas~nda iki sat~ r halinde padi~ah hazretlerine, devletine ba~~koyup öperiz, diye yaz~l~d~r.
Hüvelgani
ve hüvessultan ibnissultan essultan Mehmet Han
Elhamdülillâhillezi iza ~errefe mülükül islam caale sultanehu
e~refüs sultanülâzam elmalikül e~refüsseyyidi lieclil'âlem el'adilül
mücahit ermurab~ t el'menag~r el'muzaffer elmensur seyfüddünya
veddin sultanül islam velmüslimin yahyel'adlü fil'âlemin muns~ful
mazlumin minezzalimin kami'ulhavariç velmütemerridin ve irsül
n~ilkü meliki mülükül Arap yel Acem ve! Türk fatihül aktar
fatihül memalik yel akalim vel ahsar seddül tugat velbugat
velküffar ~skenderüzzaman sakini alâ taht~~süleyman na~irül adlü
vel ihsan z~ llüllah~~fi ardihi el kayim bisünnettihi ve farz~ hi
halledallahu teala mülkehu ve sultanehu ve nasara cüyu~ehu
ve aavanehu ila cenabül'âli ve sultanülvali maruz oldur ki ~erif
hazretinizden biz miskin hadimlerinize kelami ~erif geldi ki
Ilund~ gar Hazretleri Kara Bu~dan aleyhüllâne üzerine gazaya
kasteyledi sizlere dahi ilâm oldur ki cemii le~kerinizle Hundigara muvafakat edüp dini islâm ga muavenet edüp ol taraftan
yürüsan~z deyu bize haber de~di ise özümüzün ya~~m~z dahi
varalgâç sizin hizmetinizi kabul edüp istidad~~ harp ve alat~~ darp
ile Rekbana barduk bir nice kâfir kalalar~n~~ihrak ettük ganimeti
kesir ald~ k bihesap badehu rücu k~l~n~nca haberi mühmel geldi ki
yag~~geldi ivlerinizi garet idi deyu derhal Ilgar ganimetlerimizi
salup rücu itmege kast ittük ise kâfir ard~m~ zdan gelüp bizim ile
muharebei kesir k~ld~~hayli ki~imiz zayi oldu iki kar~ nda~~ m ~ehit
oldu istidadlar~m~ z atlar~m~z zayi oldu özümüz bir at ile geldük
badehu bizim akabimizce yag~ m~z taht le~k eri ile gelüp illerimizi
ald~~ biz K~r~ m ~ehrinde idük semüz atlar~= yok idi ki ç~ k~ p
muharebe k~lay idük K~ r~ m ~ehrini dahi gelüp muharebe k~lmak
dilad~~ amma kaleye kâr idebilmedi bu mühmel haberlere olup
sizin mubarek cemaletiniz ile mü~erref olabilmedük elhamdülillah
i~ittük ki kara bu~dan aleyhullanenin üzerine mansur muzaffer
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olmu~suz kema kalellahu taalâ nasrun minellah ve fethun karip
ve be~~irülmüminin ayetinin be~areti bina hazreti resulün aleyhissalat ve sellem mukaddes mutahhar ruhunun istimdad~~ ile
hezimet k~ lm~~s~ z deyu semimize deydi ise gönlümüze gayet feruh
ve sürur hâs~l oldu ve badehu Yegân Bey geldi ise rast Yegân
Beyi uzanabilmedük ki arada yag~~var idi na gâh yolda ya~~~kâ
ocarag~~dahi zayi bulgay sizin bize hat~r~n~z bize kalgay deyu
sizden hicap ittük bizim haz~ r le~keri az m yok idi deyu hazreti
aliyenize rik'a irsal k~l~nd~~ tahriren fi evahiri ~ehrül mübarek
cemaziyel ah~r sene ehadi ve semaninin ve semanmie
Aptühu tahiyy et elf akir Emin ek
2 — Menligiraym Fatihe mektubu: Topkapu saray~~kütüphanesinde 14 / 12001 numaray~~ ta~~ yan bu mektup 14X34 santimetre
ebad~nda olup bundan evvelkinde izah edildi~i üzere bir me~in
kapa mevzudur. Bu mektubun üstünde 3 sat~r halinde Allah-bu
- Padi~ah~~azam - Hallide miilkehu yaz~ l~ d~ r bundan sonra iki sat~ r
halinde bicenab~~sultan selâtin basitiilemnü velaman na~irüladli
velihsan kahirül küfrü veludvan elmahsus biinayeti milkilmennan Edemallahü devletehu ilayevmül mizan ediyetül müstecabe yel
,esniyetül müstetabe ) denilmektedir. Bundan sonra esas mektup
gelir ki 15 sat~ r tutar. Serlevhas~ ndan padi~aha gönderildi~i
sarahatla anla~~lmakta ise de bundan evvelki mektupta oldu~u
gibi ne Mehmet II ye gönderildi~i ve ne de hangi tarihte yaz~ld~~~~
i~aret edilmemi~tir. Yaln~z: «K~ral kâfirden elçi adam geldi kemineniz dahi ~öyle cevap bine gönderdik sen Karabu~dan bine bir
olursan senden özge dü~man~= yoktur ve eger Karabu~dan
bine olmazsan padi~ah~ miz ile bar~~san~ z biz dahi ho~~dostuz
diye iki ay vade ile bir adam~m~ z~~ ko~up gönderdik ne vakit
olcanipten haber bilirsek devlet kap~s~ na göndeririz » diyor.
Mehmet II nin Karabu~dan seferi dolay~sile evvelki mektubu izah
ederken verdi~imiz tafsilât hat~ rlanacak olursa burada bahsedilen
Kral Kâfirden maksat, Lehistan kral~~Kazimirin olmas~~lâz~mgelir
bunu böyle kabul edecek olursak bu mektubun 29 cemaziyelâha.
881 tarihli Eminek Beyin mektubundan daha evvel yaz~lm~~~olmas~~
lâzungelir. Bundan ba~ka taht elinden gelen haberden dolay~~
mükedder oldu~unu ve gönderilen elçininin henüz taht elinde
bulundu~unu, haber gelir gelmez hemen devlet kap~s~na bildireee~ini söyliyor buradaki taht elinden maksat, ~üphesiz Alt~n-
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ordunun merkezi olan Saray ~ehri olacakt~ r. O zaman alt~nordu
hükümdar~~bulunan Seyyit Ahmet Hana bu elçiyi kim gönderdi?.
Mehmet Il mi yoksa Menli Giray m~ ? Bu mektubun sonunda Kefe
kad~s~~Hüssam'dan (yerli miskin halk~n~n) yani ahalisinin memnun
olduklar~~cihetle yine Kefe kad~ l~~~ nda alakonulmes~~rica ediliyor.
Mektubu aynen yaz~ yorum: Iyi okunam~yan veya yanl~~~okunan
yerleri görülmek üzere mektubun foto~rafisini de ilave ediyorum.
Foto~rafide görülece~i üzere imza yerinde bir damga vard~r ki
mavi istampa ile vurulmu~~olan bu damga hemen Ulu~~Mehmet
Han~n damgas~na benzer onun gibi dört kö~e olup 5,7 X 5,7 santimetre eb'ad~ndad~r. Ulu~~Mehmet Han~n damgas~~bundan üç milimetre daha büyüktür. Tam ortas~ nda K~r~ m Hanlar~n~n meskfikat~nda dahi görülmekte olan tarak damga vard~r. Bunun etraf~nda
Menli Giray Han . . . . yaz~l~d~r. Bunun haricinde ise
bismillah - ir- rahman -ir- rahim Lailahe illallah Muhammedün resulullah Allah. . . . sözleri okunur.
Allah h~Ct
Padi~ah~~azam
Hallede mülkehu
Bicenab~~sultan~~ salatini cihan basitül emnü yel - aman na~irül
adlü vel ihsan kahirül küfrü yel udvan elmahsusu biinayetil melikil mennan edamallahu devletehu ila yevmel mizan nurul ed'iyetül müstecabe yel esniyetül müstetabe maruzu bendegi oldur ki
kemineniz halinden istifsar olursan~z allah inayet bine Sultan~m
devletinde sa~~selamet kullukta haz~ r durup mus ve hem taht taraf~ndan haber ~oldur ki halleri kat~~mükedder olunmu~tur elçi
dahi varup idi henuz taht ilindedir ni vakit muayyen haber bilisak
devlet kapus~na bildürürüz k~ral kâfirden dahi keminenize elçi
adam geldi kimineniz dahi ~öyle cevap birla gönderdük ki Devletlü
sa~~olsun sen Kara Bu~dan ile bir olursan senden özke dü~man~ m~z yoktur ve e~er Kara Bu~dan bina bir olmay padi~ah~ m~z ile bar~~~rsan~z biz dahi ho~~dostumuz deyu iki ay vade
verüp bir adam~m~z ko~up gönderdük ni vakit ol canipten dahi
haber bilisak devlet kapus~na gönderürmüz ve dahi Devletlû Sultan~m~n adlüdad~na lâyuk kimesneleri devlet kapusina bildürmek
keminenize vaciptir öyle olsa keminenize in'am olunan kullar~n~z
ve dahi Kelenin müslümanlar~~gavurlar~~mecmular~~Hüssam kad~~
duac~n~zdan ho~nutturlar ve dahi ya~~l~klar olundu taun oldu ni
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kadar taksirlik vakitlerde yerli miskinin muratlar~~has~l olup Sultan~ma çok savaplar al~nup gica gündüz Devletlfi Sultan~ma dua
ve senalar iderler ~imdi parça duac~~ yerli miskin halk~n~n temennas~~oldurki Hüssam kad~n~~yine Kefe kad~l~~~na mukarrer oluna yerli miskinin murad' al~nup Sultan~ ma azim sevap ola baki
ferman Sultan~ m~nd~r devleti ebedi ve saadeti sermedi daim ve
kaim bad; innehu raufun bil'ibat
Abdiiküm Menligiray elhakir
Alt~nda damga vard~r.
3 — Nurudeviet'in Fatih'e mektubu: Topkap~~saray~~kütüphanesinde 14 / 6721 numaray~~ ta~~yan bu mektubun ba~~taraf~~ çok
harapt~r. Serlevhas~~bulunmad~~~~gibi üstteki birinci sat~rda ancak
iki kelime, ikinci sat~rda be~~kelime okunabilmektedir. Esasen 11
sat~ rl~ kt~r. mektubun sonunda evaili sefer 882 tarihi ile Nurudevlet'in imzas~~görülür. Bu tarih 15 may~s 1477 ye tesadür eder.
Kas~ m bey vas~tasile göndeNurudevlet bu mektubunda
rilen mektubun ( veya haberin) vard~~~n~~ ve sa~~ve selametli~ini
i~itüp Tanr~~Taalâya çok ~ükürler k~lduk. Biz kulunuzu daim sadaka ve in'am~~ bine yad k~l~yorsunuz. Allahu Taalâ daim f~ rsat ve
nusret ve ~evketinizi ziyade k~ls~n. Padi~ah~m biz kulunuz gibi niceler devlet e~i~inde kulluk umurunu beline ba~layup dururlar. Biz
hud sizin has dikmeniniz. Padi~ah~mdan dile~im oldur ki dostumuz.
veya dü~man~m~z bep sizin sern'inize kafi söz etseler i~ itmeyesiniz.
Sizin lütuf ve kereminizi biliriz; daim ona istinat ediyoruz. Devlet
e~i~ine dua k~ lar ve tahiyyetnameler irsal k~l~nd~, demektedir.
Bundan evvel 1 ve 2 numalar ile i~aret etti~imiz mektuplarda
görüldü~ü üzere Seyyit Ahmet Han~n K~r~ma hücum ile Menligiray~~ kaç~ rd~ ktan sonra acaba Nurudevlet tekrar K~r~m hanl~~~n~~ele
mi geçirdi? Her nekadar bu mektubun imzas~nda k~ r~m hani oldu~unu gösteren bir sarahat yoksa da mektubun yaz~l~~~tarz~~onun
K~ r~ m taht~n~~ele geçirdi~ini ve Mehmet II ye kar~~~itaat ve ink~ yad~ n~~arzetmekte oldu~unu gösteriyor. Mektubu okuyabildi~im
kadar yazd~ ktan sonra foto~raf~n~~yaz~n~ n sonuna ilave ediyorum[1]
«K~r~m~n Osmanl~~imparatorlu~una eklenmesi meselesi» adl~~eserde
Nurudevlet'in karde~i Menekligiray~n bir defa 1466; di~eri 1474 te olmak -üzere
iki defa hükümeti eline ald~~~~ve 1476 da Seyyit Ahmet Han~n Menekligiray~~
ma~lüp ve firara mecbur etmesi üzerine Cani beyi vali yapt~~~~kaydedilmektedir. Menligiray~n Seyyit Ahmet Hava kar~~~rna~lüp olmas~~ve tekrar kiiktimeti
ele geçirmesi hâdiselerinin 1476 da oldu~u zikredilmektedir. Halbuki Nurudevlet'in bu mektubu ile bundan sonra 4 numara ile bahsedece~imiz Menligiray~ n
mektubu, arada takriben iki y~ll~k bir fas~la oldu~unu göstermektedir.
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ba in-am sa
ram~ za
ekabir Kas~ m bey
kulunuz ga tikürdi biz kulunuz dak sizinin
isan sa~~ve selâmetli~inizi i~ itip tanr~~taalâ ga küp
~ükürler k ~lduk biz kulunuz n~~daim sadaka ve in'am bine yad k~ l~ rs~z allahu
taalâ daim f ~ rsat ve nusrat ve ~ evketinizni ziyade k ~
lgay amin
ya rabbel alemin Padi~ah~ m biz kulun~ nuz bigin nice lar devlet
i~igi~~ de kulluk murunu bilingâh baglap dururlar biz hud sizinin
hassa tikmeniniz dururuz Padi~ah~ m din tilekim oldur kim dostu.
muz d~ r dü~man~m~ z küp sizinin lütuf sem'ininize kâfi söz itsün
bulsalar i~ itma san~ n~ z sizinin lütuf ve kereminize bilürsiz dayim
onungân~m~ z ol irdi imdi ki~in devlet i~igine dua k ~
lar tahiyyetnameler irsal k~l~nd~ . tahriren fi evaili sefer sene isna ve semanin
ve semanimie
Abdithu
Tahiyyet Nuru Devlet
4 — Benli Giray'~ n Fatih'e mektubu: Topkap~~ saray~~Kiitüphanesinde 14 /6679 numaray~~ ta~~ yan bu mektup; Ha padi ~ah~~
muazzam eazzallahu ansarahu ba~l~~~ ndan sonra 7 sat~ r yaz~y~~ihtiva
eder. Alt~ nda bendenüz Benli Giray imzas~~ görülür. Gerek K
~ r~ m
mesktikât~ nda gerekse eski tarihi eserlerde, daima Menli Giray diye
yaz~ lan bu ismin ~stanbul ~ ivesile ( Benligiray ) ~ eklinde yaz
~ lm~~~
olmas~~ çok ziyade dikkate de~er. ~stanbul ~ ivesindeki B nin K
~r~m
~ivesinde M ye nas~l ink~ lâp etti~i burada çok aç~
k olarak
görülür.
Benli Giray, padi~aha devam~~hayat devletinde berdevam olmas~~
duas~ nda bulunduktan sonra: Sultan'~= buyrugu ile bu memlekete
geldik idise bir gün gibi olmad~. A~~ r~~harap olmu~, ~imdiki halde
memleket harapl~~~ndan dö~ elik dahi kalmam~~. ~ mdi bizim halimiz
a~~r~~mükedderdir ve Sultan~ m~ n nice bizim gibi sadakas
~ n~~ister
k~~llar~~vard~ r biz dahi anlar gibi bir kuluyuz, inayet sultan
~m~ nd~r,
diyor. Mektubun sonunda evaili sefer 883 tarihi bulunmaktad~ r ki
3 may~ s 1478 ze tesadüf eder.
Bu mektuptan aç~ k olarak Benli Giray~n, sultan~ n yani Mehmet
II nin emrile K~r~ ma geldi~ini, fakat her taraf~ n harap bir hale
gelmi~~olmas~ ndan dolay~~ yard~ m istedi~i görülür. O halde Menli
Giray, 1476 da Seyyit Ahmet Han~ n hücumu neticesinde hükümdarl~~~n~~kaybetmi~, onun yerine hanl~~~~Nuru Devlet ele geçirmi
~,
fakat 883 Hicri y~l~ n~ n ilk aylar~ nda Mehmet II taraf~ ndan Menli
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Giray tekrar han nasbedilmi~tir. Mektubu okuyabildi~im kadar
yazd~ktan sonra foto~raf~n~~da yaz~ n~n sonuna ilave ediyorum.
Padi~ah~~muazzam aazzallahu ansarahu
Hudavendi âzam a'delülâlem aliyüsseyfü vvelkalem akva
muhatul hafikin sultan guzatül ma~ rikayn essultanülberreyn velhakanülbahreyn. G~ yasüddünya veddin nusretülislâm velmüslimin.
Hazreti âliye mezid devlet ve hayat~~devam~~devlet duas~m
itikat ve ihlâ,sla taze k~ lmaktan sonra maruz olunan oldur ki
Sultan~ m~n buyru~u ile bu memlekete geldik idise bu memleket
biz gören gibi olmad~~ a~~ r~~harap olmu~~~imdiki halde memleket
harapl~~~ ndan dö~elik dahi kalmam~~~imdi biznin halimiz a~~ r~~
mükedderdir sultamm~n nice bizin gibi sadakas~n~~ ister kullar~~
vard~ r biz dahi anlar gibi bir kuluyuz inayet Suban~ mundur
tahriren fi availi sefer sene 883
Bendenilz
Benli Giray
5 — Benli Giray'~n Fatih'e mektubu: Topkap~~Saray~~kütüphanesinde 14/6678 numaray~~ta~~makta olan bu mektup, Hu-hazreti
Padi~ah~~ mükerrem ba~l~~~ ndan sonra 13 sat~ r yaz~ y~~ihtiva eder.
Bundan evvelki mektupta oldu~u gibi alt~ nda bendenüz Benli Giray
imzas~~görülür. Benli Giray bu mektubunda: «biz kulunuz bu vilâyete gelmekli~imize emir ald~ kta Kas~ m kulunuz bizim buraya
gelmekli~imiz emrini buldukta yolda izde berde ve bahirde kondurmak ve göçürmekte her veçhile ne maslahat buldu ise kutlu~unu taksir k~lmad~. Padi~ah~ m~ n emrini ve bizim hizmetimizi
gayet haddince k~lup kullu~unda her veçhile kusur koymad~,
yerine getirdi. Imdi Padi~ah~~âlempenahdan ümittir ki bu kulunuzun
hidmeti zayi bulmas~ n. Merhamet oluna buna olan hemen bana
yap~lm~~~gibidir, onun için biz hem beylerimizden gayet ho~nuduz.
Baki ferman Sultan~m~nd~ r » demektedir. Hernekadar mektubun
sonunda hangi tarihte yaz~ ld~~~n~~ gösteren bir tarih at~lmam~~sa
da bundan evvelki mektup ile mukayese edersek Benli Giray~ n
K~r~ma gelir gelmez bu mektubu yazd~~~~ve dört numaral~~mektubu biraz daha sonra yazd~~~na hükmetmek icap eder. O halde
muharrem 883 veya biraz daha evvele ait olmas~~ icap eder. Burada
ad~~geçen Kas~ m kulunuz ~üpbesiz ki o zaman Kefe Beyi bulunan
Kas~ m Beyden ba~ka birisi de~ildi.
Mektubu okuyabildi~im kadar yazd~ktan sonra foto~raf~ n~~
yaz~n~ n sonuna ilave ediyorum.
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hü
Hazreti Padi~ah~~Mükerrem
Hudavendigar azam a'delülttlem valiyüusseyfü velkalem
akva muhatul hafikin sultan~~guzatülma~rikayn vessultanül
berreyn velhakanülbahreyn g~yasüddünya veddin nusretülislam
velmüslimin maruz olunan oldur ki biz kulunuz cenab~~alinizden
bu vilayete kayparma~a emir bulganda Kas~ m kulunuz biznin
bina bir~e gelmega emir buldu ( ordu ) erdi alay bulubsa yolda
ve izde berde ve bahirde kondurmakta göçürmakta her veçhile
ne maslahat buldu idise kullug~n~~taksir k~lmay padi~ah~n~n
emrini ve biznin hidmetimizni gayet haddinca katlan~p kullugunda
her veçhile kusur koymay yerine getürdi imdi padi~ah~~alempenahunun bihari devletinden ümittir ki bu kulunuzn~n hidmeti zayi
bulmay bir himmet oluna mungah himmet olan hemen bizgah
bulgan gibidir an~n içün kim biz hem beylerimüz efendiden?
gayet ho~nut m~ z baki ferman Sultan~ mundur
Bendenüz
Benli Giray
6 — Benligiraym Fatihe mektubu: Topkap~~Saray~~kütüphanesinde 14 / 6714 numaray~~ta~~makta olan bu mektup yaz~~itibarile farkl~~oldu~u gibi ka~~d~~da daha büyük k~ t'ada 42 X 14,5
ebad~ndad~ r. Üstünde Hüvelgani ba~l~~~ , bunun alt~nda Hazret - Padi~ah~~muazzam hazretleri - Hallede mülkehu ibaresi görülür. Bundan sonraki k~s~m 17 sat~r te~kil eder. Bu yaz~n~n 8 sat~r~~padi~ah~n vasf~na tahsis olmu~ tur. Bundan sonra: < maruz olunur kim
devlet e~ iginden emrolunup bu yere geldi~imde halk~m~ z~n halleri
a~~r~~mükedder oldu~u sebepten hazreti âlinize adam~m~z~~gönderemedik. ~imdiki halde elhamdülillâh Sultan~m~n devleti sayesinde
ben kuluna inayet k~ l~ narak memleket gayet rahat bulup devletli
Sultan~ ma parça (bütün) halk ak~ am sabah ve gudüvvü revah dua
k~lurlar. ~mdi Sultan~ m~ n sa~~ve selâmetli~ini bildüren Abdülâziz
adl~~adam~m~z~~hidmetine bir kaç sözler... le irsal k~l~nd~. ina~aallah bissürur ~sga oluna
tahiyetname irsal k~l~ nd~... 884 y~l~~
eemadielâh~renin sonunda yaz~ld~ » dedikten sonra «abdiniz Benli
Giray» imzas~~görülür.
Bu mektuptan anla~~ ld~~~ na göre Benli Giray, Mehmet II taraf~ndan K~r~ ma gönderildikte 4 numaral~~mektupta da yaz~ld~~~~üzere K~r~ m memleketini çok harap bir halde bulm~~- ~üphesiz Seyyit
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Ahmet han~n yapt~~~~hücumun bunda büyük bir tesiri vard~r. Ancak Mehmet II nin yard~m~~ile memleketin yaralar~~ bir iki y~l
zarf~nda az çok tedavi edilmi~ ; bu mektubu getiren Abdülâziz
adl~~adam~~ile baz~~hususlar hakk~ nda ~ifahl haberler yollam~~.
K~ r~ m hanl~~~n~n Osmanl~~hükümeti himayesine girmekle neler
kazand~~~n~~göstermesi itibarile bu mektubun husus' bir k~ymet!
olsa gerektir. Bu husus yaln~ z Benli Giray zaman~nda de~il, bundan
sonra da Kumda dahili kavgalar ç~kt~kça, Osmanl~~hükümetinin
müdahalesile k~sa bir müddet sonra bu kavgalara son verildi~i
görülür. Nihayet Katerina II zan~an~nda K~r~ m Hanl~~~~i~lerine Ruslar müdahale ederek Alt~ nordu hükümetinin son k~sm~n~~da ortadan
kald~ rd~ lar. Mektubu okuyabildi~im kadar yazd~ktan sonra foto~raf~n~~ yaz~n~n sonuna ilave ediyorum.
Hüvelgani
Allah
Padi~ah~~muazzam hazretleri
Hallede mülkehu
Devleti Maall Cenab~~Hazreti Ali Hüdavendigar ve kamuran'
mufahham meliki mülükül'ümera vereaz~ m kehfül kübera verefah~ m madenül eltaf havii fünunül - a'taf vaz~~~ merasimül adi
vel'insaf dafiuzzulmü velcevir an - il - etraf sultan~~selâtini zaman
bas~tül emnü vel'eman na~ irül adlü vel'ihsan z~llüllahi meliküddeyyan elmüeyyed minessema el-muzaffer alel âda ellezi neftahirü
bizatihil~ erifetü elmahsus biinayetil melikülvehhap mü~eyyedullahu erkan~~devletehu ila yevmilhesap bihakk~~Muhammet ve
Sathezaran bende~i muhlisane ve davat~~ niyaz
alihileshab
mendane bahu~u ve huzu tebli~~k~lmaktan sonra maruz olunurkim devlet i~ i~inden emrolunup bu yergâ gelgamm~ zda
halk~m~z~n~n halleri a~~r~~mükedder oldu~u sebepten Hazreti an
ga adam~m~z göndüremaduk ~imdiki halde elhamdülillah sultan~ mn~ n sayei devletinde ben kuluna inayet k~ lgan memleket gayet
rahat bulup devletli sultan~ ma parça halklar ~am ve sabahta
guduvvü revahta dua k~ latururlar imdi sultan~mn~n~n sa~~ve
selâmetli~in bildüre Aptülâziz adl~~~adam~ m~ zm hidmetininga bir
kaç sözle sipari~~k~lup irsal k~l~nd~~ in~aallah indelhuzur bissürur
tahiyetnamel irsal k~l~nd~~ fethi ebedi ve duay~~
~sga olunsa
sermedi daim kü~adebad innehu raufun bilibat ketebe fi evahiri
cemadiyelah~ r sene erbaa ve semanine ve semamime.
Tahiyyet aptuhu Benli Giray
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7 — Menli Giray~ n Bayezit Il ye mektubu: Topkap~~ Saray~~
kütüphanesinde 14/1202 numarada kayitli bulunan bu mektup
41X15,5 santimetre ebad~ ndad~ r. Maffimdur ki Bayezit II nin son
zamanlar~ nda hastalanarak hükümdarl~~~~o~lu Ahmede b~rakmak
arzusunu ~ zahr etmesi üzerine bundan haberdar olan Trabzon
Valisi Selim ~ah toplad~~~~kuvvetle rumeliye geçerek Edirne civar~na geldi. Babas~n~~görmek hususundaki arzular~n~n reddedilmesi
üzerine rumelide bir sancak verilmesini istedi. Nihayet kendisine
Silistire sanca~~~verildi ise de Selim ~ah Silistireye giderken casuslar gelerek Bayezit II nin vezirleri kendisini böylece avuttuklar~ m
çünkü di~er taraftan anadoluda bulunan karde~i Ahmedi; babas~ n~n
yerine geçirmek üzere istanbula ça~~rd~ klar~~haberini getirdiler.
Bunun üzerine Selim ~ah geri dönerek babas~n~n ordugâh~na geldi
fakat üzerine yap~ lan hücum ile kuvvetleri da ~~ld~~ kendisi güç
halle can~n~~kurtararak tuna a~~zlar~ na do~ru kaçt~. Bu mektuptan anla~~ld~~~ na göre bu vak'adan sonra Selim ~aba tekrar
Trabzon sanca~~~verilmi~; fakat o Menli Giray~ n tavassutu ile tekrar Rumelide verilen Silistire sanca~~n~~istemektedir. O halde bu
mektup takriben 8 Cemaziyelevvel 917 (3 A ~ustos 1511) O~ra ~~köyü
muharebesile 2 Sefer 918 (19 Nisan 1512) Selimin cülus tarihleri
aras~ ndaki sekiz ayl~ k müddet zarf~ nda yaz~ lm~~t~ r. Ba~~taraf~ nda
padi~ aha arzedildigi kaydedildikten sonra 14 sat~ r yaz~~ vard~r.
Menli Giray, Bayezit II ye gönderdi~i bu mektupta o~lum sultan
Selim ~aha Trabzon sanca~~~verilerek oltarafa azimetleri emir buyurulmu~~fakat Sultan Ahmedin Anadolu vilâyetlerini kabzai tasarruflar~na ald~ klar~n~~ i~ iterek Rumeli taraf ~ na geçme~e te~ebbüs
ettiler. Mukaddema Rumeli diyar~ nda tayin buyurulan sanca~~
yine kendisine sadaka olundu~u halde aradaki fitnenin bertaraf
olaca~~~umulur. Mahza zaman~~ devletinizde memleketin emnü
eman üzere olmas~~arzusiledir ki bu ricada bulunma~a cesaret
ettim. Umarim ki bu ricam kabul edilir diyor. Mektubun sonuna
tarih konulmam~~t~ r. Alt~ nda (Menli Giray elhakir elfakir abdüküm)
imzas~~oldu~u gibi mektubun arkas~ nda daire ~eklinde bir mühür
vard~r. Mühürün ortas~ nda K~r~ m~n Tarak damgas~~ile Menli Giray
Han . . . . ibaresi görülmektedir. Mektubun fotografisini yaz~n~n
sonuna ilâve ediyorum.
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Hazreti padi~ahl ar~~asitan
eyyedallahul meilkül müstean
Betürab~~kimya menap bab~~ saadet meap isar~~bendei ubudiyet iyap oldur ki haliya dürrü dürci ~ehriyari devrei burcu
bahtiyari ~ehzadei hilafet hanzade o~lum Sultan Selim ~ah eyyedallahu hazretine livai mahmiyei tarabü füsun safi Allahu anil
azabül hun sadaka buyurulup oltarafa azimetleri buyrulmu~~hidmetleri dahi riayeti emri vacibül'iz-an~~ sultan! için ol cihete
teveccüh kast k~lup ol esnada afitab~~asüman~~ikbal asiman afitap
iclal Sultan Ahmet tale bakahu vilayeti mahrusai Anadoluyu kabzai
tasarrufuna ithal ittü~üni istima edüp Rumeli diyar~ na azmi
bahaz~ m üzerine oldular öyle olsa bende bine alâyik ve ravab~tlar~~ne mesabede idügüne hat~ r~~at~n~~ hudavendigari muhit ve
muhtevidir avat~ f~~aliyei ~ahaneden tazarru ve istida olunur ki
hidmetlerine mukaddema Rumuli diyar~nda tayin buyurulan sancaklar yine sadaka olunaki Hazraeti Padi ~ah~~madeletpenah ve
raiyyet ve memleket asude olup fitne bertaraf ola ya'lemullah ve
kelabihi ~ ehiden ki bu cesaret ve ibram ve cür'et ve ikdam olunmaktan garez mahza zaman~~ devleti hudavendigâride vilayet emnü
aman üzerine olmakt~ r mutazarr~d~ r ki bu daraat ve iptihal ~emg
baki çün garezi arz
kabul bine ve siyyema iltifat buyurula
farz~~ihlast~r bu miktara içtisar olundu hemi~e z~lli zalili saltanat
ber fark~~firak~~raiyyet memdut bad bi rabbül ibat
Abdiikiim M enligiray elhakir
elf akir

8 — K~r~m hanlar~ndan isla~ngiraym bir mektubu: Topkap~~
saray~~kütüphanesinde 14-12004 numarada kay~tl~~bulunan bu mektubun kalmoklar~ n ilk defa K~ r~ m yar~madas~ na yapt~ klar~~ hücumu
bildirmesi itibarile husus! bir k~ymeti vard~r. ~slam giray (Benim
saadetlü pederi azizim) diye söze ba~lar ki bundan maksat o zaman sadrazam olan pa~ad~ r. Çünkü ayni kütüphanede 14 - 12003
numarada kay~tl~~olan ~slâmgiray~n di~er bir mektubu vard~ r ki
yine pederi azizim diye ba~ lar ve kendisine sadareti uzma tevcih
edildi~inden dolay~~ tebrik eder. Fakat mektuplar~n ikisinde de
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ne tarih, ne de sadrazam~n adlar~~ yaz~l~~ de~ildir. Il] Mektubu
aynen yaz~yorum:
Hü
Benim saadetlü pederi azizim Kalmok keferesinin ancak
namlar~~ i~ itilüp kendileri görülmü~~de~ildi. Hikmeti Huda ulu
Nogay kav~ninden bir bölük Nogay olcanibe dü~üp bu taraflarda
Nehri Özi sahralar~ nda olan Nogay halk~~ ile adaveti kadimeleri
olmakla kasdi intikam edüp bir miktar Kalmoku ba~layup getirtip
nehri Sütten öte olan Nogay yalkis~ ndan bir miktar yalk~~ sirkat
edüp gittükleri haberi gelüp K~ r~mdan asker ç~ kup kogun olup
nehri Süte var~ nca kalmoklar bir rüzgar kavimdir. Nehri Teni
ubur edüp ko~ulmak ve iri~ilmek kabil de~il. Bir yerde mekan'
ve durag~~ yoktur ki asker ile varup intikam kasdedesin. Mel'unlara yol verüp nehri Teni geçüren Ten kazak~~olup ve daima deryaya ç~ kup lebi deryada olan ümmeti Muhammedi harap Ten kazak
e~kiyas~~ olmakla ayani vilayet ve umumen K~ r~ m ihtiyarlarile,
mü~ avere olundukta Haktaalâ Hazretlerine tevekkül edüp bu k ~~~
nehri Ten üzerine sefer edil') bilütlillahi Taalâ Ten (Don) e~ kiyas~ n~ n meskeni olan kura ve palangalar~~harap olmak kabil olursa
in~ aallahu Tealâ ol taraflarda olan eadii duzahmekin havfe dü~üp
ayaklar~ m çekerdi dimelerile mütevekkilen alellah biraderimiz
Kalga Sultan o~ullarm~~ serdar edüp cümle K~r~m askeri tedarik'erini görüp haz~ r ve amade olup Özi hatman~ na adam gönderüp
on bin miktar~~ kazak talep olunup anlar~n ç~kmalar~na tevakkuf
olunmu~tur. Tatar askerinin ahvalleri mal-amu devletleridir. in~aallah taalâ kura ve palangalar~na se~irtmeden ve ya~ma
ve ihrak etmeden tekasül etmezlerdir. Nihayet toplu ve ttifekla
kalelerine Özi kaza~~~olsa biavnillahi taalâ t~ mmeti muhammede,
bir hidmet ve kaleye segirtmeye kuvveti kalbolur ola deyu
tevakkuf olunuyorun . Her i~i i~ leyen Hak Taalâ Hazretleridir.
[1] Islâmgiray Han; Radosta ikamete memur iken Rebiülüh~r 1054 ( Haziran
1644 ) de Sultan ~brahim taraf~ndan ~stanbula ça~~r~larak karde~i Mehmetgiray~n
yerine K~r~ m hani naspedilmi~ ti O zaman sadrazam sultanzade Mehmet Pa~a
idi ~ki y~l sonra Bosnal~~ Salih Pa~ a sadrazam oldu. Burada hitap edilen sadrazam~n Bosnal~~Salih Pa~a olmas~~ihtimali vard~ r. Çünkü Kalmoklar~n K~ rma
hücumu meselesi karde~i Mehmet Giray zaman~nda ba~lam~~t~ . Hammer cilt 10,
Sahif e 42 de diyor ki: «Mehmetgiray bir taraftan karde~inden bir taraftan da
Volga nehri tarikile K~ r~ m~~istilâ etmek istiyen Kalmoklardan korkuyordu.
Kaln~ oklar büyük ve küçük Kabartay a~ iretleri reisi Alay~ k taraf~ndan ~i~a~Itlp
edildi » ~slâmgiray 1064 H. (1654) te vefat etti.
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Kendi lütuf ve keremine sipari~~ettik. özi kazakindan b~r iki defa
adamlar~~da gelüp hidmetünüze haz~ r~ z deyu haber göndermi~ler
öyle olursa dahi Hak Taalâ mevaniden h~ fzeder manii kavileri
zuhur etmezse in~aallahu taalâ ç~ karlar, ümidinde olup ana tevakkuf
olunmu~tur. Bu hidmeti ibadullah bir azim hidmet idü~ü malümu
~erifleridir. Mercudur ki hay~r duadan f~ ramu~~olunmaya. Baki
ömrü devlet bekâm bad.
Mühür
islchngiray
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