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Öz
1694 Avusturya Seferi, Osmanlılar tarafından 1526 senesinde fethedilen ve 1687 senesine kadar
161 yıl Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra Habsburgların eline geçen Varadin (Sırpça Petrovaradin;
Macarca P terv rad) kalesi üzerine gerçekleştirilmiştir. Sefer, sadrazam Sürmeli Ali Paşa tarafından
idare edilmiş ve Kırım Hanı Selim Giray ile Orta Macar Kralı İmre Thököly de askerleri ile birlikte
bu seferde Osmanlı ordusu yanında yer almıştır. 23 gün devam eden muhasara nihayetinde kötü
hava durumu sebebiyle kaldırılmıştır.
1694 Varadin muhasarası Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan Târîh-i Varadin Der Zemân-ı Sultân
Ahmed bin İbrâhîm Hân başlıklı anonim bir Osmanlı kroniğine konu olmuştur. Yazarının adı belli
olmamakla birlikte, anlatımlarından sadrazam Ali Paşa’nın maiyetinden biri olduğu ve sefere iştirak
ettiği anlaşılmaktadır. Bir sefer-ruznamesi niteliğinde olan eser, 1694 Avusturya seferini ve dolayısıyla Varadin kalesinin muhasarasını baştan sona gün be-gün anlatmaktadır. Eserde ordunun yola
çıkışından itibaren uğradığı menziller, buralarda yaşanan hadiseler, düzenlenen alay merasimleri,
askerin sayısı, kullanılan hafif ve ağır silahların isim ve nitelikleri, geçit yerlerinde alınan emniyet
tedbirleri, nehirler üzerine köprüler inşası, donanmanın mevcudiyeti, gemilerin isim, miktar ve nitelikleri, divan toplantıları gibi sefer ile ilgili çok çeşitli konuya yer verilmiştir. 1694 Osmanlı-Avusturya seferinin detayları ile ortaya konulması yanında Târîh-i Varadin, Osmanlı’da askerî bir
sefer organizasyonunun tasviri açısından da son derece önemli bir kaynaktır. Bu çalışma, Topkapı
Sarayı Müzesi Yazma Eser Kütüphanesi’nde Revan 1312 referans numarada kayıtlı söz konusu bu
el yazmasını değerlendirmeyi ve transkripsiyonunu yayınlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Varadin, Osmanlı, Avusturya, 1694.

The History of Varadin in the Time of Sultan Ahmed- Son of İbrahim Han
Abstract
The 1694 Austrian military expedition was carried out on the Fortress of Varadin (Serbian: Petrovaradin, Hungarian: P terv rad), which had been con uered by the Ottomans in 1526 and held for 161
years. The expedition commanded by Grand Vizier Surmeli Ali Pasha was supported by Crimean
Khan Selim Giray and the Central Hungarian King Imre Thököly. The siege lasting for 23 days was
finally removed due to poor weather conditions.
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The Siege of Varadin was the subject of an anonymous Ottoman chronicle entitled Târîh-i Varadin
Der Zemân-i Sultân Ahmed bin Ibrahim (The History of Varadin in the Time of Sultan Ahmed- Son
of Ibrahim Han). Although the name of the author is not given, it seems to be one of Grand Vizier
Ali Pasha’s attendants who participated in the expedition. This chronicle gives a daily account of
Austria’s campaign and siege of Varadin. The work includes information on a wide range of topics
such as the numbers of the soldiers in each army, their route and incidents that took place on their
way, their weaponry, safety precautions, navy and their vessels as well as regiment ceremonies and
divan meetings. In addition to presenting the 1694 Ottoman-Austrian expedition in detail, Târîh-i
Varadin is also an extremely important resource in terms of the representation of a military expedition organization in the Ottoman Empire. The present study aims at evaluating and providing a full
transcription of this manuscript held at Topkapı Palace Museum Manuscript Library under registry
number Revan 1312.
Keywords: Petrovaradin, Ottoman, Habsburg, 1694.

Giriş
1683 Viyana hezimeti sonrasında, Osmanlı’ya karşı Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında
kutsal ittifak kurulmuş, daha sonra bu ittifaka Rusya da dâhil olmuş ve böylece 1699 Karlofça
Anlaşmasına kadar Osmanlı Devleti ile söz konusu ittifak devletleri arasında on altı yıl süre ile
savaşlar meydana gelmiştir. Bu çalışmada bu ittifak güçlerinden Avusturya’ya karşı girişilen
1694 seferini-Varadin muhasarasını anlatan bir el yazması konu edilmekte; önce eser ile ilgili
kısa bir değerlendirme yapılmakta ve sonra transkripsiyonuna yer verilmektedir.
Tuna nehri kıyısında konumlanmış olan Varadin (Sırpça Petrovaradin; Macarca P terv rad)
kalesi, günümüzde Sırbistan sınırlarında Voyvodina bölgesinde bulunmaktadır. Varadin kalesi
Mohaç seferi ile birlikte 27 Temmuz 1526 tarihinde sadrazam Makbul İbrahim Paşa tarafından fethedilmiştir1. Kale, Budapeşte-İstanbul yolu üzerindeki konumu sebebiyle Osmanlı
hâkimiyetinde bulunduğu sürece önemli bir lojistik merkez olarak kullanılmıştır. 1683-1699
Avusturya- Osmanlı savaşları devam ederken ilki 1687’de olmak üzere birkaç kez el değiştirmiş (1687’de Avusturya, 1688’de Osmanlı, 1689’da Avusturya, 1690’da Osmanlı) ve nihayet 1691’de Avusturya elinde kalmıştır. Bunun akabinde Avusturya 1692’de kalenin yeniden
düzenlenmesi ve tahkimi için büyük bir faaliyet başlatmıştır. Bu çalışmalar esnasında Leopold burcu, üst kalenin güney ve doğu kısımları inşa edilmiş, kalenin güneyine iki savunma
hattı kazılmış (yaklaşık 14.000 asker alacak kadar), kenarlarına sekizer topun yerleştirildiği
iki köprü inşasıyla kale ile Tuna’nın sol kıyısı arasında irtibat sağlanmıştır. Tuna’da ise top
atışlı gemiler demirlenmiş; toplarla mücehhez 9 kalyon köprü hizasında savaşa hazır hale
getirilmiştir. Karşı yakada ise 19.000 Macar ve Avusturya süvarisi mevzilenmiştir2. Kale 1694
1
2
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yılında sadrazam Sürmeli Ali Paşa kumandasında Osmanlı askerî güçleri tarafından muhasara
edilmiş ancak olumsuz hava şartları sebebi ile bir sonuç alınamamıştır.
Eser: Eser, Topkapı Sarayı Müzesi Revan Kitaplığında 1312 referans numarası ile kayıtlıdır.
Toplam 42 varaktan oluşmaktadır. Ölçüleri 295 x 175 mm.’dir. Mıklepli ve şemseli vişneçürüğü renginde deri bir cildi bulunmaktadır. Mıklebinde de şemsesi vardır. Cildin içerisi ebru ile
kaplıdır. Serlevha müzehhep ve cetveller yaldızlıdır.
İç kapak olarak nitelendirilebilecek ilk varakta eserin adı kaydedilmiştir. Buna göre eser
Târîh-i Varadin Der Zemân-ı Sultân Ahmed bin İbrahim Hân ismini taşımaktadır. Bir sonraki
1a nolu varakta ise bir mühür ve hemen mührün altında yine eserin ismi kaydedilmiştir. Ancak
burada kitabın isminin Târîh-i Varadin şeklinde bir öncekine göre daha kısa formda kaydedildiği görülmektedir. İsmin altına “be-hatt-ı nesh, satır 15” kaydı düşülmüştür. Bununla metnin
nesih hatla yazıldığı ve varakların 15 satır olarak düzenlendiğine işaret edilmektedir. Mührün
içerisinde Araf suresinin 45.ayeti ve Sultan III. Osman’a ait bir tuğra bulunmaktadır. Revan
1312 numaralı bu nüsha tektir, başka bir nüshaya tesadüf edilmemiştir.
Müellif: Eserin müellifi belli değildir. Aslında, müellif eserde kendisinden bahsetmekle
birlikte ismini zikretmemiştir. 1694 Avusturya seferine memur olan sadrazam Ali Paşa’dan
“velî-ni metimiz ve efendimiz”3 şeklinde bahsetmesinden, onun maiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Metnin sonrasında birkaç yerde daha sadrazamın hizmetinde bulunduğunu belirtmektedir. Mesela, Hisarcık menziline varıldığında buraya bir buçuk saat mesafede bulunan ve Tuna
üzerinde önemli bir kale olan Semendire’ye sadrazam at üzerinde gitmiş, menzile geri dönüşünde ise donanma-yı hümayun şaykalarından birisine binmiştir. Müellifimiz de hizmetinde
bulunmasından dolayı şaykaya sadrazamla birlikte binmiştir: “ u hak r dahi sa âdetlü sadr-ı
a zam hazretlerinin hıdmet-i aliyyeleriyle şaykaya ma ân süvâr olmuşidim.” Hatta sadrazam
şaykada bulunan “hademe” ile “evrâd ü ezkâr” ile meşgul iken kendisine Tuna Kapudanı Ali
Paşa ile müzakere izni vermiştir.4 Varadin kuşatmasının devam ettiği günlerde de müellif yine
kendisini sadrazamın hizmetinde olarak tanımlamaktadır: “Yevm-i mezbûrda sadr-ı a zam hazretleri bizzat guzât-ı İslâmı görmek içün birkaç kulları ile ova tarafında geşt ü güzar ve bir
mahalde nişest-karâr buyurub bu hak r dahi mülâzim-ı rikâb-ı hıdmetleri idim.”5 Nihayet, tüm
bu kayıtlar bize müellifin sadrazam Sürmeli Ali Paşa’nın maiyyetinde ve hizmetindeki yakın
adamlarından biri olduğunu göstermektedir. Bunun dışında hakkında başka bir bilgi mevcut
değildir.
Telif Sebebi: Müellif, esere giriş kısmında namdar padişahların eserleri ve haberlerini kaydetmenin eski tarihçilerin ve düzgün hitabeti olan eğitimli kimselerin tavrı olduğunu, ayrıca
eski eserlerin incelenme ve araştırılmasının gelecek kuşakların doğruyu bulmalarına sebep
olacağını ve bunun fayda ve kazanımlarının izahtan müstağni olduğunu belirtmektedir. Bun3
4
5
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dan dolayı, Sultan II. Ahmed zamanında vezaret mührü kazanan ve sadaret makamına oturarak
sadrazam ve sipehsalar olan Ali Paşa 1105/1694 senesinde Engürüs seferine memur edildiğinde bu seferin günlük hadiselerinin kaydedilmesi ismini bilmediğimiz müellifimizin gönlünde
yer etmiştir. Ancak bu konuda yetenek ve kudretten yoksun olmasının onu engellediğini ve bu
ilimde beceri noksanlığının cesaretini kırdığını, bundan dolayı da bir kaç gün devam etme ya
da vazgeçme konusunda tereddüt içerisinde kaldığını, zamanın münşilerinden bazı dostlarına
sığınarak bu işi onların yapmalarını istediğini ancak müspet bir cevap alamadığını yazmaktadır. Dostları onu çeşitli bahanelerle reddetmişlerdir. Hatta bazısı bunca uğraş ile meşgul iken
böyle bir hayal tuzağına düşmek nasıl bir beladır diyerek bezginliklerini ortaya koymuşlardır.
Nihayetinde iş başa düşmüş ve seferin günlüğünü anonim müellif kendisi üstlenmiştir. Eserini
yazarken, tarihçilerin geleneği olan ifrat ve mübalağadan uzak kaldığını ve sadece vakayı beyan ile yetindiğini belirtmektedir. Okuyucudan hatalarını görmezden gelmesini ya da mertlik
gösterip kalemi ile bu hataları tashih etmesini dilemektedir.
Eserin Türü: Anonim müellif, 1105/1694 senesinde karar verilen Avusturya seferini, ordunun Edirne’den hareketinden itibaren kayıt altına aldığı ve bu bağlamda yirmi üç gün devam
eden Varadin kuşatmasını günü gününe anlattığı bir eser kaleme almıştır. İsmi Târîh-i Varadin
olmakla birlikte, eser bir tarih kitabından ziyâde bir sefer ruz-nâmesi ya da bir gazâ-nâme
niteliği taşımaktadır.
Eserde birine ithaf edildiğine dair bir ibare bulunmamaktadır. Ancak, müellifin bu eseri maiyetinde bulunduğu sadrazam Sürmeli Ali Paşa (öl.1106/1695) adına yazmış olduğu tahmin edilebilir. Nitekim sadrazam Sürmeli Ali Paşa eserde merkezî şahsiyet olarak zuhur etmektedir.
Müellif, fırsat buldukça sadrazam için övgü dolu sözler etmekten de geri durmamıştır.
Muhtevası: Târîh-i Varadin, serlevhalı müzehhep varak 1b’de besmele, Allah’a hamd ü sena
ve Hz. Peygambere salavât ve ardından dönemin padişahı II. Ahmed’e ve sadrazam Sürmeli
Ali Paşa’ya övgü ve dualar ile başlamaktadır.
Müellif öncelikle bu eserin kaleme alınma sebebi ve önemini açıklamakta, akabinde Sadrazam Ali Paşa komutasındaki askerin 5 Zilkade 1105 (28 Haziran 1694) tarihinde Edirne’den
hareketi ile sefere dair anlatımlarına geçmektedir6. Aynı gün askerin sultan II. Ahmed önünde
alay tertip etmeleri ve ordunun sefere uğurlanması ile ilgili diğer merasimler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Huzura kabul edildiği vakit sadrazam, sultan ile yarım saatlik bir görüşme
gerçekleştirmiş ve nihayet sultan kendisine iki samur kürk hediye etmiştir. Bundan sonra rikab-ı hümayun kaymakamı vezir Abdullah Paşa, buraya iki saatlik mesafede yemek çadırları
kurdurmak suretiyle büyük bir ziyafet vermiş ve sefere memur olmayan devlet erkânı ile veda
edilmiştir. Sefer öncesi bu merasimlerde sultan ve sadrazam tarafından kimlere ne tür kıyafetler hediye edildiği de kaydedilmiştir. Edirne’den hareketle ordu üç saat mesafede Kemal
Çayırı denen menzil mahalline ulaşmıştır.
6
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Müellif, önce menzillere göre anlatıma başlamıştır, tarih vermeden ulaşılan bir menzilin adını
kaydetmekte ve saat olarak bir önceki menzile mesafesini belirtmektedir. Tarih vermediği halde bazı menzillerdeki hadiseleri, o menzile varıldığı güne atfen olsa gerek, “yevm-i mezbûrda” şeklinde anlatmaktadır. Edirne’den yola çıkıldığı 5 Zilkade (28 Haziran)’den 21 Zilkade
(14 Temmuz)’ye kadar tarih düşülmemiş, bundan sonra bazen günün rakam ve ayın kısaltma
harfleriyle yazılması şeklinde tarihleme yapılmıştır. Başlarda müellifin bazı tarihleri iki defa
yazdığı görülmektedir. Mesela varak 5a’da 21, 22, 25 ve 27 Zilkade tarihleri kaydedilmişken,
aynı tarihlere varak 6a-6b’de de rastlanmaktadır. İlkinde ordu Filibe menzilinde ve diğerinde
ise Sofya menzilindedir. Bundan dolayı Filibe menzili anlatılarında tarihlerin sehven yazıldığı,
bunların gerçekte 11, 12, 15 ve 17 Zilkade olduğu düşünülebilir. Zilkade ayının yirmi sayısı
ile başlayan günleri ise Sofya menzili için geçerli olmalıdır. Tarihleme ile ilgili rastlanan bir
yazım da günlerin yevmü’l-Cum a, yevmü’s-sebt vs. şeklinde herhangi rakamsal bir gösterge
olmaksızın yazılmasıdır7. Bu tür tarih yazımı Varadin muhasarasının anlatımları esnasında
kullanılmıştır. Bu muhasarayı anlatan ve olayları günü gününe kaydeden çağdaş bir kaynağın
mevcudiyeti, bizim buradaki günleri doğru tarihlememizi kolaylaştırmaktadır. Bu kaynak Osmanlı ordusu yanında savaşa katılmış olan Orta Macar Kralı İmre Thököly’nin günlüğüdür.
Varadin muhasarasını içeren günlüğünde, İmre Thököly muhasaranın birkaç gün öncesinden
not tutmaya başlamış ve her gün tarih atmak suretiyle muhasaranın gidişatını sonuna kadar
kaydetmiştir (1 Eylül- 4 Ekim 1694 tarihleri arası)8.
Eserde, varılan her menzille ilgili detaylı bilgi yer almamaktadır. Müellif, bazen sadece menzilin ismini zikretmekle iktifa eder. Mesela, Kemal Çayırı, Harmanlar, Uzunca Abad9, Hasan
Paşa10 gibi bazı menziller sadece ismen kaydedilmişlerdir, buralarda ordunun faaliyetlerine
dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bazen de Papaslu11, Yeniköy12 ve Musa Paşa Palankası13 menzillerinde olduğu gibi, tek cümlelik kısa bir açıklamaya yer verir. Gerçekte, menziller ile ilgili anlatımların yoğunluğunun, menzilde meydana gelen hadiselerin önemine ya
da bir menzilde ikamet süresinin uzunluğuna göre değiştiğini söylemek mümkündür. Mesela
Sofya menzilinde on bir gün kalınmış ve buraya ait anlatımlar da pek çok menzile kıyasla daha
uzun olmuştur.14

7
8
9
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Târîh-i Varadin, vr. 23a-34a.
Bk. Hüseyin Şevket Çağatay Çapraz, “İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin
Kuşatması”, Akademik akış, 3/6 (2010), s. 123-176.
Târîh-i Varadin, vr.4b.
Târîh-i Varadin, vr.9b.
Târîh-i Varadin, vr.5a.
Târîh-i Varadin, vr.5b.
Târîh-i Varadin, vr.7b.
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Tablo 1: 1694 Varadin Muhasarasında Ordunun Sefer Güzergâhı

Menzil Adı
Edirne
(Hareket tarihi 5 Zilkade 1105/28 Haziran 1694)
Kemâl Çayırı
Cisr-i Mustafa Paşa
Harmanlu
Uzunca Abad-ı Hasköy
Kayalu
Papaslu
Filibe
Tatar Pazarı
Yeniköy
İhtiman
Yenihan
Sofya
Halkalu
Sarı Pirot
Şehirköyü (Muk bele-i Şehirköyü)
Musa Paşa Palankası
Niş
Aleksinçe
Kınalı Oğlu Çiftliği
Parakin
Yagodine
Bataçine
Hasan Paşa
Kolar
Hisârcık
Çeşme
Belgrad (Belgrad’a varış 23 Zilhicce 1105/15 Ağustos
1694)
Zemun
Belegiş
Slankamen
Varadin

Bir Önceki Menzile
Saat larak
Mesafesi

3
3
6
6
6
6
6
6
4
8
6
6
6
7
5
6
9
6
6
6
5
6
6
6
5
-

İkamet
Süresi

6 gün
1 gün

11 gün

-

19 gün

3

2 Gün

* Mesafe aralığı ve ikamet süresi eserde belirtildiği takdirde burada gösterilmiştir.
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Müellif, yolculuk esnasında ordunun geçtiği menzilleri belirtmek suretiyle bir sefer yol haritası çıkartmakta, ordunun güzergâhının belirlenmesini sağlamaktadır. Yol boyunca çeşitli
menzillerde orduya yeni katılan yeniçeri ya da eyalet askeri hakkında da önemli bilgiler vermektedir. Bundan önce, daha Edirne’den hareket esnasında sadrazam için günlük tayinatları
verilmek suretiyle tedarik edilen kapıkulunun sayısını vermektedir15. Bu sayı eserden aynen
alıntılanarak aşağıda verilmektedir.
Tablo 2: Sadrazam Sürmeli Ali Paşa’nın 1694 Varadin Muhasarası İçin Günlük Ücretleri Ödenmek
Üzere Yazılan Kapıkulu

Piyâde-i Bosna
Piyâde-i Arnavud
Piyâde-i Silifke
Piyâde-i tüfenkçi
Sağ ve sol kol süvâri
Gönüllüyân ve divânegân
Tatarân
Süvârî-i Adana levendâtı
Ağayân-ı Enderûn ve çukadâr ve mehder
Kara Kullukcu
Kapucıbaşı-ı ağayân
Vâcibü’r-riʻâye ber vech-i tahmîn
Yekûn neferen

Nefer Sayısı
1.000
1.000
1.000
330
386
262
120
300
250
603
130
1.500
6751

Müellif 6751 olarak kaydetmiştir, ancak verilen tüm rakamlar
hesaplandığında yüz fazla ile 6851 nefer etmektedir.
Bu listede adı geçen bazı askerin de yolculuk esnasında orduya dâhil olduğu görülmektedir.
Mesela 1.000 nefer olarak yazılan Silifke piyadesi Tatar Pazarı menzilinde16, 1.000 nefer Arnavud levendatı ise Niş menzilinde17 orduya dâhil olmuştur. Farklı menzillerde orduya yeniçeriler katılmaktadır. Mesela 6 gün ikamet edilen Filibe menziline önce 9 ve sonra 5 bayrak
yeniçeri gelmiştir. 11 gün ikamet edilen Sofya’da ise orduya farklı günlerde ve sayılarda toplam 31 bayrak yeniçeri katılmıştır. Eyalet askerlerinin de hangi menzilde orduya ulaştıklarını
tespit etmek mümkündür. Ancak burada sadece hangi eyalet ya da sancağın askerinin kimin
idaresinde geldiği belirtilmekte sayıları hakkında genelde bilgi verilmemektedir. Mesela Sivas
Beğlerbeği Mahmud Paşa’nın eyaleti askeri ile birlikte orduya katılışı Yeniköy menzilinde

15
16
17
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gerçekleşmiştir18, Sofya’da iken orduya katılan beylerbeyi ve sancak beyleri arasında Karaman Beylerbeyi Mustafa Paşa, Hamid sancağı mutasarrıfı Süleyman Paşa, Kastamonu sancağı
mutasarrıfı İbrahim Paşa, Ayıntab sancağı mutasarrıfı Abdulk dir Paşa ve Akşehir sancağı
mutasarrıfı Abdünnebi Paşa bulunmaktadır (25 Zilkade 1105/18 Temmuz 1694)19, Kastamonu
sancağı beyinin gelişi burada görüldüğü üzere Sofya menziline rastlasa da, bu sancağın zuama ve erbabı Bolu sancağınınki ile birlikte çok daha önce Kayalu menzilinde orduya dâhil
olmuşlardı20. İçil ve Tarsus eyaleti zuama ve erbab-ı timarı da Sofya menzilinde orduya ulaşmışlardır. Maraş beylerbeyi Hasan Paşa Niş’te21, Adana beylerbeyi İbrahim Paşa Hisarcık’ta22,
Rumeli beylerbeyi Mahmud Beğzâde Mahmud Paşa Kolar’da23 orduya yetiştiler. Hepsinin
orduya seferin hangi evresinde katıldıkları kayıtlı olmasa da çeşitli vesilelerle diğer eyalet
ve sancak beylerinin isimleri de zikr edilmektedir. Anadolu beylerbeyi Mısırlızâde İbrahim
Paşa, Delvine sancağı mutasarrıfı Kaplan Paşa, Avlonya ve Köstendil sancakları mutasarrıfı
Cafer Paşa, Ohri sancağı mutasarrıfı Ömer Paşa, Niğbolu sancağı mutasarrıfı Ali Paşa, Malatya sancağı mutasarrıfı Hasan Paşa yine seferde yer alan isimler arasındadır. Bosna beylerbeyi
Mehmed Paşa, Gabele kalesi muhasarasına gönderilen askere başbuğ tayin edilmiş olduğundan24, 2.000 Bosna levendatı Varadin seferine Fazlı bölükbaşı başbuğluğunda katılmıştır25. Bu
bilgiler eyalet askerinin seferdeki varlığını göstermenin yanında, dönemin idari taksimatı ve
idarecilerinin tespiti konusunda faydalı bilgiler sunmaktadır.
Müellif ordunun silah ve mühimmatı hakkında da bilgi vermektedir. Mesela 10 Muharrem
1106 (31 Ağustos 1694) tarihinde 22 balyemez ve kolonborna, 60 şahî ve 12 havan topu 3.200
kantar barut, 16.000 adet kazma, 30.000 kürek, 20.000 top mikdarı cephane ve mühimmatın
Belgrad’dan kara yoluyla ve Tuna nehri üzerinde gemilerle Zemun’a naklinin emredildiğini
bildirmektedir26.
Sefere katılan donanma ile ilgi müellifin verdiği bilgi bir anlamda sadrazamı da övmeye yöneliktir. Müellifin bildirdiğine göre donanmanın; çekdiri misali kalyete adı verilen 10 adet
gemisi (yedişer vukiyye koğuş ve dörder saçma topu- 200’er silahlı levendat); 40 adet fırkatası
(üçer vukiyye gülle atar koğuş, dörder saçma topu ve yan topu - 120, 100 ve 80 nefer tüfenkli
levendat); 51 adet ocaklık ve mirî şaykası (üçer top- 40’ar levendat); 80 üstüaçık tabir olunur
kayığı (asker, top ve mühimmat nakli için dokuzar neferli) bulunmaktadır27. Müellif verdiği
bu rakamların kayıkları hariç tutmak üzere toplam sayısını “yüz seksen pâre yelken ve üçyüz
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altmış üç pâre tob ve sekiz bin üç yüz altmış nefer” şeklinde vermektedir. Donanma’nın bu
duruma ulaşmasında Sadrazam Ali Paşa’nın rolünü şu cümlelerle belirtmektedir: mukaddemâ nehr-i Tuna üzerinde yirmi mikdârı ocaklık şaykasından mâ adâ cenk ü harb içün vaz
olunmuş bir pare kayık yoğidi. Sadr-ı a zam hazretleri yüz bir senesinde defterdârlıkları eyyâmında yirmi mikdârı fırkate ihtirâ idüb devlet-i âliyyeye kati vâfir nef î müşâhede olunmağla
elhamdilüllahi te âlâ zemân-ı sadâretlerinde bu mertebeye bâliğ oldu 28. Bu sefer esnasında
Tuna Kapudanı Ali Paşa’dır.
Eserde dikkat çeken hususlardan birisi, ordunun ilerlediği güzergâhta geride bırakılan yerlerin güvenliğinin sağlanmasına verilen önemdir. Bununla ilgili müellif pek çok anlatıma
yer vermiştir. Mesela bunlardan biri İhtiman menzili hakkındadır. Müellifin anlatımına göre
İhtiman menzilinde iki derbend bulunmaktadır: Kapulı ve Kız derbendi. Cebehane ve tophane
mühimmatları ile toplar Kız Derbendinden ve Sadrazam Kapulı derbendinden geçmişlerdir.
Her iki derbende de çoğu zaman eşkıya toplanmakta ve gelip-geçen yolcuya saldırıda bulunmaktadırlar. Emniyetlerinin temini için mevcut derbentçilerinin yanında Kız derbendine
Pazarcık kazasından ve Kapulı derbendine Samakov kazasından 80’er silahlı martalos getirilerek, Kız derbendine dergah-ı ali müteferrikalarından İbrahim ve Kapulı derbendine Filibe
nazırı Ahmed Ağa mübaşir tayin edilmişlerdir. Ayrıca sefer dönüşünde her hangi bir kayıp
ya da zarar söz konusu olur ise mübaşirlere tazmin ettirileceği ferman buyrulmuştur29. Sefer
esnasında güvenlik açısından önemli olan ve onarıma ihtiyaç hissedilen yerler de onarılmış ve
muhafız yerleştirilmiştir. Mesela Vidin ve Niş arasında yer alan Bana’nın “istîlâ-i kefereden
ahâlîsi perîşân ve kasabası harâb olub ziyâde haydûd mecma ı ve mürûr u ʻubûr iden ebnâ-i
sebîli rencîde ve ta addî üzere oldukları i lâm olunmağla” palankasının onarımı ve muhafazası için 300 nefer tahriri kararlaştırılarak bu konuda mübaşirler atanmıştır30. Ya da Parakin
(Para in)’de olduğu gibi dağlar ve tenha yerlerde yaşayan reaya tüm tekâlifden muaf kılınmış
ve ilk yıl için öşür vergisi kaldırılmış; şimdiye kadar haydutluk edenler bundan böyle raiyyet
kabul edilerek eşkıyalıktan vazgeçmeleri halinde palankalar etrafında yerleşip cizyesini ve
öşrünü vermek üzere kendilerine “istimâlet kağıdları” gönderilmiştir.
Müellif, sefer esnasında askerin geçmesini sağlamak amacıyla büyük nehirler üzerine köprü inşa
edildiğini de anlatmaktadır. Bununla ilgili ilk anlatı Morava nehri üzerine yapılan köprüye aittir.
Bu nehir ordu güzergâhında Parakin menzilinden Yagodine menziline gidişte geçilmesi gereken
azim bir nehirdir. Nehir üzerine bir köprü inşası emri ordu buraya ulaşmadan evvel verilmiştir. Bu iş için gedikli çavuşlarından Mahmud Ağa tayin edilmiştir. Ordu geldiğinde “metîn ve
müstahkem” bir köprüyü hazır bulmuş ve karşıya geçmiştir. Malatya sancağı mutasarrıfı Hasan
Paşa 500 silahlı askerle birlikte köprünün muhafazasına tayin edilmiştir31. Bir başka köprü Belgrad’dan Zemun’a geçmek için Sava nehri üzerine inşa edilmiştir. Belgrad menziline gelindiğinde
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köprünün inşasına hemen başlanmış ve beş gün içerisinde bitirilmiştir (23 Zilhicce/15 Ağustos
ile 27 Zilhicce/19 Ağustos tarihleri arasında). Bu köprünün yapımı tamamlandıktan sonra yine
Sava nehri üzerinde Çingene Adasına (Ada Ciganlija) yakın bir mahalde yeni bir köprü yapımına
başlanmış ve muhafazasına eyaleti askeri ile Sivas beylerbeyi tayin olunmuştur32.
Müellif, sık sık askerin alay göstermesi ile ilgili kayıtlar düşmekte, bazen konuyla ilgili detaylı
bilgi vermektedir. Mesela Belgrad’a iki saat mesafede yemek sayebanları kurulmuş ve daha
önce Belgrad sahrasına varmış olan Anadolu ve Rumeli askeri ve diğer beylerbeyleri alay tertip etmişlerdir (13 Zilhicce/5 Ağustos). Alay düzenini, kimlerin hangi sıra ile alay gösterdiklerini, kimlere hilatler verildiğini, mutad olanın ve sadrazam tarafından ilk defa uygulananın
neler olduğunu anlatmaktadır33. Kırım Hanı El-Hâcc Selim Giray Han’ın 6 Muharrem 1106
(27 Ağustos 1694) tarihinde orduya ulaşması üzerine düzenlenen alay da yine teferruatı ile
anlatılmaktadır34.
Belgrad’da on dokuz gün kadar kalınmasında Sava nehrine yapılan iki köprünün tamamlanmasından ziyade Kırım Hanı ve askerinin gelişinin beklenmesi etken olmuştur. Bundan evvel daha
Temmuz ortalarında Sofya’da iken Tatar askerinin gelmesi beklenmiş, bu sebeple on bir gün orada ikamet edilmiş ancak askerin o sırada henüz Akkerman hududunda olduğu haberi alınmıştı35.
Ordu Belgrad sahrasında iken 6 Muharrem (27 Ağustos) Cuma günü Kırım Hanı ve askerinin
Semendire’ye ulaşması üzerine, büyük ve gösterişli bir alay tertip edilmiş ve ardından büyük bir
ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette 150 baş sığır, öküz ve koyun kesilmiş ve ayrıca 800 sahandan
ziyade çeşit çeşit yemekler hazır edilmiştir. Müellifin ifadesine göre Tatar askerleri rüyalarında
bile görmedikleri nefis yemekler yemişlerdir. Sadrazam Kırım Hanına büyük bir ihtimam ve
iltifat ile muamele etmiş, aynı gece Hanı kendi otağında misafir etmiştir. Hanın yanında oğulları
Kalgay sultan, Gazi Giray ve Saadet Giray sultan ile kardeşi oğlu Şehbaz Giray sultan bulunmaktadır ve sadrazam her birine samur kürkler, birer kese akçe ve birer at hediye etmiştir36. Tatar
hanı ve maiyetine karşı sadrazamın cömert tavrı, ertesi gün savaş konusunda toplanan müşavere
divanından sonra hana ve diğer sultanlara verdiği başka hediyelerde de gözlenmektedir37.
İlginçtir ki müellif orduya ulaşmalarından itibaren Tatar hanı ve askerinden çeşitli vesilelerle
sıklıkla bahsederken, kendisi ve askeri yine Osmanlı ordusu yanında savaşa katılmış olan Orta
Macar Kralı İmre Thököly’den neredeyse hemen hiç bahsetmemektedir. İmre Thököly’nin adı
sadece bir defa âdemlerinin Kerevit palankasının muhafazasına tayin edilmesi ile ilgili olarak
“Kurus Kralı” şeklinde zikredilmişti38. Müellifin Thököly hakkındaki bu suskunluğunun sebebi ise belirsizdir.
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19 Muharrem 1106 (9 Eylül 1694) tarihinde ordu Varadin’e ulaşmış ve karargâh kurulmuştu.
Müellif savaş ile ilgili anlatımlara geçmeden önce Varadin kalesi ve kalede savaş hazırlıkları
hakkında bilgi vermektedir. Buna göre Tuna kenarında yüksek bir mevkide kurulan kale düşman eline 4-5 sene önce geçmiştir. Savunma için kalenin etrafına Tuna’dan Tuna’ya varıncaya
değin hendekler kazılmıştır. Kale çeşitli önlemlerle tahkim edilmiş, kalenin içerisi savaş için
gerekli alet ve edevat ile doldurulmuştur. Metrislerde 14.000 piyade bulunmaktadır. Tuna nehri üzerinde iki köprü inşa edilmiştir. Tüfenkli askerle dolu, on beşer, yirmişer ve daha fazla top
atar kalyonları köprünün karşısında hazır beklemektedir. Tuna’nın iki tarafında sekizer balyemez topların yerleştirildiği kale misali iki tabya yapılmıştır. Karşı tarafta kurulmuş çadırlarda
19 regimen Macar ve Nemçe süvarisi bulunmaktadır. Bir regimen 1.000 neferden oluştuğuna
göre, bunların toplamı 19.000 nefer etmektedir39.
19 Muharrem 1106 (9 Eylül 1694) Perşembe günü muhasara başlamıştır. Aynı gece sabaha
kadar ihtiyaten Osmanlı karargâhı etrafına hendekler kazılmıştır. Sabah olduğunda sadrazam
kazılan hendekleri gezmiş, bunu yapan neferlere iltifatlar edip 1.000 altın ‘kahve baha’sı ihsan
etmiştir. Daha sonra yüksek bir mevkide kurulan sayebanda askerîn reis ve ileri gelenleri ile
Kırım Hanı’nın hazır bulunduğu bir divan toplanmıştır. Bu divanda belirlenen mahallerden
metrislerin alınmaya başlanılması kararlaştırılarak o gece piyade askerin kazılan hendeklerde
ve süvarinin bunun arkasında karavul eylemesi emredilmiştir. 20 koldan metrisler alınmasına
karar verilmiş ve tamamı üç kol kabul edilerek sağ kola Mısırlızâde İbrahim Paşa, sol kola
vezîr Cafer Paşa ve orta kola yeniçeri ağası başbuğ tayin edilmiştir. Müellif bundan sonra savaşı günü gününe kaydetmektedir. Anlatımlarda günlük olarak orduda ya da donanmada neler
yaşanmıştır, nasıl savaşılmıştır, hangi savaş silahları kullanılmıştır, nereye metris ya da tabya
inşa edilmiş, ne kadar top yerleştirilmiştir, ordunun içerisinde durum nasıldır, donanmanın faaliyetleri nelerdir, düşman nasıl mukavemet etmektedir, durumu nedir, nereden takviye kuvvet
gelmektedir vs. savaşa dair pek çok bilgi yer almaktadır. Mesela müellifin ifadesine göre 12
Eylül Pazar günü Mısırlızâde İbrahim Paşa kolunda münasip mevzilerde siperler hazırlanmış;
3 balyemez ve 10 şahî topu yerleştirilerek sabah erkenden atışlar başlamıştır. Tuna kapudanı
Ali Paşa da memur olduğu adada tabya bina etmiş, 4 kolonborna top yerleştirerek top atışları
gerçekleştirmiştir. Düşman kalyonları ve Tuna’nın iki başında olan tabyaları ile Osmanlı donanması gemileri arasında azim savaşlar meydana gelmiştir. Kalyete gemilerinden atılan top
taneleri düşman kalyonlarına ve köprüsüne isabet etmiş ve düşman mecburen kalyonlarını
kalenin altına doğru kaldırmıştır. Aynı gün ikindiden sonra düşman tabyalarından birinde bir
miktar barut ve humbaraya ateş isabet etmiş çok sayıda düşman alevler içerisinde kalmıştır40.
23 Eylül Perşembe gecesi, şiddetli bir rüzgâr olmuş ve herkesi hayrette bırakacak derecede
yağmur yağmıştır41. Ertesi gün metrisler ve sıçan yolları su ile dolmuş vaziyetteydi, metris
erbabı bitap ve savaş ehli sıkıntıdaydı. Savaşın her iki tarafı için de bir adım ilerlemek müm39
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kün değildi. Top, tüfenk ve humbara atışları ile savaş devam etmiş, gaziler sırayla çadırlarında
bir lahza dinlenseler de, metriste bulunanlar ayakta kalmışlardır. Kovalarla metrislerdeki su
boşaltılmıştır42. 25 Eylül Cumartesi günü hava durumunda bir değişiklik olmamıştır. Gece
ve gündüz devam eden yağmur sebebiyle metrisleri yenileme imkânı bulunamamıştır. Ancak
yıkılan mahaller onarılmış, asker memur olduğu mahalde ayakta beklemeye devam etmiştir.
Aynı gün öğleden sonra dışarı çıkıp metrislere saldıran düşman askeri püskürtülmüştür43. 26
Eylül Pazar44 ve 27 Eylül Pazartesi45 günleri de yağmur şiddetle yağmaya devam etmiştir, öyle
ki “dost ve düşmen birbirlerine varmağa imkân” yoktur ve “bir tarîkle tebdîl-i mekân hâric-i
tâkat-ı beşer”dir46. Ancak 28 Eylül’de hava açmış “ asâkir-i İslâma hayât-ı tâze ile sürûr-ı bî-endâze hâsıl” olmuş ve hemen metrisler yenilenmeye başlanmıştır47. 29 Eylül Çarşamba48 ve 30
Eylül Perşembe49 yağmur şiddetini daha da artırarak geri dönmüştür. Metrislerin durumu aşırı
yağmurdan dolayı kötü, gece-gündüz çamur içerisinde olan savaş erbabı yorgun-bitkin durumdadır. Asker arasında yağmurdan dolayı hallerinden şikâyet ve “şimdiden sonra fâ’idesinden
zarârı ziyâde ve semt-i selâmete pâ-nihâde olmak evlâ ve ehakk oldu” söylentileri yayılmıştır.
Nihayet 30 Eylül Perşembe günü toplanan divanda yirmi üç gündür süren savaşın son sekiz
gününde mütemadiyen devam eden yağmurun hayvan ve insan tüm canlıları bitap düşürdüğü,
metrislerde ikametin imkânsız hale geldiği ve bu durumda bir adım dahi ilerlemenin mümkün
olmadığı gerekçesiyle muhasaranın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Daha o gece bazı toplar sökülerek yola çıkarılmıştır. Böylece 1694 Varadin seferi zorlu hava şartları sebebiyle bir
sonuca ulaşmadan bitirilmiştir.
Târîh-i Varadin, seferin sonlandırılışından sonra ordunun Belgrad’a varıncaya kadar geri dönüş yolculuğunu anlatmaktadır. 3 Ekim Pazartesi günü üçüncü menzil olan Zemun’a ulaşılmış,
burada bir gün ikametten sonra Belgrad sahrasına gelinerek çadırlar kurulmuştur. Burada iken
7 Ekim Perşembe günü divan toplanmış ve serhad kaleleri olan Temeşvar ve Gule’ye zahire
ve askerî yardım gönderilmesine karar verilmiştir. Burada hangi kaleye, hangi askerin ve ne
miktar gideceği de belirtmektedir50.
Müellif eserini, Varadin’de “kesret-i bârân ve kıllet-i evân sebebi ile metrislerden dâmen-keşîde” olunup sadrazamın ordu ile birlikte Belgrad’a ulaştığının haber alınmasıyla, padişah tarafından silahdar Osman Ağa’nın gönderilmesi ve onun gelişi ile düzenlenen merasimi anlatarak
bitirmektedir51.
Kaynaklık Ettiği Bazı Eserler: Bekir Kütükoğlu, İslam Ansiklopedisi “Varadin” maddesinde Târîh-i Varadin’deki anlatıların Berlin Devlet Kütüphanesi H.S.216’da kayıtlı bir anonim
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Târîh’te aynen nakl edildiğini belirtmiştir52. Bu anonim tarih, 2000 yılında Abdülkadir Özcan
tarafından Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/ 16 -1704) başlığı ile transkripsiyon ve tıpkıbasım olarak yayınlanmıştır53. Abdülkadir Özcan da, Anonim Osmanlı Tarihi’nde Varadin
Seferi ile ilgili kısmın Târîh-i Varadin ile benzerlik gösterdiğini, hatta iki eserin aynı kalemden
çıkmış olabileceğini yazmaktadır54.
Muhakkak ki iki eser arasında birebir yapılan karşılaştırma, Anonim Osmanlı Tarihi’nde Varadin seferi anlatıları (s. 55-87/ vr.63a-97b) ile Târîh-i Varadin’deki anlatıların, bazı farklılık
ve ayrıntılar dışında, hemen hemen aynı olduğunu göstermektedir. Aşağıda iki eser arasında
tespit edilen bazı hususlar kısaca sıralanacaktır.
Târîh-i Varadin müstakil bir eser olarak, Allah’a hamd ü sena, Hz.Peygambere salât ü selâm,
sultan II. Ahmed’e ve sadrazam Sürmeli Ali Paşa’ya övgü ve dualar ile başlayan; sonra eserin
kaleme alınma sebebinin açıklanması ile devam eden bir giriş kısmı içermektedir (vr.1b-3a).
Varadin Seferi’ni, 1688/1704 olaylarından biri olarak ele alan Anonim Osmanlı Tarihi’nde bu
kısım yer almamaktadır. Anlatımlar inyüzbeş Senesinde Vuk bulan Vek yi dir başlığı ile
ordunun 5 Zilkade 1105 tarihinde Edirne’den hareketi ile başlamaktadır (s. 55/ vr. 63a).
Anonim Osmanlı Tarihi’nde Varadin seferi, Târîh-i Varadin ile aynı temel anlatı üzere kurgulanmıştır. Olaylar aynı düzende anlatılmakta, cümleler aynı ifadelerle ve aynı sıralamayla
dizilmektedir. Ancak bu aynılığa rağmen, iki eserde metin içerisinde bazı farklılıklar dikkat
çekmektedir.
Bu farklardan birisi Târîh-i Varadin’de devlet ricâlinden bahsedilirken saygı, övgü, yüceleme
amacıyla sıklıkla kullanılan hazretleri, şevketlü, celâdetlü, âlî-mak m vb.. unvan ve nitelemelerin, Anonim Osmanlı Tarihi’nde genellikle atlanmış olmasıdır. Misal:
Târîh-i Varadin
Serdâr-ı ekrem ve sipeh-sâlâr-ı a zam hazretleri Trablus-Şam’dan da vet olunub (4a)
sadr-ı a zam hazretleri (5a, 5b vd.)
Cafer Paşa sarayına serdâr-ı İslâm ve vezîr-i
âlî-mak m hazretleri varub (13a-13b)
Sadr-ı a zam ve serdâr-ı ekrem hazretleri
bi’z-zât kalkub metrisler (24a)
şevketlü ve kudretlü ve mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri (29a)

Anonim Osmanlı Tarihi
Serdâr-ı ekrem Trablus-Şam’dan da vet olunub
(63b)
sadr-ı a zam (64b, 65a vd.)
Cafer Paşa sarayına serdâr-ı İslâm hazretleri varub
(72b)
Sadr-ı a zam bi’z-zât kalkub metrisler (82a)
pâdişâhımız hazretleri (86b)

Târîh-i Varadin’de olup Anonim Osmanlı Tarihi’nde olmayan ifadeler koyu baskı ile gösterilmiştir.
52
53
54

Bekir Kütükoğlu, “Varadin”, M İA, C 13, İstanbul 1986, s. 204.
Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/ 16 -1704), Yay. Haz. Abdülkadir Özcan, Türk Tarih Kurumu Yayını,
Ankara 2000.
Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/ 16 -1704), s. XXIV.
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İki eser arasında dikkat çeken hususlardan birisi de Târîh-i Varadin’de mevcut bazı bilgilerin
Anonim Osmanlı Tarihi’nde yer almamasıdır. Misal:
Târîh-i Varadin
Menzil Tatar Pazarı 6 sâ at. Menzil-i mezbûrda
sadr-ı a zam hazretleri kendü mallarından kırkar guruş bahşiş ve beher yevm ta yînatları virilmek üzere tahrîr buyurdukları bin nefer kırmuzı
bağır yelekli ve mâ’î şalvarlı tüfenk-endâz Silifke Levendâtı ordu-yı hümâyûna mülhak oldular.
Ve yevm-i mezbûrda bir zimmî, zimmî-i âheri amden alet-i cerîha ile darb ve katl eyledüğini ıkrâr ve
hüccet-i şer iyye olmağla kısâs olundu. Ve menzil-i
mezbûrda bir gün meks olunub ertesi hareket buyuruldu (5a-5b).
Fî 29 ZA. Yevm-i mezbûrda Samakov taraflarında ze âmeti olan Turna Ahmed nâmında
bir kimesneden üçyüz mikdârı re âyâ dîvân-ı
hümâyûnda teşekkî idüb müdâfa a-i şer olunub
ashâb-ı huk kun hakları alıvirildikden sonra
katl olundu. Ve yevm-i mezbûrda yeniçeri ocağı
ilerüye gitmek üzere fermân buyurulub altı bayrak
yeniçeri Anadolu tarafından gelüb ocaklarına mülhak oldular. Anadolu tarafından gelecek tevâyif-i
askerînin irişmeleri ve asâkir-i Tatarın intizârıyla
Sofya menzilinde on bir gün ik met olunub ertesi
hareket olundu. (6b-7a).

Anonim Osmanlı Tarihi
Menzil Tatar Pazarı 6 sâ at. Yevm-i mezbûrda bir zimmî, zimmî-i âheri amden alet-i harb
ile darb ve katl eyledüğini ıkrâr ve hüccet-i
şer iyye olunmağla kısâs olundu. Ve menzil-i
mezbûrda bir gün meks olunub ertesi hareket
buyuruldu (65a).

Fî 29 ZA. Ve yevm-i mezbûrda yeniçeri ocağı
ilerüye gitmek üzere fermân buyurulub altı
bayrak yeniçeri Anadolu tarafından gelüb
ocaklarına mülhak oldular. Anadolu tarafından gelecek tevâyif-i askerînin irişmeleri ve
asâkir-i Tatarın intizârı ile Sofya menzilinde
on bir gün ik met olunub irtesi hareket olundu (66b).

Târîh-i Varadın Der Zemân-ı Sultân Ahmed Bın İbrahim
Ve serhadd-i suğ r-ı İslâmiyyeden olan Gule ve
Temeşvar kal alarına zahâ’ir ve imdâd irsâli otuz
kırk günde hâsıl olur münâsib-i hâl-i ferâğ-bâl ile
metrislerden dâmen-keşîde olunmak rey-i rezîn-i
sefer-dîde ve kâr-azmûde olduğunu i lâm eylediklerinde sadr-ı a zam hazretleri redd-i kelâm
idüb bu sefer-i nusret-esere bu kadar zahâ’ir ve
hazîne sarf olunub li’l-llâhi’l-hamd düşmen-i
dîn havf u hirâs-ı Müslimîn ile feth ü teshîri
kuvve-i karîbeye gelmişken avn-ı Hakk ile
birkaç gün dahi ihtimâm olunsa ahz-ı intik m
olunmak me’mûldür. Zahâ’ir ve cebehâne ve
mühimmât-ı sâ’irede müzâyakanız var ise
i lâm ve iktizâsına göre tedârüküne ihtimâm
idelim ve metrislerden dâmen-keşîde olmak
metrise girmekden düşvâr olduğu âşikârdır.
Düşmen vakt-ı fırsat fikriyle sû-i kasd ihtimâli
olur ise haml-ı sak l mak lesinden olan tob ve
mühimmât nakli müşkil değil mi hitâb buyurduklarında asâkir-i İslâmın bi’l-cümle tecrübe-kârları devlet-i pâdişâhîde mühimmât ve
zahâ’ir ve cebehâneye zarûretimiz ve düşmen-i
dîn ile cenk ü harbe kudretimiz olmaduğından değil lâkin emr-i Hakk ile kesret-i bârândan
devâbbın ekseri helâk olub (3a-3b)
… çete kayıklarından mâ adâ müretteb yüz
seksen pâre yelken ve üçyüz altmış üç pare tob ve
sekiz bin üç yüz altmış nefer olur. Mukaddemâ
nehr-i Tuna üzerinde yirmi mikdârı ocaklık
şaykasından mâ adâ cenk ü harb içün vaz
olunmuş bir pâre kayık yoğidi. Sadr-ı a zam
hazretleri yüz bir senesinde defterdârlıkları
eyyâmında yirmi mikdârı fırkate ihtirâ idüb
devlet-i âliyyeye kati vâfir nef î müşâhede
olunmağla elhamdü li’l-llâhi Te âlâ zemân-ı
sadâretlerinde bu mertebeye bâliğ oldu (11a).
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Ve serhadd-i suğ r-ı İslâmiyyeden olan
Gule ve Temeşvar kal alarına zahâ’ir ve
imdâd irsâli otuz kırk günde hâsıl olur
münâsib-i hâl-i ferâğ-bâl ile metrislerden
dâmen-keşîde olunmak rey-i rezîn-i sefer-dîde ve kâr-azmûde olduğunu i lâm
ale’l-husûs emr-i Hakk ile kesret-i bârândan devâbbın ekseri helâk olub (3a-3b)

… çete kayıklarından mâ adâ müretteb yüz
seksen pâre yelken ve üçyüz altmış üç pare
tob ve sekiz bin üç yüz altmış nefer olur
(70b).

Bazı sayısal bilgilerde de iki metin arasında farklar gözlenmektedir. Misal:
Târîh-i Varadin
Kapucıbaşı-ı ağayân Nefer 130
Vâcibü’r-ri âye, ber vech-i tahmîn, Nefer 1500
(4b)
ve yan tobları ile yüz yirmi ve yüz ve seksen nefer tüfenk endâz ile kırk aded fırkate (10b)
Tatar içün müheyyâ kılınan yüz elli re’s gâv ve iki
yüz koyundan mâ adâ (16b)

Anonim Osmanlı Tarihi
Kapucıbaşı ve Vâcibü’r-ri âye, ber vech-i tahmîn,
neferen 1500 (64a-64b)

ve yan tobları ile yüz yirmi ve yüzseksen nefer
tüfenk endâz ile kırk aded fırkate (70a-70b)
Tatar içün müheyyâ kılınan yüz elli re’s gâv ve
dört yüz koyundan mâ adâ (75a)
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Târîh-i Varadin’deki bazı kelimeler için Anonim Osmanlı Tarihi’nde eş ya da yakın anlamlıları
tercih edilmiştir. Buna Hüdavendigar sancağı – Bursa sancağı; ubûr olunub- geçilüb; Ankara
paşası- Ankara beğlerbeğisi gibi örnekler gösterilebilir. Ancak bu kullanım yaygın değildir;
genel olarak iki eserde de aynı dil hâkimdir.
Varadin seferi ve muhasarasının detaylı olarak ele alındığı bir diğer çağdaş kaynak Silâhdâr Târîhi’dir. Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa ilki 1065-1094 (1654-1683) yılları ve ikincisi
1095-1106 ( 1684-1695) yıllarını kapsayan iki ciltlik bir Osmanlı tarihi kaleme almıştır. Eserin
II. cildinde yer alan Varadin seferine dair anlatımlar55 Târîh-i Varadin ile benzerlik göstermektedir. Müellif, adını zikretmeksizin Târîh-i Varadin’den alıntı yapmıştır. Anonim Osmanlı
Tarihi’nde olduğu gibi bire bir aynı değildir, Târîh-i Varadin’deki her bilgi burada yer almaz,
yer yer özetlemeler ve kısaltmalar yapılmıştır; ancak aynı ifade ve anlatımın olduğu yerler de
mevcuttur. Mesela Târîh-i Varadin’de Sadrazamın maiyetindeki kapıkulu sayıları ile kaydedilmişken (vr.4a-4b) Silâhdâr Târîhi’nde bu bilgi yer almamaktadır.
Silâhdâr Târihi’nde Târîh-i Varadin’de mevcut olmayan bazı bilgiler de dikkat çekmektedir.
Mesela, 21 Muharrem 1106 günü hadiseleri anlatılırken, Silâhdâr Târîhi’nde hangi kola kimin
kumanda edeceğine dair verilen detay (s. 750-751), Târîh-i Varadin’de (vr. 22b) bulunmamaktadır. Bu gece orduda meydana gelen karmaşa hakkında da Silâhdâr Târihi’ndeki bilgiler daha
geniştir. Bazen de Silâhdâr Mehmed Ağa, Târîh-i Varadin’de bulunan bilgileri, bazı ilavelerle
aktarmaktadır. Misal:
Târîh-i Varadin, vr. 9a-9b

Silâhdâr Târihi, s. 751-752

Menzil-i Yagodine 5 sâ at. Morava nehri Yagodine ile Parakin palankaları arasında vâkı bir
nehr-i azîmdir. Mukaddemâ nehr-i mezbûr üzerine cisr binâsına gedüklü çavuşlardan Mahmud
ağa ta yîn olunub mahall-i mezbûrda metîn ve
müstahkem köprü hâzır bulunmağla ubûr olunub
muhâfazasına ber vech-i arpalık Malatya sancağına mutasarrıf Hasan Paşa kapusuyla ve hâne
askerinden dahi iki yüz nefer tüfenk endâz mecmû ı beş yüz nefer olmak üzere ta yîn buyuruldu.

nsekizinci Salı Günü. Menzil-i Yagodine. Parakin ile Yagodine arasında vâkı Morava nâm
nehr-i kebîr üzere cisr binâsına mukaddem ta yîn
olunan Gediklü Mahmud Çavuş’un ihzâr itdüğü
cisr-i mustahkemden ubûr olunub lakin her sene
haydûd eşkıyâsı ihrâk ve binâya muhtâc ve ebnâ-i sebîle güçlük olmağın palankasıyla cisrinin
muhâfazasına ber vech-i arpalık Malatya sancağına mutasarrıf İpşir Hasan Paşa üçyüz nefer kapusı ve ikiyüz nefer avârız bedeli yazılan asker ile
ta yîn buyuruldu.

İki eser arasında dikkat çeken hususlardan birisi, Târîh-i Varadin’de menzillere varış tarihleri
her zaman verilmezken, Silâhdâr Târîhi’nde düzenli olarak yazılmasıdır. İlkinde günlerin yazımında Arapça kullanılırken, ikincisinde Farsça ve Türkçe tercih edilmiştir.

55

Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, Silâhdâr Târîhi, II. Cilt, (1106-1095), Türk Tarih Encümeni Külliyatı, İstanbul 1928, s. 747-775. Silâhdâr Mehmed Ağa’nın yazdığı eser Kâtib Çelebi’nin ezleke’sinin tamamlandığı
yerden başladığı için Zeyl-i ezleke ismini almakla birlikte daha çok Silâhdâr Târîhi olarak bilinmektedir.
Abdülkadir Özcan, “Silâhdar Mehmed Ağa”, DİA, C 37, İstanbul 2009, s. 195.
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Târîh-i Varadin

Silâhdâr Târihi

Menzil-i Kınalıoğlu Çiftliği, 6 sâ at (vr.8b).

Onaltıncı Pazar Günü. Menzil-i Kınalıoğlu Çiftliği (s. 751).

Menzil-i Parakin, 6 sâ at. (vr.9a)

Onyedinci Duşenbe Günü. Menzil-i Parakin
(s. 751)

Her ikisinde de tarihin yer aldığı durumda, dikkat çeken bir husus arada bir günlük bir farkın mevcudiyetidir. Bu durum muhasara öncesi anlatımlar için geçerlidir, sonrasında günler
uyumludur. Misâl: Târîh-i Varadin’de 27 Zilkade 1105 tarihinde kaydedilmiş olan bilgiler,
Silâhdâr Târihi’nde 28 Zilkade 1105 tarihine kaydedilmiştir:
Târîh-i Varadin, vr. 6b

Silâhdâr Târihi, s. 749

Fî 27 ZA. Yevm-i mezbûrda bölük-i erba a ocaklarına müceddeden tahrîr olunan yediyüz mikdârı
sipâh neferâtı alay gösterüb bin üçyüz yirmi yedi
nefere bâliğ oldu ve altı bayrak yeniçeri dahi geldi.

Yirmisekizinci Çeharşenbe günü dört aşağı bölükde müceddeden tahrîr olunan yediyüz mikdârı
sipâh neferâtı alay gösterüb bin üçyüz yirmi yedi
nefere bâliğ oldu ve altı bayrak yeniçeri dahi geldi.

Bazen müellifin, Târîh-i Varadin’de bulunan bilgileri, bazı ilavelerle aktarmaktadır. Misal:
Târîh-i Varadin, vr. 9a-9b

Silâhdâr Târihi, s. 751-752

Menzil-i Yagodine 5 sâ at. Morava nehri Yagodine ile Parakin palankaları arasında vâkı
bir nehr-i azîmdir. Mukaddemâ nehr-i mezbûr üzerine cisr binâsına gedüklü çavuşlardan
Mahmud ağa ta yîn olunub mahall-i mezbûrda metîn ve müstahkem köprü hâzır bulunmağla ubûr olunub muhâfazasına ber vech-i
arpalık Malatya sancağına mutasarrıf Hasan
Paşa kapusuyla ve hâne askerinden dahi iki
yüz nefer tüfenk endâz mecmû ı beş yüz nefer
olmak üzere ta yîn buyuruldu.

nsekizinci Salı Günü. Menzil-i Yagodine.
Parakin ile Yagodine arasında vâkı Morava
nâm nehr-i kebîr üzere cisr binâsına mukaddem
ta yîn olunan Gediklü Mahmud Çavuş’un ihzâr
itdüğü cisr-i mustahkemden ubûr olunub lakin
her sene haydûd eşkıyâsı ihrâk ve binâya muhtâc ve ebnâ-i sebîle güçlük olmağın palankasıyla cisrinin muhâfazasına ber vech-i arpalık
Malatya sancağına mutasarrıf İpşir Hasan Paşa
üçyüz nefer kapusı ve ikiyüz nefer avârız bedeli yazılan asker ile ta yîn buyuruldu.

Nihâyet, Silâhdâr Târîhi’nde Varadin seferi ve muhasarasına ait anlatıların temel olarak
Târîh-i Varadin’e dayandığı, ancak müellifin bundan başka kaynak ya da kaynakları da görmüş olduğu söylenmelidir. Dönemin diğer kaynaklarına gelince, Defterdâr Sarı Mehmed Paşa
tarafından kaleme alınan ve 1656-1704 yılları arasında meydana gelen olayları anlatan Zübde-i
Vek yiât’da Varadin seferi ile ilgili anlatılar oldukça muhtasardır.56 Raşid Mehmed Efendi’nin
1660-1722 tarihlerini konu alan Târîhi’nde ise bu anlatılar Defterdâr Sarı Mehmed Paşa’nın
eserine dayanmaktadır.57
56
57

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vek yiât. Tahlil ve Metin (1066-1116/1656-1704), Haz. Abdülkadir
Özcan, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1995, s. 485-486 (vr. 278a), 489 (vr. 280a), 492-494 (vr. 282a-283a).
Bekir Kütükoğlu, “Varadin”, s. 205. Abdülkadir Özcan, Zübde-i Vek yiât ile Raşid Tarihi arasında yaptığı
karşılaştırmalar sonucu, Râşid Mehmed Efendi’nin 1115 senesine kadar ismini zikretmeksizin Zübde-i Vek yiât’dan geniş alıntılar yaptığını belirtmektedir. Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vek yiât. Tahlil ve
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İmre Thököly’nin aradin Muhasarası Günlüğü: 1694 Varadin muhasarasının diğer bir
çağdaş anlatımı, İmre Thököly’ye aittir. Târîh-i Varadin’de kendisinden neredeyse hiç bahsedilmeyen İmre Thököly askerleri ile birlikte Cafer Paşa’nın komuta ettiği sol kanada yerleştirilmiştir58 ve 1 Eylül- 4 Ekim tarih aralığında sefer deneyimlerini anlattığı bir günlük kaleme
almıştır. Thököly İmre’nin kendi zaviyesinden Varadin muhasarası anlatımları, Târîh-i Varadin’deki anlatımları tamamlayıcı bilgiler içermektedir. Mesela Târîh-i Varadin’de 18 Temmuz
Cumartesi günü hadiseleri arasında gece Osek (Osijek) tarafından 2.000 yardımcı kuvvetin
kayıklar ile düşman taburuna dâhil olduğunun duyulduğu kaydedilmektedir (“bu gice Osek
tarafından iki bin mikdârı imdâdînin kayıklar ile dâhil-i tabur ve zamîme-i ehl-i şürûr olduğu
istimâ olundu”)59. İmre Thököly ise aynı tarih için günlüğüne şu kaydı düşmüştür: “ u sırada
vezir kethüdasının da haberi geldi. una göre Almanların esir aldığı bir Türk kaçmayı başarmıştı ve Heizler’in iki bin atlıyla ukov r ve sz k’e doğru gittiğini anlatıyordu. G sp r
S ndor ey’im böyle bir Türk’e güvenilemeyeceğini, Almanların bu kişiyi Türk taburunda
kargaşa yaratmak için göndermiş olabileceklerini belirtti. S ndor ey’ime göre Heizler’in
iki bin süvariyle buraya gelmesi olasılık dışıydı eğer Türk yöneticiler bu konudan haberdar
olurlarsa itibar etmesinler, Veziri rahatsız etmesinler faaliyetlerine devam etsinler ”60 Görüldüğü üzere, Târîh-i Varadin’de bahsi geçen 2.000 kişilik kuvvetle ilgili haberin kaynağı
İmre Thököly’nin günlüğünde açığa kavuşmaktadır. Bir diğer örnek 10 Eylül gecesi Osmanlı
askeri arasında yaşanan bir çarpışma ile ilgilidir. O gece herkes memur olduğu mahallerden
metrisler almaya başladığında bir karmaşa meydana gelmiştir. Müellifin ifadesine göre “birkaç tane mürtedd” tüfeklerini ateşlemişler ve metris almaya gelen başka bir kol da düşman
haberdar oldu dışarı çıktı düşüncesiyle kendi tüfeklerini ateşlemiş böylece ordunun iki kolu
arasında bir mücadele yaşanmıştır61. İmre Thököly de aynı hadiseye yer vermektedir, ancak
onun anlatımında mücadelenin hangi kollar arasında meydana geldiği de kayıtlıdır. Buna göre
akşam ordular harekete geçtiğinde Türk askerleri içinde bir düzensizlik baş göstermiş, Alman
metrislerine yaklaşıldığında ordu subayları arasında düzeni sağlama ve disiplin konusunda
problemler ortaya çıkmaya başlamıştır. Gece vakti ‘Arnold Paşa’ (Mahmud Beyzâde Mahmud Paşa), Cafer Paşa’nın askerlerine rastlamış, onları düşman zannederek ateş emri vermiş
ve iki kol arasında bir mücadele meydana gelmiştir62. Dolayısıyla, Târîh-i Varadin’deki bazı
anlatımlar, İmre Thököly’nin günlüğü ile daha açık hale gelebilmektedir. Ancak elbette İmre
Thököly’nin günlüğünün Osmanlı ordusunun Belgrad’dan Zemun’a hareketi ile hemen Varadin muhasarasından biraz evvel başladığını hatırlatmak gerekir. Ayrıca savaşan tarafların asker
sayısı, silah, top gibi savaş alet ve edevatı miktar ve nitelikleri, donanmanın vasfı gibi konularda kesin ya da detaylı bilgi yer almaz. Thököly, kendi askerinin sayısı hakkında da kesin bir

58
59
60
61
62

Metin (1066-1116/1656-1704), s. LXII – LXXXVII; Abdülkadir Özcan, “Defterdâr Sarı Mehmed Paşa”, DİA,
C 9, İstanbul 1994, s. 99.
Çapraz, “İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin Kuşatması”, s. 145.
Târîh-i Varadin, vr. 27a.
Çapraz, “İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin Kuşatması”, s. 155.
Târîh-i Varadin, vr.22b.
Çapraz, “İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin Kuşatması”, s. 145.
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sayı vermemektedir. Yine de sefer sırasındaki hadiseleri, savaş alanlarında yaşananları, asker
arasındaki ilişkileri vs. ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Târîh-i Varadin ise seferi, Edirne’den
ordunun hareketi itibari ile anlatmaya başlamakta ve müellif bizzat kendisi ordu içerisinde aktif yer aldığından askerin günlük yaşamından, ordu ve donanmanın asker gücü ve teçhizatına,
savaş stratejisine kadar seferin her safhası hakkında eşsiz bilgiler vermektedir.
Transkripsiyonda Takip Edilen Yöntem: Anonim Târîh-i Varadin Der Zemân-ı Sultân Ahmed bin İbrahim başlıklı yazmanın bilinen tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Revan Kitaplığında 1312 referans numara ile muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla metnin transkripsiyonu bu
nüsha üzerinden yapılmıştır.
Metnin daha anlaşılır olması için, tarafımızdan nokta, virgül, tırnak işareti gibi noktalama
işaretleri ilave edilmiş, bazı yerlerde [ ] işareti içerisine ilaveler yapılmıştır. Varak numaraları
da koyu renkli olarak yine [ ] işareti içerisine yerleştirilmiştir. Eserde kullanılan imlâ ve dil
özelliklerinin korunmasına gayret gösterilmiş itmek, virmek gibi kelimeler aynen muhafaza
edilmiş, son harfi idüb, gelüb, gidüb gibi “b” harfi ile biten kelimelerde bu harf “p” ile değiştirilmemiştir.
Transkripsiyonda basit bir yöntem izlenmiş, Arapça ve Farsça kelimelerde gayn ( ) ve kaf
( ) harflerinden sonra gelen uzun heceler , , şeklinde, diğer harflerden sonra gelen uzun
heceler ise â, û, î şeklinde yazılmıştır. Ayn ( ) için ( ) işareti ve hemze ( ) için (’) işareti kullanılmıştır. Metinde geçen âyetler için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın http://kuran.diyanet.gov.tr
adresinden faydalanılmıştır. Metin içerisinde âyetler Arapça yazılış ve okunuşları ile verilmiş,
dipnotlarda mealleri yazılmıştır.
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[1a] 63
T R H-İ ARADİN
Be-hatt-ı nesh, satır 15
[1b]
Bismillâhirrahmanirrahîm
[Tebârekellezî bi yedihi’l-mulku ve hüve alâ külli şey’in
kadîr] hamd-ı kesîr ve senâ-i cezîl adîmü’t-taksîr ol hüdâvend-i lâ nazîr ve fermân-fermâ-yı
bî-şerîk ve vezîre65 olsun ki selâtîn-i İslâm ve hav k n-i sâmî-mak mı ve
[hasunet mustekarran ve
[câiluke li’n-nâsi imâmen]66 makarrında takrîr ve
mukâmâ]67 serîr-i sâadet-masîrinde cây-gîr idüb unvân-ı ma delet ve bünyân-ı saltanat ve es[vec’al lî vezîbâb-ı nasfet-yâb-ı übbehet ü şevketlerin ber muktezâ-yı fehvâ-yı
68
ren] vüzerâ-yı nîk-verâ ve vükelâ-yı reşâd-intimâ vesâtatıyla hitâm-pezîr eyledi ve salât-ı
salavât ve tahiyyât-ı seyyid-i kâinât ve mefhar-ı mevcûdât hâdî-i sebîl muktedâ-yı enbiyâ ve
rüsul-i nûru’l-verâ Hazret-i Muhammed Mustafa ve âl u ashâb-ı bâ-safâyî üzerlerine olsun ki
64

63

vr.1a’da içeriği aşağıda verilen bir mühür bulunmaktadır.
“Elhamdü lillâhillezî hedâna lihâza vemâ künnâ li-nehtediye levlâ en hedânallâh[*]. Osmân Hân bin Mustafa
el-muza er dâimâ”
*

Araf: 43
(Elhamdü lillâhillezî hedâna lihâza vemâ künnâ li-nehtediye

levlâ en hedânallâh).

64

Hamd, bizi buna eriştiren Allâh’a mahsustur. Eğer Allâh’ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete ermiş
olamazdık. (http://kuran.diyanet.gov.tr)
Mülk: 1
(Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr)

65
66

Hükümranlık elinde olan Allâh, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. (http://kuran.diyanet.gov.tr )
Bakara: 124
(Ve izibtelâ İbrâhîme
Rabbuhu bi kelimâtin fe etemmehun, kâle innî câiluke li’n-nâsi imâmen, kâle ve min zurriyyetî k le lâ yenâlu
ahdi’z-zâlimîn)
Bir zaman Rabbi İbrahim’i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi
şöyle buyurmuştu: “Ben seni insanlara önder yapacağım.” İbrahim de, “Soyumdan da (önderler yap, ya
Rabbî )” demişti. Bunun üzerine Rabbi, “Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz” demişti.

67

(http://kuran.diyanet.gov.tr )
Furkan: 76

68

Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır (http://kuran.diyanet.gov.tr )
Ta Ha: 29

(Hâlidîne fîhâ, hasunet mustekarran ve mukâmâ)

(Vec’al lî vezîren min ehlî)
Bana ailemden birini yardımcı yap.
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[ve câhedû fî sebîlillâhi ]69 emrine imtisâl ve inkıyâd ile her birileri erbâb-ı
küfr ü fesâda sell-i seyf-i cihâd idüb levs-i eşrâk ve ta abbüd-i evsân-ı nâ-pâkdan rû-yı zemîni
tathîr ve erkân-ı râsihü’l-bünyân şerî at-ı mutahhareyi [2a] hezâr sa y-ı cemîl ile ta mîr eylediler. Emma ba d. Basâ’ir erbâb-ı kiyâsete rûşen ve zamâ’ir ashâb-ı dirâsete müberhen ve
müteyakkındır ki zabt-ı âsâr-ı pâdişâhân-ı nâmdâr ve sebt-i ahbâr-ı tâcdârân-ı kâmkâr şîve-i
müverrihân-ı eslâf ve şîme-i suhanverân-ı ma ârif-ittisâf olduğundan gayri asâr-ı sâlifenin tetebbu ve istikşâfı bâ is-i istirşâd-ı ahlâf idüği bilâ-hilâf olmağın fevâ’idi müstebîn ve avâ’idi
müstağni-i ani’t-tebyîndir. Binâ-berîn pâdişâh-ı zemân ve halîfe-i asr ü evânımız sultânü’l-a zam ve hakanü’l-mu azzam serîr-ârâ-yı saltanat-ı Osmânî, şeref-bahşâ-yı evreng-i cihân-bânî,
gavsü’l-İslâm ve’l-Müslimîn, k mı u’l-kefere ve’l-müşrikîn, Zıllu’l-llâhi fi’l-arzeyn, hâmî-i
beyzatü’l-İslâm, mâhî-i zılâmü’l-küfr an vechi’l-eyyâm, bâsıt-ı bisâtü’l-emn ve’l-emân, kâsir-i ünûfi’l-cebâbire ve ashâbü’t-tuğyân sultân-ı cihân ve şehenşâh-ı devrân, es-sultân Ahmed
Hân bin es-sultân İbrahim Hân (ebbede Allâhu saltanatehu ilâ inkırâzi’d-devrân) hazretlerinin
zemân-ı saltanat ve ebbân-ı hilâfet-i bâ-sa âdetlerinde ihrâz-ı nigîn-i vezâret ile mesned-nişîn-i
sadâret olan vezîr-i a zam ve sipehsalâr-ı ekremleri, kerîmü’ş-şiyem, celiyyü’l-himem, sâhibü’s-seyf ve’l-kalem, mü’ellifü kulûbi’n-nâs bi-me’âsiri’l-kerem, semiyyü şîr-i Hudâ, sâlik-i
tarîk-i ihtidâ [2b] velî-ni metimiz ve efendimiz Ali Paşa (yessere Allâhu mâ-yurîdu ve mâ
yeşâ) hazretleri hicret-i Nebeviyye - aleyhi efdalü’s-salât ve ekmelü’t-tahiyyenin- bin yüz beş
senesinde Engürüs seferine me’mûr olub taraf-ı hümâyûn-ı şehr-yârîden istîsâl-i ehl-i dalâl
içün ba s ü irsâl olunduklarında bu sefer-i zafer-eserde mekâmin-i gaybiyyeden rûz-be-rûz
69

Bakara: 218
(İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi, ulâike yercûne rahmetallâh, vallâhu gafûrun
rahîm)
“İman edenler, hicret edenler, Allâh yolunda cihad edenler; şüphesiz bunlar Allâh’ın rahmetini umarlar.
Allâh, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”.
Enfâl ; 74
Vellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi vellezîne âvev ve nasarû ulâike humul mu’minûne hakkâ,
lehum magfiratun ve rızkun kerîmun.
İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler
var ya; işte onlar gerçek mü’minlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.
Mâide: 35
ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn).

(Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe vebtegû

Ey iman edenler Allah’a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin
ki kurtuluşa eresiniz.
Tevbe: 20
(Ellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfusihim a’zamu dereceten indallâh ve
ulâike humul fâizûn)
İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah
katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.
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burûz iden vak yi -i yevmiyyeyi sebt ü tahrîr mâ-fi’z-zamîr-i abd-ı fak r olub lâkin tab -ı heves-fermâ bu temennâ-yı tasavvur-peymâyı ifrâğ-ı k lıb-ı imlâ itmek istedikçe adem-i isti dâd
ve istitâ atım mümâna ât ve bu fende kusûr-ı sanâ atım ke -i kalem-i cür’et itdiğinden nâşî
keşmekeş-i ikdâm ü ihcâmda birkaç gün mütekallib ve mütereddid oldum. Akıbet münşiyân-ı
zamândan ba zı ihvân cenâblarına ilticâ ve bast-ı temhîdât ricâ idüb bu me’mûlun nakş-i cerîdeye husûl olmasın temennâ eyledim. Amma mültesemim karîn-i kabûl olmayub kimi “bu
kadar eşg l-i kesîreye mübtelâ iken her gün iktinâs-ı şevârid-i hayâl dâmına düşmek ne belâdır” deyu arz-ı kelâl ve kimi vek yi-i yevmiyyeyi istikşâfdan istinkâf ile izhâr-ı acz ü melâl ve
kimi dahi özr-i âhir ile cevâb-ı ye’s-iştimâle tasaddî eylediklerinde bu hak r-i adîmü’l-istitâ a
bu âsâr-ı celîlenin [3a] izâ asın revâ görmeyüb ma a kılletü’l-bizâ a tertîb ve imlâ ve telfîk ve
inşâsına şürû itdim ve ekseriya de’b-i müverrihîn olan ifrât ü mübâlağayı terk idüb beyân-ı
vâkı ile iktifâ eyledim. Bu güftâr-ı perîşân-etvâra ifâza-i envâr-ı enzâr iden ulu’l-ebsârdan
ricâ olunur ki “cürmüne mu terif olan miskîn yeğdir andan ki ola tâ at-bîn” mazmûn-ı meskenet-karînini melhuz-ı dîde-i itibâr idüb vâkıf oldukları sehv ve zelel ve hatâ ve halelinden
iğmâz belki mürüvvet buyurub kalem-i kerem ile tashîh ve ıslâhında i râz buyurmıyalar. Hatâ
ü sehv birle vakt-i tahrîr galatlar düşse ger [eğer] nevk-i kalemden benân-ı lutf ile tashîh kılmak ba îd olmaya. Ashâb-ı keremden ve bi’l-llâhi’t-tevfîk innehu bi’l-icâbetihi cedîr ve hak k
serdâr-ı ekrem vezîr-i a zam Ali Paşa hazretleri bin yüz beş senesi Zi’l-ka desinin beşinci günü
Edirne sahrâsından hareket ve mütevekkilen ale’l-llâh Engürüs tarafında atf-ı inân-ı azîmet
idüb ol gün şevketlü ve kudretlü ve azametlü pâdişâhımız sultân Ahmed Han (hallede Allâhu Te âlâ hilâfetehu ilâ yevmi’l-karâr) hazretlerine bir sâ at mesâfede münâsib olan mahalde
sâyebân kurulub asâkir-i İslâm tertîb-i alay ile muk belelerinden [3b] güzer idüb sa âdetlü
vezîr-i a zam hazretleri sâyebân-ı şehr-yâri olduğu mahalle karîb geldiklerinde ağâyân-ı rikâb-ı
hümâyûn istikbâl ve darü’s-sa âde ağası içün kurılan çadıra nüzûl buyurub kahve ve şerbetden
sonra bâbü’s-sa âde ağası ile silâhdâr ağa gelüb huzûr-ı hümâyûna da vet ve dârü’s-sa âde
ağası önlerince sür at idüb rikâb-ı hümâyûn-ı sa âdet-makrûn ile şeref-yâb ve nevâziş [ü] iltifatla şâdâb buyurulub rikâb-ı hümâyûn k immak mı Abdullah Paşa dahi huzûr-ı şehriyârîye
da vet ve ser-â-sere kaplu kürk ile ilbâs-ı hil at buyuruldu. Ba dehu ağayân-ı rikâb-ı hümâyûn
ve darü’s-sa âde ağası dahi gidüb şevketlü ve mehâbetlü pâdişâhımız ile sadr-ı a zam hazretleri yarım sâ at mikdârı tenhâ kalub müzâkere [ve] mükâlemeden sonra sadr-ı a zam hazretlerine dahi iki sevb ser-â-serlere kaplu semmûr kürk ilbâs ve mazhar-ı du â-yı hayrları olduğunu
ihsâs idüb vedâ ve rahş-ı sebük-seyre süvâr olub muk bele-i şehriyârîden tertîb-i alay ile
güzer eylediler. Ol gün sadr-ı a zam hazretleri ferrâce kürk ve sâde dikdik ile eğerlenmiş ata
süvâr olmuşlar idi. Sâ’ir erkân-ı dîvân [4a] dahi siyâb-ı sefer ile binüb esnâ-yı sefer olmağla
tarh-ı tekellüf olunmuşidi. Ba dehu iki sâ at münâsib mahalde rikâb-ı hümâyûn k ’im-mak mı
vezîr-i mükerrem Abdullah Paşa tarafından yemeklik çadırları kurulub azîm ziyâfetler tertîb
olunmağla mekân-ı merk ma nüzûl ve bade’t-ta âm kapucıbaşı ağalar ve sefere me’mûr olmayan erkân-ı devlet bi’l-cümle vedâ eylediler. Fazîletlü Şeyhü’l-islâm Sadık Mehmed Efendi
hazretlerine ikrâmen sa âdetlü sadr-ı a zam hazretleri tarafından beyaz çukaya kaplu semmûr
kürk ilbâs olunub vezîr Nişancı Mehmed Paşa ve Sadreyn Efendiler vedâ eylediler. Ba dehu
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k ’im-mak m Abdullah Paşa hazretlerine çukaya kaplu semmûr kürk ve bi’l-cümle etbâ ına
kaftan ve kethüdâları Muhammed Ağa’ya ferrâce semmûr kürk ilbâs olunub tertîb-i alay ile
Kemâl Çayırı nâm mahalle nüzûl buyuruldu. Serdâr-ı ekrem ve sipeh-sâlâr-ı a zam hazretleri
Trablus-Şam’dan da vet olunub mâh-ı Şa bânü’l-mu azzamın yirmi yedinci günü Edirne’ye
dâhil ve mühr-i vezârete nâ’il olmuşlar idi. Edirne ve Edirne sahrâsında müddet-i ik metleri
altmış sekiz gün mikdârı olub avn-ı Bârî ile tedârük olunub beher yevm ta yînâtları virilen
kapuları kullarıdır:
Piyâde-i Bosna
Piyâde-i Arnavud
Piyâde-i Silifke
[4b]
Piyâde-i tüfenkçi
Sağ ve sol kol süvâri
Gönüllüyân ve divânegân
Tatarân
Süvârî-i Adana levendâtı
Ağayân-ı Enderûn ve çukadâr ve mehder
Kara Kullukcu
Kapucıbaşı-ı ağayân
Vâcibü’r-ri âye ber vech-i tahmîn
Yekûn neferen

Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer
Nefer

1000
1000
1000
330
386
262
120
300
250
603
130
1500
6751

Menzil-i Kemâl Çayırı 3 sâ at.
Menzil-i Cisr-i Mustafa Paşa 3 sâ at. Yevm-i mezbûrda sipâh ve silâhdâr ağaları Belgrad’a
varınca her gün kol gezüb ve yolların sağ ve sol taraflarına âdemler ta yîn idüb fukarânın
bağ ve bağçe ve ekinlerine tevâ’if-i askerîden bir ferd dahl ü ta arruz itmeyüb ve müft [ü]
meccânen yem ve yiyecek talebiyle rencîde ve ta addî eylememek üzere tenbîh buyuruldu.
Ve yevm-i mezbûrda sadr-ı a zam hazretleri ayîn-i Osmâniyân üzere bi’z-zât baş çadıra çıkub
otağ kapuları açılub ve mehterhâneler çalınub fukarâ ve mesâkîn ve erbâb-ı hâcâtın işleri görülmek üzere dîvân olmağa mübâşeret ve inşâ’e Allâhu Te âlâ her menzilde bu k ideye ri âyet
olunmak üzere ser-çavuşân ve erbâb-ı dîvâna tenbîh buyuruldu.
Menzil-i Harmanlu 6 sâ at.
Menzil-i zunca Abad-ı Hasköy 6 sâ at.
Menzil-i Kayalu 6 sâ at. Yevm-i mezbûrda Kastamonu ve Bolu sancaklarının zu amâ ve
erbâb-ı tîmârı ordu-yı hümâyûna [5a] mülhak oldular.
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Menzil-i Papaslu 6 sâ at. Yevm-i mezbûrda Filibe k dısı ve ayan-ı vilâyet hazret-i sadr-ı
a zamı istikbâl eylediler.
Menzil-i Filibe 6 sâ at. Yevm-i mezbûrda Yeniçeri ve cebeci ve tobcu ocakları üç gün mukaddem Filibe’ye dâhil olmuşlar idi. Cümlesi alaya çıkub sadr-ı a zam hazretleri dahi tertîb-i
alay ile yemeklikden hareket ve vasat-ı şehirden geçüb otağa nüzûl buyurdukdan sonra piyâde
askeri alay gösterdiler.
Fî 21 ZA70. Yevm-i mezbûrda Anadolu tarafından dokuz bayrak yeniçeri ordu-yı hümâyûna
mülhak oldular.
Fî 22 ZA. Yevm-i mezbûrda dahi beş bayrak yeniçeri geldi.
Fî 25 ZA. Yevm-i mezbûrda yeniçeri ocağı ilerüye fermân buyuruldu.
Fî 27 ZA. Filibe menzilinde altı gün ik met olunub ertesi hareket olundu.
Menzil Tatar Pazarı71 6 sâ at. Menzil-i mezbûrda sadr-ı a zam hazretleri kendü mallarından
kırkar guruş bahşiş ve beher yevm ta yînatları virilmek üzere tahrîr buyurdukları bin nefer kırmuzı bağır yelekli ve mâ’î şalvarlı tüfenk-endâz Silifke Levendâtı ordu-yı hümâyûna mülhak
oldular. Ve yevm-i mezbûrda bir zimmî, zimmî-i âheri amden alet-i cerîha ile darb ve katl eyledüğini ıkrâr ve hüccet-i şer iyye olmağla kısâs olundu. Ve menzil-i mezbûrda bir gün meks
[5b] olunub ertesi hareket buyuruldu.
Menzil-i Yeniköy72 4 sâ at. Menzil-i mezbûrda Sivas beğlerbeğisi Mahmud Paşa eyâlet askeri ile ordu-yı hümâyûna mülhak oldular.
Menzil-i İhtiman 8 sâ at. Bu mahal derbend olub iki yolu vardır. Bir yolu Kapulı ve bir yolu
Kız Derbendi dimekle ma rûfdur. Cebehâne ve tobhâne mühimmâtları ve toplar Kız Derbendi
ve sadr-ı a zam hazretleri Kapulı Derbendi’nden eshel vech üzere mürûr buyurdular. Ve derbend-i mezbûrlarda ekser eyyâmda haydûd eşkıyâsı tecemmu idüb mürûr u ubûr iden ebnâ-i
sebîle ta addî eylemek mu tâdları olmağla Kız Derbendi’nde kadîmden ta yîn olunan derbendciyândan mâ adâ Bazarcık kazâsından seksen nefer tüfenk-endâz martalos ihrâc ve Dergâh-ı âlî müteferrikalarından İbrahim mübâşir ve Kapulı derbendine dahi kadîmi neferâtından
mâ adâ Samakov kazâsından seksen nefer martalos ihrâc ve üzerlerine Filibe nâzırı Ahmed
Ağa ta yîn buyurulub asâkir-i İslâm sefer-i hümâyûndan avdet idince bir şey zâyi ve telef
olmak ihtimâli olur ise mübâşirlerine tazmîn itdirilmek üzere fermân buyuruldu.
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Filibe menzili anlatılarında 21, 22, 25 ve 27 Zilkade tarihleri yazılmışken (vr.5a), aynı tarihler Filibe’den dört
menzil sonra gelen Sofya anlatılarında da tekrar etmektedir (vr.6a-b). Muhtelen müellif Filibe menzilinde bulunma tarihlerini sehven yazmıştır. Ordunun Edirne’den 5 Zilkade günü yola çıktığı göz önünde bulundurulduğunda, Filibe için verilen tarihlerin 21, 22, 23 ve 24 Zilkade yerine 11, 12, 15 ve 17 Zilkade olarak değerlendirilmesi
doğru olacaktır. Nitekim Silâhdâr Târîhi’nde de Filibe’ye vüsûl tarihi 11 Zilkade olarak yazılmıştır. Silâhdâr
Fındıklılı Mehmed Ağa, Silâhdâr Târîhi, C II (1106-1095/1683-1694), İstanbul 1928, s. 748)
Silâhdâr Târîhi’nde Tatar Pazarı’na 17 Zilkade Cumartesi günü varıldığı belirtilmektedir. (s. 749)
Silâhdâr Târîhi’nde 19 Zilkade Pazartesi günü Yeni Köy’e nüzul ettiği belirtilmektedir. (s. 749)
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Menzil-i Yeni Han 6 sâ at. Mahall-i mezbûrdan Sofya’ya gelince ve aralıkda K dı asker
Derbendi dimekle ma rûf [6a] muhâfazaya muhtâc olmağla kurbunda olan kurânın on aded
avârızhâneleri ref ve altmış nefer tüfenk-endâz ile muhâfaza eylemek üzere ta ahhüd itmeleriyle Sofya mütesellimi dahi mübâşir ta yîn buyuruldu.
Menzil-i Sofya 6 sâ at. Yevm-i mezbûrda yeniçeri ocağı ve sâ’ir ocaklar halkı selâma durub
tertîb-i alay ile kenâre-i şehirden güzer olunub Bali Efendi Tekyesi’ne nüzûl olundu. Sadr-ı
a zam hazretleri otağa geldiklerinde piyâde askeri alay gösterdiler.
Fî 22 ZA. Yevm-i mezbûrda defterdâr İsmail Paşa Kilis sancağı ile Gabele kal asına me’mûr
ve baş muhâsebe hülefâsından Halil Efendi şıkk-ı evvel defterdârlığı ile mesrûr oldu. Ve
yevm-i mezbûrda Aydın tarafından sekiz bayrak yeniçeri asker-i hümâyûna mülhak oldular.
Fî 23 ZA. Yevm-i mezbûrda Gabele kal asına Venedik keferesi müstevlî olduğu haberi vürûd
idüb imdâd taleb itmeleriyle sâbık yeniçeri ağası olub ber vech-i arpalık Hüdavendigar sancağı mutasarrıfı Abdullah Paşa ve sâbık cebeci başı olub ber vech-i arpalık Beğşehri sancağına
mutasarrıf Muhammed Paşa mükemmel kapuları ile me’mûr ve ta yîn buyuruldu.
Fî 24 ZA. Yevm-i mezbûrda altı bayrak yeniçeri ve İçil ve Tarsus sancaklarının [6b] zu amâ
ve erbâb-ı tîmârı mu asker-i hümâyûna mülhak oldular.
Fî 25 ZA. Yevm-i mezbûrda Karaman beğlerbeğisi Mustafa Paşa ve Hamid sancağı mutasarrıfı Süleyman Paşa ve Kastamonu sancağı mutasarrıfı İbrahim Paşa ve Ayıntab sancağı mutasarrıfı Abdulkadir Paşa ve Akşehir sancağı mutasarrıfı Abdünnebi Paşa ve beş bayrak yeniçeri
ordu-yı hümâyûna dâhil olub alay gösterdiler.
Fî 26 ZA. Yevm-i mezbûrda Tatar askeri ile celadetlü Selim Giray Han hazretleri Akkerman
hudûduna dâhil oldukları haberi vürûd eyledi.
Fî 27 ZA. Yevm-i mezbûrda bölük-i erba a ocaklarına müceddeden tahrîr olunan yediyüz mikdârı sipâh neferâtı alay gösterüb bin üçyüz yirmi yedi nefere bâliğ oldu ve altı bayrak yeniçeri
dahi geldi.
Fî 28 ZA. Yevm-i mezbûrda Diyarbekir eyâleti evvel baharda mükemmel kapusıyla sefere
gelmek üzere sâbık Van beğlerbeğisi İsmail Paşa’ya ihsân buyuruldu. Ve yevm-i mezbûrda
Ivraçe73 ve Plevne74 ve Lofça75 ve ol havâlîde zuhûr iden haydûd eşkıyâsının def i içün mahsûs
gediklü ağalar ta yîn ve sefere me’mûr olmayan a yân-ı vilâyet ve darb u harbe k dir il erleri
vilâyetlerini muhâfaza eylemek üzere fermân buyuruldu.
Fî 2 ZA. Yevm-i mezbûrda [7a] Samakov76 taraflarında ze âmeti olan Turna Ahmed nâmında
bir kimesneden üçyüz mikdârı re âyâ dîvân-ı hümâyûnda teşekkî idüb müdâfa a-i şer olunub
ashâb-ı huk kun hakları alıvirildikden sonra katl olundu. Ve yevm-i mezbûrda yeniçeri ocağı
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Bulgaristan’da Vratsa (
Bulgaristan’da Pleven (
Bulgaristan’da Loveç (
Bulgaristan’da Samokov (
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ilerüye gitmek üzere fermân buyurulub altı bayrak yeniçeri Anadolu tarafından gelüb ocaklarına mülhak oldular. Anadolu tarafından gelecek tevâyif-i askerînin irişmeleri ve asâkir-i
Tatarın intizârıyla Sofya menzilinde on bir gün ik met olunub ertesi hareket olundu.
Menzil-i Halkalu77 6 sâ at.
Menzil-i Sarı Pirot78 7 sâ at. Yevm-i mezbûrda Dragoman79 derbendinden ubûr olunub
muhâfazaya muhtâc olan mahallerden olmağla piyâde ağalarından seksen dört nefer ile Hüseyin Ağa ve altmış nefer ile Mehmed Ağa ta yîn buyurulub Şehirköyü’ne80 gelince bu aralıkda
Kuru Çeşme nâm mevzi doksan nefer ile Mehmed Ağa ve Sukova81 cisrine altmış üç nefer ile
Halil Ağa me’mûr olub ve Sukova cisrinde hala Eskişehir sancağı beği Halil Beğ muhâfaza
idüb haydûd eşkıyâsı zuhûr ider ise Dragoman nâm mahalden Kızıl Bayıra varınca muhâfız
ta yîn olunan piyâde levendâtı ile ittifâk idüb üzerlerine varılmak üzere fermân [7b] buyuruldu.
Menzil-i muk bele-i ehirköyü 5 sâ at. Yevm-i mezbûrda re âyâ fukarâsının bir kimesneden zulm ve ta addîsi ve haydûd eşkıyâsının istîlâsı tefahhus ve tecessüs olunub re âyânın
ba zıları muhâfızları olan Halil Beğ’den müteşekkî ve ba zıları hoşnud olub üzerine şer an
isbât olunur mevâd zuhûr itmeyüb ancak muhâfaza-i merk mdan ref ile te’dîb olundu. Ve kasaba-i mezbûr istîlâ-i kefereden hâlî ve harâbe olmağla k dıları sâkin olacak mahall olmaduğı
i lâm olunmağla k bil-i süknâ mertebesi bir hâne tedârük olunmak üzere akçesi beytü’l-mâl-ı
Müslimînden virildi. Ve kazâ-yı mezbûr ahâlîsi kendü ittifâkları üzere tedârük eyledikleri beş
bayrak martalos kemâ fi’l-evvel kurâsını muhâfaza eylemek üzere tenbîh buyuruldu.
Menzil-i Musa Paşa Palankası82 6 sâ at. Palanka-yı merk mun kadîmi neferâtından mâ adâ
yetmiş yedi nefer ile süvâri ağalarından Halil Ağa ta yîn buyuruldu.
Menzil-i Niş83 sâ at. Musa Paşa Palankası ile Niş arasında vâkı Kızıl Bayır dimekle ma rûf
mahûf ve muhâtara mahalde muhâfaza eylemek üzere kadîmi neferâtından mâ adâ seksen nefer ile piyâde ağalarından Ömer Ağa ta yîn buyuruldu. Ve yevm-i mezbûrda Arnavudluk tarafından Hüseyin Paşazâde İsmail Beğ [8a] ve Kaplan Paşa birâderi Ali Beğ mübâşeretleriyle iki
bin nefer mirî ve bin nefer sadr-ı a zam hazretlerinin neferâtı üç bin nefer güzîde tüfenk-endâz
istikbâl idüb alay gösterüb kırmızı boğasıdan nîmten ve mâ’î boğası çiltiyân ihsân olundu.
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Silâhdâr Târîhi’ne göre 3 Zilhicce Pazartesi günü Halkalı Pınar’a gelinmiştir (s. 750)
İsim harflerin noktalama işaretleri konulmaksızın Sarı Mürüvvet ya da Sarı Pirot şeklinde okumaya müsait yazılmıştır. Anonim Osmanlı Tarihi’nde harflerin noktalamaları da yazılmıştır ve buna göre isim Sarı Pirot okunabilir (
, vr. 66b). Silâhdâr Târîhi’nde aynı isim Saru Yurt olarak yazılmıştır. (
, s.750)
Bulgaristan’da Dragoman (
).
Sırbistan’da Pirot (
).
Sırbistan’da Pirot’a bağlı Sukovo (
) köyü.
Sırbistan’da Pirot bölgesinde Ak Palanka - Bela Palanka (
).
Silâhdâr Târîhi’nde Niş’e varma tarihi 7 Zilhicce Cuma olarak verilmektedir.
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Fî 8 Z84. Ağalarına [boş]85 akçe tek üdlük, yüzbaşılarına dokuz, bayrakdâr ve baş çavuşlarına
yedişer ve neferât bayrakdârları ve çavuşları ve on başılarına yedişer86 ve neferâta beşer akçe
terakk leri ile sipah ve silâhdârandan beşer yüz nefer terakk li serdengeçdi yazılub beş yüz
nefere bir ağa ve her yüz nefere bir yüzbaşı ve yüz nefere on nefer on başı ve yüz nefere bir
bayrak ve her bayrağa bir çavuş her beşyüz neferde altmış sekiz zâbıt olmak üzere beher yevm
birer çift nân ve yarım yem arpa ve beşer nefere bir vukiyye lahm ve müceddeden sipâhîlik
murâd idenlere onar akçe ibtidâ ve bu üslûb üzere zâbıtları ve ta yînatları virilmek üzere sipâh
ve silâhdârdan beşer yüz serdengeçdi ve bir def a dahi sipâh ve silâhdârdan beşer yüz terakk li
mecmû u iki bin serdengeçdiden mâ adâ olmak üzere ve beşer akçe terakk ler ile beş yüz nefer
cebeci serdengeçdi [8b] dahi fermân buyuruldu.
Fî 10 Z87. Yevm-i mezbûrda ıyd-ı adha vâkı olub ordu-yı hümâyûnda bayram namâzı kılınmak ve kurbân zebh olunmak esnâ-yı sefer olmağla terk olunub murâd idenler Niş kasabasında
ıyd-ı adha namâzını edâ eylediler. Ve k ide üzere sadr-ı a zam hazretleri ile bayramlaşmak
dahi terk olunub ziyâret tarîkiyle herkes gelüb arz-ı ubudiyyet eylediler.
Fî 11 Z. Yevm-i mezbûrda Maraş beğlerbeğisi Hasan Paşa ordu-yı hümâyûna mülhak oldu.
Ve yevm-i mezbûrda bölük-i erba a ocaklarına müceddeden tahrîr olunan neferâtın esâmileri
tevzî olundu. Ve yevm-i mezbûrda birkaç seneden berü ol havâlîde ebnâ-i sebîli g ret iden
haydûd eşkıyâsından [boş] nâm zimmî haydûd başı ahz olunub katl olundu.
Menzil-i Aleksinçe88 6 sâ at. Baymur Bayır ta bîr olunur mahûf mahalle yüz elli nefer piyâde
ile Şa bân Ağa ve kırk beş nefer ile süvârî ağası İsmail Ağa ta yîn buyuruldu. Ve yevm-i mezbûrda Maraş beğlerbeğisi Hasan Ağa asâkir-i İslâma dümdâr ta yîn olundu.
Menzil-i Kınalı ğlu Çiftliği 6 sâ at. Rajene89 Palankasında yetmiş altı nefer ile Muhammed Ağa ve Devebağırdan nâm mahalle varınca iki yüz nefer piyâde tüfenk endâz Arnavud
levendâtı ve ikiyüz on [9a] nefer ile ber vech-i ocaklık hâssa mutasarrıf olan Hocazâde Eyyûb
Paşa ta yîn buyuruldu. Vidin ile Niş arasında Bana90 nâmında bir kasaba ve kurbunda bir taş
kulesi vardır. İstîlâ-i kefereden ahâlîsi perîşân ve kasabası harâb olub ziyâde haydûd mecma ı
ve mürûr u ubûr iden ebnâ-i sebîli rencîde ve ta addî üzere oldukları i lâm olunmağla kasaba-i
mezbûrun palankası müceddeden ta mîr ve neferâtı üçyüze varınca tekmîl ve tahrîr olunmak
üzere mübâşirler ta yîn buyuruldı.
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Metinde sehven 28 ZA yazılmıştır. Doğrusu 8 Z olmalıdır. Nitekim Silâhdâr Târihi’nde de “Sekizinci Şenbe
günü” olarak geçmektedir (s. 750).
Silâhdâr Târîhi’nde “yirmişer” yazmaktadır. (s.750)
Silâhdâr Târîhi’nde “altışar” yazmaktadır. (s.750)
Metinde Fî 10 ZA yazmakla birlikte, doğrusu Fi 10 Z[ilhicce] olmalıdır. Nitekim müellif aynı gün Kurban
Bayramının vakı olduğunu belirtmektedir ki, kurban bayramları Hicrî Zilhicce ayının 10. gününe denk gelir.
Bu tarih, Silâhdâr Târîhi’nde de 10 Zilhicce Pazartesi günü olarak kaydedilmiştir. (s. 751)
Sırbistan’da Niş bölgesinde Aleksinac.
Sırbistan’da Niş bölgesinde Ra anj (
).
Sırbistan’da Sokobanja (
) olabilir.
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Menzil-i Parakin91 6 sâ at. Ol havâlîde ve dağlar ve becenelerde sâkin olan re âyâ tâ’ifesi
mecmû ı tekâlîfden mu âf ve ibtidâ senesinde öşr dahi alınmayub ve haydûdluk idenler fimâ-ba d ra iyyet kabul idüb şek vetden ferâgat iderler ise gelüb palankalar etrâfında tavattun
eyleyüb ednâ cizyesiyle zirâ at eyledikleri mahsûlâtın a şârını virmek üzere istimâlet kağıdları
gönderildi.
Menzil-i Yagodine92 5 sâ at. Morava nehri Yagodine ile Parakin palankaları arasında vâkı
bir nehr-i azîmdir. Mukaddemâ nehr-i mezbûr üzerine cisr binâsına gedüklü çavuşlardan Mahmud ağa ta yîn [9b] olunub mahall-i mezbûrda metîn ve müstahkem köprü hâzır bulunmağla
ubûr olunub muhâfazasına ber vech-i arpalık Malatya sancağına mutasarrıf Hasan Paşa kapusuyla ve hâne askerinden dahi iki yüz nefer tüfenk endâz mecmû ı beş yüz nefer olmak üzere
ta yîn buyuruldu.
Menzil-i Bataçine93 6 sâ at. Devebağırdan nâmıyla meşhûr olan derbend ve haydûd mecma ı
ve nefsü’l-emr bir mahûf ve muhâtara mahalde vâkı olmağla muhâfazası lâzım olub Ohri
sancağına mutasarrıf Ömer Paşa ve altıyüz otuz levendât ile hâs ağaları ta yîn olundu.
Menzil-i Hasan Paşa94 6 sâ at.
Menzil-i Kolar95 6 sâ at. Bundan akdem Rumili beğlerbeğisi Mahmud Paşa ve eyâlet askeri
Temeşvar ve Gule kal alarına zahâ ir nakline me’mûr olmuşlar idi. Selâmet birle teslîm ve avdet olunub Rumili beğlerbeğisi sebük-bârîce gelüb sadr-ı a zam hazretlerine buluşduklarında
du â-yı hayrlarına mazhar olub vedâ mahallinde çukaya kaplu semmûr kürk ilbâs buyuruldu.
Menzil-i Hisârcık96 5 sâ at. Yevm-i mezbûrda ordu-yı hümâyûn doğru Hisârcık menziline
gidüb mahall-i mezbûr Semendire’ye bir buçuk sâ at olub kal a-i merk m serhadd-i mansûrenin [10a] nehr-i Tuna üzerinde bir lâzımlı kal ası olmağla sadr-ı a zam hazretleri sebük-bârca
varub cevânib-i erba asını geşt ü güzâr neferât ve cebehâne ve tobhânesi ve iç hisârı görülüb
andan sâyebân kurulduğu mahalle nüzûl ve bade’t-ta âm donanma-yı hümâyûn şaykalarına
süvâr ve Hisârcık menziline doğru azîmet buyurdular. Bu hak r dahi sa âdetlü sadr-ı a zam
hazretlerinin hıdmet-i aliyyeleriyle şaykaya ma an süvâr olmuşidim. Kal a-i merk mdan
alarga olundukda azîm şenlikler olub tobcılara ve sâ’ire in âm ve ihsân buyuruldu. Şaykada
sadr-ı a zam hazretleri ile hademe beyninde vaz olunan perde verâsında mu tâd üzere evrâd ü
ezkârlarına meşğ l olub bu bendelerine Tuna kapudanı Ali Paşa ile müzâkere ve mükâlemeye
ruhsat buyurmuşlar idi. Bî-hûde gıybet ve mesâvîden ise bu sene-i mübârekede donanma-yı
hümâyûna olan himmet ve evliyâ-yı ni amın gayret ve hamiyyetleri istifsâr ve hak kati üzere
varak-ı parçaya tahrîre cesâret olundu. Bi-irâdeti’l-llâhi Te âlâ devlet-i Osmâniyye (eyyede
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Sırbistan’da Para in (
).
Sırbistan’da Jagodina (
).
Sırbistan’da Bato ina (
).
Sırbistan’da Smederevska Palanka (
Sırbistan’da Kolari (
).
Sırbistan’da Grocka (
).
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Allâhu Te âlâ ilâ yevmi’l-karâr) bir kaç seneden berü taraf taraf düşmen-i dînin hücûmu ve
kesret-i seferler iktizâsıyla [10b] hazîne-i âmireye nev an müzâyaka gelmişidi. Ve ale’l-husûs
bu sene-i mübârekede Venedik keferesinin istîlâsı sebebiyle Ağriboz kal ası ve Mora ser- askeri Kandiye ve Hanya kal aları ve donanma-yı hümâyûn sefîneleri ve müceddeden binâ olunan yirmi aded kalyonlar ve Belgrad ve Temeşvar ve Gule kal aları ve bi- avni’l-llâhi Te âlâ
Engürüs düşmenine muk bele olmak niyeti ile ordu-yı hümâyûn ile olan asâkir-i İslâm ve
asker-i Tatar’a ikrâm ve Gabele kal asına müstevlî olan kü ârın def ine ta yîn olunan on
bin mikdârı asâkir ve Kameniçe ve Azak kal aları ve Baba Dağı tarafında olan ser- askerin
mühimmât-ı cebehâne ve tobhâne ve zahâ’irleri tedârükü ve zikr olunan kılâ da iktizâ iden
ta mîrat ve mesârif-i sâ’ire ve mevâcibât görüldükden sonra yedişer vukiyye koğuş97 ve dörder
saçma toblu ikişer yüz musallah levendât ile memlû on aded kalyete98 ta bîr olunur çekdiri
mânendi sefîneler ve üçer vukiyye gülle atar koğuş ve dörder saçma ve yan tobları ile yüz yirmi ve yüz ve seksen nefer tüfenk endâz ile kırk aded fırkate ve üçer tob [11a] ve kırkar nefer
levendât ile hâzır ve müheyyâ elli bir aded ocaklık ve mîrî şaykalar asker ve tob ve mühimmât geçürmek içün dokuzar nefer ile üstüaçık ta bîr olunur seksen kayık ki bi- inâyeti’l-llâhi
Te âlâ çete kayıklarından mâ adâ müretteb yüz seksen pâre yelken ve üçyüz altmış üç pare tob
ve sekiz bin üç yüz altmış nefer olur. Mukaddemâ nehr-i Tuna üzerinde yirmi mikdârı ocaklık
şaykasından mâ adâ cenk ü harb içün vaz olunmuş bir pâre kayık yoğidi. Sadr-ı a zam hazretleri yüz bir senesinde defterdârlıkları eyyâmında yirmi mikdârı fırkate ihtirâ idüb devlet-i
âliyyeye kati vâfir nef î müşâhede olunmağla elhamdü li’l-llâhi Te âlâ zemân-ı sadâretlerinde
bu mertebeye bâliğ oldu.
Menzil-i [Çeşme]99 [boş] sâ at. Yevm-i mezbûrda Nemçe taburundan Tuna levendâtı Ali bölükbaşı yediyle iki dil ve Fazlı bölükbaşı mübâşeretiyle haydûd getürenlere in âm [ü] ihsân
buyurulub Adana beğlerbeğisi İbrahim Paşa eyâlet askeri ile ordu-yı hümâyûna mülhak olub
Çeşme menzilinde Belgrad muhâfızı vezîr Cafer Paşa hazretleri gelüb vedâ vaktinde ferrâce
çukaya kaplu semmûr kürk ilbâs [11b] olundu.
Fî 23 Z. Yevm-i mezbûrda yümn-i ikbâl ve sa âdet ü iclâl ile Çeşme menzilinden hareket ve
Belgrad’a iki sâ at mesâfede vâkı bir mekân-ı mürtefi a ve tarîk-i âmme nâzır mevzi de
mu tâd üzere yemeklik sâyebânları kurulub ordu-yı hümâyûndan mukaddem Belgrad sahrâsında darb-ı hıyâm-ârâm iden Rumili ve Anadolu askeri ve sâ’ir mîr-i mîrân k nûn üzere
alay göstermek fermân buyuruldı. Evvelen sâbık kapudan olub Anadolu eyâletine mutasarrıf Mısırlızâde vezîr İbrahim Paşa hazretleri kapusı halkı ile müretteben sâyebâna karîb geldiklerinde ser-çavuşân ve ağayân istikbâl idüb ser-â-sere kablu bir sevb semmûr kendülere
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Metinde toğuş (
) şeklinde kaydedilmiştir. Ancak koğuş (
) olması muhtemeldir.
“Kalite” şeklinde de okunabilir.
Metinde “Menzil-i Hisârcık“ olarak yazılmıştır. Ancak bundan önceki menzil Hisarcık olduğuna göre, müellif yeni menzilin adını sehven yeniden Hisarcık yazmış olmalıdır. Nitekim metnin devamında bu menzilin
Çeşme menzili olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Silâhdâr Târîhi’nde de bu menzil doğrudan Menzil-i Çeşme
olarak kaydedilmiştir. “Yirmi ikinci şenbe günü Menzil-i Çeşme.” (s. 752)
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ve etbâ ına yedi aded hıl at ilbâs olundu. Ba dehu Anadolu zu amâ ve erbâb-ı tîmârı alay
gösterüb on dört sancakdan Kütahya alaybeğisi ile çavuşlar kethüdâsına ilbâs-ı hıl at mu tâd
iken sâ’ir senelerden ziyâde neferât tedârüküne bezl-i kudret ve cümlesi boylu tüfenklü tâmmü’s-silâh geldiklerinden müstehakk-ı âtıfet olmalarıyla alaybeğilerine100 başka başka hıl atler ilbâs olundu. Ba dehu Rumili beğlerbeğisi Mahmud Beğzâde Mahmud Paşa geçmek üzere
fermân buyurulub müşârün-ileyhin üç bin [12a] mikdârı piyâde ve süvâri Arnavud levendâtı
olub biri birini müte âkıb yirmi piyâde ve on beş süvâri müretteb-sâz alay-nümâ ve cümlesi
siyâb-ı sürh-renk ile dehşet-efzâ-yı cevâsîs-i a dâ olub hakkan ki bir alay-ı şecâ at-nümâ tarh
eylemişlerdi ki temâşâ idenler sad bârekallâh hezâr aferîn dirlerdi. Efendimizin dahi g yet pesendîde-i âsafâneleri olub kendüye ve etbâ ına ve alay beğlerine hıl atler ilbâs ve Rumili beğlerbeğileri ve sâ’ir iki tuğlu olanlar alay gösterdiklerinde etbâ ına hıl at ilbâs olunca huzûr-ı
sadr-ı âlîde kıyâm üzere meks eylemek mu tâd iken ikrâmen taraf-ı yesârlarında mahsûs iskemle vaz ve bir hıl at dahi ilbâs ve eslâfına olmayan ikrâm ile beyne’n-nâs ser-efrâz oldular.
Ba dehu Delvine101 sancağına mutasarrıf Kaplan Paşa ve Avlonya102 ve Köstendil sancaklarına
mutasarrıf Cafer Paşa ve avârızları muk belesinde hâneden ihrâc olunan piyâde tüfenk-endâz
Arnavud levendâtı ve Niğbolu Paşası ve yörük beği ve neferâtı yolları ile alay gösterüb ilbâs-ı
hıl at buyuruldı. Bundan sonra serdâr-ı mu azzam ve sipeh-sâlâr-ı mükerrem hazretleri de’b-i
kadîm üzere kallâvî ve muvahhidî [12b] ve dîvân rahtı ile eğerlenmiş rahş-ı sebük-seyre süvâr
olub ol gün şâtırân kanture ta bîr olunur libâs ile zerrîn-tas urunmuşlar idi. Otağa varınca sağlu ve sollu vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve ümerâ-yı zî-şân ve a yân-ı-kâr-güzârân
ve sipâh ve silâhdârân ve yeniçeri ve cebeci ve tobcı ve sâ’ir ocaklar halkı piyâde ve süvâri
bi’l-cümle asâkir-i İslâm muntazırân-ı selâm olub dörder beşer kat yerlerinde karâr ve ârâm
ve redd-i selâm idüb sadr-ı a zam hazretleri dahi miyâne-i askerden kemâl-i hüzn ü inkisâr
ve meskenet ü vak r ile güzer ve guzât-ı İslâmda şecâ at-şi ârlık alâyimi nümâyân oldukça
def -i keder buyururlardı. Asâkir-i İslâmın sıg r ve kibârı bu mak le nizâm-ı ahvâl-i âlem
ile mukayyed zât-ı sütûde-i siyerin du â-yı devleti zimem-i âlemiyâna lâzım, belki vâcibdir.
Rabbü’l- âlemîn bu dîn-i mübîni habîbi Muhammedi hürmetine mağlûb eylemeyüb dâ’imâ
nusret ve fırsat ihsân idüb düşmenlerini makhûr idegelmişlerdir. Ah [ü] enîn ile olan sihâm-ı
du âmız ümiddir ki müsâdif-i hedef-i icâbet olub bu sâl fevz ü nusret ile mesrûr oluruz deyu
tefevvüh ve hayr-fâl [13a] eylediler.
Menzil-i Belgrad Fî 23 Zî’l-hicce sene 105. Yevm-i mezbûrda otağa nüzûl buyuruldukda
Belgrad muhâfızı vezîr Cafer Paşa hazretlerine ser-â-sere kablu semmûr kürk ve sâ’ir muhâfazada olan beğlerbeğilere ve zağarcıbaşı ve turnacıbaşı ve zâbıtâna ilbâs-ı hıl at buyuruldu.
Yevm-i mezbûrda nehr-i Sava üzerine cisr binâsına mübâşeret olundu.
100 Silâhdâr Târîhi’nde “âtıfet olmalarıyla on dört sancak alaybeğilerine” şeklindedir. (s. 752)
101 Anonim Osmanlı Tarihi’nde Avlonya olarak yazılmıştır (vr.71b). Silâhdâr Târîhi’nde de yine Avlonya olarak
geçmektedir (s.752).
102 Anonim Osmanlı Tarihi’nde (vr.71b) ve Silâhdâr Târîhi’nde (s.752) Delvine yazılmıştır.
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Fî 24 Z. Yevm-i mezbûrda Belgrad kal asının etrâfı ve ta mîr ve termîm olunan ve bade’l-yevm
ta mîr iktizâ iden mahalleri görüldükden sonra derûn-ı kal ada Cafer Paşa Sarayına varılub
bade’t-ta âm kendülere ferrâce semmûr kürk ve etbâ ına ilbâs-ı hıl at buyurulub Bosna tarafından Fazlı Bölükbaşı mübâşeretiyle tedârük olunan iki bin nefer piyâde Bosna levendâtı alay
gösterdiler.
Fî 25 Z. Yevm-i mezbûrda donanma-yı hümâyûn sefîneleri mu asker-i nusret-eserden mukaddem Belgrad kurbunda Kaya Burnu nâm mahalle vusûl ve ordu-yı hümâyûn Belgrad sahrâsına
nüzûl eyledikden sonra alay göstermek üzere fermân buyurulmuşidi. Yevm-i merk mda dahi
derûn-ı kal ada nehr-i Sava üzerinde olan Cafer Paşa sarayına serdâr-ı İslâm ve vezîr-i âlîmak m [13b] hazretleri varub eyyâm-ı muvâfık ile yek-pâre bâd-bân-güşâ ve her biri güya
bir neheng-i deryâ-yı veg avâze-i surnâ ve nefîr ise nağme-pervâz-ı uşşâk ü nevâ iderek bir
aceb hey’ât-ı savlet-nümâ nehr-i Tuna ve Sava müctemi olduğu mahalle geldiklerinde lenger-endâz-ı ârâm [ü] direng ve i mâl-i tob ü tüfenk ile şenlikler idüb gulgule-endâz-ı kubbe-i
firûze-renk oldular. Ba dehu Kapudan Paşa ve sâ’ir bi’l-cümle kapudanlar huzûr-ı sadr-ı âlîye
da vet ve ilbâs-ı hıl at-ı mûrisü’l-behcet ile ser-efrâz oldular.
Fî 26 Z. Yevm-i mezbûrda yeniçeri ocağı zâbıtları ve sipâh ve silahdâr ağaları ve ba zı kâr-azmûde ve sefer-dîde beğlerbeğiler ile ahvâl-i cenk mahfi müşâvere ve müzâkere olundu.
Fî 27 Z. Yevm-i mezbûrda nehr-i Sava üzerinde binâsına mübâşeret olunan cisrin itmâmına
teşmîr-i sâ id-i himmet ve bi’z-zât sadr-ı a zam hazretleri üzerine varub irtikâb-ı külefe zahmet buyurdular.
Fî 28 Z. Yevm-i mezbûrda nehr-i Sava’dan Zemun103 sahrâsına varınca suların tuğyânı sebebiyle tarîk-i câdde mütevârî olmağla Çingâne Adası104 ta bîr olunan mahalle karîb mevzi de
mürûr olunmak üzere müzâkere ve mahall-i mezbûra efendimiz [14a] varub müşâhede buyurduklarında ma ber-i mezkûrda iktizâ iden bir muhtasar cisr binâsı fermân buyurulub muhâfazasında olmak üzere Sivas beğlerbeğisi ve eyâlet askeri ta yîn olundu.
Fî 2 Z. Yevm-i mezbûrda Rumili beğlerbeğisi Mahmud Paşa üç bin mikdârı süvâri Rumili
dilâverleri ile dîl almak bahânesiyle Varadin tarafına irsâl, fırsat olur ise gûş-mâl içün müteveccih-i tabur-ı ehl-i dalâl kılınmış idi. Paşa-yı mûmâ ileyh dahi kendüleri ile me’mûr olanlardan bir mikdârını mutarassıd-ı fırsat olan münâsib mahalde der-kemîn, mâ adâsıyla kal a
havâlîsinde saklayub düşmen-i dînden cenk ü harbe tasaddî ider taşrada bir ferd olmadığına
tahsîl-i yak n idüb tabur ise verâ-yı nehr-i Tuna’da olmağla zahmet ve meşakkatleri hebâ ve
uzakdan merhaba ile iktifâ olundu. Melâ în-i hud a-kâr zabt-ı askerinde ısrâr idüb tabur-ı
menhûsdan hâricde bulunan Nemçe tâ’ifesini katle soltâtlarını musallat idüği haber alınurdu.
Fî gurre-i M sene 106. Rikâb-ı hümâyûn k ’im-mak mı olan Abdullah Paşa bi-irâdeti’l-llâhi
Te âlâ dâr-ı bek ya irtihâl idüb yerine bir mu temedün- aleyh kimesne nasb ve irsâl olunmağı
müş ir [14b] hatt-ı hümâyûn-ı sa âdet-makrûn kozbekçi vesâtatıyla şeref-resân-ı vürûd ol103 Sırbistan’da Zemun (
).
104 Sava nehrinde Ada Ciganlija (

).
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mağla sadr-ı a zam hazretlerinin kadîmden perverde-i ni am-ı celîleleri olub alâ tarîki’s-sa dâd ve’l-istîcâl Rumili beğlerbeğiliği pâyesiyle cebecibaşılık rütbesini ihrâz iden Ahmed Paşa
alâ-cenâhi’l-isti câl irsâl olunub rütbe-i vezâret içün mu tâd olan hıl at ta vîk ve inşâ’e Allâhu
Te âlâ huzûr-ı hümâyûnda ilbâsa ta lîk buyuruldı.
Fî 2 M. Vezîr-i sâbık İbrahim Paşa hazînedârı İbrahim Ağa kâr-güzâr kimesne olmağla mahruse-i Mısır’dan da vet ve bir hıdmetde istihdâm olunmak üzere va d-ı himmet buyurulmuşidi.
Yevm-i mezbûrda cebecibaşılığa ilbâs-ı hıl at ve umûr-ı seferiyyede bezl-i kudret eylemek
üzere tenbîh buyuruldı.
Fî 3 M. Gabele105 kal ası mukaddemâ dest-i a dâya giriftâr içinde olan kü âr-ı siyeh-i derûn
teslîm-i hisârda ısrâr üzere olub tob ve mühimmât ve ziyâde asker ile muhâsaraya muhtâc olduğu i lâm olunmağla üç kıt a kolonborna ve beş kıt a şâhî tob ve ba zı mühimmât-ı cebehâne
ve tobhâne ve birer oda yeniçeri ve cebeci ve tobcı ve birkaç humbaracı ve lağımcı ve yeniçeri
ocağından Haseki Osmân Ağa gönderilüb ve ol tarafda olan [15a] asâkir-i me’mûreye Bosna
beğlerbeğisi Mehmed Paşa baş ve buğ ta yîn buyruldu.
Fî 4 M. Hersek Paşası Selim Paşa’nın ihmâli sebebiyle Gabele kal ası dest-i a dâya giriftâr olmağla liva-i mezbûr Rüstem Paşa birâderi Ali Paşa’ya ihsân ve ber vech-i müsâra at serhadd-ı
mansûreye irişmek üzere fermân buyurulub Selim Paşa dahi mükemmel kapusuyla serhadde
bulunmağla Ihlivne kal asında muhâfazaya ta yîn buyuruldu.
Fî 5 M.106 Aksaray sancağı ilhâkıyla Ankara paşası olan İslâm [Paşa] devr ve selâmiyye akçesi
nâmıyla fukarâdan ziyâde akçe aldıkdan sonra me’mûr olduğu sefer-i hümâyûna vaktiyle gelmemekle liva-i merk mân Belgrad muhâfazasında olan Ebu Bekir Paşa’ya ihsân buyuruldu.
Ameden-i asâkir-i Tatar-ı âlî-tebâr: Belgrad sahrâsına vüsûl müyesser olub taraf-ı düşmene ubûr kasdıyla mübâşeret olunan cisrlerin itmâmıyla cünûd-ı Tatarın vürûduna dîde-dûz-ı
intizâr iken mâh-ı Muharremü’l-harâmın altıncı günü asâkir-i encüm-şümâr ile hân-ı âlî-tebâr
ve ilhânî-i şecâ at-şi âr ve fermân-fermâ-yı leşker-i Tatar El-hâcc Selîm Giray-ı huceste-re’y
hazretleri Semendire havâlîsinde sâye-endâz-ı teşrîf olduklarını müş ir mektûb-ı meveddet-üslûbları ile eşref-i [15b] selâtîn-i zemîn olan şevketlü ve kudretlü pâdişâhımız Sultân Ahmed
Hân hazretleri tarafından mukaddemâ sefer-i hümâyûna da vet ve ordu-yı hümâyûna mülâk
olunca alâ cenâhi’l-isti câl hareketleri içün hıdmet-i mülâzemetlerine ta yîn buyurulan mîr-i
ahur-ı evvel İbrahim Ağa haber getürmekle sadr-ı a zam-ı âlî-mikdâr hazretleri dahi sinîn-i
mâziyeden ziyâde kavâ id-i kâm-kârî ve levâzım-ı mihmândârî üzere tekmîl ve tatmîm-i elbise
ve simât ve ferş-i bisâtlarına mu tâd-ı kadîmden ziyâde ikdâm ve mesbûkün bi’l-misli ri âyet
ile ikrâmlarında ihtimâm buyurub otak-ı gerdûn-nitâklarına teşrîf içün da vet ve terettüb-i
alaya bu vechile sûret virildiği vüzerâ-yı izâmdan Haleb eyâletine mutasarrıf Cafer Paşa ve
Anadolu eyâletine mutasarrıf Mısırlızâde İbrahim Paşa hazretleri yemîn ü yesârlarında heminân ve mîr-i mîrândan Karaman Beğlerbeğisi Mustafa Paşa ile Adana Beğlerbeğisi İbrahim
105 Bosna ve Hersek’te Neretva nehrinin sağ kıyısında Gabela.
106 Metinde müellif sehven 25 yazmıştır.
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Paşa alayları ile pîşlerinde dîvân olub mehterhâne ile sadr-ı a zam kethüdâsı Mehmed Ağa ve
zümre-i çavuşân ile ser-çavuşân Mustafa Ağa ve gürûh-ı müteferrikagân ve sâ’ir erkân-ı dîvân
ve ağayân-ı silâhdâran ve sipâhiyân müretteb ve müzeyyen alay ile [16a] istikbâl ve ordu-yı
hümâyûnda bulunan mîr-i mîrân ve mîr-i livâ yollu yollarınca mürûr idecekleri tarîkin tarafeynine redd-i selâm içün isti câl ve otağa karîb mahalde yeniçeri ve cebeci ve sâ’ir piyâde
gürûhı zâbıtları ile müheyyâ ve baş çadırdan zokağa varınca sadr-ı a zam hazretleri ağavâtı ve
gediklü müteferrika ve çavuşân ve zokakdan hâric dîvânegân ve gönüllüyân ve amâde kılınan
simât-ı bî-pâyân etrâfına sadr-ı a zam hazretlerine mahsûs olan üçyüz elli nefer tüfenkciyan ve
sâ’ir hıdmet-i hırâsete me’mûrân dizilüb kudûm-ı meymenet-i lüzûmlarına muntazırân oldılar.
Mâh-ı Muharremü’l-harâmın altıncı günü ki ıydü’l-müminîn olan Cum a’dır tertîb-i mesfûr
üzere istikbâl ve tumturak-ı unvân ile aylak çadırına karîb geldiklerinde vezîr-i a zam kethüdâsı ve ser-çavuşân ve tezkireciyân ve kethüdâ-i bevvâbân redd-i selâmdan sonra otağa değin
rikâblarında devân ve şitâbân olub tuğlar önüne karîb olduklarında vezîr-i a zam hazretleri
dahi erkân kürkü ve ruzmerre isti mâl buyurdukları destâr ile tahrîk-i hatavât izz ü ikbâl buyurmalarıyla celâdetlü hân-ı âlîşan hazretleri ile burc-ı hâkîde neyyîreyn sa deynin ictimâ ından sıg r ü kibâr tahsîl-i sürûr ü iftihâr ve çavuşân-ı [16b] yarıcınız Allâh sadâsını peyveste-i
evc-felek-i devvâr eylediler. Bu esnâda yağma-girân Tatar içün müheyyâ kılınan yüz elli re’s
gâv ve iki yüz koyundan107 mâ adâ sekiz yüz sahandan mütecaviz et ime-i gûn-â-gûn tenâvülüne salâ dinilüb gürisne-çeşmân gürûh-ı Tatar vâkı alarında görmedikleri et ime-i nefîse ile
murâdları üzere def -i cû ve karârgahlarına rücû esnâsında kimi dahi gûsfend-i nîm buhtaları
âvîze-i fitrâk ve bi’l-cümle ni am-ı mebzûl-i bî-müntehâyiden hisselerin idrâk itdiler. Sadr-ı
a zam hazretleri ile hân-ı âli-şân üç direklü ta bîr olunan çadıra vardıklarında celse-i hafifeden sonra pürsiş-i ahvâl ile temhîd-i kavâ id-i hülûs itmâmında tarh-ı tekellüf olunub “tebdîl-i
siyâb-ı sefer olunsa be’is yokdur” deyu nevâziş-gûne hitâb ile üç direkli arasında kurulan
obaya nakl ve ihzâr olunan bir boğaca esvâb ve eyyâm-ı hârreye münâsib olmak takrîbiyle
sofa kaplu kakum kürk ile ser-a-pâ tebdîl-i disâr ü şi âr buyurulub bir mikdâr dahi istirâhatdan
sonra üç direkliye ta âma da vet ve sultânân ve mîrzâyân ve ağayân içün başka başka hıyâm
nasb ve hüddâm ta yîn ve her bir sultâna bir sofra ta âm tahsîs kılınub [17a] kemâl-i inbisât
ile tenâvülden sonra asâkir-i Tatar ol gün nehr-i Sava cisrinden ubûr idüb Zemun sahrâsına
gitmişler idi. Hân-ı celâdet-nişân vezîr-i a zam otağında ol gice müsâferet üzere kalub Kalgay
Sultân ve G zî Giray Sultân ve Sa âdet Giray Sultân oğulları ve Şehbâz Giray Sultân birâderzâdeleridir. Elvân çukalara kaplu semmûr kürkler ilbâs olunub birer kise akçe ve birer re’s
yeleğen-dest atlar ihsân ve i tâ buyuruldu.
Müşâvere der-Belgrad fî 7 M sene 106. Yevm-i mezbûrda müşâvere olunmak üzere otağ-ı
âlîde dîvân-ı azîm arâste olunub umûmen vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve mîr-i
livâ ve müteferrika ve çavuş ve mîr-i alay [ve] zu amâ ve sâ’ir asâkir-i İslâmın umûr-dîde
ve sâlhurde â yân-ı tecrübe-kârları ihzâr olunub sadr-ı a zam-ı kâm-kâr ve hân-ı âlî-mikdâr
hazerâtı mecma -ı müşâvere olan üç direkliye teşrîf ve hüzzâr-ı meclisi nevâziş ve ikrâm ile
107 Anonim Osmanlı Târîhi (vr.75a) ve Silâhdâr Târîhi’nde (s. 755) “dört yüz koyundan” şeklinde yazılmıştır.
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taltîf buyurduklarından serdâr-ı İslâm ve vezîr-i âlî-mak m feth-i kelâm idüb “birkaç seneden berü elgrad havâlisinde darb-ı hıyâm-ı ârâm iden vüzerâ-yı izâm ve asâkir-i İslâm
bi-hasebi’l-iktizâ zuhûr iden mevâni ve emr-i zarûrî sebebiyle [17b] nehr-i Sava’nın mürûru
münâsib görülmeyüb ta mîr ü termîm-i kal a-i elgrad ve serhadd-i mansûre kılâ ına irsâl-i
zahâ’ir ve imdâd-ı ecnâd ile iktifâ eylemişler. Hamden-li’l-llâhi Te âlâ bu sâl-ı meymenet-iştimâlde kudretimiz mertebesi asker ve tahsîl-i zahâ’ir husûsunda ihtimâm, celâdetlü hân-ı
âli-şân hazretleri dahi cünûd-ı Tatar ile asâkir-i İslâma mülhak olmağa ikdâm ve ale’l-husûs
teşrîf-i kudûm-ı meymenet-lüzûmlarıyla tahsîl-i nîk-nâm buyurmuşlardır. Sizin dahi re’yiniz ve
münâsib gördüğünüz ne ise ref -i hicâb ve her birinize mükâlemeye ruhsat virilmişdir” deyu
hitâb buyurub cümlesi sem kabûl-i rızâ ile ısğ eylediklerinde yümn-i teveccüh-i ikbâl ve
te’sîr-i baht-ı ferruh-fâl ile azîmet buyurduğunuz tarafa emr-i serdârda fermân-ber-i imtisâl
eylemekde hem-zebân-ı ittifâk ve kemer-beste-i vifâk olduklarını iş âr eylediler. Sadr-ı a zam
hazretleri tekrar i âde-i kelâm idüb “Her birimiz irâdet-i âliyye-i hüdâ-dâd ve te’sîr-i baht-ı
âlî-nejât ile bi-hasebi’l-isti dâd ihrâz eylediğimiz rütbe-i vâlâ-nihâd umûr-ı âmmede i tibâr
olunub umûr-dîde biz dahi ahâd-ı nâsdan sizin gibi bir abd-ı âciz olub heman herkes arîza-i
mâfi’z-zamîrinizi bu mahalde takrîr [18a] ve müdde â-yı derûnunuzu bu vakitde yegân yegân
nihâde-i dâmen-i ta bîr eylemek gereksiz” didiklerinde nehr-i Sava’dan ubûr eylemede heminân-ı ittifâk avn-ı Hakk ile düşmen üzerine varılmağa sell-i seyf-i vifâk eylediler. Sadr-ı a zam hazretleri bi’z-zât sûz u güdâz ile du âya ağâz ve dest-i niyâzı berdâşte-i dergâh-ı çaresâz
kıldıklarında sıg r ü kibâr nihanî ve aşikâr iki lüle-dîdelerinden bir mertebe isâle-i katarât-i eşk
eyledi ki bilâ-şübhe şâd-ı âb-sâz-ı mezâri kabûl oldu. Bade’t-ta âm hân-ı âlî-şân hazretlerine
taraf-ı pâdişâhîden ser-â-sere kaplu bir sevb semmûr-ı safâ-güster ve sorguç-ı mücevher ile bir
kabza şemşîr-i adû-tedmîr ve bir tîrkeş-i bî-nazîr ihdâsından sonra altun kakma raht ve abâyî
ile arâste sîm rikâb ve zer-dûz eğer ile pirâste bir re’s esb-i bâd-pâ başçadırda hâzır ve müheyyâ
olub hîn-i rükûbda sadr-ı a zam hazretleri “şevketlü ve kudretlü pâdişâhımız hazretleri Selim
Giray Hân hazretleri devlet-i âliyyemizin emekdârı ve ibâd-ı Müslimînin hayr-hâhı olduğu
ma lûm-ı hümâyûnum olmağla rû-yı gazâda süvâr ve esâs-ı muhabbeti üstüvâr eylemek içün
irsâl buyurdukları rahş-ı hoş-reftârdır” deyü şeker-feşân-ı ta zîm [18b] ve Kalgay Sultâna
dahi tekrar bir bisatlı at ihdâsıyla tekrîm buyurdular. Ve sadr-ı a zam hazretleri tarafından bir
boğça esvâb ve bir semmûr kürk ve iki bin şerîfî altun ve ba zı hedâyâ-yı gûn-â-gûn ve anber
ve ûd ve sâ’ir sultânân ve etbâ larına eşyâ ve nük d ihsân buyuruldı. Ve tekrar hân-ı âli-şân
hazretlerine bir eğerli bâr-gîr ve bir vakitde dahi bir bisatlı kısrak gönderildi.
Fî 7 M. Yevm-i mezbûrda Rumili beğlerbeğisi ve eyâlet askeri ve Delvine ve Avlonya ve
Köstendil sancakları mutasarrıfları Zemun’a geçmek fermân buyuruldu ve yevm-i mezbûrda
her bir nefere iki kile şaîr ve bir kile dak k olmak üzere tevzî -i zahâ’ir-i umûm ile sipâh ve
silâhdâr ve bölük-i erba a neferâtlarının k nûnları icrâ olunmağla def -i gumûm eylediler.
Fî 8 M. Yevm-i mezbûrda yeniçeri ocağı ve piyâde askeri karşu tarafa ubûr eylemek fermân
ve yetmiş oda yeniçerinin her odasına yirmişer guruş ve yirmibeşer kile pirinç ihsân buyuruldu.
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Fî 9 M. Yevm-i mezbûrda Anadolu askeri ile Mısırlızâde İbrahim Paşa ve eyâlet-i sâ’ire ve
mîr-i mîrân ve mîr-i livâ ikmâl-i izhâr-ı şevk ve sürûr ile nehr-i Sava’yı mürûr eylediler.
Fî 10 M. Yevm-i mezbûrda tobhâne ve cebehâne mühimmâtı [19a] ve ocakları neferâtı ve toblar Zemun tarafına geçürülmek üzere yirmi yedi aded balyemez ve kolonborna ve altmış kıt a
şâhî ve on iki kıt a havan tobları, üç bin ikiyüz kantar barut, on altı bin aded kazma, otuz bin
kürek, yirmi bin tobra bunlara kıyâs ile sâ’ir mühimmât ve cebehâne kara tarafından arabalar
ve nehr-i Tuna’dan sefîneler ile nakl olunmak fermân buyuruldu.
Belgrad sahrâsından hareket ve Zemun’a geçmek. Mâh-ı Muharremü’l-harâmın on ikinci
günü fer-i şevket ve iclâl ve reh-nümâ-yı tevfîk-i hüdâ-yı müte âl ile Belgrad sahrâsından
hareket ve düşmen-i dîn üzerine varılmağa niyet olunub alay-ı müretteb ile cisr-i Sava ubûr
olundukda kenâre-i Tuna’da lenker-endâz ik met olan donanma-yı hümâyûn sefîneleri sadr-ı
a zam ve asâkir-i İslâm mürûr idecekleri tarîkin uğurunda vâkı olmağla livâ-i Resûlullah
mürûrundan sonra gül-bang-ı “Allâh Allâh” ile müsta înen bi’l-llâh kalkub Varadin cânibine
rû-be-râh oldular. Ve yevm-i mezbûrda sahrâ-yı pehnâ-yı Zemun madreb-i hıyâm-ı asâkir-i
nusret-encâm olub ol gice iktizâ iden mahallere karavullar ve nigeh-bânlar ta yîn buyuruldu.
[19b] Fî 13 M. Yevm-i mezbûrda guzât-ı İslâmın tavarları içün otluk getürmeğe gidenlere
mahsûs bir beğlerbeği otlukcu ta yîn olunub nehr-i Sava kenârı ile gidenlere düşmenin gelecek yerleri on beş sâ at mikdârı mesâfe olub bu taraflara gelmek ne ihtimâldir mülâhazasıyla
karavulcıdan ilerüye giden at oğlanı mak lesine serhadlü şeklinde yüz mikdârı Macar katanası
müstevlî olub karavulcu irişince bir kaçı şehd-i şehâdeti nuş eylediler.
Tenbîh: Sefer-dîde ve kâr-azmûde kimesneler düşmen memleketinde karavulcudan ilerüye
otlukcu göndermek emr-i hatar ve düşmenin her ne kadar hak r ise hîle ü hud asından hazer
itmek gerek didiklerinin âsârı müşâhede olundu.
Yevm-i mezbûrda sadr-ı a zam hazretleri iki bin mikdârı atlu ile Tatar ordusuna varub han-ı
âli-şân hazretleri ahvâl-i cenk ü cidâl ve düşmen üzerine ne vechile varılmak münâsib olduğu müzâkere ve istiksâ-yı me’âl eylediler. Belgrad muhâfazasında yerlü neferâtından mâ adâ
sekiz oda yeniçeri ile haseki ağa ve ber vech-i arpalık Arabgîr sancağı mutasarrıfı İsmail Paşa
ve nehr-i Sava üzerinde olan cisrin muhâfazasında sâbık Hüdâvendigar sancağı mutasarrıfı
diğer İsmail Paşa ta yîn olundu.
Zemun sahrâsından [20a] Hareket aradin’e Azîmet: Kerem-i amîm-i zed Kird-gâr
gazâ-fermâ ve mu cize-i bâhire-i k file-sâlâr-ı enbiyâ ve kerâmet-i pîr-i mücâhidîn ve etkıyâya tevekkül ve istinâd ve her hâlde inâyet-i Hüdâ’ya i timâd ve du â-yı hayr-ı Zıllu’l-llâh-ı
âdili rehber-i reh-nümâ-yı ecnâd idüb mâh-ı Muharremü’l-harâmın on dördüncü yevmü’s-sebtdir Zemun sahrâsından hareket ve Varadin nâm harbî kal aya doğru azîmet olunub yevm-i
merk mda Rumili beğlerbeğisi talî atü’l-ceyş asâkir-i bî-şümâr Anadolu askeriyle Mısırlızâde İbrahim Paşa verâsında kafâdâr yemîn ü yesârda tevâ’if-i asâkir-i sâ’ire yerlü yerleründe
karâr ve üzerlerine ta yîn-i ümerâ-i kâr-güzâr ile her biri müstakil gürûh olmak üzere tertîb-i
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alay olub ve her alayın önünce birkaç tob gitmek üzere fermân buyurulmağla bu vech üzere
müretteb müheyyâ ve esliha-i âlât-ı rezm ü veg bu tarz-ı dil-pezîr ile âmâde ve bercâ kılınub
tuğlar önünde yeniçeri dilâverleri ve Arnavud ve Boşnak gazîleri âheste âheste gâh meşy ve
gâh karâr Haleb vâlisi vezîr Cafer Paşa Sirem ve Semendire sancakları zu amâ ve erbâb-ı
tîmârı ile dümdâr ve sa âdetlü sadr-ı a zam hazretleri sipâh ve silahdârân [20b] ve kapuları
halkı ile haşmet-i vak r birle kadem ber kadem hareket ve mahall-i merâma azîmet buyururlardı. Yevm-i mezbûrda asâkir-i Tatar ordu-yı hümâyûna mülhak olunca mülâzım-ı hıdmet ve
tekmîl-i levâzım-ı me’ûnetleri içün me’mûr olan mîr-i ahur-ı evvel İbrahim Ağa edâ-yı hıdmet
itmekle rikâb-ı kâm-yâba avdet itdirildi. Ve yevm-i mezbûrda bahâdırân-ı Tatardan Kantemur
Mîrzâ taburdan ahz eyledüği âhen-pûş Nemçe muk belesinde kendüye ve âdemlerine ilbâs-ı
hıl at ve ihsân buyurulan yüz elli aded zer-i nâ-mağşûş-sürûrı ile çekilen âlâmı ferâmûş eyledi. Ve yevm-i mezbûrda Değirmenlik nâm menzile nüzûl olundu.
Menzil-i Pelegiş108 3 sâ at. Yevm-i mezbûrda dahi bu etvâr üzere tertîb olunub herkes yerlü
yerinde karâr ve takdîm-i du â-yı şehr-yâr-ı âlî-tebâr ve serdâr-ı nâmdar ile rû-be-râh karârgâh-ı adû-yı güm-râh olurlardı. Vezîr-i a zam-ı kâm-kâr ise asâkir-i İslâma nevâziş ve iltifâta
bahâne-cû olub kesret-i askerden tayerân itmeğe mecâli olmayan tuyûr getürenlere “keremden özge kerâmet olur mu âdemde” mefhûmu üzere lütf ü atâ buyururlardı. Vezîr-i merhamet-mu tâdın âsâr-ı hasenelerinden biri dahi tevâyif-i askerînin her gürûhu [21a] hesâb ve
tahmîn ve kifâyet mikdârı sakk ları ta yîn olundukdan sonra piyâde-rev ve sahrâ-neverd olan
piyâde tâ’ifesi ve Boşnak ve Arnavud levendâtın atşânlarını saky içün müstakil elli re’s bargîrli sakk ların meşkleri pür-âb ve alaylar önünde devân ve şitâb idüb kanda ki bir atşânı
görse fi’l-hâl sîr-âb ve nâ’il-i sevâb olurlardı. Yevm-i mezbûrda cünûd-ı Tatar’dan altı bin
mikdârı k ’il-i men yusaddak mu asker-i hümâyûna mülhak olub hakk ki bakıyye-i Cengiz
denilse mâ-sadak idiler.
Menzil-i Islankamen109. Menzil-i mezbûrda Köprülüzâde merhûm ve mağfûrun-leh Şehîd
Mustafa Paşa muhârebe eyledüği mahalle nüzûl ve etrâf ü eknâfı tecessüs ve tefahhus olunmak üzere ertesi gün menzil-i mezbûrda ik met olunub Rumili ve Anadolu vâlileri ve Kalgay Sultân ve Sadr-ı a zam Kethüdâsı Mehmed Ağa Varadin kal ası muk belesinde ordu-yı
hümâyûn nüzûl ideceği mahalli görüb tahmîn eylediler.
Keyfiyyet-i Ahvâl-i Tabur-ı Adû-yı Dîn ve Muhâsara-i Kal a-i aradin
Mâh-ı Muharremü’l-harâmın on dokuzuncu yevmü’l-hamîsidir. Murâfakat-ı bedraka-i
inâyet-i Rabbi’l-izzet ile Varadin kal ası muk belesinde hayme-zen-i celâdet olunub kal a-i
merk m nehr-i Tuna kenârında bir mekân-ı mürtefi de [21b] vâkı ve makarr-ı melâ in-i dalâlet-âyîn olalı dört beş seneye karîb olmağla iç kal asına kemâl-i metânet ve istihkâm virdiğinden mâ adâ Tuna’dan Tuna’ya varınca rub sâ at arzî ve bir buçuk sâ at devresiyle arîz ü amîk
hendekler hafr ve dâ’iren-mâdâr metîn ve üstüvâr tabur ve kat kat şaranbo ve çarh-ı felekler
108 Sırbistan’da Belegi (
).
109 Sırbistan’da Srem’de Slankamen (

).
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ve müte addid tabya ve hınzır-hâneler ibdâ ve ihtirâ idüb derûn-ı taburu envâ edevât-ı harb
ü kıtâl ile mâl-â-mâl ve metrislerinde on dört bin mikdârı piyâde kü âr-ı bed-fi âl dîde-dûz-ı
cenk ü cidâl olub nehr-i Tuna üzerinde iki kıt a cisr binâ ve tüfenk-endâz kü âr ile memlû on
beşer ve yirmişer ve dahi ziyâde tob atar dokuz aded kalyonları köprü muk belesinde hâzır ve
müheyyâ durub ve Tuna’nın iki tarafında sekizer pâre balyemez toblar ile kal a mânendi iki tabya peydâ idüb karşu tarafda olan çadırlarında on dokuz regimen Macar ve Nemçe atlusı ki her
bir regimen bin neferden ibâretdir, mutarassıd-ı gavga-yı veg iken asâkir-i mansûrü’l-livâ bîmuhâbâ tob irişür mahalde at arkasında âmâde ve ber-câ olub ordu-yı hümâyûn nüzûl ve çadırları kurulub ba dehu düşmen-i hîle-kârın hud asından [22a] ihtiyâten ordu etrafına hendekler
hafr olunmak münâsib görüldü. Ve ol sâ at fermân-ı serdâr-ı zafer-yâr ile metris yerleri tahmîn
ve muhâsara yolları görülmek üzere ocak zâbıtları ta yîn olunub ol gice sabâha değin intibâh
üzere hareket olundu. Ale’s-sabâh sadr-ı a zam hazretleri bi’z-zât hafr olunan hendekler başında yeniçeri ağası sâyebânına varub neferâta nevâziş ü iltifât ve “şevketlü pâdişâhımızın nân
ve nemeği size helâl olsun” deyu hüsn-i mu âmelat ile kahve baha olmak üzere bin aded altun
ihsân ba dehu Anadolu ve Rumili kolları görülüb tabura karşu bir mürtefi mahalde kurulan
sâyebâna rü’esâ-yı asker ve celâdetlü han-ı âli-şân hazretleri dahi da vet ve tahmîn olunan
mahallerden metrisler alınmağa mübâşeret olunmak üzere müşâvere ve karâr-dâde oldukdan
sonra ol gice piyâde askeri hafr olunan hendeklerde ve atlu dahi verâsında karavul eylemek
üzere fermân buyuruldu.
Mâh-ı merk mun yirmi birinci gicesi ki ertesi yevmü’s-sebtdir. Yeniçeri Anadolu, Rum,
Haleb vâlisi vezîr Cafer Paşa cebeci, Sivas ve Adana eyâletleri ve Bosna ve Arnavud ve Silifke
levendâtı ve sâ’ir me’mûr olan [22b] donanma-yı hümâyûndan mâ adâ yirmi koldan metrisler
alınmak üzere karâr ve mecmû ı üç kol i tibâr olunub sağ kolda Mısırlızâde İbrahim Paşa ve
sol kolda vezîr Cafer Paşa ve orta kolda yeniçeri ağası baş ve buğ olmak üzere fermân buyuruldu. Yeniçeri neferâtı ardında sipâh ve silâhdâr k nûn üzere ve sâ’ir kollara iktizâsı üzere atlu
askerinden karavul eylemek üzere tertîb ve ba de edâ-yı salâtü’l-magrib müsta înen bi’l-llâh
bî-sît ü sadâ herkes me’mûr oldukları mahallerden metrisler almağa azîmet eylediklerinde
meğer içlerinden birkaç dane mürtedd var imiş, tüfenklerine ateş virdiklerinde kü âr haberdâr
olub taşra çıkdı mülâhazasıyla metris almağa varanlar dahi tüfenkler boşaldub sadâ-yı gülbang-ı “Allâh Allâh” ordu-yı hümâyûna resîde piyâde askeri hendek-i evvele doğru devire
olub sadr-ı a zam hazretleri icâleten keyfiyet-i ahvâli istifsâr vuk bulan madde bu minvâl
üzere ma lûmları oldukda yeniçeri ocağı zâbıtlarına vesâ’ir kul sahiblerine ekîd ü şedîd buyuruldular. Tahrîr ve be-her-hâl tahmîn olunduğu mahallerden metrisler alursuz yohsa bilâ-tevakkuf cümlenizin haklarından gelinür deyu fermân buyurulduğu sâ at uğur-ı dîn-i mübînde
kemâl-i [23a] gayret ü ittifâk üzere hareket olunub bî-pervâ metrisler alınmağa mübâşeret ve
kü âr tarafından her ne kadar cenk ü harbe mübâderet olundu ise kat â ısg olunmayub sabaha
değin bi-fazli’l-llâhi Te âlâ metrisler alındı. Garâ’ib ahvâldendir ki birkaç mürteddin fesâdı ile
taraf-ı İslâmiyândan atılan tüfenk sadâsından derûn-ı taburda olan ehl-i şürûr ve kefere-i pürgurûr azîm telâşa düşüb “dilîrân-ı îmân bize ne-aceb amân virmeyüb geldikleri gibi yürüyüş

Târîh-i Varadın Der Zemân-ı Sultân Ahmed Bın İbrahim

89

idiyorlar” deyu pîç ü tâb ve kemâl-i ıztırâb ile karşu tarafda olan askerini tabura cem itmeğe
mübâşeret ve sabaha değin terk-i hâb ü râhat eyledikleri ahz olunan dillerden haber alındı.
Yevmü’s-sebt. Yevm-i mezbûrda metrislere metânet ve istihkâm ve tob tabyaları binâsına
ihtimâm olunub kü âr dahi taburda olan çadırların bozmağa piyâde ve süvâri alayların düzmeğe başlayub metrisler dahi henüz dâ’iren-mâdâr hafr olunub tekmîl olunmamağla kü âr
taşra çıkar ise g fil olunmamak üzere herkesin çadırında birer ikişer hıdmetkârından mâ adâsı
metrisler ardında ve asâkir-i Tatar bayır başlarında hâzır ü âmâde olunmak üzere fermân buyurulub tarafeynin alayları ahşama dek minvâl [23b] üzere karâr idüb tüfenkden mâ adâ silâh
ile cenk vâkı olmadı.
Yevmü’l-ehad. Yevm-i mezbûrda Mısırlızâde İbrahim Paşa kolunda mevâzi -i münâsibde
hâk-ı ekin sepetlerden siperler vaz ve üç aded balyemez ve on aded şâhî toblar nihâde ve
ale’s-sabâh atılmağa mübâşeret ve Tuna Kapudanı Ali Paşa dahi me’mûr olduğu adada tabya binâ ve dört aded kolonborna tob vaz ve atmağa müdâvemet idüb kü âr kalyonları ve
Tuna’nın iki başında olan tabyaları ile donanma-yı hümâyûn sefîneleri azîm cenk eylediler.
Kalyetelerden atılan tob daneleri kalyonlarına ve köprüsüne isâbet itmekle bi’z-zârûrî kalyonlarını kal a altına doğru kaldırdı. Ve yevm-i mezbûrda bade’l-asr irâdet-i Kahhâr-ı Zülcelal ile
tabyasının birinde bir mikdâr barut ve humbarasına ateş isâbet idüb vâfir kü âr dâhil-i hufre-i
nâr oldu.
Yevmü’l-isneyn. Yevm-i mezbûrda Cafer Paşa kolundan üç aded balyemez ve birkaç kıt a
şahi toblar vaz ve ale’s-sabah atılmağa mübâşeret ve i mâl-ı tob ve tüfenk ile tazyîk-i a dâ-yı
bed-sigâle mübâderet olunub kü âr dahi taburda bakiyye kalan çadırların kaldırmağa dikkat
eyledi ve yevm-i mezbûrda sadr-ı a zam hazretleri [24a] bi’z-zât yeniçeri metrislerine varub
herkese nevâziş ve ikrâm ve erbâb-ı metrise ihsân ve in âm buyurub ve her kolda mecrûh olanlara cerrâhlar ve bahşiş virmek içün mahsûs mu temed âdemler ta yîn buyuruldu.
Yevmü’s-sülasâ. Bu gice yeniçeri ve sâ’ir kollarda vaz olunan toblar atılmağa başlanub metrisler ve sıçan yolları ile ilerüye azîmet olunub taraf taraf cenk ü peygâr derkâr ve semt semt
gavga iştihâr bulub mevâzi -i müte addide toblar nihâde ve esbâb-ı muhâsara amâde olduğunu
melâ in-i dalâlet âyîn müşâhede eyledikçe bîm ü ıztırâba düşüb piyâde ve süvârı askerini
kal aya da vet ve cenk ü harbe niyet eyledüğü nümâyân olub ve celâdetlü han-ı âli-şân hazretleri tarafından gelen haberin mefhûmunda “kü ârın revişinden yürüyüş ihtimâli mülâhaza
olunur” deyu buyurmuşlar. Sadr-ı a zam ve serdâr-ı ekrem hazretleri bi’z-zât kalkub metrisler
ardında bir münâsib mahalde sâyebân kurub asâkir-i İslâm hâzır ve müheyyâ ve avdet olunca
ol mahalde pâ-ber-câ olub ve yevm-i mezbûrda murâd eyledikleri muk ta âtdan beşer akçe
tek üd vazîfesi ve yirmişer nakd guruş ile dal kılıç bayrakları açılub katî vâfir âdem tâlib ve
yazılmağa râgıb oldular. Ve ova tarafından [24b] metrisler alınmağa mübâşeret olunub lâkin
mesâfe-i ba îde olub birkaç günde tekmîli müte assir olmağa yirmi kıt a fırkate Tuna’dan
müfrez göl başında hâzır ü âmâde ve tobları ova tarafına doğru çevirüb me’mûr oldukları
mahalde basîret üzere karâr-dâde olub kü âr metrisler üzerine ve ova cânibine hücûm itmek
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ihtimâli olur ise fırkateler levendâtı dahi tob ve tüfenk ile cenk ü harbe ikdâm eylemek üzere fermân buyuruldu. Ve kable’z-zuhr melâ in-i duzeh-karâr hîle ü hud ayı izhâr ve gürûh-ı
mekrûh alayları âşikâr olmağa başlayub her regimenden güzîde ve ahen-puş ve cenk-âver
kü âr intihâb ve her zümre sarı ve kırmuzı ve beyaz esvâblar ile başka başka alaylar düzüb
guzât-ı İslâm ile cenk ü harbe şitâb ve kü âr lisânı üzere öküz boynuzu iki başdan atlu ve orta
koldan piyâdesi yürümek üzere istisvâb idüb evvelen ova tarafında olan sadr-ı a zam agavâtı
ve bayrakları ve sâ’ir ol mahalle me’mûr asâkir-i İslâm üzerlerine hücûm eylediklerinde ol
gürûhun içinde Hayzer nâmıyla meşhûr olan ikinci ceneralleri bile olub ibtidâ hücûmlarında
açıkdan metris almağa mübâşeret [25a] idüb henüz metrisleri üç dört karış hafr olmayan otuzar kırkar dirhem tüfenkli sadr-ı a zam tüfenkçileri üzerine yürüyüb bunlar dahi bî-pervâ bir
bölüğü i mâl-i tüfenge ibtidâ ve bir bölüğü hâzır ve müheyyâ ve kat â kü ârı ısg itmeyüb
hamle-i evvelde kü ârın yüzün çevirdikleri atlu askerinin manzûru oldukda hem- inân-ı ittifâk ile su kapusuna varınca kırub ve sol tarafda sipâh ve silâhdâr terakk li neferâtı üzerine
varan kü âra dahi göz açdırmayub hendek başına varınca bayraklar dikilüb ve orta koldan
metrisler üzerine hücûm iden piyâde kü âra dahi metrislerde olan g zîler emân virmeyüb
açıkdan yürüyüb tabur hendeği başına varınca sürüb guzât-ı müminîn taraf taraf gülbang-ı
“Allâh Allâh” ile kubbe-i feleki pür-sadâ kılub bir hamle-i kûh-efgen ve bir sadme-i saf-şiken
birle hanâzîr-i müstehakki’t-tedmîrin üzerine hücûm-ı dilîrâne ve gayret-i merdâne ile bir tîğ-i
Rüstemâne havâle eylediler ki kü âr sâ ika-i kahr-i Hudâ nâzil oldu sanub akılları başından
gidüb kal a tarafına tahlîs-i vücûd içün can atdılar. Tarfetü’l-ayn içre artlarından irişilüb kati
vâfir fâris ve piyâde-i kü âr alef-ı tîğ (ü) tebâr olmağla bi-fazli’l-llâhi Te âlâ [25b] bu nusret-i bedîhi’z-zuhûr mukaddeme-i sürûr-ı nâ-mahsûr olub kelle ve dil getürenlere sadr-ı a zam
hazretleri kise kise dirhem ve dinar virmekde bezl-i himmet ve sarf-ı sermâye-i vus ü kudret
buyurdular. Ve yevm-i mezbûrda Erdel tarafından imdâd olmak üzere dört bin piyâde ve iki
bin atlu ve Segedin kal asından birkaç pare tob ile Bolond nâmıyla meşhûr olan pelîd dâhil-i
tabur olduğu haber alındı.
Yevmü’l-erba â. Yevm-i mezbûrda gice ve gündüzde kü âr tarafından cenk ü cidâle takayyüd
olunmayub câ-be-câ mazgallardan metrislere tüfenkler ve tabyalardan donanma-yı hümâyûna
toblar atılurdı. Be-her-hâl bir hîlesi olmak mülâhazasıyla metrislere ve sıçan yolları ve tüfenkci tabyalarına metânet ve istihkâm virilmeğe ihtimâm ve ikdâm-ı tâmm olunurdu. Meğer
yevm-i evvelde asâkir-i İslâmın gerek metris ve gerek hücûm-ı dilirânelerinden g yet hayrânî
ve perişânî-i hâl ve bî-ser ve sâmânî ve teşvîş-i bâllarından ne kâre mübâşeret olacakların
bilmeyüb tabur-ı makhûr içinde Tuna’dan Tuna’ya varınca bir hendek dahi hafr idüb “guzât-ı
İslâm hendek-i evvele zafer bulduğu halde firâr idenlerimiz bunda karâr eylesün deyu [26a]
mübâşeret ve sabaha değin tekmîle müdâvemet eylemişler ve yevm-i mezbûrda donanma-yı
hümâyûndan atılan tob daneleri kalyonlarından birine isâbet itmekle bir tarafında olan tobları
kundaklarından cüdâ ve amel-mânde ve nehr-i Tuna’da nâ-peydâ oldu. Ve bu gice Rumili kolundan kü âr taşra çıkmak üzere ta yîn eyledüğü eşrâr-ı nühûset-idbâr ile avdet eyledi.
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Yevmü’l-hamîs. Yevm-i mezbûrda yeniçeri ve cebeci ve sâ’ir ocaklara sadr-ı a zam hazretleri
tarafından başka başka bahşişler çavuşbaşı ağa vesâtatıyle irsâl ve herkese tevzî ve taksîm ve
du â-yı devlet-i pâdişâhî tekrâr ve tetmîm eylediler ve bu gice cebeci kolundan tecdîd-i metris
olundu. Ve yevm-i mezbûrda Tuna’nın yukarı tarafında Osek yolunda vâkı Kerevit110 palankası kü ârın zahâ’ir gemilerinin memerri olub muhâfazasına ve ol havâlînin tefahhus ve tecessüsüne Kurd Beğ ve Katana Mustafa Beğ ve Kurus kralının âdemleri ta yîn olunub arabalar
üzerinde kırk aded çete kayıkları ile Sirem111 ve Titel112 beğleri mahal-i mezbûra gönderildi.
Yevmü’l-cum a. Bu gice kü âr taburunda müceddeden bir tabya peydâ ve üzerine yedişer
vukiyye toblar vaz ve ale’s-sabah sımâh-ı müminîni [26b] pür-sadâ idüb ve sâir tobların i mâli ile bahâne-cûy-ı gavga oldu. İbrahim Paşa ve Cafer Paşa kollarında vaz olunan humbara
daneleri ale’l-gafle tabura doğru perrân ve mecma -ı kü âr olan mahallere isâbet itdirmekde
dâmen-i der-miyân olunub tarafeynden ahşâma dek nâ’îre-i harb ü kıtâle iştiğ l olundu.
Yevmü’s-sebt. Bu gice metrisler ve sıçan yolları kadem-ber-kadem ilerüye varmak üzere ikdâm ve tabyalara azîm sepetler ile metânet ve istihkâm virilmeğe ihtimâm olduğundan ehl-i
İslâmın cüret-i bî-bâkânesinden melâ ine nev an fütûr gelmekle mekr ü hîle yolların bâz ve
metrisler üzerine humbara ve sâ’ir edevât-ı cenk ile ateşbazlığa ağ z eyledi. Ve yevm-i mezbûrda üç bin mikdârı atlusı karşu tarafda alaylar tertîb gâh tabura doğru gelüb gâh sahrâya
gidüb gâh mübâşir-i cenk ve gâh ehl-i İslâma renk içün ahşama dek bu hâl üzere evk t-güzâr
tob danesiyle ol gün vâfir kü âr dâhil-i hufre-i nâr oldu. Ve yevm-i mezbûrda Tuna’nın yukaru tarafında çete kayıkları ale’l-gafle kü ârın zahâ’ir gemilerine musâdif olmağla Futok113
nâm mahalle doğru firâr [27a] ve rücû a şitâb esnâsında irişilüb birkaç danesi gark-ı âb olub
tabh olunmuş nân ile memlû iki kıt a çam sefînesi nasîb-i ehl-i îmân oldu. Ve bu gice Osek114
tarafından iki bin mikdârı imdâdînin kayıklar ile dâhil-i tabur ve zamîme-i ehl-i şürûr olduğu
istimâ olundu.
Yevmü’l-ehad. Yevm-i mezbûrda beyne’s-salâteyne değin tob ve tüfenk ile cenk ü harb olunub kable’l-asr kü âr tarafından bî-sebeb kati vâfir tüfenk atılub metrisde olan g zîler “biz
dahi karşılık tüfenklerimizi boşaldırsak belki düşmen vakt-i fırsat mülâhazasıyla bir hîleye
sâlik ve bilâ-mûcib bir mikdâr yoldaşlarımız hâlik olur” deyu nevbet be-nevbet i mâl-i tob ve
tüfenge müdâvemet olunub yarım sâ at mikdârı tarafeynden avâze-i tüfenk münfek olmadı.
Metrisler verâsında olan guzât-ı muvahhidîn dahi hâzır ve müheyyâ ve me’mûr oldukları mahallerde pâ-ber-câ oldular. Ordu-yı hümâyûnda olan asâkir-i İslâm gürûh-â-gürûh mahal-i
cenge isti câl ve tahsîl-i rızâ-yı hudâ-yı müte âl eylerlerdi. “Sübhâna’l-llâh böyle bir hengâme
vaktinde nidâ-i dellâl ile fermâna imtisâl eylemeyenler bu sene [27b] meydân-ı veg ya bu
110 Sırbistan’da erevi (
) olabilir.
111 Sırbistan’da Srem ismini taşıyan iki yer bulunmaktadır. Sremski Karlovci (
) ve Sremska
Mitrovica (
). Burada zikri geçen Voyvodina bölgesinde Tuna kıyısında bulunan Sremski Karlovci olabilir.
112 Sırbistan’da Voyvodina bölgesinde Titel (
).
113 Sırbistan’da Voyvodina bölgesinde Futog (
).
114 Hırvatistan’da Drava nehrinin sağ tarafında Osijek.
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mertebe sür’at ve birkaç seneden berü bu hâl üzere gayret görmedik” deyu sefer-dîde ihtiyâr115
didikleri melâ in
lar ta accüb-künân şükr-i Yezdân iderlerdi. Meğer birinde Bodak
dört bin piyâde ve iki bin atlu kü âr-ı düzah-karîn ile imdâda geldüğüne şenlik eyledüği haber
alındı.
Yevmü’l-isneyn. Bu gice metrisler tecdîd ve tevsî ve tabyalar tekmîl ve terfî olunub vaz
olunan toblar ve havan humbaraları pey-der-pey taraf-ı a dâya irsâl ve nev-be-nev nâ’ire-i
cenk ü cidâl işti âl bulub melâ in-i mekkâr ve adû-yı nâ-bekâr harb ü kıt lde ısrâr idüb cânib-i
İslâmiyândan bir mahalde tabya ihtirâ ve tob vaz olunduğu istimâ eyledikde derhâl muk belesinde sepetler peydâ ve toblar müheyyâ eyleyüb karşulaşmağa ictirâ iderdi. Avn-ı hakk
ile guzât-ı Müslimînin sa y ü gûşişlerine kat â fütûr gelmeyüb bir kadem ilerüye varmağa
ikdâm ve metrislere metânet virmekde ihtimâm iderlerdi. Ve tîr-endâzân müminînin pertâb
itdikleri sihâm-i nâgeh-kazâ gibi merki i lâm ve ekseri isâbet-i hedef-i merâm olub niçe küffâr-ı fesâd-âlûdı nâbûd eylerlerdi. [28a] Ve yevm-i mezbûrda eyyâm-ı sâ’ireden ziyâde cenk
ü peygâr derkar olmağla asâkir-i İslâm hâb u râhatı kendülere harâm idüb me’mûr oldukları
mahalde sebât-ı kadem göstermeleriyle tahsîl-i nîk-nâm eylediler. Birkaç günden berü atılan
dane-i tobdan kati vâfir devâbb fütâde-i hâk beher yevm yetmiş seksen kâfir helâk olduğu
haber alındı. Yevm-i mezbûrda sadr-ı a zam hazretleri bi’z-zât guzât-ı İslâmı görmek içün
birkaç kulları ile ova tarafında geşt ü güzar ve bir mahalde nişest-karâr buyurub bu hak r dahi
mülâzim-ı rikâb-ı hıdmetleri idim. Tabur-ı makhûra şol mertebe karîb varıldığı sıg r ü kibâr-ı
kü âr mu âyeneten müşâhede ve aşikâr olub kemâl-i telâşımdan nâşi dest-i kûtâhını dırâz
eylese resîde-i girîbânım olurdu kıyâs eyledim. Li’l-llâhi’l-hamd dîde-i bî-nuru kör olub ol an
i mâl-i tob ve tüfenge mübâşeret ve ol hînde mekr ü hîleye cesâret eylemedi.
Yevmü’s-sülasâ. Yevm-i mezbûrda ova tarafından nehr-i Tuna’ya varınca mesâfe-i ba îde olmağla yek-pâre metrisler alınmak müte assir olub lâkin kü âr taşra çıkmak kasd eylese atlu
askerine bundan münâsib mahalli olmayub [28b] her bâr gürûh-ı mekrûh alaylarından bir
mikdâr fâris ve piyâde mahal-i mezbûrda asâkir-i İslâm muk belesinde hâzır ü âmâde dururdu. Be-her-hâl muhâfazaya muhtâc olduğundan donanma-yı hümâyûn levendâtından bin nefer
dahi ihrâc ve mekân-ı ma huddan metrisler almağa mübâşeret ve sabaha değin tekmîline bezl-i
himmet eylemişlerdi. Ale’s-sabah nehr-i Tuna’dan Tuna’ya varınca metrislerin birbirlerine ittisâli kü âr-ı bed-fi âlin manzur-dîde-i bed-sigâli oldukda kemâl-i ıztırâbından pîç ü tâbe düşüb karşu tarafda alaylar düzüb ve taburda çadırlar bozub her vakitde bir reviş ve her sâ atde
bir iş gösterüb hezâr mekr ü âl ile guzât-ı İslâmı iğfâl sevdâsında olurdu. Ve tabur-ı makhûr
içinde eyyâm-ı muhâsaradan sonra müceddeden ihtirâ eyledüği toprak tabyasına üç pare balyemez tob vaz idüb ordu-yı hümâyûna doğru ahşama değin i mâl iderdi ve gurûb-ı şemsden
tulû -ı fecre varınca tarafeynden i mâl-i tobda imhâl olunmak k idesine ri âyet olunurdu.
Amma bu gice tabya-i merk meye altı pare tob dahi vaz ve nısfü’l-leylde atmağa mübâşeret
115 Silâhdar Târîhi’nde “Burk (
)” şeklinde geçmekte ve bununla Brandeburg’a işaret edilmektedir: “Meğer
birinde Burk [Brandeburg] Herseki dört bin yaya ve iki bin atlu kü âr-ı düzah-firâr ile imdâda geldüğüne
şenlik eyledüği haber alındı.” s. 763.
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ve bir sâ at mikdârı müdâvemet eyleyüb [29a] bu hîleden kasd-ı fâsidi ne olduğu ma lûm
olmayub ancak Osek tarafından getürdüğü toblardan olduğu istimâ olundu. Ve yevm-i mezbûrda kethüdâ-i bevvâbîn-i dergâh-ı âlî Hasan Ağa vesâtatıyla sa âdetlü sadr-ı a zam ve celâdetlü hân-ı âlî-şân hazerâtına asâkir-i İslâmı vedî a ve emânet ve münâsib görüldüğü üzere
hıdemât-ı dîn-i mübînde bezl-i kudret eylemelerini müş ir hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn
ve birer kabza şemşîr-i adû-tedmîr ile birer sevb ser-â-sere kaplu semmûr-ı fâyizü’s-sürûr
şeref-resân vürûd bulub bi’l-cümle erkân-ı devleti sadr-ı a zam hazretleri tabyasına da vet ve
hatt-ı hümâyûn-ı sa âdet-makrûn feth ve kırâ’at olunub herkes hulûs-ı bâl ile kahr-ı a dâya
niyyet ve me’mûr oldukları metrislere avdet eylediler. Vüzerâ-yı izâma tafsîl üzere irsâl buyurulan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnı kâtibân-ı esrâr-ı şehr-yâri tebeyyüz idüb “mûcebiyle
amel oluna” deyu unvânına kalem-i mu ciz-beyânları ile keşîde kılınmak k nûn-ı selâtîn ve
k ide-i mülûk-pîşîn iken şevketlü ve kudretlü ve mehâbetlü pâdişâhımız hazretleri irtikâb-ı
zahmet ve kullarına merhamet ve sadr-ı a zam hazretlerine ikrâm ve asâkir-i İslâma ihtimâm
içün bu def a vürûd bulan hatt-ı hümâyûn-ı şeref-makrûnı [29b] tafsilen kalem-i sihr-âferîn ve
edâ-yı kelimât-ı şîrîn ile bi’z-zât tahrîr ve tastîr buyurdukları manzûr-ı dîde-i sıg r ü kibâr ve
du â-yı ömr ü devlet-i Zıllu’l-llâh-ı âdili tekrâr eylediler (Hafaza Allâhu min cemî i’l-ekdâr
hallede Allâhu hilâfetuhu ilâ yevmi’l-karâr). Ba dehu Hasan Ağa’ya ser-â-sere kaplu semmûr
kürk ve etbâ ına hıl at ilbâs buyuruldu. Ve esnâ-yı cenk olmağla sadr-ı a zam hazretleri kethüdâsıyla ser-çavuşân ve birkaç ağayân ve çavuşân ile istikbâl olunub mehterhâne ve sipâh ve
silâhdâr neferâtı me’mûr oldukları mahallerden kaldırılmadı.
Yevmü’l-erba â. Yevm-i mezbûrda dahi tarafeynden bazar-ı cenk ü cidâle revâc ve tob ve
tüfenk ile a dâ-yı dîn iz âc olunub tecdîd-i metrislerde bezl-i himmet ve sarf-ı sermâye vus ü
kudret olundu. Kü âr dahi ordu-yı hümâyûna doğru havâle eyledüğü dokuz kıt a tobları bilâ
aded isti mâl ve ahşama değin kat â ihmâl itmeyüb li’l-llâhi’l-hamd bu kadar dane-i tobdan
bir nefer Tatar nâ’il-i rütbe-i şehâdet ve ancak üç devâbba isâbet eyledi. Ve Tuna karşu cânibinden bu gice kü âr tarafından donanma-yı hümâyûn muk belesinde müceddeden bir tabya
amâde ve sekiz kıt a balyemez toblar nihâde idüb kalyete ve fırkateler ile kati vâfir [30a] harb
ü kıtâl ve ziyâde cenk ü cidâl olundu.
Yevmü’l-hamîs. Yevm-i mezbûrda ova tarafında nehr-i Tuna’dan ifrâz olunmuş adanın münâsib olan mahallinde üç kıt a kolonborna toblar nihâde ve tob daneleri mecma -ı kü âr olan
mahalle isâbet itdirilmek karâr-dâde oldukdan sonra i mâline müdâvemet ve kü âra ziyâde
hak ret olduğundan mâ adâ rü’esâ-yı melâ inden birisinin hayme-i idbârına isâbet eyledüği
mu âyeneten müşâhede olundu. Ve yevm-i mezbûrda İlok116 tarafında müctemi olan haydûd
eşkıyâsının üzerine Katana Mustafa Beğ bir mikdâr piyâde ile gönderilmişidi. Bir mahalde müsâdif olunub vâfiri tu me-i şemşîr ve bir mikdârı esîr-i bend-i zincir oldu. Ve yevm-i
merk mda sadr-ı a zam hazretleri tarafından harclık olmak üzere şecâ atlü han-ı âli-şân hazretlerine bin aded şerîfî altun irsâl buyuruldu. Ve bu gice emr-i Hakk ile bir şedîd rüzgâr ve
116 Hırvatistan’ın en doğusunda Ilok.
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bir sâ ika-i şu le-dâr zuhûr idüb şol mertebe bârân olduki devâbb ve insân medhûş [ü] hayrân
oldu.
Yevmü’l-cum a. Be-hükm-i irâdet-i rahman imtidâd-ı bârân ile hendekler ve sıçan yolları
dolub erbâb-ı metris ziyâde bî-tâb ve ehl-i cenk azîm ıztırâb üzere olub lâkin herkes me’mûr
oldukları mahallerde pâ-der-gil [30b] gönül birliğiyle sâbit-kadem ve cenk ü harbe kü ârdan
mukaddem mübâşeret ve merdâne gayret iderlerdi. Amma tarafeynden bir hatve ilerüye varılmağa imkân olmayub tob ve tüfenk ile cenk ü perhâş ve i mâl-i dane-i humbara ile savaş
olunub guzât-ı İslâm münâvebe ile çadırlarında bir lahza ârâm ve metrislerde olanlar dâ’imâ
kıyâm üzere ikdâm idüb mümkin oldukça sepetler ta mîr ve kovalar ile metrisler tathîr olunurdu. Ve yevm-i mezbûrda nehr-i Tuna’nın üst tarafında geçidbaşı olmak üzere Şanse ta bîr
olunur kü âr cânibinde bir şey peydâ ve ada içinde bir hîleye dahi ictirâ idüb ve içinde vâfir
kü âr cem ve metrisler alub toblar vaz eyledüği haber alınmağla çete kayıkları ile Sirem ve
Titel beğleri Tuna’dan ve Şarkanlı İbrahim Paşa karadan ta yîn olunmuşidi. Ale’l-gafle vakt-i
şâfi îde iki tarafdan hücûm olunub üç sâ at mikdârı cenk ü kıtâl ile vâfir kü âr güşte-i tîğ-ı
telef ol g ’ile dahi ber taraf olub ikişer tobları ile iki kıt a cenkci şaykaları ve Kerevit palankasında üç pare tob ve bir mikdâr barut ve kurşun ahz olunub ihfâ olunandan mâ adâ on beş esîr
kü âr huzûr-ı sadr-ı âlîye ihzâr olundu.
Yevmü’s-sebt. [31a] Bi-emri’l-llâhi Te âlâ bu gün bu gice kesret-i bârândan tecdîd-i metrise
imkân olmayub ancak metânet ve istihkâm ve hedm olunan mahalleri ta mîre ihtimâm ve
me’mûr oldukları yerlerde intibâh üzere kıyâm ile güzârende-i evk t ve eyyâm ve guzât-ı
İslâm metrislerde olduklarını iş âr ve i lâm içün dane-i tob ve tüfenk ile taraf-ı a dâya irsâl-i
peyâm iderlerdi. Ve bade’z-zuhr kefere pür-gurûr şiddet-i bârândan erbâb-ı metrise fütûr gelmek vesvesesiyle her koldan birer mikdârı adû-yı siyeh-derûn taburdan bîrûn olub tahrîk-i
hutuvât kudûm-ı şom ve metrisler hâlî ise mâ adâmız dahi hücûm ideriz fikr-i fâsidi ile bir bir
hareket-i bî-bereket ve bu kâr-ı mümteni ü’l-husûle cesâret eyledikleri g zîyân-ı mutarassıd-ı
veg ve mü’minân-ı bahâne-cû-yı gavga olan bahadırân-ı şecâ at-şi ârın manzûrları oldukda
sell-i seyf meydân ve metrislerden ilerüye bürrân olub adû-yı rubeh-sıfatân cür’et eyledikleri
ahvâle peşîmân ve üftân ü hîzân tabura doğru girîzân olunca niceleri güşte-i tîğ-ı ehl-i îmân
olub bu vartadan tahlîs-i cân idenler bir dahi bu mak le kâra heves eylememek üzere ahd ü
eymân eylediler.
Yevmü’l-ehad. Yevm-i mezbûrda ebr-i asmân bir mertebe isâle-i katarat-ı bârân eyledi ki tabur değil sahrâ-yı bî-pâyân [31b] olsa dost ve düşmen birbirlerine varmağa imkân ve bir tarîkle tebdîl-i mekân hâric-i tâkat-ı beşer ve “es-seferu kıt atun mine’s-sakar”117 mefhûmu ma lûm
ve hayyiz-i şühûdda cilve-gir oldu. Bu hal ile mümkin oldukça herkes metrislerde daim ve her
gürûh cenk ü harbe k ’im olub cenab-ı Rabbü’l-izzet guzât-ı İslâma şevk ve kuvvet ihsân idüb
her çend ki kü ârdan hareket hiss olunsa süvâri ve piyâde me’mûr oldukları mahallerde hâzır
ü âmâde olurlardı.
117 Sefer, savaş cehennemden bir parçadır.
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Yevmü’l-isneyn. Rûz u şeb bârân-ı rahmet nâ-mütenâhî üslûb-ı sâbık üzere mütemâdi olub
eğerçi tabur-ı makarr-ı şeyâtîn bir zirâ mikdârı pür-tıyn olmağla adû-yı bî-dîn kilâb-ı Yehûd
gibi harekete mecâlleri kalmayub zâbitlerine varınca pâ-der-gil ahvâlleri müşgil ve ihtiyâr-ı
zull eylemişler idi. Lâkin birkaç seneden berü tedârük ve ihzâr eyledikleri elvâh ve eşcârdan
perdâht olunan tahta bendler üzerinde karâr ve bîm-i cân ile cenk ü harbde ısrâr iderlerdi. Ve
yevm-i mezbûrda asâkir-i Tatar’dan bir mikdârı Tuna’nın aşağı cânibinde vâkı Islankamen
nâm mahalden üstü açık kayıklar ile kü âra gûşmâl içün karşu tarafa geçürülmek münâsib
görüldü.
Yevmü’s-sülasâ. Yevm-i mezbûrda hava açılub asâkir-i İslâma hayât-ı tâze ile sürûr-ı bî-endâze hâsıl olmağla tecdîd-i [32a] metrise mübâşeret ve cebr-i noksân k idesi üzere eyyâm-ı
güzeştede hafr olmayan mahalleri tekmîle niyet eylediler. Ve yevm-i mezbûrda karşu tarafa
gönderilen Kalgay ve G zî Giray ve Sa âdet Giray sultânlar ile beş bin mikdârı güzîde Tatar
Kobile Manastırı nâm mahalde karavul iden otuz nefer Macar katanasını şikâr idüb tahlîs-i
can idenler “Tatar-ı yağma girân geldi deyüb kü ârı haberdâr idince sultânan iki bin mikdârı
Tatar ile der-kemîn mâ adâsı irsâl-ı cânib-i melâ in kılınub lâkin kü ârın asıl ordusu tabura
karîb ve ziyâde mecma -ı eşrâr olub karavuldan firâr idenler dahi haber virdikleri hâlde cüz î
asker ile muk bele-i kü âr mülâhaza-i akıbet-kâr birle makbûl-ı asker-i nâmdâr olmayub üç
sâ at mesâfede nehr-i Tuna’nın kenârında Futok nâm mahalde kurulan çadırları târumâr olunmak üzere ittifâk karâr virilüb büyük ordusuna uğratmayub ale’l-umûm mahal-i mezbûrda
olan kü âr çadırlarına hücûm olundukda iki bin mikdârı ehl-i udvân güşte-i tîğ ve tîr ü sinân-ı
Tatar-ı bî-emân olub iki bin mikdârı esîr ile me’mûlden ziyâde ganâ’im-i ehl-i sakar ve altı
bin mikdârı gûsfend ve bakar ile avdet eylediklerinde büyük ordusunda haberdâr olan kilâb
on bin mikdârı [32b] Nemçe ve Macar atlusu ta k b kasdıyla şitâb idüb ganâ’im ile avdet
idenler sultânan üzerine doğru azîmet ve mülâk olduklarında “eğer cümlemiz bir mahalde
cenge mübâşeret idersek kesret-i a dâya muk vemet müşkil, ganâ’im alanlar geçid başına
doğru gitsünler. Kü âr ganâ’im ve esîri tahlîs sevdâsında olur ise biz ardından ve siz muk belesinden cenge mübâşeret idelim. ğer bizim üzerimize hücûm ider ise siz semt-i selâmete
azîmet biz dahi iktizâ-yı vakte göre hareket idelim” deyu ittifâk itmeleriyle kü âr ganâ’im ile
avdet idenleri ta k bden ferâgat ve alaylar düzüb sultânân ile cenge mübâşeret eylediklerinde
taraf-ı Tatardan tîr-endâzlık ve cânib-i düşmenden ateşbârlık fennlerine mübâderet ve üç sâ at
mikdârı izhâr-ı mehâret olunub lâkin çete tarîkiyle gidilüb ve ganâ’im alanlara insırâfa ruhsat
virmeğle esnâ-yı cenkde iki bin mikdârı g zî-i bî-tâb bulunub düşmene kıyas ile deryâdan bir
kûze âb belki dâhil-i girdâb olmuşlar idi. Bi’z-zârûrî semt-i selâmete imâle-i licâm ve taraf-ı
İslâma irişmeğe ihtimâm olunub nehr-i Tisa ayakdan ve nehr-i Tuna kayıklar ile Pançeva’dan
ubûr olunub üç dört günden sonra ordu-yı hümâyûna mülhak oldular ve ganâ’im ile avdet
idenler ol gün [33a] selâmet birle geçid başına vüsûl buldular. Ve yevm-i mezbûrda vuk bulan hengâmede ihrâz-ı rütbe-i şehâdet ve mübtelâ-yı bend-i esîr-i felâket olan yüz elli mikdârı
Tatar-ı bî-bâk sebî ve g ret olunandan mâ adâ dört bin mikdârı kü âr-ı fütâde-i hâk-i helâk
olduğu hayret-efzâ-yı erbâb-ı uk l ve mu cize-i bâhire-i hazret-i cenâb-ı Resûldür.
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Yevmü’l-erba â. Yevm-i mezbûrda bi-emri’l-llâhi Te âlâ bârân i âde ve sâ’ir eyyâmdan ziyâde yağmağa başlayub tecdîd-i metrise zamân ve i mâl-i tob ve tüfenk ve humbaradan mâ adâya imkân olmayub lâkin kü ârdan ahz olunan iki şayka ve çam gemilerine levendât vaz
ve kapudan nasb ve Kerevit palankasına muhâfız ta yîn ve çete kayıkları ile sâ’ir mücâhidîn
Tuna’nın yukaru tarafında donanma misillü vâfir tedârük gördüklerine kü âr tahsîl-i yak n
itmekle karşu tarafında olan çadırlarından gürûh-â-gürûh alaylar bağlayub ve nehr-i Tuna ile
birkaç gemiler gönderüb gâh barut yakub ve gâh taburdan ehl-i İslâm üzerine ateşler saçub gâh
sahrâ-yı bî-pâyânda dolanub gâh trenpete ile askerîn kollanub ne hîleye mübâşir ve ne hudʻaya hâzır olduğu ma lûm olmayub cenab-ı vezâret-me’âb sâhib-i teyakkuz ve intibâh hazretleri
dahi düşmen-i dîn ve gürûh-ı mu ânidînin [33b] fikr-i fâsidleri ne olduğunu haber almak üzere
her maslahata âmâde olan bende ve azâdeye ısdâr-ı fermân buyurduklarında tecessüs ve tefahhusa dâmen-i der-miyân olunub gâh asâkir-i Tatar’ın karşu tarafa mürûrlarından hirâsân
ve gâh kıllet-i alefden ekser devâbbı telef olmağla otluk bahânesiyle sahrâya şitâbân olduklarını haber virdiler. Bade’l-asr Kerevit palankasında muhâfazaya me’mûr olan Şarkanlı İbrahim Paşa’dan âdem gelüb “bu tarafda çete kayıkları ve şaykalar kü ârın zahâ’ir gemilerinin
mürûrına mümâna at ve Kerevit palankasına ta yîn-i muhâfızîn ile metânet virildüği melâ ine
ziyâde zahmet virüb bu g ’ileyi ber taraf itmek mülâhazasıyla kayıklar ile üç bin mikdârı
kü âr üzerimize gelmek kasdıyla âşikâr olmuşdur” deyu imdâd talebinde olmuş ol sâ at bin
beşyüz terakk li sipâh ve silâhdâr ve beşyüz Tatar ve bölük-i erba a neferâtı ile Niğbolu paşası
Ali Paşa karadan Sirem ve Titel beğleri çete kayıkları ile nehr-i Tuna’dan alâ cenâhi’l-isti câl
irsâl olunub lâkin imdâd irişmezden mukaddem bade’l-mağrib kü âr kayıklarından taşra dökülüb palanka-i merk meyi muhasara ve dört sâ at mikdârı muk tele ve müşâcere olunub imdâd ta yîn olunduğundan dahi haberdâr [34a] olunca firâr idüb ol esnâda ikiyüz mikdârı kü âr
revâne-i derekât-ı nâr ve yirmi esîr huzûr-ı âlîye ihzâr olundu. Ve yevm-i mezbûrda Veteran
nâmıyla meşhûr olan seg-i bî-dîn Segedin havâlîsine Erdel tarafından Nemçe ve Macar yedi
sekiz bin füccâr ile gelüb118 ve Zrin oğlu ve Bakan119 oğlu memleketlerinden üç senelik bâc ve
harâc alınmamak üzere on beş bin mikdârı imdâd ihrâc ve asâkir-i İslâmı iz âc içün Nemçe
çasarından müteʻaddid kağıdlar gönderilüb ve bu gürûh-ı mekrûh-enbûh tecemmu larından
sonra Kerevit palankası kurbunda köprü binâsı fikr-i fâsidleri olub mahal-i mezbûre mühimmât-ı cisr gönderdikleri ahz olunan dillerden ve rızâları ile firâr idüb gelen Fransız tâ’ifesinden
haber alındı.

118 Silâhdâr Târîhi: “Ol gün Erdel kralı Feterani la în Nemçe ve Macar sekiz bin füccâr ile Segedin havalisine
gelüb…” (s. 768)
119 Batthyany / Ba ani.

Târîh-i Varadın Der Zemân-ı Sultân Ahmed Bın İbrahim

97

Yevmü’l-hamîs. Yevm-i mezbûrda çete kayıkları Tuna üzerinde olan kü âr gemilerine şebhûn ve cenk ü cidâl ile nehr-i Tuna pür-hûn olmağla esnâ-yı cenkde katîl ve mecrûh olub ihfâ
olunandan mâ adâ dîl almak üzere Sirem ve Titel beğleri ve şayka levendâtı ma rifetleri ile bir
mikdâr esîr ihzâr ve zahâ’ir ile memlû iki çam sefîne der-kenâr olundu. Amma metrisler ahvâli
kesret-i bârândan müşkil ve rûz u şeb erbâb-ı cenk pâ-der-gil olmağla [34b] bî-tâblık eseri
nümâyân ve dermândelik alâ’imi cümleye ayân olub şimdiden sonra fâ’idesinden zarârı
ziyâde ve semt-i selâmete pâ-nihâde olmak evlâ ve ehakk oldu deyu asker miyânında câ-be-câ
kesret-i bârândan şikâyet ve birbirleriyle nihânî hikâyet idüb lâkin bu sırr-ı ser-besteyi sadr-ı
a zam hazretlerine bir ferd söylemeğe cesâret ve bir ahad lisâna getürmeğe cür’et idemezlerdi.
Ve celâdetlü han-ı âli-şân hazretleri dahi tahrîk-i rikâb-ı sefer ve uğur-ı şehr-yârîde terk-i
râhat-ı hazar ide li kırk dört seneye bâliğ olub hezâr bazar-ı kâr-zâr u gavga ve niçe revâcgâh-ı metâ -ı veg da bulunmuşuzdur. Nemçe taburu yirmi üç gün değil bir an mahsûr-ı asâkir-i mansûr olduğu ne manzûr-ı dîde-i i tibârımız ve ne resîde-i sâmi a-i ihtiyarımız olmuşdur. e-li’l-llâhi’l-hamd asâkir-i Tatar ne bir mahalde böyle inkıyâd ve ne bir cenkde bu gûne
nâ’ire-i harb ü kıtâli îk d eylemişlerdir deyu müzâkere belki nihânî sadr-ı a zam hazretlerine
ifâde buyurmuşlar idi. Nefsü’l-emr asâkir-i Tatar bir kavm-i halî ü’l-izâr iken sâ’ir asâkir-i
me’mûre gibi kü âr karşusunda ve ta yîn oldukları mahallerde ihtimâm ve ale’l-husûs han-ı
âli-şân hazretleri tabur-ı makhûrun etrâfında bayır başında bilâ târem [35a] ârâm ve yağmur
yağmadıkça darb-ı hıyâm itmeyüb sadr-ı a zam ve serdâr-ı mükerrem hazretleriyle ittifâk ve
kahr-ı a dâda kemer-beste-i vifâk olmuşlar idi. Ve yevm-i mezbûrda sadr-ı a zam hazretleri
tarafından her gün mu tâd üzere gönderilen huddâm erbâb-ı metris me’mûr oldukları mahallerde kıllet üzere olduğunu i lâm eylediklerinde ol sâ at herkes me’mûr oldukları mekânlarda mevcûd olmak üzere ısdâr-ı fermân ve yağmur bahânesiyle ta yîn olundukları mahallerde
bulunmayanlar bilâ-emân katl olunur deyu tenbîh buyuruldu ve ol gün sadr-ı a zam hazretleri metrisleri tecessüs ve tefahhus iderek bade’l-asr yeniçeri ağası tabyasına varmışlar idi.
Ve ekser ezmânda rü’esâ-yı asker ile ahvâl-i cenk ve keyfiyet-i düşmen müzâkere ve müşâvere olunmak mu tâd olub metrisler g ’ilesiyle birkaç gündür görüşülmeyüb herkes huzûr-ı
âlîlerine intizâr ve her ferd derûnunda olan nihânî maddesini âşikâr itmek murâdları olmak
gerekdir. Ruhsat buyurulur ise ber cem iyyet olunub gayret-keş-i dîn ve asâkir-i mü’minîn
[ve şâvirhüm fî’l-emr]120 mazmûnuna imtisâl ve tahsîl-i rıza-yı Hudâ-yı
ve
müte âl olmak münâsibdir deyu niyâz-mend olduklarında vüzerâ-yı ʻizâm ve mîr-i mîrân-ı
kirâm ve zâbıtân ve bi’l-cümle tecrübe-kârân da vet [35b] olunub metrisler ve sıçan yolları
ve tabyalar ve düşmen ahvâli su’âl buyuruldukda hamden li’l-llâhi Te âlâ devlet-i pâdişâhîde
mühimmât-ı cebehâne ve zahâ’irde kat â noksanımız ve me’mûr olduğumuz hıdmetlerde asla
taksîrimiz olmayub tekayyüd ve ihtimâm üzere olduklarını huzûr-ı âlîye i lâm ve “el-kelâmu
yecürrü’l-kelâm” mefhûmu üzere alâ vetîretü’l-icmâl bu vech üzere bast-ı mak l eylediler ki:
120 Al-i İmran suresi 159.ayet
(şâvirhum fî’l-emr)
İş konusunda onlarla müşavere et.
http://kuran.diyanet.gov.tr/

98

Hatice Oruç

elgrad-ı dârü’l-cihâddan hareket ve düşmen-i dîn üzerine azîmet olunub i lâ-yı kelimetullah
içün can ve başımız fedâ ve uğur-ı dîn-i mübînde vücûd-ı mûr-mikdârımızı ifnâ itmek niyeti
ile Zemun sahrâsına ubûr olunub Nemçe dinilen mekkâr ile sene-i sâbıklarda mu tâdı üzere
Varadin’e varınca ne mahalde cenk ü peygâr ve ne vakitde âşikâr olur mülâhazasıyla gündüz
alaylarımız bağlayub rû-berâh adû-yı gümrâh ve gice karavullar ta yîn ile kemâl-i basîret
ve intibâh üzere hareket iderek on seneden berü asâkir-i İslâmı meydana da vet iden kü âr-ı
pür-gurûr el-yevm dâhil-i tabur-ı mekhûr ve yirmi üç gündür mahsûr-ı asâkir-i mansûr olub
avn u inâyet-i Hâlıkü’l- ibâd ile kemâl mertebe tazyîk-i a dâ-yı bed-nihâd olunmuşdur. Ve
hemîşe du â-yı hayr-ı icâbet-eser
[36a] pâdişâh-ı gerdûn-vak r ve ikbâl-i baht-ı ferruh-fâl-ı şehriyâr-ı âlî-tebâr (Hallede Allâhu hilâfetuhu ilâ yevmi’l-karâr) ile düşmen müsta idü’t-tedmîr mazhar-ı azâb-hûn ve tabanca-i kahr-ı guzât ile çehre-i halleri nîl-gûn ve hâlleri diğer gûn olmak asârı sîmâ-i bed-nümâyı cem iyyetlerinde nümâyân ve imdâd-ı kerîm-i kârsâz-ı hak k ile her kerre müsâdeme ve her
nevbet müsâdefe vâkı oldukça nesîm-i feth ü zafer taraf-ı İslâmiyânda vezân olub lâkin emr-i
Hakk ile sekiz gün ve gice seylân-ı katerât-ı bârân devâbb ve insân bî-tâb [ü] tüvân olmağla ale’l-husûs Osek tarafından Zrin oğlu ve akan oğlu ve rdel tarafından Veteran imdâdı
tahdîş-i sâmi a-i guzât olub denc-i imdâdî geldikde asâkir-i İslâma ızrâr kasdıyla ısrâr idüb
Kerevit palankası kurbunda köprü binâsı ve istihlâs-ı kal a ve muk bele-i Müslimîn mülâhazasıyla kemer-bend-i kîn oldukları peyveste-i sem -i yak n-i mücâhidîn olmuşdur. Ve serhadd-i
suğ r-ı İslâmiyyeden olan Gule ve Temeşvar kal alarına zahâ’ir ve imdâd irsâli otuz kırk
günde hâsıl olur münâsib-i hâl-i ferâğ-bâl ile metrislerden dâmen-keşîde olunmak rey-i rezîn-i
sefer-dîde ve kâr-azmûde olduğunu i lâm eylediklerinde sadr-ı a zam [36b] hazretleri redd-i
kelâm idüb bu sefer-i nusret-esere bu kadar zahâ’ir ve hazîne sarf olunub li’l-llâhi’l-hamd
düşmen-i dîn havf u hirâs-ı Müslimîn ile feth ü teshîri kuvve-i karîbeye gelmişken avn-ı Hakk
ile birkaç gün dahi ihtimâm olunsa ahz-ı intik m olunmak me’mûldür. Zahâ’ir ve cebehâne
ve mühimmât-ı sâ’irede müzâyakanız var ise i lâm ve iktizâsına göre tedârüküne ihtimâm idelim ve metrislerden dâmen-keşîde olmak metrise girmekden düşvâr olduğu âşikârdır. Düşmen
vakt-ı fırsat fikriyle sû-i kasd ihtimâli olur ise haml-ı sak l mak lesinden olan tob ve mühimmât nakli müşkil değil mi hitâb buyurduklarında asâkir-i İslâmın bi’l-cümle tecrübe-kârları
devlet-i pâdişâhîde mühimmât ve zahâ’ir ve cebehâneye zarûretimiz ve düşmen-i dîn ile cenk
ü harbe kudretimiz olmaduğından değil lâkin emr-i Hakk ile kesret-i bârândan devâbbın ekseri
helâk olub ve yirmi üç günden berü vuk bulan cenk ü kıtâlde mecrûh ve şühedâmız ziyâde
olduğundan mâ adâ düşmenin “el-küfrü milletün vâhidetün 121 mazmûnu üzere nefîr-i âmm
tarîkiyle imdâdı gelmek üzere olduğunu haber aldıkları gibi tekrar ifâde tob ve mühimmât
nakli geldiğimiz gibi alaylarımız bağlayub kadem ber kadem hareket [37a] ve düşmen cenge
tasaddi itdiği hâlde cümlesi hâzır ü âmâde olduklarını i lâm ve şim[di]den sonra metrislerde
ik mete imkân ve bir hatve ilerüye varmağa zemân olmamak üzere itmâm-ı kelâm ve cümlenin
mümzâ ve hatemi ile rikâb-ı hümâyûn-ı şevket-makrûna mahzar tahrîr ve tastîrine ruhsat ricâ
121 küfür tek millettir
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ve niyâz ile mak m-ı ʻubûdiyyetde kıyâm eylediler. Bi’z-zârûrî ol gice tobların birkaç danesi
ihrâc ve ertesi ahşama dek bakiyye kalan tob ve i mâl-i tüfenk ile a dâ-yı dîn iz âc olunub
bade’l-işâ tobların mâ adâsı dahi çıkarılub donanma-yı hümâyûn sefînelerine vaz olunmak
üzere irsâl ve mühimmât arabaları doğru yol ile Belgrad’a îsâl olunub yirmi beş mikdârı alay
tobları asâkir-i İslâm ile getürülmek ve piyâde askeri metrislerden çıkdıkdan atlu askeri bir
buçuk sâ at sonra gitmek ve ale’s-sabâh kü âr karşusunda alaylar bağlanub ba de tulû ü’şşems hareket ve hâzır ve müheyyâ ve düşmen-i dîn cenke tasaddî ider ise me’mûr oldukları
mahalde pâ-ber-câ olunmak üzere tenbîh buyurulub livâ-i Resûlullah ile asâkir-i nusret-karîn
nehsat ve nîm-i şebde nesîm-i nev-bahâr gibi hareket eylediler. Ve asâkir-i İslâm ile [37b] gidecek toblara eğerçi dörder beşer çift bâr-gîrler koşulmuşdu, lâkin çamurun vefretinden henüz
kü ârın topu irişür mahalde bir zirâ mikdârı çamur içinde toblar kalduğu sadr-ı a zam hazretlerinin ma lûm ve manzûrları oldukda ol sâ at avdet ve bi’z-zât kendüleri süvâr olmak üzere
tavîle bend i dâd olunan feresler toblara meded-res olub zer-dûz eğerlü ve sîm rikâblu toblara
bend olduğunu sâ’ir vüzerâ ve mîr-i mîrân ve rü’esâ-yı asker istimâ eyledikde atların koşub
hezâr ikdâm-ı tâmm ile bi’t-tamâm deryâ misâl çamurlardan ihrâc ve Karlofça nâm mahalde
donanma-yı hümâyûn sefînelerine ilk ve ordu-yı hümâyûn nüzûl eyledüği mahalde salât-ı
fecri edâ buyurduklarından sonra hareket olundu. Fe-li’l-llâhi’l-hamd tob ve mühimmât değil
hayme ü har-gâh ve ahmâl ü ask l mak lesinden dahi bir şey-i hasîs terk olunmayub sâlimen
g nimen üçüncü menzilde Zemun sahrâsında darb-ı hıyâm-ı ârâm buyuruldu.
Fî 14 S. Menzil-i mezbûrda bir gün ik met ve ertesi hareket olunub Belgrad sahrâsında darb-ı
hıyâm evtâd buyuruldu.
Fî 16 S 106. Yevm-i mezbûrda rikâb-ı hümâyûn-ı devlet-makrûn tarafından haseki ağa [38a]
gelüb vürûd iden hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnun mazmûn-ı vâcibü’l-imtisâli ancak sadr-ı
a zam hazretlerinin ma lûm-ı şerîfleri oldı.
Fî 17 S. Yevm-i mezbûrda otağ-ı âlîye bi’l-cümle erbâb-ı müşâvere cem oldukdan sonra
hazret-i sadr-ı a zam ve serdâr-ı ekrem dahi teşrîf ve herkesi yerlü yerine teklîf ve nevâziş
ve ikrâm ile taltîf buyurduklarında serhad-ı mansûrede olan Temeşvar ve Gule kal alarına
asâkir ve zahâ’ir ve mühimmât irsâl ve rûz-ı Kasıma varınca mübâşeret olunacak ahvâl dermiyân olunub münâsib görülür ise kendümüz dahi ol tarafa atf-ı inân idelim mi deyu istifsâr
buyurduklarında vüzerâdan birisi asâkir-i İslâma serdâr kılâ -ı mezbûrana zahâ’ir-i imdâd
gönderilmek üzere karâr virilüb me’mûr olmayan asâkir ile ta mîr ve termîm-i kal a-i Belgrad’a meşğ l ve sâ’ir serhadlar umûrunda bezl-i makdûr olunmak sevk-i ma k l görülüb ol
gün vezîr Cafer Paşa ile Rumili beğlerbeğisi ve on iki mîr-i mîrân terakk li ve serden geçdi
sipâh ve silâhdâr ve bölük-i erba a ocakları ve sadr-ı a zam hazretlerinin atlu levendâtı yirmi
bin mikdârı süvâri ile dört bin mikdârı [38b] asâkir-i Tatar ve Kalgay sultân ta yîn ve Pançeva
nâm mahalle mürûr itmeğe mübâşeret ve irsâl olunacak yirmi altı bin keyl hınta ve bin dörtyüz
vukiyye tuz ve muhâfazada olan paşalara bin keyl mikdârı dak k ve sadr-ı a zam hazretleri
tarafından ba zı eşya ile bir mikdâr nük d ve vâfir birinc ber vech-i tekmîl deve ve arabalara
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tahmîl olunmak üzere fermân buyuruldu. Ve Temeşvar kal asında muhâfazada kalmak üzere
on beşer akçe ibtidâ ve murâd idenlere altışar akçe terakk ile sipâh ve silâhdâr neferâtı ve
sene-i sâbık üzere onar akçe tek üd şartıyla yeniçeri ve cebeci ve tobcı iki bin nefer mikdârı ve yedi sancak olmak üzere Sivas eyâletinin zu amâ ve erbâb-ı tîmârı ve alay beğleri ve
mükemmel kapusuyla Sivas beğlerbeğisi ve Gule kal asında muhâfaza şartıyla on sekiz akçe
ibtidâ ve terakk murâd idenlere sekizer akçe ile sipâh ve silâhdâr ve on sekizer akçe ile yeniçeri ve cebeci ve tobcı mütek idleri yediyüz mikdârı ta yîn ve tekmîl ve kılâ -i mezbûrlarda
olan neferât ve bu def a irsâl olunan guzât mevâcib ve mesarifleri üçyüz on dört kise nük d
hazîne-i âmireden virilüb ve üç dört günde levâzımları görülüb mütevekkilen ale’l-llâh [3 a]
irsâl olundu.
Fî 18 S. Memâlik-i İslâmiyyeden olub Akdeniz’de vâkı Sakız Adası’na Venedik keferesi
müstevlî olub muhâfızînin ihmâli sebebi ile yed-i a dâya giriftâr olduğu haberi tahdîş-i sâmi a-ı guzât ve ba’îs-i teşvîş-i kulûb-ı mü’minât olmağla beher hal eydi-i a dâdan istihsâli ehemm-i mühimmât-ı dîn ü devlet ve elzem-i levâzımât-ı ırz u namus-ı saltanat olmağın
rikâb-ı hümâyûnda olan vükelâ-yı devlet asâkir ve zahâ’ir cem ine bezl-i kudret idüb hatt-ı
hümâyûn-ı sa âdet-makrûn ile mu anven taraf taraf evâmir-i âliyye irsâl olunduğu istimâ
olunmuşdu. Amma ol havâlinin ahvâline vâkıf kimesneler ile dahi müzâkere ve müşâvere
olunub eyyâm-ı şitâda feth ü teshîri ve a dâ-yı dînin def ü kal ü tedmîri mınassa-i husûlde
cilve-ger olmak me’mûldür. Ancak şimdiden mühimmât ve levâzımı tedârükünde dâmen-i
der-miyân-ı ihtimâm ve ada-i merk ma asker ve zahâ’ir nakli içün yüz kıt a fırkate binâsına
teşmîr-i sâ id-i ikdâm lâzım olduğunu i lâm eylediler. Lâkin bu serhadd-ı mansûreye nizâm ve
Temeşvar ve Gule taraflarına giden asâkir-i İslâm gelince Belgrad sahrâsında darb-ı hıyâm-ı
ârâm olunub [3 b] ʻucâleten ol tarafa imâle-i licâma müsâ ade-i eyyâm olmamağla inşâ’e Allâhu Te âlâ hüsn-i hitâm ile avdet olunca tersâne-i ʻâmirede on sekiz oturak yüz kıt a fırkate
binâsına mübâşeret ve ber vech-i ta cîl tekmîline sarf-ı sermâye-i vus ü kudret olunub ve
Anadolu’nun sağ kolunun nihâyetine varınca tashîh ve beder-gâha ruhsat ve teksîr-i askere
kemâl-i gayret olunmak üzere yeniçeri ocağından sâbık baş çavuş Osmân Ağa ta yîn altmış
bayrak her biri yüz ellişer yiğit olub ve sâ’ir ol havâlîde kâr-güzâr ve zî-kudret olub devlet-i
âliyyeden hissedâr olanlar dahi kudretleri mertebesi âdemler ile gelmek ve bu tarafdan gönderilen serdârlar acele üzere gitmek ve cebeci ocağından dahi üç bin mikdârı yiğitler tahrîr
ve cem olunacak asker-i kesîr içün kifâyet mikdârı peksimad ve zahâ’ir tedârük ve ihzâr ve
cümlesi İzmir’de hâzır ve müheyyâ olmak üzere karâr ve başka başka evamir-i âliyye ısdâr
olunub avn ü inâyet-i Rabbü’l-izzet ile feth ü teshîrine bi-hulûsi’l-kalb ve’l-bâl niyyet olundu. Tunus ve Trablus-ı Mağrib ve Cezayir-i Garb ocakları dahi [40a] tâmmü’s-silâh ehl-i darb
ü harb ve mükemmel kalyonlar ile gelmek üzere şevketlü ve kudretlü pâdişâhımız hazretleri
tarafından hatt-ı hümâyûn ile hıla -i fâhire ve sadr-ı a zam hazretlerinden semmûr kürk dâyî-i
Cezâyire irsâl ve yeniçeri ocağından Kuka ta bîr olunur çorbacılar isti mâl eyledikleri alâmet
ve târ-ı balıkçîn ile da vet-i g zîyân-ı mücahidîn oldular.

Târîh-i Varadın Der Zemân-ı Sultân Ahmed Bın İbrahim

101

Fî 24 S. Varadin taburuna imdâd vechi üzere varan eşrâr ve haydutluk iden ba zı kü âr nehr-i
Sava yalılarında geşt ü güzâr ve ebnâ-i sebîle ızrâr üzere olduklarından haberdâr olunmağla
Bosna levendâtının baş ve buğu Fazlı bölükbaşı def -i mazarrat-ı ehl-i delâl içün üç koldan irsâl olunmuşidi. Her biri müsâdif oldukları haydûd eşkıyâsını def ü ref de ihtimâm ve esnâ-yı
cenkde küşte-tîğ-ı ehl-i İslâm olunandan mâ adâ yirmişer otuzar neferi ordu-yı hümâyûna
ihzâr ve katl-ı âmm olundu.
Fî 27 S. Yevm-i mezbûrda kul kethüdâsı Muhammed Ağa Maraş payesiyle Pançeva muhâfazasına me’mûr ve zağarcıbaşı Mahmud Ağa kul kethüdâlığı ile mesrûr olub zagarcıbaşı seksoncı
ve turnacı ve kethüdâ yeri ve muhzır ocaklarının k nûnı üzere silsile [40b] ve tebdîl ve huzûr-ı
sadr-ı âlîde ilbâs-ı hıla -ı fâhire ile tebcîl olundu.
Fî 28 S. Yevm-i mezbûrda Arnavudluk levendâtı üzerine ta yîn olunan Adem Paşa’nın sebkat
iden hıdmeti muk belesinde semtine münâsib mansıb olmağla Ohri sancağı ihsân ve evvel
bahârda güzîde âdemleriyle sefere gelmek fermân olundu.
Ameden-i Hazret-i Silâhdâr-ı ehriyâri Be-Cânib-i Rikâb-ı Hümâyûn-ı Cihândârî
Yümn-i teveccüh-i ikbâl-i pâdişâh-ı âlî-nejâd ve te’sîr-i du â-yı Zıllu’l-llâh-ı merhamet-mu tâd
ile işbu sâl-ı meymenet-fâlda serdâr-ı ekrem vezîr-i a zam-ı âlî-mak m hazretleri me’mûr
olan guzât-ı hayr-hâh-ı pâdişâh-ı İslâm ve nîk-endîş-i dîn-i pâk-ı Muhammed (aleyhi’s-salatu ve’s-selâm) ile muhâsara olunan tabur-ı kü âr-ı le’imde hezâr ikdâm-ı tâmm ve ihtimâm
olundukdan sonra kesret-i bârân ve kıllet-i evân sebebi ile metrislerden dâmen-keşîde olunub
taraf-ı Belgrad’a imâle-i licâm ve selâmet ile vüsûlleri haberi rikâb-ı hümâyûn-ı şehriyâriye
i lâm olunmuşidi. Yevm-i mezbûrda hazret-i pâdişâh-ı gerdûn-vak r ve şehriyâr-ı âlî-tebâr
(hafaza Allâhu Te âlâ min cemî i’l-ekdâr) hazretleri taraf-ı bâhirü’ş-şereflerinden silâhdâr Osmân Ağa’nın Hisârcık menziline teşrîfleri sadr-ı a zam hazretlerinin [41a] mesmû ları oldukda
Belgrad’a iki sâ at mesâfe bir mekân-ı ferah fezâya hıyâm ve matbah irsâl ve ağayân-ı sipâh
ve silâhdâran ve kethüdâ-yı hazret-i sadr-ı âlî mehterhâne ve zümre-i çavuşân istikbâllerinde
isti câl idüb otağ-ı âlîye vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve zâbitân [ve] ocağ-ı yeniçeriyân ve sâ’ir â yân ve erkân bi’l-cümle ihzâr ve hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnun vürûduna
dîde-dûz-ı intizâr olub eşref-terîn-i evân-ı meymenet-şümûlde silâhdâr ağanın vüsûlü sadr-ı
a zam hazretlerinin manzûrları oldukda otak kapusundan hâric tuğlar önünde hezâr i zâz ü ikrâm ve fart-ı tevk r ü ihtirâm ile istikbâl idüb evvelâ hatt-ı hümâyûn-ı devlet-makrûnu lübb-edeb birle telsîm ve vaz -ı cibîn buyurub küleh-gûşe-i fahr-ı mübâhâtları berâber hurşîd-i tâbnâk belki resîde-i pâye-i eflâk olub sâniyen iki sevb ser-â-sere kaplu semmûr-ı fâyizü’s-sürûru
dûş-ı isti dâdlarına ilbâs ve mazhar-ı nevâziş ü iltifât-ı hazret-i pâdişâh-ı Cem-câhı ihsâs ve
hıdmet-i aliyyeleri makbûl-ı hümâyûn olduğu ma lûm-ı nâs oldu. sâlisen şemşîr-i murassa
gılâfı kemer-i devlet gibi miyânlarına bend [41b] ve gayret kuşağını kılıç bağı misillü iki
yerden bend ve du â-yı hayr-ı Zıllu’l-llâh-ı ebed peyvend iki sükker rîz-tahiyyât kerrûbiyân
pesend oldular.
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Rubâ î:
Ya ilahi bi-hakk-ı fahr-ı cihân
yle âlemde anı pâyende
Şehr-yârân-ı dehrî-i ser-tâ-pâ
yle dergâhına anın bende.
Ba dehu hatt-ı hümâyûn-ı vâcibü’l-imtisâl feth ve kırâ’at buyurulub fehâvî-i izzet-matâvîleri hâvî eltâf-ı bî-nihâye ve a tâf-ı bî-g ye-i pâdişâhâne meşhûd-ı çeşm-i i tibâr ve mesmû -ı
sem -i sıg r ü kibâr olundukda reh-yâb-ı derûn ihlâs-ı meşhûn olan neşât [u] sürûr-ı gûn-âgûn güncâyiş-pezîr safahât-ı cerîde-i imkân ve makdûr-ı nâtıka-i belig -yı zemân olmaduğı
a yân oldu. Ba dehu silâhdâr ağaya ser-a-sere kaplu semmûr kürk ve ma an gelen ağalara ve
etbâ larına başka başka ilbâs-ı hıl at ve mahsûs kurulan oba ve hıyâma da vet ve nevâziş ve
ikrâmlarında dikkat buyuruldu. Bundan sonra hıdmet-i aliyyede bulunan rü’esâ-yı askere taraf-ı şehriyârîden ihsân buyurulan yüz elli mikdârı hıl atler ilbâs olunub ve taraf-ı pâdişâhîden
han-ı âlî-şân hazretlerine ihsân ve i tâ buyurulan semmûr kürk ve murassa kılıç dahi silâhdâr-ı hazret-i şehriyâr-ı âlî-tebâr vesâtatıyla [42a] irsâl ve teslîm ve âyîn-i Cengîziyân üzere
kemâl-i ta zîm ü tekrîm ve du â-yı devlet-i pâdişâh-ı kâm-kârî tetmîm eylediler.
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Fotoğraf122 1: Tuna’nın Sol Kıyısında Novi Sad’dan Varadin Kalesinin Görünüşü.

Fotoğraf 2: İç Kalenin Güney-Doğu Kısmından Tuna İstihkâmları ve Novi Sad’ın Görünüşü
122 Fotoğraflar bu çalışma için sevgili öğrencim Süleyman Erdem Elkan tarafından 17 Kasım 2016 tarihinde
-tesadüfen yağmurlu bir günde- çekilmiştir. Kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum.

Târîh-i Varadın Der Zemân-ı Sultân Ahmed Bın İbrahim

Fotoğraf 3: İç Kalenin Dış-Doğu Kapısı

Fotoğraf 4: Kalenin Batı Kısmından Savunma Hatlarına Bakış
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Fotoğraf 5: İç Kalenin Güney Batı Kısmından Güneydeki Dış Kaleye Bakış

Fotoğraf 6: İç Kalenin Güney Doğu Kısmındaki Duvarlar ve Hendekler
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