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EKOS BARÇKAY'IN ERDEL KRALLI~INA TAY~N~~
HAKKINDA B~R KAÇ VES~ KA
Or. Prof. ~. HAKKI UZUNÇAR~ILI
T. T. K. Üyesi Bal~kesir Mebusu

Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'~~ zaptettikten sonra o tarihte Macarlar~ n Erdel be~i olup Bohemya kral~~ Ferdinand~ n
(~arlken'in karde~i) rakibi bulunan Jan Zapolya (Zapolya Janos)
ismindeki Ban~~ Macar krall~~~ na getirmek istemi~ti. Bu zat
Macarlar~ n eski ve asil bir ailesindendi; bunun k~ rall~~~na Tran
silvanya ve ~arki Macaristan Banlar~~ muvafakat etmi~~olduklar~ndan 936 H. 1530 da Budin'de tahta oturtularak kral ilan
olunmu~tu. Jan Zapolya'n~ n vefat~ndan sonra yani 948 H. 1541 M.
tarihinde, Macaristan Osmanl~lar taraf~ ndan bir eyalet haline konularak Zapolya'n~n o~lu olup henüz pek küçük bulunan Zigsmond,
Erdel 2 krall~~~na nakledilip annesi kendisine naibe tayin edilmi~ti.
Ban islavca bir kelime olup hâkim, bey, serdar, vali, manâlar~ na gelir
( Lehce-i Osman"' ve Biyanki ).
2 Erdel, Karpat ~ubesinden Transilvanya da~lar~ n~ n ~imalinde ve Macaristan ile Eflak aras~ nda yedi ~ehri havi bir eyalet olup ~ark-~~ ~imalisi de da~larla
tahdit edilmi~tir. Lâtincesi Transilvanyad~ r. Buras~ , yüz elli seneyi mütecaviz
bir zamau Osmanl~ lar~ n idaresinde bir krall~ k olarak devam etmi~tir. Erdel,
1699 da akdedilen Karlofça muahedesiyle Avusturyaya terkolundu. Buraya tayin
olunan krallara alt~ n topuzla, sancak, hil'at, sorguç ve Yeniçeri oca~~~taraf~ndan üske~f denilen serpus verilir ve yeni kral~~ makam~ na oturtmak için bir kap~ e~ bas~ , iskemle a~as~~ tayin olunurdu. ( Naima tarihi c. 6, s. 318 ve Silahtar tarihi c. 1, s. 132 ).
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~~te bu tarihten itibaren Erdel veya Transilvanya beylerine Bey
ve K~ral ünvan~~verilmi~~ve Osmanl~~ Devletine senevi bir haraç ve
lüzumu halinde asker vermek suretiyle dahili idarelerinde müstakil olmalar~~ kabul olunmu~tu: Erdel krallar~~ memleket halk~~ taraf~ ndan intihap olunur ve krall~ klar~~ Osmanl~~ Hükümeti taraf~ ndan
tasdik edilirdi.
Her sene Erdel harac~n~~ ~ stanbula getiren Erdel Elçisi huzura
kabul olunup Istanbul'da bulundu~u müddetçe kendisiyle maiyyetine günde (on yedinci as~ r sonlar~ nda) bin akçe ia~e bedeli verilirdi 3.
* *

1068 H. 1657 M. senesinde Devlete kar~~~ba~~kald~ rmak isteyen Eflak ve Bu~dan Voyvodalar~~ azlolunup yerlerine yenileri
tayin edilmi~ti; fakat azlolunan Voyvodalar bu karara muhalefet edip Erdel k~ ral~~ Rakoci [Raköczi] o~luna 4 güvenerek kar~~~
koymak istemi~lerse de K~ r~m Hani taraf~ ndan gönderilen kuvvetlere mukavemet edemediklerinden Erdele kaçm~~lard~. Zaten bunlar~n muhalefetleri Rakoci o~lunun te~vikiyle oldu~undan o hayali
i~leri kar~~m~~~ve uzun zaman devleti i~gal eylemi~tir.
Rakoci o~lu Yorgi veya Corc, Sultan Ibrahim zaman~ ndan
beri Erdel k~ rall~~~ nda bulunmakta idi; kendisine iltica etmi~~
olan Eflak ve Bu~", •dan voyvodalar~ n~~ hükümetin tehdidinden korkarak teslim etmi~~ise de ' kendisi, devlet taraf~ndan Venedik üzerine yap~lacak olan sefere i~tirak etmek istemiverek davete icabet eylememi~, daha do~rusu korkusundan gelmemi~ti.
Rakoci o~lunun emeli büyüktü. Kendisi Leh kral~~ olmak ve
o~lunu da Erdel kral~~ yapmak istiyordu 6. Bunun temini için Isveç
kraliyle Eflak ve Bu~dan'dan yard~ m istemi~ti; Leh kral~~ bunun
halinden ~ikayet etti ve K~ r~m Ham da bunun arzusunu k~ rmak
Nimeti efendi kanunnâmesi s. 63.
Bu isim vesikalarda ve Naimada
= e ile Rakoci diye yaz~ l~ p Hammer
tercümesinde
= ç ile, Silahtar tarihinde ( e I, s 116, 125 ) ve Müneceimba~~ da
c 3 s. 717-729 )
Rakokçi o~lu, Evliya Çelebide Rakofci ve Rakoci
( e. 5, s. 135 ve c. 6, s. 14 ) ~ekillerinde yaz~ lmaktad~ r. Macarca imlas~~ (Râkbezi)
~eklindedir.
5 Naima c. 6, s. 318 ve Silahtar tarihi e. 1, s. 119.
6 Rakoci o~lu bir aral~ k Osmanl~ lar taraf ~ ndan Lehistan~~ tehdide memur
edilmi~ti.
3
4
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için biraz h~rpalad~~ ise de Rakoci o~lu emelinden yaz geçmedi.
Osmanl~~ Hükümeti ~imal hudutlar~nda devam edip gelen kar~~~kl~~~~bertaraf etmek isteyerek Venediklilere kar~~~devam edecek
olan seferi geri b~rak~p daha mühim olan Erdel i~inin hallini muvaf~ k gördü ve 1068 Ramazan 1658 Haziran tarihinde Vezir-i âzam
Köprülü Mehmed pa~a, serdar-~~ ekremlikle o tarafa gönderildi.
Köprülü, Transilvanya'n~n kilidi demek olan Yanova'y~~ zapteyledi ; daha sonra Erdel Belgrad'~~ denilen ve krall~~~n merkezi
olan Varad veya Weissenburg al~nd~ ; bu s~rada Yanova sanca~~n~n Ban~~ yani be~i ve bizim tarihlerin yazd~~~ na göre Rakoci
o~lunun defterdar~~ veya Ba~vekili olan 7 Ekos Barçkay 8 taraf~ndan
bir mektup gelerek bunda Osmanl~~ himâyesini kabul edece~inden
bahs ile orduya gelmesine müsaade olunmas~~ rica ediliyordu; bu
mektuba muvaf~k cevap verildi. Ekos Barçkay bir tak~m Erdel
âyan~~ ile Vezir-i aza= yan~na geldi; kendisine riayet gösterilip
hil'at giydirildi ve Erdel krall~~~= tevcihi için müzakereye giri~ildi.
Köprülü Mehmed Pa~a Erdel meselesini kökünden hemen hal letmek istiyordu; Yanova'n~n zapt~ndan sonra Rakoci'n in Nemçe
hududunda bulundu~u kaleye yürümek üzere idi 9. Anadolu'da
Abaza Hasan Pa~a Isyan edip bir çok Vezir ve Be~lerbe~iler de
kendisine iltihak eylemi~~oldu~undan Anadolu i~i ehemmiyet kesbetmi~~ve bunun üzerine Padi~ah taraf~ndan Sadr- ~~ azam pay~tahta
davet olunmu~tu ; Köprülü yeni Erdel kral~~ ile yap~lmas~~ laz~m
gelen müzakerenin esas~n~~halledüp teferrüat~n~~ ve o taraflar~n muhafazas~ n~~ Budin valisi Kenan Pa~aya havale ile acele Edirneye gelmi~ti w;
Yanova sahras~ndaki ordugâhta bulunan ordu erkan~, ocak a~alar~~
vesair memurlar~n içtimaiyle cereyan eden müzakere ve anla~ma neticesinde Ekos Barçkay'~n krall~~~~müttefikan münasip görülerek kendiBu ~nakalenin sonundaki vesikada Ekos Barçkay'~ n Ba~vekil ve Silahtar
tarihinde ise (e. 1, s. 128 ) Yanova Begi ve Rakoci ogluuun defterdar~~ oldu~u
yaz~ l~ d~ r. Müneccimba~~~da Barçkay Ekos'un Rakoci o~lunun defterdar~~mesabesinde bulundugnuu beyan etmektedir. ( c. 3, s. 719 ).
8 Bu isim Naimada Barcgay Eko~~( c. 6, s. 417 ) Silahtar tarihinde ( e. 1,
s. 128 ) ( parça Yako~~) Müneecimba~~ da Parça Yano~~( e. 3. s. 729 ) vesikada
( Barckay Eko~~) ve hüccette ( Ekake Ekos Berçskay ) ve Barçkay~ n mektubunda
ise ( Ekakeos Bercskay ) suretinde yaz~ lmaktad~ r.
9 Müneccimba~~~c. 3, s. 79.
10 Yeni Erdel kraliyle müzakere 16 Zilhicce 1068 ( 1658 Eylül ) de bitmi~~
ve iki gün sonra da Köprülü yola ç~km~~t~ . ( Silahtar c. 1, s. 141 ).
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sine
giydirilip eline krall~~~ na mahsus alt~ n topuz ve sancak
verilip her sene Erdel krall~~~~harac~~ olarak o tarihe kadar verilen on
be~~bin alt~ na yirmi be~~bin daha ilave ile k~ rk bin alt~ n ve Erdel seferi masraf~~ için de bin kese tazminat verme~i kabul etti ve
bundan ba~ka ~ebe~~(Sebes ) ve Lugo~~( Lugos ) un Osmanl~larda
kalmas~ na_muvafakat eyledi. 1068 Zilhicce 16 ( 15 Eylül 1658 ) 1°.
Abdi Pa~a vekâyinamesiyle Silâhtar tarihi, Osmanl~~ muhasaras~~ ve Budin valisi Kenan Pa~a ile Ekos Barçkay aras~ ndaki müzakerenin be~~madde üzerine cereyan eyledi~-ini yazarlar 12. Birinci
madde Varat kalesinin tahliyesiyle teslimi ve ~ebe~~ve Lugo~~ve
Franç'in tahliyesi olup yeni kral bunlardan Sebe~~ile Lugo~'un
teslimi ile di~erlerinin Erdel'de kalmas~ n~~ temin eylemi~t~ r; ikinci
madde Yanova'n~ n teslimi idi; kral eskiden beri Türklerin elinde
bulunan buray~~ teslime muvafakat etmi~tir. Üçüncü madde Solnuk
sanca~~nda bulunup itaat etmiyen bir k~s~ m halk~n itaatlerinin temini maddesi idi. Dördüncü madde de Rakoci o~lunun ortadan
kald~ r~lmas~na aitti. Son madde ise Erdel seferi münasebetiyle
istenilen tazminat olup kral bunu da kabul etmi~~ve kendisi bir
mikdar asker ve iskemle a~asiyle merkezi olan Erdel Belgrad'~ na
(Varat) a gönderilmi~tir.
K~ral Ekos Barçkay bu mevkide rahat edememi~~ve evvela
rakibi olan Rakoci o~liyla ve daha sonra di~er rakiplerle u~ra~ma~a mecbur olmu~tur. Rakoci o~lu, Nemçe Imparatorunun te~vik ve
yard~miyle faaliyete ba~lam~~~ve bu yüzden Erdel i~i uzam~~t~ r.
Barçkaya yard~ ma, Bosna valili~inden Budin valili~ine naklolunan
Seydi Ahmed Pa~a memur edilmi~tir; bu zat, Rakoci'nin faik kuvvetlerine kar~~~Demirkap~~ ve Kolojvar'da yapt~~~~iki mühim muharebede Rakoci o~luna galebe çalm~~~ve Rakoci o~lu Kolojvar
muharebesinden mecruh olarak kaçm~~t~ r (1070 Ramazan)
Er'1 Bu kaleler hakk~ nda Evliya Çelebide mufassal malümat vard~ r. ( c. 5,
s. 405. c. 6, s. 17. 98 ).
12 Vekayinâme varak 53 ve Silâhtar tarihi c. 1, s. 130.
13 Rakoci, Seydi Ahmed Pa~a ile yapt~~~~Kolojvar muharebesinde ma~lup
ve üç yerinden yaral~~ olarak merkezi olan Varat kalesine kaçt~~ ve 26 Ramazan
1070 tarihinde ölerek cesedi ailesinin medfun bulundu~u yere naklolunurken
Seydi Ahmed Pa~a'n~ n gönderdi~i Sar~~ Hüseyin Pa~a kuvvetleri taraf ~ ndan elde
edilip ordu karargah~ na getirilmi~~ve Seydi Ahmed Pa~a ba~~ n~~ kesip devlet
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del'de bu hadiseler cereyan ederken 1060 Zilkadesinde (1659)
Erdel i~inde parma~~~olan Nemçe ~ mparatorundan elçi gelerek
imparator Rakoci o~lu'nun afvini rica etmi~~ise de kabul edilmemi~~
ve Erdel'e Kaptan-~~derya Köse Ali Pa~a memur edilmi~tir (1070 H.
1660 M.). Ali Pa~a büyük bir himmetle ve k~rk be~~gün muhasaradan sonra Erdel'in merkezi olan Varat (Erdel Belgrad~) kalesini
zapt ile Barçkay'l tekrar k~rall~ k makam~ na oturtmu~tur (1070 Zilhicce 1660 A~ustos).
Ali Pa~a'n~ n avdetini duyan ve Rakoci o~lu'nun müdir-i umuru
bulunup an~ n yani Rakoci o~lunun Seydi Ahmed Pa~a muharebesinde ald~~~~yaradan vefat etmesi üzerine faaliyete geçen Kimni veya
Kimyano~~[kimiânos]14 , Erdel'i Avusturyal~ lara zapetettirmek için otuz
bin kadar kuvvette oraya gelmi~ti, bu zat Erdel'in tan~nm~~~beylerinden oldu~undan halk kendisine itaat etmi~~ve Ekos Barçkay
da bir kaleye çekilmi~ti. Kimyano~, Eko~~Barçkay'l amanla elde
edip öldürmü~~ve Erdeli zapt ile '5 krall~~~ n kendisine verilmesini
istirham yollu serasker Köse Ali Pa~ a'ya mektup göndermi~tri; Ali
Pa~a buna kar~~, o~lunu rehin olarak gönderirse arzusunun kabulüne vesiledir diye cevap yollad~~ ise de bir haber ç~kmam~~t~. Bunun
üzerine Ali Pa~a, Ilkbaharda Erdel'e girip Kimyano~'a tebaiyet
eden ~ehir ve kasabalar~~ zapteylemi~~ve Erdel halk~n~n n~atemedlerinden Apafi Mihal'~~ Erdel'e kral nasbetmi~tir; bu vaziyet üzerine
bir i~~göremiyece~ini anl~ yan Kimyano~, Nemçeye çekilme~e mecbur olmu~tur.
Apafi Mihal, sab~ k kral Barçkay gibi tehlikeli bir vaziyete
dü~ memek için Serdar Ali Pa~a'dan, kendi maiyyetinde bulunmak
merkezine göndermi~tir. ( Müneccimba~~~c. 3, s. 730, 732 ) Evliya Çelebi, Rakocrnin annesinin bulundukn Namin veya Namir kalesinde yaral~~ olarak vefat~ n~~
yazar ise de ( c. 7, s. 421 ) cesedinin elde edilerek ba~~n~ n kesildikine dair bir
~ey söylemez.
14 Bu isim Naimada (e. 6, s. 426 ) Külbano~ , Evliya Çelebide (e. 6, s. 13 )
Kimin Yano~ , Vakayinâme ( varak 62 ) ile Ra~it tarihinde ( c. 1, s. 11 ) de Kimyano~~ve Silöhtar tarihinde ( c. 1, s. 191 ) Kilyano~~diye yaz~ lmaktad~ r. Naiman~ n yazd~ k~ na göre Kimyano~~1067 H. 1657 M. senesinde Rakoci ile beraber K ~ r~ m Hani kuvvetleri taraf~ ndan maklüp edilip Rakoci kaçmaka muvaffak olmu~~
ise de bu, esir dü~mü~~ve sonra Ef tak Voyvodas~~ Civan Bey taraf~ ndan yüz bin
alt~ n fidye-i necat verilecegi vadiyle oradan al~ narak Erdele Rakoci o~ lu'nun
yan~ na kawilm~~t~ .
15 Vakayinâme ( varak 92 ) ve Ra~it c. 1, s. 11, 12.
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üzere bir miktar Türk askeri istemi~~o da bir Be~lerbe~i kumandas~ nda asker b~ rakm~~t~ ; filhakika Kimyano~~k~~tan istifade
ile Erdel üzerine geldi ise de orada b~ rak~lan Türk askeriyle arkadan yeti~ en Serdar kuvvetlerine kar~~~ma~lüp ve maktul oldu
ve 1071 H. 1660 M. senesinde Erdel i~i bu suretle muvakkaten
sona erdi; çünkü Avusturyal~lar buray~~ daima tahrik ettikleri için
bu hal 1073 Ramazan H. 1663 Nisan senesinde Avusturya'ya sefer
ilan edilmesinin ba~l~ ca sebeplerinden birini te~ kil etti
Tarihlerimizden al~ nan Bu k~ sa mütaleadan sonra Erdel kral~~
Rakoçi o~lu'nun isyan~~ ve yerine kral tayin edilen Ekos Barçkay'~ n
krall~~a tayini hakk~ ndaki vesika, muahede ~artlar~~ ve Barçkay'm
ahd~~ mutazamm~ n verdi~i mektup suretlerini a~a~~ya yaz~yorum:
Rakoci oglu'nun isyan~~üzerine yeni Erdel Begi Ekos Barçkay'a hitaben gönderilen ve ata kral~n mal ve e~yalar~ n~n
zapt~n~~mutazammin olan hüküm sureti 17 .
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Haliyâ Erdel hakimi olan (isim yeri aç~ k)" hutimet avak~ bühû
bilhayre hüküm ki:
Bundan akdem Erdel hakimi olup ~syan eyleyen Rakoci o~lu
korkinin Isyan~~ zuhur eylemekle cümle emval ve erzak~~ ve emlak
ve e~yas~~ ve zimemde olan e~yas~~ taraf-~~ miriden ahz ve kabzolunmak bab~ nda ferman-~~ ali sadir olma'g~ n veçh-i me~ruh üzre
emr-i ~erif yaz~ la deyu tezkire verildi ( fi 17 Zilhicce sene 1068).
*

*

*

"Haliya Ban olan Berçkay Ekos cümle ortas~ nda hükümet
16 Bu Erdel i~i hakk~ nda Silâhtar tarihinde mufassal malfunat vard ~ r. Ben
yukar~ ki hulasay~~ Abdurrahman Pa~a'n!~~~ Vekâyinâmesiyle, Silâhtar, Naima ve
Ra~it tariblerinden ald~ m.
17 As",
Defter-i abka~ n ve berevat der rikâb numara 14 ( Divan adas~~ sicillat~~ ) s. 1.
18 Bu aç~ k ismin yeni kral Eko~~Barçkay olduku mal~lmdur.
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verildikte teklif (alt taraf ~~ y~ rt~ k ":
"Hâlen fethi müyesser olan Yanova 2° kalesinin hudut ve sinur
ve reâya ve berüyüs~ na vilâyet-i Erdel'de sakin olanlardan taarruz olunmay~ p ve ol tarafa itaat etmekte sa'yetmiyenler ve ~ebe~~
ve Lugo~~2 ' ve ikisi beyninde olan palanga taraf-~~ Hümayuna, içinde olan top ve cebhanesiyle teslim olunup kadimden muayyen
olan hududuna ve has~l olan mal~ na Erdel taraf~ ndan dahlolunmayup
reayas~~ itaat ittirilme~ e sa'yoluna ve sonlukta (Solnuk)" olan reâyadan Erdel taraf~ na gidenler giru virilüp nizâ olunm ~ya ve her
sene virilegelen Haraç k~ rk bin altun virilüp noksan virilmiye ve
hâla azametlû ve ~evketlû Pâdi~âh~m~z~ n atabe-i aliyyelerine ve
s~ rf sefer-i zafer rehber içün ancak bu sene yaln~z bin kise akçe
virilüp bir akçe noksan (virilmeye) ve evvel ol hazine-i âmireye teslim eyliye ve Rakoci Gorgi [yi] biinâyetillah ele gelme~e sâ'yideler
ve bunlardan birisi tehir olunursa aht ve ~art bozulmu~~olup Isyan itmi~~olalar. Rehin içün kendi taraf ~ndan bir mutemed adam ve
üç milletten üç nefer adam rehine al~ koyup kemal-i itaat ve inkiyat iderler ve Rakoci ve bu maddeler itmam bulunca (buluncaya
kadar) bu üç rehineler Âsitanede olalar.„
Yukar~ ki ~artlar hükümet taraf~ ndan yeni krala teklif edilmi~;
Yanova sahras~ nda yap~ lan müzakerenin sonunda imzalanan hüccet ile bir muahedenâme tanzim edilmi~ tir. Muahedeyi havi hüccetin sureti aynen ~öyledir:

Bunun ne oldu~u as~ l metinden anla~~ lmaktad~ r. Metne göre bu kay ~ d,
yeni krala hükümet taraf ~ ndan vaki teklif olup Eko~~Barçkay bunlar ~~ kabul
eylemi~tir.
20 Osmanl~ lar zaman~ nda Teme~ var eyaletinde bir liva merkezi idi) bir aral~ k Erdel krallar' taraf ~ ndan zaptolnnmu~tu. Köprülü Mehmed Pa~ a istirdat eyledi. Erdelin merkezi olan Varat veya Gros Varadin'in cenubunda ve Tunan ~ n
ayaklar~ ndan birinin üzerindedir.
n ayaklar~ ndan Temes
21 Lugo~~(Lugos ) Te~ne~ var~ n ~ark~ nda ve Tunan ~
suyunun menba~~ taraf ~ ndadlr.
~ri
22 Solnuk ( Szolnok ) Macaristanda Tays veya Tayse nehri üzerinde ve E
ri
eyaletinin
bir
sanzda
E~
yahut Erlav ile Sekedin aras~ ndad~ r; eski te~kilât ~ m~
19

cak merkezi idi.
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Hazihi mezkûre fi fasliha
sûretün menkule an asliha
Harrerehül abdülfakir ileyhi sübhanehû Ahmed
ibni mahmud-ül-kaz~~ bi orduy-~~ hümâyun afâ anhümâ
Hâdim-i ~ert
[ Mühür ]

Muhammed Ahmed

1 — Elhamdülillâhillezi fetehal k~ lâ ve sahharelbilad ve eskene fih-el-müminin-el-müvahhidin

EKOS BARÇKAY'IN ERDEL KRALLI~INA TAY~N~~

371

2 — Minelibad ve ahrece minhellezin zalemü velleztne tegav
filbilad fekeferü
— Bi enumillâhi feeksirû fih-el-fesad vessalâtü al â nebiyyihi
muhammedün sahibilbürhan
4 — -el-kat~~ ve alâ âlihi ve eshabihillezin celâ süyü'fehüm
kelberk~llâmi
5 — Padi~ah-~~ islam ve sehin~ah-~~ zafer Main Sultanülberreyn ve
hakanülbahreyn.
6 — Hadimilharemeyni~~erifeyn Essultan ibnissultan essultan
Mehemmed Han
7 — Ibnüssultan ~brahim Han Ibnüssultan Ahmed Han Halledallahü hilafetehû ila
8 — Yevmilmizan hazretlerinin taraf-~~ bahirü~~ereflerinden bin
altm~~~sekiz senesinde
9 — Vaki Erdel seferine serdar tayin buyrulan Vezir-i âzam mü~ir-i efham Naz~m-~~menâzimilümem
10 — ~zzetlû ve saadetlû Mehmed Pa~a hazretlerinin avni rabbâni
ve nusrat-~~ samedâni bine fetih
11 — Eyledikleri Yanova kalesi sahras~nda sulh-~~ âtiyülbeyana
müttefikin olup
12 — Zeyl-i kitabta mastürülesami olan vüzera-y~~ izam ve ümera-y~~ kiram ve mirimiran
13 — Ve Yeniçeri oca~~~ve a~alar~~ ve alt~~ bölük halk~~ ve a~alar~~ vesair erkan-~~
14 — devlet ve ayan-~~ saltanat mahzarlar~ nda akdolunan meclis-i
~er'i ~erif-i vacibüttazim
15 — Vette~ rifte vilayet-i Erdelde vaki milel-i selâsenin vükelas~~
iltimaslar~~
16 — Ve ukalâ-y~~ askerin ittifaklar~~ ile Rakoci Gorgi yerine vilâyet-i merkumede
17 — Hâkim nasbolunan Ekakeos Berçskay nam Ban meclis-i
mezburda
18 — Haz~ r oldu~u halde bu veçhile takrir-i kelâm ve arz-~~ meram eyledi ki sab~ ka.
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19 — Erdel hâkimi olan mezbur Rakoci Gorgi velinimetine küfran ve Isyan
20 — Üzre olmak ile azI ve ref'olunup saadetlû ve azemetlû Pâdi~âh-~~
21 — Alempenah hazretlerinin taraf-~~ ~eriflerinden bu kullar~~ hâkim nasp ve tayin
22 — Olunma~la taahhüt ve iltizam eyledim ki hâlâ vezir-i mü~arünileyh
23 — Fetheyledikleri Yanova kalesinden mâada ~ebe~~ve Lugo~~
nam kalelerin
24 — Dahi miftahlar~ n~~ teslim idüp ve zikrolunan kaleler mabeyninde ihdas
25 — Olunan palankalar ve köyler dahi zikrolunan ~ebe~~ve Lugo~~kalelerine
26 — ilhak olunup sinur ve hudud~ na bâdelyem taraf~ m~zdan bir
veçhile
27 — Taarruz ve müdahale olunmamak üzre ve dahi bu sene-i
mübarekede vaki
28 — Olan Erdel seferi mühimmat~~ içün taraf-~~ saltanat-~~ aliyyeden
29 — Harç ve sarfolunan hazine mükabelesinde bin kise akçeyi
30 — Ancak bu senede hazine-i âmireye teslim itmek üzre ve
dahi vilâyet-i
31 — Erdel harac~~ içün beher sene k~ rk bin alt~ n~~ edâ ve teslim
32 — Eylemek üzre ve dahi sâlifülbeyan olan kale ve palankalardan
33 — Mürûr ve ub~lr iden ebnâ-i sebil ve taife-i tüccar ve sair sevakin-i kurâ
34 — Ve palankalara taraf ~m~zdan bir tarikle ihanet ve h~yanet
olunmamak üzre
35 — Ve dahi merhum ve ma~fürünleh sultan Süleyman Han
Hazretlerinin ahid nâme-i
36 — Hümâyunlar~ nda vaki olan hudut ve s~ nurdan inhiraf ve
tecavüz olunmamak üzre
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37 — Hazret-i Isa alâ nebiyyina ve aleyhisselam hazretlerinin
~eriat-~~ ~erifleri
38 — Muktezas~ nca iman-~~ g-alâz ve ~edad eyleyüp hükümet-i
mezbüreyi
39 — (~ür)f~t-~~ merkume ile kabul eyledim deyu tav'an ikrar eyledikte hâkimi mezburenin!
40 — Minval-~~ muharrer üzre iltizam ve deruhtesin zeyl-i kitapta
masturülesami
41 — Olan uzamâ-y~~ devlet ve kübera-y~~ saltanat ittifaklar~~ ile
42 — Vezir-i mü~arünileyl~~ hazretleri dahi tasdik buyurduklar ~ nda mâhüvelvaki
43 — Ketbolundu. Cerâ zalike ve harrere fi evas~ t-~~ ~ehr-i Zilhiccetü~~erife
44 — Lisenete semâne ve sittine ve elf min hicrihi men lehülizzi ve~~eref.
~iihüdülhal

Süleyman Pa~ a Elvezir Vali-i Rumeli
hâlâ

Mehmed Pa~a Elvezir
Vali-i Ba~dad sab~ ka

Kenan Pa~a Elvezir
Vali-i Büdün hala

Ahmed Pa~a Elvezir
Vali-i Karaman hala

~ brahim Pa~a defterdar-~~ ~~ kk~~ evvel hala

Mehmed Efendi Reisülküttab hala

Ali Pa~a Mirimiran-~~
Teme~var hala

Hüseyin Pa~a
Mirimiran-~~ E~re
hala

Mustafa Pa~a
Mirimiran-~~
Kastamonu

Can Arslan Pa~a
Mirimiran-~~ Silistre

Mustafa Pa~a Mirimiran-~~ Teme~var
sab~ ka

Mustafa A~a-i
Yeniçeriyan-~~
dergah-1 Ali

Ahmed Efendi Kâtib-i Yeniçeriy an
hala

Süleyman A~a Kethüda-i Yeniçeriyan
hala'

Hasan A~a ser
Za~arciyan

Mehmed A~a
Sersamsonciyan

Süleyman A~a
Serhasekiyan

Ömer A~a Haseki
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Süleyman A~a
Serçavu~an-~~ ocak

Hüseyin A~a
IVIuhz~ r-~~ ocak

Mehmed A~a
Kethüda yeri

Mustafa A~a
Orta çavu~u

Mehmed A~a
küçük çavu~~

Mehmed Efendi
l~nâm-~~ ocak

Ali A~a ba~~
Yayaba~~~

Osman A~a ba~~
Bölükba~~~

Mehmed A~a ikinci
Bölükba~~~

Mehmed A~a
Sakaba~~~

Mustafa A~a-i
Sipahiyan

Cafer A~a-i
Silâhdaran

Ali A~a-i Ulüfeciyân-~~ Yemin

Zülfikar A~a-i Ulüfeciyân-~~ Yesar

Ali A~a-i Gurabâ-i
Yemin

Mehmed A~a-i
Gurabâ-i Yesar

Mehmed Efendi
Sancaktar

Mehmed A~a Kethüda-i Sadr-~~ azam

Velihan Efendi
Tezkireci-i evvel

Süleyman Efendi
Tezkireci-i sâni

Molla Ahmed Efendi
Elmektubi

Hasan Pa~azade
Hüseyin Bey
Ettevkii

~aban A~a Serçavu~an-~~ dergüh-~~ âli

Mehmed A~a Sercebeciyün-~~ dergüh-~~
âli

Mehmed Efendi
Muhasebe-i evvel

Ali Efendi
mevkufâti

Mustafa Efendi
Mukabele-i süvari

**
Bundan sonra Ekos Barçkay'~ n, tertip edilen huccet ve ~artnâmeyi kabul edip buna tamamen riayet edece~ine dair vermi~~
oldu~ u teminat mektubu geliyor; o da aynen ~öyledir:
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1 — Biz Ekakeos Bercskay ~evketlû' ve azametlû ve kudretlû
pâdi~âh-~~ âlempenah hazretlerinin
2 — Sadr-~ azam ve Serdar-~~ekrem hazretleri olan izzetlû saâdetlû
ve MI himmetlû Mehmed Pa~a
3 — Hazretlerinin huzur-~~ âlilerine Erdel memlektinde sakin
olan üç tâifenin
4 — Elçileri ile maan geldi~imizde ve Erdel memleketinin nice
maslahatlar~ n~~ görmek üzere iken
5 — Saâdetlû ve mürüvvetlû Sadr-~azam hazretleri bu kullar~na
~evketlû azametlû padi~ah-~~
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6 — ~ slam hazretlerinin izn-i ~erifleri ile Erdel hükümetini ihsan
idüp bu kullarm~ n
7 — Murad~~ de~il iken ve kabul itmez iken ~evketlû ve azametlü padihah efendim hazretlerinin
8 — Hizmet-i aliyyelerinden ve saadetlû Sadr-~~ azam hazretlerinin
ferman-~~ alilerinden rücü
9 — ~ tmemek içün Erdel hükümetin kabul idüp i~bu ~artlar
üzre yemin iderim ki benim
10 — Do~ru dinim hakkiçün ve Allahü teâlân ~ n birli~içün ve
Hazret-i ~ sa ve ruhülkudüs
11 — Hakkiçün mademki Erdel hükümetinde im ~evketlû ve azametlü ve kudretlû padi~ah-~~ islam hazretlerinin
12 — Do~ru kulu olup sadakat ve istikamet üzre hizmet eyleyim ve Âsitane-i devlet
13 — Medardan bize her ne ki ferman olunur ise kadir oldu~um
mertebe sadakat ve istikamet
14 — Üzre yerine getürme~e sâ'y ve dikkat eyleyeyim ve ~imdiki halde sair erdel memleketinin
15 — Elçileri ile maan izzetlû ve saadtlû Sadr-~~ azam haretlerinin
huzur-~~ alilerine
16 — Erdel memleketi içün vesair her ne ahval ki söyle~ildi ise
yerine getürme~e sâ'y iderim.
17 — Ve her ne ki virme~e sa'yetmi~~isek cümlesini edâ itme~e
~art iderüz ve dahi ~art ideriz ki
18 — Gorgi Rakoci ile ne gizlü ve ne a~ikare dostluk itmeyüp
anunla asla bir muamelemiz
19 — Olmaya belki an~~ dü~ man bilüp zikrolunan Gorgi Rakociyi iki voyvodalar ile 23
20 — Bile ele getürme~e sâ'y ideyüz ve elimize girerler ise Âsitane-i saadete irsal
21 — ~ deyüz ve bu cümle ~art eyledü~ümüze muhalefet ider isem
~evketlü ve azametlü
22 — Padi~ ah-~~ âlempenah hazretlerinin as~si olmu~~oluruz ve
23 ~ ki voyvodadan maksat devlete kar ~~~isyan ederek Rakoci ile birlikte
hareket eden di~er Eflak ve Bu~dan voyvodalar~ d~ r.
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Erdel K ~ rallikintn aus'a teveiht hakk ~ m-1s Sadrtâzam~ n telhisi

Belleten C. Vi!
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cemii asker-i
23 — islam~ n dü~man~~ olmu~~oluruz ve Allahü Tel
bize

377

hazretleri

24 — Kariyn olsun. Tahriren fi 16 ~ehr-i Zilhiccet -ü~-~erife sene
semâne ve sittine ve elf.
Ekos Barçkay'~ n bu teahhüdnâmesi ve sulh ~artlar~ n~~ kabul
eylemesi üzerine Erdel krall~~~ n~ n kendisine tevcihi hakk~ nda Sadr-~~
azam taraf~ ndan Pâdi~âha bir telhis arzedilmi~~ve dördüncü sultan Mehmed de taahhüd etti~i ~artlar dahilinde k~ rall~~~n~~ kabulve tasvib eylemi~ tir. Bu hususa dair Sadr-~~ azam~ n telhisi ve hatt-~~
hümayunu aynen ~öyledir:
Hatt-~~hümciyurz:
j.D.;1

(—)%.5

L.L))

y.":91

L

4kL..1

51—J
j
J 'L-Ç-t ,5L._;"

Hatt-~~ hümayun:
Erdel hükümetini müteahhit oldu~u Emre verdim.

Arz--t bende-i himikdar budur ki,
sevketlâ ve kerametlâ mehabetlâ Pâdisâh~m
hâliyâ hükâmet-i Erdelin Basvekili ve Ban~~ olan Bar çkay Ekos kollar~na her sene k~ rk bin altun haraç virmek ii~re dest-i hatt-~~
[hatt-~~ desti] ile ya~up miiteahhit oldu~u sürât ve uhüd ile sadaka
ve inayet buyurulmak bab~nda,
Emrü ferman sevketlâ ve a~ametlâ padisah~m~nd~r 24
Bu vesikalar~ n kaydolundu~u defter, ordunun seferde bulunmas~~ hasebiyle rikâb-~~ Hümayunda tutulan defter olup asl~ ndan
buraya nakledilmi~ tir. Tabii' en sonundaki telhis, padi~aha arzedilen telhisin bu rikâp defterine kaydedilmi~~suretidir.
24 Bu vesikalar~ n hepsi Ba~vekâlet ar~ivi Divan odas~~ defterleri aras~ ndaki
14 numaral~~ ( defter-i ahkâm ve berevat der rikâb ) isimli defterden al ~ nm~~t~ r.
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