MAYSOR SULTAN! T~PU ~LE OSMANLI PADI~AHLARINDAN I. ABDOLHAM~ D VE Il!. SEL~M
ARASINDAK~~MEKTUPLA~MA
H~KMET BAYUR
Tipu Sultan'~n genel tarih bak~m~ ndan önemi:

Bu önem iki yönden ileri gelmektedir:
Tipu, Bat~~ Avrupa'ya elçiler gönderip büyük denizci devletler aras~ nda bir mevki edinmeye çal~~an ilk Hindistan hükümdar~d~ r.
Ünlü Frans~ z generali Napole on Bonapa r t 1798-99h
y~llar~ nda M~s~r ve Palestin'e sefer yapt~~~~vakit Frans~ z i~iikii~neti'nce kendisine verilen yönergelerin ba~l~calar~ndan biri Hindistan'a gitmek, orada Tipu Sulta n'la birle~mek ve Hindistan'da,
Do~u'da ~ ngiliz egemenli~ini y~kmakt~.
Bilindi~i gibi türlü sebepler dolay~ siyle Napoleon bu i~i
aramaz
ve arada Tipu yanar.
ba~
A~a~~ da görülecek belgeler bu olaylar zincirinin baz~~ safhalar~n~~ ayd~ nlatacakt~ r.
Tipu'nun soyu hakk~nda bir özet:

Tipu Sulta n'~ n babas~~ Haydar Ali,Maysor devletini ele
geçirdikten sonra astl bir soydan oldu~unu isbat için kendisine
bir türlü kütük düzenlettirmi~tir. Buna göre soyu Mekke'nin
"Kureys„ oyma~~ndand~r ve Hasan ad~ n~~ ta~~yan be~inci göbekten bir atas~~ Ba~dat'tan Hindistan'a Ecmir'e gelmi~tir. Daha
yak~ n ve müsbet bilgilere göre Haydar Ali'nin babas~~ Feth Muhammed, Gurkanl~~ (Timur o~lu) pâdi~ah Nasir üddin Muha mm ed ~ ah devrinde (1719-1748) Dekken'de onun beylerinden
Dergâh Kulu Han'~ n yan~ nda asker! hizmette bulunmu~~ve
Arkot (Do~u Dekken) nevab~~ S aâd et ull a h Ha n'a kar~~~
yap~ lan bir vuru~mada ölünce o~ullar~~ Maysor devletinde Bangalor'a s~~~ nm~~lard~ r.
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Bunlardan biri olan Haydar Ali, Gurkanl~~ devletine kâh
kâh sözde ba~~ml~~olan Maysor Hindu devletinin hizmetinde
bulunur, askeri ba~ar~lar~~ ve bir tak~m iç siyasal oyunlar sayesinde orada ba~komutanl~~a yükselir, sonra "dalavay„ yani ba~bakan s~ fatiyle Hindu R ac a'y~~bir kukla durumuna sokar ve
fi'len hükümdar olur (1761). O, 1782'de öldükten sonra o~lu
Tipu yerine geçer ve resmen Sultan ünvan~n~~ al~p kendini ba~~ms~z hükümdar ilan eder.
Haydar A ii, Maysor devletini çok büyütmü~~ve güçlüle~tirmi~ti. Fransa, 1774 'de Ingiltere'ye kar~~~ayaklanm~~~olan Amerika
sömürgelerine (bugünkü Amerika Birle~ik Devletleri) 1778'den itibaren resmen yard~ m etmiye, yani Ingiltere'ye kar~~~sava~maya
ba~lay~ nca Hindistan'a ünlü amirallardan Suffren'in komutas~nda
bir donanma ve bir askeri birlik gönderir ve 1782 'den itibaren
Haydar Ali ile birlikte Ingilizleri çok s~k~~t~r~r. Bu yard~m gelmeden önce de Haydar Ali, 1780 Temmuzundan beri, sava~~halinde
bulundu~u Ingiliflere kar~~~önemli ba~ar~lar sa~lam~~t~.
Haydar Ali 1782 sonlar~nda ölür ve yerine o~lu Feth Ali
(Tipu) geçer
Tipu Sulta~nn saltanat devri hakk~nda özet:

Tipu, Ingiliz'lerle sava~a devam edersede 1783 Haziran~nda Versay (Versailles)'da Ingiltere ile Fransa aras~nda bar~~~
yap~ld~ktan sonra o, yaln~z kal~ r ve kendisi üstün durumda olarak
Ingilizlerle bar~~~yapar (Mangalor 2 antla~mas~ -Mart 1784). Esasen
kendisiyle birlikte Ingiliz'lere kar~~~sava~an Maratalar da onlarla
bar~~~yapm~~~bulunuyorlard~ . Bu son yön üzerinde ilerde ayr~ca
durulacakt~r.
Bundan sonra T ipu 1786 ba~lar~nda Haydarabad nizam~~
ve Puna'daki merkez Marata devletiyle sava~a tutu~ur ve pek
kesin vuru~malar olmadan 1787 'de bar~~~yapar.
Tipu ad~ n~ n anlam~~ üzerinde pek çok tart~~~ lm~~, fakat bu yön belirsiz
kalm~~t~ r; bunun Karmati dilinde kaplan demek oldu~ u iddias~~ da yanl~~t~ r.
Tipu ad~~ ona 1142 Hicri. y~ l~ nda Arkoeta öln~ti~~olan ve evliyadan say~ lan Tipu
Mestan Evliya dolay~ siyle verilmi~tir. Onun anas~~gebe iken bu evliyan~ n
türbesini ziyaret etmi~tir.
2 Dekken'ia Bat~~ k~ y~ s~nda liman.
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1786 'da Tipu'nun elçileri Osmanl~~ ülkesine gelirler ve
a~a~~da an~lacak olan mektuplar~~getirir ve görü~melerde bulunurlar.
1787-88'de Tipu Sultan, Fransa'ya elçiler yollar; bunlar çok iyi kabul edilirlerse de Tipu'nun I. Abdülhami d'e gönderdi~i mektupta aç~klad~~~~ümitler gerçekle~mez. O s~rada Fransa çok a~~ r mali buhranlar içinde k~vranmaktad~r ve 1789'da patl~yacak olan büyük devrim pek yakla~m~~t~r. Bu yüzden Frans~z
hükümetinin ~ngiliz'lerle sava~mas~~ ihtimali yoktu. Esasen bu hükümetin Tipu'nun iste~i üzerine sava~~açmas~~ beklenilemezdi. O,
ancak kendi menfaatleri gerekirse böyle bir i~e giri~ir ve o vakit
Maysor sultan~n~~ da ona sürüklemiye çal~~~rd~ . Bu gibi dü~ünceler
dolay~siyle Frans~ z devlet adamlar~~ Tipu'nun elçilerine ilerisi için
ümit verici bir dil kullanmakla yetinir ve onlar~~ Hindistan'a geri
gönderirler.
Ancak bu elçilerin Paris'e gidi~i Tipu'nun akibetini tesbit
edecektir. O s~rada Hindistan'~n ~ ngiliz elindeki k~s~mlar~n~ n genel
valisi bulunan L or d K o rn vallis Tipu'yu ezme~e karar verir
ve onunla sava~~ç~ karabilmek için imkanlar haz~ rlam~ya ve bahaneler ihdas etmeye koyulur. Genel valinin dü~üncesi ~u idi: E~er
Ingiltere Tipu ile sava~a tutulursa Fransa bu i~e kar~~maz, fakat
bir ~ngiliz - Frans~z sava~~~ ç~ karsa Tipu behemehal Ingiliz'lere sald~r~r, dolay~siyle onu önceden ezmek gerekir.
O devirde ~ngiltere hükümeti Hindistan'da sava~~ aç~lmas~na
kar~~n oldu~undan genel vali, kendisini T ipu taraf ~ ndan savgal
durumda bir sava~a sürüklenmi~~göstermek için tertipler haz~rlam~ya koyulur.
Haydarabad Nizam~ , Tipu'ya kendi hanedan~ndan bir k~z vermiye raz~~ olmam~~~ve bu yüzden arada so~ukluk ç~km~~t~. Genel
vali bundan faydalanarak Nizamsla anla~~r ve onu Tipu ile sava~t~rmak ve anla~ma gere~ince onun yard~ m~na gitmek suretiyle
Maysor sultan~ na kar~~~bir sava~~açmak imkan~ n~~haz~rlar.
Ancak 1790 y~l~ nda T i p u, bu gibi tertiplere lüzüm kalmadan ingilizgere bir sava~~f ~ rsat~~ verir; onlar~n ba~da~~~~~olan
Travankor (Dekken'in Güney - Bat~~ k~y~s~nda) racas~ na çatar ve
arada sava~~ç~kar.
~lk sava~~y~l~ nda Tipu üstün bir durumda sava~~ r.
O s~ ralarda Fransa'da büyük devrim ba~lam~~t~. Dolay~ siyle
Tipu, Frans~z Hindistan~'n~ n ba~kenti olan Pondi~eri'ye gelip ken-
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disine 6000 Frans~ z askeri ile yard~ m edildi~i takdirde onlar~ n,
ta~~ t dahil, bütün masraflar ~ n~~ üzerine almay~ , Hindistan'daki Ingiliz egemenli~ini sona erdirmeyi ve bu devletten alaca~~~yerleri
Frans~ zlara vermeyi önerince ülkesi ihtilal içinde bulunan Frans~ z
hükümeti bunu kabul etmez.
Az da olsa Haydaraibad Nizamiyle Maratalardan yard~ m gören ~ ngilizler 1791 y~ l~ nda Tipu 'yu yenerler ve o 33 milyon rupi
(3.300.000 alt~ n ~ ngiliz liras~ ) ödeyerek ve ülkesinin yar~ s~ n~~ b~ rakarak bar~~~yapmak zorunda kal ~ r (Seringapatam antla~mas~~
1792).
f) 1793 'de ~ ngiltere ile Fransa Cumhuriyeti aras~ nda sava~~
ba~lar, ~ ngilizler de Pondi~ eri'yi ve Hindistan'daki birçok Frans~ z
ülkesini al~ rlar. Oralardan kaçan baz~~ Frans~ zlar Tipu'nun yan~ na
s~~~ n~ r ve onu yeniden ingilizlerle sava~maya k~~k~ rt~ rlar. Tipu
bu münasebetle o s~ rada bir Frans~ z sömürgesi olan ~l dö Frans
veya Moris (~ le de France veya Maurice) adas~ na elçiler gönderip
yard~ m ister (1797 - 98).
1798 yaz~ nda Frans~ z generali Napoleo n Bonapar t M~s~ r'~~ k~smen alm~~~ve Palestin'e girmi~ ti. O, kendisine verilen
yönergelere göre Hindistan'a gidip T ipu ile birle~mek çarelerini
aramak ve bunu yapmazsa Istanbul'a sald~ rmakla görevlendirilmi~ti. Frans~ z hükümeti de ~l dö Frans adas~ n~ n valisine, elindeki
bütün sava~~gemilerini ve vas~ talar~ n~~ kullan~ p N apol eon B on apar t'a denizden Hindistan yolunu açmaya çal~~mas~~ buyru~unu
göndermi~ti.
Vali bu buyru~u ald~~~~ s~ rada T i p u'nun elçileri adada idiler;
o derhal bir bildiri ç~ kart~ p Sultan'~ n yard~ m~ na gitmek üzere gönüllü toplanaca~~ n~~ ilan eder. Böylelikle bir tak~ m Frans~ z Tip u'nun elçileriyle Seringapatam'a giderler.
Hiç denecek kadar az olan bu yard ~ m o vak~ tki Ingiliz genel
valisi L o r d Mor nin gto n° taraf ~ ndan T i p u'ya kar~~~son ve
kesin sefer in aç~ lmas~ na sebep ve vesile te~ kil edecektir. Napoleon
Bonapart'~ n Tipu'ya gönderdi~i mektuplar~ n topu ise denizlere
egemen olan Ingilizlerin eline dü~mekteydi.
Earl of Mornington: en çok daha sonraki Marquess WellesI e y iinyaniyle ünlüdür. Napoleo n'u Waterlo'da yenen Duke of Welli nk t o u'un akabeyidir.
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g) Londra hükümeti o s~ rada Hindistan'da bir sava~~ç~ kmas~ n~~
istemiyordu; hatt ~~ Tipu 'yu uslu durmaya sevketmek için Osmanl~~
padi~ah~~ III. Sultan Selim 'den ona bir mektup göndertmi~ti.
Tipu bu mektuba görünü~te uygun fakat gerçekten aksi bir kar~~l~ k verir.
Tipu'ya kar~~~askeri hareketlere ba~~ubat 1799'da
larlar; 4 May~sta onun ba~kenti Seringapatam bir sald~ r~~ ile al~ n~ r
ve o vuru~ma s~ ras~ nda ölür.
Tipu'nun mektuplar~~
T ipu Sultan '~ n a~a~~ da görece~imiz mektuplar~~ ve ona verilen kar~il~ klar iki grup halindedir.
BirLci grup, I. A b d ülhamid zaman ~ na ait olup T ip u 'nun
en parlak devrine rastlar. O 1784'de, ingilizlerle Mangalor antla~mas~'n~~ imzalam~~t~ r ve Dekken'in en güçlü hükümdar~~ say~lmaktad~ r (Bk. yukarda Tipu'ya ait olan özetin "a„ "b„ ve "c„ f ~ kralar~~ na).
Bu grup, suretleri Osmanl~~ Evrak Hazinesi'ndeki (~imdi Ba~bakanl~ k ar~ ivi) 9 say~ l~~ Nâme defteri'nde bulunan 5 belgeden
ibarettir.
Ikinci grup ~ stauburdaki ~ ngiliz elçili~inin iste~i üzerine
III. Sultan S eli m'in T ipu Sul ta n'a yazd~~~~mektup ve
onun derkenarlar~ ndan ibarettir (Bk. Tipu'ya ait özetteki "g„
f~ kras~ na). Tipu'nun bu mektuba verdi~i kar~~l~ k Name defteri'nde
yoktur. Onun ana çizgileri M ar t i n'in "Wellesley's Despatches„
adl~~ eserinden ç~ kar~ lm~~t~ r.
I. Tipu Sultan'a I. Abdülhamid aras~ ndaki
mektupla~ma
Az önce dedi~imiz gibi 9 say~ l~~ Name defteri'nde bu gruba
dahil 5 belge vard~ r; bunlar~~ a~a~~da anaca~~z
1. Elçilerin daha Hindistan'da iken Basra veya Cidde
yolu ile geleceklerini bildirmek için padi~aha gönderdikleri arzada~t (dilekçe).
2 Tipu Sultan'~ n I. A bdülhamid'e mektubu
T i p u'nun Osmanl~~ sadr-~~ azam~ na mektubu
Istanbul'daki ~ ngiliz elçli~inin Tipu hakk~ n c"a bir takriri
Pidi~a1~ m Tipu'ya kar~~ l~~~.
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Tipu Sultan'~ n kendi elçilerine verdi~i yönerge e

Albay W. Kirkpatrick'in "Select le/ters of TippooSultan„ adl~~ eserinde (Londra 1811), s. 265'de (233 say~ l~~ mektuk), Tipu'nun 1 Mart 1786 tarihinde henüz Hindistan'da bulunan
elçilerine gönderdi~i bir yönergenin sureti bulunmaktad~ r. Bunun
geni~~bir özetini a~a~~ya koyduk:
Tipu elçilerinin bir mektubuna kar~~ l~ k olarak diyor ki:
Cidde' ye gitmek için mevsimin geçmi~~bulundu~unu, fakat henüz
Basra ve Maskat'a gitmenin mümkün oldu~unu yaz~ yorsunuz . . .
Uygun olan~~ Basra'ya, oradan Ba~dad'a ve oradan da Istanbul'a
gitmenizdir„. Bundan sonra Tipu Sultan elçilerine ~ u yönergeIeri
vermektedir : Basra liman~'m icare ile almak iste~indeyiz. Dolay~siyle oraya gidi~iniz bizi bir kaç sebepten memnun eder. Buna
göre bu limana gider, ona ait her türlü incelemede bulunur ve
yan~ n~ zdaki e~yay~~ oraya koyars~ n~ z. Oradan do~ruca Necef-i Esref'e
gider ve oradaki Kutsal merkad'~ n (Dördüncü Halife Ali'nin türbesi)
türbedarlar~ na en derin sayg~ lar~~ sunar ve onlardan sorars~ n~ z ki
e~er oraya F~rat ~ rmag~'ndan su getirmek için bir su yolu yap~ lmas~ n~~ ho~~görürlerse gelecek y~ l onun yap~ lmas~~ için gereken
adam ve paray~~ yollar~z. Onlar~ n kar~~ l~~~ n~~ ayr~ nt~ l ~~ olarak bize
bildirirsiniz .
Bu yönerge bize iki ~ey ö~retmektedir :
Birincisi Tipu Sultan'~ n Basra liman~'m icare ile elde etmek
istedi~idir. Burada icardan maksat a~a~~ da görülece~i gibi Basra'ya kendisinin vali, komutan ve asker göndermesi, oran~ n vergilerini toplamak ve oray~~ yöneltmek ve savunmak i~lerini bu suretle
üzerine almas~~ ve bu gibi i~lerin masraflar~~ ç~ kt~ ktan sonra vergilerden artan paray~~ veya önceden kararla~t~ r~ lacak bir türlü harac~~
Osmanl~~ hazinesine teslim etmesidir.
Tipu'nun ikinci iste~i Irak'taki Caferiler'i, yani Siller'i, kazanmakt~ r. F~ rat'tan Necef'e bir su yolu yapt~ rmaya kalk~~mas~~ bunu
gösterir. Bu istek Basra liman~ n~~ elde etmek iste~iyle birle~tirilince
onun Irak'a göz dikti~ine hükmetmek gerektir.
Basra'ya kar~~ l~ k Tipu ilerde görülece~i gibi, ayn~~ ~artlar
alt~ nda Osmanl~ ya Dekken'in Güney-Bat~~ k~ y~s~ nda bulunan Mangalor liman~'m verme~i önerecektir. Ancak bu iki liman~ n önemi
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aras~ nda bir münasebet bulunmad~~~~gibi oras~~ tecim vesair bak~ mlardan Osmanl~ y~~ hiç ilgilendirmemektedir.
Tipu'nun sözü geçen önerge mektubundan anla~~ld~~~na
göre elçiler 1 Mart 1876 'da henüz Hindistan'da imi~ler. Cevdet
tarihrne göre de (C. III, s. 270, 1309 bas~ m~) 26 A~ustos 1786'da
Basra' ya varacaklard~ r. Bu seyahat ise tabii ~artlar alt~ nda 62-82
günde yap~ lmaktad~ r (Bk. ayn~~eser, ~. 284'de Hint elçilerinin Ifadesine). Bunlardan elçilerin Haziran 1786 içinde yola ç~km~~~olduklar~ na hükmedilebilir.
Elçiler Basra' ya yedi gemi ve ola~anüstü zenginlikte pek
bol arma~anlarla gelirler; yanlar~ nda pek çok da adam vard ~ r.
Yaln~z 300 ki~ i ile Istanbul'a gitmelerine izin verilir.
Bunlar Basra'ya vannca T ipu Sulta n'~n Man galor liman~'m
bütün mahsulleri ve mallariyle birlikte Osmanl~~ pâdi~ah~ na arma~an edece~ini söylemeleri dolay~siyle Cevdet Pa ~~a, tarihinde
e~erçi beyn-ed-düvel hedâyâ irsali
(C. III, s. 280) ~öyle der :„
mutad olup ancak böyle memleket ihdâs~~ vuku bulmam~~~bir
keyfiyet oldu~undan bu merak ile elçilerin vürâduna intizar üzere
olunmu~~idi„.
Bu aynnt~ lardan sonra Nâme defteri'ndeki belgelere geçelim.
1. Tipu'nun elçilerinin pacli~aha dilekçeleri

Ne bu belgenin, ne de onun Nâme defteri'ne kayd~ n~ n tarihi
yoktur; bu konu a~a~~daki ilk hâ~iyede incelenmektedir. Ancak
mektubun son cümlesinden öncü ve haberci olarak Osman
H a n '~ n mektupla birlikte Istanbul'a gönderildi~i yaz~l~d~ r. Tipu
Sultan '~ n kendi elç~ lerine gönderdi~i yukarda and ~~~m~z 1 Mart
1876 tarihli yönerge mektubunda ise bu Osman Han '~n Istanbul'a kadar seyahati hakk~nda ondan al~ nan bir yaz~ ya atfen epi
ayr~nt~~ vard~ r. Bundan anla~~l~ yor ki elçilerin Osmanl~~ pâdi~ah~na
gönderdikleri dilekçe kendilerinin seyahate ç~ kmamalar~ ndan en az
5-6 ay önce gönderilmi~tir.
Dilekçenin suret ve tercümesinden anla~~ laca~~~gibi orada
Hindistan'daki Islâm devletlerinin genel çöküntüsü, h~ristiyanlar~n
zulmü ve bunlara ba~ar~~ ile kar~~~koyan Haydar Ali Han 'la
o~lu Tipu Sultan '~ n gazâlar~~ anlat~ lmakta, getirilecek arma ~anlar an~ lmakta ve kendilerine kolayl~ k gösterilmesi dilenmektedir.
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Mektubun farsca suretinin foto~rafisi sondad~ r ; Name defteri'ndeki Türkçe tercüme a~a~~dad~ r:
9 Numaral~~nâme defteri'nin 178. sahifesinden s ~~

Dekken hâkimi sahametlü Tipu Sultan hazretleri taraf ~ndan
Derbâr-~~ ~evket-medar-~~Hüsrevâneye sefaretle meb'C~s Gulâm Ali
Han ve ~ah Nurullah ve Lûtf Ali Bey ve gayr~lar~~ taraf~ndan
rikâb-~~hüsrevâneye olarak vârid olan farisiyy iil-lehce arzadast~n
terciimesidir 2 :
"Tvluktezay-~~ inkilab-~~ devran ve ittifakat-~~ zeman müddet-i
mümtedd-i saltanat-~~ Timûriyyeden beru iklim-i Hindüstan'a za'f-~~
tâm has~ l ve o maküle zi-kudret padi~ahan-~~ ferman-revadan ekalim-i Hindiyye hali oldu~una binden kuma~~ve metd ecnas~ n~ n bey`ii
~iras~~ mülâbesesile benâdir-i Hindüstan'da nesaray-~~ ~ekavet-ni~an
saded-i ~ûri~~ve tu~yanda olduklar~ ndan ve baz~~ hükkam~ n gafletlerinden memâlik-i vesic ul-mesalik-i Bengâle'ye ve Dekken memleketinin n~sf~ na Nesaray-~~ mersume istfla etmelerile ebvab-~~ cevr-ü cefay~~
vücüh-i enâma bâz ve husiisa dest-i tetâvüli nâmüs-~~ ehl-i islâma
dirâz ettiler; hatta erbab-~~ ikan ya'ni ehl-i Imân~ n meâbid ve
mesacidlerinde bank-~~ ezan ve tilavet-i Kur'an mefkud ve saday-~~
sâmia gezay-~~ nâkus ve Incil k ~ raati ve sair kilisa "asari mevcüd
olmakla ahar-~~ kâr bahr-i mevvac-1 3 din-i mübin-i hâtem ül
Yeni harflere çeviren Sel â ha ttin El k er, tashihleri yapan Adnan
E r z i. Ha~iyeler k~ smen S e lâ ha t t in E lk er (S. E) ve k ~
smen His m e t
Ba yu r'undur.
2 Belgenin tarihi hakk ~
nda not: Gerek tercümenin, gerek bundan evvel,
ayn~~ Nâme defterinin 177. sahifesinde kay ~ tl~~ Farsça asl~
n~ n tarihleri yoktur.
Fakat Farsça as~ l ~ ndan evvel yaz~ lm~~~olan vesikan~ n tarihi Evâil-i R. (Receb) sene
199 (1199) oldu~u gibi, tercümeden sonra gelen belgenin deftere kay
~ t tarihi de
25 S. ( Safer ) 1200'dür. Buna göre arada geçen sekiz ayl ~ k süre içinde tercüme
tarihini tahmin hat ~ ra gelebilirse de defterin bundan sonraki 20 sah4esi tetkik
edildi~i zaman belgelerin muntazam tarih s~ rasiyle kaydedilmemi
~~oldu~u görülür.
Esasen belgenin, Hind elçileri henüz Basra' ya varmadan kaleme al ~ nm~~~oldu~u
da son cümlelerinden anla~~ lmaktad~ r. Gerek buna, gerek Cevdet Pa~
a tarihi'nin
3. cildindeki tafsilâta nazaran bu belgenin, 1200 senesinin son aylar ~~ içinde
yaz~ ld~~~~tahmin olunabilir (9 numaral ~~ Nâme defteri'nin
211. sahifesinden al ~ nan
Tipu Sultan nâmesindeki 1 numaral ~~ hâ~iyeye bak~ lmas~ ) (S. E.).
3 As~ l metinde mevvâc ve mübin kelimeleri aras
~ na yanl~~ l~ kla bir «ve»
konulmu~ tur. Farsça asl~ nda «Bahr-i mevvâc-i din-i metin.
dir. Kopye eden
kâtiplerin .'metin » ve «mübin~~~ kelimelerindeki noktalar ~~ birbirine kar
~~t~ rm~~~
olmalar~~ muhtemeldir (S. E.)
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mürselin seylâb-~~ tâze-i kerâmet ~ zhâr ve bünyâd-~~ küfr-ü ilhâd~~
virân ya'ni meyâmin-i ilhâmât-~~ gaybî ile sâye-i fazl-~~ Yezdâni
Hazret-i Haydar Ali Hân Bahâd~ r-~~ cennet-mekân~~ a~~ r asker ve
tophâne-i âte~-peyker ile cihada himmet ve istisâl-i kefereye azimet edüp az vakitte eksen i k~l â` ve mesâkin-i kefereye alem-i feth
ü flrûzu nasb ve her ne mahalde gürûh-~~ kefere ve dalâlet-âyin
irâde-i bât~ la-i mukabele ve mücâdele ile has ü hâ~âk misillü
sermâye-i cem`iyyet izhâr ettikce gâziyan-~~ mevkib-i zafer-kevkebin fürûg-~~ ~em~ir-i berk-teslrleri mü~rikinin harmen-i viicûdlerini
pâkçe sûzân edüp dört sene müddet mücâhldin-i dinin süyûf-~~
meslûlleri hân-i rengin-i adûdan gayri g~ lâfe girmeyüp mahbesleri
ve zindanlar~~ üserây-~~ Firengin kesretlerinden tenk ve dar olup
bu esnada irâde-i ilâhiyye ile ol müessis-i bünyân-~~ gazâ Ali Haydar Han 1 Bahad~ r gülge~t-i behi~t-i berIne mâil ve menâsib-i rahmet ve ma~firet-i hakka nâil olma~la bu sânihadan sonra ol halef--üs-sadef-i dûdmân-~~ gazâ der deryây-~~
sehâ yeke-tâz-~~
maârik-i vegaa saf-~iken-i neberd-âzmâ civân-baht civân-sât pir-i
hired~ i adtm-ül-misâ1
Sübhân Hazret-i Tipu Sultan edâmallahü
tâze
z~lâle saltanât~ hi serir-i fermân-fermâ-y~~ vâlid-i mâcide
bah~-ü atâ ve gayet ziyâde nâire-i adûsûzi ve dü~men-güdâziyi
i~âle itinâ edüp nasarân~ n kenâr-~~ Deryây-~~ ~arkide vâki mesken-i
kadimlerini tahribe himmet ve niyyet eyledikleri esnada muktezây-i geç-reftari-i çarh üzere be~~bin Nasrâni ve on be~~
bin Hindûstâni tüfenkcisi deryây-~~ garbiy ye canibine dest-i
tasarrufu itâle etmek fikirleri ve dârül-hükümet-i belde-i Haydar'da nemek-behârâmlarla âmizi~~ve ülfetleri haberleri mü~ârünileyhin sern'ine vâs~ l olma~la devlet-i 2 ikbal ve asâkir-i
zafer-sikâl ile ilgar veçhile deryâdan gelen ~ûre-bahtlara reside olup sefine-i vücûd-i muhâlifIn lücce-i âb-~~ tig-~~ bi-diri~e
gark olup bak~yyet üs-seyf olan nice bin kefere istimân etmeleriyle h~sn-~~ hasin-i mezkûr ve sâir kalcalar bir hamle-i gazanferâne
ile meftüh ve bu feth-i celil safhâ-i rüzgârda mücelli olup bundan
böyle dahi azimetleri yani gazâ ve cihâda niyyetleri "himmet
behic mertebe râz~~ nemi~eved yekcâ firâr nist sipihr-i bülend râ„
Farsca metinde bu ad tekrarlanmam~st~ r ; Türkçe tercümeye bunu
koyanlar adlar s~ ras~ n~~ bozup Haydar Ali yerine Ali Haydar
demislerdir.
2 Farsca asl~ nda, at~ f edât~~ ile «devlet ve ikbal» dir. (S. E.)
Belloten, C. XII, F. 40

626

H~KMET BAYUR

müeddâs~ nca yevmen feyevmâ terakki ve i'tilâda olmakla bu icmâlin tafsili endâze-i tahrir ve tastirden efzun oldu~una binden
mü~ârünileyh mukaddimât-~~fütuhât~~ te~rih ü tavzih ve ba'z~~ gavâm~z-~~ meknüneyi beyân içün bu bendelerinizi mercic-i selâtin-i
zi-Imân olan âsitane-i kâbe-ni~âna mahrem buyurdular. in~âallahii
teâlâ baz~~sefâyin ve birkaç zincir 2 fil gümü~~tak~mlariyle ve sair
bu diyâr~ n hedâyasiyle bender-i M~s~ r'a 3 yâ Cidde'ye vâs~l oluruz. Ol mahallin hükkâm~na fermân-~~
~sdâr buyurulup çend rüz
karar için mahal tayin ve Der-i Aliyyeye azimet z~mn~nda k~la~uz
ve mihmandâr tahsis buyuralar ; keyfiyyet-i azimet ve bu kullar~n~n iltimâs~n~~ beyân meâlinde Osman Han ve gayrileri cebhesâyi-i atebe-i aliyyeleriyçün mukaddemce irsâl olundu„.
2 TIpu'nun I. Abdülhamid'e mektubu

Bu mektubun önemli noktalar~~ ~unlard~r:
Dua ve elkab k~sm~ ndan sonra gelen cümleler o devirde Hindistan'~n Avrupal~~ve bilhassa Ingilizler taraf~ ndan ne suretle fethedilmi~~oldu~u hakk~nda yerli müslümanlar~ n telakkilerini belirtmektedir.
Mektuptan anla~~ld~~~~gibi Tipu Sulta n, Osmanl~~ pâdi~ah~ndan esasl~~ olarak iki ~ey istemektedir : Birincisi Osmanl~~ ve
Maysor ülkeleri aras~ nda tecimin geli~tirilmesi ve bu amaçla Basra
liman~'mn kare ile kendisine verilmesi, kendisinin de buna kar~~l~ k olarak Maysor devletine ait limanlardan birini ayn~~ ~artlar
alt~nda Osmanl~ya vermesidir; ikincisi Irak'ta Hille yak~nlar~ndan
Fuat'a biti~en Nehr-i ~ahi'den dördüncü Halif e Al i'nin merkadi
bulunan Necef'e su ak~t~lmas~~ i~ini yapt~rmas~~ için gönderece~i
adamlara kolayl~ k gösterilmesidir.
Elçilerin Reis ül-küttab Feyzi Ef endi ile görü~melerinin za.
b~tlar~~bulundurulamam~~t~r. Ancak Cevdet tarihi'nde (C. III, s. 281;
1309 bas~m~) bunlar~n geni~~ bir özeti vard~r.
Türkçe tercümede as~ ldaki :
..~ <r•
dk:g
J)
cümlesi
j«.4 biçiminde k~ salt~ lm~~~ve arada tarih atlan~ lm~~t~ r. Eksik k~ sm~ a
anlam~ : «Mübarek fâIli ~evval ay~ nda büyük saâdete (devlete) vesile olan serkar~ n (devletin) gemileriyle» dir. Hindistan'da «serkâr» tabiri bizdeki devlet ve
hazan da hükümdar kar~~l~~~~olarak kullan~l~r.
2 Fil için •zincir» tabiri aded'in kar~~ l~~~d~r.
3 Farsca metinde Basra'd ~r. Türkçesine yanl~~l~ kla M~s~r diye geçmi~tir.
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Ona göre T i p u, Basra'y ~~ kendi ad~nda teslim alacak olan
Cafer Han ad~nda birini bile elçileriyle birlikte göndermi~tir. Elçiler

sultanlar~n~ n bu iste~ine iki sebep göstermektedirler. Birincisi
Hindistan'da ya~mur mevsiminde has~ l olan rutubet dolay~siyle
orada mallar~n çabuk bozuldu~u, bu yüzden onlar~~Hindistan
d~~~ nda bir limanda istif etmenin daha uygun geldi~i ve bunun
için Basra liman~n~n dü~ünüldü~üdür. Ikinci sebep ise Cevdet Pa~a
tarihi'nde ~öyle ifade edilmektedir "Ikide birde Basra'ya Acem
ve Arap tasalluttan hali olmuyor, hattâ mukaddema S ad ~ k Han
gelüp zapteyledi ve muahharan Urban'dan Mü n t ef i k ~ ey hi
gelüp girdi ve ~imdi ~~â v z â d e isyan etti. Basra bizde (Maysor'lularda) oldu~u vakit içinde asker ve top ve mühimmat vaz`ederiz
ve pek çok sefine ve gurablar (bir türlü gemi) getürüp muhafaza
eyleriz, tüccar emn-ü aman üzere olur.
Basra ile Maysor limanlar~~ aras~nda ortalama 70 günlük bir
deniz yolu oldu~u ve aradan 15 y~ l geçmeden T i p u'nun devletinden eser kalm~yaca~~~dü~ünülürse Maysor'lular~ n gurur ve anlay~~s~ zl~klar~n~ n derecesi ölçülebilir.
Necef'e su getirmek i~inden ba~ka elçilerin ileri sürdükleri
isteklerin bir ço~u da T i p u'nun gururuna ve gösteri~~h~rs~na birer
örnektir ; o, Mekke'ye, Medine' ye, Necef'e, Kerbelâ'ya, dördüncü
Halife Ali'nin Me~ hed'ine ve Abdülkadir Ceylâni'nin
Hanikah'~na gümü~~kap~ lar koydurmak, oralarda misafirhâneler
ve bunlar~ n üzerine belirli saatlerde çalg~~ çal~nacak olan nöbethaneler (Mehterhaneler) yapt~rmak iste~indedir.
Yine Cevdet tarihi'ne göre T i p u'nun Osmanl~ dan kendini
kuvvetlendirmek için istedi~i top, humbara, tüfek, saat, ~i~e (cam),
zarf yapacak ustalar gönderilmesinden ibarettir; elçiler Maysor'da
bu gibi adamlar bulundu~unu, ancak ço~almalannda fayda oldu~unu söylemi~lerdir.
Tipu Sul t a n'~ n mektubunun farsca sureti 9 say~l~~ Nâme
defteri'nin 209-211. sahifelerini i~gal eder. Türkçe tercümesi de s.
211-212'de bulunur. Bu tercümede dua ve elkab k~sm~~ pek k~~alt~lm~~~oldu~undan önce bu k~s~ m, ondan sonra da defterdeki
Türkçeye çevrilmi~~k~s~ m konulmu~tur.
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9 Numaral~~name defteri'nin 209. sahifesinden

Rike~ b-~~ kamer- tâb-~~ mülükâneye hâlen Peten hâkimi olan
Haydar Ali Han'~n o~lu sahametlii Tipu Saltan'~n taraf~ndan vârid
olan Farisiyy ül-ibare nâmenin ayn~d~r 2.
Bismillah ir-rahman ir-rahim

"Hesaps~z ve sonsuz meth-ü sena cevherleri ve incileri o mülk
sahibi Tanr~ n~ n bargâh~ na saç~~ olsun ki felek kudretli pâdi~ahlar~n
iLL
devlet ve hükümdarl~ k tevkiini 3 4..?).1j
(=Biz seni yer
yüzünde kendimize halife yapt~ k) parlak tu~rasiyle ve ünlü hakanlar~n ha~met ve hükümdarl~ k yüzü~ünün ta~~n~~ 5.i ,;-4411,=LiiLtLIA 4 (=Ya Muhammed, sen: "ey benim mülk sahibi Tanr~m! Sen istedi~ine hükümdarl~~~~verirsin„ de) nak~iyle süslemi~tir. Öyle bir hüküm sahibidir ki altun bayrakl~~ pâdi~ah, yani güne~~onun sa~lam hüküm ve ferman~na güvenerek ~~~ klar saçan
k~l~ciyle karanl~ k ordular~ na hücum eder. Öyle bir âdildir ki
bahar sultan~~ onun adalet bulutlar~ n~n ya~murlar~~ vücuda getirdi~i
çiçekler ordusiyle sonbahar ordusu olan bütün gazellerin, çerçöplerin vücudunu yer yüzünden kald~ r~r, yerle beraber yapar.
Öyle bir intikam al~c~d~ r ki çemenler üzerine ç~~lardan, ~i~elerin
parçalan~ p dökülmesinden gazaba gelerek da~lar~n tepelerine
güne~in ~~~ klar~ ndan ta~lar~~ parçalayan k~l~ çlar indirir. Öyle bir
pâdi~aht~ r ki gül yapraklar~ n~~ soldurdu~u için güne~i Bat~~ kap~s~na at~ p hapseder. Kudret Kaf~~ o kadar yüksektir ki dü~ünce
ankas~~onun etraf~nda uçmak hareketinde bulunamaz. Kemalinin
hakikatin çölleri o kadar geni~tir ki vehim ve hayal at~~ onun
s~n~ rlar~n~~ bulmaktan âcizdir. Güne~~bir zerre onun sonsuz feyiz
ve ihsan~~ yolunda bulunmasayd~~ ve ondan ibret almasayd~~ böyle
hiç ay~ rt etmeksizin uza~~, yak~n~~ her taraf~~ ~~~klariyle ayd~nlatmazd~. E~er nisan bulutunun onun atâ ve ihsan~ndan nasibi
olmasayd~~ Kulzum ve umman~ n kula~~~inci sözünü ömründe i~itmezdi. ~iir:
Ba~kent Seringapatam mürekkep kelimesini te~kil eden
«patan» keli~nesinden.

«patam» veya

2 Farscadan çeviren Prof. Necati Luga I, tashil~leri yapan A dnal~~ Erzi,
3 Sad Suresi, âyet 26.
4 Al-i ~mran Suresi, âyet 26.
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"Bu ne üli celâl ve azamet, bu ne kudsi kadr ve kemaldir„.
"O, o kadar âlidir ki onun izzet alay~~ göklerin üstünde lûtf
yürür ve rahmet ete~i yerler üzerinde sürünür. Onun lutuf ve
atâ denizi o kadar geni~ tir ki goncalar dallar~ n içindeki üsareden
uzun testilerini doldururlar. ~ nsan~ n kalben onu anmas~~ ve ad~n~~
dille söylemesi onun ihsan hazinesinden bir lûtuftur. ~nsan~ n nefes al~ p vermesi onun ad~ n~~ anmak ve dil ile söylemek içindir.
"Selât ve selâm ve tahiyyat peygamberin o ar~~ve kürsü üzezerine kurulmu~~olan mukaddes makam~ na olsun. O öyle bir nübüvvet pâdi~ah~d~ r ki onun büyüklü~ünün ~öhreti dokuz fele~e
kadar ç~ km~~~ve kemalinin gevherinin ~~~ lt~ lar~~ mücerret cevherlerin gözlerini kama~t~ rm~~t~ r. Bu öyle bir ümmi lâkabl~d~ r ki Mekke
~ehri onun kendi içinde do~masiyle yüce âlemlerin sakinlerine
kar~~~övünür. Öyle Ha~imi neseplidir ki be~erin babas~~ olan Adem
hadisi gere~ince onun kadem mahfelinde
memcudiyet sahibi olmu~tur. Bir ye~il deniz gibi olan Nil bu kadar geni~li~i ile onun büyüklük Okyanus'unda yeti~mi~~bir nilüferdir ve arz kürresi büyüklü~ü ile onun azamet çavu~lar~~ taraf~ ndan âlemin ete~ine at~ lm~~~bir toptur. Muhammed ki ezel mumu
onun nurudur. Kalem-i aclâ onun men ~urundan bir harftir. Büyüklerin büyü~ü ve azadlar~n tac~ d~ r. Bütün peygamberlerin ulusudur.
Do~u ve Bat~ ya hâkimdir. Mekke'llin ay~, Medine'nin arslan~d~ r.
Ak~ l onun feyzine susam~~~onun lûtf çe~mesinin s~z~ nt~s~ n~~ içme~e
muhtaçt~ r. O, Tanr~ ya ve dünya da ona mutidir. O, ceza gününün
biçarelerinin ~efaatçisidir.
"Yine selâtu selâm mübin olan dinin gösterdi~i do~ru yolun
öncülerinin do~ruluk ve yücelik köklerinin parlak y~ld~zlar~~ olan
eshab-~~ kiram~ n temiz ruhlar~na olsun.
"Yüce Tanr~ n~ n hamdü senas~ n~~ ve peygamberlerin serverinin
selâtu selâm~ n~~ yerine getirdikten sonra bu niyazmendin mektubunun ba~l~~~~her kesin s~~~nd~~~~Tanr~n~ n gölgesi, ihsan ve atâ
âleminin güne~i, Utarit rütbeli, Feridun dereceli, Mü~teri yüzlü,
Cem~id ~evketli, Süleyman ha~ metli, Zuhal vekarl~ , Felek iktidarl~,
~skender bahtl~, Felek tahtl~ , melek askerli, ar~~gibi yüce sarayl~,
y~ld~z hadem ve ha~emli pâdi~ah~ n metü senas~d~ r. Bütün pâdi~ahlar~ n ondan kuvvetli ve sa~lam güvenecek kimsesi yoktur. Öyle
bir güne~~keremli pâdi~aht~ r ki onun dünyay~~ kapl~ yan lûtuflar~ n-
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dan denizde, karada, uzakta ve ak~ nda kabiliyetin-~~ göre faydalanm~ yan yoktur. Onun feyzine nihayet olmayan merhamet latflar~~
ümitsizlik çöllerinin susuzlar~ n~~ kand~ rm~~t~ r. Öyle bir adalet sahibidir ki onun adalet humas~~ emnu aman gölgesini yer yüzü
sakinlerinin ba~lar~ na sald~~~~günden beri fele~in zulüm ve haks~zl~ k ~ahini yokluk yuvas~ na çekilip sinmi~tir. O yüzü~ünün ta~~~
güne~~olan bir padi~aht~ r ki onun merhamet suph-~~ sad~ k~~ alemi
ve âlemdekileri nura garketmi~~ve her içi kara olan zulüm yayg~s~ n~~ derleyip toplam~~t~ r. „
Bundan sonra Türkçesi Name defteri'nde s. 211-212'de bulunan ve mektubun as~ l özünü kapsayan k~ s~ mlar~~ gelmektedir. Bu
Türkçe tercüme ~öyledir :
9. Numaral~~Nâme defterinin 211. sahifesinden

Rikâb-~~ kamer-tâb-~~ mülükâneye hâlâ Pelen hâkimi olan
Haydar Ali Han' ~n o~lu ~ahametlü Tipu Sultan'~n taraf~ndan voirid
olan nâmenin harfen beharf ve lâfzan belâfz terciimesidir 2:
"Hamd ü sipas-~~ Huda ve salt ü selâm-~~ Resul-i kibriyay~~
edâ ve âl ve eshab-~~ kirâma resm-i tarziyyeyi icra ve halife-i
padisâh-~~ âlem-penah ve z~ ll ul-lahi
zemin z~ll ul-lâhi
l Yeni Harflere çeviren Seliiheddin Elker, Düzeltmele ~~ i yapan Adnan
Erzi, ha~ iyeleyen Selahaddin Elker (S. E.) ve Hikmet Bayur. Belgenin tarihi
hakk~ nda not: 9 numaral~~ Nâme defteri'nin 211. sahifesinden ba~l ~ yan bu
tercümenin tarihi olmad ~ k~~ gibi bundan hemen evvel yine ayn ~~ defterin
209. sahifesinden ba ~l ~ yan Farsca asl~ n ~ n sureti~~ de dahi tarih gösterilmemi~ tirr. Fakat bu Farsea belgeden daha evvel kaydedilmi~~olan bir
nâme müsveddesi evâil-i Za ( = 1-10 Zilkade ) 201 tarihli ve tercümesinde~a sonra kay ~ tl ~~ ba~ ka bir nâme müsveddesi dahi evâhir-i Za (= 21-30
Zilhicce) 201 tarihlidir. Buna göre bahis konusu tercümenin yap ~ lmas~~ veya
Nâme defterine kaydedilmesi tarihinin 1201 Zilhiccesine rastlad ~ k~~ tahmin
olunur. (S. E.).
Esasen Cevdet Pa~ a tarihi'mle Tipu Sultan elçilerinin Türkiye'ye
geli~lerinde ve halline memur olduklar ~~ hususlar hakk~ nda Reis-ül-kiittab (D~~i~ leri Bakanl~~~ na muadil memuriyet) Süle yl:m an Feyzi Efendi aile yapt~ klar ~~ müzakerelere dair verilen tafsilât dahi, biraz gün fark ~~ ile, 1201 Zilhiccesi vakayii olarak gösterilmi~ tir. (Bk. Cevdet Pa~a tarihi, 1303 tab'~ , C. III,
s. 232 v. d. ; 1309 tab'~~ «Tertib-i cedid » , C. III, s. 279 v. d.) (S. E.).
2 Az önce görüldü~ ü gibi Bab-~~ iklice yap~ lan tereümede Allah'a, Peygamber'e ve eshab~ na dua ve pâdi~aha sayg~~ k~ sm~~ kald~ r ~ lm ~~~veya çok k~ saltm~~t~ r. Tercüme ba~l~ kta iddia edildi~i gibi t~ pk~~ t~ plc~ ya
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hilafet-destgah hazretlerinin sitayi~~ve midhat ve uluvv-i menziletlerinde kemâl-i i'caz ve belâgat ve fart-~~ taztm ve âdâb ve istikamet bine ~tra eyledikten sonra merfu'~~ zamir-i münir-i âfitabtahmir-i baz-yaftgan-~~ 2 sürâdik-i izz ü alâ olur ki otuz be~~sene
mukaddem saltanat-~~ Tlintiriyyenin zaf ü rahâveti ve Deken ve
sair ülkay-~~ Hinde~stan'da hükümrân olan baz~~ hükkam~n mealend~~~olmad~ klar~ ndan kusûr-~~ fehm-ü dirâyet ve adem-i idrâk-ü
gafleti sebebile nesaray~~ bed-ki~~ve bedâyin ticaret hilesile sevâhil-i deryâda bir k~t'a zemin tahsil etmi~ler idi. Deken ve sâir
ülkay-~~ Hindûstan'~n cemi-i ahval ve keyfiyât ve kemiyyât~ ndan
âgâh olup tedric ile cemâat-i kesire getirüp eksen i bilâd ü memâlike müstevli oldular. Bir lek rubye yüz bin guru~~olup bir kurur
rubye yüz lek rubyeden ve bir rubye bir guru~dan ibaret
olmakla 3 senevi otuz be~~kürûr rubye has~latlar~~ olur. Bengâle ve
gayri gibi nice bilâd ve elviyeyi gadr-ü-tezvir ile kendi zabt ü tasarruf lar~~ dâiresine idhal ve iklim-i mezkû' rde hükümrân olan hükkam~ n
gaflet ve rehâvet ve âkibet-i kar~~ mülâhaza ve dirayetten humku beladetleri(ak~ls~zl~ klar~)sebebile ekserinin ~radat ve has~lat ve hükûmât ve
tasarruf atlar~ na bast ~~ yed-i istiklal edüp anlar bi-dahl ve muattal ve
hükfimetlerini raiyyete mahal k~ld~lar ve istilâ eyledikleri memâlik
ve bilâdda mesâcid ve makabir-i müslimini hedm-ü ref ile yerlerine
kenâyis (kiliseler) bina, inâs ve zükürdan ehl-i islâmdan on bin nefer
mikdar~~ s~ byan ve etfali cebren ve kahren kendi dinlerine idhâl ve
ol havâlide esas-~~ ayin-~~ din-i metini ihlal ve gürûh-i müslimini
hâh ü nâhâh ~dlal eylediler. Binaenaleyh bu dâileri ber muktezay-~~
1 Tipu'nun mektubunun farsça metninin yukar ~~ konulan elkab k~ sm~ n~ n
tercümesinden anla~~ laca~~~gibi o, Osmanl~~ padi~ah~ na ne halife, ne de Allah'~ n
gölgesi demektedir. Name defterine bu k~ sm~ n k~ s~ ld~~ile geçmi~~olmas~~ belki
özet ç~ karmak bahanesiyle pâdi~aha Osmanl~ da görenek olan ünvanlar~~ vermek
için yap~ lm~~t~ r.
2 Bu terkibin ilk kelimesinin imlas~ , her halde Name defterine geçirilirken,
hatal~~ yaz~ lm~~t~ r. Do~rusu «R» harfi ile .'b~ r-ytiftegdn» d~ r. Zaten tercümenin Farsça asl~ n~ n suretinde de do~ru imlasiyle yaz~ l~ d~ r. Burhan-1 Kaat ~~ ve
Ferheng-i ~uiirt'de rastlanam~ yan bu terkib Francis J ohnso n'un Farsça ve
Arapça'dan ~ngilizce'ye lugat kitab~ nda «yâfte» maddesinde .saray nedimleri,
saraya al~ nm~~~kimseler" anlam~ nda gösterilmi~tir (S. E).
rupi bir ~ ngiliz alt~ n liras~~ de~erinde addedilmelidir. Farsca me3 On
tinde az kar~~~ kl ~ k olmakla birlikte rupi'ain kuru~ a tahvili yoktur. O, tercümeye
tavzihan konulmu~tur. Lek 100,000, kurur ise 10 milyon demektir.
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hamiyyet-i diniyye ve mübdegay-~~ gayret-i islâmiyye efvâc-~~ bisyâr ve asâkir-i cerrâr ve top-~~ dâm ve katl-i nasaray-~~ nekbet-bünyada bend ve dört sene küffar-~~ delal-i~timal ile peyâpey ceng ü
cidal ve harb ü k~tâle sarf-~~ vüs ü mecal birle 1 anlar~ n ~irâze-i
cemciyyetlerini ~ikeste ve habl-i kuvvet ve meknetlerini güsiste
edüp küffar-~~ bed-tebârdan
bi-~ümar vas~ l-~~ dar-ül-bevar-~~
(cehennem) kahr ü demâr (helâk, ölü) ve eksen i tavk-~~ (boyun
halkas~, gerdanl~ k) zencire giriftâr olmu~tur. Ahir-ül-emr kefere-i
bed-peymân (yemin ve ahd~ n~~ tutm~ yan) kendü efcali ~enialar~ ndan nâdim ve pe~iman olup kemâl-i acz ve ilhah-~~ tamam ile musalehaya iltica etmeleriyle Deken ve sair iilkay-~~ Hind~lstar~'da
serdarlar sulh eylediklerine binden anlam hât~ r~na riayet z~ mn~ nda
bu datleri taraf~ ndan sulh olunmu~tur 2 ; yohsa zinhâr anlar ile
terk-i cidal ü k~tali icâb ve ikbal eder bir ~ey yok idi. Lâkin adavet-i dint ve hubs-i bât~ nt cihetinden mel'unlar~ n derunlar~ nda
hayalat-~~ fâside muzmer ve h~lkat-i asliyyeleri fesâd ü hebâset ile
muhammer oldu~ undan tabiatleriude adalet ve kendülerinde kanaat olmayup bir vaktile hücum edecekleri a~ikar olmakla, binaenaleyh serdarlar~ n umde ve cihan-dide ve cenk-azmildesi,
mualla-caygah, ~emc -efrûz-i encümen-i mecd ü alâ, nahlbend-i gülistan-~~ ha~met ve i`tila, sülâle-i havânin-i zevi'l-ihtiram, nekave-i
d~ldman-~~ sadat-i kirâm, mü~ ir-i dilpezir ve mukarreb-i vala-tedbir
1 Burada T i p u, babas~ na ait sava~lar~~ da kendisine maletmektedir. Gerçek kendisi de bu sava~ larda hizmet etmi~~ve ba~ar~ lar sa~lam ~~sa da and*
dört y ~ ll ~ k sava~~ n iki buçuk y~ l ~~ (Temmuz 1780 - Aral~ k 1782) babas~ n ~ n sa~~
olup ana Maysor ordusuna komuta etti~i bir devreye rastlar. Onun ölümünden

Mangalor bar~~~antla~mas~'na kadar giden 15 ayl~ k devrede (Arabic 1782 - Mart
1784) Tipu bil'fiil hükümdar olarak sava~~~idare etmi~tir.
2 T i p u, burada May~ s 1782'de Maratalarla
~ ngilizler aras~ nda imzalanm~~~olan Salbay bar~~~antla ~mas~ na i~aret etmektedir. O s~ rada Tipulnun babas~~
Haydar Ali sa~~idi. Antla~ man~ n 9. ve 10. maddelerine göre (C. U.
A itchiso n, Treaties, Engagements and Sanads . . . . Calcutta, 1892, C. VI,
s. 43) Maratalar, Haydar Ali'nin ~ ngilizlerden ald ~~~~yerleri geri vermesini ve
Haydarâbad Nizam~ 'n~ n da onlarla bar ~~~halinde ya~amas~ n~~ kabul etmektedirler.
Bu miiphem yaz~~, Maysor devletinin bundan böyle ~ ngilizlere kar~~~Maratalardan ve Haydarabad devletinden yard~ m görmiyece~ini ifade ediyordu. Salbay
andla~mas~~ 1782 sonlar~ nda Maratalarca tasdik edilecek ve ancak May~ s 1883'de
yeni bir andla~ ma ile tamamlanacakt~ r. Ondan onra Tipu art~ k öbür Dekken
devletlerinden bir yard~ m bekliyemez olur. Frans~ z'lar da ~ ngilizlerle Versay bar~~~ n~~ yap~ nca o da bar~~~yapar,
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Seyyid Gulâm Ali Hn Bahad~ r ve ~ah Nurullah Han Bahad~ r ve
rifat ve avali-penah, ~ehamet-destgah, Lütf Ali Beg Han ki k~tal-i
nesârâda kendüler ile ~erik ve ref1k ve masdar-~~ te'dib-i gürüh-i
~ekavet-tarik olduklar~ ndan arz-~~ ahval ve istislâh ve takviyyet-i
din-i metin içün ol diyar~ n tuhaf (arma~anlar) ve l~ edayas~~
ile derbar-~~ hilafet-karar-1 ~ehriyariye âzim olmu~lard~ r,
tafs11 ve ahval ve keyfiyyat~~ arz edeceklerdir 2. Me'muldür ki
himâyet-i d1n-i mübin içün mü~ arünileyhimin iltimaslar~~ ~eref-i
kabül ve icabete makrün ve mesüllerine müsaade-i hüsrevâne
mebzul ola (211 inci sahifenin sonu). ~ ngiltere keferesi kendi k~ rallar~ n~n ~ tt~ lalar~~ olmaks~ z~ n mekr ü gadr ve hile ile ehl-i islam hükkarn~ n~ n memâliklerine mutasarr~ f olup aksâm- ~~ fitne ve fesa.da
mürtekip olduklar~ na binden bu keyfiyyat~~ iz'an ve anlar~ n mahiyyetlerini ayân etmek için zikrolunan serdârâna tekid olunmu~tur
ki ~ngiltere k~ ral~ n~ n önüne gideler ' ve dahi Frans~z k~ ral~ n~n
bir müddettenberü bu datlerine irtibat' derkâr ve kavm-i Ingiliz
ile mukatele ve mücadelede ~irket ve refâkati a~ikar olmakla binaenaleyh hayriyyet ve intifdlar~~ ist~ tlac olunmaktan na~i serclaran-~~
mczkiir Frans~ z k~ ral~ na dahi gitmek hahi~inde olmalariyle 4 karTürkeede aderbar-i hilâfet karar-~~
Farseadaki «südde-i seuiyye»
~ehriyari» olmu~ tur.
..um~~
yani «tafsilât ve me~2 Farsea metinde :
ruhatla arz edeceklerdir» deniliyor. Türkçe tercümede «tafsil-i ahval' yerine tasil ve ahval yaz~ lm ~~t~ r.
3 Tipu'nun bu ifadesinin anlam~~ ~udur : ~ ngilizleree Hindistan'da yap~ lan
ilk fütuhat devresinde bir çok büyük memur ve komutanlar pek de me~ru ve
hiç olmazsa ahlaki olmayan yollardan ola~anüstü ve hayalleri a~an servetler kazanm~~~ve bu sayede ingilterede ~ahsiyetleriyle hiç de mii'enasip olmayan, siyasal mevkiler elde etmi~ lerdi. Bu durum ~ ngiltere te~ri meelislerinde ve bas~ n~ nda bir çok tepkiler yaratm~~~ve Hindistan yolsuzluklar~ na ve mezalimine kar~~~
~iddetli hücumlara yol açm~~d ~ . Bundan ba~ka ~ ngiltere'de 1784 de ç~ kan
Hindistan kanunu'nun 34. maddesinde bu devletin sava~~istemedi~i ve bar ~~~~
tercih etti~i belirtilmektedir. Esasen o devirde Hindistan~~ fetheden te~ekkül bir
~irketti ve o, mucip olduklar~~ a~~ r~~ masraflar dolay~ siyle sava~tan kaç~ nmay~~ daha
uygun bulmaktayd ~ . Halbuki Hindistan'daki baz~~ genel vali ve büyük memur ve
komutanlar sava~ç~~ idiler veya öyle san~ l ~ yorlard ~~ ve onlar ~ n sava~~ç~ karmak
için bahane ve vesileler uydurduklar~~ ve tertipledikleri Ingiltere'de dahi söyleniyordu. T i p u'nun bu gibi dü~ üncelerin tesiriyle elçilerini ~ ngiltere k~ ral~ n~ n
nezdine göndermek istemi~~olmas~~ muhtemeldir.
4 O zaman ~ ngilizler, Tipu 'nun elçilerini hem Paris hem de Londra'ya
göndermek istemesini Frans~ z'larla gizli tertipler haz~ rlamak ve bunu örtmek
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daran-~~ saltanat-~~ seniyyenin meftur olduklar ~~ inâyet-i ~amileleri
muktezas~~ üzere serdaran-~~ mezkür Frans~ z ve Ingiliz vilây etlerine
revâne buyrulmak gerektir ve saltanat-~~ uzman~ n umdelerine
yâni mesned-aray-~~ sadâret-i uzmâ ve ertke-piray-~~ vekâlet-i kübrâya emr ü fermân buyurula ki sab~ k-üz-zikr serdarlar~~ huzur-~~
pürnürlar~ na getüreler. Bu manzfir-~~ dergah~ n (Tipu'nun) serkar~ nda
yani dar-ül-mülkünde sefâyin ziyade çoktur, e~er tüccar~ n ticaretleriyçün Bender-i Basra mukarrer olur ise yâni itâ buyrulur ise
sefayinin âmed-ü-~ üdü ve sandal
ve fülfül (karabiber) ve hil
(kakule) misillü baharlar~ n irsali devam üzere amelde olaca~~~a~ikard~ r ve her ne ki bu diyar~ n tuhaflar~ ndan mathlb olur ise emir
buyrula ki câne minnet olarak irsal olunur ve bu nevahinin deryas~~
sevâhilinde çok benâdir (ticaret yeri limanlar) ve iskeleler vard~ r;
ol benderlerden dahi her kangisi manzür ve matlab ise haz~ rd~ r,
i'tas~ nda kat'a tereddüd olunamaz 2 ta ki ibâdullah tuhaf ve
nefâyis-i her diyârdan mahzuz ve behrever olalar. Mukaddema
icras~ na mübâ~eret olunup nak~ s kalan Necef-i E~ref'te vaki nehri
hazret-i Ya'sübüdc1I'n saki-i Kevser Emir-ül-mü'minin (Hulefâ-i
Ra~idin'den Imam Ali) hazretlerinin dergâh~ nadek hafr ettirüp
ricray-~~ miyâha taraf~ m~ zdan niyyet olunmakla kendü mülâzimlerimizden birkaç nefer kimesneyi revâne etmi~izdir. Ba~dad valisine
hükm-i muhkem-i kaza-tev'em-i ~ahane sad~ r olmak gerektir ki
taraf~ m~ zdan ol h~ dmete tayin olunan ademlerimize imdad ve iânet
ideler tâ ki ol nehrin kar~~ tizce itmâma reside ola. Me~r~ k-~~ islamefrüzl ve ufk-i küfr-süziden âlem-perverlik afitab-~~ cil~ân-tab~~ l ~ mi
ve tali` olsun deyü tahrir eder„.
3. Tipu'nun Osmanl~~sadr-~~Azam~ na mektubu s

Bu mektup elçilerin padi~ah ~ n huzuruna ç~ kar~lmas~~ ve kendilerine gereken kolay l~ klar~ n gösterilmesini iltimastan ibarettir.
için Londra'ya da gitmek dü~ üncesine atfetmi~ lerdir (W. K ~ rkpatric k, Select Letters of Tippoo Sultan, London 1811, s. 233; mektuba ~erh olarak konulmu~~olan bir mütaleaya göre ; s. 264).
Güzel kokulu bir nevi akaçt~ r. Bundan tesbih, sakal tara ~~~ve saire yap~ l~ r ve ~ tr~ yâtta kullun~ lan kokulu bir nevi ya~~ç~ kar~ l ~ r (S. E.).
2 Altime defteri'ndeki Türkçe tercümede metin az geni~ letilmi~tir. Farscas~ nda yaln~ zca :
yani: «O limanlardan hangisi istenilirse haz~ rdlr» deniliyor,

T~ PU SULTANLA OSMANLI PAD~~ AHLARI ARASINDA

635

Bab-~~ Ait Evrak hazinesi'nde, Cevdet tasnifi'nde mektubun asl~~
bulunmu~tur. Onun sar~l~~ oldu~u zarf mesabesindeki ka~~d~ n üzerinde Tipu Sultan 'in mührünün alt k~sm~~ görünmektedir. Bunlar~n foto~raflar~~ bu yaz~ n~ n son~~ ndad~ r. Türkçe tercümesinin yeni
harflere çevrili~i a~a~~dad~ r.
Ba~bakanl~k ar~ivinde M. Cevdet tasnifinin hariciye k~sm~ndaki 7077 numaral~~vesika iligiklerinden t

Taraf-1 Hazret-i SaddretpenâMye olarak nebâhetlii Tipu Sultan
taraf~ndan Der-i Saâdet'e meb`iis süferâs~~ yediyle takdim olunan
Farisiyy ül-lehce arizan~n ayn~~ terciimesidir :
Fi 19 Z. (=Zilhicce) Sene 1201
"Tak-~~ mesned-i zeberced-Mm-~~ sipehr, husrev-i zerrIn-liva
olan mihr-i enverin vücûd-i fâiz ül-cevriyle müzeyyen ve münevver ve nüzhetgah-~~ cihan-imkan adl-i âlem-arayân-~~ via-~ükûh ile
re~k-fermay-~~ felek-i ahzar ola.
"Vezâret ve fehâmet-mertebet, besâlet ve übbühet-menzilet,
matla-~~
refIc ül-kadr ve azim ü~-~ an, sahib ül-adli ve'l-ihsan,
envar-~~ füyûzat-~~ ilahi, matmah-~~ enzar-~~ te-yidat-~~ na-mütenaht
alt-mekan asaf-devran hazretlerinin gülistan-~~ azamet ü ikbal ve
çemenistan-~~ devlet ü iclali re~ehat-~~ mekremet-i subhani ile sersebz
ve riyan olsun.
"Levaz~ m-~~ güldestebendi-i gülzar-~~ muhabbbet ü ihlas ve merasim-~~ çemen-t~ razi-i riyaz-~~ meveddet ü ihtisas icra olunduktan
sonra semend-i ho~-h~ ram-~~ hâme meydan-~~ beyanda bu veçhile
cilveriz gösterilür ki bu esnada ali-cah, mualla-caygah ~emcefrüz-~~ encümen-i mecd-ü al, nahlbend-i gülistan-~~ ha~met-ü ictila
nakave-i dûdman-~~ sadat-~~ kiram, sülâle-i havakin-i zevi'l-ihtiram,
mü~ir-i dil-pezir, mukarrib-i yala-tedbir Seyyid Gulâm Ali Han ve
Seyyid Nurullah Han ve rif at ü avali-penah Lûtf Ali Han ekser-i
hususat-~~ dini içün niyaznâme ve tuhaf u hedayâ ile bu diyardan
Sultan-ül-berreyn ve Hakan-ül-bahreyn, melce üs-selâtin il-kiram
meâz ül-havakin il-izam padi~ah-1 alem-penah-~~ Rum edam Allahu
Tel z~ lale re'fetihi al â mefarik il-âlemin ila yevm id-din hazret'erinin atebe-i aliyye ve südde-i seniyyelerine azim olmalariyle
hayr ile vas~ l olduklar~ nda teveccühât-~~ bi-gayat-~~ asaf-devrandan
Metindeki

'iiniigösterir» olmas~~ gerekir.
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ümid ve mütemennad~ r ki havakin-i merkume istisc~ab olundu~u
üzre cebhe-sayi-i atebe-i aliyye ile behremend ve cemici hususat-1
mevdüa paygah-~~ serir-i alaya arz u takdim buyurulub havakin-i
mezküre neyl-i maksüd ile giru bu hududa revane ve irsal buyrula. Bu keyfiyet mücib-i tezayüd-i muhabbet ve ittihad olsa gerektir. Baki eyyam-~~ ~admâni müdâm bad.„
4. Istanbul'daki ~ngiliz Elçili~inin Tipu hakk~nda bir takriris

ihtimal Tipu Sultan ve Maysor devleti hakk~ nda esasl~~ bir bilgisi olmad~~~ ndan Bab-~~ Ali Maysor elçilerinin gelece~ini duyunca
bunlar hakk~ nda Istanbul'daki ~ ngiliz Elçili~inden bilgi istemi~~ve
ondan a~a~~da görülen kar~~ l~~~~alm~~t~ r.
Elçilik bu yaz~s~ nda hiç bir tarafgirlik göstermeden durumu
oldu~u gibi anlatmaktad~ r.
Ba~bakanl~ k Ar~ivindeki M. Cevdet Tasnifinin Hariciye
k~sm~ ndaki 6455 numaral~~vesika

~ngiltere Elçisinin lakriridir.
"Bu defa Hindistandan Asitâne-i aliyyeye elçi irsal eden Tipu
Sâib 2 (aynen) Han müteveffâ Haydar Ali Han'~ n o~ludur ; i~bu
Haydar Ali Han Hindistanda kin Maysor nâm memleket hâkiminin seraskerli~i hidmetinde olup kesb-i kuvvet-i azime bine hâkim-i mü~ârünileyhi ifnâ ve kendüsi tegallüben tahta suüd ve bir
kaç sene icray-1 hükümet eyledikten sonra sene-i sab~ kada vefat
ve zikrolunan o~lu Tipu Sâib tahta suûd eyledi. Memleket-i mezkûrenin makarr-~~ hükümeti Seri~~ kapatan tesmiye olunur ; hemcivarlar~~
bazan Mo~ol hakimi Muhammed Ali Han ve bazan Marat hâkimi ve
bazan ~ ngilterelünün hükümetinde olan Madras vilâyetidir. Mü~arünileyh Tipu Sâib Han kemâl-i mertebe zengindir ; zira meleketiude elBelgenin tarihi hakk~ nda not : M. Cevdet tasnifinden al~ nan bu belgenin tarihi yoktur. Kay~ t defterinde de tahmini bir tarih gösterilmemi~tir. Ancak
Tipu Sultan taraf~ ndan gönderilmi~~olup kay ~ tl~~ bulundu 9 numaral~~
Nâme defteri'niu 211 ve 212. sahifelerinde yeni harflere çevrilen tarihsiz
nâme tercürnesindeki 1 numaral~~ hâ~iyede baz~~ delillere dayana ~-ak Zilhicce
1201 tarihi bulunmu~tu. ~ ngiltere elçisinin bu takririnin de ayn~~ tarihlere rastlad ~ g~~ tahmin olunur (S. E.).
2

'Sahib' den galat olmal~ .

3

Gerçekten 1782 y ~ l~ n~ n sonlar~ nda ölmü~ tür.

T~ PU SULTANLA OSMANLI PADISAHLARI ARASINDA

637

mas ve alt~ n ve gümü~~madenleri vard~ r; bunun kuvvet-i bahriyyesi yoktur, zira ancak üç dört sefineye mâliktir. Lâkin cerdi kuvveti berrendir zira hin-i iktizada yüz elli bin ademden ziyade asker tedarik edebilir.„
5. I.

Tipu'ya kar~~l~~~~

Tipu elçilerinin Istanbul'da bulunduklar~~ s~ rada. Osmanl~~ devleti en felaketli devrelerden birini ya~~ yordu. A~ustos 1788'de
Rusya ve az sonra da Avusturya ile sava~~ba~l~ yacakt~ r. Devlet
buna haz~ rlanmaktad~ r. Ayn~~ zamanda Rusya ile ~ngiltere'nin aras~~
çok aç~ kt~ r, dolay~siyle Osmanl~~ bu son devleti dost bilmektedir.
A~a~~da görülecek mektup bu gibi tesirler alt~ nda yaz~lm~~t~ r.
I. A bdülhamid bir yandan T i p u'ya bar~~~içinde ya~amas~ n~, yani ~ngilizler'i i~gal ve iz'ac etmemesini söylemekte, öbür
yandan da kendisinin Rusya'ya kar~~~sava~a haz~ rland~~~n~~ anlatmaktad~ r.
Bu mektubun müsveddesi evâil-i cümade'l-ula 1202 tarihlidir,
~ubat 1788 ortalar~~ eder. Padi~ah~ n yaz~~~tarz~ ndan daha o tarihte
Rusya ile sava~a karar verilmi~~oldu~u anla~~ lmaktad~ r.
Mektubun Farsca suretin~ n foto~rafisi bu yaz~ n~ n sonunda,
Türkçe tercümesi de a~a~~dad~ r.
9 Say~l~~name defterinin 217-220. sahifelerinden

Taraf-~~ ~âhâneden Tipu Sultan'~n vcis~l olan nâmesine cevap
olarak yaz~lan nâme-i hümâyunun miisveddesidir
"Türlü türlü hamd-ü sena ve k~ yas kabul etmeyen ~ükür o yarad~c~~ Tanr~ 'ya olsun ki din hükümdarlar~ n~ n do~ruluk y~ ld~zlar~ n~~
~eytan adetli dü~manlar~ n yureklerini recmetme~e, ferman sahibi
dindar padi~ahlar~ n alemi nurland~ ran güne~ini Peygamber ümmetinin dü~manlar~ n~n zulmet gibi olan vücüdlar~ n~~ ortadan kald~ rma~a
tahsis etmi~ tir. Say~s~ z selât ve selam cömertlik kervan~n~ n ve
varl~ k ordusunun ba~~~(makam-~~ Mahmud) ile vaadedilen Muhammed türbesine ve kemal sahibi ailesi efrad~na ve tazimi vacip
olan evlad~ na ve fazileti aç~ k ve zahir olunan eshab~ na olsun.
Tiirkçeye çeviren Profesör Necati Luga 1, tashihieri yapan Adnan
E r z i.
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Emirli~in s~~~na~~, eyalet nasibli, hükümet iktisabl~~(kesbli)
devlet nisbetli, Islam~n "Islam dininin„ ve müslümanlar~n nas~r',
gazi ve mücahidlerin yard~mc~s~, Peten ve Hindistan memleketlerinin koruyucusu, yüce ~anl~~Tipu Sultan (onun nusret ve zafer
râyetleri daima ikbal nesimleri ile dalgalans~n ; izzetinin alemleri iclal sebebleriyle aç~ls~n). I~~klariyle birlik, samimiyet ve
dostluk meclisJerini, güne~~ve ay~~ k~skand~racak kadar nurlara
garkeden bir çok dualar ve senalar sunulduktan sonra parlak
yüre~inize malüm olsun ki, sizin sevgi ve samimiyet güne~inin do~usu, birlik, dostluk nehirlerinin saf kayna~~~ gibi
olan ~erefli ka~~d~n~z sefirleriniz, kerim emirlerin mercii ve büyük
~ahsiyetlerin medar-~~iftihar~~ Seyyid Gulam Ali Han, ~ah Nurullah
ve Lütf Ali Bey vas~tasiyle en ~erefli ve latif bir zamanda eri~ti.
Onun süslü ibarelerinden, zarif istiarelerinden yay~lan dostluk ve
samimiyet korulariyle dima~~m~z doldu. Timur evlad~= zaaf ~ndan ve
Hindistan hakimlerinin 1 anla~mamazl~~~ndan dini bat~l h~ristiyanlar~ n
ticaret yapmak hile ve bahanesile deniz kenarlar~nda baz~~yerlere indikleri ve tedricen Hindistan'~n büyük limanlarm~~ele geçirdikleri halde Peten metleketlerinin hükümdarl~k taht~na oturdu~unuz zamandan
beri halis niyetiniz ve sad~k azminiz sayesinde bu u~ursuz kafirler
ve bu say~s~z din dü~manlar~~ ordular~n~z~n kahramanlar~n~n k~l~ciyle kahr ve peri~an edildi~ine dair gönderilen haber pek
ziyade sevincimizi mucip oldu. Vaadinde durucu, kuluna yard~ m
edici, kendi için çal~~anlar~~ muzaffer k~l~c~~ olan Tanr~ya hamd ü
sena olsun. Hükümdarl~~~n~z~ n ba~lang~c~nda himmet ve gayretiniz
sayesinde böyle fetihlerin elde edilmesi ilerisi için büyük bir hay~ r, fetih ve zafer alâmetidir.. Bundan sonra nusret ve zafer
gelini ehl-i islam~n arzu etti~i veçhile husül ay nas~nda yüz gösterece~i pek kuvvetle ümit olunur. Ehl-i islam ile bu alçak kafirler
aras~ndaki bu muharebelerin kald~r~lmas~, bar~sa tahvil edilmesi,
yine buna sebebiyet veren Hind serdarlar~n~ n hat~r~~için oldu~unu
yaz~yorsunuz. Bar~~~ n sava~tan hay~rl~~ oldu~unu Peygamber :Aleyhisselâm buyurmu~tur. Çünkü bar~~ta halk refaha kavu~ur ve ehl-i
islam kuvvet peyda eder. Siz bu kafirlerin bar~~~yapt~klar~~ halde
henüz yüreklerinde gizli, sonsuz, dini bir dü~manl~k beslediklerini
Doku'da «hâkim», daima hükmeden anlam~ nda kullan~ l~ r ve daha çok
vali veya yar~~ bak~ ms~ z hükümdarlara verilir.
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ve hiç bir zaman aleyhinize fâsid hayaller kurmaktan halt olmad~ klar~ n~~ söylüyorsunuz. Bu olabilir, fakat bar~~~için söz verdikleri halde bu sözlerini tutmay~ p ahidlerini bozarlarsa bunun ~eameti ve cezas~~ büyüktür. Tanr~ ya kar~~~koymak olmaz.
"Me~hed-i ~erifte bir nehrin icras~~ hakk~ ndaki arzunuza gelince; bu da sizin ne kadar sa~lam bir akide ve imana malik
oldu~unuza delildir. ~ rak havalisinin bütün umur ve hususu Ba~dad valisinin elindedir. Biz bunun için mükerrem vezirimiz, Ba~dad,
Basra ve ~ehrizor valisi Süleyman Pa~a'ya bir yarl~~~gönderdik.
Kendisi bu hususta laz~ m gelen tafsilât~~ bize bildirecektir.
"Osmanl~~ devleti kuruldu~u zamandan beri Muhammed dini
ve milletinin yard~ miyle cihad k~l~c~ n~~ hiç bir zaman ihmal k~ n~na
koymam~~t~ r. Her zaman himmet at~n~~ gaza meydanlar~ na sürmü~,
zafer topunu nusret çevganiyle alm~~, fevz ve necat s~ n~ r~ na eri~mi~tir. Ben de büyük babalar~ m gibi gaza yolunu tuttum. Tilki gibi gece
gündüz aleyhimizde birçok hileler kurmaktan halt kalmayan, Islam
ehlini aldatmak için elinden gelen her ~eyi yapan kara yüzlü
Rusya'ya kar~~~sava~~yapmak, onun vilayeti üzerine yürümek için
sava~~haz~ rl~ klar~~ yapt~ m. Y~ld~ zlar kadar asker topladlin. Tanr~ n~ n
feyz u inayetiyle yak~ n zamanda bayraklar~ m~ z bu Muhammed dini
dü~man~ n~ n memleketleri üzerinde dalgalanacakt~ r. in~allah Tanr~n~ n lutf ve inayetiyle bu dalalette kalm~~~kavimden intikam al~ r~z.
~ slam dini müslümanlanlar aras~ nda birlik emretti~i için bu te~ebbüsümüzü siz müslüman karde~lerimize bildiriyoruz. Maksad~m~z
kalbinizde bize kar~~~besledi~iniz dostlak, samin-!iyet, dini birlik
ve saffet iktizas~~ askerlerimizin muzaffer ve dü~manlar~ m~z~ n makhur olmas~~ için bütün seyyidleri, alimleri ve salihleri topl~yarak dua
etmenizi rica etmektir.
Sefirlerinizin di~er suallerine devletimizin vükelas~~ taraf~ ndan
cevap verilmi~tir. Size arzedeceklerdir. Mektup ve sef ir göndermekten her iki taraf~ n maksad~~ dostluk kap~ lar~ n~~ açmak idi.
Elhamdülillah bu maksat has~ l oldu. Sefirlerinizden her biri vazifelerini lay~ kiyle yapm~~t~ r. Taraf~ mza dönüp gitmeleri için kendilerine izin verildi. Kalplerimizdeki kar~~l~ kl~~ duygular anla~~ld~ . Din
sevgisi ve birli~i bu mektubun yaz~lmas~ na sebep oldu. Bundan
sonra umulur ki sevgi ve samimiyet bahçeleri böyle latif mektuplar yazmakla ter ü taze tutulsun ve laz~ m gelen hal ve keyfiyetler
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de yüce ~anl~~ vali vas~ tasiyle bize bilildirsin. O bize va,11 olur.
Baki islam sancaklar~~ mansur, küfür ve dalaletinki makhur olsun.,,
II. Osmanl~~Padi~ah~~III. Selim ile Maysor Sultan'
Tipu aras~ nda mektupla~ma
1. Sultan Selim'in Tipu Sultan'a mektubu :

Bu mektubun ne gibi ~artlar alt~ nda gönderildi~i yukar~ da,
Tipu 'nun saltanat devri hakk ~ ndaki tarihi özelin "f„ ve "g„ f~ kralar~ nda anlat~lm~~t ~ .
Ba~l~ ca görevi Tipu ile irtibat kurmak ve birle~mek olan
Frans~ z generali Napoleon Bonapart Temmuz 1798'de M~ s~ r'a
ayak basm~~t~ . Ayn~~ y~ l~ n Eylülünde (Rebi al-ah ~ r 1213) Osmanl~~
sadr-~~ azarn~ , III. Sultan Selim 'e sundu~u bir telhisde, Istanbul'daki Ingiliz elçisinin dile~i üzerine, Tipu Sultan'a uslu durup
~ngilizler'e sald~ rmamas~~ için bir mektup gönderilmesi lüzumu üzerinde durur ve bir müsvedde yollar.
O devirde telgraf olmay~sma ve haberle~ menin yelkenli gemilerle veya atl~~ vasitalarla yapil~~~ na göre ~ ngiliz hükümetinin M~s~ r
i~ ini ve Napoleon Bonapar t 'in T ipu ile bulu~mak amac~ n~~
ögrenmesi, ne yapaca ~~ n~~ kararla~t~ rmas~, Istanbul'daki elçisine
gereken yönergeleri vermesi, onun da Bab-~~ Aryi bu i~e raz~~ etmesi için iki ay ancak kâfi idi.
Bunlara göre Tipu 'yu, Napoleon Bonapar t 'la i~birli~i
yapmay~ p uslu durmaya sevketmek için Osmanl ~~ padi~ah~ = arac~ l~~~ na ba~ vurmak dü~ üncesi, M~s~ r hâdisesi duyulur duyulmaz
Ingilizlerin akl~ na gelmi~~demektir.
Esasen bir kaç y~ ld~ r Tipu Sultanla ~ ngilizler birbirlerine kar~~~
tertipler almakla me~gul idiler. Bundan ba~ ka bu sonuncular Frans~ z nüfüzunu Hindistan'daa ve her ~eyden önce Dekken'den sökme~e de çal~~ maktayd~ lar.
Tipu, Frans~ zlardan maada Afganistan ~ahl ~ ah Zama nla
ve merkezi Puna olan ana Marata devledyle ingilizlere kar~~~anla~maya çal~~ m~~t~.
May~ s 1798'de Hindistana genel vali olarak gelmi~~olan Lor d
Mornington (daha sonra Lord Wellesley) da makam~ na
Ba~dad valisi olmal~ .

T~ PU SULTANLA OSMANL~~PADI~AHLARI ARASINDA
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oturur oturmaz Tipu'yu ezme~i kararla~t~ rm~~t~. •Onun bu karar~~
görünü~ te, sözü geçen sultana Moris adas~'ndan bir kaç Frans~z
gönüllüsünün gelmi~~olmas~ na dayanmaktayd~~ ; gerçektense o, Tipu'nun ortadan kalkmas~ n~~ hem lüzilmlu, hem de elde bulunan
kuvvetlerle mümkün ve nisbeten kolay görüyordu, bu i~i çabuk
ba~arabilece~ine de inan~ yordu ve biteviye ona göre tedbirler
al~yordu.
Londra hükümeti ise, Avrupa'da Frans~ z devrimcilerine kar~~~
aç~lm~~~ olan sava~~ s~ ras~nda ba~ka yerlerde ve ezcümle
distan'da yeni gaileler ç~ kmas~ n~~ istemiyordu. Onun Il!. Sulta ii
Seli m'den T i p u'ya yat~~t~ r~ c~~ bir mektup gönciermesini iltimas
etmesi bunu gösterir.
Hindistan genel valisi, kendi hükümetinin bar~~~~ tercih etmesine ra~men, Tipu'ya kar~~~siyasal ve askeri haz~ rl~ klar~ n~~ bütünleyip, Haydarâbad nizamiyle Maratalar~~ kendi taraf~na çektikten
ve hiç olmazsa onlar~~ Tipu'dan kesin olarak ay~ rd~ ktan sonra bu
sultana kar~~~siyasal bask~lara koyulur ve 7 ~ubatta T i p u'nun
Moris adas~'ndan gelmi~~olan Dübük (Dubuc) ad~ nda bir Frans~z
subay~ n~~ elçi olarak Fransa'ya gönderdi~ini ö~rendikten sonra ~ ngiliz hükümetinin buyruklar~n~~ diledi~i gibi tefsir ederek ona kar~~~
sava~a ba~lar (22 ~ubat 1799).
Genel vali, III. Sultan Selim 'in mektubunu sava~a ba~lamadan az önce alm~~~ve onu T i p u'ya göndermi~ti.
Bu mektup 9 say~ l~~ Nâme defteri'nde 360- 462 sahifeleri i~gal
eder ve Reb iül-âhir 213 tarihini ta~~r. Ba~~ nda Ingiliz Elçili~i
vas~ tasiyle gönderildi~i yaz~l~d~ r. Sonda sadr-~~ âzam~ n padi~aha
sunulan bir telhisi bulunur. Orada mektubun Ingiliz istek ve iltimas~~ üzerine haz~ rland~~~~ayr~ca mezkürdur.
Mektup 11 Rebi ül-âh~ r 1213'de (22 Eylül 1798) gönderilmi~tir. Tipu onu 1799 Oca~~n~n sonlar~ nda veya ~ubat~ n~ n ba~lar~ nda
Ingilizler vas~tasiyle alm~~~ve ona iki kar~~ l~ k vermi~tir. Birine as~ l
kar~~ l~ k diyece~iz. Bu 4 Ramazan 1213 (9 ~ubat 1799) tarihlidir ;
Nâme defteri'nde yoktur. A~a~~ ya onun Montgom er y Ma rt i n 'in " Wellesley, Marquess. Despatches, minutes and correspondance„ adl~~ eserinden (C. V, belge XX.) al~ nm~~~bir özetini koyduk.
Bu kar~~l~k özel vas~talarla gönderilmek istenilmi~~ve üstün
ihtimale göre Istanbul'a varmam~~t~ r. Tipu yenilip öldükten ve
Belleten, C. XII, F. 41
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ba~kenti Ingilizlerte al~nd~ ktan sonra onun müsveddesi ele geçmi~~
ve yukar~da an~lan eserde yay~nlanm~~t~r.
Ikinci kar~~l~k Tipu taraf~ ndan Ingilizler vas~tasiyle Il!. S e1 i m 'e' gönderilmi~tir. O da Nâme defteri'nde yoktur. Onun en
önemli k~sm~~ ilk, yani gizli kar~~l~kta da vard~r ve a~a~~da ona
i~aret edilecektir. Bu kar~~l~k 16 ~ubat tarihlidir.
III. Selim 'in mektubunun önemli k~s~mlar~n~ n, o zaman yap~lm~~~bir Ingilizce tereümesi, tabiL Nâme defteri'ndeki derkenar ve
telhis hariç olmak üzere, ayn~~eserde bulunmaktad~ r (C. I, s. 413-417).
Gerek III. Seli m'in mektubu, gerekse Tipu'nun kar~~l~~~~
XVIII. ve XIX. yüzy~llarda Bat~~ büyük devletlerinin sömürgecilik
siyasalar~na kar~~~Do~u hükümdarlar~n~n bir feryad~~ diye kabul
edilmelidir.
Yine 9 say~l~~ Nâme defteri'nde birincisinden az a~a~~da
388-389. sahifelerde III. Seli m'in Tipu 'ya bir ikinci mektubu
bulunmaktad~ r. Bu mektup k~ smen birincisinin ayn~d~r; fakat ondan
az daha uzundur ve baz~~ ekleri kapsar. Onun kay~t tarihi 3 Muharrem 1214 (7 Haziran 1799)'dir. Aradan geçmi~~olan 8 li2 ay
zarf~ nda cereyan etmi~~baz~~olaylar bu ikinci mektubun içine eklenilmi~~ve böylece o daha uzam~~t~r. Bu eklenmi~~k~ s~m hâ~iyelerle
belirtilmi~tir.
Keza onun sonu birincisininkinden farkl~d~r. Bu fark birincisinin sonunda, mektubun Istanbul Ingiliz elçisi vas~tasiyle gönderildi~i mezkûr iken, ikincisinin sonunda bunun ayr~ca Osmanl~~
elçisiyle gönderildi~inin tasrih edilmi~~ve birinci mektubun da
an~lm~~~olmas~ ndan ibarettir.
Bundan anla~~l~ yor ki Haziran 1799 ba~~ nda pâdi~ah, Tipu'yu
Ingilizlerle bar~~t~ rmak için bir deneme daha yapm~~~ve bu sefer
Magsor'a kendisi bir elçi göndermek istemi~tir.
Bu yaz~ n~ n sonuna bu ikinci mektubun Farsca olan Nâme
defteri'ndeki suretinin foto~rafisini ve Türkçe tercümesini koyduk;
orada birinci mektuba nisbeten fazla olan yönleri hâ~iyelerle
belirttik.
Birinci mektubun ba~~ndaki derkenar~ n ve sonundaki telhisin
ve iki mektubun sonlar~ ndaki fark~ n görülmesi için de bu
kis~mlarin foto~raf~ n~~ ve yeni harflere çevrilmi~ini ekledik.
Bu tarz~~ tercih etmemizin sebebi i~ bu ikinci mektupla derkenar ve telhisin henüz yay~nlanmam~~~olmalar~d~ r.

H. Buyur
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Res. I — Maysor Sultan' Tipu'nun elçileri taraf~ ndan henüz Hindistan'da
bulunduklar~~ s~ rada Osmanl~~ Padi~ah~~ I. Abd-ül-Hamid'e gönderilen
dilekçe (Name Defteri 9, s. 177 )
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Req. 2 — Maysor Sultan' Tipu'nun Osmanl~~ Padi~ah~~ I. Abd..iil-Hamid'e
mektubu (1) (Name defteri 9, s. 209).
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kes. 12 — Osmanl~~ Padi~ah~~ ~ li. Selim taraf~ ndan Moysor Sultan' Tipu'ya
bir Osmanl~~ elçisiyle gönderilmek üzere haz~ rlanan mektup (2)
(Name defteri, 9 s. 389).
&nehri, C. XII
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Bu ikinci mektup Nâme defteri'ne kaydedildi~i tarihten (7
Haziran 1799) bir ay kadar önce (4 May~ s 1799) Tipu Sultan
sava~arak ölmü~, ba~kenti Seringapatam, ingilizler'ce al~ nm~~~ve
devleti sona ermi~ti. Fakat o s~ rada bu yön henüz Istanbul'da ve
hattâ Londrad'a duyulmam~~t~.
9 say~l~~Nâme defteri'nin 368. sahifesinden ba~hyan
ve Tipu Sultan'a ~ngiltere elçisi vesâtetiyle
gönderilen nâme miisveddesinin
üstündeki derkenar

Taraf-1 h~imâyun-~~ hazret-i tâcdariden hâlâ Peten hâkimi âli
-cenâb medli-meâb celâdetlu Tipu Sultan cenâblar~na ~eref-yâfte-i
sudur fârisi nâme-i hilmâyun-1 sevket-makrunun kapa~~na ~öyle
tahrir olunmu~tur:
"Taraf-~~ hazret-i cihandariden Peten hâkimi celadetlii Tipu
Sultan cenâblar~ na ~ ngiltere elçisi vesatetiyle irsal olunmak üzre
yaz~lan fârisi nâme-i hümayf~ nun müsveddesidir„
Fi R (Rebi ül-ahlr) Sene 213 (-= 1213) (Eylül-Ekim 1798)
9 say~l~~Nâme defterinin 388. sahifesinden ba~l~ yan ve Tipu
Sultana bir Osmanl~~elçiye gönderilmesi dü~ ünülen mektubun
Türkçe'ye tercümesi

Taraf-~~ hazret-i cihanbtini'den luild Pelen heikimi cekidetlii
Tipu Sultan cenâblanna yaztlan Farisf nâme-i htimâyunun miisvecidesidir:
3 M. ( = Muharrem) 214 ( = 1214) (7 Haziran 1799).
"Türlü türlü hamdier ve k~ yass~z cins cins ~ükürler o yarat~c~~
Tanr~ ya mahsustur ki dindar padi~ahlar~ n do~ruluk y~ ld~zlar~ n~ n
~eytan adetli dü~manlar~ n yüreklerini recmetmesi ve yine dindar
padi~ahlar~ n dünyay~~ ziyaland~ ran ihlas güne~ini Muhammed aleyhisselâm'~ n ümmetinin oü~manlar~ n~ n kara vücûdunu ortadan kald~ rmas~~ için memur etti. Say~ s~ z selât, sonsuz ve çok selam mevcudat ordusunun serdar~~ ve cömertlik kafilesinin ba~~ , kendisine
Tanr~~ taraf~ ndan övülen bir makam vadedilen Muhammed aleyhisselam'a ve kemal sahibi aline, ta`zimi üzerimize vâcib olan
evlad~ na ve faziletleri herkesçe bilinen eshab~ na olsun. Al!-cenab,
Farsçadan Türkçeye çeviren Prof. Necati L uga I. Tashihleri
yapan Adnan Erzi.
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celadetli, necdetli, saâdetli, insafl~, dindar, azametli, islâm s~n~rlar~n~ n koruyucusu, büyüklük musabakas~~ yap~lan meydan~ n suvarisi,
Peten ve Hindistan memleketlerinin hâmisi, ~an~~tavsif ve beyandan müsta~ni olan sultan (Onun büyüklük güne~~ve ay~~ daima
izzet ve Ikbal do~ular~ndan dolsun; Yücelik güne~leri tutulmak ve
batmak kusurlar~ndan masun kals~n):
"Bundan evvel makhur ve menfur Fransa hükümeti birçok
h~ristiyan devlet ve milletleriyle kavgalara, sava~lara giri~ti.
Arada bir çok gürültüler oldu, fakat insaftan ayr~lm~yan yüce
devletimiz aram~zda eskiden beri yerle~mi~~olan bar~~~ve dostluk
kaidelerine riayetle daima tarafs~zl~~~~iltizam ederek bu dostluktan
ayr~lmam~~t~r. Binaenaleyh ebedi bir kudrete mâlik olan devletimizin
hâin ve mürüvvetten mahrum bu millete ~imdiye kadar yapt~~~~
yard~mlar~n, iyiliklerin had ve hesab~~ yoktur. Hatta o derecede ki
bizim bu lutuf ve teveccühümüz devletlerin dikkat nazar~n: çekmi~~
ve onlar~~bize kar~~~gücendirmi~tir. Bu niyeti fâsit, hüsranda kalm~~~
milletin dü~manlar~~ bize bir çok ~ikâyetler etmi~ler bu dostluktan yaz
geçmemiz için vaitlerde bulunmu~lard~r. Hadsiz, hesaps~z menfaatlar
gösterdikleri halde biz yine adalet ve hâkimiyet gere~ince ahd~m~z~~
bozmad~k, aram~zdaki bar~~~ba~lar~ n~~ gev~etmedik. Biz devletlerin bu
tekliflerini zat-~~ ~ahânelerine (Tipu'ya) bildirme~e bile lây~ k görmedik. Biz mukabele-i bi'l-misil olarak onlardan yard~m, do~ruluk,
dostluk, minnetkârl~k bekledik. Bize bir fenal~kta bulunacaklar~~
hiç hat~r~m~za gelmedi. Fakat : k:11 .:-;--1 . il "Iyilik etti~in
kimsenin sana bir zarar vermesinden kork,, fehvas~nca bu alçak
millet Tulon denilen limanlannda gemiler, ordular ve mühimmat
haz~rl~ yarak bize gideceklerini hiç kimseye haber vermeden,
M~s~r'da büyümü~, arapça ö~renmi~~baz~~ müfsit adamlar da yanlar~nda oldu~u halde Bonapart ad~nda ahlâks~z bir general~n
idaresinde Tulon'dan hareket edip evvelâ Malta'ya geldiler.
Oras~n~~ele geçirerek harab ettiler. Bundan sonra oradan kalk~p Iskenderiye ve M~s~r'a do~ru yola girdiler. Bu y~l~ n muharrem ay~n~n on yedisinde sava~la Iskenderiyeyi zaptettiler. Bununla beraber : " Bizim bu hareketimiz Osmanl~~ devletine kar~~~ dü~manl~~~m~ zdan ne~'et etmemi~tir. öteden beri aram~za yerle~mi~~olan
bar~~~ve dostluk bâkidir. Maksad~m~z M~s~r emirlerinin tecavüz
ve tegalülplerine bir nihayet vermek, bizim tacirler ve gelip
giden adamlar~m~zdan tehdit ve kahrile ald~klar~~ paralar~,
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mallar~~ geri almakt~r„ gibi birtak~m manas~z iddialar~~ ortaya sürdüler. Bundan ba~ka bu köpek t~ynetli kafirler, beyni küflenmi~~
birtak~ m Araplar~~ aldatmak için: "Biz buraya Devlet-i Aliyyenin
izniyle M~s~ r emirlerini terbiye etmek, onlar~~ kahr ve tenkil eylemek için geldik, dediklerimizi yapanlar~~ taltif ve kar~~~koyanlar~~
idam edece~iz„ mealinde her tarafa Arapça yaz~lm~~~beyannameler
yayd~lar. Ha~a, bizim taraf~m~ zdan böyle izin ve ruhsat verilmememi~tir. Bunlar~n yapt~ klar~~ bu iftiralardan Tanr~ya s~~~n~r~z. Iskenderiye bu suretle zaptedildikten sonra Re~id-i M~sr ~~ üzerine yürüdüler. Oras~n~~ ele geçirdiler ve islam askerleriyle arada
öyle bir sava~ma ve dövü~me oldu ki bunu yazmak ve yazd~rmak mümkün de~ildir. Sizin parlak zekân~za malûmdur ki eskiden
beri pâdi~ahlar aras~nda riayet edilen bir kaide vard~r. Aralar~nda
dostluk ve bar~~~hüküm süren devletler bir sebep olmadan, biri
birini haberdar etmeden yekdi~erinin memleketine hücum etmezler, sava~a ba~lay~p biribirlerinin adamlar~n~~ öldürmezler. ~ayet
sava~~~ieabettiren bir sebep zuhur ederse evvela müzakere yap~l~r,
arada tart~~malar olur, bar~~, sava~~ve mütareke hususunda konu~ulur, neticeye göre bir karar verilir. Ondan sonra biribirinin
memleketine hücum ederler; bu herkesee malüm olan bir hakikattir. Her ne ise bizim Devlet-i Aliyyemizin bu makhur Fransa
hükümeti ile aram~zda dostluk ve bar~~tan bu dü~manl~~~~meydana
getirecek hiçbir hâdise asla zuhur etmemi~tir. Bu utanmaz arlanmazlar, soyguncu h~ rs~zlar ve ~akilerin yapt~klar~~ bu ya~magerlik,
ika ettikleri ~er ve fesad~n s~rf bir hainlik ve alçakl~ k oldu~unu
söylemiye lüzum yoktur. Bu bereketli M~s~ r ülkesi islam ehlinin
k~blesi olan Mekke'nin (Tanr~~ onu k~yamete kadar ~ereflendirsin) ve
bütün mahlükat~n hay~rl~s~~Peygamber aleyhisselâm~n Medinesi'nin,
(Tanr~~onu günlerin sonuna kadar nurland~rs~ n) mülhakat~ndan say~l~r.
Bu iki Harem'in yiyece~i buradan temin olunur. Bu fesad ehlinin
maksad~~ bu memleketler ve bütün Arabistan ahalisini ve hattâ yava~~yava~~bütün islam ve iman ehlini kendi idareleri alt~na almak
ve bu suretle Muhammed'in dininin ve milletinin ad~n~~san~n~~ yer
yüzünden kald~rmakt~r. Bu hile ve fesad dü~ünen kâfirlerin elde
edilen ka~~tlardan maksatlar~n~n bu oldu~u anla~~l~yor. Iki cihan~n
ulusu. Peygamberin dinine kar~~~yap~lan bu deh~etli suikast~~ önle~imdi Rozet (Rosette) diye daha ünlü olan kqsabadir.

646

H~KMET BAYUR

mek her iman ve tevhit sahibi üzerine farz-~~ ay~ nd~ r. Devlet-i Aliyye,
(Tanr~~ onu her türlü belâlardan korusun) kahhar olan Tanr~ n~ n
yard~ m~na ve hay~ rl~lar~ n ba~~~Muhammed aleyhisselam~ n ruhaniligine güvenerek ejderha gibi toplar, yedi ba~l~~ deniz canavarlar~~ gibi kobralarla techiz edilmi~, arslan yürekli din mücahitleri ve kaplan savletli gazilerle dolu gemilerle bu alçak gaddarlara kar~~~koymak ve sava~mak için karar vermi~tir °. Ve karadan
da k~lavuzu zafer olan cesur vezir, Serasker Cezzar Ahmed
Pa ~ a'n~ n kumandas~~ alt~ nda sava~~tercübeleri görmü~~önemli bir
çok sava~~erleri gönderdik. Fakat bir kaç ay sonra hicretin on
üçüncü y~l~ nda Zilkadenin ortalar~ nda bu kâfirleri nerede bulut-larsa öldürmek için Türk, Arap ve Kürtlerden mürekkep deniz gibi
çalkanan ordularla bizzat vezir-i azam ve serdar-~~ ekrem, ~ecaat denizinin inçisi, zafer arkada~l~~ Yusuf Pa ~~a'y~~ (Tanr~~ her istedi~ini kolay etsin) gönderclik. Bir müddetten beri bu küfür ve delâlet
çöllerinin serserilerinin ikbal y~ ld~zlar~ n~ n dü~mesi ve nereye
gitseler makhur ve ma~lup olmalar~~ ordumuz için bir zafer
alâmetidir. Bundan iki y~ l evvel 'Venedik körfezinde bulunan adalar~, sa~lam kaleleri ve memleketleri ve bunlar~ n en
büyü~ü ve yücelikte zuhalin e~i olan en sa~lam ve muhkem
Korfu adas~ n~~ cebir ve kahrla kafirlerin ellerinden alm~~lar idi. Ve
bu kutlu y~lda canavar gibi gemilerle sava~tan gözü y~lmayan
önemli bir çok sava~~erleri gönderilerek bütün o adalar, kaleler,
memleketler, topraklar islam ehlinin eline geçmi~. kafirlerin bütün
ileri gelen kumanlar~~ iman sahiplerinin ellerine esir dü~mü~tü. Bu
suretle ~imdi bu yerler tamamiyle müslümanlar~ n istilas~ na u~ram~~t~ r, Tanr~ n~ n sonu olmayan lf~tuflar~ ndan umar~ m ki M~sr-~~
Kahire havalisi de bu fena yarad~l~~l~~ habislerin pis vücudlar~ ndan
temizlenir. Hepsi müslümanlar~ n k~l~çlar~ na yem olurlar, Çünkü görülüyor ki bu müddet zarf~ nda her ne zaman islam askerleriyle kar~~la~salar boz~una u~ruyorlar. Yani sözün k~sas~~ onlar~ n ~imdiki
bu hareketleri mezbuhane ve meyusane bir harekettir 2.
"Dini ba~l~liktan ba~ka, her iki taraftan daima eserleri görülen
aradaki sevgi ve dostluk ve birlik iktizas~~ Devlet-i aliyyemize her
Buradan itibaren bundan sonraki hâ~iyeye kadar giden k~ s~ m ilk mektupta (Mme defteri 9, s. 360-362) yoktur.
2 Sadr-~~ âzam~ n ilk tasar~ s~ na yap~ lm~~~olan ek, yani ilk mektupta olmayan
k~ s~ m burada bitmektedir.
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cihetle yard~ mda bulunacaklar~~ memul-i ~ahânemdir °. Çünkü sizin
gayret, 1-n-~ miyet, selabet, diyanet, mürüvvet ve fütüvvet s~fatlariyle
muttas~f oldu~unuza ~üphe yoktur. Frans~ zlar~ n, ingiliz'lerin Hindistan'daki baz~~ memleketleri istilâ etmek, ticaretlerini, iktisadi menfaatlerini ellerine geçirmek maksadiyle sureti haktan görünerek bir
tak~ m tezviratta bulunduklar~~ ve M~s~ r'dan taraf~ m~za bir k~ t'a asker
gönderdikleri ve bu suretle onlarla aram~zda münasebetler peyda
oldu~u söyleniyor. Bu hususta baz~~ rivayetler kula~~m~ za geliyor.
Bu tilki tabiatl~~ fâsid niyetli adamlardan böyle tezvirattan ba~ka
bir ~ey beklenemez. Sizin parlak zekân~ z ve hayr~~ ~erri ay~ rmakta pek kesin olan ak~ l ve müfekkerenizden beklenen bunlar~ n
bu tilkivari hareketlerine, ahmakca ve ~eytanca savurduklar~~
martavallara k~ ymet ve ehemmiyet vermemektir. ~imdi Devlet-i
Aliyyemiz bu belay~~ defetmek için te~ebbüse giri~mi~tir. Bununla
beraber Ingiltere de bugün bunlar~ n ~evket ve satvetini k~ rma~a
haz~ r bir dü~mand~ r. Muharebe için haz~ rlanm~~t~ r. Bu menfaat
birli~ini desteklemek ve biribirimize yard~ m etmek lâz~md~ r.
Bunlar~ n yeni kurulan idare sistemi serbestiyet-i mutlakad~ r. Gayeleri bütün mezhepleri, dinleri kald~ rmak, Tanr~ y~, peygamberleri
inkâr etmek ve bütün yer yüzündeki hükümdarlar~~ yok etmektir.
Bunlar o kadar ya~mager ve sözünde durmayan insanlard~ r.
Bundan evvel bütün papazlar~ n ve h~ ristiyanlar~ n ba~~~ve muktedas~~ olan Rim 2 Papa kendilerinin müttefiki oldu~u halde onun
memleketine girdiler. Ne kadar papaz ve brahman varsa hepsini
öldürdüler, ast~ lar. Me~hur kiliselerini alt üst ettiler. Venedik cumhuriyeti ahalisi bu ~eytanlar~ n cinsinden idiler. Öyle iken bu
memleketi de istilâ ettiler. Ahalisi her ne kadar dostluk ve bitarafl~ k gösterdiyse de hiç fayda etmedi. Buraya Rim Papan~ n memleketine yapt~ klar~ ndan daha fenas~ n~~ yapt~lar. Memleketi parça
parça ettiler. ~imdi Venedik hükümetinin ad~~ san~~ yer yüzünde
kalmad~ . Hususiyle bunlar~ n müslümanlar ve peygamber aleyhisselam~ n dinine olan kin ve garezleri akla s~~m~ yacak derecede çoktur. ~u herkesce malümdur ki bu kâfirlerin as~ l
maksatlar~~ Süvey~'den kolayl~ kla Hindistan'a asker sevketmektir.
Bu maksatla hiç zarars~ z bir sürpriz ~eklinde M~s~ r'a hücum
Tipu Sultan'a hitap.
Rim Papa tabiri ~ slam ve Osmanl~~ kavnaklar~ nda papalar için kullan~ lmaktad~ r. Papa ülkesi hakk ~ ndaki iddia te~n~ sizdir.
2
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etmi~lerdir. Tasavvur ediniz, Tanr~~ göstermesi~~~ e~er tam bir
istilâya muvaffak olsalar Süvey~~yoliyle yava~~yava~~bütün Hindistan'~~ ellerine geçirirler, gürültüsüz o memleketin bütün menfaatlerini kendilerine hasreder ve bütün müslümanlar~~ k~ l~ çtan
geçirirler. Bunlar ~imdiye kadar hangi kale ve memleketi fethetmi~ler ise hep hile ve hud'a ile fethetmi~lerdir. Bunlar
nereye ayak bast~larsa adamlar~~ öldürmek, mallar~~ ya~ma etmek,
dinleri kald~ rmak, Tanr~~ ve peygamber mefhumunu insanlar~ n kafalar~ ndan gidermek maksad~ n~~ takip etmi~lerdir. Fitne ve fesat ve gurur ve inattan hali kalmam~~lard~ r. Bunun bir hakikat oldu~u bilindikten sonra aram~ zdaki dini karde~lik ve birli~i göz önünde tutarak dini bir vazife olan yard~m ve dostluklar~ n~ z~~ esirgememek ve
olanca gayretinizi sarf ile Hindistan ülkesini bu dü~manlar~ n ~er ve
zarar~ ndan korumak hususunda çal~~aca~~ n~z~~ ümit ederim. ~ayet
her tarafa yay~ld~~~~gibi sizin ile Frans~ z'lar aras~ nda bir i~~kurulmu~~ve Frans~ z'larla ~ ngilizler aleyhine bir harekette bulunmak
kararla~t~ r~ lm~~~ise bunun ~imdiki durum için ziyade zararl~~ olaca~~~her akl-~~ selimin kabul edece~i bir hakikattir. Binaenaleyh
böyle bir niyet ve fikrin de~i~tirilmesi nezd-i ~âhânemde mukarrerdir. Bundan sonra bu edepsiz insanlar~ n hezeyanlar~ na kulak vermeyin, böyle bir harekette bulunmay~ n. Frans~ z'larla i~birli~i yapman~ n mazarratl~~ oldu~unu bilmelisiniz. Ingiliz'ler taraf~ ndan sizin
can~ n~z~~ s~ kan ne gibi bir hareket sad~ r olmu~~ve bu dü~manl~~a ne
sebebiyet vermi~se onu taraf-~~ ~al~ânemize bildiriniz. Biz derhal himmet sarfederek onu arzu etti~iniz veçhile ortadan kald~ m, bu dü~manl~~~~dostlu~a tebdil etme~e çal~~~ r~z °. Frans~ zlarla olan dostlu~unuzu Ingiliz'lerle aran~ zda tesis ederiz. Ey hakikati getirmesini ~ iar edinen hükümdar, biz bu mektubun mealini bundan bir
kaç ay evvel Ingiltere elçisi, (Tanr~~ akibetlerini hay~ rl~~ etsin) vas~tasiyle bildirmi~~idik. Bununla beraber size kar~~~olan muhabbetimizin ilcasiyle aram~ zda dostlu~u sa~lamla~t~ rmak için devletimiz
taraf~ ndan, herkesce övülen, faziletler sahibi bir elçinin gönderilmesini muvaf~ k gördük. Size vusülü nde Tanr~ mn : " Hayr ve tekva üzerinde birle~iniz günah ve dü~manl~ k üzerinde birle~meyiniz„ sözüne tebaan dini selabet ve metanetiniz icabi islam camias~ n~~ bu alBuradan itibaren ilk mektup!a bu ikinci mektup aras~ nda ba~ kal ~ k
ba~lamaktad~ r.
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çak kafirlerin ~er ve mazarrat~ ndan her zaman korumaktan geri
kalmay~n. Eskisi gibi aram~zdaki dostluk ve birlik icab~~muhabere
kapular~ n~n aç~lmas~~ taraf~~ ~ahanemden beklenir. Bâki islam~n sancaklar~~ mansur ve muzaff er ve küfür ve delâlet sahiplerininki zelil
ve hakir olsun. 3 Muharrem 1204 1,„
9 say~l~~Nâme defterinin 362. sahifesinde nihayet bulan ve
Tipu Sultana yaz~lm~~~olan Farisi nâme-i hümâyunun sonuna
ayr~ca eklenmi~~telhis 2 ;
"~evketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, velinimetim efendim, padi~ah~m ,
"Hala Hind meliki Tipu Sultan'~~ Françalu taglit ederek (yan~!tarak) beynlerinde baz~~ revab~ta karar verdikleri ve M~ s~r taraf~ndan Françalu, sultân-~~mümaileyhe bir mikdar asker irsaliyle
Ingilterelü üzerine tahrik edecekleri mesmu olup Ingiltere devleti
saltanat-~~ seniyye ile müttefik olaca~~na binen sultan-~~mumâileyhin ol misillü niyyeti vaki ise ta~yirini iltimas ve cihet-i câmia-i
islâmiyye muktaza üzere isticane z~mn~ nda taraf-i e~ref-i cihanbanilerinden sultan-~~ mumâileyhe nâme-i hürnaytin irsali münasip
görülmekden na~i olbabda kaleme al~ nan nâme-i ~ahane müsveddesi manzür-~~mülükaneleri buyurulmak içün macruz-~~huzûr-~~ahleri k~l~ nma~la bu vechile tahriri muvaf~k-~~ re'y-i ~Ahaneleri ise bu
me'alde farisiyy-ül-ibare olarak sultan-~~ mumâileyhe bir k~`ta nâme-i hümayyün tahrir ve tesyir olunaca~~~mühat-~~ilm-i alileri buyuruldukda emr ü fermân ~evketlü, kerâmetlü, kudretlü, velliyy-i ni )metim efendim padi~ah~ m hazretlerinindir„
" Sultan-~~ mümâileyhe nâme-i hümâyun tisyar~~ Ingiltere elçisi
taraf~ndan dahi istida olunmu~~olub bu veçhile isclar~~ bis-i memnuniyyetleri olaca~~~a~ikar olmakla keyfiyyet malümlar~~ olmak
içün zikrolunan nâma-i hümâyunun bir sûreti elçi-i mersüm taraYanl~~~yaz~ lm~~t~ r; 1214 olmal~ d~ r.
Burada kullan~ lm~~~olan «telhis» kelimesi tarihi bir ist ~ laht~ r. Vaktiyle
sadr-~~ âzamlar taraf ~ndan, devlet i~lerine dair, do~rudan do~ruya pâdi~ ahlara
sunulan, yaz~ l~~özetlere telhis denirdi. Bu telhisin tarihi yoksa da, Ingiltere
elçisi vesatatiyle Tiup Sultana gönderilecek Farsca nâme ile ilgili bulundu~undan
ve Farsea nâmenin ba~~ nda : fi R (=Rebi ül-âh~ r) Sene 213 (1213) tarihi gösterilmi~~oldu~undan dolay~~telhis tarihinin de ayn~~oldu~u anla~~ l~ yor (S. E.).
Bu telhis Ingiliz elçisiyle gönderilmi~~olan ilk mektubun sonunda bulun2

maktad~ r.
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f~na ila olunaca~~~karin-i ilmi alileri buyuruldukta emr ü ferman
hazret-i menleh-ül-emrindir„.
2. Hindistan genel valisi Lord Mornington ( Wellesley )'in
III. Sultan Selim'in mektubunu Tipu'ya gönderirken ona laffettigi mektup'

Daha
Daha önce Bab-~~Ali'nin Fransa'ya sava~~Han~ n' ve bu devlete
kar~~~ayr~ ca bir beyannâmesini Tipu'ya göndermi~~olan genel vali
bu mektubunda ~u dört nokta üzerinde durmaktad~ r.
Frans~zlar'~ n zulmü, ihaneti, bütün dinlere ve bilhassa islâmiyete ve hükümdarl~~a kar~~~dü~manl~ k ve kötülükleri, her türlü
insani ve uluslararas~~ kaideleri çi~nedikleri, III. S elim 'in melfuf
mektubiyle de sabittir.
Frans~ zlar islam dininin herkese tan~nm~~~ ba~~n~~(Halifepadi~ah) tahkir ve ona hücum etmi~ler ve islam dininin en kutsal
an~tlar~n~~kapsad~~~~için bütün müslümanlarca kutsal say~lan bir
bölgenin göbe~inde zâlimcesine bir sava~~yapmaktad~rlar.
Bugün Frans~zlara kar~~~çok sa~lam ve içten bir Osmanl~Ingiliz dostlu~u vard~r.
Osmanl~~ padi~ah~~ sizinle ( Tipu ) Frans~zlar aras~ndaki
Ingiltere'ye muhalif münasebetleri biliyor, Frans~ zlar'a kar~~~
sizin gözünüzü açmak istiyor ve Peygamberin türbesinin kutsall~~~n~~ çi~nemeden ve dininizin temellerini y~kmadan size ula~am~yacak
olan Frans~ zlara uymaman~ z luzumunu belirtiyor.
Sonda genel vali T ipu 'ya "dininizin ba~~n~n„ bu ö~ütlerinin
sizi bar~~~yoluna sevketmesini dilerim diyor.
3. Tipu Sultan'~ n III. Sultan Selim'e kar~~l~~~~2

Tipu özel bir vas~ta ile Istanbul'a göndermek istedi~i bu
mektupta Frans~zlar'~n Osmanl~~ ülkelerine sald~rmakla kendilerini
bütün müslümanlar~ n dü~man~~ yapt~klar~ n~~ söylemekle birlikte 3
Yukar~ da ad~~ geçmi~~olan Montgomery Mar ti n, Wellesley,
C. 1, belge XXIV'ya göre
16 Ocak 1799 tarihlidir.
2 Ayn~~ eser C. V, belge XX. 4 Ramazan 1213 tarihlidir (9 ~ubat 1799).
Bu kar~~ l~ k Name defterinde yoktur.
3 Bu yön T i p u'nun 16 ~ubat 1799 tarihiyle ve Ingilizler vas~tasiyle
111. Seli m'e gönderdi~ i yukarda sözü geçmi~~olan kar~~ l~~~ n esas~ n~~ te~kil
etmektedir.
Marquess. Despatches, minutes and correspondance,
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kendisinin Hindistan'da islam dininin tek koruyucusu ve mücahidi
oldu~unu söylüyor ve Osmanl~~ padi~ahlar~n~n yard~ m~ ndan ~üphe
etmedi~ini ekliyor. T i p u, bundan sonra, Hindistan'da Kâfirler'in
hile ve zulmünü ve nas~ l bu ülkede fütilhatta bulunduklar~ n~~ kendi görü~üne göre pek canl~~ bir surette anlat~yor ve Ingilizlerle
Frans~zlar~~ ayn~~ derecede kötülüyor.
Ancak o s~ rada Hindistan'da Ingilizler egemen durumda
olduklar~ ndan Tipu son devreyi anarken onlar~ n yapt~ klar~~ üzerinde
ayr~ca duruyor ve onlar~~ bütün Hindistan' ~~ ele geçirmek ve islam
dinini yoketmek tasar~s~ n~~ beslemekle suçland~ r~yor. Kendisinin 13
y~ l önce I. S u It an A b dülhamid 'e göndermi~~oldu~u elçiler
dolay~siyle ingiliz'lerin, kendi aleyhlerinde bir müslüman birli~i kurulacak' korkusuna kap~ ld~ klar~ n~~ ve bu yüzden (Tipu'ya) kar~~~
Haydarâbad nizam~~ ve merkezi Puna olan ana Marata devleti'yle
ba~da~~ p sava~~açt~ klar~ n~~ da eklemektedir
Özet olarak Tipu'nun III. Selim 'e kar~~l~~~~ ~u iki esasa dayanmaktad~ r.
1. Osmanl~~ padi~ah~ n~ n Islam âleminde üstün bir durumu oldu~unu müphem bir surette ve hilafet konusuna hiç dokunmadan
kabul etmek ve nazari olarak Fransiz'lar aleyhinde bir durum tak~ nm~~~görünmek; 2. gerçekten ise padi~aha : "Sen kendi ülkene
sald~ ran kafirlerle u~ra~, ben de benimkine sald~ ranlarla ukra~ay~m„ diyen bir durum tak~ nmak.
Bundan ba~ka T ipu mektubunun sonunda Vehhabiler'in Hicaz
da husüle getirdikleri karga~al~ klar~~ anarak onlara kar~~~okullar~ ndan birinin komutas~~ alt~ nda önemli bir kuvvet gönderme~i
dü~ündü~ünü de bildirmektedir.
Bu yön T i p u'nun kendi ölümü ve devletinin ortadan kalkmasiyle sonuçlanacak olan kesin y~ k~m~ n öngününde kendisini nas~ l dev aynas~ nda gördü~ünü veya nas~ l manas~z cakalara hevesbak~m~ ndan önemlidir.
lendi~ini
Burada T i p u, 1790-92 y~ llar~ ndaki sava~~~ve Seringapatam antla~mas~ n~~
an~ yor. Bunlara yukarda Tipu devrine ait tarihi özette « d » ve « e » f~ kralar~~~ da
i~aret edilmi~tir. Tipu, Frans~ z hiikömeti ve Afganistan ~ah' Zaman ~ ah'a
gönderdiki mektuplar~ n her birinde ise ~ngilizlerce kendisine kar~~~yap~ lan ayn~~
sava~lar~ n bu hükümet ve ~ahla münasebetleri dolay~ siyle yap~ ld~~~ n~~ yazm~~t~ r.
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Ancak onun sonuna kadar istiac~ya kahramanca dökü~ üp silah~~
elde ölmesi bu gibi görü~~ve anlay~~~eksikliklerini unutturacak
özdedir. Bu yüzden o Dekken müslümanlar~, hatta Hindular~~ aras~ nda büyük bir ad b~ rakm~~t~ r.

LETTRES ECHANGEES ENTRE TIPU, SULTAN
DU MAYSORE ET LES SULTANS OTTOMANS
ABDULHAMID I. ET SELIM III.
( surr~~ )
Les copies de ces lettres se trouvent dans le Name Defteri
( littralement : cahier de lettres) No. 9 des archives de L'Empire
Ottoman et constituent avec les documents annexes contenus
dans le "Djevdet Tasnifi 1, „ deux sries de documents; la premire
se rapportant au rgne d'Abdulhamid I. et la seconde â celui de
Selim III.
La premire srie comprend les 5 documents suivants : 2
Une supplique des ambassadeurs de Tipu adressee â Abdulhamid I.
Une lettre de Tipu a ce Sultan.
Une lettre de Tipu au Grand Wzir Ottoman.
Une note de l'Ambassade Britannique a Istanbul donnant
quelques informations sur Tipu et son royaume.
La ~- ponse du Sultan Ottoman Tipu.
Les documents les plus int&essants sont naturellement les lettres
des deux souverains ( D. 2 et 5).
Aprs un pompeux prambule, le Sultan du Maysore scicrit
les conqu'tes europennes aux Indes, l'tat de faiblesse de
ce continent et les succ qu'il a remport dans sa lutte contre
les Anglais, puis adresse au Sultan Ottoman les trois demandes
principales suivantes :
A) Aider ses Ambassadeurs ~~ se rendre a Londres et
a Paris. Dans la premire capitale ceux- ci doivent se plaindre
2

Classement Djevdet.
Zilhicljelje 1201, Septembre Octobre 1778.

