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MANİSA'NIN 1 NUMARALI ŞER'İYYE SİCİLİNDEKİ

OSMANLI TARİHİ
Zeki ARIKAN

Bugün Manisa Müzesi'nde bulunan ve toplam 431 defterden
sicilleri, Bursa'dan sonra Batı Anadolu'nun en eski
ve en zengin kaynaklan arasında yer almaktadır. Bu siciller, şer'i
mahkemelerin kaldırılmasından sonra üç sandık içine yerleşti
rtlerek Muradiye Camü'ne konulmuş, sık sık karıştınldığı için
sanki bir kağıt yığını haline gelmiştir. Bu yüzden birçok defterlerin ciltleri bozulmuş, yapraklan çürümüş ve yırtı.lmıştır. Bir milletvekilinin çabalanyla bu siciller sonunda Manisa Müzesi'ne teslim edil.mi§ ve araştırıcılarm hizmetine sunulmuştur 1 • Ancak bu
sicillerin yararlanılabilecek duruma getirilmesinden en büyük
yükü raJ:ımetli Çağatay ULUÇAY'ın çektiğini belirtmek gerekir.
DefterleJi günlerce temizleyip, sınıfiandıran Çağatay ULUÇAY,
bunların ciltlenmesini sağlamış, yırtık sayfaları onartmış, defterlere de numara vermiştir. Böylece bu zengin tarih hazinesinin
harap olup, yok olmasının önüne geçmiştir.
oluşan şer'iyye

ULUÇAY, bir yandan sicillerin .böylece gün ışığına çıkmasını
yandan da Manisa ~ Halkevi Dergisi Gediz'de bunlann içeriğini, önemini belirten yazılar yazıyor2 , bu zengin kay-

sağlarken, diğer

ı

ULUÇAY, «Manisa Şer'iyye Sicillerine dair bir _ara~tırmcu,
X (1951-1953), 284-298.
2 M. ULUÇAY, «Manisa mahkeme-i şer'iyye sicilleri», Gediz, 53 (1941),
9-11; Aynı yazar, «Manisa tarihi etrafında», Gediz, 70 (1943), 1-2; Aynı yazar,
«Manisa tarihinin Türkler devri kaynaklarına dair düşünceler~. Gediz, 71
(1944), 1-2; Aynı yazar, «Manisa mahkeme-i şer'iyye siclllerinin değeri», Gediz,
79 (1945), 1-3; Aynı yazar, «Manisa kazalan tarihi yazılırken ba~ vurulacak
kaynaklar», Gediz, 82 (1945), 4. Manisa sicillerinin toplu bir katalogu için bk.
Osman Ersoy, «Şer'iyye sicillerinin toplu kataloguna doğr~. Tarih Araştır
?nalan Dergi$i, XITI, 24 (1980), 10-16.
M.
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Çağatay
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naklara dayanarak, yöre tarihini hatta Osmanlı tarihini de aydınlatan o büyük eserlerini kaleme alıyordu • ULUÇAY bitmek,
tükenmek bilmeyen çalışmalarıyla bu sicillerde bulunan birçok
belgenin araştırıcılara ulaşmasını sağladı. Sicillerin yalnız Manisa'nın sosyal, ekonomik ve kültürel tarihi açısından değil, bütün imparatorluk açısından önemini ortaya koydu. Yüzlerce belgeyi yayımlayarak araştırıcılara büyük bir ham malzeme de vermiş oldu.
·
3

ULUÇAY'ın yanında, Manisa Halkevi• ve onun yayın organı
Gediz çevresinde toplanmış olan Cumhuriyetin inançlı, bilgili genç
araştırıcılan bu sicillerdeki bilgileri çeşitli konu ve açılardan değerlendirme yoluna gittiler. İbra:~ GÖKÇEN, Azmi ÖNAKIN,
Nazmi BAYSIN, Mustafa DÜMER, Halit ERSOY, Bahri OSKAY,
İsmet PARMAKSIZOGLU'nun adlarını ilk sırada saygıyla anıyo
ruz. Bunların ve daha nice· inançlı mahalli araştırıcının · imzalanın taşıyan yazılar, gün geçtikçe Gediz'in sayfalanın doldurdu.
Böylece . bu dergi, diğer halkevleri dergileri arasında özel yerini
aldı. Çağatay Uluçay ve diğer araştıncıların yoğun çaba ve yayımlarına rağmen, bu sicillerde hala gün ışığına çıkmamış değerli
malzemenin bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu malzemenin yeni
araştırmalarla değerlendirileceğine, ortaya çıkacağına şüphe yok-

turs.
3 M. ULUÇAY, Manisa Tarihi (İbrahim GÖKÇEN'le birlikte), İstanbul,
1939; Aynı yazar, Saruha?t Oğulları ve eserlerine dair vesikalar, !stanbul, 19401946; Aynı yazar, Manisa'da Saray-ı Amire ve şehzadeler türbesi, !stanbul,
1941; Aynı yazar, XVII. Yüzyılda Manisa'aa ziraat ve ticaret ve esnaf teşkilatı,
İstanbul, 1942; Aynı yazar, XVI. v e XVII. yüzyilda Saruhan!da eşkiyalık ve
halk hareketleri, İstanbul, 1944; Aynı yazar, Manisa ünlüleri, Manisa, 1946;
Aynı yazar, 18. ve 19. Yüzyıllarda Sarulıan'da eşkiyalık ve halk hareketleri,
!stanbul, 1955. ULUÇAY'ın kimliği ve eserleri için bk. Mahmut H. ŞAKİROO
LU, «M. Çağatay Uluçay, 1910-1970», Belleteıı, 13& (1970), 653-664; K. Ekrem
UYKUCU, «Mustafa Çağatay Uluçay ve eserleri», Tarih Derg·i si, 25 (1971),
201-212.
4 H . Ş.AK!ROO.LU, «Gumhuriyet tarihimizde sUreli yayınlara kısa bir
baloş Halkevleri dergileri», Türk Kültürü, 156 (1976), 379-384.
5
Yuzo NAGATA, Some documeııts on the big farm.s (çi/tliks) . of the
notables in Westerıı, A1ıatolia, Tokyo, 1976; Feı;i.dun EMECEN, XVJ. _Yüzyılda
Manisa, Ankara, 1989. Son olarak !nci KUYULU da Ege yöreslnde ..Kara .osman Oğullan ailesine ait mimari eserleri tespit ederken bu sicillerden geni§

o

·ı ı

Biz burada bu sicillerin en eskisi olan birinci defteri tamtarak'1, bunun içinde bulunan ve XVI. yüzyıl Osmanlı tarihine iŞık
tutan tarihi takvim' türünden bir metni bütün olarak vermeye
çal.ı§acağız.

sicili8 , oldukça değişik ve çok
önemli belgeleri kapsamaktadır. Defterin ilk sayfaları diğer şer'
iyye sicillerinden hemen hemen farksızdır. Nitekim burada borç,
vekalet, satış, zina davalarına ilişkin hüccetler yer almakta ve bu
belgelerin hepsi 929 (1522-23) tarihini taşımaktadır9 • Ancak dokuzuncu sayfadan sonra gelen oldukça kısa kayıtların tarihleri
953, 954, 955, 961, 966 arasında değişmekte, ayrıca 849 (1445) tarihinde II. Murad tarafından yaptınlan Saray-ı Amire'nin10 inşa
tarihine ilişkin Arapça bir dörtlük de bu arada yer almaktadır11 •
Ayrıca özel notlara ve mektuplara da rastlanmaktadır. ııTa'rUı-i
veladet-i evlad-ı fa.J9rıı kaydı altında 943-983 arasında değişen tarihlerde doğan çocuklarla ilgili kayıtlar tutulmuştur. Bu doğum
Manisa'nın ı numaralı şer'iyye

ölçilde yararianmış ve bu ailenin şimdiye kadar bilinmeyen birçok eserini bu
sayede gün ışıguıa çıkarnuştır. Bk. İnci KUYULU, Karaosman Oğlu ailesine
ait mimari eserler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi
Anabilim Dalı, Ankara 1988 (basılmanuş doktora tezi}.
6 Kısa bir tanıtımı için bk. Zeki Arıkan, «Bir kanunname sureti.», Tarih
Jııcelemeleri Dergişi, m (1987), 50.
7 ·Bu konuda bk. Osman TURAN, Jstanbul'·wıı jethif!.den önce yazılmış .tarihi tak'V'iml~. Ankara, 1984; V. L. ~NAGE, «Osmanlı tarihçiliğinin başlan
gıcı» (Çev. Salih ÖZBARAN), Tarih Eııstitil$ü Dergisi, IX (1978}, 227-240;
Aynı yazar, «Sultan II. Murad'm yıllıkları» .(Çev. Salih ÖZBARAN), Tarih Dergisi, 33 (1982), 79-98.
8 Şer'iyye sicillerinin kapsam ve niteliği için bk. Halit Ongan, Ankara'nın
bir 1ıumaralı. şer'iyye sicili, ·Anl{ara, 1958; Aynı yazar, Ankara'nın iki numaralı
şer'iyye sicili, Ankara, 1974.
-~: . .
9 Manisa Müiesi Manisa şer'iyye sicilleti no ı, (bundan böyle MŞS), 1-8.
10 M. Çağatay ULUÇAY, Manisa'daki Saray-ı Ami re ve şelızadeler türbesi, !stanbul, 1941.
·
11 MŞS 1, 9; lrrş. ULUÇAY, Manisa'daki Saray-ı Amire .. ., 29.
Hazad'dar elieti . bahet biha
Beldetün merdiyetü Mağnisa
Ebeda'llahu aziz~ men bena
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defterdeki mektupların ve notların yazarı Mustafa b.
Katip Muhiddin'e ait olmalıdır12 • Yavuz Sultan Selim'in oğlu §ebzade Süleyman'a gönderdiği bir siyasetnamenin1 3 de Manisa'nın
bu ı numaralı §er'iyye sicilinde yer aldığını belirtmek gerekiı·ı·• .
Bu siyasetnamenin hemen arkasından ba§ı ve sonu eksik bir kclnunname sureti gelmektedir. B).lllun Saruhan sancağını ilitılen,
diren bir kanunname olabileceği üzerinde daha önce durmu§tuk13 •
Nitekim Manisa mahkemesinde amel olan kanunname.:.i sultanı
ile bu suret arasındaki benzerlikler, böyle bir ili§ki kurmamıza yarkayıtları

dımcı olmaktadır16 •
Manisa'nın söz konusu ı numaralı §er'iyye sicilinde birçok
mektup17 suretinin bulunduğunu ·yukarıda belirtmi§tik. Bunlar
arasında Manisa sancakbeyi Şehzade Mustafa'dan18 babası Kanuni

12 Krş. Çağatay ULUÇAY, «Kanuni Sultan Süleyman v e ailesi ile ilgili
notlar ve vesikaları>, Kanuni Armağanı, Ankara, 1970, 229 (Bundan böyle
«Kanuni ailesi»).
13 Siyasetname terimi için bk.. Agah Sırrı Levend, «Siyasetnameler»,
Tiirk Dili Ar~tırmalar Yıllığı, BeZleten, 1963, 167-194.
14 Enver Ziya KARAL, «Yavuz Sultan Selim'in oğlu şehzade Süleyman•a
Manisa sancağını idare etmesi için gönderdiği siyasetname~, Beııeteıl, 21-22
( 1942). 37-44. Halil tNAL CIK («Osmanlı hukukuna giriş», Siyasal Bilgiler F(Y
kültesi Dergisi, XIII, 2 (1958), 121)'a göre bu siyasetname 1519 tarihlidir. Söz
konusu siyasetnamenin Osmanlı ceza hulcuku içindeki yeri için bk. Uriel Heyd,
Studies in Ola Ottoman Oriminaı Law (Ed. by. V. L. MJ!:NAGE), Oxford, 1973,
56-93. Ayrıca krş. Kanumıame-i .Al-i Osman (yay. M. Arif), İstanbul, 1329, 1-10;
A. TVERITINOVA, Sultan I. Selim'in kanunnamesi, Moskova, 1969; N. BELDICEANU, Ooae de lois coııtunıieres eLe Mehmea II, Wiesbaden, 1967; Selami
PULAHA - Yaşar YÜCEL, «Le code (kanunname) de Selim ler (1512-1520),
Belgeler, 16 (1987), 1-99. Ayrıca b~. Halil !NALCIK, «Suleirnan the Lawgiver
and Ottoman La'w», Arehivttm Ottomanicıım, I (1969), 105-138.
15 Z. ARIKAN, «Bir kanunname sureti», göst. yer.
16 Hadiye TUNCER, Osmanh !mparatorluğı~',ıaa toprak kanun.ıarı (12991730), ~ara, 1965, 127-149.
17 Eski edebiyatımızın önemli bir türü olan mektup konusunda bk. Orhan Şaik GÖKYAY, «Tanzimat dönemine değin mektup», Tiirk Dili Mektı~p ·
Ozel SayıBl, 274 (1974), 17-23.
18 Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman'ın Maludevran Sultandan doğan büyük oğludur (1515-1553). Manisa'da doğdu. 1533 yılında 40.000 duka . tahsi.sat
ile Saruhan sancakbeyliğine atanmış (HAMMER, Devlet-i Osmaniye Tarihi,
çev. M. Ata, İstanbul, 1329-1337, V, 128), daha sonra hiçbir neden yokken buradan alınarak · 941 (1535) tarihinde Amasya'ya nakledilmiştlr. Şehzadenin Mabazı
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Sultan Süleyrnan'a, veziriazam İbrahim Paşa'nın Irakeyn seferiyle
ilgili olarak19 Manisa sancakbeyi Şehzade Mustafa'ya, · Şehzade
Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan'ın, Veziriazam İbrahim Paşa'nın eşi Hatice Sultan'a gönderdiği mektuplar dikkati çekmektedir2~. Defterdar Ebulfazl Mehmet Efendi'ye ilişkin iki belge de
bu sicilde bulunmaktadır. Bunlardan birincisi defterdara gönderilen «nevüz maşlahatı içün ta'cil-i emviil-i irsaliye ve ta!:zrlr-i icmiil-i
mu!J!isebe ve maşraf-ı J;aşşa» konusunda yazılan bir arz suretidir.
Diğeri de Ebulfazl Mehmed Efendi'nin Manisa kadısına gönderdiği Erzurum beylerbeyisi Ferhat Paşa'nın torunu Osman Çelebi'ye, Manisa'da tirnar verilmesine ilişkin bir yazısıdır21 •
Sicilde Manisa Sancağı'nın yönetimiyle ilgili birçok belge bulunduğu gibi çeşitli ferman kopyalan22, vakfiye suretleri23 de gönisa'dan ayrıl.ışmdan doğan üzüntüsünü hocası Mustafa Sururi ya da Küçük Mustafa Efendi yazdığı uzun bir kasidede dile getinni§tir (MŞS I, 34).
Mustafa, Hurrem Sultan, Rüstem Pa§a ve Mihrimalı Sultan'm düzenledikleri bir
komplo sonucu 26 Şevval 960 (5 Ekim 1553)'da Konya Ereğiisi yakmmda Aktepe'de katledildi. Bk. Çağatay ULUÇAY, «Mustafa Sultan», İA, VITI, 690692; Şerafettin TURAN, Kanuni'-nin oğlu Şehzade Bayezid vak'ası, 15-37. Ayrıca a§. bk.
19 İbrahim Pa§a, bu mektubunda padi§ahm Tebriz'e vardığını, Memalik-i
. 'Acem.'in «bi'l-külliye §im§ir-i aduvgir ile zabb olunduğıınu bildiriyor, bütün
kalelerin tamamen «teshir» olduğunu ekliyordu. Daha sonra «Sa'B.det ve ikballe
Tebriz'den kalkub IraJ;:-ı 'Acem'e teveccüh» olunduğunu yazıyordu. Bu konuda
bk. M. Tayyib GÖKBİLGİN, «Arz ve raporlarma göre İbrahim Pa§a'nm Irakeyn seferindeki ilk tedbirleri ve fütühatı», Belleten, 83 (1957), 449-482.
20 MŞS I, 76-77. Bu mektuplar Çağatay ULUÇAY tarafmdan («Kanuni
ailesi», 255-257) yaymlannu§tır.
21 MŞS I, 21, 77. «Osman Çelebi'ye taht-ı nezaret7i §erifinizde vaki olan
zeamet-i Kayacık ve mezraa-ı Çavu§ hassa-ı humayündan üraz olunub tirnar
sadaka buyrulınağm ...» İdris-i Bitlisi'nin oğlu olan Ebulfazl Mehmet Efendi,
Manisa'da müderris olarak görev yapmı§, Trablus kadılığı ve Anadolu defterdarlığmda bulunmu§, ba§defterdarlığa kadar yük~elmi§tir. Ebulfazl Mehmet
Efendi, babasınm He:;t Behi§t adlı ünlü eserine bir zeyl yazdığı gibi onun Seli?nnô.me'sini de düzene koymu§tur. Bk. Bursalı Tahir, Osmanlı MüeZlijleri, İs
tanbul, 1333-1342, m, 8-9; Franz BABINGER, Osmanlı tarih yazarları ve eserleri (Çev. Coşkun ÜÇOK), Ankara, 1982, 106-109; Agah Sırn LEVEND, Gazavatnameler ve Mihal Oğlu Ali Beyi?ı gazavatnamesi, Ankara, 1956, 31; Nejat
GÖYÜNÇ, XVI. Yüzyılda Mardin sancağı, İstanbul, 1969, 15-16.
22 Sultan Süleyman'ın Şah Tahmasb'a yazdığı bir ferman sureti MŞS I,
29-30.
23 MŞS I, 38, 152.
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rülmekte; bütün bunlar bu küçücük defterin ne kadar zengin bir
malzemeyi kapsaclığını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca çeşitli
ilaç tarifleri ve dağınık özel kayıtların da defterde bulunduğunu
belirtmekle .yetirıiyoıuz. Defterin son yapraklan yine şer'i. davalarla ilgili hükümleri kapsamaktadır. Ancak bu son sayfalarm da
oldukça yıpranı:nış olduklannı üzülerek belirtelim.
Bu. defterde bulunan bütün mektupların ·ve notların . yazanMustafa b. Katip Muhiddin olduğunu ULUÇA,Y belirtmektedir24. O, 1535 şubat (Şaban 941) ayında ~anisa'ya gelip yerleş
miş2~, şehzade Sarı Selim'e katip . olmuş ve 23 yıl bu görevde bulunmuştur. Bu bakımdan hem Manisa sicillerini görmüş, hem de
Selim'e gelen mektup ve fermanları yakından incelemek fırsatını
bulmuştur. Onun verdiği tarihierin ve bilgilerin Kanuni ·dönemine önemli ölçüde ışık tuttuğunu yine ULUÇAY yazmaktad.J+. Yalnız defterdeki y~zıların farklılığı ve çeşitliliği bütün b~ sicillerin,
kayıtların tek bir kalemden çıkmadığını ortaya koymakta, aynca
Abdi ve Sinan adlı katipierin adianna da rastlanınaktadır2 a .
nın

Burada bütün olarak metnini :vereceğimiz Osmanlı tarihi,
kronolojik olarak Osman'ın «hurıicıı etmesiyle başlamakta ve I.
Ahmed'in tahta çıkışına (1012-1603) kadar gelmektedir27 • Bu tarihler arasında her padişah doneininin belli başlı olayları; fetihleri yıl yıl verilmekte; kimi zaman da padişahların kaç yıl saltanat sür.d ükleri işaret edilmiş bulunmaktadır. Yazı, şehzade ıvrus
tafa'nın Manisa'dan Amasya'ya hareket ettiği 21 Safer 948 (16
Haziran 1541) tarihinden sonra değişmekte28 ve bundan sonra
daha karmaşık bir hal almaktaqrr. Yine· aynı sayfada bu notları .
daha doğrusu bu tarihten sonraki kayıtla~ tutan Mustafa b. Katip Muhiddin'in· 941 yılında Manisa'ya gelip yerleşmesiyle ilgili. bir
işaret bulunduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu bakımdan bize öyle
geliyor ki bu tarihten önceki yazılar bfr başkası tarafından kaleme alınmıştır. ·
··
· ·
24 Çağatay ULUÇAY, «Kanuni a ilesi», 229.
25 MŞS. I, 56 : «TARİH, Faltir Ma~sa'ya gelüb
ULUÇAY, «Kanuni ail~si», 229.
26 MŞS I{ 54, 63.
27 MŞS I, 54-58.

28

MŞS

I, 5.6.

mutavattın

oldUJTl?>, kr§.
.J
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öte yandan yine aynı sayfada oldukça büyük harflerle yazıl
da göze çarpmaktadır. Sayfanın yukansında :

mış başka kayıtlar

K etebehu heza tevarll;
erba'ln ve tis'a mie ... (941).

fi eval;ir-i . rebi'ül-evvel sene ihdii ve

Tarihi okunmakta ve bunun altında yatay ve dikey olarak
yazılmış Arapça ibareler yer almaktadır. Bu ibarelerden, yazarın
her şeyi baştan sona kadar şer'-i şerife uygun bulduğu, doğru
yoldan aynlmadığı ifade edilmekte ve El-J.ıa]f:ır Hanefi b. S.i1Ja:n
Fa.Jiih el-mevlii be nahiyet-i Yenice yazısı okunmaktadır.

Metinde, tarihierin verilmesinde değişik yollar izlenmiştir.
XVI. yüzyıla kadarki olayların . tarihleri yalnız yıl .olarak verilmekte, Mısır'ın fethi ise ay ve gün olarak belirtilmiş bulunmaktadır. Ancak sürekli ·alarak bu kurala bağlı kalındıği görülrrı.e
mekte, tarihierin daha sonra yeniden yıl olarak yazıldığı arilaşıl
maktadır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi Sultan Mustafa'nın Amasya'ya
hareketinden sonraki olaylarm daha ayrıntılı olarak kaydedildiği
göze çarpmaktadır. Bu ayrıntıların Kanuni Sultan Süleyman'la
şehzadeler arasındaki ilişkilere de büyük bir ışık tuttuğuna şüp
he yoktur. Bu önemli belgenin o tarihte şehzade sancağı merkezi
olan Marıisa açısından da büyük bir değer taşıdığını belirtmek
gerekir. ManiSa'da şiddetli geçen kışlar, mart ayında ağustosu
hatırlatan havalar, zemheride açan güller, ~sa·cası «eyyam-ı _şitada
taze bahar» 'dan söz eden kayıtlarm ayrı bir değeri olduğuna şüp
he yoktur.

Bu tarihi takvim, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü ve II.·
Selim'in tahta çıkışıyla devam etmektedir. II. Seliıİı dönemi .ol~y
larından yalnız Kıbrıs adasının alınması üzerinde durulmaktadır.
Bunun dışında Sakız'ın, Yemen'in fethi, İnebahtı yenilgisi20 , Tunus'un alınması gibi IL Selim zamanının30 önemli olaylarından
hiç söz edilmemektedir. Aynı şekilde III. Murad (1574-1595), III.
Mehmed (1595-1603), ·dönemleri de oldukça· kısa geçilmiştir. ~üh
lann cülıis tarihlerine işar~t edilmekte ve ·sonuç ola~ak kaç yı~
29 . Michel LESURE, Lepan te ou la crise de l'Empire ottoman, Paris , l97l.
30 Şerafettin TURAN, «Selim lli, lA, 434-441.
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saltanat sürdükleri yazılmakla yetinilmektedir. I. Ahmed (1603161 7) 'in tahta cülus etmesiyle tarihimiz de sona ermektedir.
Tarihi takvimin 950-966 (1543-1558) yıllan arasındaki olaylarla ilgili kayıtları ULUÇAY tarafından daha önce yayınlanmış
tır31. Ancak burada bütün olarak yayımlamayı uygun gördüğü
müzden ULUÇAY'ın yayınladığı bölümleri de kapsayacak şekilde
verınemizin doğru olacağını düşünüyoruz. Bu tarihin sonunda da
Manisa'nın 1 numaralı şer'iyye sicilinden birkaç belgeyi ek olarak
vermeyi uygun görüyoruz.
54 TAR

İ

H

Osman huruc edüb Bilecik ve Yarhisar ve inegöl fetholdu.
FI sene 699 3 ~.
TARİH

Merhum Osman fevt olub Orhan cülus etdi. FI sene 720 3 a.
TARİ H

Mezkür elinden Ulubad tevabiile fetholundu. FI sene

725a~.

TARİ H

Mezkür elinden Brusa fetholdu. Fi sene 726as.
31 ULUÇAY, «Kanunl ailesi», 249-252.
32 Osman TURAN, Tarihi takvimler, 16.
33 Bu lconuda bk. İ. Hakkı UZUNÇARŞILI, «Gazi Orhan Bey'in hükümdar olduğu tarih ve ilk sikkesb, BeZZeten, 34 (1945), 207-211; Ayrıca bk. Aynı
yazar, Osmanlı Tarih~. Ankara, 1961, 112.
34 UZUNÇARŞILI (Osmanlı Tarihi, I, 123)'ya göre Orhan Bey; mubad,
Mihallç, :Kirmastı kalelerini 741 (1342) yılında almı§tır.
35 Bursa 6 Nisan 1326 (2 Cemaziye'l-evvel 726) tarihinde alındığına göre
(kr§. UZUNÇARŞILI, Osınaıılı Tarihi, 117-118), bu takvimin verdiği tarihin
doğru olduğu görülmektedir. Bursa hakkında geni§ bir kaynakça için bk. H.
ŞAKİROöLU, «Bursa bibliyografyası~. Türk Killtürii., 162 (1976). 365-377. İbn
Kemal'e göre (Tevarilı-i Al-i Osman (yay. Şerafettin TURAN). Ankara, 1970,
I. Defter, 189), Bursa .alındıktan sonra şehrin evle-ri Müslilmanlara taksim ve
tevzi. oldu.
·
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TARI.tı.
Mevlıld-i

Murad Bey veled-i Orhan. FI sene 727.

TARİH

Feth-i

İznik.

FI sene 73P6 •

TARİH

Feth-i vilayet-i Karesi. FI sene 7353 ' .
TARİH

Feth-i Gelibolu fi yed-i Süleyman Pa§a. Fi sene 74838•
TARİH

Merhum Süleyman Pa§a fevt oldu. FI sene 755.
TARİH

Orhan vefat edüb Murad Bey cülus etdi ve Edirne.fetholdU39•
FI sene 761.
86 İznik, Palekanon sava~mdan sonra alınmı~tır. Bu sava~m tarihini Hoca
Sadeddin Efendi (Tiic-ii't-Tevarih, İstanbul, 1279-1280 I, · 43) 781 (1830) olarak
göstermektedir. Diger tarih ve kaynaklar için bk. UZUNÇARŞILI, Osmatılı
Tarihi, I, 121.
87 Karesi Beyliginin Osmanlı top:ı;-aklarma katılmasıyla ilgili olarak verilen tarih doğru olmasa gerektir. Çünlçü Orhan Bey'in Karesi üzerine yaptığ"ı
seferin tarihi ya 1345, ya da az sonra olmalıdır (Kr~. UZUNÇARŞILI, Osmanlı
Tarihi, I, 123). Ayrıca bk. Re§it Mazhar ERTÜZüN, Kapıdağı yarımadası ve
çevresindeki adalar tarih ve arkeolojjs.i iizerine ara.ştırmalar, İstanbul, 1953.
38 Osmanlılarm Rumeli'ye geç~i ve ilk fetihleri konusunda bk. Münir
AKTEPE, «Osmanlıların Rumeli'de ilk fethettlklerl yer Çimbt kalesi», Tarih
Dergisi, 2 (1950), 283-307; Aynı yazar, «XXV. ve XV. Asırlarda Rumeli'nin
Türkler tarafından iskii.nına dair», Tiirkiyat Mecnıuası, X (1951-53), 299-312.
89 Edirne'nin ne zaman alındığı konusunda Osmanlı kaynaklarrom verdikleri bilgiler biribirini tutmamaktadır. Bu konuda Sırp, Bulgar, Venedik vb.
kaynaklarmdan yola çıkan Aleksandr BURMOV («Türkler Edirne'yi ne vakit
aldılar? (çev. Hasan EREN), Beıleteıı, 49 (1949), 97-106). Türklerin Edirne'yi
1371 Eylül aymda yapılan Sırp Smdığı savaşından sonra ele geçirdikleri sonucuna varmı~tır. Halil İNALCIK («Edirne'nin fethi (1361)», Edirne. Edirne'nin

198
TAR İ H
Mevlud-i Bayezid bin Murad Bey. FI sene 761.
TARİH

Feth-i Biga fi yed-i mezkur.

~~

sene

766~ 0 •

TARİH

Kütahya ve Germiyan ve vilayet-i
du. FI sene 783-ıı .
TA

R. İ

Haınid

ve

Beyşehir

fethol-

H

Ve Yenice ve Siroz ve Karaferye fetholdu. Ve
Arnavud vilayetine duhı1l etdi. FI sene 787~ 2 •

Timurtaş

Bey

yıldönümii, arnıağan kitabı, Anltara, 1965, 137-159) ise 773 (1371)
tarihinde yazılnuş bir takvim kaydını diğer Osmanlı kaynaklarıyla karşılaş
tırmak suretiyle şehrin 762 (1361) yılında Türklere teslim olduğu sonucuna

600. tethi

varmıştır.

O sırada Biga · Katalanların elinde bulunuyordu. I. Murad Biga·~
elinde bulunmasının dağuracağı tehlikeleri göz önüne alarak burayı kuşattı ve 766 (1365) tarihinde ele geçirdi. Bk. AşıkpaşazAde, Teud.ri.h-i
Al-i Osman, (yay. ATSIZ), İstanbul, 1949, 128-129; Die Altosmanisclıe Ohronik
f!.eş Meula1~ . Melıem'"!-ecl Nes,clıri (yay. F. TAESCHNER), Leipzig, 1951, 54.
. 41 783 (1381) yılında Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın kızı Devletşah Hatun'un Yıldırım Bayezid'le evlenmesi dolayısıyla Kütahya, Simav, Eğrigöz
(Emet) ve Tavşanlı çeyiz . 0l_arak· Osm~lara verilmiştir. Bu konuda bk. Mus~afa Çetin..VARLIK, . Geı:miyan-.oğullan ·Tari hi (1300-1.4 29), Ankara, 1974, 5766. 4Ym tarihlerde Hamid Oğlu · Hü~~yin Bey, Akşelıir, Beyşehir, Seydişehir,
Yalvaç, Karaağaç v~. Isparta'yı «şer'i mektupla satı hazar» etti (Neşri, 57).
Bu yer~eri Osmanlılara satan Hüseyin Bey'in Arnavutluk'ta sonradan tirnar
tasar~. ettiği· anlaşılmaktadır (Bk. Halil İNALÇIK, Hicri 835 tarihli suret-i
(leffer-~ sancak,ı .Arvanid, Ankara, 1954, ·s. 53, tirnar no. 134) .. Hamid Oğulları
B~yliği için bk. 1. Hakkı UZUNÇ~ŞILI, Anadolu beylikleri ..., Ankara, 1969~.
6.2-69;, :Xavier de PLAJ:Iı'HOL, .De la p~ine pamp1ıylieııne au.-ı: lacs pisidieıı.s.
Nomadisme .et vie paysanne, Paris, .1958, 90-94; ·Barbara FLEMMING, Land40

Katalanların

schattsg~clıichte

wı~sbageı:ı.

von

Panıphylieıı,

Pisidieıı.

. mıd

Lykieıı

im

.Spat1nittelaıter,

1964, 67-92.
./
. 42 ·:Bu yerlerin fethi AşıkpaşazAde '(ATSIZ, 132), Neşri (TAESCHNER,
58) tarafından 787 · (1385) olarak gösterilmektedir. Hoca Sadeddin (Tacü'tTevcirUi, .I, 90-91). ·ise 776 (1374) tarihini vermektedir. Ancak I. Murad'ın bir
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TARİH

Merhum Murad Bey Kosova'da•.:ı şehid olub Bayezid Bey cülus
etdi. Ve Laz askeri münhezim oldu. FI sene 791.
·
TAR İ H

Aydın

ve Saruhan ve Menteşe fetholdu·•·•. FI sene 792.

TARİH

Konya ve Kayseri ve Aksaray ve

Sıvas fetholdu~ '.

Fi sene 800.

TARİH

Kastamonu fetholdu. Ve Engürüs hezimet buldu. Ve Karaman Oğlu Mehmed Bey Bursai hisar etdi. FI sene 801"0 •
TARİH

Malatya fetholdu. Fi sene 80247 •

manastır için vermiş olduğu 774 (1372) tarlhll bir berattan ıinlaşıldığına göre
Serez 1372 tarihinde OsmanlıJann elinde bulunuyordu. Bu konuyla ilgili kaynak ve · tartışmalar için bk. UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, I, 171-172. öte
yandan Türklerin Arnavutluk'a saidıniarı 1385 tarihinde başlanuş kısa sürede
Kroya ve !şkodra gibi şehirlerin düşmesiyle sonuçlf1n1ID.§tı. ('Bk. UZUNÇARŞILI, aynı eser, I, 176-177; Aynca bk. Athanase GEGAJ, L'Albiuiie
.l'İnvll8ion
turque au XVe siecle, Paris, 1937.

et

43 ı , IIJ'_,) şeklinde yazılmıştır ki ı:ıeşrf (TAESCHNER, 70, 139, 174-176,
184)'de de

aynı yazım

biçimine

rastlanmalttadır.

Bu konuda bk. Himmet AKIN, Aydınoğulları tarihi lu:ıkkın.da. bir arcu;tırma, Ankara, 1968, 78-83; Paul WITTEK, Meııteşe beıtliği (çev. O. Ş. GÖKYAY), Ankara, 1944, 56-86; Saruhan ilinin Osmanlılara. katılması hakkında
bk. Çağatay ULUÇAY - İbrahim. GÖK{;EN, Manisa Tarihi, !stanbul, 1939, '36.
45 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Yaşar YÜCEL, Kadı Burlu:ıneddin
Ahmed ve devleti, Ankara, 1970, 103-121.
44

46 Burada verilen tarihte bir yanlı§Wt olsa gerektir. Çünkü Engürüs,'ün
hezimet bulması Niğ~olu sa~a~ıyla ilgilidir. Kastamonu ise 793 (1391) yılında
alınmıştı (UZUNÇARŞILI, Osmanl~ Tarihi, 276) . .
. 47 . Krş. İ. Hami DANiŞMEND, !zahlı Osmanlı Tarihi KrO?ıolojis:i, !stanbul, 1947, I , 120-121. (lo.sası : DANİŞMEND, kronoloji)
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TARİH

Timurlenk Rum vilayetine gelüb Sıvas ve Şam (ı) harab etdi.
Ve Ertunrul bin Bayezid vefat etdi. Fi sene 8034
@.

TARİH

Erzingan fetholdu. FI sene 80449 •
TARİH
İkinci defa Timurlenk Rum'a gelüb Bayezid elinde fevt oldu.
Fi sene 80530•
TARİH

Mezkll.r

vakıaya uğradı51 •

Musa Çelebi cült1s etdi. Fi sene 812.

TARİH

Mezkür vakıaya
FI sene 816.

uğrayub

Mehmed veled-i Bayezid cülüs etdi.

TARİH

Mezkür Mehmed Bey vefat etdi. Murad Bey cülüs etdi. FI sene
824.
TARİH

Ca'li Mustafa hurüc edüb ol biladda münhezim olub ve Rumeli tamamen fetholdu. FI sene 825.
48 Bu konuda. geniş bilgi için bk. Nizlimüddin Şa.mt, Zaferııame, (çev.
Necati LUGAL), Ankara, 1949, 260- 266.
49 Kr§. Yaşar YÜCEL, «XXV. -XV. Yüzyıllar Türkiye Tarihi haklanda
araştırmalar. I. Mutahharten ve Erzincan emirliği», Beııeten, 140 (1971), 665719.
50 Yazann, Ankara sava§ma değinmeden sad ece Yıldırım Bayezid'in ölümünden söz etmesi anlamlıdır. Krş. Mükrimin Halil YINANÇ, «Bayezid I», lA,
II, 369-392.
51 Bu konuda bk. M. Fuad KÖPRÜLÜ, «Yıldınm Bayezid'in esareti ve
intiharı hakkında. I. Demir ka.fes rlvayeti. IL !ntihar meselesi», BeUt;jen, I-2
(1937), 591-603; Aynı yazar, «Yıdırım Bayez!d'in intihan- meselesi», Belletı~ıı,

27 (1943), 591-599_.

.

lll
TARİH

İpsala fetholdu. Emir Oğlu Cüneyd Bey vakıaya uğradı~ 2 • Fi

sene 829.
TARİ~

Canik vilayeti fetholdu. Fi sene 831.

55 TAR

İ

H

Lazkiye fetholdu. Fi

se~e

832.

TARİH

Selanik vilayet yolun fetholdu. F 5 sene 833.
TARİH

Mevlid-i Sultan Mehmed. Fi sene 835.
TARİH
Mezkılr

Murad Bey Karaman'a feth-i azim edüb Karaman-

oğlu İbrahim Bey ile musalaha etdi. Fi sene 839 ~~.
TARİH

Mezkür sultan Engürüs vilayetine
münhezim olub kaçdı. Fi sene 840 5 ~.

azın

edüb küffar askeri

TARİH

Feth-i Semendire. Fi sene 84255•
52 İzmir Oğ-lu Cüneyd Bey söz konusudur. Yanlışlıkla Emir Oğ-lu şeklinde
Himmet .A.Km, .AydınoğuJları, 64-83.
53 Osmanlı-Karaman il.i§kileri konusunda bk. M. C. Şehabeddin TEKİN
DA<l, «Karamanlılar», İA, VI, 316-330; Aynı yazar, «Son Osmanlı-Karaman
münasebetleri hakkında araştırmalar», Tarih Dergisi, 17-18 (1962-63), 43-7&.
54 n. Murad, Karaman seferinden sonra 840 (1436) yılında Evrenos Oğ-lu
All Beyle Rumeli akı.ncılannı Macaristan üzerine göndermişti. Bunlar oldukça
başarılı bir harekattan sonra geri dönmii§Ierdi (UZUNÇARŞn..I, Osmanlı Tarihi, I, 416).
55 Krş. DANiŞMEND, Kroııoloji, I, 203-204.
yazılmıştır. Krş.
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TARİH

Engürüs hurüc edüb

kıral-ı

mel'un kahroldu. FI sene 8485 n.

TARİH

Feth-i Mora. F 5 sene 85!5'.
TARİH

İk.inci defa Engürüs hurılc edüb Kosova'da azim . cenk oldu.
FI sene 853n .
TARİH

Merhum Murad Bey vefat edüb Sultan Mehmed
FI sene 85559•
Otuz bir

yıl

cülıls

etdi.

saltanat sürdü Sultan Mehmed.

TARİH
Mezkılr Sultan Karaman'a azın edüb yine
müsalaha eylediler. FI sene 855°0 •

İbrahim

Bey ile

TARİH
Boğazhisar

bina oldu. FI sene 856.

56 Burada Varna sava§mdan söz eclildiğine §ilphe yoktur. Bu konuda bk.
H. :iNALCIK, Fatih devr-ı iizer·inde tetkikler ve vesikalar, Ankara, 1954-, ·1-53;
Aynı yazar ve MevlQd OöUZ, Gazaviit-ı Sultan MurCid. b. Mehemmed Han. İz
ladi ve Varııa · sava.§ları (141,8-141,4) üzerinde anonim Gazavatname, Ankara,
1978.
"
57· n. Murad, 850 (1446) yılında Mora seferine çıkarak Mora despotluğunu
haraca bağlanu§tı (DAN!ŞMEND, İrronoloji, İ, 218-219). .·
.
58

İkinci

Kosova zaferi.

Ayrmtılı

bilgi için bk.

UZUNÇAR;Şn.I, Osmanlı

Tar-_ihi, I, 446-450.

59

H. !NALCIK,

Conquerant

Fati1~

devr-i, 110; ı<:"ranz BABINGE;R, Mah~et II le

et so1i temps (11,82-11,81), Paris, 1954, 84..

60 TEK1NI;ıAG, «Son Osmanlı-Karaman münasebetleri», göst. yer.
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TARİH

İslambol ve Galata ve Silivri fetholdu. FI yevm-i şenbih fi
gurre-i cemaziyelevvel fi sene 857°1 •
TARİH

Feth-i Novabor. FI sene 85862 •
TARİH
Sercehisar~
Fı

ve ( ? ) fl4 fetholdu. Ve kafir Semedirei oda urdu.

sene 859.
TARİH
Şark

ve

kuyruklu
FI sene 860.

mağribden

kıaya uğradı.

yıldız doğub Dayı

Karacaos va-

TARİH

Sultan Bayezid ve Sultan Mustafa sünnet oldu. Fi sene 861.
61 Fetlhle ilgili olarak Osmanlı kaynaklarmda verilen bilgiler için bk.
Selahattin TANSEL, Osmanlı kaynaklarına göre Fat-ih Sultan .Mehmed'in siyasi ve askeri faaliyeti, İstanbul, 1971, 63-111; Ayrıca bk. HAMMER, Devlet-i
Osmaniye tarihi, II, 257-307; BABINGER, ayn. esr., 84-125. Fetihten sonra
Galata'da oturan Cenovalılar Osmanlılara bağlılıklarını · bildirmişler ve Fatih'
ten eski ayrıcalıklarını koruyan bir ferman elde etmeyi başarmışlardı. Bu konuda bk. H. ŞAK!ROO.LU, «Fatih Sultan Mehmet'in Galatalılara vercllgi fermanm Türkçe metlnlern, Tarih ArCl§tırmaJan, 25 (1981-82), 211-244.
62 Novaberda ya da Novobrdo denilen bu şehir II. Murad zamanmda Osmanlılarm eline geçmiş fakat Segeclln antlaşmasıyla Sırplara bırakılmıştı. Bu
kalenin alınmasına Evrenos Oğlu İsa Bey görevlendirilmiş ve kırk gün topla
dövüldükten sonra ·alınmıştı (UZUNÇARŞU..I, Osmanh tarihi, II, 15'; TANSEL,
Fatih Sultan Mehmet, 119). Bu şehir gümüş madenieriyle ünlü idi. Bu konuda
bk. Nlcoara BELDICEANU, Les actes des premiers sultans ..., Paris- La Haye,
1960-1964, I-II.
63 Sereebisar şeklinde yazılan bu yerin Sivricehisar olduğuna şüphe bulunmamaktadır.

Bu yer tespit edilemedi.
Rwnell beylerbeyi olup 1456 Belgrad kuşatroasmda
Bk. UZUNÇARŞILI, Osmanlı tarihi, II, 16, 18, 531.
64
65

şehit

düşmü§tür.
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TARİH

Vilayet-i Mora tamam feth6 " an yed-i Mahmud

Paşa

fi sene

862.
TARİH

Gügercinlik3 ' ve ( ? ) fetholdu. Fi sene 862.
TARİH

Amastid68 ve Semendre feth oldu. Ve Cem, Sultan dünyaya
geldi. Fi sene 863.
TARİH

İkinci defa Mora vilayetine azm edüb altmış pare kal'a feth
oldu. Fi sene 864.
TARİH

Sinop ve Trabzon69 feth oldu. Fi sene 865.
TARİH

Vilayet-i Bosna tamam feth oldu. Fi sene 867.
TARİH

İbrahim Bey fevt olub Hüdavendigar üzerine varub altı pare
hisar feth oldu. Fi sene 868 70·•
66 UZUNÇARŞILI, aynı eser, II, 21-28; Selilliattın TANSEL, Fatih Suı
tan Mehmed.'in ..., 147-160; BABINGER, Mahomet II, 185-210.
67 DANiŞMEND, Kronoloji, I, 283; TANSEL, Fatih Sultan Mehmed.'in,
130.
68 Burada Amastid şeklinde yazılan bu yerin Amasra oldu!unu ·sanıyo
ruz. Çünkü Amasra da Semendre ile aynı tarihte yani 863 (1459) alınmıştı. Bu
koniıda Osmanlı kaynaklannın verdiği tarihierin farklı olduğu anlaşılmaktadır.
Krş. DANİŞMEND, Kronoloji, I, 291; TANSEL, Fatih Sultan Mehmed~in, 250.
69 Bu konuda bk. Heath W. LOWRY, Trabzon şehrinin 1sl41r}liı§ma ve
Tü.rkleşmesi, 1461-1583, İstanbul, 1981, 6-18.
70 TEK!NpAö, «Son Osmanlı-Karaman münasebetleru, göst. yer.
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TARİH

Arnavud vilayetinde kal'a-i cedide bina oldu71 • FI serie 870.
TARİH
Cih~m-Şah

vefat etti. FI sene 873.

TARİH

Ebu Said vefat etti.

TAR
Eğriboz

İ

Fı

sene 874.

H

feth oldu. FI sene 875.

TARİH

Feth-i Alaiye fi yed-i Ahmed

Paşa.

FI sene 876.

TARİH

Uzun Hasan sınup Karahisar fetholdu. Beş bin er esir olub
Atmeydaru'nda himayet olunub azad olundu. Fi sene 877 1:ı.
71 Burada kala,.ı cedJd olarak adlandırılan kale İlbasan'dır. Fatih, Arnavutluk harekatmda üs olarak kullanılmak üzere bu kaleyi yaptırmıştır. Krş.
Kemalpaş.aza.de, Tevaril~ri AZ-i Osman, VII. defter, yay. Şerafettin TURAN,
Ankara, 1954, 27 4.
72 Fatih Sultan Mehmed'in yarlığında (bk. Reşit Rahmeti ARAT, Türkiyat Mecmuası, VI (1939), 305) Otlukbeli savaşmda 3700 tutsak almdığı belirtilmekte, bu sayı diğer kaynaklar tarafından da doğrulanmalctadır (Bk.
Aşıkpa§az§.de, 224; Neşri. T_.<\ESCHNER, 212). Bu tutsaklarm !stanbul'a getirllmesi şüphesiz şehrin imar ve iskaruyla yakından ilgilidir : Ekrem Hakltı
AYVERDİ, Fatih devri sonlarında İstanbul' mahalleleri, şehrin iskanı ve nüfusu,

Ankara, 1958; Robert MANTRAN, Istanbul dans la seconde moiUe du XVIIe
si~cıe, Paris, 1962, 37-66; Halil İNALCIK, «The policy of Mehmed II toward
the Greek population of Istanbul», and the Byzantine bulldings o( the City»,
Dıımbarton Oaks Papers 23-24 (1969-70), 231-249; Ömer Lütfi BARKAN -Ekrem Hakla AYVERD!, Jstaııbul vakıfları tahrir defteri 953 (1546) tarihli, İs
tanbul, 1970, X. -XIX. Osmanlı - Akkoyunlu ilişkileri için ayrıca bk. Bekir Sıtkı
BAYKAL, «Uzun Hasan'm Osmanlılara karşı kat'i mücadeleye hazırlıklan ve
Osmanlı- Akkoyunlu harbinin başlaması», Beneteıı, 82 (1957). 261-284; Aynı
yazar, «Fatih Sultan Mehmed - Uzun Hasan rekabetinde Trabzon meselesi»,
Tarih .Araştırmaları Dergisi, 2-3 (1964), 67-83; Şerafettın TURAN, «Fatih
Mehmed - Uzun Hasan mücadelesi ve Venedik», Tarih .Araştırmaları Dergisi,
4-5 (1965), &3-138.
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TARİH

Kefe ve Azak feth oldu. Fi yed-i Ahmed

Paşa.

li'i: sene 880.

TARİH
Karabağdan

feth oldu. Fi sene 881.

TARİH

Engürüs vilayetinde

Ağaçhisar

fetholdun. Fi sene 882.

TARİH

Venedük

banşub

on pare hisar verdi. Fi sene 88374 •

TARİH

Ahmed

Paşa

Bolye'ye geçüb. Fi sene 885's.

TARİH
Vefat-ı

Sultan Mehmed ve

cülus-ı

Sultan Bayezid. FI sene

88676•
TARİH

Cem

sınup

mezkur Sultan Karaman'a

vardı.

FI sene 887".

73 Ağ'açhisar olarak yazılan bu yer aslında Akçahisar'dır. Bk. DAN!Ş
MEND, .Kronoloji, I, 338-339.
74 Burada 1479 Osmanlı-Venedik antıaşması söz konusudur. Ancak Hicrl
tarihin 884 olm~ı gerekir. Bk. DANİŞMEND, Kronoloji, I, 343; UZUN.ÇARŞILI, aynı eser, n, 123-125; BABINGER, Mahomet II, 452-453. Osmanlı-Vene
dik ilişkileri konusunda toplu bir kaynakça için bk. M. H. ŞAKİROöLU, «Venedik Arşiv! ve kitaplıklarından Türk tarih ve kültürüne ait kayıtıan, Erdem,
m, 7 (1987), 111-134.
75 Gedik Ahmet Paşa'nın ltaiya seferi söz konusudur. Bu seferin ayrın
tılan için bk. Kemalpaşaz§.de, Vll, 570-575.
76 Bu olayın ayrmtııan için bk. M. C. TEKİNDAG, «Bayezid n. m tahta
çıkışı sırasmda İstanbul'da vukua gelen hadiseler üzerine notlar», Tarih Dergisi, 14 (1959), _85-96.
'./
77 Bu konuda bk. M. Cahit BAYSUN, Cem Sultan. Hayat·ı ve şiirleri,
!stanbul, 1946. _
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TARİH

Feth-i İnebahtı. FI sene 905'8 •
TARİH

Cenk-i ( okunamadı)
TARİH

Feth-i Modon. Fi sene 906.
TARİ H

Zelzele-i kebir. FI sene 915 79•
TARİH

[Feth-i]

Şehirhisar

an yed-i Yunus

Ağa.

Fi sene 91680 •

TARİH
Şeytankulu Karagöz Paşa'yı ve Ali Paşa'yı şehid eyledi. Andan Alaşehir önünde İslam askeri ile (silik) . Fi sene 91781 •

78 n. Bayezid döneminin askeri ve . siyasal olaylarının toplu bir değer
lendirmesi için bk. TANSEL, «Yeni vesikalar karşısında Sultan !kinci Bayezit
hakkında bazı mutalaalar», Belleten, 106 . ~1963), 185-236. Ayrıca bk. Aynı yazar, Sultan II. Bayezid'in siyasi hayatı, İstanbul, 1966.
79 Küçük kıyamet denilen 1409 Ağustosundakl bu deprem sırasında. İs
tanbul'da birçok binalar yıkılmış ve şehir baştan başa harap olmuştur. Geniş
bir inşa faaliyetiyle yıkılan yerler kısa sürede onanlnuştır (UZUNÇARŞILI,
aynı. eser, II, 233-234).
yılında veziriazamlığa getirilen Yunus
eser, n, 543-544) . .
81 Bu konuda bk. Hanna SOHRWEIDE, «Der Sieg Safaviden in Persien
und selne Rückwirkungen auf die Schüten Anatoliens im 16. .Jahrhundertı>,
Der Islam, 41 (1965), 95-223; M. C. TEKİNDAö, «Şah Kulu Baba Tekeli isyanı» , Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 3 (1967), 34-39; 4 (1968), 54-59. Safevi
devletinin yükselişi konusunda bk. Walter HINZ, Uzwı Hasan ve Şeyh Oüneyd,
(Çev. Tevfik BIYIKLIOöLU), Ankara, 1948.
.

80

Yeniçeri

Ağası

olan ve 1517

Paşa olmalıdır (UZUNÇARŞILI, ayııı
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56 TAR İ H
Merhum Sultan Bayezid saltanatı Selim'e verüb 52 sonra vefat
etdi • Sultan cülus etdi. 918.
83

Otuz iki sene saltanat sürdü merhum Sultan Bayezid.
TARİH
Mezkılr Sultan Ahmed kasdına Engürü'ye varub Sultan Ahmed kaçub Tur Ali Bey'i ardınca gönderdi. Ve kendüsü Bursa'da
kışlayub Mustafa Pa§ai ve beş şehzadei boğub aldı. Ve merhum
Sultan Korkud'u ve Sultan Ahmedi. boğub şehid et<;li. Fi sene 918.

TAR İ H

Mezkur Sultan Şark vilayetine azın edüb Çaldıran ovasındas·ı
ile cenk edüb Şah İsmail sınup andan Tebriz'i varub dönüb Amasya'da kışladı. · Fi sene 920.
Kızılbaş

TAR İ H
Mezkıir Sultan elinde Kemah ve Kara Hamid55 ve Alaüddevle
vilayeti feth oldu. Fi sene 921.

82 Bu konuda bk. Çağatay ULUÇAY, «Yavuz Sultan Selim nasıl padi§ah
oldu ?», Tarih Dşrgisi, 9 (1954), 53-90; . 10 (1954), 117-142; 11-12 (1955), 185200.
.
Bayezid'in ölümü §üphelidir. Bk. M. C. TEKİNDAG, «Bayezid'in Ölümü
Tarih Dergisi, 24 (1970). 1-16.
84 AYJll yazar, «Yeni. ltaynak ve vesikaların ışığı altında Yavuz Sultan
Selim'in İran seferb, Tarih Dergisi, 22 (1968), 49-78.
85 Kara Hamid olarak yazılan bu yer bugünkü Dlyarbakı.r'dır. Şehrin
eski.. adı Amid o.l up Kara Amid ya da Kara Hamid şeklinde de yazılmaktadır.
Kara sıfatı, §ehri çevreleyen surların siyah bazalttan yapılmış olmas~dan ileri
gelmektedir. Diyarbı;ı.kı!. Çaldıran seferinden sonra 1515 yılı eylülünde Osmanlı
kuvvetlerinin eline geçti. Bk. GÖYÜNÇ, aym eser, l7-2o; aynı yazar, <ı.Dlyar
bekir beylerbeyliğinin ilk idari taksimatı~. Tarih Dergisi, 23 (1969), 23-24.
83

mese'ıesi»,
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TARİH

Feth-i

Mısır

MezkU.r elinde Sultan Gavri
olub. Fi sene 922 fi 26 Receb 56 •

şehid

olub Haleb ve

Şam

feth

TARİH

Hezimet-i Canberdi Gazali fi 27 zilkade sene 22 fi kurb-i
Gazze.
TARİH

Hezimet-i Tomanbay fi 29 Zilhicce 922 der kurb-i
Ridaniye.

Mısır

fi

TARİH
Mısır
Paşa

ve vilayet-i Arab tamam feth oldu8 ' . Ve
düşdü. Fı sene 923.

Tomanbay muhkem savaş
Züveyl'de asıla kodu.

etmeğin

padişah

Hadım

Sultan

dutub getirüb

Bab-ı

TARİH

Merhum Sultan Selim vefat edüb Sultan Süleyman Han cülus etdi. Fi sene şehr-i Şevval 9268 8 •
Sultan Selim sekiz

yıl

saltanat sürdü.

86 HAl\1MER, aynı eser, IV, 182-256; UZUNÇARŞILI, aynı eser, II, 279306. Ayrıca bk. Cella J. KERSLAKE, «The Selim-name of Celal-zade Mustafa
Çelebi as a historical source~. Turc ica, IX-2-X (1978), 39-51.
87 Siliih§or, «Fetihname-1 Diyar-ı Arab~ (yay. Seliihattin TANSEL), Tarih Vesikaları, 2 (17) (1963), 294-320; 2 (18) (1963), 430-454. Yavuz'un Mısır
sefertyle ilgili kaynak ve ayrıntılar için bk. Yavuz ERCAN, Kudüs Ermeni
Patrikhanesi, Ankara, 1988, . 1-14.
88 Kanuni Sultan Süleyman dönemi olayları için bit. M. Tayyib GÖKBİL
«Süleyman I», lA, XI, 99-155.

GİN,
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TAR

İ

H

Kala-i Böğürdelen ve Zemlin ve Belgrad ve Avrethisan feth
oldu. Ve Bayramovası köylerin yakdılar. FI sene 927.
TARİH

Kala-i Rodos ve istanköy ve ol cezirede olan köyler ve hisarlar feth oldu. Sene 92980 •
929 saferinin yedinci gününde padişahımız Sultan Süleyman
Han kala-i Rodos'u feth (sayfanın kenan yırtık).
TARİH

Engürüsler ile azim cenk edüb leşker münhezim olub tüfenk
can salıb cehenneme gitdi. Memleketi ve tahtın yıkub
Fi sene 93290•
darbıyla

TARİH
İkinci

defa Engürüs vilayetine varub Budin'i feth edüb Erde!
Ban'a verüb andan Beç hisarına varub ol vilayet dahi tamam yı
kub nice ademisin esir edüb döndüler. FI sene 9359 1 •
TARİH

MezkU.r Sultan Atmeydanı'nda yirmi
edüb üç oğlun sünnet eyledi. Fi sene 936 9 ~.

beş

89 Bu konuda bk. Şerafettin TUR.AJ.'i, «Rodos'un
hasarasına», Kaıı1ı?ıi Armağanı, Ankara, 1970, 47-117.

gün azim

zabtından

düğün

M;alta mu-

Burada söz konusu olan Mohaç meydan savaşıdır. Bu savaşın en iyi
Peçevi tarıhi (İstanbul, 1283, I, 84-117)'nde bulunmaktadır. Peçevi
ayrıca bu savaş ·h~klonda Macar tarihlerinde bulunan bilgileri de aktarmıştır.
91 Bu konuda bk. M. Tayyib GÖKBİLGİN, «Kanuni Sultan Süleyman'ın
Macaristan ve Avrupa siyasetinin sebeb ve amilleri», Kanuni Armağanı, Ankara, 1970, 5-39.
92 Kanuni, 1530 yılında oğulları Mustafa, Mehmet ve Selim'i İstanbul'da
haftalarca süren görkemli törenlerle sünnet ettirdi. Bu olayın ayrıntıları için
bk. Peçevi, I, 152-155; HAMMER, V, 99-103. Sünnet düğünlerini.n önemi için
bk. Özdemir NUTKU, IV. Mehmet'i1ı Edirne şenliği (1675), Ankara, 1972.
90

ayrıntıları
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TARİH

Kuyruklu yıldız doğub evvel Şark canibinde görünüb sonra
Garp canibinde göründü. FI sene 938.
TARİH
Kızılbaş

bince

Beylerinden Ulama gelüb padişaha itaat edüb akaelçisi geldi. F~ sene 93893 •

Kızılbaş

TARİH

Modon'a kafir gemisi gelüb hile ile hisara girüb cenk eyleyüb
nice Müslümanların ehl-i iyali ile alub gemiye koyub esir edüb
gitdi. FI sene 93894•
TARİH

MezkUrdan on beş aded kafir gemisi geldi. İsta~bul'da hapseylediler. FI sene 938.
TARİH
Kızılbaş

deyü Hüdavendigar gidüb mukaddema İbrahim Paşa
giteli idi. Fi gurre-i Zilhicce sene 94093 •
TARİH

Fakir Manisa'ya gelüb mutayattın oldum. Fi şehı·-i Şaban
941.

93 UZUNÇARŞILI, ayııı e.ser, II, 248-250.
94 Krş. Peçevi, I, 172; Lutfi Paşa, Tf:"vtiri.h-i Aı-ı Osmaıt (yay. Ali), İs
tanbul, 1341, 343.
95 Irakeyn seferi konusunda yukarıda verditiJniz araştırmalardan başka
ayrıca bk. Nasuhü's-Siliihi (Matrakçı), Beyan-ı Menazil-i seter-i Irakeyıı..-i Sultan Süleyman Han (yay. haz. Hüseyin G. YURDAYDIN), Ankara, 1976; Ayrıca bk. Salih öZBARAN, «The Ottoman Turks and the Portuguese in the
Persian Gulf, 1534-1581», Journal of Asian History, VI, ı {1972), 50-52. ·
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TEVARİH

57 TAR

İ

H

Sultan Mustafa Manisa'dan Amasya'ya
fer sene 94890•

azın

eyledi. FI 21 Sa-

TARİH

Sultan Mehmed b. Sultan Süleyman Manisa'ya gelüb cülus
eyledi. FI 3 Şaban sene 949. Sene-i mezkur içinde Sultan Selim
Karaman'a cülus eyledi0 ' .

TAR

İ

H

Hüdavendigar eaza'llahu ensarehu hazretleri defa Beç nam
kaleye sefer-i humayıln eyledi. Sene 950~5 •
TARİH

Saadetlu Hüdavendigar eaza'llahu ensarahu hazretleri kala-i
edicek Haseki Sultan hazretleri ile Konya'da Sultan Selim hazretlerine ve andan Bozdağ'a09 ve andan Manisa'ya
geldi. FI sene 950.
mezkıire azlınet

Kanuni Sultan Süleyman, Hurrem Sultan'ın te§vikiyle Mus~a·yı 1541
Amasya'ya nakletınişti. Bk. Şerafettin TURAN, Şehzade Bayezid
vak'ası, 20.
97 «Ve bu yılda (949) oğ'lu Sultan Mehmedle Sultan Sellm'i sancağ'a çı
ltarub Mağnisa(yı) Sultan Mehmed'c ve Karaman'ı Sultan Selim'e verüp gönderdi» (Lütfi Paşa, 413).
·
98 Kanuni'nin onuncu sefer-ı humayunu. Osmanlı kaynaklarmda Ustolni
Belgrad ve Estergon için yapıldığ'ı yazılan bu seferin asıl amacı, 1541 yılmda
bir eyalet haline getirilmiş olan Bl:l<lin'in güvenliğ'ini sağ'lamaktı. Bu sefer sı
rasında Peçuy kalesi teslim oldu. Estergon alındı ve bir sancak haline getirildi.
Bundan sonra da Ustolni Belgrad ku§atılarak zapt edildi (GÖKBİLGİN, «Süleyman II», göst. yer.).
99 Bu belgede adı sık sık geçen Bozdağ', yaz mevsiminde Manlsa'nın
havasının ağ'ır olmasından ötürü §ehzadelerln çıktıkları bir yaylaktır.: Ancak
yaylağa çıkişın «olıgelen adet ve kanun üzere» izne bağ'lı olduğııı:ii:ı 3 Rebiü'l-evvel 992 (15 Maı't 1584) tarihli şu belgeden öğreniyoruz : «Ferzend-1 ercümend ilii.-ahire oğ'lum Mehmed til.le bekahunun lalası Ali dilme uıuvvuhuya
96

yılmda

... .
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TARİH
Şehzade-i

saidü'l-baht Sultan Mehmed nevvera'llahu merkadehu Estergon Belgrad ve nice kal'alar fethi içün müjdeganiye
gelen ağa ki sene 950 Şahanının gurresinde vaki olan cihar§enbih
gün gelüb donanma olduğu gün hasta olub altı gün sahib-fira§
olub yedinci selase gecesi fevt olub azim matem olub mah-i mezk:Urun dokuzuncu cihar§enbih gün Lala Pa§a, Defterdar İbrahim
Çelebi ve nice ağalar İstanbul'a meytin alub gitdiler. Bu takdirce
mezk:Ur §ehzade Manisa'da bir yıl iki gün sağ oldu. 950 100•
TARİH

Sene 950. Bu sene içinde Ağustosta nice dağlara kar yağub
ve vakt-i §itada dağlar ba§ında kar yağdıkta §ehre bad-i semum
esüb erba'inde ve hamsinde bahar olub ağaçlar §üküfe verüb'hamsin ahirinde Marttan mukaddem güller açıldı. Fi sene 950.
Ve Hayreddin Pa§a bu senede deryada kı§ladı. Amma bu bataun peyda olub nice evler soğulduıcıı.

harın

TARİH

Sene 951. Paclişah-ı alempenah Sultan Süleyman tale bekahu
Haseki Sultan ile ve kızı Rüstem Pa§a hatunu ile ve mezkur Rüstem Pa§a ile ve nice bu asker ile Bursa'ya' gelüb §ehzade-i saidü'lbaht Sultan Selim'i anda Bursa'ya sıla edası içün davet eyleyüb
hüküm ki mektub gönderüb eyyam-ı saYfda Mağnisa'wn havası vehamet üzere
olmağın mü§arünileyh oğlum tale bekahu vakti geldikde Bozdağ yaylasına çık
mak babında icazet-i huİnayunwn taleb ettüğün ecilden buyurdum ki vardukda
vakti ve mevsimi geldikde olugelen adet ve kanun üzere yay!ak-ı mezbura
çıkasın. Yevmü'l-hamis fi gurre-i Rebiü'l-evvel 992» Ba§bakanlık Osmanlı Ar§ivi, Mühimme Defteri, 52, s. 285 (Bu belgeyi sayın Aydoğan Demir'e borçluyum. Kendislne burada te§ekkür ederim).
100 «Mağnlsa emiiretinde iken i§bQ dar-i gururdan saray-ı surftra intikal
edüb na'§-ı rahmet nakşı İstanbul'a getlrilüb binasma mübii§eret etdüklerl
cami-i §erif kurbünde defn olundu Ve ol elimi-i §erif anlarm nam-ı §erifin iziifetle i§tiha.r buldı» (Peçevi, I, 19).
101 Salgın hastalıkların yı_kıcı etkileri konusunda bk. Fernand BRAUDEL,
Civilisation materielle, economie et capitalisme, Paris, 1979, I, 60-69.
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millakat oldukdan sonra
Sene 951.

kırk

gün mikdan anda sakin oldular.

Bursa'dan mezbur Sultan Selim hazretlerinin araba-i saadethaneleri geldi. Fi 17 Cemaziyü'l-evveı sene 951.
TARİH

_ Sene 951. Cemaziyü'l-evvel'inin beşinci gün şiddetli bad ve
peyda olub akabince rüzgarla bir mertebe dolu ve yağ
mur yağdı ki yüz yıldan berü kirnesneler görmemişdir. Mesela rüzgardan kerkesler kendini yere urub ve nice tuyür doludan ve rüzgardan helak oldu. Bağlar ve bostanlar hod doludan kat'iyyen
meyva vermediler.
kasırgalar

TARİH

Sene 952 Saferinin uçuncü
Ne alacağın Allah bilür.

ciharşenbih

gecesi

kızıl

toprak

yağdı.

TARİH

Sene 952

on ikinci gecesi gün sabahdan yarındası
kuşluğa değin kar yağdı. Nice günler yağub cem'i enhar donub
Gedüs dahi buz olub üstünden katarla deve geçüb batmadı. Bu
kar erimeden ~ah-ı mezkurun 13 gün yine yağdı. On gün on gece
şiddetle dona urub tarlada mahsul donub gök don kesdi. Ve incir
ve nar ve turunç ve zeytün ağacı kurudu. Mev8.şi ve hayvanat ve
tuyür kesretle kırıldı.

TAR

İ

Şevvalinin

H·

Sene 953 Muharreminin evasıtında ki sene-i inezbfue Martı
on dokuzuncu gün .baharda Ağustos avanı gibi hava pusarık
olub sabahda ve akşamda atitab şUle verüb rengi ve levni hamre
üzerine oldu. Ne alacağın Allah bilür.
nın

102 Burada söz konusu Hurrem Sultandır. Hurrem Sultan 965
. / (l558)
onun ölümü Kanuni'nin oğulları arasındaki · kavgaları d~a da
körüklemiştir. Bk. Çağatay ULUÇAY, Pad~ahlarm kadınlan 116 kızları, Ankara, 1980, 34-35.
yılında ölmüş,
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TARİH

Haseki (SultanH12 (ve) şehzade ve Sultan Cihangir ile maan
sene 953 Saferinin evailinde Manisa'ya gelüb mah-ı Rebiü'l-evvelinin üçüncü gününe değin Sultan Selim hazretleri ile bunda Manisa'da olub İstanbul'a gitdi.
TARİH

FI sene 953 Sultan Mustafa hazretlerinin Amasya'da şehzade
leri vücuda gelüb adın Sultan Mehmed kodular. Ve Sultan Selim
b. Süleyman Han hazretlerinin Bozdağ'da şehzadeleri vücuda gelüb adın Sultan· Murad kodular.
TARİH

Elkas Eymirza ki Acem padişahı Şah Tahmasb'ın karındaşı
idi. Kaçub gelüb Arab-ı Acem ve Rum padişahı hüdavendigar
eazza'llahu ensarahu Sultan Süleyman tale bekahu ve hullidet
hilafetehu hazretlerinin elin öpüb tabi oldu. FI şehr-i Rebiü'l-evvel
sene 954-ıa.s.
TARİH

Sene 954 Zilkadesinde vaki olan zemheride akgüller ve servi
güller ve ayva ve erguvan çiçekleri kiras ve zerdaU ve emrud mevcud bulunub ve bilcümle taze bahar revnak bahar verüb eyyam-ı
şitada taze bahar müşahede olundu. Ne alacağın Allah bilür.
TARİH
Saadetıu şehzade-i

civanbaht Sultan Selim tale bekahu hazretleri Bursa'cia hüdavendigar eazza'llahu ensarahu li.azretlerine
millakat içün mahrılsa-i Manisa'dan saadetıe azm eyledi. FI 19
Safer sene 955.
103 Elkas Mirza, Şah Tahmasb'ın kardeşi olup Şirvan valiliği görevinde
bulunuyordu. Tahtı elde etmek için giriştiği savaşta başansızlııta uıtrayarak
Kefe üzerinden İstanbul'a gelmiştir (UZUNÇARŞILI, ll, 359-360).

126
Amma on gün yağmur yağar gibi hava yüzünde muhkem
oldu. Yağmur yağar zanneyleyüb bey hazretleri ve ağaları yağ
murluk giydiler. Amma yağmur yağmayub toprak yağdı.
Sene 955 Şevvalinin evasıtında bir hafta
ve der canib ... güm güm gümledi. Hüda bilür

mikdarı...

Karagöl

(Noktalı.yerler yır

tık) .

TARİH

Hüdavendigar eazza'llahu ensarahu ve Acem Şahı Elkas ki
gelüb padi§ahımız Sultan Süleyman'a itaat etmişdir. Veziriazam
Rüstem Paşa mezkıir Elkas'ın karın~aşı Tahmasb ki el'an Acem
padi§ahı Erdebil ve Çar-ı yare münkirdir, mezkıirun Tahmasb'ın
kasdına gaza niyetine azın eyledi. Fi 21 Safer sene 955104 •
TARİH

İşbu sene-i hams (955) Ramazanü'l mübarekenin aşer-i alıe
dinde hava yüzü gayet pusarık 1 "3 oldu. Ne alacağın Hüda bilür.
TARİH
İşbu sene 957'de vaki olan zemheri evvelindeki onuncu günden muk.addem badem ve lale ve sair şükıi.fe açılub heva gayet
müıayim olduğundan gayri bir mertebe baran oldu ki rıiy-i zemini
külliyen sele gark eyledi. Kırk yıldan beri kirnesne görmemişdir
bu gıine kesret baranı. Badehu berdü'l-acuzda bir tufan ve kar ve
şiddet-i şita oldu ki Sabuncubeli'nde ve Karabeli'nde ve Manisa
Ovası'nda nice kirnesneler sovukdan bunub helak oldular. FI şehr-i
Safer sene 958100•

104 Krş. Lutfi Paşa, 453-454; UZUNÇARŞILI, ll, 359-360.
105 Pusank, busanlt; Duman, sis; sisli ve dumanlı hava. Bk. Türk Dil
Kurumu, Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü, Ankara, 1963-1977, V, 3203-3204.
106 «Vech-i tahrir-i slcil oldur ki i§bli sene 958 Saferinin evasıtında şid
detle şita. ve afet-i semavi vii.ki olub kar yağub yollar kesilüb mürlira ve ublira
nice günler kablliyet olmadığı vakitde ...» (M~S III, 50).
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TARİH

işbu sene sittin (960) Şevvalinin yirmi yedinci curnası günü
sala vaktinde Rünkar hazretleri Sultan Mustafa'yı ziyaret içün
Ereğli'ye getürdüb davet edüb otağa girdükde boğdurdu. FI sene

960101.

Badehu Bursa'ya adem gönderüb Sultan Mehmed b. Sultan
Fi sene 961 ıı>~~ .

Mustafa'yı boğdular.

TARİH

Sultan Selim Han Manisa'dan

çıktı.

Fi 27 Ramazan 960.

Yine saadet ile geldi. F 9 25 Zilhicce 961.

107 Şebzade Musta.fa'nın öldürülmesi Kanuni'nin oğullan arasmdaki taht
kavgasmm bir sonucu olduğu gibi lmparatorlu~un içinde bulunduğu sosyal ve
ekonomik bunalımlarm da bir uzantısıdır (Şerafettin TURAN, Şekzade Bayezid vak'ası). Olaym çağdaışı olan BUSBECQ, onun «yaratılışmdaki yüksek
meziyetler» den söz etmektedir (Tiirk mektupları, (çev. Hüseyin Cahit YALÇIN), İstanbul, 1939, 43). Kanuni zamanında iki kez Türkiye'ye gelen Fransız
doğubilimci Guillaume FOSTEL onun hakkında şunları yazmaktadır : «En
outre il (Kanuni) a entre les autres un ft1s nommı! Mustafa merueilleusement
bien institue, et prudent et d'eage de regııer; car il a de 28 a 24 ans: et Dieu
ne permette qu'une Barbarie si grande de vieıme si pres de nous» (La tierce
partie des Orieııtales histoires . .., Poitiers, 1560, 87). Lütfi Paşa'nın bu olayı

tamamen meskiit geçmesi (s. 453), sadece hükümet deği§ikli~den söz etmesi
dilekati çelonektedir. Peçevi, olaym Rüstem Paşa'nın hilesinde~ kaynaklandıkt
üzerinde durmaktadır. Aynca Peçevi, olaym orduga.hta yarattıkı üzüntüye de
işaret etmekte ve bunu kıyametle eş tutmaktadır (Tarih, I, 303). Mustafa'nın
katil yalnız karargd.hta büyük bir üzüntü yaratmakla kalmarmş, aynı zamanda geniş hallt kitlelerı üzerinde de derin bir teessür uyandırmıştır (TURAN,
Şehzade Bayezid vak'ası, 35). Şair Taşllealı Yahya'nın merslyesi için bk. TURAN, ayn. esr., 183-185. Busbecq ile birlikte Amasya'ya kadar giden Hans
DERNSCHWAM (!stanbul ve Anadolu'ya seyahat günlüğü, Çev. Yaşar ÖNEN,
Ankara, 1987, 187) da olayın yarattığı üzüntüye değinmekte fakat Ere~li'yi
Halep lle karıştırmaktadır. Mustafa'nın öldürülmesi olayınıiı Fransa . kralı II.
Henri (1547-1559)'ye duyurulınasma ilişkin bir mektup için bu yazımızın ek
bölümüne bakmız.
108 Bu konuda bk. BUSBECQ, Tiirk mektupları, 50; DERNSCHWAM,
Seyahat günlüğ·ü, 187; TURAN, ~e1ızade Bayezid vak'ası, 34.

V
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TARİH

Fi sene 963. Saadetlü Sultan Selim Han Takınaklı'da yaylayub sonra Hüseyin Ağa'yı boğdurdu. Hışımla. Fi 14 Zilkade sene

963..
TARİH

Andan
de

kışlayub

şehzade-i

civanbaht Sultan Selim hazretleri ile·Haleb'
andanAcem seferin edüb varub Revan'ı ve Nakşivan'ı

tevabii ile harab eyledi. FI sene 96oıco.
Ve şimal canibinde kuyruklu yıldız dahi

doğdu.

Fi sene 961.

TARİH

Sene 963'de ifrat ile kaht olub Manisa'da buğdayın kilesi yüz
akça ve yahlarda yüz kırk akçaya satılub 11 " peyda olan çekirge
içün emr-i padişahi111 ile kadı ve .Ahmed. Çavuş ve Ahmed Bey ve
109 Kanuni'nin 1553-1555 Nahçivan seferi. Krş. GÖKB!LGİN, ·«Süleyman
I», !.A., göst. yer.
110 Gerçekten 1555 yılında ve hatta bunu izleyen yıllarda sadece Manisa'
bütün Osmanlı imparatorluğu ve Akdeniz ülkelerinde büyük bir kıtlık
baş göstermiş ve bu~day fiatlan görülmemiş ölçüde artmıştır. Bu konuda bk.
Maurice AYMARD, Venise, Raguse et le commerce du ble pendant la seeo-nde
moitie du XVIe siecle, Paris, 1966, 130-133; Fernand BRAUDEL, La Mediterranee et le monde mediterraneen c:i l'epoque de Philippe II, Paris, 19662, I, 536.
Osmanlı imparatorlu~da bu~day ve buğday ticareti konusunda aynca bk.
Lütfi GÜÇER, XVI. -XVII. Asırlarda Osmanlı imparatorluğunda hububat meseles·i ve hububattan alman vergiler, İstanbul, 1964; M. A. COOK, Population
pressure in rural. -!İ:natolia 1450-1600, London, 1972.
ııı
«Haliyll bu diyar-ı hlllllü'l-itibarın keyfiyet-i ahvallnden istifsar buyurulur ise bu sene-i mübarekde fevkalhad cerad va.ki olub şöyle ki asumana
suQd edüb... zemini seraser döşeyüb ve eşearın semeratın yiyüb ve körüm ve
ziraat ve sair nebatdt-ı araziyenin öşr-i aşirin komayub bu diyarın alıvali müş
kil .ve halkın maaşları nihayet mertebede müziiyaka ve noksan ve es'ar-ı memleket' bilkülliye kaht ve büsran kabul etmeğe yüz tutub sene-i atlde de bundan
dahi ifrat olmakdan ihtiyar olunub hiç vechile def'ine çare ve derman ve ref'ine
mecaı ve aman bulunmayub bll!hare ayan-ı memleket iltimaslarıyla .diyAr-ı
Isfahan'dan sığırcık suyu getürtmek tedarik olunub bu meraının h~_ınilü içün
diyar-ı Acem'e işbu nakilan-ı varaka-ı (yırtık) Hayreddin ve Mehmed nam
kirnesneler irsal olundular...>> (M~S 1, 76).

da

değil
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Hacı

Ahmed ve Ali Bey dört nefer yoldaşlar on dört kadılığa on
suyu112 getürdüler. FI 23 Cemaziye'l-evvel sene 963.
Sığırcık gelmedi. İki yıl kaht oldu.

dört

sığırcık

T ARİH

Sene 964 Cemaziye'l-ahirinin evasıtında saadetlü Sultan Selim Han tale bekahu hazretleri nihal-i bağ-ı cennet Sultan Murad
Efendi hazretlerin sünnet etmek içün yirmi gün· düğün eyleyüb
arıls-ı mübarek olub cemiyet-i uzma ve dernek-i şehir oldu. Der
mahrtlsa-i Manisa. 964.
TARİ H

Mevt-i Haseki Sultan. FI 26 Cemaziye'l-ahir sene 965m .
TAR İH

belki berdü'l-acuzdan 11 ~ mukaddem kat'a
yağmur yağmayub Nisana değin asümandan zemine bir katre akmayub tamam kuraklık olub yer yüzünde nebatat olmadı.
Sene 966

ıvr..artından

Badehu zemin üstünde ifratla

yağdı.

TARİH

Saadetlü Sultan Selim Han tale bekahu hazretleri saadetle
Manisa'dan Karaman'a müteveccih oldu. Fi 14 Muharrem sene
966115•
112 Ya da çekir ge suyu; Çeltirge öldüren kuşları, çekirgelerin bulunduğu
yere toplamak amacıyla bir kap içinde o yere götürülen ve kuşların onun arkasına düşeceklerine inanılan belli bir su (Tara.ma Sözlüğü, II, 849).
113 Hurrem Sultan (Bk. Çağatay ULUÇAY, Padişahlarm kadınları, 34-35.
114 Berdill'-açuz; Koca-karı soğuğu (Şemsettin Sami, Kamt'l.s-_ı Tii.rki , İs
tanbul, 1317, 288) .
115 Burada görüldüğü gibi, Şehzade Selim'in Manisa'dan Karaman'a hareket ettiği yazılıdır. Ancak Selim, Karaman'a Manisa'dan değil Bursa'dan hareket etmiştir. Niteldm Selim, yanında Sok-ullu Mehmet Paşa olduğu halde 2
Aralık 1558 (20 Safer 966) tarihinde Bursa 'dan yola çıkmış, büyük sıkıntılar
çekerek 1559 yılı başında Konya'ya varmıştı (Şerafettin TURAN, Şehzade Bayezid vak'a.sı, 81). Burada verilen 14 Muharrem 966 (27 Ekim 1558) tarihi
Selim'in Manisa'dan Bursa'ya gitmek için ayrıldığı tarihi g östermektedir (TURAN, ayn. esr., 28) .
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Badehu Darüssaadesi vilayet-i Karaman'a müteveccih oldu.
FI gurre-i Cemaziye'l-evvel sene 966.
Sultan Bayezid Karaman'dan Konya'ya Sultan Selim Han
üzerine gelüb azim muharebe oldu. Sultan Bayezid sınub münhezim oldu. Cümle hazinesin ve otağın koyub kaçdl. FI 23 Şaban
sene 966m.
TARİH
Hüdavendigar-ı

gazi-i adil Sultan Süleyman b. Selim Han
Siyedbar ve ana tabi kafir kal'alarına gazaya gidüb anda kal'aları
feth edüb fevt oldu. FI şehre-i Safer sene 974m.
Merhum Sultan Süleyman

kırk

sekiz

yıl

saltanat sürdü.

Sultan Selim Han cülus edüb tahta geçüb
sene 974

118

Sekiz
lim Han.

padişah

oldu. Fi

•

yıl

dokuz ay

padişahlık

etdi saltanat sürdü Sultan Se-

TARİH

Mezkfu padişahımız Sultan Selim Han şehzade iken lalası
olan veziri Mustafa Paşa'yı serasker edüb kefere kal'asından Kıb
rız'a gönderdi110 • FI gurre-i Muharrem. Kal'a-i mezkurei paşa-yı
mumaileyh asakir-i Müslime ile feth eyledi. Fı 8 Rebiü'l-ahir rı
yevm-i şenbih fi vaktü'z-zahr sene 978120•

Bu konuda ayrıca bk. ULUÇAY, «Selim-Bayezid mücadelesi», Tarih
3 (18), Yeni Seri, 1961, 374-387.
117 Bk. M. Tayyib GöKB!LGİN, «Kanuni Süleyman'm 1566 Szigetvar
sefer!, sebepleri ve hazırlıklan», Tarih Dergisi, 21 (1966), 1-14.
118 Selim dönemi olayları konusunda toplu bilgi için bk. Şerafettın TURAN, «Selim II», lA, X, 435-441.
119 Bk. Şerafettın TURAN, «Lala Mustafa Paşa hakkmda notlar . ve vesikalar», Beızeteıı, 88 (1958), 551-593.
. ../
120 Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Kıbrıs seteri (1570-1571), An116

Vesikaları,

kara, 1971.
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TARİH

Sultan Murad b. Selim Han cülüs etdi. Fi sene 982 mah-ı Raınazanının dördüncü gün yevmü's-sebtdir. Kuşluk vaktinde ki
Pivan-ı Humayün'a İslambol'dan ulakla çavuş geldi.
20 sene sekiz buçuk ay
Yirmi

yıl

padişah ..._qıdu.

sekiz buçuk ay

padişah

oldu Murad Han.

TARİH

Sultan Mehmed b. Murad Han cülüs etdi. Sene selase ve elf
Cemaziye'l-evvelinin on beşinde düşenbih günü ulak gelüb yatdukdan sonra saadet ile İstanbul'a müteveccih oldu. Dördüncü
gün yevm-i euroada sala vaktinde İstanbul'da tahta cülus etdi.
Sene seıase ve elf.
Sekiz buçuk sene saltanat sürdü Sultan Mehmed Han.
TARİH

Sultan Ahmed b. Mehmed cülus etdi. Fi sene evail-i
sene isna aşere ve elf (1012).

mah-ı

Şaban

EKLER

Manisa

Şer'iyye

Sicili I, 23

Oldur ki yevmi yirmi akça ile civarımızda Ilıca kadısı olan
Mevlana Süleyman'ın halk ile hüsn-i muamelesi olub etrafında
kazaya-yı şer'iyye vaki oldukça asan vechile fasl-ı husunet ve kat-ı
niza edüb haliya hürmet-i padişahi üzre olduğundan gayri Şeh
zade tale bekahu hazretlerinin ekser mesalihin görüb gene civarında ibka olunması lazım ve mühim olmağın kazay-ı Ilıca beş
akça dahi ziyadeye müstehak olub Mevlana-yı mezbürun kendü
kadılığına beş akça dahi terakki ile ibka olunmak ricasına vaki
hal Asitane-i sa'adete arz olundu.
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Manisa

Şeriyye

Sicili I, 39

Mesele-- - - - - Zimmi taifesine haraç takdir olunınalu olsa ne mikdar mala
kadir olan ala ve olmayanlara evsat ve edna derler beyan buyrula.
Eleevab---- - -Fakir-i kasib olana on iki dirhem şer'i iki yüz dirhemden
zaide kadir olandan yirmi dört dirhem, on bin dirhemden zaide
kadir olana kırk sekiz dirhem vermek lazımdır.
Ketebehu Ebussuud El-fakir.
Manisa

Şer'iyye

Sicili I, 48

Fasl fi beytülmal
Bir yerde beytülmal vaki olsa olduğu gibi kadı defterine yabeytülmalciye teslim oluna Eğer varis malfun olub ol varisin memleketde rnekarn malfun olursa rük'a beytülmalciye verilmeye. Belki vasi elinde altı ay mikdan tuta. Eğer vasi gelmez ise
beytülmalciye teslim oluna. Sonra varis gelürse beytülmalciden
ala ve eğer varis haric-i memleketde olub rnekarn malum ·olmaz
ise ol kirnesneye mefkı1d .derler. Bir yıl mikdarı vasi elinde tuta.
Sonra beytülmalciye teslim oluna. Mal-ı gaib ve mal-ı mefkı1d ve
beytülmal ile bile mukataaya verilen terekei mukayyed olandır.
Evinden çıkub sefer eden kişinin terekesi değildir.
zılub

Manisa

Şer'iyye

Sicili I, 67.

Suret-i hüccet-i askeri
Veeh-i tahrir-i sicil oldur ki nahiye-i Yengi'de vaki olan
askeriye içün naib olan filan azı olub işbu hamilü'l-kitab
Mevlana Murad Fakili yerlü kassam nasb olundı. Gerekdir ki nahiye-i mezbureye yerlü kassam olub eskiden ve yeniden vaki olan
mevta-yı askerinin varisleıi kibar olub kısmet taleb ederler ise veyahud veresede sagir ve sagire ve gaib ve gaibe olursa talebe tevakkuf etmeyub variıb metrukat-ı müteveffai hak üzre yazub defter edüb şer'le beyne'l-verese taksim ve tevzi edüb kanun:.i kadim
üzre askeri aid olan resmi kabz ede. Ve vereseden eytam oldukda
eytam hissesinden resm-i kısmet tamam olub kabz ettükden sonumur-ı
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ra içinden humsun kassamiye ve emniye alub maadasın kazasker efendi canibinden eytama tasadduk edüb ve sahiplerine
zabt etdüre. Yaya ve müsellem ve voynuk ve tatar ve canbaz ve
sefer-i hümayuna eşer yörük fevt oldukda ve resm-i kısmetleri
yüz ve yüzden ziyade ola askeridir. Madı1n kadılar görür. Meşihat
ve tevliyet ve nezaret ve hitabet cüz'i ve külli askeridir. Ve bunlardan gayri cihete yevmiyeleri herat-ı vahidede veya müteaddide
de ref' ola askeridir ve cüz'i ve külli cihete mutasarrıf olanların
ve bilcümle taife-i askerinin bikr ve seyyibe kızlarının ve mutak
ve mutakalarının resm-i enk.ihaları ve italmameleri ve kitabetnaıneleri askeridir.
Manisa

Şer'iyye

Sicili I, 70.

Oldur ki nefs-i Mağnisa'da merhfun Şehinşah tabe serahu
validesi camii evkaf zevaidinden yevmi dört akçaya mutasarrıf
olan Yakup bundan akdem fevt olub ve haliya evkaf-ı mezbürenin zevaide müsaadesi ve vüs'ati olub ve süleha ve ehl-i ilmden
Mevlana Sinan pir-i natüvan ve ehl-i iyal ve gayet ile fakirü'l-hal
(ve) mahall-i merhamet ve müstahak-ı inayet kirnesne olmağın
meblağ-ı merkürneden yevmi üç akça sadaka buyrulmak ricasına ...
arz olundu.
Manisa

Şer'iyye

Sicili I, 70 .
Arz-ı Avarız

Dergah-ı alempenahın ve barg&h-ı felek itibarın haki ına
denine arz-ı bende-i bimikdar oldur. ki filan nam gulam-ı sultani yedinden hükm-i şerif-i maruzü'l-ita varid olub hulasa-i
mazmtln-ı meymtlnundan ala ve evsat ve edna itibarınca her haneden elli§er akça avanz cem ve tahsil olunan avarızdan _ sefain-i
amireye tayin ve tahrir olunan kürekçiyanın birer aylık mevacibleri alıkonulub badehu irsal-i ferman-ı münderic bulundukda
emr-i ali mucibince kaza-ı Mağnisa'nın tarafında vaki hanelerinden tetebbu olunuh bin sekiz yüz otuz yedi hane bulunub ber
muceb-i emr-i şerif ellişer akçadan doksan bir bin sekiz yüz elli
bir akça cem ve tahsil olunuh ve haric kazalarda vaki perakende mukataahanelerinden ilam-ı mezbür mübaşeretiyle altı yüz
yirmi hane ki ber muceb-i emr otuz bir bin yüz akça olub cem
ve tahsil olunuh ve kaza-ı Ilıca'nın dahi haneleri tetebbu olunuq
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üç yüz yirmi altı hane bulunub ber muceb-i emr on altı bin üç
yüz yirmi akça cem ve tahsil olunub ve bundan akdem sefer-i
Surhser'de emr olunan yirmi beş akça avanz bakiyyesinden
taife-i mezbfueden perakende olmağın sonradan cem olunub irsal içün emanet mevzuu olan on .üç bin beş yüz yirmi akça ile
cümle yüz elli iki bin yedi yüz yetmiş akça olub mebaliğ-i mestureden kaza-i Mağnisa'dan emr olunan yüz yetmiş altı nefer ve
kaza-ı Ilıca'dan emr olunan yirmi yedi nefer kürekçiyaiı mevaçibleri ber muceb-i emr-i münif yirmi bir bin beş yüz on sekiz akça
edüb mevacib-i mezkfu alıkonulub baki yüz otuz bir bin iki yüz
elli beş akça (gerisi yok).
E. CharriE~re, Negociations de la France dans le Levant, Paris, 1842-1860, II, 287-288.
Meurtre du Prince Mustapha
Lett1·e de M. de Selve a Henri II. Venise, 17 Novembre 1553.

Sire, il y a icy de Constantinople qui portent ou'il estoit la
arrive a la sultane deux capizis pour luy faire entendre coınme
le sixieme du mois d'Octobre, Sultan-Mustafa, fils aisne du GS
estoit venu en Araeli avec fort honorable compagnie et force
feumes pour baiser la main a son pere; lequel l'ayant fait introduire seul et sans espee comme est leur coustuıne, ne luy perınist
de baiser sa main, ains l'aiant appele traistre, lui feict mectre
par aulcuns siens ministres, une corde d'arc au col, laquelle estant par luy rompue, il luy en feict remectre une secunde avec
~yde de plus grand numbre de personnes, estant debout avec le
cymetaire nud· au poing, et le menaçant toujours, tant qıi'il feust
estrangle en sa presence; et apres fit appeller l'escuyer d'escurye
dudit Mustapha, celluy qui portoit sa cornette, et le chef de ses
capizis, eta chacun d'eulx feist trencher la teste; puis commanda
a ung aultre officier dudit Mustafa qu'ils appellent Alla, qu'il
deust envoier le corps qui estoit soubs ung tappiz ensepvelir en
Bursie, ou sont enseveliz les aultres seigneurs de sa qualite, .et fut
crie que tous les janissaires dudit Mustafa qui voudrg_ient demourer a la solde dudit GS., seroient bien receuz et acceptez, et
que ceulx oui n'y voudroient demourer s'en pourroient aller ou
bon leur sembleroit.
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