ANON~M B~ R OSMANLI KAYNA~I:
G~ R~D FETHI TAR~H~~
AY~E PUL*
Giri~~
Tarih ara~t~rmalar~nda kaynaklar~n tespit, tahlil ve tenkit edilmesi,
geçmi~in mümkün mertebe gerçe~e yak~n olarak tespitinde önemli bir
husustur. Bu ba~lamda, Osmanl~~ tarihinin ba~l~ca iki kayna~~n~~ te~kil eden
ar~iv belgeleri ve vakanüvis tarihlerinin yan~~ s~ra döneme ~~~k tutan yazma
eserlerin de saptanmas~, kar~~la~t~r~lmas~~ve yorumlanmas~~ zor bir i~~olmakla birlikte mecburidir. Bu kaynaklar~n tan~t~lmas~, bilimsel usullerle esas
metinlerinin haz~rlamp, bilim alemine sunulmas~ndan sonra, Osmanl~~ siyasi, sosyal ve idari tarihinin ayd~ nlat~lmas~nda ilerleme kaydedilebilir. Bu
minvalde, Osmanl~~ Devleti'nin uzun tarihi boyunca birçok eser kaleme
al~nm~~t~ r. Özellikle de Osmanl~~ toplumu için bunal~m ça~~n~ n ba~lang~c~~
olan XVII. yüzy~l karakteristik bir özellik ta~~ r'. Bu yüzy~l~n ba~~ndan itibaren girilen sava~lar, devletin y~ pranmas~na neden olan uzun ve zahmetli bir
nitelik kazanm~~t~ r'.
1645 y~l~nda çe~itli nedenlerle Osmanl~~ Devleti'nin Venedik Cumhuriyeti'ne açt~~~~Girit Sava~~~da önce büyük umutlarla girilen, fakat her geçen
gün zorluklar~ n artt~~~~ve devleti maddi ve manevi bir krizin içine sürükledi~i bir sava~~olarak tarihe geçmi~tir. XIV. yüzy~ldan itibaren Türkler taraf~ndan Adaya çe~itli ak~ nlar yap~lmaya ba~lanm~~'', özellikle XVI. yüzy~lda
Akdeniz'deki hâkimiyetlerini geni~letmek ve peki~tirmek isteyen Osmanl~lar, 1522'dc Rodos'u, 1571'de K~br~s'~~ fethetmi~ler ve stratejik önemi büyük
* Dr., Türk Tarih Kurumu.
'1 lalil ~ nalc~ k, Osmanl~~imparatorlu~u: Klâsik Ça~~(1300-1600), Cev. Ru~en Sezer, 4. l~sk.,
~ stanbul 2004, s. 46 vd.
2 Mehmet Öz, "II. Viyana Selerine Kadar XVII. Yüzy~ l", Türkler, c. 9, Ankara 2002,
s. 715.
Adaya yap~ lan. ak~ nlar için l~kz. Cemal Tukin, "Girit", T.D.V.~.A., e. 14, Istanbul 1996,
s. 86; Tahmiscizacle Mehmed Macid, Girid Hat~ralar~, I laz. ~ . Miro~lu-~ . ~ahin, ~stanbul 1977,
s. 13; I Iüseyin Kami I lanyevi, Girid Tarihi, c. I, ~stanbul 1288, s. 199. Girit, K~ br~s seferleri
s~ ras~nda Venediklilere bir üs vazilesi görmü~tür. Bkz. I Ialil ~ nalc~ k, "K~ br~s'~ n Fethinin Tarihi
Manas~", K~br~s ve Türkler, Türk Kültürünü Ara~ t~ rma Enstitüsü Yay~ n~, Ankara 1964, s. 22.
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olan Giriei de fethetmek için f~rsat kollamaya ba~lam~~lard~r4. Venedikliler
s~ran~n Girit Adas~'na geldi~ini bildiklerinden bir taraftan Osmanhlarla iyi
geçinme politikalar~n~~korumu~lar, di~er taraftan da adadaki kaleleri tahkim etmi~ler ve adan~n savunmas~n~~güçlendirmi~lerdir'.
Akdeniz'deki be~~büyük adadan biri olan Girit, Akdeniz'in do~usu ile
Osmanl~~sahillerinin aras~nda olmas~ndan dolay~, Avrupa, Asya ve Afrika
k~talar~n~n üçüne yak~n oldu~undan çok önemli bir noktada bulunmaktad~r. Girit Adas~, ~üphesiz ki co~rafi konumundan kaynaldanan bir öneme
sahip olup, talihin en eski devirlerinden beri siyasi ç~karlar~n çat~~ma alan~~
haline gelmi~, üze~inde pazarl~klar yap~lm~~t~r. özellikle Ortaça~'da adaya
hâkim olma mücadelesi Do~u Akdeniz ve Ege'de üstünlük kurma ile ayn~~
anlama gelmi~tir'.
Osmanl~~Devleti de, stratejik bir mevkide bulunan Girit Adas~'n~~uzun
süreden beli fethetmenin f~rsat~n~~kollam~~, siyasi ve ekonomik ~artlar~n
uygun oldu~unun dü~ünüldü~ü ilk anda, Sünbül A~a hadisesi f~rsat bilerek,
Venedik Cumhuriyeti'ne sava~~ilan etmi~tir. 24 y~l süren ve birçok cephede
sürdürülen mücadeleler neticesinde 5 Eylül 1669 tarihinde yap~lan bir
bar~~~anla~mas~yla fetih gerçekle~tirilmi~tir7. 1645-1669 tarihleri aras~nda
Feridun Emeccn, "K~br~s'ta ~lk Osmanl~~idari Yap~lanmas~", Dünden Bugüne K~br~s Meselesi, Yay.Haz. Ali Ahmetbeyo~lu-Erhan Afyona~, ~stanbul 2001, s. 47. Emeccn, Do~u Akdeniz
hâkimiyetinin üç ad~mda gerçekle~ti~ini belirtmcktedir. Kanuni Sultan Süleyman'~n, 1522
y~l~nda Do~u Akdeniz'de ticaret yollan= hareketlili~ini sa~lamak ve ~stanbul-iskenderiye
deniz yolunu emniyet alt~na almak bak~m~ndan öncmli,olan Rodos'u almas~yla birinci ad~n~~
at~lm~~, 1571'dc K~bns fethedilerek ikinci ad~m at~lm~~, üçüncü ad~ m ise uzun bir mücadeleden sonra ele geçirilen Girit'in fethi olmu~tur.
5 Kemal Yükep, Girit Seferi (1645-1669), Genelkurmay Harp Dairesi Ba~kanl~~~ , Türk Silahl~~Kuvvetleri Tarihi, 111/3. K~s~ m eki, Ankara 1977, s. 9. Evliya Çelebi de bu konuda
"...elbette bu cezire-i Giridc dahi Süleyman yahud bir Mehmed Han gelmesi multarrerdir"
diyerek korkuya dü~üp Hanya, Resmo ve Kandiyc kalesini "sedd-i ~skender" misali tahkim
ettiklerini belirtmi~tir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c. 8, Istanbul 1314, s. 380.
« A. Nükhet Ad~yeke, Osmanl~~Imparatorlu~u ve Girit Bunal~m~, Ankara 2000, s. 7; A. Müfit
Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1988, s. 5. Co~rafi konumu için bkz. Cemal Tukin,
a.g.m., s. 85; Ayn~~yazar, "Girit", ~.A., c. IV, ~stanbul 1945, s. 791; ~emseddin Sami, »misinAld~n, c. 5, ~stanbul 1314, s. 3856. Braudel'e göre Girit, Do~u Akdeniz ticaretinin kilit noktalanndan biridir, Fernand Braudel, Il. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyas~, e. I, Çcv.
Mehmet Ali K~ hçbay, Ankara 1993, s. 182; W. Heyd, Yak~ndo~u Ticaret Tarihi, Çcv. Enver Ziya
Karal, Ankara 1975, s. 307, 308.
7 Girid Fethi Tarihi, v. 225b, 226a; Mehmed Ra~id Efendi, Taril~-i Ra~id, c. I, Istanbul
1280, s. 240. Hikdyet-i Azimet-i Sefer-i Kandiye, v. 62a-b, 63a-b.Bu eserlerle anla~ma on dört
madde olarak belirtilmektedir. Tam metin için bkz. Mm:Imdat Mecinuasi, c. 2, Hakikat Matbaas~, 1294, s. 141-145. Ayr~ca Uzunçar~~l~~da on dört madde olarak ifade etmi~tir, Osmanl~~Tari-
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cereyan eden, Akdeniz ve Ege Denizi'nin kontrolü ve güvenli~i aç~s~ndan
önemli bir konumda olan Girit Adas~'n~n fethi esnas~nda Osmanl~~Devleti,
Venedik Cumhuriyeti ile mücadele etmi~, sonuçta her iki devlet de maddi
ve manevi yönden y~kma u~ram~~ur8.
Dolay~s~yla çok zahmetli ve uzun mücadelelerle al~nan, Osmanl~~topraklar~na kat~lan son yerlerden biri olan Girit Adas~~haklunda, XVIII. ve
XIX. yüzy~lda birçok eser kaleme al~nm~~, bu eserlerde adan~n fethi ayr~nt~l~~olarak i~lenmi~tir. Özellikle 22 y~ll~k bir ku~atmadan sonra ele geçirilen
Kandiye'nin fethinin anlat~ld~~~~eserler daha yo~unluk arz etmektedir. Son
fethedilen yerlerden olmas~, uzun ve kanl~~sava~lardan sonra al~nmas~~dolay~, gazavatname veya fetihname türünden birçok eser vücuda getirilmi~tir.
Bunlar: Tarih-i Fâz~l Ahmed Pa~a ve Feth-i Kandiye, Tarih-i Fâz~l Ahmed Pa~a,
Tevârih-i Feth-i Kal'a-i Kandiye ii Köprülü Sadr-t a'zam Ahmed Pa~a, Ceveihirü'ttevdrih, Füttlhât-t Hanya, Tevdrih-i Cezire-i Girid Sene 1055, Girid Seferi, Tarih-i
Mu'teber, Kandiye Fethi, Fetihnâme-i Kal'a-i Kandiye, Tarih-i Girid, Tarih-i
~kritis, Hikdyet-i Azimet-i Sefer-i Kandiye, Tarih-i Sülâle-i Köprüli~'dür.
Giriei konu alan eserlerin birço~unda Kandiye'nin Faz~l Ahmed Pa~a
taraf~ndan fethi anlaulmaktad~r. Bir k~sm~nda ise, Yusuf Pa~a'n~n
1055/1645 y~l~nda Hanya'y~~fethi konu edilmektedir. Tüm fetih sürecini
konu alan ancak dört eser mevcuttur. Bunlar: Tevdrih-i Cezire-i Girit] Sene
1055, Tarih-i Girid, Tarih-i Ikritis ve Girid Fethi Tarihi'dir.
Yukar~da bahsedilen eserler içerisinde, Nuri Ad~yeke taraf~ndan
Hikâyet-i Azimet-i Sefer-i Kandiye ve Nural Tunal~o~lu taraf~ndan Teva~ih-i
Fethi Kal'a-i Kandiye Ii Köprülü Sadr-~~a'za~~~~ Ahmed Pa~a isimli eserler Yüksek
Lisans çal~~mas~~olarak de~erlendirilmi~tir. Bunlar~n d~~~nda maalesef herhangi bir çal~~ma yap~lmam~~t~r. Oysa ki, Osmanl~~Devleti'nin tarihi söz
hi, e. 111/2, Ankara 1982, s. 145. Girit'in fetih süreci ve adada Osmanl~~ idaresinin kurulmas~ndan sonra sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili olarak ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Molly Greene, A
Shared World Christians and Muslim in the Early Modern Mediterrannean, New Jersey 2000; Ersin
Gülsoy, Girit'in Fethi ve Osmanl~~~daresinin Kurulmas~~(1645-1670), ~stanbul 2000.
Girit! Fethi Tarihi, v. 11)-2a (Bundan sonraki at~flarda YAZMA ~eklinde gcçecektir).
Darüssaade a~alann~n tercüme-i halleri hakk~nda bkz. Resmi Ahmed b. ~ brahim, Hamiletül~eni, Yay. Haz. A. Nezihi Turan, ~stanbul 2000. Sava~~n sebebi ile ilgili olarak bluz. Katip
Çelebi, Fezleke, c. 1-2, ~stanbul 1287, s. 239; Naima Efendi, Tarih-i Naima, c. IV, ~stanbul 1280,
s. 88'den itibaren (Alt~~ciltlik Naima Tarihi, Mehmet ~p~irli taraf~ndan yay~na haz~rlanarak
2007 y~l~nda Türk Tarih Kurumu Yay~n~~olarak dört cilt halinde yarmlanm~~t~r). I lüseyin
Kami Hanyevi, a.g.e., s. 204; Joseph von Hammer Purgstall, Osmanl~~Devleti Tarihi, Yay.Flaz.
Mümin Çevik-Erol K~l~ç, e. 10, ~stanbul 1985, s. 61.
Belleten C.1XXII, 38
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konusu olunca bu tür eserler ara~t~ rmac~lar~n ba~vurmas~~ gereken resmi
ar~ iv belgeleri ve vakanüvis tarihleri kadar önemli olan eserlerdir. Bu minvalde, inceledi~imiz Girid Fethi Tarihi isimli yazma eser de Osmanl~~ tarihi
ara~t~ rmac~lar~~ için ehemmiyetli eserler aras~ ndad~ r. Deneme niteli~i ta~~yan bu yazma, 1645-1669 y~llar~~ aras~ndaki tüm fetih sürecini çe~itli Tarihlerden aktararak anlatan, anlat~ rken de yeri geldikçe adan~ n co~rafi, sosyoekonomik yap~s~ na da de~inen ve yaz~ld~~~~dönem çerçevesinde bak~ld~~~ nda toplumsal bir amaç ta~~ yan nadir eserler aras~ndad~ r.
Yine bununla birlikte, bilhassa vakanüvis tarihleri her za~nan ba~vuru
kaynaklar~~ olmu~lard~ r. Ancak, rnonografik bir çal~~ ma yapan ara~t~rmac~lar~ n bahsedilen müstakil yazma eserlere de ba~vurmalar~~ zorunludur. Bu
ba~lamda Girit'in tarihi, fetih süreci, co~rafi ve sosyo-ekonomik yap~s~~ hakk~ nda ara~t~rma yapan bili~~~~ adamlar~, hadiselere bizzat ~ahit olan veya
devlet kademesinde bulunduklar~~ görevden dolay~~ resmi evraka ula~abilen
ki~ilerin kaleme ald~klar~ , örne~in Naima Tarihi, Silahdar Tarihi, Ra~ id
Tarihi, Katip Çelebi'nin eserleri gibi tarihlerin yan~~ s~ra, Girit ile ilgili yazmalar~~ da di~er ar~iv belgeleri yan~nda de~erlendirmek durt~mundad~ rlar.
Bundan hareketle, inceledigimiz yazma, bu anlamda göz önünde tutulmas~~
gereken nadir cserlerdendir. 245 varak olarak kaleme al~nan yazma eser,
adayla ilgili tüm bilgileri yukar~ da bahsedilen tarihlerden büyük ölçüde
aktaran ve di~er yazmalardan farkl~~ olarak tüm fetih sürecini kapsayan bir
eser olarak önemini ortaya koyar. Günümüze ula~abilen en kapsaml~~ eser
oldu~u rahatl~kla söylenebilir.
Eser, adan~ n tarihi, fetih süreci, co~rafyas~, kaleleri, ~ehirleri, görev
alan komutanlar~ , Venedik Cumhuriyeti ile olan münasebetler, her iki devlet aras~ nda gidip gelen elçiler, yap~ lan anla~ malar, ordu içerisinde ya~anan
galip hikayeler, kahramanl~klar, deniz sava~lar~ , gazi ve ~ehit olanlar~n
say~s~~ vb. konular hakk~ nda ctrafl~~bilgiler veren k~ ymetli bir eserdir. Müellifin ya~ad~~~~dönemin karakteri göz önünde bulunduruldu~unda ne derece
önem arz eden bir eser vücuda getirdi~i görülmektedir. Çünkü bu dönemde insanlar~n kendi tarihlerini ö~renme ve olaylardan haberdar olmalar~n~ n tek yolu bu tür eserlerin ço~alt~ lmas~~ve yaygmla~mas~d~ r. Güvenilir
kaynaklar~ n birço~una ayn~~ anda ula~abilme imkanlar~~ da dü~ünüldü~ünde,
dönemin ciddi kaynaklar~ ndan yararlanarak derlenen bu tür eserlerin de~erlerinin yads~namayaca~~~a~ikârd~ r. Di~er taraftan bu tür eserler, yaz~ld~~~~dönem nispetinde günümüz ara~t~rmac~lar~~ için de ayn~~ k~ymeti haiz-
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dir. ~öyle ki, rnüellifin yararland~~~~kaynaklara tek tek ula~mak ve ula~abildiklerindeki bilgileri de~erlendirmek hem zaman hem de emek aç~s~ ndan
bak~ld~~~nda o kadar da kolay bir i~~de~ildir. Ancak, ara~t~rmac~lar~n faydalanaca~~~bu yazma bilim aleminde yeterince tan~ nmamaktad~ r. Fetihnameler, gazavatnameler ile ilgili geni~~bilgilerin yer ald~~~~Agâh S~rr~~ Levend'in
Gazavatnameler ve Mihalo~lu Ali Bey Gazavatnamesi adl~~ eserinde inceledi~imiz yazma eser hakk~nda "müellifinin belli olmad~~~~ve ifadesinin da~~n~ k
oldu~u"' d~~~nda bilgi bulunmamakta, ba~ka bir nüshas~n~ n olup olmad~~~~
belirtilmemektedir. Keza, dönemin tarihçi ve gezginlerinin eserleri hakk~nda etrafl~~ bilgiler veren, Nuri Ad~yeke'nin XIII. Türk Tarih Kongresi'nde sundu~u "Girit Seferine Konulan Nokta: Kandiye'nin Fethi ve Psikolojik Sonuçlar~ "' isimli bildirisinde de yazma hakk~nda herhangi bilgi bulunmamaktad~r.
Bu ~nünasebetle, bu çal~~mada Girit tarihi üzerine çal~~anlar~n s~hhatli
ara~t~rma yapabilmeleri amac~yla bu yazman~n tan~ t~m~~ yap~larak, konular~,
yararland~~~~kaynaklar, ~ekil özellikleri ve nitelikleri gibi hususlar ortaya
konulmaya çal~~~lacakt~ r. Bu çal~~ma vesilesiyle, Agâh S~rr~~ Levend'in eseri
haricinde hiçbir kay~ tta zikredilmeyen bu k~ymetli eser bilim âleminin
bilgisine sunulacakt~ r.
Yazman~n Baz~~~ekil Özellikleri ve Üslubu
Girid Fethi Tarihi adl~~ eser, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Yazmalar~~
aras~ nda Y/29 katalog nurnaras~yla kay~ tl~~bulunmaktad~r. Eserin ilk sayfas~nda Türk Tarih Enc-timeni'ne ait eski yaz~~ rakamlarla 1325-1327/19071909 tarihinin belirtildi~i bir dal~-1ga bulunmaktad~r. "Numero: 8" ve sonradan eklendi~i dü~ünülen "Girid Fethi Tarihi" ifadesi yine Osmanl~ca
olarak kaydedilmi~tir.
Eserin ilk sayfas~ nda eski harflerle "Girid Fethi Tarihi" ismi kaydedilise
mi~~ de, eserin sonundaki "Girid Cezire Tarihi bunda tan~ m olun~nt~~dur"
ifadesinden "Girid Cezire Tarihi" ba~l~~~n~~ ta~~mas~~ gerekti~i söylenebilir.
Eserin telifi hususunda herhangi bir tarih vermek zor gibi gözükmekle
birlikte, faydaland~~~~kaynaklara bak~larak a~a~~~yukar~~ hangi yüzy~lda telif
9

A011 S~ rr~~ Levend, Gazat~atnameler ve Mihalo~lu Ali Bey Gazavainamesi, Ankara 1050,

s 115.
lu Nuri Ad~yeke, "Girit Selerine Konulan Nokta: Kandiye'nin Fethi ve Psikolojik Sonuçlar~", XIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, 4-8 Ekini 1999, Ankara 2002,
s. 153-163.
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edildi~i söylenebilir. Son yararland~~~~kaynak olarak Ra~id Tarihi'', 16601721 y~l~~olaylar~n~~anlatmaktad~r. Kandiye muhasaras~~ esnas~nda ~ehit
olanlar ve sarf olunan mühimmat miktarlar~~belirtilirken Hil~dyet-i Aziinet-i
Sefer-i Kandiye adl~~eseri kulland~~~~tespit edilmi~; bu eserin ilk telif tarihi ise
1766 y~l~d~ r. Bu eserin D.T.C.F. nüshas~~ise 1774 tarihlidir. Bu durum,
eserin XVIII. yüzy~l~n sonlar~nda yaz~lm~~~olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Yaz~ld~~~~yüzy~la bak~ld~~~ nda eserin bu ortam içerisinde toplumsal bir
amac~n~n da oldu~u görülür. Eserin XVIII. yüzy~l~n sonlar~nda kaleme
al~nm~~~oldu~u dü~ünülürse, müellif, bu yüzy~ lda uzun süren ve yenilgi ile
sonuçlanan sava~lar neticesinde toplumda olu~an umutsuz havay~~görerek,
atalar~n~n uzun sava~~y~llar~nda yapt~~~~kahramanl~klar~, fedakârl~klart anlatarak toplumu haberdar etmeyi amaçlam~~, gündelik hayat içerisindeki
insanlara kahramanl~ k ve fedakarl~k duygusunu vermeye çal~~m~~t~r. Yeri
geldikçe canl~~anlatunlarla bu fetih hadisesini toplum içinde canl~~tutmaya
çal~~m~~, herkesin okuyabilece~i bir eser ortaya koymu~tur.
Eserin ba~~:
"Girid seferinin zuhür ve sebebi beyân~ndad~r.
Vâlu'a bin elli dört sâlinde dârü's-sa'ade a~as~~Sünbül A~amn bâ'z~~yaz'
ü hareketi tab'-~~ padi~aha muhalif gelüb M~s~ r'dan Ta~yatar 'Ali A~ay~~
getürüb ve darifs-sa'ade a~as~~idüb ve Sünbül A~a'y~~ M~s~r'a nefy fermân
itdiklerinden derya taraf~ ndan gitmek mukarrer olub. ve alay gemileri gitmi~~bulunma~la henüz Karadeniz'den cedid yap~ lub gelmi~~Ibrahim nâm
re'isin sefinesi haz~- bulunub bilâ tevakkuf ol gemiye girüb cümle emvâl..."
~eldindedir.
Eserin sonu:
"...lc~ssadan hisse budur ki erbâb-~~ devlet cem' zaman~nda mekr-i
dü~ma(n)dan gaflet olunmayub deytib ... yüzünden görinen söziyle âmil
olmak ve târik-i haram ve ihtiyau koyub gazâ ve cihad esbâb~nda ne laz~m
dey6 ihmâl ve tekâsül eylemek câ'iz de~ildir son pi~manl~k fâide bir dahi
'~~ Tarihini 1714-1723 y~llar~~aras~nda Vakanüvislik görevindeyken kaleme alm~~t~r. Kaynaklar~ndan biri F~nd~kl~k Silahdar Mehmed A~a'n~n Zeyl-i Fezleke ve Nusretnân~esi'dir. Naim
Tarihi'nin müsvedde k~s~mlar~ndan, Ata Tarihi ve Defterdar Sar~~ Mehmed Pa~a'n~n ZübdetinVeldyii'nden dc faydalanm~~t~ r. Bu konuda Ulu. M. Kemal özergin, "Ra~id", /A., c. IX, ~ stanbul 1964, s. 634.
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virmez gere~i gibi mukayyed olmak ve muhkem h~fz etmek etmek (iki defa
yaz~lm~~t~r) gerekdir Girid Cezire Tarihi bunda tamam olunmu~dur." ~eklinde sona ermektedir.
Eser, 245 varaktan olu~makta, ba~lang~ç sayfas~~hariç sat~r say~s~~15-21
aras~nda de~i~mektedir. Fakat 18-19-20 sat~rdan olu~an varaklar daha yo~un olarak görülmektedir.
Eserde yer yer üstü çizilmi~~sat~rlar bulunmaktad~r'. Sat~r kenarlar~na
veya sat~r aralar~na eklenmi~~cümleler yer almaktad~r". Eklenmi~~cümlelerin özellikleri ~u ~ekildedir: a) Unutulan bölüm ba~l~klar~~ b) K~sa da olsa
verilen bölümler c) Düzeltmeler ve eklemeler d) Küçük notlar.
Ayr~ca konu ba~l~klar~n~~belirtmek için renkli ~nürekkep kullan~l~nam~~,
herhangi bir süsleme veya i~aret yap~lmam~~t~r. Bölüm ba~lang~çlar~nda ilk
birkaç kelimenin alt~~çizilerek yeni bir bölüme geçildi~i belirtilmi~tir. Eserin ba~~nda veya sonunda içindekilere ait bir fihrist bulunmamaktad~r. Fakat, ba~l~k say~labilecek cümlelerle ayr~lan yakla~~k 280 uzunlu imal' bölümlerden olu~turulmu~~oldu~u görülmektedir. Bölümleri belirlerken, "Der
beyân-~, çünki, ahvâl-i, bu tarafdan, zikrolan, i~bu" kelimeleri ile bir sonraki
bölüme geçmi~, bu kelimelerin haricinde her bölümün ba~~nda mutlaka
"izn-i cânib-i" ifadesini belirtmi~tir. Ayr~ca sayfa numaralarmda da atlanm~~~
veya iki kere yaz~lm~~~olanlar bulunmaktad~r. 45 ve 236 numaral~~iki sayfa
bulunmakla birlikte, 57 ve 238 numaral~~sayfa bulunmamaktad~ r. Fakat
metinde herhangi bir atlama veya mükerrer kay~t yoktur. Sat~r aralar~na
ekler yapmas~ndan ve yer yer cümlelerin üstünü çizmesinden dolay~~ bu
eserini müsvedde olarak yazm~~~olabilece~ini dü~ündürtmektedir.
Müellif, eserini dil bak~m~ndan sade denilebilecek bir Türkçe ile kaleme alm~~t~r. Özellikle Kâtib Çelebi, Naima Efendi, F~nd~kl~l~~Silahdar
Mehmed A~a ve Mehmed Ra~id Efendi'den büyük ölçüde al~nt~lar yapt~~~~
dü~ünülürse, bu durum daha iyi anla~~labilir. Eserde yabanc~~kelimelerin ve
"YAZMA, 9a, 10b, 1 I b, 19a, 21a, 231), 311), 32b, 37a, 421), 441), 45a, 511), 55a, 58a, 41a,
60b, 6 1 a, 61b, 62a, 64b, 66a, 67a, 70a, 73a, 74b, 79a, 80b, 82b, 851), 86a, 901), 94a, 941), 95a,
961), 100b, 102b, 124a, 137a, 1371), I44a, I46b, I47a, 151a, I60a, I63a, 1661), 1801), I85a,
190a, I96a, 198a, 205a, 2211>, 223a, 2271).
" YAZMA, 61), 7a, 81), 141), Isa, 15b, 16a, 22a, 26a, 27a, 29a, 30a, 32a, 35a, 35b, 42a,
43a, 44b, 51a, 52a, 691), 73b, 78a, 781), 79a, 80a, 89a, 891), 941), 951), 96b, 109a, 1161), 1251),
132a, 132b, 133b, 1461), 147b, 151a, 1561), 1621), 163a, 165a, 1701), 173a, 1741>, 175a, 1751),
192b, 193a, 194a, 197b, 199a, 202a, 208a, 210b, 222b, 224b, 227b, 2281), 2291), 2301), 2351).
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isimlerin, özellikle co~rafi mevki ve kale adlar~ n~ n yaz~l~~lar~ nclaki "duyuldu~u gibi yazma" al~~kanl~~~~bunlar~ n çözümünü zorla~urmaktad~ r. Bugün
oldu~u gibi o dönemlerde de ilmi çal~~malar yapan ki~ilerin bizzat ~ahit
olmad~ klar~~ hadiseleri anlat~rken kendinden önceki yazarlar~~ da bilmesi
gerekiyordu. Müellifler ya gördükleri olaylar~, ya ba~kalarmdan duyduklar~ n~~ anlauyorlard~. Bunun d~~~ nda di~er müelliflerin yazd~klar~ndan etkilenerek aktarmak zorunda kal~yorlard~ ". Müellif de faydaland~~~~kaynaklardan oldu~u gibi aktarma metodunu uygulam~~~ve onlar~n ifadelerini neredeyse aynen kullanm~~ur. Bu aktarmalar~~ yaparken epeyce yaz~ m yanl~~~~
yapm~~t~r. Bu durum ~~~iiellifin devlet kademesinde yer almad~~~, küttab
veya ulemadan olmad~~~ , avamdan veya asker s~ n~f~ndan olabilece~i ihtin~alini akla getirmektedir. Eser, hususi bir ~ekilde kaleme al~ nm~~, herhangi
bir sipari~~ve devlet kademesindeki bir görevliye takdim ve ithaf edilmemi~tir. Bu durumda konuya dair bildiklerini ortaya koydu~u ve iddia sahibi
olmad~~~~dü~ünülmektedir.
Yukar~da da belirtildi~i gibi, zaman zaman yaz~ m hatalar~ na rastlanmaktad~r. Özellikle ya müellifin özelli~inden ya da nakletti~i eserlerin üslftbundan kaynaklanan yaz~~n yanl~~lar~~ mevcuttur. Baz~~ k~s~mlarda kef harfi
ile yaz~lmas~~ gerekenler kaf ile, se ile olanlar sad ile, te ile olanlar tl ile, elif
ile olanlar ayn ile yaz~lm~~t~ r. Yine eksik harfle yaz~lanlar oldu~u gibi, gere~inden fazla harfle de yaz~lanlar olmu~tur. Örne~in; ulüfe=lufe (ki.91) (27a),
Mora=Morah (c,b3A) (36a), af=afv (‘-'11=.) (40b), al~ vâl=ahvl (J.)-%;) (74a),
zâhire=zahre (o_yhj) (80b), Havf=haf
(108b), Sekbanba~~l~k=sekba~l~k (.. 112.145-.A) (109a), ~u~uri=~u~uru (.3.)32,..3,-%) (1146), telhis=
tehlis
(136a). Bu örnekler daha da ço~alulabilir.
Yazma= Kaynaklar~~
Eser, 1645 y~l~ nda Girit'e sefer düzenlenmesine f~ rsat veren Sümbül
A~a hadisesinden ba~ layarak, Silahdar Yusuf Pa~a'n~ n Hanya'y~~ fethi, Deli
Hüseyin Pa~a'n~n faaliyetleri, Faz~l Ahmed Pa~a'n~n Kandiye muhasaras~,
tayinler ve aziller, fethedilen yerler hakk~ nda bilgiler, donanman~ n duru14 Mustafa Nai~na Efendi, Tarih-i Naima, Yay. I laz. Mehmet ~p~irli, T
~ K. Yay. Ankara
2007, s. XXII. "Mukayese ederek, terkip ederek kendi telif-mi olu~turma becerisi Naima Tarihi
d~~~ndaki ciddi ve güvenilir tarih yazarlar~ nda görülmez. Bu telif ve tabii] ba~ar~s~~ ancak iki
yüzy~l sonra Cevdet Pa~a'da görülmektedir. Öte yandan Naima gibi bir tarihçi bile 1591-1600
döneminin olaylar~n~~ anlat~rken Selaniki Tarihi'nden faydalanniam~~ t~r, ki Sclaniki bu dönemi
eserinin üçte ikisini kapsayacak ~ekilde tafsilath bir ~ekilde vermi~tir".
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mu, deniz sava~lar~, yard~ mda bulunan devletler, devlet görevlilerine gönderilen hilatler ve hediyeler, la~~m sava~lar~, arz ve mektuplar, sarf olunan
mevacib ve zehair, adan~n tarihi ve co~rafyas~, ~ehit ve yaral~lar~n say~s~, sarf
olunan mühimmat, kahramanl~ k hikayeleri, gün gün Kandiye'nin ku~at~lmas~, Venedik Cumhuriyeti ile yap~lan bar~~~görü~meleri ve daha ba~ka
konular hakk~nda bilgileri içermektedir.
Eser, seferin ba~lamas~~tarihi olan 1055/1645 y~l~ndan 1065/1655 y~l~na
kadar hadiseleri Kâtib Çelebi'nin Fezleke (1591-1654) isimli eserinden ve
Naima Tarihi'nden (1591-1659) anlat~m ve olaylar~n ak~~~~yönünden benzerlikler gösteren bir üslüpla aktarmalar yapm~~t~r. 1065/1655 y~l~ndan itibaren ise Silahclar Tarihi (1654-1694) ve Ra~id Tarihi'nden (1660-1721) yararlanm~~t~r. Kandiye sava~lar~~esnas~nda kaybedilen asker say~lar~~ve sarf olunan mühimmat miktarlar~n~~ Hikâyet-i Azimet-i Sefer-i Kandiye isimli eserden
naldetmi~tir. 1656 y~l~na kadar olan olaylar için Katib Çelebi'nin Fezleke
isimli eserinden oldu~u gibi aktarmalar yapt~~~~için Fezleke esasl~~ bir eser
özelli~i ta~~d~~~~söylenebilir.
Fezleke'yle ifadeler birebir ayn~~ olmamakla birlikte ~nuhteva bak~m~ndan ayn~d~r. ifadelerin de~i~ikli~ine ~u örnekler verilebilir":
"...Amasya be~i Ahmed Pa~a yan~nda mevcüd bulunan ve vali-i vilayet-i
Karaman Turak Pa~a..." (3b)
"...Amasya be~i Ahmed Pa~a yan~nda rnevdid bulunanlar ve vali-i Karaman Turak Pa~a..." (F. 239)
"...kapudânl~k ~nans~b~na le~ker-i bahr ü berr sipehsalarl~~~~dahi zamm
ve ilhak buyruldu..." (3b)
"...kapudânl~k mans~b~na salar-~~ le~ker-i ben ü bahri 'ilave k~ld~..." (F.
239)
"...ol mahalde yigirmi~er vuklyye gülle-i huneyn tob ile..." (19a)
"...ol mahalde yigirmi~er vuklyye gelür ehneyn tob ile..." (F. 254) Örnekler ço~alt~labilir.
Kâtib Çelebi, Fezleke, ~stanbul 1287. Ayr~ca bkz. Eyüp Ba~, "Katil) Çelebi (1609-1657)",
Osmanl~, e. 11, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 84. Hüseyin Gazi Yurdayd~ n, "Dü~ünce ve
Bilim Tarihi (1600-1839)", Türkiye Tarihi, Ecl. Sina Ak~in, c. 3, 4. Bask~, ~ stanbul 1995, s. 281282.
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Eserin bir ba~ka kayna~~~olan Kâtib Çelebi, Tuhfetü'l-kibâr fi
adl~~ eserinde de Girit seferlerini konu etmektedir. Bu eserini Girit seferlerinde deniz sava~lar~ nda al~ nan yenilgilerden sonra yap~ lan hatalar~~ belirtmek amac~yla yaz~n~~ ur. Ancak, "Girid ceziresinde nice cenkle~- olub karaya
müte'allik olan ahval bu kitabda yaz~lmama~la Fezleke nam tarihde anlar~~
tafsll üzere beyan eyledik bu ~nahalde ancak derya seferleri zikr
demek suretiyle sadece deniz seferlerini konu etti~ini belirtmektedir.
Levâmiu'n-nürfi Zule~nât-~~Atlas Minor (Atlas Minor Karanl~ldar~nda I~~ k
Par~lular~) isimli 1654 y~l~nda Atlas Minor'dan tercüme etti~i eseri de inceledi~imiz yazma eserde belirtilmektedir17.
"...bu makamda cezire-i mezbüreye müte'allik biki. kelâm ile k~s~n-~~evveli tamam idelüm Kitab-~~ Atlas'da mestür oldu~~~üzere Girid cezire bir
tulanl ceziredir ki ~arkdan garb ile ...""
"...ba~ka ba'z~~ yerleri hali iken ma'~nür k~ld~~ cezirenin bâki ahvali tercüme itdi~imiz Leva~niu'n-nür'da mestürdur bu makamda bu kadar nakli
itmek kifâyet
Ayr~ca yine Tuhfetü'l-kibâr'dan naklen iki kaynak daha zilu-edilmektedir. Bunlar Nücümü'z-zâhire ve Ravzatül-mi'mar'd~r'.
Konu etti~imiz yazma eser müellifinin de Naima Tarihi'nden yararland~~~n~~ ~u ifadeleri aynen kullanmas~ ndan anl~yoruz'.
"...fethine tarih gazam~z müverrih ~arihül-Menarzade bu tarihi yazub
söylemi~lerdir..."
~nceledi~imiz yazma eserin müellifi, Ra~id Tarihi'nden aktarmalar yaparken yine bire bir ifadeler kullanmann~, yeri geldikçe tafsilatl~~ anlaumKatil) Çelebi, Tuhfetia-kibar fi esfaril-bihar,, Istanbul 1329, s. 120.
YAZMA, v. 2411), 242a; Tuhfetül-kibar, s. 134. Ayr~ca Kâtil) Çelebi'nin eserleri hakk~ nda bkz. Mehmed Tahir Bey, Osmanl~~Müellifleri, c. ili, ~stanbul 1965, s. 89; Gürbüz Deniz,
"Katil) Çelebi", Osmanl~, Yeni Türkiye Yay~ nlar~, c. 8, Ankara 1909, s. 128; Bekir Kütükoglu,
Katip Çelebi "Fezlekesi"nin Kaynaklan, ~ stanbul 1974.
Bu kelimenin (Lr-S.L.1 ) ~eklinde yaz~lmas~~ hasebiyle "yeni" olarak okunmas~~ gerekti~i de
dü~ünülebilir. Ancak, "bir iki"nin yanl~~~yaz~ lm~~~~ekli olan "biki" daha akla yak~ n gelmektedir.
~ " YAZMA, v. 241a, 242a, Tuhfetül-kibâr, s. 134, 135.
19 YAZMA, v. 242a, Tuhfetia-kibâr, s. 135.
20 YAZMA, v. 242b, 243a. Tuhfetia-kibar, s. 135, 136. Bu kaynaklar~ n isimlerini Girit'in
~ slâm hakimiveti alt~ ndaki durumunu anlat~ rken ifade etmi~tir.
2 ' YAZMA, V. 351).
Ifi
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lardan baz~~bölümlerde atlamalar yapm~~t~r. Kandiye muhasaras~m anlat~rken sekizinci gününden on yedinci gününe kadar her iki taraftan at~lan
top ve la~~m at~~lar~= kaydedildi~i cümleler atlanm~~ur (Tarih-i Ra~id, s.
176-177). Farkl~~ifadelere örnek verilecek olursa;
"...leyl ü nehar" (161b)
"...merdane hareket eyleyesin deyt~~tahrir olutuna~la ~eb ü rüz serdar-~~
ekrem hasrederi..." (Ra~id 188)
"...Hasan Pa~a ~ehid olub rahmetullah-~~aleyh ve yerine Anatol~~
be~lerbe~isi Kara Mustafa Pa~a yerine mans~b ve münasib göründi..."
(155b)
"...Rumili be~lerbe~isi Hasan Pa~a ~ehid olma~la yerine Anatol~~
be~lerbe~isi Mustafa Pa~a nald ve tahvil ve ..." (Ra~id. 179)
Azf~net-i Sefer-i Kandiye adl~~ eser aras~ndaki
Yine yazmam~zla
farklar da ~u ~ekilde ifade edilebilir:
"...ol hengamda Rumili gazilerinden bir dilaver kal'a alt~nla hiç idüb ve
yeti~üb hendek içinde bir kafilin ba~~n~~kesüb ve k~l~m dahi ma'an alub
sadr-~~a'zama getürdi ve ol kafirin lul~anda ya fettah yaz~ld~~~~bilinüb i~aret-i
fal-~~mübarek ve alamet haber virdi deyü feth nusret delalet idüb ol gaziye
yüz altun virüb ve eyüce bir at irilü akyanlu in'am ü ihsan eyledi ve Kandiye
üzerinde bir t~mar virüb a~alardan old~..." (173a)
"...ol hengamda Rumili gazilerinden bir dilaver yi~it kal'a alt~ndan bir
kafirin ba~~n kesüb ve k~l~m dahi alub sadr-~~a'zam hazrederine getürdü ol
kafirin k~l~c~nda ya fettah yaz~lu bulunub fethe i~aret fal-~~mübarek ve alamet-i hayr deye~~feth ve nusrete delalet idüb ol &raziye yüz altun ve bir t~mar
ihsan eyledi..." (Hikayet. 21a)
"...bu Kanca dahi dedikleri gazi dilaver asl~~Edirneli idi yigirmi dört
seneden serü bayra~~yla e~er idi deli gazi Hüseyin Pa~an~n
sancakdarlarmdan idi çok cengaver pehlivan idi..." (173a)
"...Kanca didikle~-i gazi dilaver asl~~Ayd~nl~~idi yigirmi seneden beri
Kandiye alt~nda i~le~-di ve çok yararl~klar~~var idi ba'dehu ertesi gün
kal'adan iki nefer kefere firar idüb..." (Hikayet. 2 lb)
Görüldü~ü üzere, müellif dönemin mühim kaynaklar~ndan faydalanm~~t~r. Bu kaynaklardan edindi~i bilgileri de~i~tirmeden, ele~tirmeden ve
irdelemeden, ufak yaz~m farkl~l~klar~yla aktararak eserini tesis etmi~tir.
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Sonuç
Bu çal~~mada konu edilen yazma eserin müellifi ve tam olarak yaz~ld~~~~
y~l maalesef tespit edilememi~tir. Eserinde kendisi hakk~nda hiçbir bilgi
vermeyen müellif, hangi görevde oldu~unu, eserini kime ithaf etti~ini veya
niçin bu eseri kaleme ald~~~n~~ belirtmemektedir. Eserini XVIII. yüzy~l~n
sonlar~nda kaleme ald~~~~dü~ünülen müellif, bilhassa yararland~~~~güvenilir
kaynaklardan bilgileri küçük yaz~m farkl~l~klar~yla oldu~u gibi aktarma
yoluna gitmi~, olabildi~ince ayr~ nt~l~~ ~ekilde al~nt~lar yapm~~t~r. Yararland~~~~kaynaklar~~ aç~k bir dille belirtmeyen müellif, hadiselere bizzat ~ahit olan
veya devlet kademesinde bulunduklar~~görevden dolay~~resmi evraka ula~abilen ki~ilerin kaleme ald~ klar~~ tarih eserlerini de~erlendirerek, "oldu~u
gibi aktarma" yoluyla derleme niteli~i ta~~yan bir eser vücuda getirmi~tir.
Yaz~ld~~~~ortam içerisinde toplumsal bir misyon edindi~ini de ifade etmek
yanl~~~olmaz. Bu yüzy~lda müellif, bir yandan uzun süren ve yenilgi ile sonuçlanan sava~lar neticesinde toplumda olu~an umutsuz havay~~ görerek,
atalar~n~n uzun sava~~y~llar~nda yapt~~~~kahramanl~klar~, fedakarl~klar~~anlatarak toplumu haberdar euneyi amaçlam~~ , gündelik hayat içerisindeki
insanlara kahramanl~k ve fedakarl~k duygusunu vermeye çal~~m~~t~r. Yeri
geldikçe canl~~ anlaumlarla bu fetih hadisesini toplum içinde canl~~ tutmaya
çal~~m~~, herkesin okuyabilece~i bir eser ortaya koymu~tur. Di~er yandan
yararland~~~~mühim tarih eserlerinden konuyla ilgilenenleri hem haberdar
etmi~, hem de bu eserlere ula~man~n güçlü~ünü ortadan kald~ rm~~t~r.
Neticede, 245 varaktan olu~an eser, 1645-1669 y~llar~~ aras~n~~kapsayarak, tüm fetih sürecini, adan~n ~ehirlerini, co~rafyas~n~, sosyo-ekonomik
durumunu vb. anlatan derli toplu ve kapsaml~~ birkaç eserden biri olmas~~
özelli~iyle dikkate ~ayand~r.

