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ÖZET 

Bu makalede, Hoca Mustafa Şemsi'nin 1175/1761 yılındaki Cezayir'e yapılan İspanyol 
saldınsı ile" ilgili yazdığı Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan risale tra."l.skribe edilmiş ve 
müellifin hayatı hakkında bilgiler verilmiştir. Rlsalede, Cezayir'i ele geçirmenin bütün 
Afrika'yı fethetmek anlamına geldiğini çok iyi bilen İspanya'nın olanca gücüyle saldırdığı 
bir dönemde, Osmanlı Türkleri'nin ve Cezayirillerin direnişi destansı bir şekilde 

anlatılmıştır. Osmanlı ve İspanyol güçleri arasındaki mücadele anlatılırken ayet ve 
hadisiere yer verilmiş olması dikkat çekicidir. Rlsale, süslü bir anlatlm tarzına sahiptir. 
Anahtar Kelimeler: Kuzey Afrika, Hoca Mustafa Şemsi, Osmanlı Türkleri, Cezayir. 

THE RISALE ON SP ANISH ATTACK TO ALGERIA IN 1175 
(KHOJA MUSTAFA SHAMSI) 

ABSTRACT 

In this article, we have transeribed Khoja Mustafa Shamsi's book that he wrote with 
Ottoman Turkish about the Spanish attack to Algiers in 1175/1761, and have given 
information about author's life. In this book, the Ottoman Turks and Algerians' 
resistance are deseribed in the epic way when Spain attacked Algeria. Spain knew very 
well that seizing Algeria meant to conquer of whole Africa. Interestingly, Qur'inic 
verses and hadiths are mentioned to explain tussle between the Ottoman and Spanish 
forces. The book that we have exarnined has a fancyway of expression. 
Keywords: North Africa, Khoja Mustafa Shamsi, Ottaman Turkish, Algeria 

GİRİŞ 

HOCAMUSTAFA ŞEMSi el-İSTANBULİ (1229 /1813'de sağ) 

Cezayir Tersanesi reisi olduğunu öğrendiğimiz Hoca Mustafa Şemsi'nin 
hayatı hakkında pek fazla bir bilgiye sahip değiliz. Çeşme'de Osmanlı 

donanmasının ağır yara alması üzerine, askeri alandaki ıslahatlara hız verilmesi 
amacıyla memur tayin edilen Baran de Tott'un kurdurduğu "hendese odası" 
adıyla açılan ilk dershanenin hacası olarak mühendishane talebderinden Molla 
Mustafa Şemsi bu göreve getirilmiştir. Fransa'dan, genil inşaasına nezaret edip 
yeni teknikleri öğretmesi amacıyla getirilen Baran de Tott'un (ö.1793) yanında 
göreve başlamıştır. Birkaç yıl çalıştıktan sonra kazandığı çeşitli tecrübeleri 
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neticesinde Kalas iskelesinde inşa edilecek ftrkateynin nezaretine memur 
edilmiştir. Daha sonra ise 1229/1813 yılında Antalya bölgesinde kaptanlık ile 
görevlendirilmiştir.ı 

Hoca Mustafa Şemsi'nin hayatı ile ilgili az da olsa önemli bilgileri 
bulabildiğimiz IRCICA tarafindan hazırlanan "Osmanlı Askerlik Uteratürü 
Tarihi" adlı iki ciltlik eserde müellifin ''Barud Hakları Hakkında Türkçe Bir 
ilisille ve Barud Hakları Cedveli" adlı bir eserinden bahsedilmektedir. 
Konumuzu teşkil eden ve İSAM'ın Osmanlıca ilisaleler Veri Tabanında 
bulunan "1175 İspanyolların Cezayir Saldınsı Hakkında ilisale" de aynı 
müellifindir. 

RİSALE VE MUHTEV ASI 

Elimizdeki risale, İSAM Kütüphanesi'nde E 13960 no'lu yazma olarak 
kayıtlıdır. Müellifimiz Hoca Mustafa Şem!)i'nin belirttiğine göre bu risale; Hicı:i 
1189 (1775) yılı, Cemaziye'l Evvel ayının 5. Günü ( 4 Temmuz 1775) Cezayir 
topraklarını ele geçirmek üzere yapılan İspanyol saldınsını ve Osmanlı 
Türkleri'nin müdafaasını anlatmaktadır. Bu sebeple eser, XVIII. yüzyıl 

sonlarındaki İspanyollar ile Osmanlı Türkleri arasındaki Kuzey Afrika'yı ele 
geçirme mücadeleleri için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. 

ilisale İSAM'da Osmanlıca ilisaleler Veri Tabanı içerisinde "1175 
İspanyolların Cezayir Saldınsı Hakkında ilisale" adı altında kayıtlıdır. Hoca 
Mustafa Şemsi'nin bu eseri Hicri 1175 yılındaki İspanyol saldınsı esas alınarak 
kaydedilmiş olsa da metin içerisinde Hicri 1189 senesindeki İspanyol 
saldınsından bahsedilmektedir.2 Görüleceği üzere müellifin bu eseri İSAM 
Osmanlıca ilisaleler Veri Tabanı'na "1189 İspanyolların Cezayir Saldınsı 
Hakkında ilisale" olarak kaydedilmeliydi. 

Transkribe ettiğimiz bu risalenin Osmanlı Türkçesi'yle yazılmış asıl 

metninin sayfa numaralarını çalışmamız içerisinde belirttik. Risale ile ilgili bir 

Ekrneleddin İhsanoğlu-Ramazan Şeşen, Osnıa~ılr Askerlik Uteratiirii Tarihi, c. I, Editiör: 
Ekrneleddin İhsanoğlu, IRCICA, İstanbul 2004, s. 50. Aynca Osmanlı tersanelerindeki ıslahat 
harekerleri ve Hoca Mustafa'nın yerine getirdiği görevlerle ilgili olarak daha geniş bilgi için 
bkz.: Nurcan Yazıcı, "Osmanlı Devleti'nde Tersane-i Amire Mimarlığı ve Mimarlan" Editör: 
Özlem Kumrular, Tiirkler ve Delli!(, İstanbul2007, ss. 381-395. 

2 ~SAM tarafından risaleye isim olarak verilen H. 1175/M. 1761 yılında Cezayir'e herlıangi bir 
Ispanyol saldınsı olmamıştır. Eser içerisinde geçen 5 Cemaziyel Evvel1189/4 Temmuz 1775 
yılında ise tarihi kaynaklar saldından balısetmektedir. Geniş bilgi için bkz.: Aziz Semilı İlter, 
Şinıiili Afrikada Tiirkler, c. II, İstanbul 1937, s. 69 ve Mehmet Akif Erdoğru, ."XVIII. Yüzyıl 
Sonlarında Cezayir'de Türk-İspanyol İlişkileri Bakımından Önemli Bir TürkÇe El Yazması: 
Tarih Al-Mübarek veya Tibr Al-Masbfrk Fi Beyarn Cibad-ı Gaziyan-ı Cezayir ve Al-Mülfrk", 
38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmalan Kongresi), Ankara 2007, ss. 
1279-1286. 
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atıfta bulunulduğunda verilen sayfa numru:ası orijinal metindeki sayfa 
numru:asıdır. Transkribe edilen metin içerisinde verilen rakam, asıl metnin sayfa 
numarasına işaret eder. 

Hoca Mustafa Şemsi'nin İstanbul'da almış olduğu eğitimden dolayı sahip 
olduğu askeri mühendislik bilgisini transkribe ettiğimiz bu risalesinde rahatlıkla 
görebiliriz.3 Müellif, İspanyol donanınası ve onların karşısında büyük bir 
gayretle Cezayir Şehri'ni savunan Osmanlı Türkleri ve yerel kuvvetlerden oluşan 
Cezayir birliklerinin sahip olduğu askeri gücü tüm ayrıntılarıyla risalede ortaya 
koymaktadır. İki ordunun ateşli silahları ve barut gücü özellikle müellif 
tarafından belirtilmektedir.4 

Cezayir hakimiyeti için İspanyol askerleri ile Osmanlı Türkleri ve yerli 
halktan oluşan savunma gücü arasında deniz savaşı ve devamındaki kara savaşı 
ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Harraş Nehri'nin denize döküldüğü yer olan, Cezayir 
Şehri'ne çok yakın bir kumsala çıkarma yapan İspanyol donanınası burada 
tutunmaya çalışmıştır.S. Cezayir dayısı6 Mehmed'in7 savunma tedbirleri sayesinde 
kı~da tucurunası İspanyollar için son derece zor olmuştur.8 

Risale belli bölümlere ayrılmış değildir. Buna rağmen biz metni 3 bölüm 
halinde inceleyebiliriz. Kırk iki sayfalık metnin giriş bölümü olarak da 
nitelendirebileceğimiz ilk dört sayfasında İspanyol donanmasının savaş gücü ve 
Mehmed dayının, tersane kethüdası Seyyid Hasan'ın9 savunma tedbirleri yer 
almaktadır. Gelişme bölümü olan otuz üçüncü sayfaya kadar olan kısımda (5-
32) ise iki ordu arasındaki mücadele, İspanyolların kıyıya çıkarma yapması 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.ıo Sonuç bölümü olarak da 

3 Bkz. Risale, s. 2, 5, 20, 28. 

4 Bkz. Risale, s. 2. 

5 Bkz. Risale, s. 4. 

6 Dayı, Osmanlı döneminde 1671-1830 yıllan arasında çoğunlukla askeri komutanlar arasından 
seçilerek göreve getirilen Cezayir Eyaleti, Trablusgarp Eyaleri ve Tunus Eyaleri yöneticilerinin 
unvanıdır. Daba geniş bilgi için bkz. Mehmet Maksudoğlu, ''Dayı", DİA, c. IX, İstanbul1994, 
ss. 59-60. 

7 Cezayir dayılanndan olup uzun süre (1766-1791) görevde bulunmuştur. Tedbirli ve disiplinli 
olmasıyla tanınan bu dayı İspanyol saldırılannın hertaraf edilip 1785 yılında İspanyollan ağır 
şartlarla barış yapmaya mecbur bırakmıştır. Daba geniş bilgi için bkz.: İlter, age, s. 53. 

8 Bkz. Risale, s. 36. 

9 Osmanlı Devleti'nde denizcilik ve donanınayla ilgili ilk eğitim kurumu olma özelliği gösteren 
"hendeseh:ine"nin ilk hocasıdır. Daba geniş bilgi için bkz.: Nurcan Yazıcı, "Osmanlı 

Devleti'nde Tersane-i Amire Mimarlığı ve Mimarlan" Editör: Özlem Kunırular, Tiirkler ve 
Dmi!{, İstanbııl2007, ss. 381-395. 

10 İspanyol askerleriyle yapılan çerin mücadele anlatılırken Kur'an-i Kerim ayetlerinden 
yararlanılmıştır. Risale, s. 7 (Bakara Sfu:esi, 2/89) , Risale, s. 9 (Bakara Sfu:esi, 2/286), Risale, s. 
13 (Bakara Sfu:esi 2/269), Risale, s. 22 (Lokman Sfu:esi, 31/22), Risafe, s. 24 (Saff Sfu:esi 
61/13), risale s. 33 (Mülk Sfu:esi 67 /1). 
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değerlendirebileceğimiz son on sayfada (33-42) başanlı bir savunma sonucunda 
İspanyol donanmasının çıkarma yapttğı sahile tutunarnayıp gerniletle kaçmalan 
ve arkalannda bırakttklan yüklü miktarda mübimmat ve silahlardan 
bahsedilrniştir.11 Bir de bu bölüm içerisinde Cezayir dayısı Mehmed'in 
İspanyollara karşı zafer kazanan ordusunu teşvik için para dağıtmasının 
belirtilmiş olması dikkat çekicidir. 

Metin içerisinde ismi geçenlerden biri de Konstantin beyi Salih'tir.12 Silih, 
Cezayir Şehri'nin hemen doğusunda bulunan Harraş Nehri'nin denize 
döküldüğü kumsala ordusuyla birlikte gelerek, İspanyollarla çetin bir 
mücadeleye girişmiştir. Aslen İzmirli olan Salih, yeniçeri olup Konstantin'e gidip 
kısa sürede önemli görevlere yükselmiştir.ı3 

Müellif sıklıkla Cezayir'deki Osmanlı askeri gücünü Türklerle birlikte yerli 
Araplann ve kabailin14 oluşturduğunu belirtmektedir. Kanaatirnizce bu durum 
bölgedeki Türk nüfusunun XVIII. yüzyılın sonlanna doğru hızla azalmasıyla 
ilgilidir. XVII. yüzyıldaki devlet politikasıyla Anadolu'dan gelen sürekli göç ile 
birlikte artan Türk nüfusu, bir yüzyıl sonra çok azalmışttr. Ganimet gelirlerinin 
azalması ve bölgeye gidenlere uygulanan imtiyazıann kaldırılması, Cezayir'deki 
Türk nüfusunu hızla azaltmıştlr. Ordu, kendisi için gerekli askeri gücü toplumun 
her kesiminden sağlamaya çalışıyordu. ıs 

Dikkatimizi çeken bir husus da, müelli:fin İspanyol donanmasının ve 
Osmanlı ordusunun ateş gücünden söz ederken ayrıntılara çok dikkat 
etrrıesidir. 16 Barut ile ilgili çok teknik bilgilere yer verirken17, ateşleneo düşman 
toplarını, çıkan alev ve dumanı yedi başlı ejderhaya benzetmesi son derece 
ilginçtir. 

Hoca Mustafa, Cezayir dayısı Mehmed'in İspanyollara karşı kahramanca 
mücadele eden askerlere bolca ilisanda bulunup aniann gayretlerini 
artttrmasından bahsetrrıektedir)S Komutanlannın gayrete getirdiği Osmanlı 
ordusunun, tekbirler ve salavatlarla19 düşmana saldırmasından ve düşman 

11 Bkz. Risale, s. 36, 38. 

12 Bkz. Risale, s. 5. 

13 Daha geniş bilgi için bkz.: İlter, age, s. 69. 

14 ~erberi kabilelerine verilen isimdir. Daha geniş bilgi için bkz.: Fuad Canın, Cezqyir'de Tiirkler, 
Istanbul 1962, s. 6. 

15 İlter, age, ss. 53-65. 

16 Bkz. Risale, s. 16 

17 Bkz. Risale, s. 5. 

18 Bkz. Risale, s. 29. 

19 Bkz. Risale, s. 17, 18. 
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cesetlerinin çekirge sürüleri gibi her yeri kapladığından söz edilmesi savaşın 
vehfu:neti.ni göstermektedir.20 

SONUÇ 

Risale, temelde İspanyol askerlerince kuşatılan Cezayir Şehri'nin Osmanlı 
askerlerince savunulmasını konu almaktadır. Bu özelliğinden dolayı Kuzey 
Mrikka'daki Osmanlı-İspanyol mücadelesi anlayabilmek açısından önemli bir 
kaynak niteliğindedir. 

Eserin müellifi, Hoca Mustafa Şemsi bizzat bu savaşlara kat:ılnuşt:ır. Sahip 
olduğu askeri mühendislik bilgilerini savaş sahnelerini tasvir ederken açıkça 
görebilmekteyiz. Osmanlı ve İspanyol askerleri arasındaki çetin mücadeleleri 
anlatırken teknik terimleri kullandığı gibi, sabn ve zaferi müjdeleyen ayetleri, 
müslüman askerlerin tekbirlerini Peygamberimize getirdikleri salavat-l şerueleri 
de aktararak hoş bir manevi hava oluşturmuştur. 

İslam dininin Cihad ruhu özellikle belirtilmiştir. Hemen belirtelim ki 
yaz,arın ifadelerinde de görüldüğü gibi Osmanlı Türkleri arasında Cezayir 
topraklan ve Cihad aynı anlama gelmekteydi. Anadolu'dan yiğitler bu topraklara 
küfEara karşı cihad yapmak için gelmekteydiler. Böyle olduğu için müellif 
''Daru'l-Cihad Cezayir" ifadesi ile bu bölgeden bahsetmiştir. 

Gerçekte müellifin amacı Osmanlı padişahı I. Abdülhamit(177 4-1789)'in 
dikkatini Cezayir'e ve burada İspanyollara karşı verilen mücadeleye çekmektir. 
Özellilde Anadolu'dan gelecek her türlü yardım buradaki Osmanlı ordusu için 
önemliydi. 

Eserde XVIII. yüzyıl sonlarında bölgedeki idari yapı hakkında bilgi 
bulunduğu gibi, Konstantin gibi çevredeki önemli bir idari merkez ve onun 
yöneticisi hakkında da bilgiler ihtiva etmektedir. 

20 Bkz. Risale, s. 23. 



30 ______________________________________ AhmetGEDİK 

RiSAL:ENiN TRANSKRİPSİYONLU METNi 

Bismi'llıllıi'r-rahmaru'r-rahim 

1/Elhanıdü lillıllıi Rabbi'l-'aJ.emin ve's-salatü ve's-selamü 'ala seyyidina 
Muhammedin ve 'aJ.ihl ve sahbihl ve sellim teslima. Küffar-ı haksan 
hazelehümullah İspanyol ile dam'I-cihad ve mu'ammerehüllahü Sultan 
Cezayir'de olan halruuş ve cenk ve cidilin keyfiyet-i hilin min evveli ila ahir 
ifade olunsa gerektir. V e ayine taravet pertevi 'ruem-nümay-ı ruşen kılup cihana 
münteşir olup sem'i gılş eyleyen mü'minin ve mü'minat cam'I-cihad ve mesken-i 
evliya ve's-saıibin Sultan Cezayir'e evkat-ı fuılzelerinde du'ay-ı hayırlanndan 

ba'id ve feramuş buyurmaları ve du'ay-ı hayır ile yad eyleyenlerin Hakk-ı zü'l
CelaJ. dü-cihanda miravat-ı hayırlarını hasıl eyleye, amin bi-hurmeti seyyidi'l
enbiyru ve'l-murselin. 

İşbu bin yüz seksen dokuz senesipde malı-ı cumade'l-illanm gurresinde 
küffar-ı haksar-ı bedbaht şUın İspanyol la'in fikr-i şeyatin ile ol hadden 
tekebbürlük geldi kim 'akl-ı menhusuna tabi' olup ve mağnlr-ı sıfat-ı iblis 
'aleyhi'l-la'ne kemru-i terfi bulup öyle tefekk-ür eyledi ki ben bu 'ruem-i nümada 
bir İspanyol kralı olanı, Cezayir benim mukabelemde bir misl-i namus-ı sağırdir 
ve benim pençe-i şikarımdır ki keyfe hargılş ve hem ben Hind ve maderin 
padişahı ve sıllıibü'l 2/'askeri ilde-ı kadim olanı Cezayir bir palanga olup benim 
dest-i kahranıanımdan ne gline necat ve tahlls-i can bulsa gerektir. Ve benim 
heybet-i nfunımdan huceste eylemeylib leb-i deryaya mukarrab olan 
vilayetlerime gelub mru ü emvalleri yağma ve garet idüp ve nice Hıristiyanlan 
esir idüp bela-yı girdaba giriftfu: iderler deyüb hıl'at-ı tekebbür-i merdudu lebsin 
idüp terviye-i Resillullah Sallallahü Te'aJ.a 'aleyhi ve sellem dam'I-cihad ve 
makam-ı evliyili ve's-saıibin Cezayir'i ol la'in kaltaban kenduye 'azim-i ni'met ve 
ganimet bildi. Ve lakin 'akl-ı murdan irmedi ki tekebbürlük iliallah zü'l-celali 
celle şanübu ve 'amme nevruübu ve la ilahe gayruhu hazretlerinedir, tekebbürlük 
Hüdaya yaraşur, sen nesl-i ademidensin, vücudun anla ey insan bir katte 
menidensin, bu mes'eleyi fehm itmeylib tekebbür-i şeyatin ile kendüyi hanstan-ı 
belaya giriftar ideceğin asla sandilka-i fikrinde bulmaylib 'akl-ı şeyatıniyyesi 

galebe idub dedi ki; Cezayir bir zelır-i efi teravvuhu olursa ben aru ateş-i 
tiryak:ım ile mest-i la-ya'kıl idub lane-i meskenlerin harab ve zemine yeksan ve 
kendillerin bela-yı dam-ı girdaba giriftar idub sağirve kebir cümle esir ve bend-i 
zencir eylemek emr-i mukarrardır deyüb kemru-i tekebbürlük eyledi. V e lakin ol 
mağrılr la'in bu mes'eleyi 'akl-ı murdanna getirmeylib gafil o19ı. Bu felek-i 
gaddar nice serkeşanlann ve nice tekebbürlerin dıraht-ı vücudlarin zemine zir 
eylemiştir ve nice lu'ab-ı farisi meydanlan rahşan-ı sercinden çevkan-ı çengrue 
takllb sezenglin eylemişdir. Ol küffar-ı haksar bu fikirlecin cüinıesin kalb-i 
murdanndan istihrac idüp kemru-i mertebe var kuvvetin pazuy-ı nekbetine 
getürllb dört yüz elli sefayin mefrılka ile ve 'akla mukarrab olmayan mühimmat 
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ile Engürfıs keferesi dahi şili-ı şehan halife-i zemin nasarahulliliu eyyedehu 
hazretleri ile mu'areke bu misillü mühimmat tedarikiyle meydan-ı mu'arekeye pa 
sürmüştür. Yüz yetmiş 'aduv müdafi-'i 3/humbara misali derı1nunda sağir 
humbara remyi eyler yüz otuz 'adedi descine sarub üzere altışar vukıyye gülle 
remy eyler göre el-müdafi' altı yüz bin humbara otuz bin ve kırtas el-müdafi' 
dört yüz bin ve fişenk-i zabitan üç milyon her milyonu on kerre yüz bin ve 
humbara ve sair mühimmat Ia-yu'ad yüz seksen çift ester, yetmiş çifti bunlar top 
çekmek içı1n iki bin altı puş-i pür-ateş sipahi ve sekiz yüz yirmi topçu bin sekiz 
yüz guzatadır ki humbarai dest-i endahte ider. Ve kırk bin savleclt ki 'asakir-i 
menhuse-i cengaverleri hazelehümulliliü bu müzevvirlerin cümlesi karada 
vilayet ile tard eylemek içı1n amade-piraste olunmuştur. Kırk yedi sefayin kılh-ı 
billend-i eserdir. Y ekbir sefayinin derı1nunda sekiz yüz elli küffar ol küffar-ı 
haksar donanma-yı menhusasın bu uslub-i minval üzere arasta eyleyı1b 'asakir-i 
murdarların derlin-ı sefayinlerine ahz idüp vakte muntazır oldular. Ol küffar-ı 
la'inin donanma-yı mağrılku bu hey'et ile arasta ve pirasta olup daru'l-cihad 
Cezayir'e gelmesi muhakkak ızhar oldukda görelim ki ayine-i devran ne sılret 
gösterir, takdire muvafik vire her umı1ru yezdan, dillerde mezkı1r cebel-i entar 
narh belde İngilizden seyr-i sür'at ile daru'l-cihad Cezayir'e Hazret-i Mehmed 
Paşa ve damelliliü 'ömrahu ve devletebu hazrederine kağıdlar gelub hakikat hal
i kemal-i mertebe donanma-yı mağrılk İspanyolla'analliliü 'ale'l-müşrikln beyan 
u 'ayan etmişler bu keyfiyet hal-i ma'lı1m oldukda şehinşili-ı rı1-yi zemin 
halledalliliü hilafetebu ila yevmi'l-kıyam hazretlerinin nazargahı olan düstı1r-ı 
mükerrem ve nizam-ı memleket, umı1r-ı 'ıyad-ı müslimin ve 'akl ile ma'rı1f 
delail-i feraset 'ıyadat ile mevcud 4/Mehmed Paşa sahib-i tedbir ve damelliliü 
devletebu ve's-sa'adetü ila yevmi'l-kıyam. Hak Te'ala bir kuluna kılınca efser-i 
'izzet, çaker olur kapusunda ana her daim devlet, bir kimseye devlet-i sa'adet 
ezeli yar ola, kifayet idi rı1z-u şeb mededkar ola, lazımdır ki ol kirnesne ki fikr-i 
tedbir zi kıyınet ve enva-'ı menfa'at ile mu'ammer ola ve re'y-i memleket ve 
ıslili-ı ümmet-i Muhammed ola, 'inayet ve nusret-i Hüda ana daim mu'in olub 
düşman-ı bed-i fa'alleri üzerine küllü hal zafer olması mukarrardır. Ümılrln-i 
Hakk'a tevekkül eyleyen oldı selim, 'avn ider ana bila-şek kıldir-i hayy-ı halim, ve 
meşhı1r meseldir: Menfa'atü'r-re'yü tedbir faide-i şeca'atten kesirdir; er-re'yü 
kable şeca'atü'ş-şece'an; zira ki merd ü barizi çend ki şeci'u bahadır ola. 
Meydan-ı mukatelede sekiz ya on ya yirmi, ya otuz ve hamsin veya mie şahıs ile 
mukabeleye kıldir ola. Bundan keslrine clkat olması mübalağa idügi ziliirdir. 
Amma sahib-i tedbir bir fikr-i isabet-pezir ile nke iklim ve mülk-i 'azlmi zabt u 
teşhir ider ve bir re'y-i temasiyle nke leşker-giraru perişan ve nke kı1şı1r-ı 

ahadat-l viran ve hak-ile yeksan ider, küffar-ı haksfu:ın donanma-yı menhusları 
içı1n Hazret-i Mehmed Paşa meddalliliü 'ömrahu, Hak Te'ala virmesün mihr-i 
cemaline küsı1n, tuğyan-ı a'daya oldur şerefi berk-i süyı1f. Sandı1ka-i fikirleri 
mecmu'ası feth idub feteva-yı tedbir 'ala külli hal, levazım-ı harbe emr-i 
uslupları öyle cari oldu ki vilayet-i celilenin camb-i erba'asında oları gazi burc ü 
bfu:Uları kemal-i kudret ile nizam-ı kaide üzere ta'ınlr ve takayyüd idüp vilayet 
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topçubaşısı işgüzar olmakla emr-i ceill muktezasınca yed-i tasarrufunda olan 
burclara işgüzar topçular ta'yin ve mu'in eylediler ve her bir çılkere 'ale'r-rifa' 
kadarınca 'asaıcir zafer-i nusret ta'yin olunuh reft-i ser-peykeri 5/ ejder mukabili 
a'da ve sedd-i düşman oldular, ve tersane kethüdası sa'adetlü mekremetlü Seyyid 
Hasan ve sahib-i şeca'at gayret-i din-i İslam-ı kemterlıı bend-i meyan idüp ol 
mübarek huceste-kadeın ol rılşen ve ehl-i kereın-i zarif ınuktezasınca yed-i 
tasarrufunda olan sedd-i düşınan ve ülfet sırr-ı sılhan-ı ınanendi çar-kılşe liman 
burçların keınru-i nefiziyle ta'ı:nir ve nizam-ı tamam-ile kar-güzar adamlar ve 
topçular ve deryıl kapudılnları ve derya adamları ile ta'ı:nir olunuh ve üç bin 
'asakir-i İslam ile ta'ı:nir olundu. 'Alıl kaderi't-tafe rıly-i dalık ile cümlesine 
ınu'amele olunuh 'asılkir-i zaferi'l-ınılcılhidlıı seıni'na ve ata'na dediler. Derıln-ı 
burçlarda olan 'asakir nusret-i şi'ar-ı fitılneleri dılşende dostları ateş-zende olub 
seb'atü'r-rüıls su'ban gibi dem çekerler idi. Alliliü yansuruhüm diliınan-ı ceillede 
beste-sefine huınbara ve bir sefille-i nan müheyya olundu. V e cümle İslam 
decliler. Hudıldır nere ınu'in, cenk ideriz' ınezdiıniz hı1r-ı 'in, ba'dehıl ol rütbe-i 
veli Hazret-i Mehıned Paşa devamalliliü 'ömrahıl ve eyyamuhıl şarkan ve 
garben serir-i sür'at ınenziller ve beğlere emr-i şerifleri irsru olunuh beğler ve 
'asılkir zaferalliliü yensuruhüm deyılb emr-i şerife seın'an vet'an deyılb cümle 
'asılkir-i zaferu'l-ınücılhidlıı ve beğler dediler, canıınıza gida itdi bu n.l'ıneti zü'l
celru, cihad ile sebilullili kalbimiz ferhundekru, ve ı:nir-i mükriın Sıllih Beğ 

te'accel-i itıl'at emr-i seyr-i sür'atle Kostantine'den orduy-ı ınansı1resin göç idüp 
dam'I-cihad ve makam-ı evliyıl Cezayir'e gelılb ve orduy-ı ınansı1resin nehr-i 
harraş nam ınevzı'a nüzıll eylediği Cezayir'in sülılkudur Cezayir'e iki sa'at 
mesafedir ve ı:nir-i ınükerreın Tatra beği ol dahi kezıllik orduy-ı mansı1resin 
nehr-i huınus nam mevzı'a nüzıll eyledi: Vili-'i diliili Teınnetiyos Cezayir'e üç 
saat ınesafedir. 6/Ve halife Beğ el-ğarbu 'ayni'r-ribat nam ınevzı'a nüzıll eyledi, 
Cezayir'e nısf-ı sa'at mesafedir, Cezayir'in kıblesidir ve ı:nir-i hı1r-i mükriın 

orduy-ı ınansı1resin bab-ı ölılt nam-ı ınevzı'a ki cebel-i yüzyer teb'a tahtına 
nüzıll eyledi. Mir-i miran paşay-ı 'alişan hazretlerinin kethüday-ı ınekremetleri 
tıll-i 'ömruhüm orduy-ı mansı1relerin Haşına nam ınevzı'a nüzıll eyledi, Alliliü 
yansuruhılm Cezayir'in kıblesidir bir sa'atlik mesafedir, ve ağay-ı ınılkerreın, 
Alliliıl zide nusretehüm. Orduy-ı ınansı1resin Hılnes nam mevzı'a nüzıll eyledi, 
ınezkı1r altı orduy-ı mansı1reler 'asılkir-i zafer-i nusret ile ta'ı:nir olub serdengeçdi 
ağaları ve daü'l-kılıç ağaları sancakdarları ve 'asılkir-i nusret-şi'anyla mukteza-yı 
emri mılcibince ta'yin ve mu'ayyen olunuh herkes olduğu makılının iktiza-yı 
haline göre hizmetlerine muklın olunuh yerli yerine vaz' olunuh mukteza-yı 
tardi ve levazıın-ı harbi yerine getürub tedbirlerinde bir kılsı1r -koınayub 
cihandarlığın hil'atın lebs idüp ve 'akl u hikınette Hak celle ve 'ale'ş-şana 'arrınıe 
nevılle hazretleri tevfiz-i refik idüp hazine fikrinde bir şeyi noksan görıneyüb 
her uını1r-ı levazlınesin keınru-i ınertebe ile ınüheyya ve ara-beste kılmıştır. El
haındü lillılhi hamden kesiran 'ala 'aklihl, bu ınisillü vezir-i zişan 'akl u der
ıneyan fikr-i zi-kıymet ve tedbir-i bi-nazir her mader doğurınaınıştır. Ve subh-ı 
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sa'adeti iifiik-ı kerametten cülıl' eylemiştir. Bareke 'ömrahıl, keramet gölgesin 
saldı zeı:nlne, iren rahat aldı sayesine, ordu-yı mansılrelerin ve burc u biirılların 
ve 'asakir-i zaferi'l-müciihidin sellemehümulliihü heft-i ser-su'ban misili delil ve 
nehar-ı küffar-ı bedkilrıo donanmay-ı muğnkalarına muntazır olub ceviinib-i 
erba'aya rev tutub dem çekerlerdi. Ve cümle 'asakir-i İslam 'Arab u 'uryan 
dediler ki üstad-ı kilrhane-i kadim her ahadin kapay-ı bekasın 7/ tarz-ı 'ademle 
muttarız etmiştir. Mi'mar-ı ma'mılre-i cihan-ı mevcıldun bünyad ve esas-ı fena 
üzerine bina örmüşdür ve bu fenanın 'işından bize şehitlik hil'at-i cennettir 
deyılb Ya Rabbena bu gazay-ı ekberin haseniltına cümlemize müyesser eyle, ve 
menzil-i şübedaya eriştir, ni'metini müyesser eyle ve cennetü'l-me'viilara 
derecemizi 'ili eyle dest-i kılşiide-i dergiih-ı 'izzet olub küffar-ı bed-karın rabne
dicleleri müterakkib olub Hak celle ve 'ala Hazrederine hamd ü sena eylediler. 
Ol küffar-ı hiik-siirın donanmay-ı mağnlkaları hangi sa'at-i meymılnede gelir ki 
ol dem-i la'lini şürb idılb kalb-i 'atşiinımız teskin olsa gerektir, ve a'day-ı 

düşmandan intikfun alsak gerektir dirler idi, ve kemer kasd-ı küffan meyan 
canlarına şöyle bend itmişlerdir ki dilire-i şefkat ve merhametten bizar merhale 
taşra gitmişlerdir. La'netulliihl 'ale'l-kiifirin. Ol küffar-ı la'in hangi evkat-ı 

hu~estede pençe-i minkarımıza giriftar olub bi-'avnilliihi Te'iila tekebbürlüğün 
ve tuğyanlığın şikest ve muzmahil idevüz ve cümle 'asakir-i İslam nusretin 
dicleleri riih-ı küffara müterakkib iken ol mela'ini hazelehümulliihü hiiksiirın 

mübeyya olan donanma-yı mağrllkasına bilad-ı menhılsaları limanından 

lengerlerin kal'u ref idüp badyilnların kılşad idüp düvel-i şılr-ı 'iilem bed-baht 
şılm-ı 'azirnet diiru'l-cihad ve makam-ı evliyil ve's-siilihine kasd-ı hizb idüp 
cumade'l-'ılliinın gurresinde yevmıll-harnis ve şehr-i Cezayirenin on sekizinci 
günü bir heybet-i hill ile geldi ki deryilnın yüzü ol hiile müncer oldu ki gılya bir 
salırada remed-i gılz fend-i 'azirn iliata pay-ı tahtta rıly-ı zeı:nlnden eser zuhılr 
eylemeye, deryilnın üzerinde ol donanmay-ı mağrılk küffardan veeh-i deryil 
görünmez oldu, o küffar-ı hiik-siirın 8/böyle tekebbürlük ve enva-'ı heybet ile 
kendıly-i kahraman-ı cihan bilürsin ve benim kahramiinıma kılhulbılrz tilkat ve 
meciilde 'ıkiz ola deyılb geldiği diiru'l-cihad ve lütce-i mediirul-kutb Cezayirin 
millbelesine ki Tementus dahil-i körfezine mukabele-i vilayete altı milla-havfe 
ve bi-perva 'arza-i Cezayir'e lenger-endaz olılb ejder bülend-i sefayin-i 
mağnlkaların bir dilire-i hivel çevirip baki sefiiyin mihmanlarını evsatına ahz 
idüp riiket eyledi, ol küffar-ı mela'in bunu fehm eylemedi ki 'ömr-i tohumun 
heba-i fenaya gars eylemiştir. Sahlfe-i hikmet üzere kalem-i kudret ne yazmıştır, 
anı fehm eylemedi bu fikirden hili oldular bir kimse bir emre şürıl' kıla gerektir 
ki medhalin bildılgi gibi mahrecin keziilik bile ve her mühimmenin ağazında 
enciirnına nazar idüp mikdar-ı zarar ve nefin mi'yar-ı fikre itibar ile temyiz kıla 
ta kim renc-i beyhılde çekmeye ve tarlk-i teşebüsılnde ahir-i nedamet tulıl' 

etmeye. Ve bir de budur ki kirnin ki mürğ-ı hlrnmet ve sılrh-i a'mili ta'am ve 
kuvvettir. Zümre-i behiiyimden mahsılb ve ma'dılddur. Görmez misin ki cayi 
bir para istihvatla kan1 olub bir lokma nan ile şid olur, amma şir-i 'ili hernt-i 
berhılkılşı şikiir itmişken infak-ı bir sad-ı şikar-ı kebir görse yedincieki şikiirın 
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şükrün bilmeyU.b feragat idüp gayri sayda kasd-ı tama'-ı ham ile kendılyi d:1ın-ı 
girdaba girifulr idüp sayyad elinde helılk eyler, ol küffar-ı haksılrın fikr-i 
şeyatinlarına bu ka'de-i kacliınlerden bir şey zuhılr eylemedi ki 'arza-i daru'l
cihad Cezayir'e h:1ın-ı tama' eyledik. Şayed ki taına'ıınız mukabdesinde şikaf-ı 
'arzu'l-Cezayir'de vücıld-ı ınurdarlara kalır ını, yoksa sel:1ınet bulur mu, bu 
fikirlerden bu'd oldular, ve taraf-ı İslamiyede orduy-ı ınansılrelerde ve vilayet 
burcu ve barıllarında ve cevab-ı 9/erba'ada ve tophanelerde hazır ve ınüheyya 
olan 'asakir-i nusret-şi'ar küffar-ı haksan gördüklerinde la-yu'ad kurslar eylediler 
ki 'id-i ekber olmuştur. Hak sübhanehıl ve Te'ala hazrederine haındü sena ve 
şükür eylediler. Ve cümle-i ümmet-i Muhammed bu ayet-i keriıneyi kıraat 

eylediler, va'ffı. 'anna vağfirlena verharuna ente mevlana fensurna 'ale'l-kavıni'l
kafirin, ve dediler ki ol küffar-ı ınela'inin ve düşınan-ı dinin 'asakir-i murdarları 
hazelehüınullahü hangi vakit taşra ihrac olur ki fi sebilillah-i Te'ala cenge 
mukabil olu b bad-ı süyU.fla balır-ı demi harekete getürüb tılfana ınüstağrak idüp 
intik:1ın ahz idevüz. İnşaallahıl Te'ala ve 'avnullahi Te'ala dirler idi, el-hasıl ol 
küffar-ı haksar hazelehılınılllah bu hal üzere daru'l-cihad ve ınak:1ın-ı evliya-i 
Cezayir'in mukabdesinde ıneks ü ar:1ın eyledi, ol ında'inler 'aynı gayret ile 
cevarub-i erba'aya nazar idüp mizaruyla kıyas iderdi, ve mahalle-i ınansılrlarda ve 
burc u barıllarda ınevcıld olan 'asakir-i İslami deryay-ı ınuhlt gibi ınevc ve 
teınevvılc eylediğin ve tophanelerde topçuyan ve 'asakir-i İslarrua ta'ınir 
gördükde küffar-ı ınüşrilce-i bedbilit-kar ıneş'ılın ınela'inin fikr-i murdarları 
lücce-i endişeye gark olub kendıllerin nihayet ve end.m-ı hilleri yine ınüncir 
olsa gerektir. Bir 'aziın belayı haristana uğradılclarını fehın eylediklerinde ol 
küffar-ı haksar öyle tefekkür eyledi ki o kimse ki kendi kuvvetine i'tiınad idüp 
bi-pak ve bi-perva ola, la-cereın bu makılle kirnesne kend ü kendılye cibi' 
olanları ınehınalığa ilka idüp tehevvılr ana sebeb-i helılk ola deyU.b hırınen-i 

hayatlarından na-ümid olub şu'le-i tuğyan tekebbür-i ınenhılselet:i itfa olub 
ınütehayyır kaldılar ve fikr ü endişe-i fasideleri bu mertebeye yetişti ki bizim 
cümlemiz dehan-ı tuğyan-ı efi ve yılanı 10/ sinbayı kendi yapımız ile dahil olduk 
ve erlik oldur ki kendimizi şitay-ı şirnşirden selıl-i hal ile yol bulavuz dedi. Eğer 
taşradaki cengaverleriınizi ve okçularıınızı ve ceneral ve kumandan ceneralirniz 
sefine-i sineleri bad-ı süyU.f tılfaruyle lücce-i hılna gark ve helılk olmaları emr-i 
ınukarrerdir, dediler amma el-'aru eşeddü minen-nar deyub kalb-i murdarları 
hızane uğrayub kadide döndıl, ve titrerneğe başladı, ınerre zide havfühılın bu 
hali bu ıninval üzere ınüşahede kıldılar. ilişte-i ümidleri kat' oldu, ve lakin elden 
gelir bir şey yoktur. Hemen kralırnızın emrine tabi' olub emr-i kral ınılcibince 
hareket eylemek gerektir. Gayet ile takayyüd itrnek gerek. Tard'-ı vilayet içıln 
:1ınade ve ınüheyya olan toplarıınız ve sair mühimmat ilitlarıınızı istihrac idüp 
ınüstahak olanı yerli yerine vaz' idüp emr-i kralımız ınuktezasınca hareket-i 
merdane idevüz. Belki bu varta-i dılzah-ı beladan tahlls-i can idevüz. Ve bunu 
dediler, tahlls-i can bulavuz çeh necat ya hedın ola şehr-i vücıldlar ya ola bir 
bad, deyub ol küffar-ı haksar-ı d:1ınen-i dermeyan idüp hallerin :1ınade eyleıneğe 
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şünl' idüp ve nice haller arnade ve nice sandallar ki dört yüz elli geminin ikişer 
ve üçer sandalı olur cümle sandallan hazır idüp ve saliann üzerine toplann sait 
roetrls illetleri ki canı minnet roerbılt olunmuş bi-hisab cümle levazırn-ı 
roühimmatın sandallara inzill idılb ve 'asakir-i roenhılselerin nazil idüp hazır ve 
roüheyya eyledi. Curoade'l-ıllfu.un leyle-i 'aşare leyle's-sebti nısfılleylden bed' 
idüp mühimmat ve levazıroın ve 'asakir-i roenhılselerin ve tille-i şeyatinlerin 
cılrole taşraya istihrac idüp roetrlslerin ve çarh-ı feleklerin 11/ metrlslerine vaz' 
idüp firar eylediler. Bin beş yüz roetrls binası eylemek için asitane 'asılkirinden 
gayri roetrlsleri leb-i deryıl olub ve roetrlsler verasında deryada firkateler ateş
şetar sekiz 'aded cümle seng-i ateş şiddetleri İslam üzerine ve bu fukateler sait 
kı1hi bıllend. Sefayinler ta nehr-i harraş nam roahalden ta Haroma nam mahalle 
gelince her tophanenin mukabilinde ikişer kı1hi billend-i sefine ta'yin eyledi ki 
hem doğancılar ile tard ide ve hem orduy-ı roansılreler ile tard ide ve hem 
'asakir-i İslfunın Cezayir'e rıhlet ve Cezayir'den orduy-ı roansılrelere rıhlet 
idecek tarikierin kat' eylemek içıln rou'in olunuh küffar-ı haksar subh-i sadık 
tulıl'una kadar her uroılrın hazır ve roüheyya idılb tulıl-'ı afitılba muntazır 

oldı;ılar. Gelelim taraf-ı İslamdan kethüday-ı roılkerrero hazretleri ve ağay-ı 
roükerrero hazretleri ve roir-i roükerrero beğler 'asakir-i nusret-şi'ar Allahu 
yansuruhılro cılrolesine rı1y-i dalık ile ve 'izzet ile keroill-i tekayyıld ile tenbili 
olundu ki sakınub kılffar-ı roda'ine kendünizi izhar ve aşikar itmeyesiz ki ol 
roüşrik-i lain meydan-ı roıl'rike bi-hali görüb taroa'-ı hılrola fiırsat-ı ganiroettir 
deyılb leb-i deryıl roetrlsler roahrı1kalanndan üç beş yüz hatve mesafe roufarakat 
ola ve meydan kıtali tiğlanna rouvafık vasi' ve hali bulub yürüye. Bu hill üzere 
'asakir-i İslam sehelallahıl şügıllühılro ve hafazallahü 'aleyhlro erorü telyine 
zabitaru yerine getirüb küllü hadd olduklan malıal-i roevzı'lerinde giran oldular. 
Ve dediler ki ol kimse ki eş-şöhretü afetıln haristılnından havf etmeye rouddet-i 
kalb ile de külli rourada vasıl olur. Ta kim. Turse-i şeb-i tar ılrız-ı siroin. 
Nehardan taruroar olub ğurre-i ğarray-ı sabah-ı didar gibi aşikare oldukda ol 
küffar-ı haksılrın dide-i murdarlan 'illem-nüroayı fark eyledikde cevarub-i 
erba'aya 12/keroill-i 'aynı 'ibret ilenazar idüp Haroma dağlannın üzerinde cem' 
olan 'Arab ve ve 'aryam ve cemi' İslılrnı gördükde kalb-i eifelerine hılb-ı Bravn 
dahil olub ecsam-ı rourdarlann ra'şe ve lerzan olub rişte-i belaya uğradıklann 
fehro eylediler ve dediler ki peşte-i kılhde cem' olan 'asakir-i Cezayir bizleri 
çaşnikir-i hanzal süyılf itmelerine şüphemiz olmasın, dediler. Ol küffar-ı 

hılksılrın kibarlan ki şeyatinleri bir yere cem' olub dediler ki bizlere roevzı-'ı 
rouhalifde roeşakkat-ı fuavan ve belay-ı girandan gayn başımıza bir tulıl' 

eyleyecek dav' u fer' yoktur, fevvare-i diclemizden ab-ı nedamet-kesir cari 
olmadan bu teşyil-i belay-ı girdab girılnın def'ine ve bu gailenin ret'ine ateş 
şiddetinden gayri çare ve tahlls-i can ider bu kadar duyub kat'-ı kelam eylediler, 
ol küffar-ı haksar kalb-i havf-i Br'avn ile ve ergutan baroya getürüb berren ve 
balıren bir ateş-i nerorı1du ifşan eyledi ki Allahılmrne Ahfaza's-Sfuni'ıln böyle 
ateşidide-i felek görmuş değildir, ve beni Adero dahi sero' itmerniştir, ki berren 
ve balıren bir kerre de sekiz yüz top imha olunmuştur, ve orduy-ı roansılrelerin 
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üzerlerine deryadan dört sefine ham1re-i belay-ı asumfuıiler endilite idüp 
beyne's-sema ve'l-arz ateş-i sılzama memlıl olmuştur, ve kethüday-ı mükerrem 
hazretlerinin ve ağay-ı mükerrem hazretlerinin otağlarını pare pare eylemiştir, ve 
'asakiri'l-müdh.iclin emr-i uslılb muktezasınca bir şahıs mevzi'lerinden ref-'i sır 
eylemeyub küffar-ı haksatın elide-i menhılselerinden nilian ve hafi oldular. Ol 
küffar-ı mela'ini.'l-müşrikin ve a'day-ı elin-i Muhammed hazelehümülliliıl 

metrislerinden refu sır idüp cevarub-i erba'ayı tecessüs idüp ve meydan-ı 
mu'rikeyi h:ill gördükde girdab-ı hayrette kalub fikr-i murdarma bu geldi kim, 
değildir ızhar ne lazımdır ibaret, ki 'arif olana beselir işaret, deyub 13/tevafuk 
eyledi. Ol küffar-ı mela'ini.n fikrine bu geldi ki bu meydan-ı hengam-ı belada bir 
sadrnet-i tılfana ilga olsak gerektir ki keşci-i vücıldlarımızdan eser kalmasa 
gerektir, dedi. Gelelim ki taraf-ı islama mir-i mükerrem Salih Beğ kethüday-ı 
mükerrem, ağay-ı mükerrem huzılruna gelub adab ve erkan-ı devleti yerine 
getürılb du'a ve temenna idüp kelam eyledi ki, olur hikmetle hasıl her dil, olur 
hikmetle hal her emr-i müşkil, düşman serkeşi meydan-ı kıcilden rücu' eylemez 
illa naz-ı baz-ı şimşitden gayri ile dedi, ve men yü'til-hikmete fekat ıltiye hayran 
kesita, lütf ü 'inayet idik bu babda ta'accül eylemeniz sabr u aram, sibas-ı minnet 
bendenizdir zira hlıır ve müheyya olan cem'iyyet cümle bu mevzi-'i celileye 
gelmiştir. İnşaalliliürrahmanirrahlm 'asakir-i zaferu'l-mücilhiclin sellemelliliü ve 
cümle ile tevekkeltü 'alellili küffar-ı haksar düşman-ı elinin üzerine hücılm idüp 
metris payderin lane-i 'usfılr gibi tar u mar eylemek 'alellilhi Te'ala emr-i 
mukarrardır. Ve bir miktar mekes buyurmanız hayru a'ladır, küllü hayrın olduğu 
ma'lılm-ı sa'adetinizdir, deyub 'azim du'a eyledi, demişlerdir ki, deredt-ı şerefe 
terakki zahmet-i kesit ile olur kethüda-yı ':ili makam ve ağay-ı zişan tılli 

'ömruhüm bu rfuden beri ma'kıll ve alısen gördüler, ve tedbirlerin kava'id-ı sıdk 
u ihlas üzere urdılar 'alellilhi Te'ala bu mela'irılerin 'azab-ı elim ile ve şiddet-i 
süyılfla helakleri emr-i mukartardır didiler. Gelelim ki ol küffar-1 haksar metris 
landerinden keyfe-muş re's-i murdarların ref idüp cevarub-i erba'aya nazar 
eylediklerinde, görülür ki mir-i hılr-ı mükerrernin orduy-ı mansılresinden 'asakir
i zafer-i nusret vallahü yansuruhüm kıraat-ı feth-i şerif ile sancakların kılşad idüp 
mir-i hılr-i mükerrem ma'an 'asakir-i nusret-şi'ar ile peşte kılhi bab-ı ceelidden 
gülbank-ı Muhammeeli ve saday-ı tevhldi semaya 14/'urılc iderek 'anka-i 'ukab 
gibi feth-i cenili idüp intikam-ı düşman ahzine gelürler, ol küffar-ı la'in 
hazelehümülliliü bunları bu muhriket bu şeca'at, bu heybet ile geldiklerini 
gördükde kalb-i murdarlarına şiddet-i renç dahil olub ecsam-ı murdarlarına 
'azim lerzet ahz idüp fikri şeyacinleri bu menzile irdi ki bizlere bu mekan-ı 
muhataradan semt-i selamet kalildir. Ve bu peşte-i kıllıdan tuyUrlanır gibi bal-i 
pervaz idüp gelürler bunların bu hareketleri ve bu cünbüşlerinden tulıl' eyleyen 
budur ki nerm-i cümlemizi daruy-ı süyılf ile la-ya'kıl idüp hınnen-i 'ömr-i 
fanimizi erzen gibi bad-i hevaya vermenizde bir şek yoktur dediler. Alliliu zide 
havfehüm ol küffarlar fikr ü enelişe içre ğats idüp dedi ki; bunlar bizi kendilerine 
nevale-i muhtasar ve mahkılr gördüler, lakin bunların gfule-i eli'ların et'ımetıln-
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nar itmek gerektir deyub ol kılEfar-ı bi-elin ve mda'in yine bir ateş-i nemrıldu saç 
dı ki el-'iyazu bilhllı.i Te'illa dil ile takrlr ve kalem ile tabrir olunmak imkanda 
değildir. Ve seng-i müdafa'a hangi cebel ü kllha ilka olunduysa kUhi sengi 
cenah-ı tuyfu gibi asumana tayr eylerdi. Ve humbara-i belay-ı asumaru 
tarafından endahte idüp nihab gibi şihab gibi nıizil olurdu. Ve toplar ve 
hamirelerin hısn-ı saday-ı efslinu cebel ve salıralara münşer olub kilh-i salıra ve 
çöllerin her tarafı bir gline hey'et bağlamıştır. Ve demişlerdir ki her kın:esne 
meydan-ı kıtalde kemer gayreti meyıinına hazm ide. Bu mahv ile 'asakir-i Islam 
bu kUffar-ıla'inin tar-ı nemrılduna tahammül idüp sabr eylediler. Her kim rencü 
mihnete tahammül eyledi devlet ve ni'met murada irdi dediler. Ve dediler ki 
seng-i girarn ruy-i zeminden irtifaa meşakkat-ı fuavan gerektir. Ve endahte olan 
belay-ı asumaru humbaraya ve şiddetlin-nıira ve humbara-i hevayi misillü toplar 
derununda humbara-i sağire endilite olunur. Ve misketü'l-müdafi' baran ve 
matar 15/nazil oldu. 'Asakir-i nusretü'l-mücahiclin bu ateşlerin cllmlesine sabr 
idüp giran oldular. İnşaallahürrahmıinirrahim ol küffar-ı la'inin şehr-i 
vücudlarından müş'ıl olan 'ömr-i kandillerin bad-ı süylif ile itfa olmak 
mukarrardır, dediler. Ve ol küffar-ı haksfu:ın mukabdesinde kethüday-ı 

mükerrem sıfat ve ağay-ı şeca'at belıram-ı süvar es b-i ceyye ve cevşen heybetü'l
bedrü'z-zaman ol mevzı-'ı celilede 'asakir-i nusret şi'fu:ın önünde tevakkuf idüp 
sedd-i meydan-ı mu'areke oldular. Allahu yansuruhllın, ve dediler ki, çlin kader 
cirUn an kavs-i feza, siper olmaz ana meğer ki rıza, tevekkeltü 'alellah olalım 
şöyle bilelim ki divanhane-i ezelde ferman-ı feza cirban ne bulmuş ola ve duhter 
kadar da rakam-ı ceffel-kalem müsbit ve muğnr olmuş ola deyub ve ol küffar-ı 
bed-girdar-ıla'in meydan-ı muharebeyi bu gline hali görüb endişe-i bahr-i fikre 
gark olub dedi ki ey haksar-ı rutbe-i rllzigan ben bilirim ki aba i'timad ve havaya 
istinad 'aciz değildir, demişlerdir ki bu 'ömre vüzfu-ı bazuya inanma ve rüzgara 
aldanma ve suya dayanma, bu meydan-ı mu'rikenin sahibieri hangi canibe 
teveccüh eylediler ki bu meydan-ı mu'rikeyi hali kodular. Bunların kasd u 
fikirleri ümmet-i mesihana ve tille-i hıristiyaruya bir belay-ı teşyil ve duzahlan 
kurulmuştur ki bu meydan-ı muharebeyi hali komuşlardır, dediler. V e yine ol 
küffar-ı bedbaht dediler ol kimse ki hillet-i hayatında bed-nam düşman-ı kam 
ola, nam-ı eecide-i iliyada kitabet değildir. Ol küffar-ı haksar tabl-ı nefulerin 
mezheb-i fasidelerine görecek harbilerin döğllb bandıraların metcis 
nekbetlerinden ref idüp yirmi bir bin 'asakir-i murdarlanyla ve bin sekiz yüz 
garatadır ki el humbarası endaht iderler. V e her bir garata 'asakir-i murdarlannın 
önünce ref-'i pa idüp yürürneğe başladı. 'Asakir-i İslam küffar-ı 16/haksfu:ın 
hareketin görünce dediler ki 'ibad-ı sadıkiarına destgir olub Hak celle ve 'alıinın 
'avn ü nusret ve 'inayetiyle bu güne bu meydan-ı küffar-ı la'inin lahm-i eifelerin 
kaffe-i vuhuş ve tuyfu ve bu'uş ve büyfu ve mar ve sadpaye ve şiğille ve robah-ı 
ziyafet etmek gerektir. Ol küffar-ı mda'in hazelehümullah yine herren ve balıren 
bir ateş-i şiddet dahi saçtı ki ma'azallah kürre-i 'alem gök duman içinde kaldı ve 
'asakir-i küffar-ı la'in nly-i zemine yakın idüp ref.:'i pa eylemeğe mecalleri kat' 
olub ve bu menhuselerin ra'şa-i lerzam ahz idüp devha-i 'ömfuleri bad-i hizana 
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uğrayub hengam-ı zemherire ve kendilerinin tiğ-i sam-ı viz:lle giriftir olduklannı 
fehm eylediler. Ve ol küffir-ı haksir dediler ki her kirnesne ki pasure küşfu:-ı 
ğayra olmak mukarrar vücudu Hak sübhanehı1 'azze ve celie pay-ı küffir-ı dame 
girdaba giriftir eyledi. Elhamdü lill:llıi hamden kesiran. Bu küffir-ı haksara 
şerbet-i hanzal meraret-i şimşirden gayri deva yeter değildir, dediler. Allillıü 

Te':ila mu'irıimiz ola, :imin. Ol küffir-ıla'irı ayak ayak gelrneğe başladıkta 'asakir 
zafer-i nusret-i küffirın bu hareketin gördükde bir ferdirı sabra liyakatları 

kalmayub hücılın eylemeğe hareket eylediklerirıde zabitan tı1li 'ömruhüm 'asakir
i zaferi'l-müc:llıidirıin hareket-i şed'atlannı ve şir-i merdaneliklerini görub teselli 
idüp Hak Sübhanehu ve Te':lla bu hengrun-ı mukatelede ol küffir-ıla'irıin külle
i har-kilabiarı kürre-i zemirıe yeksan olmaları emri mukarrardır, dediler: Hazreti 
Hak Celie ve 'alanm 'avn ü 'inayetiyle tarray-ı 'ömürleri tayy olmaları garibdir. 
Ve metrisin şeban-ı penahları tirumir olub hayyat-ı süyılf came-i sürh piçmek 
mukarrerdir, dediler. İnşaallillıfu:rahmanirrahim, es-sabru miftillıul-harc dediler, 
ol küffir-ı lairı bir mikdir leb-i deryadan müfirakat eyleye. Ol küffirın hıln-ı 
murdarlan vechi'l-'arza şita-i ma tar misilli revan 17/ olmak mukarrardır. Bi
'avnill:llıi Te':ila, ol küffar dirı-i düşmanın 'asakir-i menhuselerinin önünde bin 
sekiz yüz garatadır ki humbara-i dest-i endilite iderler. Nar-ı nemrıld-ı şeclid ile 
berren ve balıren İslam üzerine yürüdü. Ol vakt ü sa'at-i meyınılnede zabitan 
seliemehümullillıü 'asakiri nusretull:llıi zide hayruhılın düstur olub penÇe-i şirana 
ve kendi aver-i meydan-ı şed'at ve sıfatu'l-muc:llıidirı Anaııu yansuruhüm heft-i 
ser-şa'ban-ı manendi gılya habeden ser-kaldırob kUşad-ı çeşm eylediklerinde 
cümle-i gazi serdengeçtiler dağayı ve kılınçlar yaya tevakkuf olub ve 'alemdarlar 
'alemlerin ref u set idüp yer yer sılre-i feth-i şerifler kıraat olunub ve salat-ı 
şüheda eda olunub ve cfu:nle 'asakir'l-mü'minirı tecclid-i iman ve istiğfir eyleyub 
sultanu'l-enbiyru ve tac-ı asfiya resUluilah sallallillıu Te':lla 'aleyhi ve selierne 
salavat-ı şerifeler getürülüb Hak sübhanehu Te':ila Hazretlerinin birliğine 

tevekkül olub gülbank ve tekbir getürülüb Analıli ekber ve Tevhld sadası 'arşu'r
rahmana erişüb 'asakiri'l-mü'minirı tilavet-i Ralıman eylediler. Fe li'liahil-hamdü 
ve'l-minne, fallahü hayrun hafiza. Ve hüve erhamfu:r:llıimirı, dediler. Ol vakit 
mdaike-i seb'u's-semavati femmel-mü'minirıden ilirac olan kelime-i tevhldi ve 
rahmeten li'l-':ilemirı habib-i ekrem ve resill-i muhterem sallallillıü Te':ila 'aleyhi 
ve selierne olan salavat-ı şerifderi sem' idüp cümle sükkanü's-semru ve'l-'arzı 
ümmet-i Muhammed'e du':llar idüp tekbir getürüb Ya Rabbena bu kullar 
habibinin sadık ve has ümmetieridir ve onlara farz eylediğin gazada cümlesini 
emr ü fermanma muti' olub kendü lütfu kudretinle 'ata ve ilisan eylediğin rılh
'azizlerini fi sebilillah feda ve kurban etmişlerdir. Ya Rabbena rahmetinle 'avn ü 
'inayet ve nusretler ilisan eyle. Ya Rabbena ve senin birliğine taselik ve habibine 
iman getürüb sadıku'l-va'd olan kullannı senin birliğini 18/tası:lik eylemeyen 
müşrik kullarının üzerine g:ilib eyle deyı1 du'a eylediler. Ve saday-ı gülbank 
tevhld-i sern-'i gılş-ı nisvana ve sıbyana ve şeyhana dahil olunca cümle teveccüh
i dergili-ı 'izzet olub re'slerirı 'uryan ve ciğerleri püryan ve destleri kUşade Ya 
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Rabbena hürmet-i evliya ve hürmet-i suleha ve hürmet-i 'ulema ve hürmet-i 
enbiyai ve'l-mürselin ve hürmeti habibin ve resıllün Ya Rabbena cıld-ı feyz ü 
kereminle ümmet-i Muhammed' e nusretler 'inayet eyle deyıl diclelerinden nehr-i 
dar-ı mev'alar cari olarak Hak Celle ve 'alaya tazarru' ve niyaz eylediler. Hak 
Celle şanühıl ve 'furıme nevalühıl vela ilahe ğayruhıl sıbyaruarın ve şevayih ve 
acayizler ve cümle mü'minin ve'l-mü'minat du'aların müstecab idüp ve mevzı-'ı 
eelilde hazır olan mdaikierin tazarru' ve niyaziarın kabUl idüp ehl-i islama 
'inayet ve nusret-i kesir 'aci ve ilisan eyledi. Elhamdü Ii'llahi ve'l-minne, ve 
cümle ümmet-i Muhammed derıln-ı kalb ile bir ağızdan bakıyat, salihat zikr 
eylediler. Sübhanellahi ve'l-hamdü Ii'llahi vela ilahe iliallah vallahıl ekber vela 
havle vela kuvvete illa billahi'l-'aliyyi'l-'azim, la ilahe iliallah Muhammedün 
Resıllullah, vema Muhammedün illa resUl, ve arninıl bima nezele ala 
Muhammed, vekela billahi şehlden Muhammedlin Resıllullah, deyub ol küffar 
taife-i şeyatin-i mda'in hazelehümullahü mukabdesine sed olub tevakkuf 
eylediler, ve dediler ki, Ya ilahi kıl müyesser bize cennet-i a'layı, şefi' kıl rılz-ı 
mahşerde sahibi'I-hamd-i Iivayı, ol mda'in-i bed-kar 'asakir-i İslam nusretin 
böy}e hareket ve şeca'at ve heybet ve cesaretierin 'aynı ibret ile gördükde endişe
i mi.:ıhlte düşılb fikr eyledi ki bizim cümlemiz bahr-i tahrise gark tama'ı hamiyle 
bu varta-i süyılfa düşdılk bu varta-i belayı saha-i süyılftan saha-i selamete vasıl 
olmamızda nice hıristiyanlar 'ömr-i tahmın kürre-i zemine ğars itseler gerektir, 
dedi. Her kim 'adüvvisin eyleye tahkir, gör ben anıyla 19/ eyleye tahzir, bu fikir 
üzere mela'ini'l-müşrikin tevakkuf eyleyılb muhayyer kaldı. Hazelehümullahü 
'ale'l-müşrikin ol küffar-ı hak-sar böyle mütehayyir ve bi-mecal gelür iken mir-i 
mükerrem Silih Beğ kethüday-ı 'ili-kader ve ağay-ı mükerrem kendi 
ma'iyyetlerine gelub adab-ı devleti yerine getirüb ve sair beğler kezalik ve halife-i 
garb adab-ı sa'adeti yerine getirüb tevakkuf eylediler. Ve mir-i mükerrem Silih 
Beğ ve mir-i mükerrem Tatra beği ve halife-i garb ve cümle 'asakiri'l zaferu'l
mücahidin ve'l-muhzıru'l-makam dest-i kılşade idüp Hak Sübhanehıl ve Te'ala 
hazrederine tazarru' ve niyaz eylediklerinden sonra Hazret-i Mehmed Paşa ve 
damellahü 'ömrahıl ve devletühıl amin. Ve kethüday-ı mükerrem ve ağay-ı 
mükerrem hazrederine ve cümle 'asakir-i nusreti'l-mücahidine du'a ve senalar 
eyleyub ve ba'dehıl şehinşah u 'alem-penah halledellahü hilafetehıl ila yevmi'l
kıyam hazrederine ve nusret-i devletlerine du'a ve senalar olunduktan sonra 
düstılr-ı taleb idüp dediler ki, Allahıl yansuruna ve yansurukılm. Bu mevzıl'da 
hazır olan cem'iyyet-i cümeli meydan-ı muharebeye sürmenin vaktidir. Ve 
cenan-ı dible gaflet tahmın ğars etmeyelim. Tevekkeltü 'alellah 'asakir-i 
zaferierin ardınca bugün bu meydan-ı şehadette ve bu mahkeme-i ddalde kazi-i 
süfıly-ı Muhammed! bu meydaru bekler fi sebilillahi te'ala kesti-i vücudumuz 
rabmete müstağrak idelim dost-ı hılrandan bedaya-i ni'amı ve şarab-ı kevseri 
nılş idüp derece-i fudevs-i 'ili bulalım, dediler. Ol mevzıl-'u eelilde ve ol 
meydan-ı kıtal-i hucestede kethüdayı mükerrem sıfat-ı bedrü'z-zaman ve ağay-ı 
mükerrern-i şeca'at süvar olub şiddetü'n-nar a'daya rıl be rıl sedd-i iskender 
oldular. Allahu yansuruhüm, ve ol eyyam-ı meymılnede ricalu'llahü'l-ğaybü'l-
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hacide olub ümmet-i Muhammed'in muştusunda olub emrulhl.bi Te'ala 'azze ve 
celle İslama 'avn ü nusretlere ilisan eyledi. Düşman-ı haksann mulcibelesine 
geldiler. 20/Nusret İslama düşdü, ol vakit sa'idde sa'at müşter-i mübarek idi. Ol 
vakt-i mübarekde 'asakir-i islama düstfu olub mir-i mükerrem saım Beğ süvar-ı 
esb ve mir-i mükerrem Tatra Beği ve halife-i ğarb cümlesi 'anka-i kaf gibi 
'asakir-i şi'ann ve İslam nusretin verasınca ve sipabiyan-ı zafer bir taraftan 
'asakir-i 'aryan ve 'arab bir canibinden ol küffar-ı la'inin mulcibelesinden darb-ı 
cemel olunuh cümle 'asakir-i İslam ve ümmet-i Muhammed sağirve kebir bir 
ağızdan, es-salatü ve's-selamü 'aleyke ya rasıllallah, es-salatü ve's-selamu 'aleyke 
ya habiballah, es-salatü ve's-selamü 'aleyke ya sabibi'l-livru'l-hamd ya sabib'ş
şefa'ati deyub herkes sancakların ref idüp gülbank-ı Muhammedi Allahil ekber 
sadası seb'at's-semaya vasıl olarak ol küffar-ı haksann üzerine fi sebilillah 
manend-i zal-i zaman ve heybet kalıramam hücllın idub berk-i hatıf gibi küffar-ı 
mela'inin üzerine bir kat ateş-şerar ve tophanelerden ateş ve seng-i müdafa'alar 
remy olub ol trufe-i şeyatini 'aleybimilla'neti ila yevmi'd-din şehab-ı semavi ile 
recm ve şerare-işibab ateş-pare vücud-i mel'anet-i aludeleri sfu-ı hakser olduğu 
gibi el-mücahidin nusret-i İslamın ateş-şerarıarı ve remy olunan serb-i simleri 
küffar-ı la'ini şehab-ı misl-i vücud-ı murdarların harf u şuyi idüp hakestere 
döndfudu. Elhamdü lillah ol küffar-ı la'in 'asakir-i şeyatine endahte olan ateşi ve 
topları görob hayat-ı faruerinden na-ümid olub tekbir ve tevhid sadasından 'akl-ı 
küffar kayb olub cümlesi medhuş olub mulcibele-i islama tevakkule mecalleri 
kat' oldu. Ol ordugahda 'asakir-i küffar-ı la'in bi-mecal kalub 'asakir zaferallahü 
yansurubüm küffar-ı la'in ile mülili olub küffar-ı hak-sara öyle bir kılıç 
21/vurdular ki fi sebilillah melaike-i sipihr seyranların eyleyub tahsinler 
itmişlerdir, ve ol tavayif-i merdud hazelehümullah. Süytif-ı İslama takat 
getirmeyub metris-i menhuselerine rucu-'ı red idüp ol küffar-ı haksıltın 

tekebbürlükleri berk-i şimşit ile şikest olub şiddet-i neınrlldları narları ateş-i tiğ 
ile itfa olub istiblas-ı fuarlarında küffar-ı bed-kann ilero gelen güzide el 
humbaracıları kürte-i zemine ser-nigtin olmuşlardır. Ol kar-ı zargah-ı kıtalde 
pençe-i küffar-ı bed-kann ecsam-ı murdarları sühte olub üstllhvan-ı babeşileri 
fevkaz-zemin olub duhter-i hayatları tayy olub :finnari leza oldular. Şimşit-i 

şiddet görob na-ümid oldu la'in, hlln-i ebdan tersaclan lale-renk oldu zemin. Ve 
nice gazıyan sebüksar olanlar küffar-ı haksann metris-i penahilerine dahil olub 
mela'inlerin kelle-i kilalıların ecsılmından cüda idüp pelk-i murdanndan ref idüp 
selamete gelmişlerdir. Ve nice sipabiyan nusret-i rahşların metris-i küffara 
belıram-dar dahil olub talan u tarumar etmişlerdir. Küffar-ı haksann direst-i 
nizarnları perişan tabl u nefirleri ve bandıraları pay-ı İslamcia surh-ı h~e altide 
olub kaldı, rifate ferd u kirnesne dest urmadı, ol küffar-ı bedbaht-ı şümun bir 
cenerali her serb gaziyan ile yek payi murdan şikest olub serc~-i rahşandan 
kürte-i zemine ser-nigtin oldı. Hayyat-ı rozigar ol belid-i la'ine bir hil'atünnar 
bicdigi cem'iyyet bırmen-i hayatı cemre-i sefer ile harf olub can-ı nekbetin 
nuzzara irsal eyledi, meseldir ki kana'at ehli olmayan dünyada rahat bulmaz, 
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ferağat kadrin bilmeyen 'alemde 'akıbet bulmaz, ol mel'fuı idi, 'akıbet fenasın 
sevf ü sipasında rabiş-i baba ile 22/bey' eyledi, pençe-.i rılzigfu: giribılıundan 
tutup kürre-i 'arza sergfuı eyledi. Ve deryay-ı süyılf temevvô.c idüp keşti-i vücı1d
ı murd:lnn ğark eyledi. Elhamdü lillahl'l-'aliyyi'l-a'la sübhane'l-kadiru el
kudretü'l-ekremü'l-kerim sübhane'l-celilü'l-'azim sübhane'l-hadi men yeşaü 

sübhane'l-ğafı1ru'r-Rahlnı ilallahl hamden kesiran ol küffar-ı haks:lnn 'asakir-i 
cem'iyyet tavaif-i şeyatin-i la'in bu hali görüb remesine kurd girmiş güsfendan 
gibi kendillerini tahlls-i can deyub metrls can-ı menhı1saların şaşırıp belay-ı 

girdaba uğradıklarını bilmeyub deryıldan kendilerini babre ilka eyleyub ğark 
olabilir ve nice küffar-ıla'in berk-i süyılf ile rı1y-i zeminde kalınağa başladılar, ve 
beynlerinde 'azim feryad u nale zuhı1r eyledi ki hadden birden oldu. Elhamdü 
lillahl'l meliki'l-mu'in ve bu ayet-i kerimeyi okuyub hamd ile bu ayet bizlere 
'azim huccettir ki bu gazay-ı hasenatı destimizde şikest olmaz ve her murada 
ermeğe sebeb olduğunu ve her matlı1ba ermeğe vesile olmasından şek ve şüphe 
yoktur dediler, fekadis-temseke bi'l-urveti'l-vüska, sipas-i mirınet ve şükür ol 
gird-kfu:a ki böyle bir tekebbür sıfat-ı şeyatin-ı mela'ini dest-i şirnşir-i İslfunda 
zelil ve makhill ve münhezirn eyledi, ve her canibi şikest olub bi-mecal kaldı. 
Her· kirnesne ki mukarrab-ı kı1şı1r-ı gayri ola, 'azab-ı elim ve belay-ı girdabdan 
hill olmaz, demişler. Ol küffar-ı haks:lnn cenerali olan pelid-i la'in şeytan-ı 
'asakir murdarlarının çekilub kilablar gibi penç eylediklecin veya süyılfla çı1bad-ı 
perişan hal olduklarını gördükde ateş-i gazab bünyad-ı sabrın tfu:umar idı1b 
meklı1b-i sek gibi kah kalkar kah oturur ve pençesiyle rı1yi haki hiraş idı1b ve 
zemine urub dedi ki bu fitneyi bize ve bfu:fuı-ı şiddet ve bu ateş-i şiddet 

23/belayı bezyal kılandır, afitab-ı heft-i deryıl ile itfa olmak muhaldir, ve darat 
ve devlet-i İspanya'yı heder idüp harab ve rüsvay eyledik. Ve bir tac-ı vakar 
sahlbi kralın çehre-i beyazın küsı1f-ı afitılb gibi siyab eyledik. Ve bu ol mda'in-i 
endişeye ve 'azim fikre gark oldu. Allahı1 zide meşfetehüm, ol 'asakir-i şeyatinin 
niceleri seng-i müdafi' ile tuyı1r rnisillü beyne's-semail 'arza pervaz eyledi. Ve 
niceleri serb-i gaziyan ile cerad gibi hak-i zemine tabiyyat eylediler, ve 'asakir-i 
zaferu'l-mücahldinin Allahı1 yansuruhüm ateş-i sinan tabdarları hırmen-i hayat 
a'day-ı bed-girdan bade vermiştir, ve kılşe-i küffar-ı füccar taht-ı pa olub dükle 
yek dirhem bey' olunmuştur. Elhamdü lillahl ve'l-mirıne ve kethüday-ı 

mükerrem Salih Beğ ve mir-i mükerrem Tatra Beği ve mükerrem halife-i garb 
ve 'asakir zafer-i nusret-i küffar mela'inin üzerine 'ankay-ı kaf gibi bal açub 
cevelan idüp küffar-ı haksan perişan ve nalan idüp ol bed-girdar-ı la'inlerin 
keşti-i vücı1dları babr-i rnihnete gark olub hasret-i fena oldular, ve nice hınzir-i 
mel'anet h:lnn kilabiarını ecsfun-ı murdarlarından kat'u cüda eylediler, ve 
rodaları remil ile behrem-i şı1d oldılar. Ve bi-hab-ı mecrı1h küffar kendillerin 
metris-i menhı1sü penahlarına ilkı1 eylediler, ve nice küffar-ı mda'in mevzı-'ı 
mu'arekde mukarrabü'l-vech kalub harekete liyakatları olmayub tu'me-i şirnşir-i 
gaziyan oldular. Elhamdü lillahl Te'ala destgir ve mu'inlerirniz olub baki küffar 
münhezirn ve hüsran kalub dicle-i küffara enva-'~ 'alametler zahir olub hayat-ı 
Eanilerinden na-ümid oldular ve beynlerinde olan nale ve figan beynessemai 
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'arza sed çekmiştir. Allahü sübhanehu ve Te'illa kendü kudret ve 'inayetiyle ol 
eyyam-ı hengam-ı mu'arekede cfuıib-i şafaktan hava 24/müteğayyir olub nısf-ı 
kubbe-i sipilıre gelince bir zulumat-ı esved ve zerik u hamra ve gfrna-gfrn 
semada kudretullahi ğamamiar ve ra'd-ı şeelid ve berk ve saikalar küffar-ı 

şeyitinler üzerine nazil olub küffar-ı la'lnler kendilerine kudretullah nizil 
heybet-i semayı gördüklerinde şiddet-i süyftfdan baki mütefekkirelerin zulümat-ı 
ğarnam-ı heybet-i sipilırden perişan eyleyftb ve kılıçlar bir taraftan küffar-ı 
haksan silsile-i belaya giriftar eyledi, ve zenbfu-i sebaset üzerlerine nazil olub 
göz açtırmadı. Nasrun minallahi ve fethun karlb. Ol küffar-ı la'lnlerin şiddet-i 
tekebbürlükleri ci zebana şimşit ile teskin olub ve ecsam-ı murdarları şane-veş 
hurde olub ser-nügfrn olmuşlardır. Elhamdü lillahi'l-vehhab sükkfuı-1 heftu's
semru ve kürte-i zemin üzere ihzar olan melillkeler seyranların idüp fi sebilillah 
bu gazay-ı ekbere tahsin ve ta'accub idub 'az1m-i ferhunde-kill olmuşlardır, 
hamden ve kesitarı ol küffar-ı haksarların ceran-ı la'ini 'asakir-i murdarlarının 
bend-i giriftar silsile-i t:lğ olub perişan ve nillan görub enelişe-i fikirde mütehayyir 
kalub 'akl-ı fasidesi buna erdi ki bize sunulan damy-ı ecel dePine Bukrat-ı 
zaman ve calinus-ı devran olsa bu hicrfuıın dermfuıında 'aciz ve hayran olub 
fikr-i ezeliyesi tarumar ola. Bizim üzerimize sayeban olan 'anka-i zulümat-ı 
süyftftan ne tarikle bir selamet ve istihlas-ı can bulavuz, dedi. Yoksa sarsar-ı 
illzigar dıraht-ı ömrümüzü bu mekfuı-ı muhalifte mecyftb-ı dendfuıından ihraç 
olan muhillemizi tınaz-ı harman gibi savurmak mukarrardır, dedi. Açılmaz bu 
eliderniz nice gam eflcir-ile, düşmüşüz bir haristana ağlayam beğ zar-ile, dedi. 
Havf-i şeelid ile cesed-i murdarların 'aşere-i firavan ahz idüp 'akl-ı menhusanın 
perişan eyledi, ol küffar-ı şeyatlnin 25/'asakir-i nekbetleri böyle havf-i hareketin 
ve perişan halin, murdarlarına nazar idüp levh-i pişfuillerinde kitabet olan 
mevtlerin ba'dühüm 'ala ba'd aşikare gördUklerinde ve kendilerinin pençe-i 
sabba ve t:lğ-i İslfunın minkanna şikar oldukların fehm ü idrak eylediklerinde 
cümle tavaif-i küffar feryad u figan idüp cevab eylediler ki bizi bu sevf-i sebaset
i ecele dahil eylediniz, biz bu meta-'ı 'ömr-i ffuıimizi bu sevf-i süyufda rahls-i 
baha ile itmeyüz ve bizi bu girdab-ı musibet-i süyUfa nice giriftar eylediniz ise bu 
varta-i cezadan bir tarikle 'ömr-i ffuıimiz bad-i heva olmazdan mukaddem 
istihlas-ı cfuıımıza bir tedbit idüp bu bahr-i tUfan-ı süyftftan bir kenar-ı selamete 
irevüz biz canımızdan na-beelid olduk. Maksud-ı rücu'umuza vasıl olmayub bu 
mevzı-'ı m ubatarada cümlemiz helak olmak mukartardır deyub tekrar feryad u 
ğaryü eylediler. Ve dediler ki bu mevzu'da bu şiddet-i musibet t:lğ-i ceza ile 
harman-ı 'ömfu tınaz misillü savrulub hayat-ı bilimizden elide-i cihan eser 
görmeğe, ve eğer bizi bu varta-i belayı teşmirden halas • eylemezseniz 
destimizden illat-ı harblerimizi remy idüp esirliği kabUl idub tahlls-i can idevüz 
deyub kclarnıarın kat' eylediler. Ol küffar-ı mela'in-i cenval-i 'asal9r eifelerinden 
böyle kelarm gftş idüp 'akl-ı murdann tillan idüp ruy-i nekbet:ln hak-i mezellet 
sürUb hftnabe-i hasreti fevvare-1 elidesinden revan itdi, ve sarsar-ı hayret ve 
harman-ı hırmen sabır dairesin savurub bad-ı biran içinde kaldı. Dedi ki sihabl. 
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Bu ğarnam-ı ğumfun ve tılfan-ı zulumat-ı hümfunda kaldık. Ol s:lika-i tiğ-i 

şiddet ta başımız üzere yanıldı şimden gem ne lazımdır görelim deyub kaldı. 
Elhamdü lillahi'l-ğaniyyi'l-hamid ol hallak-ı cihan ve rezzak-ı 'alem-i Hak Celle 
ve 'ala şılnilıi 26/ve 'amme nevalihl vela ilahe ğayruhu ümmet-i Muhammed'e 
kerem ü du'ada bulundular. Rahmet idüp nusretler ilisan eyledi böyle bir mağrı1r 
ve mütekebbir düşman-ı din-i Muhammed olan müşrikin hazelehümullahü kavi 
düşmanı babib-i ekrem sallallahü Te'ala 'aleyhi ve sellemin ab-ı rı1yı hürmetine 
müşriklerin başına dünyayı tenk idüp cem'iyyet ve tedbirlerin perişan ve tillan 
idüp a'day-ı din olan Cezayir'in taht-ı şiddet-i süyılfta hazdan ve belaket idüp 
makhill ve münhezim idüp ta'am-ı ka'r-ı derya eyledi, ve Muhammed' e 'inayet-i 
kesit idüp kudret ve 'azametiyle enva'ı yüz aklıkiarı verip derun-ı cihan-ı 

nümada ve kubbe-i hazrada bu gazay-ı ekberln hasenat ve derece-i sevab-ı 
'aliyyesini ve şüheda ve ve'l-mücahidin kullarına 'ata eylediği rahmetini ve 
firdevs-i a'lada verilen ni'met-i firavaruarın ehl-i heftis-semaya münteşir eyledi. 
Ve mü' min-i sadık vahdehu ıa şerlke leh olu b fi sebilillahl Te'ala canıyla başlarını 
feda eyleyen 'ibadına derece-i 'aıilerin cümleye ızhar eyledi, kürte-i zeminde 
memleket-i İslamiyeye münteşir idüp sem'-i gılşen iden mü'minin ve'l-mü'minat 
ve : 'ulema ve suleha cümlenin hayır dualarına sebeb kıldı. Elhamdü lillahi 
Rabbil-'alemin ve tershane-i 'amira kethüdası mükerrem ve sıfat-ı behram 
Seyyid Hasan, Allah zide şed'atahu fi sebilillahi Te'ala gayret-i din-i 
Muhammed-i İsıarnı bende-meyan idüp çar-gılşet humbara ve semaniye fukata 
ile kendusi dahi donanmış filikaya girüb cümlenin pişterine düşub küffar-ı 

haksatın kUhl bülend sefayinle beğ tahtına dahil olub belay-ı asumam 
humhatalarında endahte idüp ve karadan tophanelerden remy olunan 
müdafa'alar ve tophanderin mukabilinde olan gılh-ı billend-i sefayinlerine remy 
olan küre-i müdafi' ol sefayinlerin vergilerin ve sertabların ve armasın tuyfu-ı 
ebabil gibi beyne's-semru'l-'arza tayaran eyledi. Sefayin-i 27 /ma'rılkaların yemin 
ve yesan kuş kafesi misli olub derı1nlarında mürd olan kefere-i habislerin hesabı 
hadden birılndur ol sefayinler ol hale müncer oldular ki demdan-ı minşardan 
ihrac olan muhabele dönmüştür ve tersane kethüdası tılle 'ömrehu ve zidellahü 
şanühu ol hadden küffar-ı haksare humbara-i belay-ı semanüer endahte 
eylemişlerdir ki şiliab-ı sema gibi küffar-ı mela'inin üzerine nazil olub ve nice 
küffarların 'ömrü defterin tayy eyleyılb can kilabiarını lezaba irsal eylemiştir. 
Elhamdü lillahi 'ala dini'I-İslam ve 'ala tevfiki'l-iman ol kirnesne kendi kuvvetine 
i'timad idub bi-pak ola, la-cerem bu makille kirnesne nefsini mehalike ilka etmiş 
olur. Ol küffar-ı haksatın 'asakir-i la'ini herren ve balıren taşa tutulmuş kalb-i 
meklube dönub harman-ı 'ömürleri müslihay-ı şimşit ile rikkat olmuştur, ol 
mela'in-i hazelehümullahü südde-i a'da heybet-i düşman ve serkeşan 

düşmanların necağı re'si olan liman bınçlarına aynı 'ibret ile nazar eyleyüb 
gördükde heft-i ser-su'ban-ı ter gibi çeker ve üzerinde olan 'asakir-i İsıarnı 
gördükde küffar-ı bi-dinin tedbir ve fikr-i cem'iyyeti külliyet ile perişanvetalan 
olub her bir ceyi öyle heybet ile gördu ki dehanların ifay-ı ter gibi feth 
eylemişlerdir. Ol küffar-ı haksar-ı şeyatin bu keyfiyet-i hal ile burçları teferruc 
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eyledikde kalb-i murdfu:lanna havf ve cemre-i cahlm nazil olub vilayete 
mukarrab olmakla cesaret ve mec:l.li olmadı. Endişe-i zindan-ı 'ukı1bette şikeste-i 
hal-i zarclır kaldı. All:l.hü zide havfehüm ve meşakkatahüm, :imin. Ol küffar-ı 
h:l.ksfu:ın heybet-i İslamdan cikari tan olub tarik-i bahane fi'l-cümle mec:l.li 
kalmayılb dedi ki biz bu bend-i belada yabeste kalırsak h:l.limiz nice olsa 
gerektir, deyub iliuzar eyledi, çıln kılffar-ı haksar 28/bu uslub üzere beş buçuk 
sa'at cenge tevakkuf olub ba'dehu tevakkufa mec:l.li kat' olub 'as:l.kir-i 
menhuselerinden ittikab-ı esitliği sern-'i gılş eyledikde bahr-i ğussaya daldı ve 
ğavvas-ı 'aklını 'umman-ı fikre saldı. V e külbe-i hüzün içinde kaldı. Elhamdü 
lill:l.hi ve'l-minne, fursat-ı intikam, düşman-ı din terk olunınayıp hil'at-i helili 
düşmanın kaddine göre giderdiler 'ala külli vechin hile-i bed-kar-ı a'dadan gaflet 
olunmadı. Bu misillü gazayı kiri çeşm-i felek görmemiştir, beli sabıkda çok oldu 
nice halaluş-ı ğaza, biziz ol mfu-i za'if ol siyah kıldır a'da, el-hamdü lill:l.hi 
hamden kesita, bu Cezayir kullanna vacib oldu her du'a, serierin Allah içün 
kıldılar cümle feda, sükk:l.n-ı heftis-sem:l.i dürdi zeminde vuhuş-u buhuş tuyılr-u 
taydna teferrılc eyleyub nusret ü 'inayet gird-kara hamd ü sena ve şükr-i bi
şümar etmişlerdir, padişahım himmetinle söylenur her ş:l.nımız, bi-din-i 
düşmana yoktur hiç bizim im:l.nımız, bi-hamdill:l.h 'ata kıldı nusreti perverdigar, 
tiğ-i şiddetle bozuldu din-i duşman-ı h:l.ksar, himmet-i şehinş:l.h ile ve 'avn-i 
hüda ile kahr-ı felek, küffar-ı la'in-i şeyarinin rik'a-i vücud-ı murdfu:lanna bila
tahmin gars idüp ve ab-ı şimşit ile iska idüp hel:l.k eyledi, ve şikifil-arzda bahçe 
kenarlannda yebğ:l.hılm keyfe mevtü'l-kelb ve nehr-i bila-feyz ve temevvüc idüp 
vücud-ı murdarlann gark idüp ka'rında kaldılar, All:l.hü Sübhanehıl ve Te'al:l.nın 
lütf u 'inayetiyle ve hürmet-i habibi 'ale'l-Mustafa sallall:l.hü Te'ala 'aleyhi ve 
sellem nusreti erzan kılub ilisan eyledi. Ol küfEar-ı haksar-ı 'as:l.kir menhusalan 
berk-i süyılf ile manend-i mel:l.h-ı hıref olub laşe-i murdarlan leb-i deryada 
fevkar-reml ser-nigıln olub cerdire döndüler, Hak Sübhanehu ve Te'ala İsl:l.mı 
'azim ferhunde-kal eyledi. 'As:l.kiri'l-müc:l.hidin en-nusretü zade'll:l.hü 
29 /hayrahüm. Küffar-ı h:l.ks:l.ru'l-müşrikin le'anehümüll:l.hü kelle-i kilabiarını 
bölüklerinden resk idüp gazllerin destanlannda ikişer üçer d:l.ru'l-'izzette getürub 
kerem-i mis-i mirana nail oldular, ve kimin-i kethüday-ı mükerrem zadall:l.hü 
'ömrahu hazrederine ve kimin-i ağay-ı mükerrem tille 'ömrahu hazrederine 
getürub otağlanrun önlerine küfffu:ın kelle-i kilabiarını burçlar gibi bina eylediler, 
sa'adetlü kethüday-ı mükerrem ve ağay-ı mükerrem kelle getiren gaziyana 
kemal-i 'izzet ve 'azim hürmetler idüp balışişler 'ata olunuh mesrur-ı handan 
oldular. Ve kimin-i mekremetlü tersane kethüdasına götürub balışişler 'ata idüp 
fer:l.h eylemiştir, ve hazreti Mehmed Paşa edamell:l.hü 'ömrahu ve devletebu ila 
yevmi'l-kıyam kelle getiren gazilere kesit 'izzet ve rif'at ile bahşişler.'at~ ve ilisan 
firavan eylemiştir. Bu kelle balışişlerinden s:l.ir 'as:l.kir zaferi'I-mücahidine 'ala 
seviyyen kemal-i sürılr ile balışişler ve ikr:l.mlar olunmuştur. Elhimdü lill:l.h ve 
sadaka-i şehinş:l.hi halledall:l.hü hilafetebu ila yevmi'd-din. Cümle 'as:l.kir-i nusret
şi'ara yedişer akçe terakkiler 'ata ve ilisan olunmuştur, ve eelb-i haberden 
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mümkün olanı deri' etmediler, ve cümle ahali vilayet ve memleket-i mü'minin 
ve'l-mü'minat ve'ş-şebbili ve's-sıbyan ve'l-'adyiz cümle mesrfu: ve şadan u 
handan olub la-yu'ad küsfendan-ı kurban olub sad-hezar şükür ile ümmet-i 
Muhammed 'id-i ekber eylediler. Elhamdü lillilii'l-meliki'l-ğaniy ve hazreti 
Mehmed Paşa ve damelliliü 'ömrahı1 ve devletebu bu kesir hayır ile sa'y-i beliği 
rı1z-ı rı1şen gibi 'aleme ızhar olmuştur. Ol küffar-ı bedbaht şı1m-ı cezal-ı mel'ı1n 
hazelehümülliliü 'asaklr kilibiarın metris-i menhCıselerine tedbir idüp pı1şide 
eyledi. 'Asaklr-i İslamın meydan-ı mu'arekede eyledikleri merd-i şiraneliklerini 
ve şeca'at-i behram hareketlerin gördükde kendü 'asaklr-i murdarlarının halini 
tefekkür idüp hemen öyle fehm eyledi ki 301 dehan-ı robilidan tahlls-i can 
eylemiş miliyan misilli iliumar olduğunu gördükte engüşt-i küffar-ı dendan 
arasında kalı1b fikr ü tedbirin telef idüp kendi kendiye tefekkür eyledi ki bizim 
bu halimiz gayet 'aks-i haldir, ve bizler bend-i belada yabeste kaldık ve dedi ki 
eğer bu şeb-i belada bu leb-i deryada kalmak muktezay-ı 'akla muhaliftir, ve 
mevzı-'ı mühlikedir ve eğer hile-i nefs göstermezsek şişe-i namus kadlm-i 
zeınln-i mezellete uravuz. Ve ciife-i Hıristiyaru Cezayir'in pençe-i minkarından 
bir_:dürlu tarikle istihlas-ı can-ı nedta imkan yoktur. Ve cümle bahr-i deme gark 
olub helak olmamız mukarrardır, dedi. Hemen ol küffar hazelehümulliliü fikr 
idüp dedi ki her katın timatını muktezay-ı makama göre itmama yetiştirmekt!r, 
dedi. Donanmay-ı mağrCıkalarını üzerine hakim olan cenerale der-'akab kağıd 
tahrir idüp keyfiyet-i hali ve kendilerinin girifcir-ı teşyll-i şlınşir olubankay-ı kaf
ı Cezayir'in pençe-i minkarma şlkar olub istihlas-ı can olmalarından na-ümld 
olduklarını i'lam eyledi. Ve encam-ı keyfiyetieri yine müncer olsa gerektir, beyan 
eyledi. Ve dedi ki ne bana tekeliüm-i kudret müyesserdir ve ne sana isma'a takat 
mutasavverdir dedi. Ol la'lrıin kanlin-ı derı1nunda nar-ı süyı1f şiddet bulub dedi 
ki; eğer bu gece bu muhalife leb-i deryada sabah idersek keşcl-i hayatımız tUfan-ı 
bahrden gark olmak mukarrardır. Zira seylab-ı clğ-i ğadab ile harab olduk, ve 
çerağ-ı 'ömrümüzü bad-i belakle söndürdük. Bir endişe edelim ki onun 
sebebiyle hicrfuıımıza bir merhem erişe dedi. Zira cümlemizin payi şeblke-i 

sayyad-ı şimşire dahil olduk dedi. Ol küffar-ı la'!n bedkar tarna-'ı hamiyle ve 
cihet-i tammiyle sayd-ı Cezayir için kemer-i kasd-ı meyfuıına kuşanmış iken ol 
Hazreti Hüda celle celalühı1 ol küffar-ı baksan tekebbürlüğüne göre hak-i 
zeınlne yeksan eyledi. Elhamdü lillahil-ğaniyyl-a'la, 31/ ol küffar-ı la'lnlerin 
devha-i ömürleri reh-i kaza ile biçilmiş tir. Ol mağrCık donanmay-ı menhı1slarının 
cenerali bu keyfiyet-i hali sero-'i gı1ş eyledikde can-ı murdan başına sıçrayıp 'akl
i şeytaniyesi zayi' olı1b hemen der-'akab sefayinlerine haber irsal idüp cümlenin 
müstedilleri cem' olı1b hazır ve müheyya eylediler, delil-i zullama muntazır 
oldular. Ol kafir-i la'!n dedi ki şöyle bil ki cereyan-ı ferman-ı kazada danay-ı 
kamil-i naclan-ı cahil ile yeksandır emr-i kazayı kuvvet-i bazı1rde eylemek 
muhaldlr, ezelde her ne yazdı dest-i takdir, olunmaz bir nokta tağylr olacak 
nesne olur dad u bidad, gerek gönlünü ğamk1n tut gerek şad, deriise bir araya 
cümle 'alem, içinden idemez bir harfini kem, ve lakin kelam-ı tekebbür ile 
tevakkuf idüp huzı1r-ı kralda Cezayir benim mukabilimde kutı1r-ı sabahdır, 
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deyub laf u güzılE idenin h:ili budur, tekebbürlük helak-ı fikirdir dedi, eczay-ı 
endişe ve merhem-i fikir bu cerahata asla frude vermez hemen bili taife-i 
Hıristiyaru ilife-i İslamın pençe-i şir-i minkanndan istihlas eylemektir deyub 
cümle sandallarına 'akil adamlar koyub tavsiye eyledi ki hemen 'asakir-i 
Hıristiyanları bir selılınet ile tahlls ideler bili mihmandan tama' olunmaya dedi. 
Ol küffar-ı bed-kar ve bedbaht yerde olan ceneral 'asker kaputanların ve 
okçuların bir yere encümen idüp tenbih ve tavsiye eyledi ki bu şeb-i zullam-i 
halde metrislerinizde tevakkuf pa-olılb zabitaneleriniz descinizde ve destiniz 
ateş-i zinde olub sakınub ateş-i şedidi terk eylemesiz. Şayet ki İslam 'askeri fırsat 
bulılb gafilen hücılm idüp metris-penahlarımız lane-i mılr gibi heder idüp 
cümlemizi perişan eylemek mukarrardır, dedi, ve leb-i deryıldan ka'r-ı deryaya 
ilka ideler, deyub bu tavsiyet ile cümle 32/'asakir-i meş'urnları metris 
menbilselerinde tevakkuf eylediler. Garb-ı şeb libas-ı 'Abbas! giyub perde-i 
zullılmı tak-ı sipihr minakılın önüne çekti. Ol küffar-ı bed-kıltın zamiri buna 
verdiği fırsat ganirnettir, neye. tevakklıf etmeli, damen-i fırsatı küşad-ı dest 
eylemek külli hamakattır, zira bu malıal-i mevzu' te'hir eylemek hedm ü helike 
muntazır olmaktır. Zira bir cümle ile nicemizi pay-ı mürdane filde helak olmuş 
mılr gibi helak eylediler, ve eğer bir hamle dahl iderlerdi, cümle trufe-i mesiliaru 
paymal idılb ılğuşte-i hıln u hak olmak mukarrar idi. Nice Hıristiyılnlar pay-i 
eşterde helak oldular. Ve eğer bu muhalif mevzıl'da kalıp sabah olursa yine 
bizler dahl cemel ile hak-i zemine ser-nigıln ve dem-i la'limizi eşrib etmeleri 
meçhUl değildir, dedi. Ve zılm-i fasidelerine münasib dediler ki, İslılrniyyıln 
ilife-i mesiliılnın ve hıristiyılnların hıln-ı la'llerini kendilerine istihlru 
görmüşlerdir, amma bizim şer-'i mürılvvetimizde haramdır bizde haram olanı 
onlar mubah ve helıli bilmişlerdir. Pes bi-tevakkuf bu menzil-i muhataradan bir 
sa'at mukaddem raht itmek gerektir. Ve eğer bu mevzıl' meks olunursa tekrar 
tiğ-i musibete mübtela olmaktan gayri tarlk yoktur, ve bumahalde ikılrnet-i kesit 
hilafet-i muktezay-ı re'yi sahiptir dedi, ta 'asakirimizi bu menzil-i muhatara-i 
muh:iliften bir tarik-i hile ile ref idüp fetanederi olmadan dehan-ı sübandan 
tahtis-i can idevılz, dedi. Bir kimse ki 'arza-i haristana uğraya ana kazadan eman 
müyesser olmaya, dediler. Ol küffar-ı bed-kıltın h:ili diğer güni yine müncer 
olduğun ve daire-i meşakkatte zikr-i hal olub girdab-ı feza'a giriftar ve re'y ve 
tedbirleri külli perişan olub bahr-i medidede gark olduğun taraf-ı İslamın kemal
i fetaneti olmadı. Anın içun ki bir düşman-ı hiyanet bir küşılr-ı gayra pa sürse bu 
mezkılr mühimmat ve ruat ile 33/ asla bir 'akıl ve fikir mutasavver eylemez ki ol 
'adüvviy-i ekber dini Muhammed rusf-ı harab-ı memleketin ve donanma-yı 
mağrılkaları külli senneleri kılh-i billend-i peyket-i ejder korsan dairesinde olan 
m üzeyyen ki sedd-i iskender gibi ve nice top ve humbaralar cümle İslam üzerine 
sü'ban misillü dehılnın kılşad eylemişken mühendis-nüma olsa küffar-ı haksıltın 
rücu-'ı red idüp firılrln-i bahr-i endişesinde mutasavver eylemez 'asakir-i İslam 
dahl ol mela'inin bu mertebe kendüye dünya zik olduğundan fetanederi 
olmayub mir-i mükerrem Salih Beğ ve mir-i mükerrem Tatra beği ve mükerrem 
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halife-i garb ve sancak ağalan cümle sa'adetli mekremetlü kethüday-ı mükerrem 
ve mürüvvetlü ağay-ı mükerrem huzlırlarına cem' olubadab-ı devlet ve sa'adeti 
yerine getürılb şehinşili-ı 'alem-penili hazrederine du'a-i keslı: idub ba'dehU 
Hazret-i Mehmed Paşa ve dame 'ömr ü devletehu du'alar olunub kelam u nutuk 
eylediler ki bu küffar-ı la'inin bir çare ile pay-ı menhuseleri fuar-ı cadde 
istikametine irmek ve bir hile ile elide-i ümidleri çehre-i muradı görünmek 
muhaldlı: dediler. İnşaalliliu Te'ala ve nusret-i kibriya hazelleylü küffar-ı la'inin 
canib-i salisfn şattul balıirden ahz idüp merbUt ve müstahkem idüp tevekkeltü 
'alellili vakt-i subh u sadıkda 'asanulliliü'l-hayr cümle 'asakir zafer-i nusret ile 
ma'an 'arab ve 'aryan ve kabail bir hamle-i 'azlı:n ve bir halaluş-ı keblı: dahl 
idevüz ve hüve 'ala külli şey'fn kadlı: bi-'avnillilii Te'ala 'azze ve celle metrls ve 
'aşiyan-ı penahların 'ala hirnmeti evliyai ve's-salihln ve hirnmet-i halife-i zıllullilii 
halledalliliü hilafetehu ila yevmi'l-kıyarm ve'l-cevab du'ay-ı hayırlan berekatıyla 
dıraht-ı vücud-ı murdarların minşar-ı süyıilla cümle ağsanların kat' idüp 
harfünnar idüp pay-ı rehne biliuş idub kemend-i şimşlı: ile cerri ka'r-ı deryay-ı 
'azab olmalan irınallilie 'ala külli şey'in kadlı: 'alem-i şehadetten 'alem-i ğayba 
34/~ertcbe-i 'ali ile gitmemize Alliliü yessir lena deyı1b Fatiha eylediler bu 
tedbm cümle zabitan ve ağay-ı serdengeçtiler ve ağay-ı ve'l-kılıçlar ve 'asakir-i 
nusret savab-ı 'azlı:n görub cümlenin ittifakıyla ol ma'den-i fikir ve sandUka-i 
'akıl ve siliib'r-re'y ve't-tedblı: Hazreti Mehmed Paşa devamalliliü saltanatebu 
ve nusretehU i'lam olunub ol evliya makamı ve'l-kutubu'l-medar bu ittifakı 
ma'klll görub dest-i küşada dergili-ı 'izzet olub taleb-i nusret-i İslam oldular. 
'Asakiri zaferu'l-müciliidln öyle 'ahd ü misak eylediler ki sfnelerimiz fi sebilillilii 
Te'ala sad-pare olunca düşman-ı dinden hazelehümulliliu red çevirmek 
muhaldir. İnşaalliliü 'ale's-sabilii'l-hayr mevzu-'ı mu'rikeyi şa'şa-i tiğ ile 
zulümat-ı pay-ı küffardan bir nlır u ziya idevüz ve kafcin-ı hayatların endaze-i 
şimşlı: ile keyl idevüz ki seb-'i semavatta seyr:lnımız eyleyub onlar dahl bizimle 
tevhid idüp ümmet-i Muhammed'in nusretine du'a ideler dediler gelelim ki ol 
küffar-ı la'fn ve taife-i şeyatin hazelehümulliliü ol şeb-i zullamda metrls-i 
menhuslarından top ve zabitana ve sair fennı1n-nar 'akla gelmez hadden bi
kıyasın ateşler gösterdi. Bu cümle-i İslarru'l-müciliidln havfiyle can-ı murdarlan 
ra'şaya düşüp varak-ı hazan gibi leb-i deryada tevak.kuf-pa oldular, ve daniş-i 
şerarlan itfa olmadı. Havf-ı hücUın-ı İslamdan enva-'ı fişenkler endilite iderdi. 
Cür'a-i dest-i sitemkar-ı felekden nılş iden daima oldu, mest bu dünya bir yerdir 
ki nice şlı:-i murdarlan kemend-i mihnet-i gaflete ser-nigı1n itmişdir. Zira bu 
ceriliat mühim gaflet ile mülayemet bulmaz deyub sefayill-i mağrllkelerinden ve 
firkatalarından öyle ateş-i neınrUdu saçtığına asuman anlamıştır. 'Alem-i fena 
zulmetü'l-leyl ve saday-ı müdafi' ve sefayin-i humbara belay-ı asumaniler 
endahte iderdi, ol küffar-ı ilife-i şeyatinin la'netullilii 'alel-müşrikln 'asaklı:-i 

menhusalannın sakf-ı ilimağında lezzet-i süyı1fdan eser olmakla 35/daruş-i 
metrislerin kat' eylemeyub havflerinden mecalleri kalmayub tahlls-i canlan içün 
beynlerinde 'azlı:n zahir olub sadalan 'ubUka serçekti. Bizim cümlemiz kanı1n-ı 
süyı1fta püryan olduk, meabına deyı1 ili u figan eylediler. Ol 'asakir-i küffar 
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silahiann remy zerrıln idüp taraf-ı islama teveccüh eylediler ve ceneral ve 
okçuyalları 'asakir-i murdfu:lanndan bu kelam-ı sern-'i g{ış idı1b bu hareket 
muh:ilifi fehm eyledikde 'aklı başından gidub deryada olan fukatalara işaret 

olunuh ateşleriniz kat' olunmaya. Ve lakin iktiza-yı 'alem-i zullamü'l-leyl olmakla 
ve birde bu ki firkatalann ve sefayinlerin şiddet-i nan sebebiyle 'asakir-i küffar-ı 
cesaret idüp ve selamet bulmadılar, ve tahlls-i can idemediler ve birde budur ki 
Hazret-i Mehmed Paşa nasaralıullahü ila yevmi'l-inkirılzı'z-zaman emr-i celili'ş
şaruarı sadır oldu ki zinhar hengfun-ı pür-hılşda firı1zende esir olunmaya, hemen 
'ala kaderi't-tılka ve 'avnüllahi Te'illa kelle-i kilabiann getürmek meydan-ı karzar
ı gahda küffar-ı la'in gördüler ki gazllerin descine giriftar olan ):ı.ayat-ı 
Eanllerinden ve selamet-i istihlas-ı can oldukları ecilden selametliklerin taselik 
edemediler. Zikr-i 'asakir-i küffar taraf-ı İslamiyeye gelı1b canlann tahlls 
ideceklerin fehm ü taselik ideler idi. Camb-i küffarda bir şahıs kalmayub taraf-ı 
islama gelirlerdi. Hayrihl ve şerrihl minallahi Te'illa ve eğer küffar-ı haksar 
mü'minlerin keyfiyet-i hallerin fehm idelerdi. Kendillerine 'azim-i selamet 
olurdu ve lakin fehmleri değildir ki kalb-i mü'mininin ateş-i hışımları ab ile itfa 
olur ve sahife-i nasiyesinde, li-harisi mahrı1m-ı mefhı1m-ı beyandır mekri ol 
hınzlı:-ı la'in tekebbürlük ile daru'l-cihad Resı1lullah sallallahü Te'illa 'aleyhi ve 
sellem ol küffar tahrls olub kasd-ı ahz-ı beled eylemesi kendillerinin dem-i 
murdarları imiş balıt-ı 36/menhı1s sibahları re'yi murdarlanna muvafik gelmedi. 
Hak sübhanehı1 ve Te'illa kemill-i kudretiyle küffar-ıla'ini makhfu ve münhezim 
ve zeill eyledi. Elhamdü lillahi'l-meliki'l-mennan, el-hılsıhc'l-kelam vakt-i subh-ı 
sadıkda cümle 'asakir-i bed-kfu:lann ol küffar-ı la'in sandallanna dahil idüp 
donanma-yı mağrı1kalanna irsill eyledi, ve nice küffar-ı kelam tahris tahlls-i can 
olub havf-ı İslılmla ta'accülen kethüdillann sandallanna ve filikalanna ilka 
edemeyub ka'r-ı deryaya gark oldular, ve teşebbüslerinde camderin ğarr idüp ve 
desderindeki zabitanelerin ve meyaruannda olan ispatalarını nalıyi ve remy 
eylediler. Hemen istihlas-ı can deyüb elide-i murdarları külli eşyadan ba'id oldu. 
Ve küffar-ı haksıltın 'aynı menhı1slanna candan gayri bir eşya zahir oldu. Bu 
kadar eşya ve mühimmat ki yukaruda zikr olundu. Cümle sitem idüp tahlls 
eylediler hamsete 'aşer müdafi ve isneyni humbara ve illat-ı metris ve çarh-ı 
felek ve tüfenk böyle illatü'l-harb becayidi 'akıl tasavvur eylemez. Aıatü'l-harb 
sellim eylemiştir, mevzu-'ı mu'rike bir misl-i bed-sitan olmuştur, ol küffar-ı 
haksıltın arasına eylediği metris-i menhı1seleri sedd-i İskenderden nişan virmiştir. 
Ol metrisin taşrayı çit ve dahili dahi çiti ikisinin beyni keblı: torbalar mu'arnmer 
bir-remil arasına itmişler hemen bir kal'a mis:ili derlin-i metriste yetmiş zakılk 
isteyebilmişlerdir. Yetmiş iki hendek ve her hendekte üçer yüz ellişer kafu dest-i 
humbara kandan ve topçuyandan ve sait illat-ı harb huddamından mühendis-i 
nardan gayri ve çarh-ı felek 'akla mukarrab değildir. Ol ktiffar-ı la'in 
hazelehümullahü bu mezkfulann cümle feda ve sellim idı1b istihlas-ı can 
itmişler. Allalıü zide cezaühüm, arrıln. V akta ki kelfunımız orada karar eylediği 
cümle zabitan ve 'asakiri'l-mücahidin subh u sadıka muntazırlar idi. Çı1n ğurab-ı 
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siyah cenah-ı zulmecin 'alem-nümadan ref' itmeğe bed' 37/ eyledikde genelır-ı 
kudret-i miftah-ı müsbicle kıfl-ı hazane-i :lfak:ı feth eyledi, ve dest-i diralışan-ı 
aficib-ı mahzen-i felekten nukıld-ı encfuni zir-i damen şua'a saçtı. Çıln 'asilir-i 
zafer ve zabit:ln ve ağalar ref 'ü ser idub leb-i deryaya nazar eylediler. Maksud ve 
ma'huddan eser görmeyub dediler ki ey diriğa, ol küffar-ı baks:lrın can tuyfu:-ı 
babisieri minkar-ı şikfu:ımız iken bal-i pervaz eyledi, ve ebdan nehirlerinden ab-ı 
nılş idüp atşılnunız teskin olub kalbimiz band oldu, ve dediler ki diriğ-i bu sfu:-i 
ma 'naya aldandık, ve hayf bu hevay-ı hayal ile sayd-ı helalimiz elden çıkardık 
dediler. Kimin 'akl-ı kamil ve temyizi şamil ola, paye-i safilde kalmaz, derece-i 
'ulyaya vasıl olur, ve kimin 'aklı za'if ve re'yi nahlf ola mertebe-i şerifden menzil
i tedenni ve tedenni kılur dediler ol küffar-ı baksar-ı keşti-i vücıldlan bahr-i 
şimşit-i zehre müstağrak iken müsadif haliyle tahlls-i can eylediler, amma şol 
kimse ki cam-ı gayret-i islarru nuş idüp kendü varlığın feramuş eyleye, iksir-i 
ekber ve kibrit-i ahmardan.sad mertebe evladır ve şişe-i fırsatı seng-i gaflet ile 
şikest eyledik dediler, ki her emirde katib-i kudretten divanhane-i ezelde ceffel
kalem vili' olmuş ola la-büddür ki 'arsa-i 'ademden muttasıfa vücuda gele, la
cerÇ:m andan iliriraz ne faide verir, çıln feza levhine çekildi kalem, bize yazdı 
nice mir-i 'alemgah, olur ki havadis-i takdir, ser ü azad iken urur zincir, bizim 
dahi bu gice payimize kqdret ile gaflet zincirin urdular, 'asilir-i zafer-i nusret 
gayet ile şeyhline ikdam eylediler. Ve lakin takdir-i Hüda ve kalem-i kudret-i 
ezeliye levh-i pişmelerine helaklann tahrir itmemiştir, ne kadar cehd eylesek bir 
murada, olmaz mukartarden ziyade, nuş iden şerhet-i tiği belasın viran olur. 
38/Söylenür ci haşra dek dillerde destan olur. Ol küffar-ı haks:lrın cem'iyyeti 
saika-i şimşit ile hıln olundu, rub-'ı meskılrda dillerde destan oldu. Tille-i efrenc 
bu babda nice kitaplar icad idub sadır olan halailiş meddalılan dillerinde cemi' 
tilleler sern-'i gılş eylediler, ol küffar-ı mela'inin böyle böyle hile-i sak:ıt ile 
pençe-i minkar-ı 'ank:lrnızdan ihraç olub kararin-i fuara tebdil eyledi böyle 
istihlas-ı can ideceğln asla fikr ü endişemize mukarrab olmadı, 'asakir-i İslam 
'arab ve 'aryan metris-i menhılselerine dahil olub gördiller ki cümle alat-ı 

harblerin ve topların ve tüfenklerin ve camderin selm idüp hemen yek canların 
istihlas eylemişler 'arab ve 'aryan ve kabili eşyaların ganimet idüp yağma ve 
garet eylediler. Ve sandılk ile 'asakir-i murdarlannın mılciblerin dahi selm 
eylemişlerdir. Ümmet-i Muhammed 'azirn ü şad u handan olmuşlardır. Elhamdü 
lillahi hamden kesit. Ve ol küffar-ı baksar tahlls-i can idüp setinelerine vasıl 
olduklarında sefayinlerde olan küffar-ı şeyatinler taşradan bozguna gelen 
küffarlara selm idüp mügayir kel:lrnlar söylediler, dediler ki; müslümanlar sizi 
kemend-i süyılfla harkUş gibi sayd eylediler ve şit gibi hıln-i la'linizi nuş 
eylediler, ve huruşti peştinize rekb idüp kellelerinizi kat' eylediler. V e taşradan 
gelenler dediler ki, bizim keyfiyet-i halimiz ol sayyada döndil ki kad u vahşi 
sevciasına dam-ı dılzahlar pitaste idılb cev:lnib-i erba'aya hatve-endaz ider iken 
bir pelenge mülili olub pence-i dam işkencesine girift:lr olub girdab-ı belay-ı 
yelkende cay-ı selamet tahlls bulmayılb helılk oldu. Amma bizler pençe-i şitden 
is tilılas-ı can eyledik. V e eğer siz bizim gördüğılmüzü göreydiniz boynunuza 
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kemend-i şimşir dahil olaydı ol vakit fehm eyler idiniz bizler ne siyaset-i 
39/izbar-ı süyU.ftan tahlls-i can eyledik, ve bizim başımıza nazil olan saika-i 
şimşir-i bend-i feyza sizlere müyesser olaydı kuds-i halil olsa ol mevzı'ıntavafına 
pa-sürmezdiniz ve 'ankay-ı siyaset üzerimize bal açub sayeban oldu. Üzerimize 
nazil olan seng-i belaya tahammül itmez idiniz, dediler, ve har-ı süyılf, şeb-i 
siyah gibi etrafımızı havl idub daire-i musibette beriha gibi feryad u nillerniz 
'ayyılka erişti. Dediler ve taife-i kabail küffar-ı haksarm kelle-i kilabiarını süngü 
uçlarına reşik idub Alliliıl Te'illfuun 'avn ü 'inayetiyle kılh-ı salıriliarda küffar-ı 
mill-i 'aynin rıly-i nuhuset-murdarların görmeyen mü'minin ve'l-mü'minat 
teferruc idüp Alliliu Te'illa hazretlerinin ümmet-i Muhammed'e i'ci eylediği 
nusret ve lütf u 'inayet ve ihsanet ve ni'met-i firavfuuna hamd ü şükürler idüp 
re'slecin 'uryan idüp seede-i şükrander eylediler. Elhamdü lillahi 'ala dini'I-islam 
ve 'ala tevfiki'l-iman deyılb ferahlar hasıl eylediler. Ve yine Resı1lullah Sallalliliü 
Te'illa 'aleyhi ve sellem ve makam-ı evliya ve's-sillihin daru'l-cihad Cezayir'e 
devam-ı devlete bed fa'alle kast idenleri Hak Sübhanehıl ve Te'illa bunlardan 
beter idüp makhill ve münhezim eyleye ve cem'irılerin tillan eyleye fu:nin, deyılb 
teveccüh-i dergili-ı 'izzet olub hamd ü senmar eylediler. Alliliü tekabbel 
du'aehüm fu:nin. Daima sayyadi's-süyU.f ve cellad u felek düşman-ı dini kalır 
eyleye, hürmet-i ism-i kahhar dediler ve giryabların pençe-i şimşirden halas 
eylemeye, fu:nin. Hak Sübhanehu bu gazayı ve bu halmuş-ı ekberi şehlnşili-ı 
'illem-penili halledalliliü hilafetebu ila inkirazi'z-zaman ve ila yevmi'l-kıyam 
hazretlerinin devlet ve saltanat-ı eyyam-ı sa'adetlerinde himmet-i 'illileriyle kabili 
eyleye, fu:nin. Ol küffar-ı la'inin 'asakir-i şeyatinleri bu halmuş-ı mu'arekede tiğ-ı 
haffi ile ve serb-i zabitane-i gaziyan ile 1Q/ dört bin kafir şimşir-güzar olub can-ı 
habisleri fi'n-nari oldular ve yirmi sekiz okçubill mürd olmuştur. Yüz doksan bir 
okçubill zahmedar olub nısf-ı can ile sefayin-i mağrılkalarına ref eylediler, ve 
zahmedar 'asakir-i birler bedb-ı evvel dame siyaset ve serb-i zabitan gaziyan ile 
helak olub ecsam-ı murdarlan ta'am-ı mus u mar-ı tuyı1r-ı vuhuş ve ğurab ve 
şuill ve robili oldular. Elhamdü lillahi ve'l-minne, ve sedd-i İskender gibi olan 
metrisin şebanların süht eyleyılb hakestecin bad-ı nümaya virılb lücce-i 'ummana 
verdiler. Elhamdü lillahi Te'illa eyyam-ı devlet-i şehlnşahlde böyle yüz aklıkiarı 
olmuştur. Himmet-i zıllullahi halifetü'l-'arz hazretlerinin du'illan berekatiyle 
böyle tekebbür ve mağrfu küffar-ı haksan yeksan u zelil ve bed-nan eyledi. Hak 
sübhanehu 'azze ve celle ol hınzıra enva-'ı meşakkat 'ata eyledi. 'Arza-i 
Cezayir'in sevahil-i bahrinde semen-i nüfUstan içeru eyyam-ı nabistanda harr-i 
afitab ve havay-i sakil ile küffar-ı haksare muhill-i kudretiyle dane-i 'ömürleri 
iltahfı.n-ı felek seng şiddetinde olub helılk oldular, ve niceleri dahi meydan-ı 
mu'arekede tiğ-i İslamdan huşiş-i rikkat ve ordulan meğillık olup helılk 
olmuşlardır. Ve eğer ol küffar-ı haksan zinde-esir eylemek emr~i sa'adet ve 
müserrah olaydı bedb-ı esir olurdu. Bu nusret kudret-i ilahiyeye sad-hezar 
hamdü sena ve şükür olsun, ki ol galib tekebbür düşmanı kemill-i kudretiyle 
şikest idüp tar u tillan idüp makhill ve münhezim eyledi, ve ümmet-i 
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Muhammed'i şarken ve garben cilian nümada ferhunde-k:il eyledi Elharndü 
lillahil-meliki'l-ğaniyi beka ':ilem-i farude sad-hezar s:il-i 'örnr-i vefa eylese. 
Allahü Te':ilarun 'ibad-ı müslim1ne 'aci eylediği nimet ve nusret ve lütfun 
zerresinin harnd ü şükrün itmeğe kudret ve liyakat olmaya öyle bir 41/ sıfat-ı 
ibiis-i mel'fuıu pençe-i minkar-ı Cezayir'e giriftar idüp taht-ı şimşiı:inde zebfuı 
eyleyılb yedi kral içinde zelil ve rüsvay eyledi. Elharndü lillahi 'ala ni'metihi, bu 
feth-i fütuhattan, şühedadan ve gazllerin eylediği gaz:ilarının hasenatından Hak 
sübhanehu ve 'amme nev:ilehu vela ilahe gayrahu cümlemizi ve cümle 
sami'Unları hissedar eyleye, fu:nin, ve meydan-ı mu'arekede nevverallahü 
merkadehUm ve tenfe'ahu beynena yevmil-ferağ yüz yirmi kimse cam-ı 

şehadetini nuş eyleyub dest-i hı1rinden hidillye-i na'ime nail olub derece-i 
fudevs-i a'laya erdiler. Allahümme yessir lena hazed-dereceti fu:nin, ve iki yüz 
seksen mecarib olmuşlardır, ol küffar-ıla'in dediler ki meyıl.nımızda bir vahşet-i 
ğayyarin ve bir hasret-i cuybarin kopardık ki bezar-kurunda bu garnın def'i 
müyesser olmasa gerektir. Bizler bilad-i İspanya'ya vust1lümüzde ba'zı evladin 
su:il eyler ve ba'zı 'ıy:ilin su:il eyler ba'zı karındaşın su:il eyler bir 'azim ğaryıl ve 
giryç: ve fiğıl.n olsa gerektir. Bu yüz karalıkları ile kral bizim devha-i 'örnrümüzü 
milinet-ara-i cefa ile kesse gerektir. Ol küffar-ı mda'in varta-i siyaset-i süyılftan 
istihlas olduktan sonra selaset-i eyyam donanmay-ı mağrtlkaların lengerlerin kal' 
ve ref' idüp bad-hanların küşad idüp şahin minkarmdan halas olmuş bozgun 
külüng alayı gibi her biri bir canibe finnar sefer oldular. Bu gazay-ı ekberin 
beyanmda ve kem:il-i takrlrine kudret-zeban 'acizdir, ve hayrandır. Min evvel ila 
ahir keyfiyerini 'akl u fikr ile cem' idüp taktirine mümkün yoktur. İlla haklr 
muğrigiz-zünub muhtac-ı Fatiha şemsi 'ayn-ı gaflet ile nazar eylediğimiz ve 
efrenc vilayetlerinden gelen kağıdların sem-'i gt1ş idüp mefht1m-ı kelamları fehm 
olunuh ba'dehu bu fütuhat-ı celileyi takribe kudret olunmuştur. Cüyılş-i din-i 
mübine ba'is gayret-i gaza ve mucib-i sebeb-i du'ay-ı hayr-i müslim1n ola. 
42/Şevketlü, kudretlü, mehabetlü sultanu'l-İslam halifetullahi 'ale'l-kıyam. 
Muhriz-i m:iliki'd-dünya mazhar-ı kelimetullahi'l-'ulya hafız-ı sünı1ru'l-müslim1n 
zabiti umılru'l-meliki ve' d-din. M:iliki serlri'l-hilafeti fi'l-afakı, el-':ilemü bi'l
istihkakı'l-fayizu envar-1 merhamet ila tabakati'l-mihveri el-layicü asar-ı 

mekremet 'ala safahati'd-düht1r sultanu'l-hafizin halledallahü hilafetebu ila 
yevmi'l-kıyam ve'l-mizan hazretlerinin sem-'i gt1şları olub dUri-i 'ızamlarının ve 
'ulema ve suleh:ilarının sern-'i gt1şları olub düstt1r-ı mükerrem ve nizam-ı 

'ibadullah-ı memleket vali-i Cezayir Gazi Mehmed Paşa kulların du'ay-ı hayr-ı 
şehinşahllerinden feramuş buyurmayub hüsn-i nazar-ı gayet firavaruarın deriğ 
buyurmarnalarına sebeb tarih-i tahrlrine cesaret olunmuştur. Bu name-i 
ferhunde ağaz u huceste encam-ı şemsi Mustafa Hocadır ki cümleden da'avat-ı 
hayriyye temenni ve n1yaz ider tekabbelallahü Te':ila. temme't-tahrlr. 273 
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