OSMANL~~PADI~AHI II. SOLEYMAN'IN GURKANLI
PADISAHI I. ALEMGIR (EVRENGZIB) 'E MEKTUBU
HIKMET BAYUR
Hindistan padi~ah~~ 1. Alemgir 50 y~l süren (1658 — 1707) uzun
saltanat~~ s~ras~nda pek çok yabanc~~ elçi kabul etmi~~ve kendisi
de yabanc~~ Ülkelere pek çok elçi göndermi~tir.
Onun devrinde Hindistanla en s~k~~ elçilik münasebetlerinde
bulunanlar Türkistan hükümdarlar~~ (Belh, Buhara, Ka~gar, Urgenc
v.s.) olmu~tur.
Bunlardan ba~ka I. Alemgir ile Mekke ~erifleri ve Iran ~ahlar~~ aras~ nda epi elçi gidip helmi~tir. Bu padi~ahm saray ve ülkesi,
her ne sebeble olursa olsun, durumlar~n~~ tehlikede gören veya
mevkilerini kaybeden müslüman acununun bir çok hilkümdar ve
ileri gelenlerine de s~~~nak olmu~tur.
I. Alemgir Mekke ~erifleri d~~~ nda Osmanl~~ devletinin Basra
valileri ile de çok ilgilenmi~tir. 1661 'de ora valisi Hüseyin Pa~a
kendisine bir adam göndermi~, 1669 'da da bizzat Hindistan'a
s~~~nm~~~ve orada yüksek bir mevki sahibi yap~lm~~t~r ( Be~~bin
atl~~komutan~~ olmu~tur). Hüseyin Pa~a'n~ n halefi Yahya Pa~a da
1671 'de Hindistan'a s~~~ nacakt~r.
Ancak I. Alemgtr kendi uzun saltanat devrinde Osmanl~~ tahna
t~ oturmu~~olan IV. Mehmed, Il. Süleyman, II. Ahmed, Il Mustafa
ve III. Ahmed'ten hiç birine elçi göndermemi~~ve yaln~ z II. Süleyman'dan kendisine bir elçi gelmi~tir.
jklemgir'in Istanbul'a elçi göndermek tasar~m

Ahbarat-~~ Derbar-~~ Mualla'da 1 Alemgir'in 1667 y~l~~ ba~lar~nda
(IV. Mehmed devri) Istanbul'a ~ah Hoca ad~ nda birini elçi olarak
göndermeyi dü~ündü~ü bildirilmektedir; ancak ne Osmanl~~ ne de
I. Alemgir devrine ait resmi muhaberat kolleksiyonu olup evrak~ n ço~u
Royal As~ atie Society'rie ve bir k~l~ m~~ Ceypur devlet ar~ivinde bulunmaktad~ r.
(Bk. J. Sarkar, History of Aurangzib, C. III, s. 118 'cleki ha~~ yeye).
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Gurka~~ h kaynaklar~ nda bu elçinin gönderildi~ine dair bir kay~t
yoktur.
Böyle bir elçi göndermek dü~üncesinin neden do~du~unu ve
sonra onun gönderilmesine neden lüzum görülmedi~ini anlamak
için o s~ radaki durumu ve bilhassa iran - Hindistan miinasebetlerini
göz önünde bulundurmak gerekir °.
Alemgir ile Iran'~ n &devi ~ah' Il. Abbas aras~ nda gerginlikler do~mu~~ve kinci mektuplar gidip gelmi~ti. Gurkanl~~ pâdi~ah~ n~ n ~ ran'a göndermi~~oldu~u elçi Terbiyet Han 1666 Eylülünde
Agra'ya geri geldi~i vakit II. Abbas'dan çok a~~r bir mektup
getirmi~ti.
Bu mektupta Abbas, Âlerngit'in zacfl dolay~siyle Hindistan'da
bir sürü fitne ve fesat oldu~unu, "kafir„ Siva'n~ n (Maratalar~n
ba~bu~u Sivaci) ~n~~ yüzden ün ve gün. kazand~~~n~, Alemgir'in
tak~ nd~~~~bu ünvan~ n (Alemi tutan anlam~ nda) ona yak~~mad~~~n~,
onun yaln~ z kendi babas~ n~~ tuttu~unu (yani hapsetti~ini) ve taht~ n
as~l varisleri olan a~abeylerini öldürüp onlar~ n haklar~ n~~ gaspetti~ini, büyücülü~e koyulup ~eriat ve adalet i~lerini b~ rakm~~~oldu~unu ileri sürmekte, kendi (II. Abbas) atalar~n~ n ise cihan pâdi~ahlar~ n~n s~~naklar~~ bulunduklar~ n~, Hümâyun'u korumu§ ve yeniden
taht~ na oturmu~~olduklar~ n~~ hat~ rlatmakta ve zay~flere yard~m
etmek ~lar~nda oldu~unu söyilyerek Flümâyun'un haleflerinden
olan iklen-~ gir'in güç durumda bulunmas~~ dolay~siyle büyük bir
ordu ile bizzat Hindistan'a gelip onunla bulu~mak ve fesatla
fitneyi ortadan kald~ rmak istedi~ini bildirmekte idi.
Bu mektubun üslübu k~ r~c~~ ve onu alan için alçalt~c~~ oldu~u
gibi örtülü olarak ve yard~m bahanesiyle Hindistan'~~ fethetmek
tehdidini de kapsayordu ; bu yüzden Alemgir'i k ~zd~ rmas~~ ve
kayg~ya dü~ürmesi tabii idi.
O s~ ralarda Alemgtr, Iran'da bulunan Melik-üt-tüccar 2 ;yinhammed Sacl~ k'dan gelen bir mektup ile ~ah Abbas'~ n ~sfahan'clan
Bu yönler için bk. Alemgirnâme s. 984-75 ve 984 ;
ahkâm 51 ; Müntahab-ül-Liibab, C. Il, s. 202, Feyz-öl Kayânin s. 496-499 ve
J. Sarkar. History of Aurangzib C. Ili, s. 119-113. Müntabab-iil-Liibab
Terbiyet Han~ n gerginli~e sebep oldu~unu yazar. Bu Aierngir'in görü~üdür.
2 Tüccar ba~~~: Bir ünyandir, ayn~~ zamanda istihbarat hizmeti de görmektedir.
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kalk~p iki fersah ötede konaklad~~~ n~~ ve çad~ rlar~ n~~ Agrâbâd'a
gönderdi~ini ö~renir.
Bunu duyunca Alemgfr de derhal ata binip yola ç~ kar, çad~ rlar~ n öne gönderilmedi~i için beklemesini isteyen bir adam~ na ~u
kar~~ l~~~~verir: "Haber almadan mazur olabilirdim, ö~rendikten
sonra tesahül ve ihmal, ikbalimin zevali alâmeti olur, pi~hanenin
(öne gönderilen çad~ rlar~ n) varmas~ na ne lüzum vard~ r ? „
Ayn~~ zamanda Iran ve Hindistan ordular~~ s~ n~ rlara yak~n
bölgelere y~~almaya ba~larlar. Ancak II. Abbas'~ n ölümü gerginli~i
ortadan kald~ r~ r ve beklenilen sava~~~önler.
Osmanl~ ya elçi göndermek dü~üncesi bu gergin durum s~ ras~ nda onun yard~m ve hiç olmazsa dostlu~unu sa~lamak ve o
sayede Iran'~~ Bat~~ s~ n~ rlar~ nda da güvensiz bir durumda bulundurmak dü~üncesinden do~mu~~olmal~d~ r.
Ancak II. Abbas'~n beklenilmedik bir anda hastalan~ p ölmesi
aradaki gergin durumu ortadan kald~ rd~~~~için Ahbârât-~~ Derbar-~~
Muallâ'da an~ lan Gurk anl~~ elçisinin Istanbul'a gönderilmesinden
vazgeçilmi~~oldu~u dü~ünülebir.
Osmanl~~elçisi Ahmed A~a'n~n Hindistan'a gönderildi~i
s~radaki durum

Yukarda and~~~ m~ z olaylardan 20 y~ l kadar sonra II. Sultan
Süleyman Hindistan'a bir elçi ile bir mektup gönderecektir.
Nâme Defteri'nde mektubun tarihi ay ve gün aç~ klanm~yarak
100 (yani 1100) diye gösterilmektedir. Bu y~ l 26 Ekim 1688'den 15
Ekim 1689'a kadar gider. A~a~~ da görülecek olan Meâsir-i AlemgirVnin bir yaz~s~ ndan mektubun Ramazan 1101 ba~lar~ nda, yani
Haziran 1690 '~ n ilk günlerinde Alemgir'e verildi~i anla~~ lmaktad~ r.
Bu bilgilere göre II. Süley man'~ n nâmesinin Köprülü Faz~l
Ahmed Pa~a'n~ n sadaretinden ve onun elde etti~i muvakkat ba~ar~lardan önce yaz~ld~~~~belirir.
O s~ rada Nemçeliler Macaristan'la S~ rbistan'~~ alm~~~olup Sofya'y~~
dahi tehdit etmekte idiler ; Rumeli'nin büyük k~sm~~ da tehlikede
görünmekteydi. Venedikliler de Mora'y~~ ve Atina ile birlikte
Merkezl Yunanistan'~ n bir k~sm~ n~~ alm~~lar, Dalmaçya ve Bosna'ya
girmi~lerdi.
Özet olarak Osmanl~~ devleti o vakte kadar hiç görülmemi~~
ölçüde güç ve tehlikeli bir duruma dü~ mü~~bulunuyordu.
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Osmanl~~ elçisinin I. Âlemgir'in huzuruna ç~ kt~~~~1690 y~l~ nda
ise Gurkanl~~ devleti tarihinin en yüksek ve parlak devrini
ya~~ yordu.
Alemgtr, Dekken'deki iki büyük Müslüman devletini: Kendilerini Fatih Sultan Mehmed'in küçük karde~inin soyundan sayan
Adil~alflar~ n Bicapur devletiyle Karakoyunlu hükümdarlar~~ soyundan olduklar~ n~~ söyleyen Kutup~ah'Iar~ n Gülkende devletini ele geçirip kendi ülkelerine katm~~~ve Hindulu~un kahramanl~~~~davasiyle
ortaya at~ lan Marata devletini de ezip, hükümdar~ n~~ ve hânedan
üyelerinin bir ço~unu yakalatm~~t~. Marata devleti de o an için
y~ k~ lm~~t~.
Bu surette o s~ rada hemen bütün Hindistan ve Afganistan'~ n
bir k~sm~~ I. Âlemgir'in egemenli~i alt~ nda bulunuyordu.
Osmanl~~elçisine yap~lan kabul

Alemgir, Osmanl~~ elçisini Meâsir-i Âlemgirrnin (S. 335) tâbirine
göre "Orduy-~~ cihan-neverd (cihan içinde dola~an)'in Galgala (Bat~~
Dekken) mevziinde bulundu~u bir anda 1101 y~ l~~ Ramazan'~ n~ n
hilali göründü~ü s~ ralarda„ (S. 336) kabul etmi~tir (Haziran 1690
ba~lar~~ eder). Esasen iklemglr, saltanat~ n~ n en büyük k~ sm~ n~~ ordusu içinde sava~arak ve göç ederek geçirmi~tir. Meâsir-i Alemgiri
bu Osmanl~~ elçisinin kabulünü anan tek eserdir ; bu resm-i kabul
hakk~ nda ~unlar~~ yazar (S. 337) :
"Rum kayserinin (Osmanl~~ Padi~ah~ n~ n) elçisi Ahmed Aka (A~a)
ve Buhara valisinin (hükümdar~ n~ n) sefiri Bedr Biy (veya Nedr Biy)
ve Ka~gar hakiminin (hükümdar~ n~ n) firistadesi Abdurrahim Bjk
onun (Âlemgir'in) asuman mertebeli ( gök gibi yüce ) dergah~ na
secde etmekle itikat al~ nlar~ n~~ nurland~ rd~ lar ve muhabbet ve meveddeti seçmi~~otan sad~ rlar~ n (büyüklerin) gönderdikleri hediye ve
niyaznâmeleri (ihtiyaçlar~ n~~ bildiren yaz~ lar~ ) yüce nazarlar~ ndan
(Âlemgir'in gözü önünden) geçirdiler.
"Mülâzimet ve ikamet ettikleri günlerde ve ayr~ l~~ lar~~ aras~ nda
herbirinin emellerinin ete~ ini rütbe ve derecelerine göre türlü türlü
hil'atlar, nefis mücevherler, at, fil ve pek çok nakid (den terekküb
eden) ba~~~~ve atiyyeler ile doldurdu. Irem'e 2 benzeyen Hind'in
Elçi, sefir ve firistade tabirleri metinde vard~ r. Biy (
iinvanlar ~~ da metindeki gibidir.

2 Cennet'e benzeyen ba~..

) ve Bjk ( L. )
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nadir e~yalar~~ ve tansukat~~ (hediyeleri), mücevherler ve çok degerli nefis kuma~lar, sahifelerin (mektuplar~ n) kar~~ l~ klar~~ ile birlikte ihlas ve ittihat mesnedinde oturanlara (elçileri göndermi~~
olan hükümdarlara) hediye edildi.„
Meâsir-i Alemgirl, Âlemgir'in gönderdi~i veya kabul etti~i 20
kadar elçiyi, haklar~ nda yap~ lm~~~olan te~rifat ile birlikte türlü
yerlerinde anmaktad~ r. Bunlar aras~ nda en az te~rif ata mazhar
olanlardan biri de bu Osmanl~~ elçisidir.
O devirde Türkistan da~~ n~ k ve yoksulla~m~~~bir durumda
olup art~ k orada büyük devlet denebilecek bir te~ekkül kalmam~~t~. Belh, Buhara, Urgenç ve Ka~gar'daki hükümdarlar art~ k
yerse] özde ve etraf üzerinde önemli bir tesir yapam~ yacak durumda devletlerin ba~~ nda bul~~ nuyorlard~.
Meâsir-i Â~lemgiri'den al~ p yukar~~ koydu~umuz parçada Osmanl~~ elçisinin Buhara ve Ka~gar elçileri ile bir tutuldu~unu ve
ayn~~ muamele gördü~ünü anlat~ r. Bu seferki kabul resminde al~nan ve verilen arma~anlar bile an~ lmam~~t~ r; halbuki çok kere bu
devletlerin elçileri için bunlar an~ lmaktad~ r. Keza bazen bu gibi
elçilerin hem geli~, hem de gidi~lerinde Alemglr'ce kabulleri
Measir'ce ayr~~ ayr~~ yerlerde kaydedildi~i halde Osmanl~~ elçisinin
kabulü bir tek yerde aa~ lm~~tir.
Dahas~~ var: Mesela Osmanl~ n~ n bir valisi olan Basra hâkimi
Hüseyin Pa~a, Kas~ m Aka (A~a) ad~ nda bir adam~ n~~ iklemgir'e
göndermesi olay~ n~~ Meâsir üç yerde anmaktad~ r (S. 34, 35-36, 37).
Birinci defa onun Surat liman~ na ç~ k~~~~ haberinin al~ nmas~~ ve ona
kar~~~gösterilecek ikram ~çin Alen~ gir'in gönderdi~i "yan ~ k,,, ikinci
defa Kas~m Aka'n~ n geli~~kabulü ve üçüncü defa da gidi~~kabulü
an~lmakta, Kas~ m Aka'dan al~ nan, ona verilen ve Hüseyin Pa~a'ya
gönderilen arma~anlar da ayr~ ca say~ lmaktad~ r.
Küçük devletlerin ve Mekke ~erifi ve Basra hakimi gibi
Osmanl~ ya ba~~ ml~~ veya onun memuru olan kimselerin elçi veya
adamlar~ na yap~ lan te~rifattan Iran gibi o devrin Osmanl~~ ve
Gurkanl~~ ile birlikte üç büyük Müslüman devletinden birinin elçisine yap~ lan kabul resminin anlat~ l~~~ na geçersek II. Sultan Süleyman'~~~~ elçisi Ahmed A~a'n~ n gördü~ü muamelenin acaipli~i daha
da belirir.
Meâsir-i Alemgiri, S. 35'de, Iran elçisi Budak Bey'in Multan
eyaletine girince ora ve sonra Lahor valisi taraf~ ndan gördü~ü
Belleten C. XIV 18
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kar~~lamay~, kendisine çekilen ziyafetleri, sunulan arma~anlar~~
— ki bunlar Türkçesi kullan~ larak, dokuzar dokuzar veya " heft
dokuz,, gibi dokuz say~s~ n~ n misilleri olarak geçer — anmaktad~ r ( S. 35 ) ; keza kendisine " ulu~-~~ hassa,, yani padi~ah~ n
arma~an~~ verilir v.s.
Budak Bey ~eker bayram~ n~ n üçüncü günü ( 1071 Hicri y~ l~ !
1 Haziran 1660 ) Darü'l-Hilafe ( Delhi ) kar~~s~ na var~ r ve devletin
ileri gelenleri taraf~ ndan büyük bir alayla kar~~ lan~ r, pâdi~ahca
kabul edilir, ora tabirince "görünü~„ te bulunur ve II. ~ah Abbas'~ n
nâme ve arma~anlar~ n~~ ona sunar. Meâsir-i AlemgIrt bunlar~ n
ba~l~ calar~ n~~ saymakta ve 422.000 rupi de~rinde ( 45.000 alt~ n lira
kadar) olduklar~ n~~ yazmaktad~ r ( S. 36 ). Iki ay sonra 10 Zilhicce'de
Budak Beye gidi~~kabülü yap~ l~ r; kendisine bir çok arma~andan
ba~ka yüz bin rupi de verilir.
On alt~~ ay kadar sonra 1073 Rebiu's-sanrsinde Terbiyet Han
bir kar~~ l~ k mektubu ve yedi yüz bin rupi de~erinde arma~anlarla
II. ~ah Abbas gönderilir ( S. 47 ).
Budak Beyle Ahmed A~a'ya yap~ lan kabul resimleri kar~~la~t~ r~ l~ nca arkadaki fark~~ izah edecek sebepler aramak gerekmektedir. Bahusus ki yukarda i~aret etti~imiz gibi Osmanl~~ padi~ah~ = elçisine yap~ lan kar~~ lama baz~~ küçük devlet elçilerine ve
Osmanl~ ya ba~~ml~~ kimselerin gönderdikleri adamlara yap~~ landan
bile daha az parlakt~ r.
Alemgir'in Osmanl~ ya kar~~~ k~ zg~ n veya k~ r~ k olmas~ n~~ izah
edecek sebeplere Osmanl~~ ve Gurkanl~~ tarihçi ve vak'anüvislerinin
eserlerinde rastlamad~ k. Ancak ~u yön hat~ ra gelebilir ki onun
tahta ç~ k~~~ n~~ kutlamak üzere Istanbul'dan bir elçi gelmedi~i gibi
ilk Osmanl~~ elçisinin onun saltanat~ n~ n hicri 34 üncü y~ l~ nda gelmi~~
olmas~, bu geli~in de Osmanl~~ devletinin Avrupa'da bir tak~ m y~ k~ mlara u~ramaya ba~lad~ ktan sonra yap~ lmas~~ :klemgIr'i k~ zd~ rm~~~veya
gücendirmi~~olabilir.
Akla gelebilecek ba~ ka bir yön daha vard~ r: II. Süleyman'~ n
mektubunda kendisinin "cihad„, yani din yolundaki sava~lar~~ an~l~ rken bunlara kat~ lmayanlar~~ küçük gösterecek özde bir dil kullan~ lm~~~olmas~~ Âlemgir'i k~ zd~ rm~~~olabilir. Keza Osmanl~~ padi~ah~ = kendi "Halifeli~ini„ bir kaç kere anm~~~olmas~~ Gurkanl~~
pâdi~ah~ na dokunmu~~olabilir.
Osmanl~~ kitabet dairesinin Gurkanl~~ devleti ve onun ba~~ n-
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daki kimse hakk~ nda pek az bilgiye sahip oldu~u görünmektedir.
Nâmeyi, Nâme Defterine kaydeden kâtip "Hind pâdi~ah~~ Evrengzib
Han Hazretlerine nâme-i hümâyundur„ demi~tir. "Evrengzib„ ,
Alemgir'in ~ehzâdelik ad~~ olup, Avrupal~~ yazarlar onu hep o adla
anmakta devam etmi~lerdir; halbuki Hindistan'da onun saltanat~~
devrine ait yaz~ larda o hep "Alemgir„ diye an ~l~r. Bu yön iki devlet
aras~ nda do~rudan do~ruya temas olmay~ p Osmanl~~ ülkesinde
Gurkanl~~ hakk~ ndaki bilgilerin daha çok Avrupal~ lardan al~ nd~~~~
zann~ n~~ uyand~ racak özdedir.
Bundan ba~ka II. Süleyman'~ n nâmesinde (Bk. 56 ~ nc~~ sahifenin
sonu ve 57 inci sahifenin ba~~nda) Gurkanl~~ pâdi~ah~~ uzun uzad~ ya
övülürken kendisine "~ah Evrengzib Alemgir„ demekle yetinilmektedir ; yaln~zca "~ah„ tabirinin Hindistan'da yeter ölçüde bir
sayg~~ ifadesi say~lmad~~~~gibi böyle bir nâmede onun tam künyesinin yaz~ lmas~~ da gerekmekteydi ; o ise tu~ras~ na göre "Eb~ll-MuPâdi*
zaffer Muhyü'd-din Muhammed Evrengzib Bahadur AlemgIr
~ah-~~ Gazi„ dir. O böyle bir nâmede künyesinin tam olarak an ~lmam~~~olmas~na da al~ nm~~~olabilir.
Özet olarak: a) ilk Osmanl~~ elçisi, Alemgir'in saltanat~ n~n
o s~ rada Osmanl~~ devleti yenilgiden
34 'üncü y~l~ nda gelmi~tir;
yenilgiye u~ramaktad~ r; c) gönderilen nâme o zaman~n anlay~~~ na
göre yeter ölçüde sayg~l~~ de~ildir; d) II. Süleyman'~ n kendine bir
kaç kere halife demesi ho~a gitmemi~~olabilir; e) "cihad„ hakk ~ndaki cümlelerin Alemgir'ce bir tariz say~lm~~~olmas~~ mümkündür.
Ahmed A~a'n~n elçlli~l hakk~nda Osmanl~~
kaynaklar~n~n sr~kfita

Ahmed A~a'n~ n elçili~i 1095-1106 y~llar~~ olaylar~ n~~ anan
Silahdar Tarihi'nde an~ lmamaktad~ r. Keza onun getirdi~i kar~~l~ k
da Nâme Defteri'nde yoktur. Halbuki Meâsir-i Alemgiri'nin yukar~ya koydu~umuz sat~ rlar~ ndan böyle bir kar~~l~~~ n bulundu~u
anla~~lmaktad~ r.
Silahdar Tarihi'nin sükûtu ve kar~~l~~~ n Nâme Defteri'ne geçmemi~~olmas~~ elçili~in ho~a gitmiyecek sonuçlar verdi~ine ve
gelen kar~~ l~~~n be~enilmedi~ine delil say~ labilir.
Bu elçili~i, dolay~siyle ilgilendiren baz~~ evrak Bab-~~ âli Ar~ivlerinde bulunmu~ tur ( Ibnü'l - Emin tasnifi, Hariciye 1081 ve 1380).
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Bunlar~ n birincisi Zilhicce 1116 ortalar~ nda ( Nisan 1705) muamele görmü~~olup ölmü~~bulunan Ahmed A~a'n~n o~lu Mehmed'in
maa~~ na aittir.
Ikincisi 1129 Sefer ay~ n~n ortalar~ nda (~ubat 1717) muamele
görmü~~olup elçi ve heyetince kullan ~ lm~~~atlar için ödenecek
paraya aittir.
II. Süleyman'~ r~~ nâmesinin metni a~ a~~dad~ r.
Hind Padi~ah~~Evrengzib Han hazretlerine
name-i hilmilyandur.

( 5 Numaral~~Nrime Defteri'nin 54. sahifesinden ba~lar )
Leâlt-i mütelâli-i hamd ü sipâs-~~ bi-had ve cevâhir-i zevkhir-i ~ükr ü ~itâyi~-i
Lâ-yuhsâ ve lâ-yuad cenâb-~~ mâlikü'l-mülk tealâ an dereki'levhâmi kemâlü zâtihi ve celle an
Müsâbakati'z-zunûni celâlü s~fâtihi hazretlerinin dergâh-~~
kibriyâ ve azamet-penâhlar~ na lây~ k
(55 inci sahifenin ba~~ ) ve sezâvârd~ r ki cevâhir-i mâhiyyat-~~ mümkineyi "küntü kenzen mahfiyyen feahbebtü en urefe„ 2
h~zânehânesinden ibda ve nev`ii'l-envâ olan nüsha-i câmia-i
insan~~ key fiyyet-i behcetefzây-~~ "lekad halâkna'l-insâne fi ahseni takvim„ 3 de in~a
ve ihtirac ve hâme-i zibây-~~
"ve savvereküm feahsene sûvereküm„ 4 ile tezyln ve her
heft mâ~~ ta-i medlül-i "sümme en~enâhü
halkan âhara fetebâreka'llahü ahsenül-hâlikin„ 5 ile tahliye
ve tahsin eyledikten sonra
1 Yeni harflere çeviren Bay Selahattin Elker ; hadisleri ve farsca beyitleri
Türkçeye çeviren Profesör Necati Lugal ; tashihleri yapan Ad ~ an Erzi.
2 Hadis-i Kudsi: "Ben gizli bir hazine idim ; bilinmek istedim. Bunun için
mahlükat~~ (halk~ ) yaratt~ m».
8 Tin suresinin 4. ayetinin bir k~ sm~~ : "Biz insan~~ boylu boslu ve güzel bir
biçimde yaratt~ k».
4 Müminin suresinin 64. ayetinin italikle yaz ~ lm ~~~ k~ sm~ : "Allah o ki sizin
için arz~~ bir makar, semay~~ bir bina yapt~~ ve size suret (biçim) verdi, sonra
da suretlerinizi güzellendirdi...»
5 Müminin suresinin 14. ayetinin italikle
yaz~ lm~~~ k~ sm~~ : "Sonra o

Il. SOLEYMAN'IN I. ALEMGIRE MEKTUBU

277

ittisak-1 ahvâl-i beni-âdem ve ittirad-1 umûr-i kâr-hâne-i
âlem ve ref-i rüsüm-i bid'at
ve hedm-i kavâid-i dalâlet ve lzhâr-1 ~iâr-1 ~eriat ve izâh-1
menâhic-i mülk ü millet
içün her vakt-i saâdet-iktirânda havass-1 ibâd-1 kerem-muctadlarindan bir bende-i
sa`d-ahterini ihtiyar ve men~ûr-1 âmâlini ni~ân-1 zi~ân-1 "inni
câilüke li'n-nâsi imâmâ„ ile
müzeyyen ve tu~rây-1 garrây•I"innâ caalnâke halifeten
fi'l-ardi 2„ ile muanven ve "câhidü
hakka cihâdihi„ 3 fermân-1 ~erifiyle farzlyyet-i gazâyi müberhen eyleyüp nizâm-i umür-i enâm
ve kainc-i a`dây-1 liyâm içün "ve caale beyneküm meveddeten ve rahmeten„ 4 fehvây-1 saadet-ihtivüsi ile
teveddüd ve ittihad-1 kulüb-i eviddâyi tergib "ve elkaytü
aleyke mahabbeten minni„ 5 kerime-i kerametni~an~~ile teellüf ve tahabbülp-i ahibbâyi tahbib eyledi
Teâlâ'llah ey ez tu büd-i vücüd-i heme
dökülmü~~suyu kan p~ ht ~ s~ . bu kan~~ da bir çignem et yapt~ k; o bir eignem
ette kemikler yaratt~ k, kemikleri de et ile örttük, sonra onu ba~ka bir yarad~l~~ta yapt~ k (Ona ruh verdik, nutuk verdik). Allah bilgide, güçte ve kuvvette
pek yüzedir, yaradanlar~ n en güzelidir ,.
Bakana suresinin 126. (Izmirli Ismail Hakk~'n~ n «Maani-i Kur'an' ~na
göre 125. ) ayetinin sonunun italikle yaz ~ lm~~~ k~ sm~ . Peygamber Ibrahim'e
aittir: '.Allah: (Seni insanlara imam yapaca~~m) demi~ti.'.
2 Söd suresinin 26. ayetinin ilk k~ sm~~ : "Ya Davud ! Biz seni yer yüzünde
halife yapt~k...'
gibi dum3 Hac suresinin son ayetinin (78) ba ~~~: "Allah hakk~ nda gere~i
ve
ganimet
için
~öhret
n,
yoksa
z
ibadet
olmak
üzere
yap~
»
Yani,
bunu
yaln~
anl~
yapmay~ n.
~l
4 Rum suresinin 20. (Maani-i Kur'an'a göre 21.) âyetinin italikle yaz
ndan
biri
de
budur
ki
size
anlar~
n)
kudretinin
ni~
:
"Onun
(Allah'~
sm~
m~~~ k~
kendileriyle huzur ve rahata nail olas~ n~ z diye cinsinizden zevceler yaratm ~~t~ r.
Aran~ za muhabbet ve merhamet koymu~tur. I~te bunda tefekkiir eden cemaat
için elbette ibretler vard ~ r'..
sm~~ : "Hani
$ Taha suresinin 36 ve 37. ayetlerinin italikle yaz ~ lm~~~ k~
ana'na (annene) hakk~ nda ne vahy olunacaksa hepsini vahy etmi~dik : Musa'y~~
bir sand~ ka koy, Nil denizine at, deniz onu kenara ç ~ kars~ n, benim dü~man~ m
ile onun dü~man~~ onu als~ n, Musa! Taraf ~ mdan sana muhabbet ilka ettim
ki gözünün önünde büyüyesin».
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15. Vücüd-i tu asl-i vüc~ld-i heme
Zemin u zeman sun'-i perkâr-i üst
Tealâ'llah in kârhâ (St. 16) kâr-i üst
Cuz ine~~nedânem men-i na~ inas
Ki berter buved zançi girem k~yas„
ve anadil-i (andelibler, bülbüller)
17 na~me-serây-i salevât ve hezar-~~ (bülbül) ho~-elhan-~~ zemzeme-piray-~~ tahiyyât ol verd-i mutarray-~~
( 56. sahifenin ba~~ ) gülsitan-~~ "ve ma erselnake illa rahmeten li'l-âlemin„ 2 ve ol gül-i ziynet-i izar- ~~ gül~en-i
maallahi vaktün„ 3 olan hazret-i Muhammedü'l-Mustafâ
sallallahü tel aleyhi ve sellemin vakf-~~ ravzâ-i
mutahhareleri olsun ki der-i herc ü merc ve rer-i habt
(yanl~~~hareket) u hebt (sukut, zebunluk, eksiklik) içün "es-sultânü
z~ llu'llahi fi'l-ardi ye'vi ileyhi'd-datfü ve yentâsirü bihi'lmazlümü ve men ekreme sultane'ilahi ft'd-dünya ekremehu'llahu yevmel-k~ yameti„ ile temyiz-i meyan-~~ gâdim ü mahdüm ve tebyin-i
pâye-i hakim ü mahküm idüb "izi erada'llahü en yahluka
halken 1n-hilafeti meseha nâsiyetehü biyedihi'„
1 «Ey, her ~eyin olu~u senden olan ve her vücudun (meveudat
~ n, varl~~~ n)
asil kendi viicudün (varl~~~ n) bulunan yüce Tanr ~ . Zemin ve zaman onun perkânom bir eseridir. Ne yüce bir Tanr~~ Bütün bu i~ ler onun eseridir. Ben cahil,
bundan ba~ka bir~ey bilmiyorum. Kiminle mukayese etsem senden daha üstün
kim gelebilir?
Bu farsca manzum k ~ t'an~ n birinci m~ sra'~ nda sonradan sat~ rlar aras~ na

fazla ve lüzumsuz olarak ilâve edilen (viicud) kelimesi, hem minay ~~ hem de
«bahr-i miitekarib» denilen ve ~ehnâmelerde kullan~ lan aruz veznini bozmu~tur
(S. Ellcer).
Enbiya süresinin 107. âyeti : « Biz seni ancak âlemlere rahmet olmak
üzere gönderdik.•
3 Hadis : Yaln~ z italikle yaz~ k k~ s~ m metinde vard~ r : «
Allah ile benim
baz~~ vaktim olur ki o zamanda ne Allaha yak~ n bir melek ne de mürsel bir
nebi bu hususta bana e~~olamaz.»
4 Hadis : «Adil olan sultan Allah ~ n yer yüzünde gölgesidir. Her zay
~ f ona
iltica eder ; her mazlum ondan yard ~ m görür. Kim Allah~ n (bu) sultan~ na dünyada ikram ederse (--= keremle muamele ederse) Allah da k ~ yamet gününde ona
ikramda bulunur..
Hadis: .Allah halife yapmak için bir mahlük yaratmak istedi~i vakit
onun aln~ n~~ eliyle mesh eder..
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ikram ü ihtirâm~~ ile beyne'n-nas ~edd-i derke-i sevday-i
istibdâd ve zabt-~~mermerr-i
vesvese-i istiklal ü istibdâd eyleyüb "recülün mümsikün
bi-inân-i feresihi
fi sebIli'llahi " 1 kelam-~~ dürer-barlariyle tervic-i gaza ve
mine'l-ihvâni ve'l-mütehabbine fi'llahi fl z~ lli'l-ar~i„ 2 kelime-i câmialariyle tevkir-i dilstan ve teksir-i hullâna
Isdar-~~ fermân eyledi. Rese~l-i Arab ~ah-i Ommi-lakab —
Delil-i Acem rehnümây-i Arab — Ezü huccet-i
din mükemmel ~üde — Bemühr-i nübüvvet müseccel ~üde„
ve derari-i durtid-i na-ma`dûd Hulefâ i Râ~idin
ve al u evlad ve eshâb u tabiin ndvânu'l-lahi tel
aleyhim ecmaInin hediyye-i pi~gah-~~ huldayInleri olsun ki ~ehsüvaran-~~ m~zmar-~~ "es-sabild~ne's-sabikan 3 ve rehnümayan-~~ mesâlik-i
"bieyyihim iktedeytüm„ 4 ile serfiraz ve mümtaz olmu~lard~r Amma ba`dü ah-hazret sami-rütbet
melek-haslat sütûde-menkabet hur~ki-izaet neyyir-emâret
gerdûn-bestat
Utarid-f~tnat Feridun-meni~~~skender-dâni~~Keyhusrev-hikmet Nü~irvan(57. sahifenin ba~~) f~ trat murabba - saltanat müstenid-i
vesâyid-i adalet bas~tu'l-emni ve'l-eman
na~irü'l-adl-i ve'l-ihsan daver-i saltanat-pirâ hidIv-i fermanfermay-~~ ki~ver-gü~â
hülâsa-i selâtin-i mücâhidân nekave-i esâtin-i ( burada
mecâzen bir cemaatin ileri gelenleri) husrevan-~~ ehl-i re~k-revan-~~
rayan-~~ (racalar) ekalim-i Hind pesendide-i tâcdâran-~~ memâlik-i vesIca-i Sind el-müsta~nI zatühû ani't-tacrifi
ve't-tavslfi ve't-ta`bir el-mahfuf bi-sunûfi avat~fi'l-Meliki'lKadir nizamü'd-devleti ve's-saltanati
Hadis : .'~nsanlar~ n hay~ rl~ s~~ Allah yolunda at~ n~ n dizginini ele alm~~~
kimsedir.»
2 Hadis : Allah için birbirlerine karde~~olanlar ve birbirlerini sevenler
Allah~ n ar~~~~~~~~gölgesindedirler.»
3 Vâlc~ a suresinin 10. âyeti : «ileri gelenler de ileri gelenlerdir».
4 Hadisten bir parça: «Benim ashab~ m y~ ld~ zlar gibidir. Onlardan hangisine uyarsan~ z do~ru yolu bulursunuz».
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ve'~-~evketi ve'l-übbeheti ve'~-~ân der sipihr-i kemâl bedr-i
münir ~âh Evrengzib AlemgIr
~üyyidet li'd-dini ve'd-dünya bakaeh~l Allahü ekbake li'ddünya ve li'd-din 1 savb-~~ ba-savâb-~~ saadetkarIn ve evb-i müstetab-~~ musâdakat-rehinlerine muhalazât-~~ istisâbet-i teveccüh-i vedâd
ve didebani-i istifâzat-~~ ~ebnem-i yegânegi vü ittihad ile
demide-i gül~en-i behi~t-asar-~~
"vecebet mahabbeti li'l-mütehâbbine fiyye„2 olan gülberk-i
mü~kbiz-i hübb ü velâdan çekide ~ tr-~~ ~âhi-i
tehayây-~~ muhabbet-efzây-~~ pâdi~âhâne ki mucattar-sâz-~~
mecâmic-i icâbet ve lahliha-fersay-~~ müctemi`ân-~~
Mecâlis-i üns-i muhalasâtt~ r, ziver-i ~i~e-i hullet ve yekcihett
k~l~ nup bedâyici ta`zim
ve terkim ve kavaid-i tevkir ü tefhim bine tuhfe-i bezm-i
irem-tev'emleri k~ l~ nmak z~ mn~ nda merâsim-i
selâtin-i uhuvvet-meb ve levaz~ m-~~ kavânin-i havâkin-i
meveddet-intisâb üzere tefekkud-i hât~ r-~~
feyz-meâsir-i saadet-meal-i bahtyâri ve tefahhus-i ahvâl-i
rif`at-i~timâl-i kâmkârileri tetmfm
ve takdim olunduktan sonra hacelet-resân-~~ safvet-pi~âni-i
âftâb ve g~ bta-fermây-~~
rtizene-i tâbdâr-~~ huld-i vâlâ-kubâb olan levha-i zaml~-4
seriredân-~~ mihr-incilâ ve meclây-~~
1. ( 58 inci sahifenin ba~~~) mücellây-~~ zihn-i beyzâ-z~ yâlar~ na
perverde-i halvet-serây-~~ ihlas ve rabbâtü'l-hicâl-i ( gelinler )
ihtisas
1 " Sen dini ve dünyay~~ Allah~ n bakas~~ ile mü~eyyed k~ ld~ n. O da seni
dünya ve din için baki k~ ld~ .„
Buradaki Arapça iyi dilek ve dua cümlesi vaktiyle, Name Defterrne yaz ~ l~ rken ba~~k~ sm ~ nda baz~~ yanl~~l~ klara dii~ülerek düzeltildi~i, fakat kaz~ lan ve
düzeltilen kelimelerin as~ llar~~ tamamen kaybolmad ~~~ ndan, ilk yanl~~~~~ n mahiyeti tahmin olunabilmektedir. Anlas~ ld~~~ na göre evvela «Evrengiib» ve cAlemgir•
terkipleri, galiba her nas~ lsa, iki ayr~~ ki~iye ait zannedilerek Arapça ibare
~ üyyedetrd-dinü ve'd-clünyâ bakaaehümö) suretinde tertip olunmu~, sonradan
bu iki terkib bir tek ~ahsa ait bulundu~u görülerelc ibre " ~üyyidet
ve'd-düny~l„ ~ eklinde diizeltilmi~ tir (S. Elker).
2 Hadis : "Allah için birbirini sevenlere benim muhabbetim vâcib oldu. „
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olan arâyis-i ( gelinler ) âmâl bu vechile irâet olunur ki
mâlikü'l-mülk ve vâhibül-âmal
sübhane men tenezzehe zâtühu ani'z-zevâ1 ve tekaddese
s~fâtuhu ani'l-intikal hazretlerinin ifâza-i
birr ü a`tâf-i ~âmile ve ifâde-i cûd ü eltâf-i kâmilesiyle
li-külli zemanin devletün ve ricâl
m~sdâk~nca zimâm-~~ hall ü akd-i islâmiyye her vakitte bir
bende-i keminesinin keff-i
kifâyet ve uhde-i himmetine tefyiz ve taklid olunmak sünnet-i seniyye-i ilâhiyyeden olup
k~smet-hâne-i ezel-i âzâlde zât-~~ bahtyâr~ m~~ "ve ca'aleküm
halife fi'l-ardi„' nicam-i celilesinden
hissedâr ve sihâm-i mukaddere-i "inne'l-arda yerisühâ
ibâdiye's-sâlihe~n„ 2 dan min ciheti'n-neseb
müstahikk-i sehm-i adli ve fazl-i evfâ k~lma~~ n "ve tilke'leyyâmü nüdâvilühâ beyne'n-nâsi„ 3
~erifi
üzere mürûr-i eyyâm ve kürur-i dühûr ü avâm ve ittifak-~~
me~âyih ü ulemâ ve itbâk-~~ (ittifak, ba~la~ma) etbâk-~~(kat, kabile,
mertebe)
mütecennide ve reyâ ile serir-i saltanat-~~ Osmânt ve
evreng-i hilâfet-i cihânbani bu vela-cûy-~~
musadakat-perverlerine müyesser olma~~ n arz~ly-~~ ~eref-i
hidmet-i Haremeyni'~-~erifeyn ve dâiye-i
icrây-~~ ahkam-~~ ~eriat-i mutahhara-i cenâb-~~ Resillü'ssakaleyn ile bu ba~ -~~ girân-~~ emânet-i
uzmâ "ve üfevvidu emri ilâ'llahi inna'llahe basirün
ibâdi„ tazarrucu ile ziver-i gerden-i kabül
Fât~ r suresinin 37. âyetinin ba~~ : "O ki sizleri yer yüzünde halifeler
„
2 Enbiya suresinin 105. âyetinin sonu: "Yere (veya arz-i mukaddese
veya cennete) galib kullar~ m varis olur„
3
~ mran suresinin 140. âyetinin italikle yaz~ lm~~~ k~ sm~~ : "E~er
size bir yara dokundu ise heriflere de öyle bir yara dokundu. Hem o günler
biz onlar ~~insanlar aras~nda evirir çeviririz, hem Allah iman edenleri bilece~i
ve sizden ~ehitler, ~ahitler tutaca~-~~ içün ki Allah zalimleri sevmez„ .
islâm mücahitlerini Uhut muharebesinin sonuçlar~ ndan teselli ve gelecekte
te~çi için gelmi~tir. Il. Sultan Süleyman da bu âyette Osmanl~~ devletinin son
y~llar~ ndaki yenilgilerinin tesellisini ve kendisi için bir te~çi görmektedir.
4 Müminin suresinin 44. âyetinin sonu: "Ben i~imi Allah'a ~ smarl~ yok~ ld~~
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k~ l~nm~~t~ r; cenab-~~ bari azze ismühû dergah-1 icabet-penah~ ndan mes'uldür ki "fahküm
beyne'n-nasi bi'l-hakki„ ferman-~~ ~erif ini mültesem-i ~ifah-~~
imtisal edüp "adlü saatin hayrün
min ibâdeti seb`tne seneten„ 2 hadis-i ~erifine mazhar olan
selâtin-i nasfet-ayin
(59 uncu sahifenin ba~~) ve esâtin-i adalet-rehine iktifâ
mukadder eylemi§ ola amiri -reside-i mesamic-i ~evketmecâmic-i hakanileri olmak gerektir zât-i kadtm-i "lem yelid
ve lem yûled„ 3 vasf-~~ ~erifi ile mevsûf
olan cenab-~~ vacibü'l-vücüd ve muvahhad b'iz-zati sâlisü
selâse taysif-i nâ hakiki ile irtikab-~~
dalâlet ve nübüvvet ü risâlet-i Fahr-i Kâinât sallallahil tealâ aleyhi ve sellemi inkâr ile ah~ab
ve ahcardan kendü san? ca-i dest-i mel'anetleri olup ittihaz-~~
ilâh eyledikleri esnâm ü saltb
adet eden milel-i muhtelife-i nasarâ ittifâk-i kulûb-i ~ekavetmashûblariyle zâg (karga) u kela~~(kuzgun)7 s~ fat gülsitan-~~ bilad-~~ ~slâmiyyeye tahrtk-i bal-i cesaret ve
ihâle-i pençe-i hasat-et
etmeleriyle " küllüküm râin ve küllüküm mes'ulün an raiyyetihi„ tenblh-i ~ertfi üzere bi-avnillâhi tel
zeyl-i islâmdan katc-~~ eydi-i a`day-~~ liyam ve havze-i tevhid ü yakinden ref-i ~evk-i (diken) ~irk-i
küffâr-i dalâlet-irtisam ve himâyet-i mevat~ n-~~
ve s~yanet-i mesâkin (meskenler) ü emval
ve evlad-~~ muvahhidin içün Allahü Azimü'~-~ân~ n Ifitf ü
keremine tevekkül ve muccizat-~~ kestretü'1-berekat-~~ Sultan-1 Enbiyâya tevessül olunup ve ervah-~~
mukaddese-i Hulefâ-i Wa~idtn
rum, çünki Allah kollar~ n~ n her halini görür„ .
Yukarda 277. s.'nin 2 say~ l ~~ ha~iyesinde an~ lm~~~olup Peygamber Davud'a
ait olan Sâd suresinin 26. âyetinin devam~~ : " ... Art~ k insanlar aras~ nda dogrulukla hükmet „ .
Hadis: " Bir saatlik adalet yetmi~~senelik ibadetten daha hay~ rl~ d~ r„ .
~ l~ lâs suresinin 3. âyeti: " Dogmam~~, dogurmam~~t~ r„ .
4 Hadis " Sizin hepiniz birer çobans~ n~ z ve her çoban sürüsünden
mes'uldür„.
2

3
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ve al ü evlad ve eshâb ü tabiin ve sair evliyay-~~ kerametirtisâmdan istimdâd olunup
"men kâne li'llâhi kânellahü leha„ muktezas~nca niyyet-i
sad~ ka ve azimet-i halisa ile "katilü'l-mü~rikine
kâffeten kema yukatilüneküm kaffeten„ 2 ferman-~~ laz~ mü'limtisali üzere iskat-~~ fariza-i gaza ve ibka-i
millet-i beyza içün "ve me'n-nasru illa min indi'llahi'1Azizi'l-Hakim„ 3 ve "in yansurkümu'llahü felâ galibe
leküm„ 4 mantuk-i kerimü'~-~an~ n nak~-~~ t~ raz-~~ rayat-~~
azimet ve "faddalallahü'l-mücâhidine bi-emvalihim
( 60 inci sahifenin ba~~ ) ve enfüsihim ale'l-kaidîne dereceten ve küllen va`da'llahu'l-husna 5 „ i~aret-i pür-be~aretleriyle
e~ref-ter~n-i
ezminede makarr-~~ hilâfetimiz olan Dr ü's-saltanati's-seniyye-i mahmiyye-i Konstantiniyye hamâha'llahü teala
ani'l-afat-~~ ve'l-beliyye'den nehzât ve serv-i çeman-~~ çemenistân-i nusrat olan livây-i hadrây-i
Muhammed mühtezz-i azimet k~l~ nma~~n te'sis-i esâs-~~
istinâs ü uhuvvet ve te'yld ü te~yid-i
meâsir-i yegânegi vü düsti ve meveddet içün üsve-i (meslek,
mezheb) hasene-i ~âhân ve seciyye-i müstahsene-i
tâcdârân-~~ cihan üzere nüvtd-i hilafeti havi ve peyam-~~
nehzat-~~ mülükânemizi muhtevi
Hadis: " Kim Allah için olursa (çal~~~ rsa) Allah da onun için olur„ .
2 Teybe suresinin 36. âyetinden bir parça: " Bütün mü~ rikler sizinle

kital ettikleri gibi siz de bütün onlarla kital edin. „
~ mran suresinin 126. âyetinin son k~ sm~~ (italikli):
3
"Ve bunu Allah bize s~ rf müjde olsun, kalpleriniz bununla yati~s~ n diye
yapt~ , yoksa nusrat ancak Allah'dand~r, aziz ve hakim 0„ .
4 Al-i ~ mran suresinin 160. âyetinin ba ~~~ (italik): " E~er Allah size
nusrat verirse o vakit size galip yoktur, ve e~er sizi yard ~ ms~ z b~ rak~ rsa kimin
haddindedir ki ondan sonra size yard ~ m etsin ? Ancak Allah'a dayans~ n o halde
müminler. „
5 Nisa suresinin 93. ayetinin italikle yaz ~ l~~ k~ sm ~~ : " Müminlerden özür
sahibi olmaks~ z~ n oturanlar ve Allah yolunda mallariyle, canlariyle cihad edenler müsavi olmazlar, Allah mallariyle ve canlariyle mücahid olanlar ~~ oturanlar~n
derece itibariyle üzerine geçirdi, gerçi Allah ikisine de (cenneti) vacd buyarrnuftur, bununla beraber Allah mücabidiere oturanlar ~ n fevkinde azim bir ecir ihsan
etmi~tir.
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nâme-i hümâyûn-i muhalesat-me~hanumuz nigâ~te-i yeraca-i berâca-i musâdakat k~l~ nup mucteber ve muc temed ademlerimizden
8
1 ile ol cenab-~~ reft`u'l-mikdar-i valânisab~ n savb-~~ müstetablar~ na firistâde
k~ l~ nm~~t~ r; in~aallahü tealâ lede'l-vusul nak~-i ahval ve
sûret-i amâl aks-endaz-~~ âyine-i
zamir-i saadet-semirleri cldukda " da`vetu'l-meliki'l-adili
müstecabetûn„2 mefhumunca
ediye`i
icabet - numüdlariyle muavenet ve ztr-i cenâh-~~
necah-~~ cihanbanilerinde âsüde olan
ulemâ-i izâm ve me~ayih-i kirâm ve mazanne-i icabet olan
sulehay-i zevi'l-ihtirâmdan isticlab-~~
duây-i hayr ile gayretke~-i
Ahmedt ve nigeh-da~tt-i
huffaz-~~ ~eriat-~~ mutahhara-i Muhammedide
her vechile izhar-1
himmet buyurulup nâil-i ecr-i
cihâd olmalar~~ me'mûldür ; peygam-resan-~~
mü~ârünileyh bendeleri taraf-~~ meveddet-cüylar~ ndan izhar-~~
muhalesat ve eclay-~~ hidmet-i sefâret
eyledikten sonra müekkid-i zavab~t-~~ hullet ve mü~eyyid-i
revâb~t-~~ rasiha-i uhuvvet-peyam-~~ hâme-i
~ahaneleriyle iade ve ftmaba`d afitab-~~ ebediyyü'l-i~rak-~~
mihr-i vifâklar~~ sipihr-i müvalatta
( 61 inci sahifenin ba~~ ) nfir-ef~an-~~ ittifak olup bucd-i
mesâfe-i mâbeyn i~ râk ü idaetine perde-ke~-i sehab-~~ nümaneat
olmayup ~ol ki lazime-i ittihad- ~~ mezheb ü millet ve
mühimme-i ~ ttirad-~~ zi (aynen) ~eriattir alâ ragmi'lacda kemâ hüve hakkuhû riayet ve ale'd-devam irsal-i rüsül
ve resâil ile te'yid-i vedada
4 sarf-~~ himmet buyurula, mâdam bu hayme-i pür-zib ü zerende~ d-i gerdûn ve bu çetr-i vala-kukab
ve zibende-i k~ yam-~~ sipihr-i bi-sütûn bi-t ~ nâb ü kavayim
ü evtad Süreyya ve sahn-~~ pehnas~ nda husrev-i
haver-i seyyâre-sipâh cilve-nümâ ola bargâh-~~ ~evket-i
übbehet penâh-~~ cihantablar~~ ve sayeban-~~
Metnin asl~ nda burada Hindistan'a gönderilecek zat ~ n ismini yazmaga
ayr~ lm~~~olan bir kaç kelimelik yer bo~~b~ rak~ lm~~ t~ r (S. Elker).
2 Hadis: "Adil bir melikin duas ~~ kabul olunur».
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devlet ü iclâl-i refi`u'l-bünyânlari mü~emma-i vikaye-i
Yezdân ve har1m-i himâyet-i Müsteân ile
masun ve cenâb-1 saltanat-nisâb ve hullet intisâblan mükeddirât-i rûzgârdan mahfûz
ve merrffin ola, âmin bi-hürmet-i Seyyidi'l-mürselin, Sene
100 (1100).

