HADIM SÜLEYMAN PA~ANIN MEKTUPLARI
VE

BELGRADIN MUHASARA P~L~NI
Fevzi KURTOÖLU
Deniz Harp Okulu ve Liseti Tarih Ö~retmeni

M~s~r valisi had~m Süleyman pa~an~n Küçerat hükümdanna
yard~m için kuvvetli bir donanma ile Süvey~ten hareket ederek
Hint k~y~lar~na yapt~~~~sefer; Osmanl~~tarihinin en me~hur vak'alanndand~r; fakat mevcut tarih kitaplar~m~z~n gerek bu sefer ve
gerekse had~m Süleyman pa~a hakk~nda verdikleri maltimat çok
noksand~r.
Kamusülalam; had~m Süleyman pa~a hakk~nda; (haremi hümayun hizmetinde bulunan zümreden iken riitbei vezaretle ta~ra
ç~k~p ~am muhahz~~ve 931 hicride M~s~r valisi oldu~unu) shyllyor. [1]
Sicilli Osmani ise; (Ak a~alardand~r. Saray~~hümayunda tefeyyüz ile hazinedar ba~~~iken cültisi hazreti Süleyman hanide
vezaretle ~am valisi olup M~s~r hududuna gönderildi. 931 hicride
M~s~r valisi oldu) diyor.
Gelibolulu Ali tarihinde ise: (Haremi muhterem hizmetini
eden tava~iden iken evvela vezaret verilip Budin serhaddi muhalazas~na gönderildi. Bade zaman M~s~r hükameti ile itilai ~an
buldu....) kayd~n~~görüniz.
Tetkik edilen bu üç eser; Had~m Süleyman pa~an~n saraydan
vezaretle ne~'et etti~ini gösterir; halbuki saray hizmetinden hemen
vezarete geçmek mutat de~ildir. Makbul ~brahim pa~an~n böyle
adet hiltif~na veziri azam olmas~~nekadar dedi kodur~~mucip olmu~tu. Ali tarihi; Süleyman pa~an~n Budin serhaddi muhafazas~na
gönderildi~ini yazarken hangi tarihte bu vazifeyi ifa etti~ini izah
etmez. Had~ m Süleyman pa~an~n meçhul kalan hayat~n~~ve bu
miinasebetle tarihimizin bir küçük parças~n~~ ayd~nlatabilmek için
onun Topkap~~Saray~~müzesi ar~ivinde bulunan mektuplar~n' tetkik
etmek faydal~~olacakt~r.
il] Kamusülillam cilt 4; sayfa 2168.
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Bunlardan birinci mektup Had~ m Süleyman pa~an~ n Semendere
beyi oldu~u zaman yaz~ lm~~t~r. Had~ m Süleyman pa~an~n padi~aha
gönderdi~i bu arizada Macaristan ahvali hakk~ nda hayli mali:111mA
veriliyor. Macaristana gönderilen casuslar~m~z vas~tasiyle al~ nan
malümatta Macar, Beç yani Avusturya ve S~rplar aras~ ndaki haz~rl~~~~ve Belgrat civar~ nda mühim askeri kuvvetlerin toplanmakta
oldu~unu ve dü~man~ n ; Kolopan suyunun Savaya kar~~t~~~~yerde
bulunan bir eski hisar~~takviye ve tahkim etti~ini ve güvercinlik
kar~~s~ ndaki Veradin hisar~n~~dahi Türk hücumlar~na kar~~~muhafaza için takviye etmekte olduklar~n~~bildirdikten sonra dü~man~n
nerelere hücum ihtimali oldu~unu izah ederken Semendere ve
Bosna cihetlerine dikkati celp ediyor ve Semendere cihetlerine
hücum edildi~i halde Semendere hisar~ na veya Alacahisara girerek müdafaa vaziyeti almakm~~yoksa hisarda kapanmay~ p memleket dahilindemi durmas~n~n muvaf~ k olaca~~n~~soruyor. Ayni zamanda Macar Elçisinin henüz Türkiyede olup memleketine avdet
etmemesinden dolay~~Macarlar~n endi~ e ettiklerini ve s~k s~ k
kendisine mektup gönderip elçilerini sorduklar~n~~ ve buna kar~~~
elçilerinin sa~~olup yak~ nda gelir diye avutup hat~rlar~n~~teselli etti~ini ve elçinin türkiyede e~lenmesinin iyi oldu~unu ilave ediyor.
Arizan~ n alt~ nda: ( Bendeülfakir ; Süleyman~~ hakir ) imzas~~
görülür. Kt~~~ d~n arka taraf~ nda da had~ m Süleyman pa~ an~n mührü
vard~ r. Fakat bu arizan~ n hangi tarihte yaz~ld~~~n~~ gösteren bir
kay~t yoktur.
Osmanl~~tarihi müverrihi Hammer ; Bayezit II. devrini anlat~rken: ( Sultan Bayezit; Matyas Korvinosun vefat~ ndan beri dahili
muharebeler içinde bulunan Macaristan üzerine tevcihi nazar
eyledi. Hükümferma olan kar~~~ kl~ klar sayesinde Belgrad~~ para
ve hile ile ele geçirece~ini ümit ediyordu. Semendere kumandan~~
had~ m Süleyman pa~a; Despot Oylaka - kimin taht~~hükümetine
dü~ece~ini bilmiyen - Macaristan~n hali ~zt~ rar~n~~beyan ile Belgrat,
Alacahisar, ~ zornik kalelerini teslim ederek padi~ah~n celbi atif etine müsareat eylemesini ihtar etti. Oylak, sureti müsaidede tefsir
olunabilir iki tarafl~~ bir cevap verdi~inden Bayezit II. Arnavut
askerinin Belgrat üzerine yürüyerek abluka etmelerini emreyledi....
ve kendisi de 10 Mart 1492 de ~stanbuldan Sofyaya gitti ki oradan
Belgrat ve e~er Belgrat hakk~ndaki tasavvurat~~akim kal~ rsa Arnavutluk üzerine yürümek niyetinde idi) [1] diyor. Ve bir kaç
[1] Hammerin Osmanl~~tarihi Atâ bey tercemesi cilt 4, sayfa 24 bu hususta
( Saadettin) in Tacüttevarihinin cilt 3 varak 349 a müracaat~~tavsiye eder.
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sahifa sonra da; ( Semendere kumandan~n~ n askeri Sapaç~~muhasara etmi~ ; Bosnada baz~~kaleleri alarak (Yaiça) y~~tehdit eylemi~~
idi.) Kayd~n~~ilave ediyor. Ve Türk ak~nc~ lar~n~n ~stirya'da, Karintiya'da ve Karniyola'da gösterdikleri faaliyetten ve Macar komutanlar~ndan Kinisin gösterdi~i müdafaadan bahsediyor.
Hammerin verdi~i ~u malûmata istinat ederek yukarda bahs
edilen mektubun 1492 y~l~~ harekat~~ esnas~nda Semendere valisi
bulunan had~m Süleyman pa~a taraf~ndan yaz~ld~~~na hüküm edilebilir. [1] Mektubu okuyabildigim kadar yazd~ ktan sonra foto~raf Isini makalenin sonuna ilave ediyorum:
Hu
Allahü T ealâ ~aniihu ve evzahu alvlalemin burhanehu
Bade ez haki pusi dergâhl muallâ ve barigâlu âlâ arz~~bendei fakir
budur ki ~imdiki halde bundan evvel asitanei devlete mektup ve âdem
gönderüp k~ ral taraf~ndan Despot o~lunun birisi hayli le~kerle Macir
demekte maruf vilâyete varup anda dahi s~nup k~rala haberi gelicek
K~ral dahi hiç e~lenmeyüp çeri cem edüp kendusii mezkür Macir vilâyeline gitti dimi~~ediik.... hâliya andan sonra bir nice casuslarzmiz geldi
~öyle haber verdiler ki muhakkak k~ ral kendusu ç~k~ p gitmi~~idi. Beçten
anaru bir hayli konak çerisiyle yürüdü~ünden sonra mezkür Macirin
beyi dahi istima edüp kar~u elçi gönderüp geliip k~ rala elçi bulu~icek
hemen ol yerde durup ayr~ k dahi ileri yürümemi~~amma mubalaga çerisi
var imi~~haz~ r ve miiheyya Beçten anaru koyup kendusu k~ral geru
Belgiratta kâfirin
berusuna dönüp Beç civar~ na gelmi~tir deyu
olup
ulufesini
ve yara~~ n~~
haz~r
Cemii
adas~'
gibi
vard~r.
kalabal~k'
giderüz
dirler
ve
gemi yara~~~
~na
tirdiler
amma
âvâzeleri
kira'
taraf
öle~
iki
gece
bir
yerde
yatmayup
olak gibi
dahi var imi~~ Knez Pavlo
dahi
ilin
yanindan
~~
yukaru a~a~a yiirüyüp gemi ve çeri mesalihinde imi
beru Belg~ rat ve Islankamine gecelerle kimse muttali olmasun deyu hayli
gemiler getirüp koyakodular amma gelen casuslarim~ z ederler ki aralar~ nda birkaç türlü haberler söylenür bir haber budur ki Bögürdelenin
alt yan~nda S~r~ m adas~~mukabelesinde beru yakada kolupan suyu savaya
koyulduku yerde bir eski hisar vard ~ r o köy/eri Türk yapmasun deyu
[1] Bayezit II. devrinde had~ m Ali pa~a mühim hizmetlerde bulunduktan
sonra Rumeli Beylerbeyli~rine ve oradan da veziri ilzaml~ga geçerek on y~ l bu
vazifede kalm~~t~. Had~m Yakup pa~ a da Bosna saneag~ nda ve Rumeli Baylar
beyli~inde bulunduktan sonra vezir olmu~tu.
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gayet ihtiyatlar olup an~~yapar derler ve bir haber dahi;
kalesini
yapar derler ve bir dahi Gügercinlik kar~usunda Varadin adlu hisarl~k
vard~ r ani dahi yapar derler. Semendere ve Bosna dahi söylenirmi~~ve
ziyade varmak kasd~ m ederlermi~~amma kâf irin tahkik cemiyeti vard~r.
Asitanei devlete ~öyle malâm oluna ve macir vilâyetine giden çeri dahi
anda imi~~geliip berusuna vâs~ l olmad~ . Andan sonra casus göndermi~lerdir varup ilçilerine bulu~up haber iletir eylendii~üne miite~ekkiler
begayet incinmeleri vard~ r bu fakir benden ize her gâh mektup ve adam
gör~deriip üste ilçiniz sa~... yak~ nda gelür deyu avutup hat~rlar~n~~teselli
ederiiz f ilcümle kdh küh inanur gibi olup sakin olur... 'içimin eklendi:ikü
gayet eyudür kâfire hod inanmak olmaz fikri ve firaseti ne idü~ü sahih
malâm olmaz amma anun gibi nagâh hücum edüp bu etrafa gelmelii
olursa bu fakire ne buyurulur hisara m~~gireriz il içindemi durar~ z yoksa
Alacahisar sanca~~~beyi mi hisara girsiin... Bu fakir hisara giricek...
saklamak tedariki dahi vard~ r iimitdir ki bu hususta istiklül hükmi
hiimayun sadaka oluna her ne vechile emir olunur devletlâ padisah~n
emrinden ta~ra i~iimaz yoktur anun ile amel olunur ve minbaid dahi her
ne türlü habere vak~ f olursavuz ilâm oluna baki ferman dergâh~~muallân~ n reyi tedbirine menut ve müfevvazd~r... Z~ lli vücut memdut bâd.
Bende! fakir
Süleyman' hakir
Had~ m Süleyman Pa~an~ n bu mektubu münasebetiyle Topkap~~
Saray~~müzesi ar~ivinde mahfuz bulunan Belgrat kalesinin muhasara ve zapt~~ hakk~ nda mühim bir layiha vazifesini gören kroki
için birkaç söz söylemek muvaf ~ k olaca~~~kanaatindeyim. [1]
200 X 90 santimetre eb'adm.da olan bu krokinin kimin taraf~ ndan ve ne zaman resmedildi~i kay~tl~~de~ilse de (Essait E~~ehit
Sultan Mehmet Gazi bu kalenin üzerine gelicek bu araya konmu~tur) kayd~ na göre Fatih Sultan Mehmedin ölümünden sonraya
ve di~er kay~ tlara istinat ederek Kanuni Süleyman~n 29 A~ustos
1521 de Belgrad~~muhasara ve zaptetmesinden önceye aittir. Selim
I in ~ark seferleriyle u~ra~~p garba sefer yapn~ a~a imkan bulamad~~~~cihetle onun babas~~Bayezit II devrinden ba~ ka bir zamana
ait olamaz. Bayezit II nin Macarlarla aras~~ aç~lm~~ , 1483 de Sofyaya
[1] Topkap~~ saray~~ müzesi ar~ ivinde 4689 numarada kay~tl~~olan bu kroki
hakk~nda (Türk süel alan~nda harita ve krok~ lere verilen de~er ve Ali Macar
reis atlas~) ad~ ndaki eserde bal~setmi~~ve el ile çizilmi~~kabs,taslak bir kopyas~n~~
nesretmi~tim. ~stanbul ar~ivlerinde tetkikat yapmak için gelen Yugoslavya!~~ tarih
profesörü Elezoviçe bu krokiyi tan~tm~~~ve onlar taraf~ ndan da ehemmiyetli telâkki edilerek fotografisi ald~r~ lm~~t~.
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gelerek Morava nehri üzerindeki kaleleri tahkim ettirmi~~ve
Macar Kral~~Korvinosla be~~y~ll~k bir muahede imzalam~~t~. Bu
kroki 1483 y~l~~harekât~~esnas~nda yap~lmam~~~ise muhakkak 1492
de Had~m Süleyman Pa~an~n Semendere Valili~i esnas~nda yap~lm~~~olmas~~iktiza eder.
Bu krokinin de~erini iyice göstermek maksadiyle fotografisini
yaz~n~ n sonuna ekliyor ve üzerindeki yaz~lar~~el ile çizilmi~~kaba
taslak bir kroki üzerine konulan numaralara göre yaz~yorum.
1 — Belgrada mukabil kalei havale budur.
2 — Belgrattan havale hisar~na var~nca yoku~~gider. bunlar
da~lar~na i~arettir.
3 — Essait E~~ehit Sultan Mehmet Gazi bu kalenin üzerine
gelicek bu araya konmu~tur.
4 — Ve Ota~a hendek olm~ya i~arettir.
5 — Le~ker kona~~na i~aret budur.
6 — Belgrad~n kar~~s~nda vaki olan kayaburnu budur.
7 — Bunlar top gemilerine i~arettir.
8 — Belgrad~n topu bu araya yeti~mez.
9 — Tâ kim Havale hisar~na var~nca on kez yüz bin er konsa
içinde belürmez.
10 — Belgrat önünde le~ker konacak yerler bu verçar ovas~d~r.
11 — Belgrat kalesinin gün do~rusu taraf~ndan etraf~~bu veçhile s~rt üzere vaki olmu~tur.
12 —
ve bu tepelerin
13 — Ferçar derler içinde bu kuleye kim bir bahad~r kâfir
varkim ad~~Ferçar imi~.
14 — Belgrat hisar piçesiyle alt~~kat kaledir.
15 — Kulesi Verçar~n budur.
16 — Sultan Mehmet Gazi dövdü~ü kale budur. Ol sebepten
binas~n~~yüksek kald~rmazlar.
17 — A~a~~~hisar~~budur.
18 — Belgrad~n kö~e kulesi budur. Ve bu kö~e kuleden dördüncü kuleye var~nca hisar piçesi yoktur. Yal~n kat duvard~ r. Tâ
kim bu ba~~kuleye gelince bir katt~r. Bu ba~~kuleden bu uç kuleye dek yal~n kat duvard~r.
19 — Bu arada dahi topla dövmege kabildir. Belgrad~n muka.
belesinde bu dahi bir adad~ r. Zira kim an~n topu yüksekten gelür,
Bizim topçular~m~za murad~nea kol att~r~r.
20 — Amma su yüzünckn almaga asand~ r. ~ol vakitte Tuna
ile Sava buzdan köprü ola. Bir f~ rsat dahi budur.
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21 — Ve gaziler demir çektu~i zindan kulesi budur.
22 — Ve kuleyi budur.
23 — Ve Hisar piçesine i~aret budur.
24 — Sava suyu budur ki, güzel S~ r~m adas~n~n vilayetini koltu~una alup yatar ve Tunaya dahi bu hisar~n kö~esinde bulu~ur.
25 — Çad~rlar~~ bu aral~kta kurup dahi toplar~~ bu vechile Sava
suyunun beri keçesinden dahi Belgrad~~dövmek asand~ r. Zira bir
kolay yeri budur.
yürüyü~~
26 — Su yüzünden gemilerle bu resme
el
etmek gerek izi ~aha f~ rsat vere.
27 — Dü~man~n bir gelecek yeri bu burundur.
Bu kurulan toplar hem su yüzünü korur ve hem dü~man~~ bu
aral~~a getirmez.
28 — Zemin (Zemlin) hisar~n~n önünde meydan budur.
29 — Bu haneler S~r~m adas~ n~n içindedir. Tunayla Sava suyunun aras~nda vaki olmu~tur.
30 — Zemin kalesi budur.
31 — Gün bat~s~~ üzeredir.
32 — Zeminün (Zemlinin) dairesinde vaki olan ba~~ve bahçelere i~arettir.
33 — üngürüs vilâyetünün içinden akup gelen ana tunad~r kim.
34 — Belgratla Zemin kalesinin kar~usunda Tunan~n ortas~nda
üç ada vard~rki bunlard~ r, Belgrad~ n fethine talip olma~a bu adalar gemi ile alup a~açtan çatmalar haz~r edüp bu adalarda bu
resme kuleler bünyat edüp top kurup ne hisardan Paraloy (?) ve
ne hot yabandan yard~ m getürebilir Kendi yakas~ndan dahi getiiremez. Zira kim topumuz yeti~ir bu aral~kta.
Takriben dört buçuk as~r önce yap~lm~~~olan bu krokinin
üzerindeki izahat okunduktan sonra Türk komutanlar~n~n kudret
ve bilgilerinin yüksekli~inde hiç ~üphemiz kalmaz. 1-12 numaralar
aras~ndaki yaz~larda Belgrad~n etraf~ndaki arazi ve ku~atma ordusunun karargah kurmas~na elveri~li olan yerler izah edilir. 11-23
n~~maralar aras~ ndaki yaz~lardan Belgrat kalesinin tahkimat~~ hakk~nda sarih bir fikir elde edilir. Fakat en mühim izahat 24 - 34
numaralar aras~nda olanlard~r. Bunlar okundu~u gibi Belgrad~~ muhasara edecek bir orduya laz~m gelen bütün bilgilerin toplanm~~~
ve kalenin zapt~~için birçok tavsiyelerde bul~~ nulmu~~oldu~u görülür. 27 ve 34 numaral~~ tavsiyelere riayet edildi~i halde Belgrada
Tuna yoliyle yard~m imkan~~ortadan kald~r~l~r ve imdattan mahrum kalan kale er veya geç sukuta mahküm olur. 20 numaral~~
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izahatta ise Tuna nehrinin donmas~ ndan istifade edilerek hücum
edilebilece~i yaz~l~d~r,
Had~m Süleyman Pa~an~n Semendere Valili~inden ne zaman
ayr~ld~~~~malüm de~ildir; yaln~z Kanuni Süleyman devrinde Suriye
Valisi Canbert Gazali'nin isyan~~üzerine askeri harekat yap~larak
tenkil edilince ~am eyaletinin Anadolu Beylerbeyisi Ayas pa~aya
verildi~ini ve 19 Muharrem 928 H. de Ayas Pa~ay~~ ~stanbula ça~~ n19- I Knun-1521
larak vezirlik verilmesi üzerine Trabulus sanca~~~Beyi olan Ferhad~n ~am Beylerbeyisi oldu~u görülür. [1]
Piri Mehmet pa~an~n azil edilerek makbul ~brahim pa~an~n veziri .zam oldu~u haziran 1523 ve Ferhat pa~an~n azil edilerek
Semendere sanca~~na tayin edildi~ini Lütfi pa~a tarihinde kay~ t
ediyor. Her nekadar kat'i bir kay~t yok ise de Had~m Süleyman
pa~an~n bu esnada ~am Beylerbeyisi oldu~unu tahmin edebiliriz. [2]
Kanuni Süleyman, M~s~r valisi Ahmet pa~an~n isyan ve tenkil
hadiselerinden dolay~~ idarenin tanzimi i~lerine memur etti~i Makbul
~ brahim pa~a Kahireye gitti~i 913°5 2 14 y~l~~k~~~mevsiminde Edirnede
bulundu~u zaman Semendere Beyi Ferhat pa~ay~~ getirterek katlettirmi~ti. Makbul ~brahim pa~a ise f~ rt~nal~~havalardan dolay~~ Rodostan ileri gitmek imkan~n~~bulamay~ nca deniz yolunu b~ rakarak
Anadoludan Halep ve ~am yolile Kahireye gitmi~~ve buradaki
i~leri yoluna koyduktan sonra ~am Beylerbeyisi Had~m Süleyman
pa~ay~~ ça~~rtarak M~s~r Beylerbeyisi tayin ile ~stanbula dönmü~tnr.
22 ~aban 931
22 ~aban 941
de 26 - ~ubat 1535 e ka15-Haziran-1525 Had~ m Süleyman pa~a bu vazife
dar on y~l bulunduktan sonra ~am Beylerbeyisi Hüsrev pa~an~n ken.di yerine tayin edilmesi üzerine Ba~dat seferinde bulunan Kanuni
Süleyman~ n maiyetine iltihak etmek üzere Kahireden yola ç~ kt~;
Keklon kalesinin ~ ranl~ lardan al~nd~~~~esnada orduya iltihak etti.
10 ~avval 941
ii Tebrze
i gtti.
i 941 Muharremi tevcihat~nda
14 Nisan - 1535 ve brlkte
Anadolu Beylerbeyi Mustafa pa~aya Rumeli Beylerbeyli~i ve onun
yeri de Had~m Süleyman pa~aya verildi. [3]
Hüsrev pa~a; M~s~r valili~inde bir y~ l on ay, bir gün kald~.
$aban 943
13 - Kanun - 1537

de Had~ m Süleyman pa~a ikinci defa olarak M~ s~ r

Beylerbeyisi oldu.
Nevadirüttevarih sahif~t 677 millet kütüphanesi No. 596
Lütfi pa~a tarihi sahile 314 Istanbul devlet matbaas~~1341
Hammerin Osmanl~~ tarihi cilt 5 sahile 329; Hammer bu hususta ruznamei
Süleymaniyi mehaz gösterir; Lütfi pa~a da bunu teyit eder.
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Had~m Süleyman pa~an~n ikinci defa M~s~ra memur edilmesi
hakk~nda Lütfi pa~a diyorki : (hicretin 943 ünde Hindistan vilayetinde Mahmut âbat hakimi bahad~r han padi~ah~~alempenaha elçi
gönderüp üzerimize karadan Mogol gelüp ve denizden portakal
katirleri müstevli olduklar~~ecilden padi~ahtan donanma ile asker
lalep edüp ~öylekim donanmaya harç laz~m ola mekketullaha emanet tarikile 250 sand~k ile on iki kere yüz bin dahi yetmi~~bin
alt~~yüz miskal altun yarar adamlar~m~zla gönderilmi~tir. Zikrolunan
altundan laz~m oldu~u mikdar~m alas~n dimi~~idi. Ana binaen padi~ah~~alempenah; Hüsrev pa~aya hüküm gönderdiler ki zikrolunan
altunu bikusur M~s~ra getürüp ademisle veznedüp zaptedesin deyu
ve bu y~lda padi~ah~~rum; Anadolu Beylerbeyisi Had~m Süleyman
pa~ay~~getürüp vezir eyledi. Andan vezir adile M~s~ra gönderüp
Hüsrev pa~ay~~ M~s~rdan mazul eyledi ve Süleyman pa~aya emir
olundukim (M~s~ra varup bahad~r hana muavenet eylemek ecli için
gemileri gereki gibi mamur ve haz~r ve müheyya edüp kapuma
arz edesin sonra emrim ne üslup üzere cari olursa an~nla amel
edesin ve bahad~r handan gelen altunu veznedüp yarar adamlar~nla ve bahad~r han ademesile kapuma göndersin ve gemilere
laz~m olan harc~~M~s~r hazinesinden harç edüp defter edesin);
Süleyman pa~a dahi M~s~ra varup zikrolunan altunu veznedüp
defteri ve sand~klarile padi~aha gönderüp hazineye teslim olundu. [1]
Kanuni devrinin en mühim ricalinden biri olan Lütli pa~an~n
bu sat~rlar~~yazarken ya ihmal veya kasti olarak hakikatten uzakla~t~~~~~n~~Had~m Süleyman pa~an~n iki mektubu ispat etmektedir.
Had~m Süleyman pa~an~n ikinci defa olarak M~s~r valili~i esnas~nda yazd~~~~anla~~lan bu mektuplardan 2 numaral~s~~Hüsrev pa~an~n;
Hint hükümdar~~Bahad~r han~n hazinesinin Ciddeye geldi~ini haber
almas~~üzerine Cidde eminine emir yoll~yarak bütün mal ve esbab~n~~
tutarak otuz bin miskal altun ile birçok e~ya ve kethüdas~~Ferhat
dahi ayr~ca alt~~bin miskal altun ald~ktan sonra Istanbula yanl~~~olarak Hintden gelen e~ya [2] nezir mal~d~r diye arzettiklerini ve e~yayi
hac~lar ile birlikte Mekkeye gönderdiklerini bildirdikten sonra bu
mallar~n içinde bir mikdar nezir mal~~varsa da geri kalan k~sm~~Bahad~r han~n hazinesi olup her türlü k~ymetli e~yadan ba~ka 350 bedre
altun oldu~unu bir bedresi yedi bin altun oldu~una göre yirmi dört
kere yüz bin ve elli bin altun tuttu~unu bildiriyor ~imdiki hesapça
da 2 450.000 altun etmektedir. Had~m Süleyman pa~a, bu malfimat~~
[1] Lildi pa~a tarihi sahila 357, 358
[21 Topkapu saray~~müzesi ar~ivi No. 10895
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verdikten sonra Bahad~r han~n hayat ve memat~~hakk~nda bir
haber gelmedi~inden Hindistandan gemilerin geldi~i mevsimin
hulülünde al~nacak maltimat~~mufassalan bildirece~ini; fakat hayatta oldu~una ~üphe edildi~i gibi kendisinin varis olarak bir
hatunundan ba~ka kimsesi olmad~~~ndan ve getirilen hazinenin
dahi çoklu~undan dolay~~ ~ayet Bahad~r han vefat etmi~~ise beytülmal hazinesi için miriye zaptolunmas~n~~teklif ediyor.
~u mektubun verdi~i maliimat ile Lütfi pa~an~n yazd~ klar~~
mukayese edilirse Lütfi pa~an~n 1.276.000 m~skal altununa mukabil
had~m Süleyman pa~a 2.450.000 altun oldu~unu söyler; fakat Süleyman pa~a bu mikdarm miskal olup olmad!~~n~~tasrih etmezse
de Hüsrev pa~an~n ald~~~~altun için kulland~~~~mikyas miskal oldu~una göre bu mikdar~n da miskal olarak kabulü icap eder.
Lütfi pa~an~n verdi~i malamat~n tashihi icap eden ikinci noktas~~da Bahad~r han~n bu paray~~donanma masraf~~ için de~il;
emanet olarak Mekkeye gönderdi~ini ve bu hazinenin ehemmiyetini Hüsrev pa~an~n de~il, had~m Süleyman pa~an~n padi~aha haber verdi~ini göstermektedir. Mektubu a~a~~ya aynen yazd~ktan
sonra foto~rafisini makalenin sonuna ekliyorum. Mektubun hangi
tarihte yaz~ld~~~n~~gösteren bir kay~t yok ise de yukar~dan beri
943 y~l~~ ~aban~ndan
verilen izahata nazaran 1537 — Kâuun sonraya ait olmas~~ laz~m
gelir. [1]
A~dai arsai asitan~~saadet a~iyan ebbedehullahu tealii ve eyyedehu
ilâ ebediiddevran oldur ki: Bundan evvel Bahad~ r Han~n hazinesi ve esbab~~Ciddei mamureye geldü~~ün Hüsrev Pa~a istima etdükte Cidde eminine mektup gönderüp cemi malini ve esvab~n girift et dürüp haliya
anlar dahi baz~~nezir mal~d~r ve baz~~ harc~m~ z için dür gayri mal de~ildir asitanei saadete arzediver deyu Hüsrev Pa~aya mektup gönderi-1p
ol dahi nezir mal~ d~r deyu bab~~saadete arzediip muaf hükmü ~eritin
ç~kartup dahi Ferhat nam kethüdasiyle haccac ile gün derüp anda mekkei
mii~errefeye vard~kta bu husus içim tiilbentten ve utdan ve anberi hamdan vesair hedayadan gayri Hüsrev Pa~a içiin otuz bin miskal altunlar~n alup ve kethiidas~~ mezkür Ferhat dahi alt~~ bin miskal altunlar~n
alup ki cemi otuz alt~~ bin miskal altun olur her miskali seksener
akçeden yirmi sekiz kere yüz bin ve seksen bin akçe olur ki kise hesa[1] Bahad~r han~n 3 Ramazan 943 / 13 ~ubat 1537 tarihinde Diyo kalesinde
Portekizler taraf~ndan hile ile öldürüldü~ü göz önüne al~n~rsa Had~m Süleyman
pa~an~n Bahad~r han~n akibeti hakk~ndaki tahminlerinde isabet etti~i görülür.
Bahad~r han~n ölümü haberi Edirnede bulunan padi~aha ancak ~avval 944 / ~ubat
1538 de gelmi~tir. (Hammer cilt 5 sayfa 206 ).
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b~ nca elli yedi kise ve otuz bin akçe olur amma filhakika dergâh~~saadete arzeyledü~ii gibi cemi nezir mali olmayup içinde bir mikdar nezir
mali dahi var imi~~maadas~~ hazinesi imi~~ve miisarünileyh Bahad~r
Han~n ~imdiye dek hiç vechile haberi gelmeyüp hayat~~ ve memat~~
namalâm olup insaallah mevsim geldükte haberi alunup aletiafsil vukuu
üzere payei serini âlâya arzoluna amma ~imdiyedek haberi gelmedii~iinden hayatta oldu~una istibah olup söyle ki mevsim geldükte memat~~
haberi gele cemi hazinesi beytülmal olup ~ntri canibine zaptolunur
zira evlâd~ndan ve akribas~ndan kimesnesi olmayup hemen bir ha/unu
olup ve getürdikleri hazine dahi mübalâga olup sair esbabtan gayri
kendu takrirleri mucibince nakit üç yüz elli bedre al/un getirmislerdir ki
her bedresi yediser bin al/andan yirmi dört kerre yüz bin ve elli bin
altun olur solki vakidir varakai ubudiyet birle payei taht~~ muallâya
ar~olundu. Bâki ferman dergâhl muallân~nd~ r.
Bendei fakir
Süleyman~~hakir

Bu mektubunda arka taraf~nda Süleyman pa~an~n mührü vard~r.
Had~m Süleyman pa~an~n üçüncü mektubu ise [1] sab~k M~s~ r
Beylerbeysi Hüsrev pa~an~n yolsuz bir hareketini bildirmektedir.
Had~m Süleyman pa~a ~stanbula devlet makam~na gönderdi~i bu
arizade M~s~r maliyesine ait defterler tetkik edilirken; ruznamçe
defterinde Hüsrev pa~an~n M~s~r hazinesinden be~yüz bin akçe
alarak bu paran~n padi~ah taraf~ndan kendisine inam olarak verildi~ini kaydetti~ini; fakat bu gibi ihsanlarda padi~ah~n hükmü
~erifinin divanda resmen okunduktan sonra vesika olarak hazinede
muhafazas~~ icap etti~i halde Hüsrev pa~an~n bu noktalar~~ihmal
etti~i cihetle ahkâm~~ ~erif ruznamçesinde yoklan~p ayni ve tarihi
ile tekrar hükmü ~erif yaz~l~p gönderilmesini ve Hüsrev pa~an~ n
M~s~ra Beylerbeyi olarak geldi~i zaman bu vazifeye tayin edildi~i
tarihi gösteren berat~~ hümayun veya hükmü ~erifi göstermeyip
salyanesini 941 Rebiülevvelinin 20 inci gününden itibaren al~ p
ruznamçeye kaydettirdi~inden bu hususta da ahkâm~~ ~erif ruznamçesinden kayd~~bulundurularak tekrar hükmü ~erif gönderilmesini
rica etmektedir. Had~ m Süleyman pa~an~n bu iki mektuptan ba~ka
Hüsrev pa~an~n yolsus muameleleri hakk~nda ba~kaca maruzat~~
olup olmad~~~~meçhul olmakla beraber kanuni Siileyman~n bu iki
veziri aras~nda ~iddetli bir rekabet ve dü~manl~k oldu~unu ve bu
dü~manl~~~n kendileri için ne kadar zararl~~ neticeler do~urdu~u
ileride görülecektir.
[1] Topkap~~saray~~müzesi ar~iv! No. 10895.
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Had~m Süleyman pa~a bundan evvelki mektuplar~nda oldu~u
gibi buna da imzas~n~~koymu~~ve kâ~~d~n arka taraf~na mührünü
basm~~~ise de hangi tarihte yaz~ld~~~n~~gösteren bir i~aret koymam~~t~r. Fakat verilen izahattan anla~~ld~~~~üzere hemen hemen
di~er mektup gibi 943 hicrisinde yaz~lm~~t~r bu mektubu da aynen
yazarak foto~rafisini makalenin sonuna ekliyorum.
Ardai arsai asitan~~saadet a~iyan ebbdehullahü tealâ ve tyyedehu
ild ebedüddevran oldur ki: Bundan evvel M~ s~r Bey lerbeylü~i Hüsrev
Pa~aya verilüp M~s~ra geldükte bana be~~kere yüz bin akçe inam olunmu~dur Hükmü ~erif bendedir deyu hükmü ~erfi ç~karmayup be~~kere
yüz bin akçeyi hazineden alup kabzedüp bu bende M~ s~ra geldikten sonra
defterlerde baz~~ kazaya görülürken zikrolan inam kay~ t olundu~u yer
rast gelüp okundukta bu hususta hükmü ~erif var m~d~r deyu kâtiplerden
sual olundukta Hüsrev Pa~a bende hükmü ~erif vard~r deyu hükmü
~eriti göstermeyüp be~~kere yüz bin akçeyi alup ruznamçeye kay~t ettürdü
deyu cevap verdiler haliya bunun gibi hususlar vaki oldukta hükmü
~erif irad olunup divan~~ ~eritte okunup muktezay~~~eriti ile amel olunup
hükmü ~erif ayni ile hazinede h~ fzoluna gelme~in zikr olan be~~kere
yüz bin akçe inam~n hükmü ~eriti ayni ile hazinede hifzolunmak ldz~ m
olma~~n mercudur ki ahkam~~ ~erif ruznamçesinde yoklanup ayni ve
tarihi ile tekrar hükmü ~erif yaz~lup inayet oluna ki hazinede h~ fzolunup vakti hacette mazmunu hiimayunu ile amel oluna ve bundan gayri
M~s~r kenduye verilüp geldükte kendusüne ne tarihten verldü~üne hükmü
~erif veyahut berat: hümayun göstermeyiip salyanesini sene ahadi ve
erbain ve tisamie Rebiülevvelinin yirminci gününden alup ru~namçeye
kaydettürmü~~bu husus dahi ahkâm~~ ~erif ruznamçesinde görülüp ayni
ve tarihi ile tekrar hükmü ~erif inayet oluna ki ol dahi hazinede h~ fzoluna ~olki vdkidir varakai r~k~yet ile payei serini alaya arzolundu.
Baki ferman dergah! muallân~nd~r.
Bendei fakir
Süleyman] hakir

Had~m Süleyman pa~an~n dördüncü mektubu donanma ile Hint
seferine giderken Cidde liman~ndan yaz~lm~~t~r. ~stanbula devlet
makam~na yaz~lan bu arizada 945 muharreminin son günü olan
yevmülhamis yani per~enbe günü Süvey~ten hassa gemileriyle
ç~k~l~p Korondil nam mahalle geldi~ini ertesi günü yani seferin
birinci Cuma günü buradan da hareketle Tur liman~na var~ld~~~n~;
evvelce buraya gönderilmi~~olan 30 k~ta hassa donanma gemilerile
birle~ildikten ve su almak için burada kal~nd~ktan sonra saferin
be~inci günü hareketle enginde dört gün dört gece gidildikten
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sonra be~ inci gece deniz seviyesiyle bir hizada bir çok döküntü

ta~l~ k sahas~ na rastgeldiklerini ve havan~ n müsaadesinden istifade
ile sabaha kadar u~ra~t~ ktan sonra gündüz olunca bu tehlikeli
sahadan gemileri birer birer ç~ kararak iki gün kadar daha döküntülü sahada seyirden sonra Cidde liman~na girildi~ini ve yolda
tükenen suyu ikmal için birkaç gün Ciddede kal~narak sarn~ çlarda toplanan ya~mur sular~ ndan bu ihtiyaç temin edildikten sonra
Keraeran adas~ na gitmek üzere yola ç~k~ld~~~n~~bildiriyor. Bu mektubun da alt~ nda imzas~~ arka taraf~nda da mührü varsa da di~er
mektuplar~ nda da oldu~u gibi tarih at~lmam~~t~ r. Mektubu aynen
yazd~ ktan sonra foto~rafisini makalenin sonuna ekliyorum
Süddei sipihri celcil ve atebei keyvan misal turab~na arz~~ bendei piir
ibtihal budur ki: Sab~ ka Hint canibine emrolunan seferi sultani ahvalinden istilcim buyurulursa hazreti hakk~ n avnü inayeti ve devletin
padi~ah~~dlempenah hazretlerinin devlet ve saadet/eri miirafikati ile i~bu
sene hamse erbain ve tisamie mah~~muharreminin selhinde ki yevmülhamistir. Süvey~ten hassa donanma gemileriyle ç~k~ lup korondil nam mahalle konulup yar~ ndas~~ yevmülcuma ki mah~~saferin gurresidir mahalli
mezburdan gikölüp Tur liman~ na konulup anda Turda mukaddema sulama~a irsal olunan otuz pâre hassa donanma gemilerine mülâki olup
asker halk~ n~ n suya ~iddeti ihtiyaçlar~~olma~~
~ n dört gün su/anmak maslahat~~ için Turda ikamet olunup andan kemeran ceziresine yap~~mak
niyetine ç~k~ lup Cidde enginine sal~ nup dört gün dört gice zikrolunan
enginde yiirüniip be~inci gice hemen âni gördik ki derya içinde suya
beraber nice yerde cabeca döküntü ta~ lar zahir olup ittifak ol mahalde
avnû ilöhi ve devleti padi~ahi ile rüzgdr dahi kar~~ layup ol gice sabaha
de~in kdh öte kâh beri gemiler denizde volta urup geziip yarüyüp yarindas~~alessabah zikrolunan dökiintinin aras~ ndan donanma gemileri döndiri/ip kapudan ç~ kar gibi birer birer seldmet yakas~ na ç~ kar~ lup- dahi
yar~ ndas~~ rfizgâr olmay~ p limanl~ k eyleyüp amma giru baz~~ döküntü
ta~ lar dahi belirüp kâh öte kâh beri gemiler sergerdan olup ahiriilemir
iki günden sonra devletld padi~ah~~âlempenah hazretlerinin devleti berekâtiyle zaruri Cidde liman~ na vüsul ve duhul müyesser oldu. ittifak
ol esnada asker halk~ n~n ve gemici tayfas~n~ n ufuneti havadan ve ~iddeti hardan suubeti ve suya ~iddeti ihtiyac~~ vard~~ e~er Cidde liman ~ na
yap~~~l~nak müyesser olmasa asker halk~ n~ n ve gemici tayfas~n ~n n~sr~~
hararet ve ufuneti havadan ve su k~l/etinden k~ r~lup halleri di~ergdn
olmak mukarrerdi. Hattâ Akdenizde nice y~ llar yürüyen reis/er vesair
gem iciler bu Hint denizinde hayran ve sergerdan olup enseleri enetiip
ne canibe iltica edeceklerini bilemeyüp biz bunun gibi döküntiisd çok ve
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s~~~nacak yeri yok deniz görmedi& deyu iz/zar~~acz eylediler ve Cidde
de dahi akar su olmayup olanca suyu dahi ya~mur suyundan sarn~çlarda irgilmis su olup bir iki gün seddi ramak için anda sulanmak
niyetine ikamet olunup andan hemen bi inayetillâh kemeran ceziresine
sal~nmak tedbir ve tedarik olundu iimitdir ki inayeti yezdani ve devleti
hüsrevani berekdt~nda sthhat ve selâmet ile var~lup envai yüzakl~klar~~
ve fetihler mayessr ola ana binaen vakit hal asitanei alâya arzolundu
baki ferman dergâht muallân~nd~r.
Bendei fakir
Süleyman' hakir

Had~m Süleyman pa~an~n be~inci mektubu di~erlerinden daha
uzun ve muhteviyat~~itibariyle de de~eri daha fazlad~r. Had~m
Süleyman pa~a; Yemen k~tas~n~n anahtar~~makam~nda bulunan
Aden kale ve liman~n~~ele geçirerek Hint Okyanosu seferleri için
bir dayanak yap~lmas~~laz~mgeldi~i hakikatini görmü~~ve takdir
etmi~tir; fakat bu mühim mevki ~imdiye kadar gerek Selman
reis ve gerekse Portekizli Albokerke'nin müteaddit hücumlarma
kar~~~kendini muvaffakiyetle müdafaa etmi~ti. Aden kalesinin tabiaten müdafaaya salih oldu~unu gözönüne alan Had~m Süleyman
pa~a bu mühim mevkii hile ile ele geçirme~e karar vermi~~ve
bu hususta haz~rlad~~~~plan~~tam bir muvaffak~yetle tatbik etmi~ti.
Baz~~tarihçilerin yazd~~~~gibi Aden emini Davut o~lu Amirin öldürülmesinden dolay~~onu tenkit etmenin do~ru olup olmad~~~~
hakk~nda bir fikir edinmek için onun a~a~~ya nakletti~im mektubunu okumak laz~md~r. Bu mektup Adenin nas~l zaptedildi~ini izahatan sonra bu mühim kaleyi muhafaza için Süleyman pa~an~n
ne gibi tedbirler ald~~~n~~göstermesi itibariyle de incelemeye de~er.
Mektubu aynen yazd~ktan sonra foto~rafisini makalenin sonuna
ekliyor ve çok aç~k bir dille yaz~lm~~~olan bu mektubu ayr~ca
izaha lüzum görmüyorum. [1]
Süddei Sipihri Celöl ve atebei keyvan misal türa bina a~~~~bendei pür
haliya bu bendei bi vücut hassa donanma gemilerile
ibti hal budurki :
Zebit kurbinde Kemeran demekle maruf limana vusul buldukta bu bendei
bi vücut adamlar~ndan sab~ka hilati padi~ahi ile Aden ve ~ehir beylerine
gönderilüp devletlû padi~ah~~ ölempenah ha~retlerinin nam ~erif lerine
Adende ve ~ehirde sikke kestiriliip ve hutbe okutup ve kesilen para ile
[1] Had~m Süleyman pa~an~n Hinde yapt~~~~sefer hakk~nda fazla bilgi idinmek isteyenlerin (XVI. as~ rda Hind Okyanosunda Türkler ve Porteki~ler) adl~~
esere müracaatleri tavsiye olunur.
Belleten B. IV F. 5
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as~tanei saadet a~iyana irsal olunan Ferhat bendeleri ni~an~~ ~eriti padi~ah~~ile muanven Türki hükmü hilmayunla ve mazmunu hükmü ~erifde
envai istimaletler ile hassa donanmadan bi~~alt~~ gün evvel üç püre
kay~ k ile Aden beyine gönderilüp mezbur Ferhat bende/eri dahi muvaf ~ k
rüzgâr ile Kemerandan do~ru var~p Aden liman~ na girüp Aden beyi dahi
mezburi güricek kala kapusunu berkidiip dört gün kapuyu açma~a riza
virmeyüp amma mezkâr Ferhat sab~ka mezbur beye hilat~~ sultani ile
gelüp evvelden a~ina gibi olma~in mezküra a~inal~ k ve dostluk gösterüp
bi~inci gün bin belâ ile kapuyu açt~rup varup Mezbur beye bulu~up
hükmü ~eriti virüp ve korkma a~enme deyup enva~~ ~ stimaletle ve esnaf~~
emanet gösterüp bu bendei bi vücut dahi akibince hemen Kemerandan
yilken edüp ~enbih gün ki mah~~ rebiülevvelin yedinci günüdür Adene
gelüp vas~l oldukta yilken a~a~a komayup mükemmel donanma gem ilerile yilken ile gelüp do~ri liman~na giri~ p demir b~ rakup kendusi talep
olundukta bu bendeye gelüp bulu~ma& dahi ihmal idap a' yan~ ndan dört
neler adam gönderüp gelip bu bendei bi vücuda mülâki olduklar~nda
üdet üzere dört neferine dahi padi~ah~~âlempenah hazretlerinin hilat
kaftanlar~n~~geyirüp ve korkman ü~enmen diyu enva~~ istimaletler virüp
giru kaleye gönderüp beylerine vard~klar~ nda mezbur beyleri dahi bu
bendeye mülüki olmamak için denize giremezin ho~~de~ülim diyu envai
özür ve behane edüp kaleden ç~kma~a riza göstermeyup ahirülemir ~öyle
vecih görüldiki bu bendenin kethüdas~~ olan Süleyman bende/eri bir kaç
neler adam ile kenduye varup mülâyimet gösterüp gelberu pa~aya bulu~~
ve padi~ah~~ cihanpenah halledallahii sultanehu hazretlerinin hilati hümayunlar~n~~ gey diyu söyle ye dahi Mezbur bey dahi gelüp kale kapusuna
ç~kt~ kta beyler ile asker ha/ki kendusuna tazim tarikile kar~u varup
sanca~~~hufyeten kendu lar ile bile alup götüreler dahi ol tamam sandala
giriip gelüp bu bendenin gemisine girdikte bu bendenin gemisinden dahi top
at~ la hemen top at~ld~ kta sanca~~~ ç~karup kale bürcüne dikeler filvaki
vechi mezbur üzere mezkür Süleyman kethiida bende/eri bir kaç adam
ile evvel varup kenduye bul~~~ p envai dil ho~lu~u ile ne eylerse eyleyiip
kenduyi veziri ile ve kale bey~~ ile dahi iki yarar ademisile ç~ karup bu
bendei bi vücut gemisine gönderüp gelüp gemiye girdi~inde tutulup muhkem kay~ t ve bent olunup ve gemiden top at~lup tekbir ile f ilhal sancak
hisar suruna ç~ kar~lup be~aret davul/ar~~ çal~ nup al~nup askeri mansur ile
kale içi dolup Allah hazretinin inayetile devleti padi~ah ide fetih müyesser olup amma devletlâ padi~ah~~ âlempenah hazretlerinin malümlar~ d~rki
her vakit bunun gibi bir kale feth olunsa elbette asker halk~~yikilmeyüp
kale halk~n~n esbab~na el uzatmay~ nca olmayup bunda dahi ol üslup
üzere hini fetihte askeri mensur halk~~ kalei mezbure uhalisinin esbab~na
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el uzatma~a ba~layucak bu bendeye ~ikâyetci gelüp istimdat eyledükte
bu bende dahi bi tevekkuf hemen varup kalaya girüp ya~maya maba~eret
idenlerun nicesine siyaset idüp ve bir ikisinin boynun urup giru yi~ilrneyüp akibetülemir kale kapular~nda adamlar koyup ve bu bendei bi
vücut liman kapusunda durup ve ~ehir içine adamlar salup elinde esbap
bulunan kimesnelerin ellerinden alup getirüp bir yere cem ed~lp ahir ol
vech ile dahi ezabt~~miiyesser olmayup akibet kimesne esbaba de~mesun ve
esbap alan kimesneler dahi getürsün cemi k~ zla birer akçe terekki diyu
~ehir içine münadiler b~rakup nida ettürdükte her ki~inin birer akçe
terekki oldu~i malumu olicak her ~ah~s ya~madan feragat ediip ald~klar~~
esbab~~dahi getir~7p hemen bendei bi vücut huzurunda külliyyen esbap
bir yire cem olunup üzerine kad~~ve emin nasp olunup her ki~i esbab~n~~
kad~~huzurunda ~sbat edüp her kimesneye hakk~~bi kusur teslim olundu
ve ol gün ikind~.7 vaktinde bu bende kaladan ç~kup gemiye geldikte mezkür Aden beyin ün fitneye bais olmas~~ ihtimalinden izalesi vecih gürülme~in mezbur bey bir veziri ve üç nefes yarar adam: ile gönderilüp
kala kapusunda salp olunup andan sonra emâni osmani ça~~rt~ lup hav/ ten
perakende olanlar ve gi~lenenler giru yerlii yerlerine gelüp hisarm içi
kelevvel ~enlik olup refahiyet tamam bulup haliya h~ fz ve haraseti için
M~s~r muhafazas~ nda olup bu bende ile bile gelen limeradan Behram Bey
bendeleri her vecihle yarar olma~~n M~s~r katlar~n~n gönüllüler bölü~ünden yüz ne/er ve atla tüfekci zümresinden dahi yüz nef er ve çerakese
zümresinden yüz ne/er ve hisar erinden yüz neler ve azab~ndan yüz
ne/er kimesneler ki cümle be~~yüz ne/er kul olur mezbur Behram Bey
ben delerile bile konu lup ve dizdar ve kethüda nasp olunup ve yirmi
neler topcular ile bir topcu ba~~~ve bir topcular keth~ldas~~ tayin olunup
bile konuldu.
Ve ilmi~erifi cihanarâya mahfi ve mestur buyurulmiyaki bu tedbir
ve tedarik ile fethi müyesser olmayup ta~radan döymek ile veya beklemek ile al~nmal~ • olsa bir ta~~ m koparmak de~il yakinine ve yöresine
u~ranmak mümkün olmazd~ . Zira /ta:ii:nden suubet ile me~hur olmu~~
h~ snü hasin ve kalai metin olup bu zamane degin her kim f ethü teshirine kast itse imkân ve derman miiyesser olmayup fethi bab~ nda
mahrum ve naümit gitmi~ lerdir. Zira ki üç canibin derya ihata idüp
ve deryan~n iç taraf ~n cibali ~amih ve kullei rasih ihata eylemi~tir ki
her kulenin bünyad~~:ibda ve küllisi sehaptad~r ve her kullei k~ihta
bir bürci âli bina olunmu~tur ki her biri samini sebi ~eddad olup
güyaki (lemyahluka misliha f ilbilad) an~n hakk~nda nazil olmu~tur ve
kalesm~ n hüsnü ve melâhatte naziri olmayup içinde olan evleri dahi
bâlâ ve bil lent olup her birinin sakal i büruca fele~e uruc idüp heman
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M~s~ r evlerine mümasil ve muadildir. Bihamdillâh devletlü padi~ah~~
âlempenah hazretlerinin devletinde bir ferdin burn ~~ kanamayup fethi
âsânl~ k ile mayesser old~~ in~aallah eyyam~~ saadeti padi~ahide bu canibler tamam fetih ve zaptolunur, ziraki cemi memleketi Yemenin ba~~~
Aden olup Adenden Mekkei mü~errefeye var~ nca hayli vasi memleket
olup Zebit ve Tais ve Sa'nan nam meshur kaleler olup bu ben dei bi
vücut hod görmedüm amma efvahda otuz sancakl~k kadar yerdir diyu
söyleniir öyle olicak bu deklu vasi memleketi durmayup fetih ve zabt
etmek için bir yarar beylerbeyi konulmak laz~ md~r ki e~er bunda Aden
muhafazas~~ için konulan Behram Bey bendeleridir ve e~er gayr~d~r
gelüp Zebit de calus idüp atlu kullar ile etraf ve cevanip ta Mekkei
maserref eden Adene gelince taht~~ yedinde ve kabzai tasarrufunda olup
gere~i gibi h~ f ~ z ve haraset eyleyiip amma nefsi Adende âdeti kadime
üzere hemen Dizdar ve Kethüda ve Hisar eri ve azap ola zira Aden
da~~içinde vaki olmu~~bir kala olup beylerbeyi sakin olma~a dard~r
amma Zebil memleket ortas~~ olup anda durmakla her etraf ve cevanip
zabt ve h~ fz olunma~a kabil ve mümkündür ve haliya Diu canibine
teveccah etme~e mevsum karip olup vakit ziyade dar olma~~n bervechi
tacil mastur ku/lar konulup bervechi istical olcanibe revane olundu.
Amma mezkar kale ifrat ile büyük kale olup ve kaledan gayri
Liman a~z~ nda bir küçük kalesi dahi olup as~l kaleye be~yüz hisar
eri ve dört yüz azap ve küçük kaleye dahi Dizdar ile yüz hisar eri
konulmak Idz~ m olup ve zikrolunan kimesnele~den bunda bulunandan
hemen on be~~ne/er adam yaz~lup baki be~~yüz seksen be~~neler adama
ihtiyaç olma~~ n olcevanibden gönderilmek istida olundu ve etrafta olan
memleketi h~ f~ z ve h~ raset etmek için dergdh~~muallâclan bir gönüllüler
c~~as~~ve bir tüfekciler c~~as~~ ve bir azap c~~as~~ ve be~yüz nef er gönüllü
ve be~yüz ne/er atlu tüfekci ve kale için altm~~~ne/er topcu ve on ne/er
top arabac~~ yaz~ lup ve ulu/eleni tayin olunup Adene irsal olunma~a
uluvvi inayeti padi~ah~' mebzul ve masruf buyurula ekall~~ mayekan
gönüllü/erin uh~ feleri on alt~~ ar ve tüfekcilerun ulu/eleni on bi~er ve
Hisar eren lerünün ulufeleri onar ve Azablar~ n dokuzar akça olup ve
topcularun ve top arabac~ larun dahi ulufeleri onar akça ola zira M~s~ rda
ve bu yerlerde kat,a bir fert el_ girmek ihtimali yoktur ve irsal olundukta bir y~ll~k ulufeleri M~s~ r hazinesinden tayin olunup verile ta
memleket düzelüp v~ls'at bulup etraftan mahsul geliip hazine has~l
olunca anunla kifayetleneler andan sonra ulufeleri bundan olup mutasarr~ f olalar ve dergiih~~muallâdan arabalar~~ ile otuz darbezen ve
irili ufakl~~ otuz k~t'a ~ayka toplar~~ mühim olmu~dur ve andan gayri
kalei me~burenin tamir ve termimi ve baz~~mahallenin in te~yidi içün
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üç nefer mimar ve bi~~neler halife ve bina mühimmat ~na lâzz~n olan
kazmadan ve kürekten ve külünkden demir küskiiden vesair binaya
gereklii olan alât ve esbabtan kifayet miktar~~alât ve esbap tedarik
olunup M~s~ r beylerbeysine irsal buyurula ta ki anlar dahi Cidde eminine gönderüp Cidde emini dahi Aden de Behram Bey ben delerine
irsal eyleyüp ula~dura ve M~s~ r beylerbeysine bir hükmü ~erif inayet
buyurula ki bervechi istical M~s~ rdan iki bin kantar barut tahsil ediip
ve memleket diizelünce zahire için be~~bin erdep bu~day tedarik ediip
bu cümleyi Aden kales~na ula~dura ve mezkiir Aden beyünün niyeti
ve kasti kâf ir ile bir olmak imi~~hattâ yak~ n zamanda kâf irden kenduye bir kay~k gelmi~~imi~~ve sab~ka padi~ah: âlempenah hazretlerinün
nam: ~eriflerine kestirtüp Ferhat bendeleriie dergâh~~muallâya gönder&IV para heman mahza bir sureti muamele imi~~cemi akçesini kendu
ad~ na kestirüp ve hutbeyi kendu ad~ na okutur imi~~ve haliya i~bu sene
hamse erbain ve tisamie mah~~Rebiiilevvelinin on üçüncü günü cama
gün kale camilerinde cuma namaz~~ k~l~nup padi~ah~~âlempenah hazretlerinin nam~~ ~eriflerine hutbei fetih okundu baki ferman dergah,
mualli~n~nd~r.
Bendei fakir
Süleymani hakl~.

Had~m Süleyman Pa~a; Küçerat k~y~larmda Diu kales~n~~muhasara ettikte; Bahad~r han~n yerine geçmi~~olan Mahmut ~ahin
Türk sefer heyetine gösterdi~i mü~kültit ve kuvvetli bir Portekiz
donanmas~n~ n imdada gelmek üzere olmas~~ve Adene dönmek
için müsait mevsim rüzgar~~vesair sebeplerden dolay~~muhasaray~~ kald~ rarak geri döndü.
Had~m Süleyman Pa~an~ n Hint seferi hakk~nda Kanuni Süleymana göndermesi kap eden raporu bulmak mümkün olsayd~~
Diu muhasaras~mn kald~r~lmas~n~~icap eden hakiki sebepler ortaya
ç~kacakt~; fakat bu raporu Topkap~~ar~ivinde dikkatle arad~~~m
halde bulmak mümkün olamad~; yaln~ z Arabistamn cenup k~y~ s~nda ve Adenin ~ark~nda mühim bir liman olan ~ehir beyinden ~stanbula gönderilmi~~bir mektupta bu hususa az veya çok temas edilmekte ve (... vezirimü~ariinileyh arz: Hinde sefer idiip Allaha taalân~n h~ fz~ nda selâmetle Diu benderine varup anda miiteaddit kaleler
ile ... mii~riklerin kavi bürçlerini bulup baz~s~ n~~ y~ kup yer ile beraber
idiip mümkün oldu~u denli,* Idifirleri esir idüp bâki kalan barçda az
kâf ir kalup nihayet derecede ceht ve cihat etmi~lerdir ehli Hindin
göniilleri kifir ile beraber olup anlara müsait ... mülevehhim olup
bu muhakkak ki dar~~ Hint dar~~ ~irk ve nifakt~ r. Ehli Hindin cümle
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efalinden biri budur ki askeri mansurun ifsad~ na kast etmi~lerdir.
Allahü taalâ, mü~ariinileyl~~ veziri muazzama ilham idüp askeri anda
durdurmada hüsnü tedbir ve fikri sakip eyleyüp donanmay~~ Hint vilâgelinden ç~ kard~lar ...) demektedir. [1]
Had~m Süleyman Pa~an~ n bu seferde osmanl~~imparatorlu~una
kazand~rd~~~~sahaya yaln~ z Aden de~il onun bütün Hinterlant~n~~
te~kil eden Yemen k~t'as~~da dahildir. Hint seferinden dönü~te
Yemen sahillerinin en mühim iskelesi olan Moha liman~nda donanma ile demirledikten sonra Yemen hükümdar~~Nâhuda [2] Ahmede haber yoll~ yarak yan~na ça~~rtt~.
M~s~r~ n Yavuz Sultan Selim taraf ~ndan 1517 y~l~ nda zapt~~esnas~nda M~s~ r kölemenleri hizmetinde bulunan büyük Türk Amiral'
Selman Reis de maiyetindeki Türk yi~itleri ve Çerkes askerlerile
Yemen k~tas~ n~~Araplar~ n ellerinden alm~~t~ . Kanuni Süleyman
sonradan Selman Reisi buraya göndererek kendi hakimiyetini
tan~tm~~~ise de Yemende bulunan beylerin Osmanl~~hükümeti ile
ba~l~ l~klar~~sözden ibaretti. Bu zengin ve büyük k~tay~~ele geçirmi~~
olan Nâhuda Ahmet; had~m Süleyman pa~ a taraf~ ndan davete
gelen ho~geldi beyi yan~ na bile u~ratmad~ . Bunun üzerine had~m
Süleyman pa~a bu âsi valiyi hile ile ortadan kald~ rma& karar
verdi; kendi kethüdas~~Süleyman a~aya icabeden talimat~~vererek
yollad~ . Nâhuda Ahmet için hil'at, sancak ve Beylerbeylik berat'
ve kafi mikdarda maiyet ile yola ç~ kan Süleyman a~a güzellik ile
yola getiremezse onu hile ile öldürecekti.
Fakat Nahuda Ahmet çok ihtiyatl~~davrand~ . Süleyman a~an~n
yan~ndaki fedailerin bir i~~yapmalar~ na imkan b~rakmad~. Süleyman
a~a taraf~ndan yap~ lan daveti de bir tak~ m bahanelerle reddetti.
Bunun üzerine Süleyman a~a; Nâhuda Ahmet ile bir mukavele
yaparak her y~l bir milyon akçe vergi vermek ~artiyle onun Zebit
beyli~inde kalmas~n~~kabul etti. Hil'at, sancak ve berat vererek
geri dönüp Mohaya geldi. Nahuda Ahmet; maiyetindekilere bu
mukaveleyi tatbik niyetinde olmad~~~n~~Süleyman pa~ a kuvvetlerinin Yemenden uzakla~~r uzakla~ maz mukaveleyi bozaca~m~~; hatta
Aden kalesini bile ele geçirece~ini söylemi~ti. Bunu haber alan
Had~ m Süleyman pa~a; donanma ile Kameran adas~na giderek
toplar için araba yapt~rd~ ktan sonra Salif liman~ nda karaya asker
döktü ve bu civar~ n hakimi olan kâ~if Sinan da kendisine iltihak
Topkap~~ saray~~ müzesi ar~ iv! No. 6704 bu vesikan~n dahi foto~raf~~ makalenin sonuna konuldu Baz~~ yerlerini fare didikledi'Qi için okunamam~st~ r.
Ntthuda; Gemici ve kaptan manas~na kullan~l~r.
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ederek hayvan tedarik etti; birlikte Zebit üzerine yürüdüler. Nahuda Ahmet; Türk, Arap ve habe~ lilerden mürekkep ordusunu
topl~ yarak Süleyman pa~aya kar~~~ç~kd~ ysa da maiyetindeki komutanlardan Veli beyin ve bir k~s~ m askerin kendi aleyhine döndü~ünü görünce Zebite çekildi. Ve had~m Süleyman pa~aya kar~~~
itaat tavru gösterdi. Had~m Süleyman pa~a müsait ~artlar alt~nda
Zebite girdikten sonra Nahuda Ahmedi idam ettirerek Yemen
k~tas~n~~Osmanl~~ imparatorlu~una ilhak etti. Bu harekat~n ne suretle cereyan etti~ini bütün taisilatiyle görmek için Had~m Süleyman pa~an~ n bu hususta gönderdi~i raporu okumak karidir. Bu
raporu aynen yazd~ ktan sonra makalenin sonuna Toto~rafisini
ekliyorum.
Topkap~~Saray~~ ar~ivinde 9663 numarada kay~tl~~olan bu raporun ba~~taraf~~ y~ rt~lm~~~oldu~undan noksand~ r. 228 X 100 santimetre
eb'ad~nda olup 83 sat~ r yaz~~ vard~r:
olan mihuda Ahmet demekle maruf ve me~hur bir bedbahta merreten
badeuhra devletlâ padi~ahi âlempenah hazretlerinin nam~~ ~eritleri ile
muanven hükmü ~eritleri ve bu bendei bi vücudun mektublar~~ve hilati
ile dergeth~~ muallâ m~lteferrikalar~ ndan ho~~geldi bende/eri irsal olunup
envai hüsnü vade ile bu bendei bi viicude geltip bulu~mas~~bab~ nda türlü
türlü saiyler olundukta mezbur nâhuda Ahmet dahi seri ptir ~ururunda
olan gururundan mezkür ho~geldi bendelerile geltip bu bendeye bulu~ma~a
kat'a riza göstermeyiip bir vech ile izhart kibir ve enaniyet eylediki kabili
tahrir de~ildir. 01 ecilden mezkiirun gelüp bu bendei bi vücuda bulu~mas~~
ziyade mühim görüliip defaten sâliseten bu bendei bi vücudun kethüdas~~
Süleyman bendeleri ile mezbur nâhuda Ahmede devletlü padi~ah~~cihan
penah hazretlerintin hilati ve sanca~~~ve berat~~~eriti irsal olunup ve e~er
mezbur nâhuda itaati emri padi~ahi eylemeyüp gelmezse bir f ~rsat deminde
alelgaf le mecal vermeyiip ba~~n kesme~e ikdam edesi~~deyu ~smarlad~ ~~ mdan sonra mezbur ketht7da bende/eri ile yirmi nefer mikdart k~l~ç eri
yarar yi~it/er dahi bile ko~ulup gönderilüp mezburlar dahi varup vusul
bulduklar~ nda mezkür nâhuda Ahmet dahi yan~ nda bulunan atlu ve
yaya Rum yi~~illeri ve habe~i kutlar~~ve iki üç adet sancaklar~~ve tah~lhanelerile mezbur kethüda bendelerine bir mikdar kar~u ç~kup amma
vehminden tamam ihtiyat ve ihtiraz üzere olup mezbur kethiidayi kat'a
yan~na yakla~d~ rmayup iraktan bir mikdar kelimat olunduktan sonra
mezbur nâhudan~ n bu bendei bi viicude gelap bulu~mas~~ zikrolunup
mezbur kethiida bende/eri dahi geliin pa~a ha~retlerine bulu~un diyu
merreten sciliseten mezküru davet eyledikte mezbur nâhuda Ahmet dahi
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ben sab~ ka hüküm ile gelen ho~~geldiye varmaz~ m diyu kati cevap virap
ve ol zamana dek Zebitae olan Ramiz taylas~ nun gönüllüleri ziyade nefret
ve vah~et üzere olup biz kimesneye kul olmaz~ z zira bu memleketi biz
k~l~c~m~ z ile feth idap dururuz her kim elimizden almak ister ise gelsün
k~l~c~~ile alsun diyu her birisi davay~~merdi edap bizden ziyade iba ve
nefret üzere olup birisi kafa dayiremize u~ramayup ve bizum can ibimizden varan adamlarumuz ile dahi birisi söyle~meyüp ve bak~~ mayup
ahirülemir kethüda bendeleri vard~kta el alt~ ndan mezburlar~n gönüllerini devletlû padi~ah~~âlempenah caniblerine ram ve muti eylegiip her
birinün tatlu dil ile On:Illerini beru can ibe mail ediip ak~tup ve mezbur
ndhuda Ahmedin olvechile virda~a cevab~ na kat'a maltef it ve mukayyet
olmayup bade zaman~n bir mecliste dahi mezbur ndhuda Ahmedi tekrar
davet ediip muhkem ikdam ve ihtimam eyledikte akibetalemir mezbur
ndhuda Ahmet dahi mezkûr Kethüda bendelerinün kula~~na hufyeten
ben varurdum amma asker halk~~ komayup mani olurlar diyu cevap
viricek hemen ol mahalde mezbur kethüda bendeleri dahi mezkarun
divan~ nda olan cümle kd~iflerine ve yarar adamlar~na ve sayir asker
halk~na:
— Yolda~lar Ahmet Bey; pa~a hazretlerine gelüp bulu~ma& si~mi
mani olursuz? elhamdalilldh cemi rubu meskunun padi~ahlart yedi
iklim padi~ah~~padi~ah~m~ z halledallaha milkehu hazretlerine kul olma~a
can viru~ler siz raz~~ de~ilmisüz deyu hitap eyledikte içlerinden Veli Bey
bendeleri dimekle maruf bir yarar kâ~ifi ve dahi baz~~yarar adamlar~~
ve sayir asker halk~~- biz devletlû padi~ah~~dlempenah hazretlerinan
kulanan kulu olma~a layik de~ilaz bu kande kald~ ki yedi iklim padi~ah~~
kuli olma~a raz~~olmayup kullu~undan kaçavuz amma ~imdilik bu ki~ i
biziim ba~~m~ z bu~umuzd~r bu gelsun önümüze da~san biz dahi ma~iyen
alelvechi varup pa~a hazretlerine bulu~up izhar~~ubudiyet
Diyu bilittif ak müttehidüllisan ve mattefikalkeldm cevap virdiklerinde mezkiir kethüda bendeleri dahi camlesiniin mavacihesinde mezbur
ndhuda Ahmede:
— Siz pa~a hazretlerine gelüp bulu~mak' a asker halk~~ mani olur
diyu özür ve bahane ediip isyan~~ ve günah~~ bunlara isnat iderdüniiz
haliya bunlar mukabele gününde bihamdiliah bu vech ile cevap v~rdiler
mal(im olduki günah anlarun de~il siziin imi~.
Diyu ken dusuna bilmiivacehe söyledikte mezbur dahi ol mukabele
de asld cevaba kadir olamayup dembeste ve hayran kalup iki ellerile
diz/erini dö~üp macera bu yüzden vaki oldu~una envai teessüf ve telehhüf
idiip mülzem olup kendi] adamlar~~ ile muarazaya ba~layup ol hinde
gazab~ ndan heman def' i meclis idüp mezkiir kethüda bendeleri dahi
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mezbur nâhuda Ahmedün bu vechile serkesli~i ve ademi mutavaat ve
mütabiatini görüp bu bendei bi vücuda bulusmas~ ndan ümid kat idüp
meyus olicak heman irsal olunan sanca~~n ve hilatin ve berat~~ serifin
virüp ve irsal olunan hükmü ~eriti cihanmuta muktezas~ nca mezbur~~
vilâgeti zebit mahsulinden Aden hazinesine y~ lda on kerre yüz bin akçe
kesime kesap ve bu vecih üzere kesime kail oldu~una eline kendu mühri
ile temessük için arz~ n~~alup giru dönüp gelup donanma gemilerile
kondu~umuz moha dimekle maruf ve meshur benderde bu bendei bi
vücuda bul~ sup mezburun arzlar~n ve cevab~~nasevab~ n getiriip amma
mezbur nâhuda Ahmet giru askerine:
— Yikit yigil biz bunlara haracm~~ vidirliz hele ~imdilik bizzarure
bunlar ile bu yüzden madara eyledük bunlar git tiklerinden sonra kalei
Aden dahi bizümdür - .
Diyüp ve bundan gayri ben bu memleketi k~l~c~m ile alup dururum
her kim gelüp giru k~l~ c~~ile alma~a kadir ise gelsün alsan diyu envai
nâsâyeste ve gfizaf sözler söyleyüp tu~yan üzere muhkem mus~ r ve mücit
oldu~~n kendu a~z~ ndan istima eden sika kimesneler geldi, bu bendei
bi vücuda bir bir takrir idüp bu bendeye dahi ziyade gayret ve hamiyet
galebe idüp cemi askeri mansu~ da olan umurdide ve kârâzmude kimesneler ile bu bapta mesveret idüp her biri müskül maslahat ~n itmam~ na
bir fikir ve tedbire kadir olamayup ve askeri mansur ise Hint seferinden
dönmü~~zebun ve bimecal ve bi zad ve zavad olup ve Zebit karas~ na
ç~k~ lmak murat olundu~u takdirce dahi aslâ mezbur nâhuda Ahmet vehminden etrafta ve sevahilde at ve kal ~ r ve deve ve merkepce merkep kornayup külliyyen sürüp memleket içine alup gidüp ve cemi askerin mürettep
ve mükemmel dü~man yara~~~ile bir yire cem idüp bir f erdi yan~ ndan
ta~ra sal~ virmeyiip ahirülemir bu bendei bi vücut mezbur nâhüda Ahmedin kâsif lerinden mezkür Veli Bey bendelerine bir mektup yazup bir
sat ile gönderap envai mevayit ve mevait ile vadei kerimeler eyled~kten
sonra anun dahi bu bendei bivücude el alt ~ ndan mektubt ve cevab~~ gelicek mezbur Moha benderinden cemi donanma gemileri ile kalkup Zebit
tevabiinden Kemeran nam cezire liman~na varup demir b~ rakup anda
askeri mansur halk~ n~ n cemi atlusuna ve yayas~na ulufelerini virüp ve
her birisine can ve dilden envai istimaletler virilüp ve yirmi otuz adet
mikdar~~ top arabalar~n haz~ r ve müheyya idüp ce~ni cenk ve cidal esbabin tertip ve tehzip ittikten sonra andan dahi göçiliip Zebit karas~~ canibinden ~am dimekle maruf nahiyede vaki olan gubbetül-salif dimekle
maruf meshur bir körfeze varup demur brrak ~lup hemen bir sabah mütevekkilen Alallahi Melikilfettah top ara balariyle cemi atlu ve yaya
asker halk~~ heman &cilt harp ve esbab~~ k~ talleri ile ta~ra ç~ kar~ lup ol
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hinde mezbur rldhüda Ahmedün yarar kd~iflerinden nevahii ~am kd~ifi
olan Ciddeli Sinan dimekle me~hur bir yarar kd~ifi seksen miktar~~ at~~
ve kendü giyimli yarar yigitleriyle devleti dili himmeti padi~ahi berekât~ nda gelüp bu bendei bi vücuda bulu~up mezbur bendelerine üç yüz
bin akçe ile devletlii padi~ah~~cihanpenah hazretlerinün sanca~~~virilüp
ve devletlii padi~ah~ ,' bu bendesine olan sadakas~ ndan mezbur bendelerine otuz bin nakit akçe ve bir altun k~l~ ç ve iki k~ ta te~rif kaftanlart
veriliip fevkalhad tergip ve tezhip olunduktan sonra ol dahi mezkür ~am
nevahisinin at~n ve devesin ve kat~r~n ve merkebin ve s~~~r~n sürüp bu
bendei bi vücut canibine götürüp k~rk elli ba~~at ve kal~r cem olunduklan sonra heman mezbur Gubbetülsaliften göçüp aheste aheste üç menzil
yir Zebit üzerine varuldukta mezbur ndhuda Ahmet dahi bu bendei
bi viicudürz Zebil üzerine yarüdü~ini istima edicek at~~giyimli ve kendu
giyimli yedi yüz mikdar~~yarar Rum yi~itlerinden gayri yüz elli mikdar~~
Ruml~~ yaya tiifekçiden ve sipahi Araptan ve Ha be~i kullar~ndan bin
be~~yüz mildar~~asker cem idüp Zebitden ç~ kup Ilgar idüp küçük Beytülfakih dimekle maruf karyeye geldikde sab~ ka mezbur mektup gönderdü~C~m W~~ if Veli Bey bendelerinden mezbur nâhuda Ahmet kenduye
ademi s~ dk oldu~un sezip mezburu ol menzilde helâk ey/emek kast
eyledikte mezbur Veli Bey bende/eri dahi sen padi~ahi cihanpenah hazretlerine mutiim diyu ben delik davas~n~~iderdiin ~imdi isyan m~~idersin
diyu heman mezburun askeri içinden s~ ç~ratup ç~kup devletlii padi~ah~n
do~rusu ve muhibbi olanlar gelsünler diyu alâmeleinnas nida idüp merdanelikler ve yegânelikler eyleyucek mezbur nâhudan~n askerinden yetmi~~seksen nefer mikdar~~ yi~it/er ile iki ne/er kd~ iflik eylemi~~yarar
kimesneler devleti padi~ahi berekât~ nda mezbur Veli Bey bendelerine
tdbi olup ol hinde bir miktar cenk ve cidal ida!, mabeyinlerinde birkaç
ne/er adam dü~üp mezbur Veli Bey ile yetmi~~seksen ne/er miktar~~
adam zikrolunan iki kâ~ifler gelüp büyük Beytülfakih dimekle maruf
karyede bu bendei bi viicude mülâki olup mezbur Veli Bey bendelerine
dahi mezidi inayeti padi~ ahiden üç yüz elli bin akçe ile devlet/ii padi~ah~~
cihanpenah hazretleriniin sanca~~~veriliip ve devletld padi~ah~~cihanpenah
hazretleriniin ben ben desine olan sadakas~ ndan mezbur Veli bendelerine
dahi te~ri fen seksen bin nakit akçe ve bir al/un k~l~ç ve iki kaftan
viriliip ana dahi envai izzii ikram ohnup ve mumaileyh ile bile gelen
adamlardan mezbur iki ne/er kâ~if lere dahi onar bin nakit akçe ve aç
ne/er adamlar~ nun her birine üçer bin akçe bi~~neferine dahi iki~er bin
akçe virC~ p her birine envai riayetler k~ l~nd~ . Allah Ha~retine malümdur
ki maltm de~il ba~~ m ve can~ m dahi devlet/ii padi~ah~~ cihanpenah u~runa külliyen fedad~ r öyle olsa mezkiir nkhuda Ahmet mezbur Veli Bey
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bende/erinin padi~ah~~âlempenah canibine tâbi oldu~undan ziyade m~lteessir ve müteellim olup yan~nda olan askeri nagâh külliyen kendüsünden
yüz döndüreler diyu havf ickip hemen ol mahalde dönüp giru Zebide
varup oturup derya canibinden bu bendei bi vücuda mektubu ile baz~~
adamlar~n gönderüp çarünâçeir ~ zhar~~ sadakat idüp bu bende dahi
hüsnü tedbir ile teselli yüzünden me~bura baz~~ cevap gönderiip mezkür
dahi çarünâçâr zahiren itaat idüp amma yan~ nda olan asker halk~ na
el alt~ndan mezbur r~ dhuda Ahmedi ~inhar bir tarafa kaç~rm~yas~ z ve
illâ hiç vecihle özürünüz kabul olmayup devletlü padi~ah hazretlerine
isyan eylem i~~olurs~z diyu mezburlara havf virap onlar dahi bu bendei
bi vücut var~nca mezburu bekleyiip kaç~rmama~a maltezimler olup bu
bendei bivticut ile olan askeri mansurun ekseni piyade ve ekalli ata ve
kat~ra süvar ve baz~s~~ develere ve s~~~rlara ve merkeplere rakip olup
dahi giceyi gündüze katup yariyüp mahrusay~~Zebide iki konak yir yak~ n
geldC~~imi~de mezbur rusihuda Ahmetden atlar ve kat~rlar ve develer talep
olunma~~n bir miktar atlar ve develer glinderap asker halk~ na tevzi
olunup dahi yüriyüp on birinci konakdaki mah~~ ~avvalin be~inci günidir gelüp Zebide yeti~C~ p hemen geldü~imiz gün mezbur nâhüda Ahmet
davet ve talep olunup ve cemi atlu ve yaya asker ve top tüfek ih~ar
olunup yümnü devleti padi~ahi ile mehabet ve ha~met yüzünden bir
Divan~~ ali kurulup mezbur dahi baz~~a'van~~ ve ensart ve ~skender muzun bir sagir o~lu ve kendunün dahi bir kiiçik o~lu ile gelip bu bendei
bi vücuda müldki olduklar~ ndan sonra mezbur nâhuda Ahmede sana
bu kadar adamlar ve devletlû saadetlii padi~ah~~cihan penah hav-etleri
canibinden hükmü ~erifler gönderilüp davet olundug~ nda sen niçün bu
derece serke~lik idüp fermani ~erife muti olup gelmedün diyu sual
olundukta mezbur dahi baz~~özür güne kelimat ve cevaba ~üru idince
cevheri gayreti nam usi padi~aht ve ~iveri hamiyeti saltanat~~ cihan~aht
derunu dilden berk urup hemen ol lâhze bi tevekkuf üç neler adamlarile tut~ lup seri bi saadetleri kesilC~ p vücuda bi sudlar~~sahifei rüzgârdan
hâk olunup vilâyeti Zebit tevabii ve levahiki ve erazi ve nevahisi ve
kura ve bilddli Will ve cibal ve mezari ve merabi ve âbür ve enhar ~~
ile muzaf at~~ memaliki mahrusai padi~ahiden olup i~bu sene hamse
erbain ve tisamia mah~~ ~avvalinin dokuzunci güni ki yevmülcumad~r.
Zebil camilerinde devletla padi~aht cihanpenah ha~retlerinin nam~~ ~eriji
saadet nizamlar~ na hutbei fetih okunup sikke kesildi ve mezbur nâhuda
dinen müfsia'in üç sanca~~~bulunup biri ak ve biri k~ rm~ z~~ ve biri ye~il
olup iki sanca~~n~n ba~~~bulunup birinin ba~~~bulun mayup zikrolunan
sancaklar bulundu~i üzere haliya asitanei saadete ~ rsal olundu baki
Bendei fakir
erman asitan~~ muallân~ ndir.
Süleymani hakir
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Süleyman Pa~a Yemenden dönü~te Kâbeyi ziyaret etti ve bu
esnada ~erif ebu Nemi ile ~am emir! hacc~~Hüseyin Bey aras~nda zuhur eden bir hadiseyi de ~u mektup ile padi~aha bildirmektedir. Foto~rafisi makalenin sonuna konulmu~tur.
A~dai arsai asitant saadet a~iyan ebbedehullahr~~taalâ ve eyyedehu
ild ebedüddevran oldur ki:
Padi~ahi âlempenah sultan~~a'zam~~enciimsipah hazretlerine mahfi
buyurulmiyaki i~bu sene sitte ve erbain ve tisamie y~l~nda Mekkei
muazzama Beyi ~erif ebu Nemi bendeleri ile ~am emini hac~~ Hüseyin
bendeleri mabeyinlerinde vâki olan husumetleri sahih oldu~una hiç
~aibeii ~üphe yoktur hakikaten olmu~tur amma devletin ve saadetlâ
padi~ah~~âlempenah hazretlerinin reyi diem areilar~na mestur buyurulmiyaki as~l bu fesada bais olan budur ki ~am huccac~~içinde baz~~esbap
u~urlanup öyle olsa ~erif ebu Nemi bendelerinin halk~ndan bir adam
tutuiup mezkür emini haç bendeleri bu âdemi katleylemek kast ittükte
mezbur dahi naçar heiâk olaca~~n~~fehmeyleme~in ben bu esbab~~bulay~n
veya buimazsam ödeyeyin diyu ikrar idüp mezbur emini haç bendeleri
dahi ikrarzn~~sicillât klüp sicillât ittikten sonra ~erif ebu Nemi bendeleri mezkür emini hacca bir âdem gönderüp ol ki~i u~ri de~ildir e~er
ol u~rise ben dahi u~riyim. U~urlanan esbaba ben kef il olup bulay~m
ve e~er bulunmazsa ödeyeyim deyi haber gönderüp öyle olsa mezkür
emini haç bendeleri dahi varan adama asla ve kat'a iltifat etmeyip ve
sözlin dahi dinlemeyüp heman bi tevekkuf kalkup gelen adam~n bir iki
ba~~na urup ba~~n~~ bir iki yirde yaraiayup mezbur dahi al kana gark
olup ,S'eriften yana çar~u içinden alup gid~lp ol esnada ~eritin karalar~~
mezküru bu halde göricek anda bulunan hac~laria muharebe idC~p tarafeynden adam dü~üp ol hinde ~erif ebu Nemi bendelerine haber olundukta yai~ n ayak ta~ra se~irtüp ve bunda gelen o~l~~ ~erif Ahmet bendeleri dahi anda yeti~üp biribirinden muharebe edenleri ay~rup yaz
geçtürür.
Devletin saadetiCx padi~ah~~âlempenaha mestur buyurulmiyaki böyle
ol~cak mezkür emini haç bendelerine lây~k bu iki ki ~erif ebu Nemi
bendeleri gönderdzi~i âdemin sözöni dinleyiip ve kendu can ibinden bir
âdemisi ile ve esbab~~ u~urlanan kimesneyi bile gönderüp ta mezkür
bendeleri zâmin oldu~u esbab~~buluvire veya ödeye amma mezkür emini
hacc~n bu sakameti bais oldu ve devletin saadetlâ padi~ah~~gerdun
iktidar hazretlerinin reyi mihri enverlerine bu mestur de~ildir ki cemi
senede eger bu bendei bi mikdar~n zaman~nda ve eger Hüsrev Pa~a
bendelerinin ve eger haliya Davut Pa~a bendelerinin eyyam~nda M~s~r-
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dan emini haçlar gidapdür eger anun gibi me~kC~run emre muhalif eti
veya ademi mütavaatt zan oluna bunlar dahi dahi ve taarruz ide idi
amma cemi senede vilâyeti ~amdan varan emini haçlar bir bunun gibi
~enaatten ve efali kabihadan hali olmazlar bu defa dahi mezkür emin'
hacc~ n ademi fehminden ve sefahatinden bu kadar hadise oldu. Devletin padi~aha pu~ide buyurulmiyaki bu bendei bi vücut anda de~il idi
ve görmedi amma cemii ol can ibden M~s~ ra mektuplar götüren lerden
ve gelenlerden ve ~am yolunda baz~~hac~lardan istifsar olundukta hadise böyle old~~diyu haber verdiler ve devletin padi~ah~~diem medara
mahf i buyurulmiyaki bu bendei bi vücudun Allah malC~mdur ki bundan garezi hemen budur ki bu yer boyn~~ uzak yirdir. Mebada bu ki~i
ol vilâyetten bir yana çekiliip Mekkei muazzamai ve Medinei münevvereyi hali koyup etraftan berriye arab~~ ~l~iip ve yollar~~kesiip bir zarar
ideler sonra bu hadise içiin bu can ibden asker göndermek rdz~mgellirse
gayet miiteazzir olur ve illâ bu bapta bu bendei bi mikdar ~n bundan
artuk dahi bir garezi yoktur belki bu bendei zerre mikdar~n garezi hemen ol emakini ~erife ve mevat~n~~miinife emnü* aman ve ref ahiyet
ve itminan üzere olup devletin ve saadetin padi~ah~~gerdun iktidar ve
eazzallahii taalâ ensarehu ilâyevmülkarar ha~retlerinin devam~~ eyyam~~
hiimayunlar~ na samimi dilü candan dualar ve senalar ideler ~olki
vak~ i haldir payei serini âlâ türab~ na arz olundu. Baki f erman dergâh~~muallân~nd~r.
Bendei fakir
~üleymani hakir

Had~m Süleyman Pa~a donanmay~~ Süvey~e gendermi~; kendisi de Mekkeye u~rad~ ktan sonra ald~~~~emir mucibince ~stanbula gelerek kubbealt~~ vezirleri aras~na girmi~tir. Bu esnada
'Adi Pa~a veziri âzam; had~ m Süleyman Pa~ a ikinci vezir Sofu
Mehmet Pa~a üçüncü; Rüstem Pa~ a dördüncü vezir bulunuyordu. [1]
Recep 946 - Birinci Te~ rin 1539.
lif~tfi Pa~an~n malf~ m hadise yüzünden azli üzerine Had~m
Süleyman Pa~ a veziri âzam oldu. Rüstem Pa~a ikinci; Sofu Mehmet Pa~a üçüncü vezir ve M~s~r valili~inden Rumeli Beylerbeyli~ine geçmi~~olan Hüsrev Pa~a da dördüncü vezir tayin oldu.
1 Muharrem 947 - 8 May~s 1540.
Had~m Süleyman Pa~a 13 Ramazan 951 ye kadar bu makamda
kald~. Kanuni Süleyman 947 H. 1540 milâdi y~l~ nda Budin üzerine
sefer ederken Rüstem Pa~a ile birlikte gitti. Veziri âzam Süley[1.1 Rüstem Pa~a tarihi üniversite kitaphanesi No. 2438 varak 218.
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man Pa~ay~~bir mikdar askerle Anadoluya, Art~ k âbat'a göndererek tranhlar~ n her hangi bir hücumuna kar~~~Anadoluyu muhafazaya memur etti. Bu esnada Kanuni Süleymandan ald~~~~bir
emirde yan~ndaki askere iyi bakmas~~bildiriliyordu. Buna cevap
.olarak gönderdi~i arizay~~aynen yazd~ ktan sonra makalenin sonuna
foto~rafisini ekliyorum. Had~ m Süleyman Pa~an~n di~er mektuplar~nda oldu~u gibi bunun da sonunda imzas~~ ve arkas~nda mührü
versa da hangi sene yaz~ld~~~~kay~ t edilmemi~tir. [1]
Ardai arsai asitan~~ saadet a~iyan ebbedehullahil taalâ ve eyyedehu
.ild ebecliiddevran oldur ki:
Haliya bu bendei bi v~klidi zerrei mâdum ile bu canibe seferi hümayuna bile ko~~ lan dergâh~~ muallâ kullar~ ndan nev'a keyfiyeti hâl
istihbar buyururlarsa mah~~seferülmuzafferin gurresinden i~bu cema~iyelah~r ay~n~ n onuncu gününe gelince devletlû padi~ah~~âlempenah
hazretlerinin eyyam~~hümayun~~saadet makrunlar~ nda eger atlu ve eger
yaya kullar~ndand~r. ~imdiye de~in hiç ahat zuliim ve teaddi ve cevrii
eziyet görmü~~ve rencide olmu~~de~üldür. Cem isi hüsnü edeblerinde
ve erkânlar~ nda olup huzuri hal ve feragi bal ile rahat ve refahiyette
ve insaf ve adalette asude olup hemen hüdavendigdr~~ gerdun iktidar
eazzallaha ensarehu ild yev~nalkarar hazretlerinin ilâm~~nusret lercamlar~~ iki yevmülk~ yam tâbende ve râh~ende olup âdayi devletleri
makhur ve miikesser ve hazreti padi~ah~~hild fet ~iar mansuru muzaffer
olmak dualar~ yla bissidk ve bilitikat ansamimülkalp velfuat miidavim
ve mülâzimlerdir. Ümittir padi~ah~~ dlempenah hazretlerinin eyyam~~
devletlerinde minbait dahi hüsni halleri ve ferag~~bâlleri yevmen feyevmen terakkide ve tezay~itde vâki olan ve devletlu padi~ah~~âlempenah
hazretlerinin ilmi diem &ay~~cihan niimalar~ na mestur de~iildür ferman~~
âli~an ile bundan esbak dahi nice bendeleri ba~bu~~tayin olunup bu
as~l h~ dmete irsal olunmaludur reyi mihri enverlerine muhittir bu bendei
bi vücut dahi bu defa ki haliya bunun gibi hidmeti padi~ahiye memur
olunup irsal olundu. In~aallahürrahman hakk~ n av~al inayeti ile devletlû padi~ah~~âlempenah hazretlerinin uluvvü himemi dil hi~nmetlerile
her hususta e~er nizam ve intizamlar~ ndad~r ve e~er adli,* insaf ve
riayetlerindedir ve e~er rahat ve istirahatlerindedir. ümit budur ki
[1] Hammer Osmanl~~tarihi cilt 5, sahifa 223 : ( Veziri azara, devletin hududi ~arkiyesini muhafaza etmek bahanesile küçük Asyada kald~. Padi~ah hazretleri Süleyman Pa~aya 2500 yeniçeri ve 2000 bölük halk~~ ko~up mübala~a
yarak ve cephane verildi. Anadoluda Art~ kIlbada varup oturup ol etraf~~ h~lz ve
hiraset etmek için hIcretin 948 Muharreminin 26 s~ nda irsal olunup revane oldu.)
Rüstem Pa~a Tarihi varak 219.
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tamam r~zay~~ h~lmayunlar~~üzere olup mukaddema basbu~~tayin olunup bu as~ l hizmete memur olunan bendelerinden dahi bir bendeleri
bu asliibile dikenlikli ve eyiliiklü dahi bir tarihde ve bir eyyamda
gelmi~~ve itmis olm~ya in~aallahül eazzülekrem saadet ve iclâl ve devlet
ve Ikbal ile mansur ve muzaffer makarr~~hilâfetlerine tasmimi azimeti
hümayun olunup miiracaat buyu~duklar~nda bu bendei bi vücut ile
bunda seferi hümayunda vâki olan kullarz dahi varup asitanei devlet
asiyanelerine yüz siirdiiklerinde cemii ahval ilmi âlem tiriilar~na muhit
ve ru~en oluna ve bu bendei bi ntikdar~ n can~~ ve ba~~~mal~~ve menal~~
fikiimle sol nesneye iktidar~~ vard~r külliyen padi~ah~~âlempenah hazretlerinin u~uru ~erif lerine bezlii sarfd~ r. Ve evvelâ barii izzü ismihu
ve saniyen devlellii padi~ah~~âlempenah hazretlerinden gayri kimsem
yoktur. Bâki ferman dergâh~~muallân~nd~r.
Bende! fakir
Siileymani hakl~.
Had~m Süleyman Pa~an~n bu esnada padi~aha gönderdi~i di~er
bir arizada evvelce Bozok sancak beyi iken sonra Kastamoni
sancak beyli~ine tayin olunan ~sa Bey ile Sis sancak beyi olan
Zülkadirlü ~ahkulu beyin k~z~lba~~taraftar~~oldu~undan bahsediyor.
Bu husustaki yaz~lar~n~n tafsilat~n~~görmek için mektubu aynen
okumak kâfidir. Foto~rafisini makalenin sonuna ekliyorum. [1]
Ardai arsai asitan~~saadet a~iyan ebbedehüllahii teala ve eyyedehu
ila ebedüldevran oldurki :
Devletlü padi~ahi âlempenah halledetii hiicifetehu hazretlerinin ilmi
diem aralar~ na mestur buyurulmiyaki bundan akdem bozok sanca~~~beyi
olup sanra Kastamonu sanca~~~inayet olunan Isa Bey bendeleri bu canibde
bir hadise ve hareket etmek mukarre~~imi~~mezkiirun hakk~nda nice
kimesneler gelup haf yeten bu bendei bi vücuda haber viriip amma bu
bendei zerre mikdar kat'a kelimatlar~na iltifat ve itimat itmeyüp ne abes
silylersiz ol, devletl~l padi~ah~~diem iktidar hazretlerinin yarar ve miistakim ve muti ve münkat bendeleridir koyup yüz virmeyiip hatta
mezkürun sol mertebe hareket eylemesi varm~~~ki Çorum sehirliisi
külliyen esbap ve emliiklar~ n ve davarlar~ n havf lerinden Osmanc~k kalas~na tas~yup kaç~rm~slar ve bundan gayri mezkdr dört bin adet pabuç
cem etmek tedarikin idiip dört bin nefer piyadeye idiip giydirmek fikrinde
iken devletlü padi~ah~~âlemmedar ha~retlerinin ferman~~iilisanlarile bu
bendei bi mikdar ve bunca dergâh~~ muallâ kullar~~ bu canibe irsal
olundu~u istima itme~in perakende olup havfen bir an ve bir saat leh ir
ve tevekkuf etmeyüp sanca~~ na dahi varmayup can atup ol canibe
dergâh~~felek i~tibah k~ beline miiteveccih ve revane oldu velhas~l devletlu
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padi~ah~~âlempenah ha~retlerinin bu canibe bunca askeri zafer reh beri
saadet eserleri irsal olunmiyayd~~mezkiir Isa bendeleri bu canibde bir
hadise itmek mukarrer ve muhakkak olmu~t~~ hatta bi lfiil Sis beyi olan

Zlilkadirlii ~ahkulu Bey bendeleri dahi mezkiir ile bahar aylar~nda

mazul oldukta mabeyinleri hayli mesafei baide var iken sanca~~n~~
koyup gelüp bir iki ay bile olup maan müttehit ve müttefik imi~~ve
meskür Sis Beyi bendelerinin dahi asla din ve diyanet ve selâh ve
emaneti olmayup bir miilhit ve bi mezhep heman s~ms~k~~ k~ z~ lba~t~ r
ve nice buncalay~ n kazaya i~itülüptür amma bu bende devletlâ padi~ah~~
âlem medar~~gerdun iktidar hazretlerinden gayr~~ aslâ kimseye açmayup
bi/cümle devletlâ ve saadetlâ hiidavendigâr~~gerdun vekar hazretlerinin
reyi âlem drây~~gayip niimalar~ na mestur buyurulmiyaki e~er mezkâr
~sa Bey bendeleridir ve e~er Hamza sultan bendeleridir giru bu can ibe
geçmek aslâ caiz ve münasip de~ildir ümittir e~er sancakt~r ve e~er
gayr~d~ r avat~f~~ h~7srevaniden her ne inayet buyurulursa ol canibde
Rumili yakas~ nda inayet buyurula ve mezkiir Sis beyi bendeleri bab~nda
dahi her ne vechile reyi diem ârâlar~~ ru~en ve muhit buyurulursa fermani âli~anlar~~öylece sad~ r ve lâyih buyurula ~olki vakii hald~
r asitan~~
saadet a~iyane arz olundu bâki ferman dergâh~~muallân~nd~r.
Bendei fakir
Süleyman' hakir

Kanuni Süleyman 1541 seferinden ~stanbula döndü~ü zaman
Had~ m Süleyman pa~~da ~stanbula ça~~r~ld~.
Had~ m Süleyman pa~a 949 Hicri 1543 milâdi y~l~ nda Kanuni
Süleyman ile birlikte Giran seferine i~ tirak etti fakat seferden
dönü~~edildikten sonra Had~ m Süleyman pa~a ile dördüncü vezir
Hüsrev pa~a aras~ nda ç~ kan bir ihtilâf her ikisinin de azline sebep
oldu. 13 Ramazan 951 - 28 - Il. te ~rin - 1544.
Bu hususta Lütfi pa~a diyorki: Süleyman pa~a ve Hüsrev pa~a,
pahi~ah~~âlempenah huzurunda baz~~husustan ötürü nâ makul ve
na seza kelimatlar idüp gayetle edepsüzlük ittiklerinden ötürü
padi~ah~~zaman dahi hayli bi huzur olup ikisini dahi vezaretten
azleyledi. [1]. Hammer; eserinde Süleyman pa~an~n azlini Hüsrev
ra~an~ n bir hilesine atfeder. Halbuki bu azilden Hüsrev pa
~a de~il;
kanuninin Hürrem sultandan do~mu~~olan k~z~~Mihrümah~n kocas~~
Rüstem pa~a istifade ederek veziri âzaml~~a geçti diyor [2].
Had~ m Süleyman pa~a ile Hüsrev pa~a aras~ndaki hadisede
yukar~ da bahsetti~imiz iki ve üç numaral~~mektublar~n büyük bir
Lütfi pa~a tarihi sahifa 433
Hammerin Osmanl~~tarihi, Ata Bey tercemesi cilt 5, sahifa 259
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alakas~~oldu~una ~üphe yoktur. Rüstem pa~a tarihinde; (mübarek
Ramazan~ n on üçünde veziri azam Süleyman pa~a ve Hüsrev pa~a
azlolunup M~s~ rda hükümetleri zamanlar~~tefti~~olunmas~na emir
olunup kethüdalar~~irsal olundu) diye tasrih edilmesi de buna bir
delildir. [1]
Bu tefti~in nas~ l bir netice verdi~i malftm de~ilse de Hüsrev
pa~an~n azil edildikten sonraki hayat~~hakk~nda Lütfi pa~an~n verdi~i ~u izahat tefti~in Hüsrev pa~a aleyhine ç~kt~~~ na delâlet etse
gerektir: (Ve vezaretten Hüsrev pa~a ayr~lma~~ n vesvesei bi faide
galebe idüp evinde mütemekkin olup durird~. Hikayet iderlerki bir
gün ata binmek kastin idüp ademleri önüne at getürdüler ol dahi
aya~~n~~üzengiye kodu~u halde dört canibine nazar idüp vezarette
iken cemi Mem halk~~hürmet ve izzet idüp ata bindü~üne hürmet
ettiklerini fikredüp ve kendinin evvel tahir libaslar~na ve altun
üsküflerle kullar~~ve nögerleri hat~r~ na gelüp ol halde anlardan
az kimsene yan~nda bulunup evvelki hali ve ahvali görmeyüp
~imdi ben bu hal ile ata binmekten ise ölmek yektir bari kimesne
beni bu halde görmesin diyüp aya~~n~~üzengiden çeküp andan
sonra hemen sahib fira~~olup bazi e~ribe ve ilaç kast~ n ittiklerinde siz bana kast idersiz bana zehir yedirmek istersiz deyu gönlüne vesvesei ~ eytani galebe idüp kimesneye itimat ve itikat
itmeyüp ahirülemir 17 gün mikdar~~yimek yimeyüp ve su içmeyüp
bu hali üzerine dünyadan hasret ile gitti.) P]
Maamafih Had~ m Süleyman pa~a da kendisini bu ittiradan
kolay kolay kurtaramad~ ; azil hadisesinden iki y~l geçti~i halde
yani 954 hicride yazd~~~~tazallümnâmede elli y~la yak~ n bir zaman bu devlete hizmet etti~im halde hiç bir sözüm dinienmiyor
benim M~s~rdaki hesab~m~~tefti~ e memur olan naz~r~~emval Mehmet
çelebi ile M~s~r kad~s~~ve di~er müfetti~lerin haks~ z hareketlerine
hedef oluyorum azil edildi~imden beri iki y~ l oldu~u halde aleyhimde en ufak bir ~sbat edilemedi bana olan zulüm kimseye olmam~~t~r böyle bir ~ ey zulmü ancak yezit hanedana eylemi~tir diye
yanup yak~ lmaktad~r fakat Sad~razamli~~~ele geçirmi~~olan Rüstem
pa~a onu avutmakla vakit geçirdi ve kamusulalamdaki kayda göre
955 hicrisinde Malkarada vefat etti. [3]
1548 Milad~~

Rüstem pa~a tarihi varak 238
Lülfi pa~a tarihi sahifa 434
Rüstem pasa tarihi, varak 251: «14 ~aban 954 te Süleyman pa~an~n vefat'
haberi gelip devlethanesinde olan mal ve mülkü zaptolunup bi had ve bi ad
kemer ve melbusat vesayir esbab~~acayibat bulunup Iman& ~lmireye zaptedildi.
Belleten C IV F. 6
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Hüsrev pa~an~n türbesi ~ stanbulda Yenibahçe civar~nda olup
foto~rafisi makaleye ilave edilmi~tir. [1]
Had~m Süleyman pa~an~n tazallümi hal ve hesabat~n~n do~rulu~u hakk~ndaki mektubunu da aynen yazd~ktan sonra foto~raf~n ~~
makalenin sonuna ekliyorum. Bu mektupta hitap edilen (muhip)in
Rüstem pa~a olmas~~çok muhtemeldir:
Topkapu saray~~müzesi ar~ivinde 2906 numaraya kay~tl~~ ve
12 X 34 santimetre eb'ad~nda dört sahifeli bir defter halinde olup
ba~~taraf~~zayi olmu~tur.
Hesab~ nca ceman yüz doksan alt~~bin yüz altm~~~ e~refi olur ve
k~rk~nc~~senede yirmi alt~~ bin üç yüz k~rk alt~~ e~ref *t ve k~ rk birinci
senede dahi yirmi alt~~ bin üç yüz k~ rk alt~~ e~refi mahsul olmu~~ve
Hadide nam karyeden iki bin seksen e~refi mahsul olmu~~ceman iki
yüz elli bir bin sekiz yüz on iki e~refidir. Minha divana teslim olunan
yüz yirmi aç bin altm~~~bir e~refi mezkiirun kethüdalar~~ kasru nam
kimsenin üzerindedir ve be~~y~ld~r ki her y~ lda dört bin be~~yüz
e~refi hesab~ nca ceman yirmi iki bin be~~yüz e~refidir ki &yandan tarholunmu~~an~n hakikati yoktur ve hem i~itmedük dahi her y~lda tamam
üzere mal~~padi~ahi tevzi olunur ve kad~~Celiilettin tarifi ki tefrik idüp
atuz alt~~bin alt~~ yüz elli e~refi ki bur ve muattal ve felldhlar perakende oldu deyu anun hakikati dahi yoktur deyu ikrar eylediler bu
mecliste Asilettin Fernevi ve terciiman Yahya ve Mahmut bini H~ z~ r
~ah haz~rlar imi~.
Ceman bu hüccette olan
Iki yüz elli bir bin sekiz yüz on iki e~refi

Minha divana teslim olunan
Yüz yirmi üç bin altm~~~bir e~refi

Elbaki yüz yirmi sekiz bin yedi yüz elli bir
e~ refi menzilenün kethüdalariyle Kasrun üzerindedir
Bundan akdem miifetti~ler M~s~rdan gönderdikleri kazaya defterinde
mezbur fevt olan adam~m~z Ferhat ki larc~~ ba~~n~ n üzerine mezbur müstevfi hicazi takriri ile ayni ibaretleriyle böyle yazm~~lard~ r ki Süleyman
Pa~an~ n kildrcr &qui Ferhat zimmetinde sükkeri ham ve beyaz bahas~ndan yirmi dört bin be~~yüz k~ rk altun ve üç parad~r. ~mdi maliimu
11] Husrev pa~a, Bosnal~d~r; sarayda terbiye görüp kap~c~lar kethüdas~,
922 de Konya, 928 de Diyaribekir, 938 de Halep beylerbeyi oldu sonra ~am,
941 de M~s~ r valisi oldu. 943 te Rumeli beylerbeyi oldu. Muharrem — 947
8 May~s — 1591
de vezir oldu 13 — Ramazan — 951 da azledildi. 952 vefat etti. (SicW osmani)
' 28 — 1 incite~rin — 1540
bu zat hakk~nda: Hadit, ~ed~ t, bi hakku perva idi. Lala Mustafa bey bunun küçük biraderidir. O~luna Hüsrev o~lu Kurtbey denir~i diyor.
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~eritiniz ola ki mezkür Hica~d didiikleri kimesne Davut Pa~a ve ndzirii&
emval Mehmet Çelebi zamanlar~ nda bir nahiyede dmil olup dmil oldu~u
zaman~ nda üzerinde hayli mal~~ miri baki kalma~~n kenduyi arkhanede
habs eylemi~ler idi. Arkhane didiikleri dahi bir mahbestir ki kapusundan
gayri asla ve kat'a penceresi veya gayri ayd~nl~k giriir bir yeri yoktur
mezkür müstevfi hicazi zikrolunan mahbeste bi~~alt~~ y~ l m~kdar~~zaman
mahbus yatup sonra bu muhibbinize tefti~~vaki olma~~ n mezkür arkhaneden ihraç olunup bu masalih için divanda kdtip eylem i~lerdir bu muhibbinizin ddemisi mezbur Ferhat kildrci ba~~~üzerine yazd~klar~~ kaziye
mezbur hicazi kelimatiyle yazm~~lard~ r. Amma ümit budur ki M~s~r
divan~ nda Türki ve Arabi mazbut olan mukataa defterlerinden mezkür
adam~m~ z Ferhat kildrc~~ ba~~n~ n siikker ve gayrü bahas~ndan üzerinde
baki çekilmi~~mal~~ padi~ahi var m~d~ r yok mudur ndz~r~~emval Mehmet
Çelebiden sual olunsun ne y~lda ve ne ayda alm~~t~ r ve siikker ve gayru
bahas~ ndan nedir ve kaç kanlar ~ekerdir ve kantar~~ neye olmu~tur ve
kimlerden alm~~t~ r ayn~~ile ihraç olunsun andan sonra bu yazd~klar~~
kaziye müstevfi hicazi tasnifile mi yazm~~lard~ r mukattaat defterlerinden ihraç olunup yazm~~lard~r? S~ hhati ve hakikati andan malân~u
~eritiniz ola mezbur Ferhat Kildrc~~ba~~~ ~eker almam~~t~ r bu muhibbiniz
dimezin alm~~t~ r amma akçesini vermi~tir. ,S'eri hiiccetleri dahi vard~ r
bu muhibbinize isnat idiip yazd~ klar~~ kazayay~~ vallahillazim bir kimse
harami dahi olsa idi bu deklu eylemek muhali ak~ ld~r Idkin elimizden ne gelür elli y~la kariptir ki bu asitanei saadetin hidmet-

kar~~ve emekdanyilz. Bunun birle her çentki kelimat eylesek
makbul ve mesmu dli~meylip ancak makbul ve mesmu dü~en
Mehmet Çelebinin kelimat~d~r. Mehmet Çelebinin fitne ve tasniiyle
bu muhibbinize olan gamz bu asitanei saadette bir kimesneye almam~~t~r ve
filhakika Davul Pa~a hazretleri ve ndz~ r Mehmet Çelebi ve müfetti~~kad~ lar~~
bu muhibbinize eyledikleri cevri ve sitemi yezit hanedan~~ancak eylemi~tir.
Mehmet Çelebiye had hezar... ~akirt olabilmiye akabei kad~~had topu~una
asmaz bunun elinden diyar~~ M~s~ r ne mertebeye vardu~~~dyendeden ve
revendeden malâmi ~eritiniz olmu~tur diyar~~ M~s~ ra bu eyledu~in ancak
Buhtunnasar Kudüsii ~erife itmi~ tur amma M~s~r y~ k~ lmay~nca malümunuz olmaz y~k~ ld~ ktan sonra malümunuz olur. Padi~ah~~ alempenah hazretleri bu muhibbinizi azil idüp iki y~ la karibd~r tefti~e ellerine virdi.
Hak üzre nesne zahir ve sabit olur bulm~ yacak bunun gibi tezvirat ve
telvisat yazm~~lard~ r çok de~il anlar~~ dahi azil eylesünler üç ay bu
muhibbiniz eline virsünler padi~ah~ n do~rusu ve i~~isi kimdir malüm
olur andan sonra vallahilazim ve tallahülkerim asla illet ve garez
olmasun hak üzre ~er'ile görülsün mal~~padi~ahiyi kimler ekleyledü~ii
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ol vakit zahir olur bu muhibbiniz hod bir merdigaribim limidüm hak
subhanehu ve tealâ hazretlerinden budur ki benim hakk~ n~ z Davut Pa~a
hazretlerinden ve müfetti~~kad~lar~nda ve nazl~-da komayup yak~n
zamanlarda hakk~m~~ hak eyliye allaha saldum dahi elimden nesne
gelmez. ~öylece malâmu ~erif oluna ve malâmu ~eritiniz ola ki mu
kaddema gelen kazaya defterinde Süleyman Pa~a zaman~nda eminül~imena olan Lâtfi Bey zimmetindeki haliya sancak beyidir s~lkkeri ham
ve beyaz bahas~ ndan dört bin dört yüz alt ~~ altun ve yirmi bir buçuk
para yazm~~lar idi. Sonra Lâtfi Bey mazul olup sancak yin:T.117p geçende
bundan M~s~ra vard~kta M~s~r divan~ nda mukataat defterlerini yazan
yaz~c~ lara sual eylem i~~ki mukataat defterlerinde ~eker bahas~ ndan
benim üzerimde baki çekilmi~~mal~~ miri var m~d~r didikte yoktur didüklerinde Naz~ r Mehmet Çelebi miistevfi hicaziyi getirtüp sual eyledüklerinde bu zikrolunan altun bu kadar de~ildir. Sehvi kalem olmu~tur
müstevfi hicazi def terinde bin dört yüzden ziyade altundur. Ahmet
Rumi nam kimesne üzerinde yaz~ lm~~t~r dim i~ler naz~r~~ emval olan
kimesne bu vecihle padi~ah: âlempenah haz~etlerini vebale koymak hak
tealâ hazretlerinden reva m~ d~ r cümle ahvali ve efali ve ekvali hak üzere
olmad~~~ n bunun gibilerden malâm idinüp sair gördük' i kazaya dahi
buna göre k~yas oluna.

Had~m Süleyman pa~an~n M~s~r varidat~~hakk~nda yazd~g~~mektubu eyi anlatabilmek için Hicri ( 956 — 960 ) y~llar~~ aras~nda
M~s~ r valili~i yapm~~~olan Ali Pa~an~n yazd~~~~ ~u muhasebe kaydini ilave etmeyi faideli gördüm:
Topkap~~Saray~~müzesi No. t 14/7295.

Muhasebei vilayeti M~s~ r dokuz yüz elli alt~~ve dokuz yüz elli
yedi ve dokuz (yüz) elli sekiz y~llar~n~ n mahsulât~~icmalidir.
As~l mal üç y~lda — Otuz bir kere yüz bin ve k~rk iki bin iki
yüz otuz alt~~ alt~ n
Birer y~ll~~~~— On kere yüz bin ve k~ rk yedi bin dört yüz on
iki alt~n (1047412) alt~n
Minha
IN y~lda M~s~ r hazinesine teslim ve masraf — Otuz kere yüz
bin ve elli sekiz bin on alt~~alt~n
Birer y~ll~~~~— On kere yüz bin ve on dokuz bin üç yüz otuz
sekiz alt~n (1019338)
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Teslimi bihazanei M~s~r
üç y~lda
yirmi sekiz kere yüz bin ve
k~ rk iki bin yüz elli alt~~alt~n
Birer y~ll~~~~
Dokuz yüz k~ rk yedi bin üç
yüz seksen be~~alt~n
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Ihracat
M~s~ r da olan ümera ve askerin
otlaklar~~ve kâ~ iflerin timar~~ve
Cidde beyi ve Mekke kad~s~n~n
saliyanesi ve evkaf naz~rlar~n~ n mevacibi ve gayri
üc y~lda
Yüz doksan bir bin yedi yüz
yirmi bir alt~ n
bir y~lda
üç
bin
dokuz yüz yedi
Altm~~~
alt~n

~erak~~der vilayeti mezbure üç
y~lda
Yirmi dört bin yüz k~rk iki alt~n
Zikir olan alt~ n mai nilin ademi ~ umulünden baz~~yerler su içmeyip ziraat olunmama~~n harac~~ al~nmad~~ve bu memleket kad~lar~~ arzeyledi~i ecilden al~nmay~ p mevkuftur.
Elbaki üç y~ lda: Seksen dört bin iki yüz yirmi alt~n
Baki mezburun sekiz bin alt~n~~ümerai sab~ k zaman~ nda verilen
hhat üzere
mukataat~ n yevmilk~st~ ndan olup bu bendelerinin s~
r
ihtimam
olunup
~d~
bak~si yetmi~~alt~~bin iki yüz yirmi sikke flor
tahsiline ikdam olunsa hayli flor~~ tahsil olunmak mukarrerdir
Muhasebei vilayeti M~s~r~ n dokuz yüz elli üç ve dokuz yüz elli
~~
dört ve dökuz yüz elli be~~y~llar~n~ n mahsulât icmalidir derzaman
ümerai sab~k
As~ l mal üç y~ lda — Yirmi dokuz kerre yüz bin ve elli sekiz
bin alt~~yüz k~ rk dört alt~ n
Birer y~ll~~~~— Dokuz yüz seksen alt~~ bin iki yüz on dört
alt~ n [986214]
Minha üç y~ lda M~ s~ r hazinesine teslim ve masraf — Yirmi
alt~~ kerre yüz bin ve atm~~~üç bin yedi yüz alt~~ alt~n
~n
Birer y~ll~~~~— Sekiz yüz seksen yedi bin dokuz yüz iki alt
Ihracat üç y~lda
Teslimi bihazanei M~s~ r üç y~lda
Yüz
on
dokuz bin be~~yüz
Yirmi be~~kerre yüz bin ve
yirmi
dokuz alt~ n
k~ rk dört bin yüz yetmi~~alt~~
lda
otuz
dokuz bin sekiz
Bir y~
alt~n
yüz k~ rk üç alt~n
Bir y~ lda — Sekiz yüz k~ rk
sekiz bin elli sekiz alt~n
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Elbaki üç y~ lda: Iki yüz doksan dört bin dokuz yüz k~rk alt~ n
Ilmi ?erin âlem aralar~na hafi buyrulm~ya ki sab~ ka vilayeti
M~s~ riye de — hâkim olan bendelerinin üç y~ll~ k mahsullerinden
bu bendei hakirleri — Zaman~ nda vaki olan üç y~ll~ k mahsulün
iki yüz doksan yedi bin dokuz yüz seksen sikke flori ziyadesi
vard~ r Zikir olunan ziyade hazinei âmireye dahil olmayup yine
her senede be~~yüz bin floriden — ziyade gelmedi~i sual buyrulursa Davud pa~an~n arz~~mucibince sab~ka — alt~~yüz neler
adam yaz~ lmak için hükmi hümayun verildikte kifayet etmez deyü
bin sekiz yüz kul yazm~~ lar ulufeleri bu bendeleri zaman~na dü~mü~tür — ve andan gayri vilayeti yemen maslahat~~için defaatle
emri ~ erif mucibince — iptidadan üç bin nefere karip adem yaz~p
üçer ayl~ k mevacipleri ile — levaz~mlar~~görülüp gönderilmi~tir
ve vilayati M~ srlyenin mamur ve âbâdan — olmas~~cesur tamiri
ile dir sab~ k naz~ r olan Hasan bey bir y~ll~ k cesur harc~n~~görmeyip bu bendeleri zaman~na dü~ üp üç y~ lda dört — senenin cesuru
harc~~ görülmü~tür ve Davud pa~a zaman~ nda i~lenen baruttan
ziyade barut i~lenip deri devlete gönderilmi~tir ana dahi — hayli
harç gitmi~tir ve Süve~~iskelesinde dahi yirmi be~~k~ t'a gemiler
donan~ p kaptan Piri reis ile hürmüze gönderilmi~tir ve be~~— k~t'a
gemiler dahi Akdeniz muhafazas~~için donanm~~ d~r ve miri gulâl —
maslahat~~için bolâkta on be~~pare gemiler bünyad olmu~tur ve
sab~ ka — M~s~ rda sancak beyleri be~~alt~~ neler olur imi~~bu bende
zaman~ nda on iki — nefer olmu~tur zikrolan iki yüz doksan yedi
bin dokuz yüz seksen — flori ki ümerai sab~ ktan ziyade tahsil
olmu~tur bu makule masrafa — sürülmü~tür ve ilmi~ erifi âlem aralar~ na bu dahi mestur buyurulm~ ya ki dokuz yüz elli dokuz senesinde vaki olan mahsulün safi has~l~~ki ~eker ve pirinç dir — Yeti~medi~i ecilden vilayet muhasebesi yaz~lma~a kabil olmayup emma
senei mezburenin — irad ve masarifinin ruzname mucibince muhasebesi mevcuttur ve bu dahi ilmi~ erife hafi buyurulm~ya ki bu
bendeden evvel vaki olan üç y~ lda iki yüz doksan — dört bin
dokuz yüz k~ rk sikke non bâki göstermi~lerdir Bu bende
zaman~ nda — vaki olan üç y~lda yetmi~~alt~~ bin iki yüz yirmi
sikke flori bâki vard~r — ~öyleki ihtimam olunup tahsiline ikdam
olunsa hayli florisi tahsil olunmak — mukarrerdir Devletin
Padi~ah~ m bu veçhile arzolunmaktan garaz bu bende M~s~ra varup emvali padi~ah~~ bab~ nda ciddü içtihat ile mahüvelmakdur
bezlolunup — tahsil olunan ziyade ne as~ l mühimmata sarf olundu~un ilâm etmektir e~erçi — saadet10 padi ~ah~ n bu bendelerine-
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olan nazari inayetleri mukabilinde bu kadar — hizmeti ~eyi ye sir
mesabesinde olup ilâm~~dahi tank~~edepten hariç idi lâkin izzi
buzuni saltanata arzolunacak mufassal muhasebe defterinden nesne
ahzolunmas~~müteassir olunma~~n bu kadar cür'ete ikdam olundu ve zikrolan masarif ten gayri yüz seksen alt~~bin seksen
dört sikke flori — M~s~ rda Mehmet pa~a kullar~na teslim olunup
bu bapta pa~ai mü~arünileyh ve M~s~ rda — Nazirülemval mühürleri
ile bu bende defter getürüp ve defterdar kullar~na verilmi~tir ve
merhum — Davud pa~a muhalleiat~ ndan on dört bin yedi yüz altm~~~
üç sikke flori dahi bu bende Halebe — geldikte hazanei arnireye
teslim olundu bâki ferman padi~ahi alempenah hazretlerinindir.
Ve mebla~~~mezburdan maada Davud pa~a muhallefat~ndan iki
defa da k~rk bin alt~ n — ki cümle elli dört bin yedi yüz altm~~~
sikke flori olur ve katlolunan Mehmet Bey — metrukât~ndan on
bin alt~~yüz alt~n gönderilmi~tir Mezkür olan alt~nlar zikir — olan
muhasebelerde dahil de~ildir ruzname muhasebesinde M~s~r mahsulünden de~ildir deyu ayni ile kaydolunmu~tur.

Not ~~ (— i~areti sat~r ba~lar~n~~göstermektedir.
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Yemenin zapt~~ hakk~ ndaki mektubun dördüncü k~ sm~~
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~erif hakk~ ndaki mektup

Beileten: C. 11'
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BozokSancakBey iha kk ~ndaki mektup

Art~k Abat sefirine ait mektup
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-Kendi hesaplar~~ ve vaziyeti hakk~ ndaki mektup
Be/le~en: C. IV
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Lev. XVII
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Kendi hesaplar~~ ve vaziyeti hakk~ ndaki mektubun sonu

Belleten: C. IV
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Lee. XVIII

Hüsrev Pa~a türbesi tamirden sonra ve kap~s~~üstündeki kitabe
Be/le~en: C. IV

