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BİR TÜRK KADlSININ YAZDIGI ATİNA TARİHİ 
(T8rih-i Medinetü'l-hükema)* 

Cengiz Orhonlu 

Osmanlı tarihçiliğinin genel olarak bir tahlili veya muhteva araştırma
sı yaptlmamıştır. Osmanlı tarihçiliğinin meydana gelmesi ve gelişmesi hu
susunda bazı araştırmalar yapılmış1 olmasına ve muhtelif mes'eleleri üze
rinde durulmasına2 rağmen, muhtelif devirleri kapsıyan ve çeşitli grupları, 
üsh1pları gösteren araştırmalar henüz yapılmamıştır. Gerçi XVII. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren bir resmi tarihçi (vak'anüvis) okulu ile özel ta
ribçiler okulu diye bir ayırım yapılabilir. Ancak tarih eserlerinin satbi bir 
tetkikinden genel tarihler, muayyen devreler arasını veya bir devletin tari
hini ihtiva eden tarihler, tercüme-i haller, şehir tarihleri gibi bir sınıflandır
ma da yapılabilir. Şüphesiz daha derin ve bütün eserlerin tahlili sonucunda 
yapılacak bir araştırma daha başka konularda sıruflai:ıdırmayı ve Osmanlı ta
rihçiliğinin ele aldığı konulan ortaya koyabilir. 

• Bu yazı 1970 de Atina'da toplanmış olan II. Milletlerarası Güney-dogu 
Avrupa ve Balkan Tetkikleri kongresinde okunmu§ olan bildirinin genil§etU-
mi§ §eklidir. · 

1 Mesela bk. Halil !nalcık, The rise of Ottoman Historiography, Histo
riana of the Middle East, London 1962, s. 152-167; V. L. Menage, Tlıe begin
nings ot Ottoman Historiography, Histo,-.ia?ıs of the Middle East, s. 168-179. 

2 Mesela bk. Halil İnalcık, The rise ot Ottoman Historiograplıy, s. 152· 
167; V. L. Menage, The beginnings ot Ottoman Historiography, s. 168-179; 
G. L. Lewis, The Utility of Ottoman Fethnames, s. 192-196; Ercüment Kuran, 
Ottoman Historiography of the Tanzimat, s. 422-429; Bernard Lewis, The use 
by Muslim Historians ot non-muslinı sources, s. 180-191. Bu tetkiklerin hepsi 
Historians of. the Middle East, ed. Bernard Le~ and P.M. Holt, London 
1962'de çı.knu§tır. 
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Kütüphanelerde mevcud yazma eserlerin tetkikinden Amasya3 , Bursa\ 
Edirne5

, Isparta6
, Bağdad7, Halep, İstanbul8, Belgrad9

, Şam10, Üsküpiı, 
Bosna1 2

, Mı::kke, Silistre13 gibi şehirlere aid yazılmış şehir tarihler_i görül-

S Mustafa Vazıh,_ Belı'ibilü'r-riisiyye /i riyaz-ı mesaili'Z-Jimasiyye, .Amas
ya-Bayezid Kütüphanesi, nu. 11833. Eserin bir nüshası !stanbul üniversitesı 
kütüphanesinde bulunmaktadır (T.Y. 2217). Yazarı hakkında ilk defa İhsan 
Sabuncuoğlu (Mustafa Vazıh, Çorumlu, 11, 13 (1939)) bilgi vermektedir. Bun
dan başka Osman Fevz~ el-.Amasi'nin Jimasya meşfthiri (.Amasya-Bayezid kü
tüphanesi, nu. 11941), Osman Fevzi Olcay'ıp Jimasya Tarihi de (Topkapı Sa
rayı ;Müzesi, Yeniler lkitaplığı, nu. 774) zikredilrnelldir. Son iki eserin yazarı 
aynı olup, bı.İ eserler 1933'den sonra yazılmıştır. 

4 !smail Belig Bursavi, Tarih-i Bursa, Giildeste-i riyaz-ı ir/ôm. ve vete
yat-ı danişveran-ı ntidireddn, Bursa 1302. 

5 Bk. Sevim Üngün, J1bd1ırrahman Hibri ve Enisiı'l-mesd.mirini (basılma

mış doktora tezi), Edebiyat Fakültesi, Tarih ktp.; Tarihçe-i Or/i Mahmud A..ğa, 
Üniversite ktı)., T.Y. 3612 : Bunun hakkında bk. qrhan F. Köprillü, Oevrı ta
rihi'nin mahiyeti ve kıymeti, Tarih Dergisi, sayı 1 (1949), s. 53-66; Badi Ah
med Efendi, Riyftz-ı belde-i Edinıe, Edirne Selimiye Ktp., 3 cilt; Dayezii.de 
Mustafa, Edirne'de Selimiye Camii, .Ali Emirt ktp., Tarih losmı, nu. 1341; bu
nun neş:-1 için bk. !J'arih ve Edebiyat Mecmua.sı, sayı 3, 4, 5 (!stanbul 1338). 

6 Böcü-zade Süleyman, Isparta Tarihi, Isparta Halil Hamid Paşa ktp. 
7. Nazmi-zade Murtaza, Gülşen-i hiilefd. (1638-1717), !stanbul · ıı43; Re

sül Havt Kerkükl,· Devhatii'l-vüzera (1718-1821), Bağdad 1246. 
·. 8 Lıitifi, Tarifname-i istanbul, Arkeoloji Müzesi Ktp:, nu. 341; Hüseyin 

Ayva~sarayi, ·Hadikatii'l-cevami, İstanbul 1281, 2 cilt; Mehmed Raif, Mir'at-i 
!stanbul, !stanbul 1314~ ·c. I. bu eserin ikinci cildi basılmamıştır. · 

9 Belgrad Fetihnamesi, Es'ad Efendi ktp., nu. 2175/2; Raşid, Tarih-i 
vak'a-i Hayret-nüma, !stanbul 1291, ou birinci cildi oltip, diğer cildi yazma ha
linde Ali Emiri Efendi kütüphanesindedir. 

10 Mihail Barik, Tarilıiı'ş-Şam (1720-1782), nşı·. Kostantin Libaşa 

Harısa 1930; .Alımed el-Hallak, Havadisii'd-Dımtşk, Kahire 1959; George M . . 
H~ddad, Tlıe interests of an Eighteenth OenttınJ clıronicler · ot Damascııs, Der 
Islam; XXXVIII (1963), s. 258-271." · 

ll Üsküplü Salih Asım, tJsk·iip tarihçesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Sultan 
Mehmed Reşad kütüphanesi, nu: 616; Salih Asım Rüstembeyoğlu, tJsküp tarihi 
ve civarı, Usküp 1932. · 

12 H;acı Hüseyinoviç Salih (ölm. 1888), Tarih-i Bosna veva Tarilı-i di
yar-ı Bosna (XV-XIX. asırlar), Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü kütüphanesin
de bullll!~ müellif hattı nüsha. M. Enver Kadiç (1856-1932) kırk yıllık gayret 
sonucunda Tarih-i Bosna veya Kront"k adı ile bilinen 28 ciltlik bir eser· yazmış
tır. ~u eser 1364-1927 ·yıllarmdaki olayları içine almaktadır. 3 nüsliası mevcut 
olup, ikisi Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey ve . Şarkiyat Enstitüsü kütüphane
lerinde bulunmaktadır. üçüncü nüshanm yazar ·tarafmdan Türkiye'ye gönde
rildiği bilinmekle beraber, hangi kütüphanede olduğu öğrenilememi§tir. 
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mektedir. Hatta başka- şehirler hakkında da yazılmış eserler ve risaleler bu
lunmaktadır. Bir de herhangi bir sefer dolayısı ile yazılmış fetih-name şek
linde eserlerde de1

,
4 ele-geçirilen şehirler ve bu şehirlerde yapılan ilk imar 

faaliyetleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Türk kütüphanelerinin tasnif 
işlemi tamamıandıkça yukanda misal olarak zikrettiklerimiz arasına yeni
lerinin katılması mümkündür. Nitekim Topkapı Sarayr müzesi kitaplığında 
Atina şehrine ait bir tarih eseri geçenlerde bulunmuştur (Revan kitaplığı 
nu. 1411)15

• Eserin ismi· Tarih-i Medinetü'l-hükemii'dır. Bu isim orta çağ 
islam yazarları tarafından diğer şehirlere verilen adlar gibP 6 Atina şehri için 
kullanılmıştır. Yazar da bundan dolayı eserine aynı ismi vermiştir17• Eserin· 
son kısmında bazı yaprakların noksan olması sebebi ile eser ve yazarı hak
kında tam bir fikir elde edilememektedir. Bununla beraber eser, 1715 yı
lına kadar yalnız Atİİla değil, Eğriboz (İğriboz) ve Mora bavalisi tarihini de 
içine almakta olup 1738 yılından sonra kaleme alınmıştır. 

I. Eski-Çağ tarihi ve Osmanlı tarihçileri 

Osmanlı cemiyeti eski devir tarihleri ile de ilgilenmiştir. Bunu muh
telif eserlerin baş kısmında bulunan o devre ait verilen bilgilerden anlamak 
mümkündür. Bunun dışında Osmanlı aydınları ve yazarları arasında da o 
devre özel ilgi duyanlar çıkmıştır. Hatta müstakil mahiyette eserler ve ri-

13 Mahmud Sabit, Tarih-i cedid-i Silistre, Wien, National Bibliothek, nu. 
1121/2. 

14 Mesela Girid seferlerinden bahseden Tarih-i Kandiye adlı eser.- bu ka
bil eserler arasmda sayılmalıdır (İzmir- Millet Kütüphanesi, nu. 24/510); ya
zarı bili:nl)'leyen bu eserin diğer bir nüshası Fetih-name-i kaZ'e-i Kandiye adını 
taşır (l;'ertsch, Berlin ktl., nu. 52). Yusuf Nabi'nin Tarih-i Kamaniçe adlı ese
ri- de .aynı §ekilde- kalenin fethi· ve fethinden sonra bir Osmanlı §ehri haline 
getirmek için yapılan faaliyetler anlatılmaktadır. (İstanbul 1281). Bu kabil 
eserlerin hareket noktası askeri faaliyeti bütün ayrıntıları ile hikaye etmek. 
şeklinde özetlenebilir. 

15 . Bu eser Fehmi Edhem Karatay tarafından ilk defa 'tanıtılmıştır (Top
kapı Sarayı Müzesi küt~phanesi Türkçe yazmalar kataloğu, İstanbul 1961, c. 
I, s. 326) . Fakat yanlı§ olarak Tarih-i Medinetii'l-hiikema'mn bir tercüme ol
duğu belirtilmiştir. Halbuki eserin yazarı muhtelif yerlerde (2 a, 8 a, 127 a, 147 
a, 229b v.s.) eserinin toplama bir eser olduğunu ifade etmektedir. 

16 Bunun için bk. Adnan Sadık Erzi, Tiirkiye kiitiiphanelerinden notlar 
ve vesikalar, Beııeten, sayı 53 (Ankara 1950), s. 96-100. 

17 «Atina Medinetii!l-hiikema namiyle §öhretyab olmağın terciime ve 
cem'-i tedııini tasmim olunan kitabın dahi namı Tarih-i Medinetii'l-hiikema tes
miye oıurı,m'U§tur» (yp. 4 a) . . 
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salelerin kaleme alındığı görülmektedir. Osmanlı aydın ve yazarlarının Eski
çağ ile ilgil.enmeleri muhakkak ki İstanbul'un fethinden solira olmuştur. ls
tanbul'u aldıktan sonra bu şehirdeki mimari anıtlar_a, özellikle Ayasof).~a'nın 
mimarisine ilgi duyanlar artmıştır. Bu ilgi sonucunda olacak ki daha Fa
tih devrinde buna dair. bir eser yazılmıştır. Derviş Şeınseddin Karamani adlı 
bir yazar Tarih-i bina-i Ayasofya adı ile bir eser yazmıştır18 • Derviş Şern

seddin Karamani eserini önce Farsça yazmış sonra Türkçe'ye çevlımiştir19 ; 

eserde Bizans'ın aynı adlı bir hükümdar (Vejendun) tarafından kuiuıuşunu 
anlattıktan sonra, imparator Kostantİn zamanında şehrin yeniden tanzim ve 
imar edilişini ve nihayet Jüstinyen zamanında Ayasofya'nın nasıl inşa edil
diği anlatılmaktadır20 • Eser, şehrin Fatih devrinde fetlıedilmesi ile .sona er
dirilniektedir. Bir diğer eser de yazarı belli olmayan Tarilı-i Ayasofya'du21

• 

Bu eser de Bizans'ın kuruluşu ile başlamakta olup, daha sonra bu şehre 
karşı islamların yapmış oldukJan bütün muhasara teşebbüsleri tarih sırası 

ile kaydedilmekte ve İstanbul'un fetlıedilmesi ile sona ermektedir. Bu tip 
eserler arasına XVII. yüzyılın meşhur yazar ve düşüoürü Katip Çelebi'nin 
«Tarih-i Kastantiniye ve. Keyasira» adlı eseri de ilave edilmelidi.J:22 • Bun
lardan başka Ali el-Arabi'nin 1564/1565 (h. 972)'de kaleme aldığı <<Ta
rih-i Kostantiniyye ve Ayasofyo,>23

, Yusuf b. Musa'nın tercümesi olan «Ta
rih-i Kostantiniyye»24 adlı eserler de vardır. Bunlar dışında genel mahiyette 
yazılmıs bir takım eserlerde bazı kısımlar İlk-çağ tarihine ayrılmıstır. Mesela . . . 
Hüseyin Hezarfen'in 1673'de tamamladığı «Tenkıhü't-tevôrih'1> adlı eserin 
altıncı faslı Grek ve Roma tarihine hasredilmiştir; yedinci faslı İstanbul'un 

18 Üniversite kütüphanesi, T. Y. 259. Eserin ismi «Terciime-i Tar·ih-i Ca
mi-i Ayasofya» diye de geçmektedir. Eserin bir nüshası T. Y. 2637'dedir. Ay
rıca Top~pı Sarayı, Revan Köşkü ktp., nu. 1948'de de bir nüshası vardır. 

19 «Ta/sıl-i · cezire-i heft cebel ki ma'rnfdur. Be-kal'e-i ··Kostantin rıımi 
dilince· teylesofiin-ı maziye ·dakika mezc ediip tarihin bi k1ısur dere eylemişler
dir. Olsa taliblere emel-'i- vazıh olup padi§ahan-ı cihan pe1ıdha tuhfe-i eı-takir 
armağan olmağiçiin Derviş Karamani ... >> (3 a). 

20 Aynı eser, 3· a, 3 b, 4 a, 4 b. 
· 21 Üniversite kütüphanesi, T. Y. 2605; eser 28 yapraktan ibarettir. 

22 Asıl adı «Reımakıı's-saltana»dır. 1579'a kadar · geçen olayları bir eser
den tercüme ettirme veya ilave yolu ile -meydana getirmiştir. Eser, aslında bir
kaç kişi tarafından yazılım§ ve zamanla zeyiller eklenmiştir. Eserde Bizans 
devletinden de Selçuklulardan da bahsedilmektedir. 

23 Nüshası Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine Kütüphanesiİı.de bulunmak
tadır (nu. 1640). 

24 Nüshası için bk. Topkapı Sarayı Müzesi, Revan kütüphanesi, nu. 
1998/2. 
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kuruluşu ile Bizans devrine ayrılmıştır24". Keza Müneccim-başı Şeyh Ah
med Dede Efendi (1631~1702)'de aynı şekilde «Sahaifü'l-ahbiir» adlı ese
rinde ilk çağ tarihinden bahsetmektedir. Onun eserinin birinci cildinin bü
yük bir kısmı .islam öncesi diğer milletierin tarihine . aittir. Persler, Araplar
dan bahsettiği gibi, Roma ve Yahudi tarihinden de bahsetmiş ve bu bilgi
leri muhtemelen İbn Haldun'dan almıştır25 • Bu eserler dizisini bahis konu
muz olan ve XVIll. yüz yılda yazmış, yani 1738'de son şeklini vermiş olan 
Atina kadısı Mahmud Efendi'nin tercüme ve telif sureti ile toplama mahi
yetinde bir eseri olan «Tarih-i Medinetü'l-hükemii» izlemektedir. Nihayet 
bu kabil eserlerin bildiğimize göre en sonuncusunu da Eğribozlu Melek Ah
I)led Paşa (1871/72 =h. 1288)'nın yazdığı «Tarih-i kudema-yı Yunan ve 
Makedonya» teşkil etmektedir26. Şüphesiz bu hususda daha başka es_erler 
yazılmıştır. Kütüphaİıelerin devarn eden tasnifinde de yenilerine rastlamak 
mümkündür. Burada, Osmanlı tarihçilerinin ilk çağ hakkındaki bilgilerini 
tespit etmek ve bakış · açılarını tetkik etmek ve nihayet devirlerine göre ver
dikleri-bilginin batı ile mukayesesini yapmanın ayrı ve çok önemli bir araş
tırma olacağını ifade etmek ile iktifa edeceğiz. 

II. Atina Tarihi (Tari/ı-i Medinetü'l-hükemii)'nin yazarı 

· Yazar hayatına ait bazı ayrıntılı bilgi verdiği halde, maalesef ismini 
zikretmemektedir; bir ihtimal olarak belki eserin noksan kısımları arasında 
zikretmişti. Yazar aslen İstefe (Thebes) -ve Eğriboz (İğriboz) adası havallsin
de yaşıyan bir aileye mensup idi. Atina'ya resmen kadı olarak tayin edildi
ği zaman bile ailesi İstefe'de yaşıyordu27 • İlk öğrenimine ailenin bilgili ve 

24a) Tar·ih-i Devlet-i Rumiye adlı eser, aslında {Üniversite Ktp., T. Y. 
2641) Tenkil~;oi Tevıirih·i--miiZii,k'ün ·biraz· deği§tirilmiş iki kısmından ibarettir 
{R. Anhegger, Hezarfen Hiiseyin Efendi'nin Osmanlı devlet teş7cildtına dair 

. miildhazaları, Tilr7ciyat Mecmııası, X {1953), s. 365). 
25 Bunun için bk. Bernard Lewis, The use by Muslim histor·ians ot non

muslim sources, Historians of the Middle East, ed. B. Lewis and P. Holt, Lon
don 1962, s. 186 v.d. 

26 . 1871/72 {h. 1288)'de vefat eden bu zat, Fransızca ve Rum dillerini bi
liyordu. Eserini eski Grek tarihlerinden toplama sureti ile· hazırlamış ve yaz
mıŞtır. Eserin bilinen bir nüshası vardır. Süleymaniye Genel Kütüphanesi, Bağ
dadlı Vehbi Efendi, nu. 1121. Eserin bir diğer nüshası da 'Üniversite kütüpha
nesinde (T. Y. 2454) bulunmaktadır, 

27 « ... gerçi vatan-ı asıllarım1z olan lstete ve lğriboz ve Atina'da viiki< 
akraba ve ta'~llıı7cat sılas-ı ecr~i cezilden ihriiz eylediik ve bii-husııs entiha-i ser
had seviibına dahi nail olduk .... » {yp. 267 a). 
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ya_şlı üyelerinin rehberliği altmda başladı. BununJa beraber, gördüğü eği~, 
İstanbul'.daki seviye ile mukayese edildiği zaman yetersizdir. Bu durumu bi
len ve tabsilden gayenin ilmi :yaymak olduğuna inanan yazar, devrine göre 
yüksek tahsil imkanmdtemin için İstanbul'a gitmeye karar verdi. Bunu ger
çekleştirmek için de ' tahminen:· 1672 yılında İstanbul'a gittF8 • İstanbul'da 
Fatih Sultan Mehmed'in inşa ettirdiği ıpedreselerden Fatih camii etrafında
ki -Karadeniz tarafında bulunan- medreselerin çifte ayağmda yer al:m.ış olan 
bir köşe odasına yerleşmiş ve 12 yıl burada öğrencilik yapmıştır. Fatih med
reselerinde devrin tanmmış ve bilgili ilim adamlarmdan ders görmüştür. Me
sela Ömer Efendi'den' sarf ve n3Jıv, Yetikli Efendi'den adab, Mustafa Efen- · 
di'den mantık, tefs'ir, fertiiz ve cüziyat, hültisa-i hesab, rub'-ı dtiire ve ustur
ltib gibi dersler gördü; Bıçakçı mescidi imaını Sofu Abdullah Efendi'den 
hadis ve maani nüshalarmı, Ayasofya şeyhi Fazıl Süleyman Efendi'den 
Buhôri, Mutavvel ve Kadı Beyddvi telsirini tetkik etmiş ve öğrenmiştir. Ya
zarın öğrencilik hayatı 12 yıl sürdüğü halde ilim muhitlerinde iki yıl daha 
kalmıştı; İstanbul'da ikamet süresi 16 yıl olup, bu süre içinde de evlenmiş
ti29. Tabsilini tamamladıktan sonra kadı olmak için müracaat etmişti; an
cak, bu konuda yapılan imtihanda, kendi ifadesine göre talihsizliğe uğra

mıştı. Zira imtihan hey'etinin sord:uğu sorulara sert cevaplar vermesi, imti
hanı kazanmasına rağmen daha iyi bir yere tayin edilmesine engel olmuştu; 
o sırada boş bulunari ve kendisi için de yabancı olmıyan Atina kadılığına 

28 « ... ancak tahsil-i uıurndan maksad-ı aksamız ola1ı kemayenbaği n6§1'-i 
ulııma mwvattak olamadık ve 1110 senesinde ibtilQ.-i fetva-ı .Atina nasib oldu» 
(yp. 267 a). 

29 «bin .... dört senesiııd.e Asitane'ye hicret ediip . .. .. .. .. .. .. . .. . . edii.p on iki 
sene Fatih-i ekber merhıım ve mağfur Sultan Melımed bin Murad Han tabe 
seralıuma ve ca'le'l-ceııne mesrahumaıııın medreselerinden Karadeııiz tara
fında çifte ayağının köse odasında on iki sene talib-i uııım-ı şitta olup ve el
hamdülillahi te' ala miitedıivil olan· ıılum ııiishalarınuı mu'teberlerini sarf u 
nahv'i Omer ve Yetikli Etendi'den ve O.cf4.b ve mantık [ve] +.efsir'i Mehmed Efen
di'den ve mumaileyhden terdiz ve 'bi'Z-ciimle cüziyat, huZO.Sa-ı lıesO.b ve rub'-ı.da.i
re ve usturZd.b görülmii.şdür. Fıkh ve hadis [266 b] ve ma'ani nushalar~ Bıçakçı 
mescidi imamı Sofu .Abdullah Efendi'den gör-ülmüşdiir. Mutavvel ve Hayali ve 
Neccart (1) ve tefsir-i Kadı .Ayasofya şeyhi Fô.zıı Süleyman Efendi'den ta'al
zıım oıunmtı§dur; ve Molla Ctlay [Celaledain]-i Devvani ve i3bat-ı vac1b iı hik
metii'Z-ayn ve muhta.sar miintehaları Yek-çeşm lsma'il Efendi'den ta'allum 
olunmuşdur. Bi-avııilıi te'alii Istanbul'da dertın-ı medresede ve birununda on 
dört sene sakiıı olduk ve bu cümle ulum sene-i mezburda ta'allum olunmuşdur; 
ve b'a'dehıı Istanbul'da tezevviic oluntıp ve oniki se11e miilO.zemetimiz olup» {yp. 
266 a, 266 b). 
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tayin edilmişti30• Bunu.Iila beraber, kadı olarak çalışm~ya başladıktan sonra · 
hem şehirden ve hem·-de insanlarından çok hoşlanmış ve burada uzun yıl
lar hizmet etmiştir. Atina. kadılığına tayini 1688 (hlcri 1100) yılında vuku 
bulmuş olup, o tarihten sonra 27 yıl Atina kadısı olarak bulundu; Atina'ya 
tayin tarihP1 Venediklilerin Atina muhasarası tarihine rastlar ki, bu muha
sara sonunda Atina'ya altı ay sahip olmuşlardı32• Bundan anlaşılıyor ki fiili 
olarak derbal görevine başlayamamıştır; Atina tekrar Osmanlı hakimiyetine 
geçtikten sonra görevine fiilen başlamıştır ve 1715 yılına kadar bu görevde 
kalmıstır. Zikredilen tarihte Sebit Ali Pasa'nın Mora seferine sabit olmus-

, ' ' ' ' 
tur; bilindiği_ gibi bu sefer bir Osmanlı zaferi olarak nihayete ermiş ve Mora 
geri alınmıştır; hatta yazarımız serdarın çok yakınında bulunarak onun dik
katini çekmiş ve Mora seferine onun emri ile katılmıştır. Bu sefer safalıatı 
arasında, Anabolu k;alesinin fethi için yapılan mücadeleyi askerlerden ve 
esirlerden dinlemiştir(281 a). Ona göre Anabolu 18 receb 1127'de fetholun
muştur3. 

Bu sefer vesilesi ile resmi belgelerin yardımıyla yazarın ismini öğren
mek imkanını bulmuş oluyoruz. 1 O eylul 1715 (19 şaban 1125) tarihli bir 
belgede34 Atina kadısının ismi Mahmud olarak zikredilmiştir. Şehit Ali Pa-

30 «Ve medrese imUhanında bir mikdar h~netimiz zuhürunda .A.tfna fet
vası mahl12Z olmağZa fak-ıri .A.tina'ya atdılar db 1' danımız (?) dünya'da kenarda 
ver-ildi» (yp. 266b). 

31 Atma kadılığında ondan evvel bulunan kimse muhtemelen Abdullah 
Efendi idi (Başbakanlık Arşiv!, İbnü'l-Emln tasnifi, Evkaf kısmı, nu. 478). 

32 Venediklller Atina'yı ll şubat 1688'de muhasara etmişlerdi (Venetiaıı 
occupation in Athens, 168'1-1688, from the Istoria of Cristotoro Ivanovich, ed. 
by James Morton Paton, Cambridge 1940, s. 39). RAşid ve Silahdar bu konuda 
herhangi bir tarih vermemektedil'ler. Bu arada Eğriboz'u muhasaraya gelen 
Venedik amirall Francesco Morasini'yi (1618-1694) Eğriboz muhafızı Vezir 
Çelebi İbrahim Paşa'nın Atina gibi bir kaleyi teamille aykırı olarak savaşla. 
almak sureti ile tahrib ettiğinden dolayı tenkld ettiğine -i§Aret edelim ( SilAhdar 
Mebmed A~a. aynı eser, II, 371, 372). Çelebi İbralıim Pa§a Francesco Morosi- , 
ni'ye gönderdi~ haberde Fazıl Ahmed Pa§a'nm Kandiye'yi ve Uyvar'ı şehri 
tahrib ederek zabtetmemek için uzun müddet muhasara etti~i de misal ola
rak zikretıni§ti. 

33 «Yecı.i müeyyedlerün takbil murad eylediğimizde vermeyilp bir avuç 
altun ihs4tıiyle mesr12r-ı hurrem buyurdular ve Mora'ya takib etsün deyü ter
man buyurduklarını Tezkireci Habeşi-zade fakire tabliğ buyurdular ve fak/ir 
dahi taki bde kus12r etmeyüp ol sefer-i zafer rehberde ma'iyyet eyledü"k» (273b). 

34 BaJbakanlık Arşivi, !bnü'l-Emin tasnifi, Evkaf kısmı, nu. 7393. 
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şa Anabolu'yu ele geçirdikten sonra onu, bu şehirde · tesis ettiği evkafa nazır 
ve camiine vaiz «cuma şeyhi» tayin etti36• Mahmud Efendi bu görevi Atina 
kadılığı ile birlikte ifa etti. O, ı 738 yılında sonradan sadrazam olmuş olan 
Muhsin-zade Mehıned ,Paşa'nın36 himayesinde Anabolu'da yaşıyordu; Ana
-bolu, Mora ey al etini~ kı.erlçezi. idP7

• Yazar 1715. yılında önce iki defa İs
tanbul'a gidip gelmiş ve hatta bu arada hac farizasını dahi eda etmişti. 

Yazarın Atin·a kadılığından ne zaman ayrıldığı bilinmiyor. Kendi ifa
desine göre 27 yıl kadılık yaptığına göre muhtemelen 1715 yılınd~n sonra 
başka· bir yere t~rfien tayin edilinesi icab e_tmektedir. 1738 yılında ~uhsih
zade Mehıned Paşa'nıiı v3.lilik yaptığı Anabolu'da bulunuyordu; burada ka
dı olarak bulunduğıı muhakkaktır. Zira Anabolu o tarihlerde Mora eyaJeti
nin m~rkezi idi ve yazar da-muhafız bulunan Muhsin-zade Mehmed Paşa'
nın himayesine nail olmuştur. Yazar hakkında bildiğimiz şeyler ve sahib ol-
duğumuz bilgi bunlardan ibarettir. · 

ITI. Tarih-i Medinetii'L-hükemii ve mahiyeti 

Yazar balı is konusır olan eserinden başka 171 O yılında « Tuhjetü' t
tücciir» adlı fıkha dair Arapça eserin tercümesi ile birlikte gene Arapça'dan 
tercüme ettiği «Tuhfetii'l-guziit" adlı iki eseri daha olduğıınu ifade etmek-

"35 «'Ve ba'dehu e'tlkaf-ı Anabolu mii.rtezikası içii.n fernıan eylediği 'Ve fa
kir mii.tercimi kendi ihya eylediği cami'-i şeri/de cıım'a şeyhi 'Ve evkafı ?ıll.zır-ı 

eyledi» (yp. 285 a). Şehit Ali Pa§a'nın Anabolu kalesinde ihya ettiği camlin 
evkafı için bk. MAD, Defter-i emlak ve evkat (nu. 1360). Keza Tapu-Kadas
tre Ar§ivl, Kuyud-i kadime, nu 24. Defter-i mutassal-ı Liv~P-i Mora, cilt I, s. 
13 a, 13 b. 

36 O, birinci defa 1765-1768, ikinci defa 1771-1774 arasmda olmak üzere 
iki defa sadrAzamlık yaptı. 

3'1 «1150 senesi tarihi eviihır~nda Anabolu kal'ası muhafazasına tayin 
buyurulan 'Vezir-i bi-nazir ki daima miidebbir bir 'Vii.zeriiyı ıisiif ser('!) 'Ve 
fi'L-kerem ulu'l-himem Ber-meki 'VB hatim nesim 'Vezir ibn 'VBZir Meltemmed 
Paşa ibn saaaret-i uzinii şerefı1e şerefya/te olan Mulısi1ı-ziide Abdullah Paşa 
yesserallahu te'alii lehuma [.2 b] mayürid ve ma-yeşa ha.zretleri .... .. bu hakir-i 
pür taksiri meclis-i iisiifiinelerinde ma7ırem edii.p 'VB 1ıuSh-ı pendi §amiı ii.mem-i 
salile hikay4tma miiı"l ve bu abd-ı dtıilerine tırka-i miiziyye hikaytıtla,rı takrir 
ve ttı/stline i~itıle miis8/ade huyurulmağın senaMr-ı devlethalılan [3 a] dahi 
per-verde-i deriın-ı hulüs-ı ma7ıstısum olan ed'iyeyi gaye ( ? ) edıisı siytıkında · 
. . . . . . . . . . . . . . . Atina teviirihtııdetı mahfü.zum olan ba'zı h ikiiyiit-ı pii.r i beri tak
ririmden hazz-ı tıie'Vfü.rları olup tesvid-i mesfü.ru tebyiz ile ferman ·buyurdular» 
(yp. 2 a-3 a) 
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tedir; burdan Atina kadılığı yaptığı sırada meydana getinniştir(267a). Bun
dan anlaşılıyor ki, Arapça'dan tercüme yapacak kadar bu dile vakıf idi. Ge
rek bu tercümelerden ve. gerekse «Tarih-i Medinetul-hükema»dan, bibli
yografyaya dair eserler bahsetmemektediz38 ; aynı şekilde bu eseri yazan ve 
zikredilen tercümeleri yapmış bir yazardan da tercüme-i hal eserlerinde bah:
sedilmemektedirl9 . 

. Mahmud Efendi Atina tarihini kaleme alınağa 1714/15 yılından son
ra başlamıştı; muhtemelen o tarihe kadar çok meraklı olan ve bilgisini dai
ma arttırmak isteyen yazar, eseri ile ilgili kaynak tespitine ve okuduğıı eser
lerden notlar alınağa başlamıştı. Atina'da bulunan iki rahip ona Atina'wn 
eski ve orta-çağlan hakkında bilgi temin etmekte büyük yardımcı olmuş
lardı; bunlar Atina civarında mevcud «400. kilise ve 10 manastırın» rahi
bi40 bulunan Sotiri (Sotiryadis) ve Kolari (Kleridis) idi n. Bunlardan birinin 
Atina piskoposu olduğu verilen bu bilginin ışığı altında tahmin edilebifu42

• 

Atina'nın ilk ve orta çağlar tarihi için bu zatlar vasıtası ile Grekçe, Latince 
ve diğer (Efrenç) dillerde yazılmış eserlerden faydalanmıştır. Bu rahipler 
zikredilen dillerde yazılmış kaynakları zamanlarında konuşulan Grekçe'ye 
çevif?llşler, Türkçe bilen bir diğer Rum da bunları yazar için Türkçe'ye çe
virmişfu43. Bu tercüme faaliyeti 1714 yılından önce olmuştur. Mahmud 
Efendi yapılan tercümeyi önce tashih etmiş, ondan sonra eseri için kullan
mıştır. Eseri müsvedde haline getirmesine rağmen 1715'de vuku bu1an Mora 

38 Mesela bk. Bağdadlı İSmail Paşa, Keştu'z-zıınftn zeyZi, !stanbul 1947, 
c. I-ll. 

39 Bursalı Mehıned Tahir, Osmanlı Miiellifier-i, İStanbul 1333-1842, c. I-ll. 
40 «<n or about .A.thens were 200 Greek c1ııırches (most of which have 

been Temples) but not one quarter of tlıem were used between 1611-1619» (B. 
Randolph, The Present state of the Morea, London 1686, s. 23). 

41 · «1127 sdl-i ferhunde teal .A.tina diyarında h~lıi. mevcftd olan 1,00 kilise. 
ve 10 manastır papaz ve rahipler-i reislerı olan Papa Kolari ve Papa Botiri isim
leriyle tesmiye olunan rahipler elsine-i efrenç ve yuna1ı ve latin ve rumi tarih
Zerinde vaki' .A.t-&ıa tevarihlerine tevaggul ve flm ü ma'rifetleri tanı olmağın fa
kir dahi .A.tina tevarihini Tiirki Zisôma tercüme etmek içiin mezkftr raltipleri 
tercih eyledik» (yp. 2 a). 

42 Atina piskoposu kasabanın güney batısına isabet eden bir evde ika
met etmekte idi (B. Randolph, aynı eser, s. 22). 

43 «zira nekre Usanlardan ahz olunup tercümanlar dahi Tü.rki lisam bil
meyüp söylediikieri rumi Zisatıı ahar miitercinıe dahi muhtaç olduğumuzdan 
azim su'ubet ile tısretler çekildi» {yp. 4 a). 
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seferi ve iki defa İstanbul'a gidip gelmesi ve nihayet hacca gitmesi gibi :va
kıalar ona son şeklini vermesine engel olmuştur. Eserine son şeklini ver
mesi 1738 yılından sonra yani Anabolu'da bulunduğu sırada mümkün .ol
muştur~4; bunda Anapolu muhafızı olan Muhsin-zade ·Mehmed Paşa45'nın 
büyük teşviki olmuş~. Muh~in-zade'nin sohbet meclislerinde sık sık tarihe 

-ve eski deviriere dair bilgiler veren ibret alınacak fıkra ve hikayeler anla
tan yazar, bu vasfından dolayı Mehmed Paşa'nın özel ilgisini üzerine çek
m.işti; bu arada müsvedde halinde olan Atina tarihini her türlü 1stılahdan 
ari, anlaşılır şekilde paşanın meclisinde zaman zaman parçalar balinde oku
muş yeya anlatmıştıi Muhsin-zade Mehmed Paşa özellikle Atina tarihine 
dair awatılanlara büyük bir ilgi göstererek eseri artık temize çekmesini ken
disinden istemiştir. Eserimizin. yazarı bir köşede unutulmaya terkedilmiş ·gi
bi bir akıbete uğrayacak olan eserini bunun üzerine temize çekmeye teşeb
büs etmiştir (yp. 2 b-3 a). 

IV_ - Eserin kaynakları ve değeri 

Tarih-i Medinetii'l-hükemô.'nın yegane yazma nüshası daha önce de 
söylendiği gibi Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinin Revan Köşkü kitap
ları arasında 1411 nurnarada kayıtlıdır. 291 yaprak olan yazmanın 258 a 
ile 259 a arasında bulunan küçük bir boşluk ve 258 b ile 259 a sahileleri
nin bağlantısız olması eserin bir noksanlığı olduğu intibaını uyandırmakta
dır:· Eserin ihtiva ettiği tarihi muhteva üç kısma ayrılabilir : 

1) Atina sebri, Eğriboz adası ve Mora tarihi, , . . . . .... . . 
2) Zikredilen yerlerin Osmanlı-Türk devri tarihi, . 

3) 1688-1715 yılları arasında Atina'daki eski Grek eserleri hakkında 
verilen bilgi; yazar bazı eserlerin kendi zamanındaki durumları hak
kında dikkati çeken bilgi vermektegir. Şüpb~s~ bu bilgiler bu san'at 
eserle~i ile ilgilenen araştırmacılar için çok öneınlidif46• 

Tarih-i Medinetü'l-hiikemô.'nın 8 a-23.4 b yaprakları arası Atina'nın 

kuruluşu, Atina şehir devleti ve faaliyeti, Büyük İskender ve balefieri ile 

44 Bk. s. 5, not 27. 
45 Muhsin-zade Mehmed Pa§a'nm hayatı ve faaliyeti için bk. Yuzo Na

gata, M1ıhsin-zd.de Mehmed P~a, !stanbul 1968 «Edebiyat Fakültesi Tarih Kü-
tüphanesi, Doktora tezi». · 

46 Türk devrinde Atina'nm tavsifi için bk. James Morton Paton, Ohapters 
on Med.iaevaı ana Renaissance Visitors to GTee1c Land.s, edited by L.A.P., 
Princeton 1951. 
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birlikte Roma ve Bizans devirlerini anlatmaktadır. 234 b'den"itibaren Türk 
devri başlar ve eserin sonuna .kadar· devam eder (291 b). Yazma 1715 yılı 
olayları ile birlikte sona erer. Mahmud Efendi Atina taribini anlatırken yer 
yer İstanbul'a da atıflarda bulunmaktadır. Mesela bu şekilde yapılan atıf.:. 
lardan İstanbul'un inşa edilmesi (222 a v.d .. ) ve Ayasofya'nın binası (225 a 
v.d.) gibi babister uzun uzadıya anlatılmaktadır. . 

Mahmud Efendi Kolaridis ve Satiri'nin tercüme ettiği kaynakları kul
lanınakla beraber47 istifade ettiği taribçilerin isimlerini de zikretmiştir. Zile
rettiği bu tarihçiler Thukydides (M.Ö. 460/455-400?), Plutarkbos ve Dio
doros'tur; bu kadar önemli olmayan diğer Latin yazarlarının isimlerini zik
retmemektedif48. «Efrenç tarihleri» nden faydalandıgını söylemekle beraber 
ne olduğunu açıklaniamakta, bu sebeple de neyi kasdettiği anlaşılamamak-

. tadır. Şura~ına işaret · edilmelidir ki, teretirneleri yapanlar daima zikredil
mekle beraber, yazar bazan tercümeleri yapanın doğrudan doğruya kendisi 
imiş gibi bir ifade kullanmaktadır (yp. 127 a, 147 a, 207 b, 229 b). Bu kıs
men doğrudur; çünkü yukarıda da belirtildiği gibi adları geçen iki rabibin 
«Yunanca ve Latin ve Efrenç» tarihlerinden devrin Rumcasına yaptıkları 
tercümeleri ismi tesbit edilemeyen bir şahıs da Türkçe'ye çevirmiş, yazarı
mızda bu metin üze~de çalışarak ifadeyi düzeltmiş ve ona üslub vermiştir. 

Bazı tarihi olayları izah etmek icab ettiğinde İslam kaynaklarına mü
racaat etmiştir. Mesela Büyük İskender hakkında bilgi verirken İbn Kesiİ, 
İbn Asakir gibi tarihçilerin fikirleri nakledilmiştir (yp. 205 b). Bu şekilde 
Te/sir-i Kadı Beydav'i, Te/sir-i Ebu's-suud gibi eserlerden de başka mes'ele
leri açıklamak hususunda yararlanılmıştrr49 (yp. 204 a, 205 a). 

Türk devri anlatılırken de Menakzb-ı Mahmud Paşa (Mahmud Paşa 
hakkındaki sabifeler: 250 a-256 b) adlı anonim bir eser kullanılmıştır ki, 

47 «tercümAinım1z olan Papa Kolari ve Papa Satiri nam rahipler mezkUr 
tevti.rihlerden şöyle beyan ederler ki ... » {yp. 8 a). 

48 <<ehl-i tevarihten lzmir.'e karib Elkarnais (Halikarnasos : Herodot] nam 
hekim ve Atina hiikemasından Tucicizi [Thukydides] nam hekim ve Rume
li'nden Livadya'ya karib..... kal'esinden hala harabdır Politarhos [plutarkhos] 
nam ·l~ekim . ve Mesina ceziresinden. Davdoros [Diodoros] nam mezkur hükemıi 
rumi ve latin ve etrenç tevarihlerinden [4 b] dest-i islama gelince Atina'da 
vaki' kudema alıvaZini tatsilen ve Mora ahvalini icmalen». 

: 49 « ... ve buraya dek bi'l"cümle Tefsir-i Ebu/s-sııud'dan naklolunmıt§ttır. 
Fezleke-i kelam-ı Kur'a71-'da mezktır olan Zu'l-karneyn'aen murad Kadı Beyda
vi tetsirinden miinfehim olan lskender-i Rumi'dir ve Ebu's-suud Tefsir.-i şeri
tinden münfehim olan İskender-i Rumi'den» {207 b). 

Giine.v Doğu Avrııpa Araştırmaları F. 9 
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muhtemelen XV. yüzyıl sonlarında kaleme alınmıştı; Lamii Çelebi'nin 
(1472- 1532) eseri de50 Bayezid II. devrindeki Osmanlı- Venedik savaş
ları anlatılırken kullanılmışur1 • XVI. yüz yıl Osmanlı tarihleri de yazarın 
istifade ettiği eserler! arasında zikredilmeliôir. Ancak · bu sonuncu gruptan 
hangilerini kullandığı' zikredilmemektedir. Eser birdenbire kronolojik sıra 

takip etmeksizin rv: Mehmed devrine (1648- 1687) geçmektedir. Fakat 
bunda Mora ve havalisinde herhangi bir olayın cereyan etmesinin de tesiri 
vardır (260 b). Bu da 1683 (h. 1094) tarihinden başlamaktadır. Fakat 
esas olarak IV. Mehmed'in tahttan inciirildiği 1687 yılına atlamaktadır. 

B~diği gibi aynı ttrrihte Venedikliler Atina'yı ele-geçirmişlerdi. Bu tarih
ten sonra yazar, bir görgü şabiti sıfatiyle çevrede cereyan eden olayları 
1715 tarihine kadar yazmaktadır. Türk devri eserin 234'ncü yaprağından 
başlamakta ve eserin sonuna kadar (291 a) devam etmektedir; bu bakım
dan eserin ancak altıda biri Türk devrine isabet etmektedir. Bu kısımda 
eser Venedik tarafından Atina muhasarası ve bu sırada şehrin bombar
dımana tutulması dolayısı ile tahrib edilen eserlerden bahsedildikten 
(yp. 262 a) sonra, şe~ Türkler tarafından geri alınması, Venedik elinde 
kalari diğer yerler için savaşlar (1688 - 1 699) anlatılmaktadır (yp. 262 
b - 266 a). Bu olayları takriben 1699 Karlofça andiaşması ile elden çıkmış 
Mora'yı geri almak için yapılan 1715 Osmanlı- Venedik savaşı anlatıl

makta ve eserin sonuna kadar gitmektedir. Atina merkez olmak üzere bu
luİıduğu bölgenin Osmanlı devri hakkında başka kaynaklarda bulunmayan 
bilgiler mevcuddur. Özellikle 1715'de Mora'nın Venediklerden geri alın
masını anlatan olaylar· hakkında, buna tahsis edilmiş Mora vekayinamelerin
den52 daha orijinal bilgi vermektedir. 

V. Sonuç 

Tarih-i Medinetii'l-hükema ilim adamları için bir kaç bakımdan önemlidir: 

50 Bu bilgller Molla Cami'nin (1414-1492) ~evahidü'n-niibiiwe adlı eseri
ni Far~ça'dan TürkÇe'ye çevirmiş olan Larnil Çelebi'nin tercümesi kenarmda 
yazılm~tır. 

51 «Ld.mii Efendi kitab hocalaf'ından olmağın merhum ve mağfO,r Sultan 
Bayezid-i -Veli ile ma'an Moton fethinde btdunmuş idi; ve şöyle tah?-ir ii beyd-n 
buyurdular ki ... » (257 b). 

52 Nadir, Fetih-ndme-i Mora, Üniversite kütüphanesi, T.Y. nu. 2530; Ra
şid, Fetih-nd-me-i cezire-i Mora, Es'ad Efendi kütüphanesi, nu. 3655/4; Vahid 
Mahtümf, Mora tetih-namesi, nşr. Sevim ttngün, Tarih Dergisi, 20 (1965), s. 
101-116, sayı 21 (1968), s . 169-180. 
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I) Atina'da uzun zaman kadı olarak hizmet eden bir Türk kadısının . . 
zamanına kadar bir Atina tarihi kaleme alması ve eserinde eski Atina tari
hine özel bir ilgi göstermesi ilgi çekicidir. Osmanlı-Türk tarih yazıcılığına, 
devrinde fazla bir akis yapınamasına rağriıen bir katkıdır. 

2) Eserde 1688-1715 yılları arasında Atina şehrinin durumuna te
mas edilmektedir; özellikle eski abideler üzerinde de durulmaktadır. Bunun 
aksine şehirdeki Türk eserlerine aynı derecede bir ilgi gösterilmemiştir. 

3) Mahmud Efendi kadı olarak bulunduğu 1688-1715 yılları arasın
da şahit olduğu olayları eserine kaydetmiştir. Bu bakımdan bu kısımlar için 
eser birinci elden bir kaynak hüviyetine bürünmektedir. 

Son söz olarak _evvelce de işaret edildiği gibi bazı sahüelerin noksan 
olduğundan eserin tam olmaması diğer bazı . noktalar hakkında hüküm veril
mesi hususunda tereddüdler uyandırmaktadır. Eserde kullanılan terminolo
ji de ilgi çekicidir. Yazar eski Yi.ınan tarihinğe kullanılan tarihi terimleri de
gil, zamanında kullanılanları tercih etmiştir. İlkçağ Taribiride geçen hÜküm
darlar için, daima zamanındaki Padişah, Sultan ve bey kelimelerini kullan:. 
maktadır. 
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EKLER 

ı 

· «ve bi'z-zat kal'e derununda vaki' bdzı ebniye-i actqeyi seyr etmek 
içün :fıareket-ı humayun n:ıurad olundukda p1ş-i sayebandan derun-ı kal' eye 
varınca semend-i murğ-endaz-ı · payiarına enva' -ı akmişe ferş olundu. V e ku
dum-,ı meymenet asarları ol mekan-ı bl. hemtayı meymun ve mubarek edüp 
ve veed/erinden !em' an eden · envdr-ı dln-i Muhammedl nuriyle zulmet-l 
cehl ü küfrü ol ma'bed-i adimü'l-emsalden kam'u ref' edüp ve nazar-ı ayn-ı 
inayetleri ol kenisayı1 acibü'l-binaya fa'alluk eyledikde hayf ola bu. secde 
gaha zulmet-l küfr!le dolmuşdur deyUp saif ineftCthilt olan kıla' ve kasabaıda 
ihya olunan cevami' ve mesacid asa bu ma' bed-i kodimi dahi hayrat-ı hu
mayıina ilhak ile ihya b~yurup iki imam . ve dört .,.;üezzln ve .kayy~ln .ve 
kandll-i firuz ve ferraş ve bevvablar [240 b] ve va' ız ve müderris vaz'ôluriup 
ve her birine kif{tyet mikdarı vezaif ta'y'in olun up ve sair mesarif-i cami' -i 
mqstevfa görülüp ve cami' sebebiyle bi'l-cümle kefere kal'e derununda ih
rac ve dizdar kifayet mikdarı neferatile ve kezalik ser azeban ve ser cebeci
yan ve ser topçuyan bi'l-cümle kifayet mikdarı neferat/ariyle vaz' ve ta'y1n 
olun up derun-ı kal' ede vaki' olan ebiliye-i kadime-i acibe seyrarı edüp ve 
dört kız suretinde olan süturtlar2 üzerine safi beyaz mermerden bina olunan 
köşk-i adtmü'l-misle cü/us-ı humoyunları olup ve bundan akdem tarih-i mez
burda taifsllen tahr'ir olunan Atina'nın acaibat ve garaibatına tevcih-i na
zar-ı .humayunları ta' all u ku hasebiyle bir kaç gün Atina' da mekse bil' is ve 
bildi olmuşdur. Gerek derun-ı kal' ede ve gerek derun-ı varoşda ve gerek şe· 
hir etrafında asar-! kudemava seyr ii süluk [241 a] etmişdir». 

2 

[238 b] «Sultan-ı muvahhidin gördü ki Atina feceresinden esb-i ci
han peymaları payları turabına bir ahad gelüp ruy-i ibtihal ile ubudiye_t iz-

1 Parthenon mabedi. 
2 Erekhtheion mabedinin karyatitleri (kız §eklindeki sütunlar). 
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htir eylemediler piir ga·zab olup Atina'nın şimal etinibi ra.vzat-ı cihan asa 
bağçe/er ile müzeyyen ve bir mekan-ı irtifii' ile iilişan olduğundan ol canibe 
atf-ı inim eylediler ve hiyarn-ı siiyebanlar ·kurulup ve bir mikdar zeytun eş
ciirı Atina şehri ve kal'esi tarikine [-238 b] hiiil olmağın asakir-i zafer şi'a~
dan 300 mikdan baltacı . ol eşearı kat' içün ta'y1n olunup h{iil olan eşearı 
bi'l-cümle kat' eylediler ve çünkü baltacıların eşearı kat'ı sen'an inkiyada 
sebeb ·otdu. Rikab-ı humayunda ve derun-ı havasda baltacı ocağı müfrez bir 
ocak ta'y1n olundu ve hiilii Atina ahaZisi baltacı ocağı bizim diyarımızda 
1cad ve vaz' olunmuşdur deyu tejahur ederler ve katı' -ı rakebe-i ehl-i tuğ
yan olan sultan-ı cihan Atina'da hayme-end/iz olduğu bağçe/er rnekanına 
piidiştih bağçeleri ·namile ol bağçeler namdar oldular ve ketere padiştih de
meyüp 'patşa' namiyle ol bağçeleri tesmiye ederler ve Atina keferesi bu ah
vii/e hayran ve dembeste kaldılar ve her bir · baltacı bir günde onar eşetir 
zeytun kat' eylediler ve bi'l-.cümle ol günde 3000 eşearı kat' eylediler eğer 
bir kaç gün eşctirı [239 a] böyle kat'eder ise zeytun eşearı kalmaz deyup 
mukaddemii isti'mal içün. Yenişehir sahrasına Atina tarafından. giden Koca
başı manastırının rahibini yine azim hediiya ile hakpay-ı humiiytma irsat ey
ledi/er ve mezbur rtihib ubUdiyetini müştemil olan sefareti plşgah-ı huma
yun-ı alem gire ruy ber-hiik tebtiğ eyledikde sultan-ı cihan adem-i is!ik
ballerini istifsar eyledikde rôhib-i mesfur en va' -ı tezellül ile ubUdiyetini hôvi 
temenniler ile cevôbları şevket-i sultan-i ôlemyan kulub/erine kemaL-ı ra'b u 
hıras ihdtis edüp şehinşah-ı cihanşah kudum ve bi'z-ziit meymenet iisarla.
rile bu diyôr-ı cel'ilii'l-i'tibarı meymun ve mubôrek edeceklerden cüzi ôgah
ları olmayup ve ihtimaldir kllr u neng-ı gazanfertin her biri gürkôn ve ş1-
ran-ı zeban olmasunlar deyu emvôl ve evlad ve nisvanlarını hıfz içün kal' eye 
tahassun ve mahsur oldular. Cihangir-i ôlem [239 b] dahi sıhhat-ı habere 
vôsıl olsun deyu Atina aslında Selônik vôlisine mülhak olmağın Selônik san
cağına mutasarrıf olan Durak Beğ['e] mahsur olan ahali-i Atina ahvôllerine 
ı ttı la' içiin rtihib ile ma' an derun-ı kal' eye duhlll iç ün ferman olundu ve mlr-i. 
mumiiileyh kal' eye dahil olup ve ahali-i Atina Durak Beğ hazretlerini enva~-ı 
taz'im ile kal'e kapusundan htiric ge/üp istikbôl olunup derun-ı kal'ede ah
sen-i makam-ı maka'rları -olan makama iclas eylediler ve enva'-ı tene'umat 
ile i'zaz ve ikram olundukdan sonra p'iş-i humoyunda rtihibin izhar eylediği 
i' zara · cümlesi makırr ve mu'terif oldular ve m1r-i merkumu şefti'at içün 
takdim edüp .ve bi'l-ciimle isıirahat memuliyle keten bergerdan koyup p1ş
gah-ı sultan-ı siihib kırana ruy ber zemin vaz'ı ile _ tapu-yı ubudiyyet izhtir 
eylediler~ Sultan-ı [240 · a] adimü'l-akran hazretlerinin dahi emvac-ı bahr-ı 
re' fetleri dahi . teliiıum edüp cü rm-i b1 edebierin afv edüp». 
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. 3. 

« ... ve 98 de Badra. ve .Kastel ve Gördes alınup Mizistre ve B~nejşe
den.mô.'ada bi'l-cümle;Mora'ya malik oldu1 ve 98 evakırında ge/üp 4tina'yı 
muhasara eyledi [262.· a] ve mahsur ola.n ahmaklar ol cÇmi'-i keb'i~ ~ümle 
milel-i ketere indierinde makbul ve mu'teber bir ma'bed-i kad'im i'tibariyle 
top ve humbara ile .ta'arruz olunmaz ümidiyle barut-ı siyahı cami'-i mer
kum sahrınçlarına doldurdular ve mar1z ve ihtiyar ye nisvan ve s~byanlwın 
bi'l-.cümle cami' -i mezküre id hal eylediler ve ol hain-i d'in ü devlet Venedik 
fecerr;si kal'eyi almak ·sevdasında hatırına· siyanet-i ma!bed getürmeyüp ve 
bir. humbara derün-ı cami'-i şer'i/e gelüp ve cami'de olan baruta isabet edüp 
ol cami'-i cesimine zelzele-=i azım tari olup ve kırkar arşun tUlü çar-köşe 
mermer kirişler ve sô.ji mermer r1hteden tavanlar ve tavqn üstü dahi sqfi 
mermer kiremit olmağın bi'l-cümle münhedim olup derununda bulunan ehH 
'iman 700 kadar ciim-ı şehadeti nuş eylemişlerdür; ve ba'zıların belinden 
aşağısını ol mermerler basup mantar manend edüp· ve belinden yukar:us.u 
taş aralığında [262 b] kqlup ve ol az'im mennerieri ber taraf edüp mecruh 
olmuşlardır. Bir vechile ihracı mümkin olmadığıf!dan. ol derd-i mendaz. 
leşleri bir kaç gürı z'ir-i sengisıanda feryad u liganları peyveste-i asman ola
rak .. din-ı ş1r1nlerin arzu-yı cinan içün tesl'im eyledi/er; ve ba'dehu mahsur
lar .. ekall-ı ka lll kal up ve zahireleri kalmayup bi'z-zaruri kal' ey i tesl'im eyle
diler ve baki kalan müminat ve mürninleri Anadolu yakasına Evrede(?) kı-
yı/arına bıraktılar ... ». . 

4 

. « ... ve Atina haliyetü'l-hfıliye [265 b]. olmağZa bi-nefsih'i dizdan nejera
tiyle i skan iç ün. taleb eyledi. Ancak salıib-i devlet ve keSırü' 1-müriivvet Ali
na ahatisi gurbet eder varise gelsün iskana fenmin vereyünı d eyüp Asitan e'
de mevcud olan Atinalılar arz-ı hal edüp vataniarına .rücu' içün ferman ta
leb. eyledüklerinde Eğriboz muhafızı Dramalı Vez1r İbrahim Paşdya hita
ben Atina kal'esini zabt içün fennan vusulünde Eğri~oz muhafazasında olan 
dergah-ı all kullarından üç yeniçeri odası ve iki cebeci odası ve iki topçu 
odası ve 300 tera kk ili .serdengeçti sipahi ve Karababa muhafızı olan iki tuğ
lu Ebubekir Paşa, Atina kal'esi derununda sakin [olup] muhafaza içün' 

· ı· Krş. Silahdar Mehmed Ağa, Aynı eser, II, 278. 
2 Parthenon mabedi. 
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ta'y'in olundu. Mezbur. muhafızları Atina kal'esi derununda salimen iskan 
içiin Eğriboz muhafızı İbrahim Paşa'nın kethüdası, kapu halkıyle ve Eğ
ribozlu Mehmed Paşa ve · Eğriboz · sancağı bi'l-cümle 2.000 mikdarı asker 
ile irstil [266 a] eylediler ve suhiilet ile Atina'ya vusUl müyesser olup Atina 
kal'esine billl-harb u kıta[ dahil olup zabt eylediler ve etrafa hicret eden Ati
na/ı rağbet edüp vatan dan(?).... . . . . . . . . . . . ve kad'iminden mülkleri yine her
kese ihsan olundu». 

5 

<<ve bi'l-ciimle beyan olan asker Anadolu'dan ve serdarlar İstanbul'
dan sejôin ile geldiler ve zehdir ve mühimmat-ı sefain ile Eğri boz' a gelmiş
dir ve Eğriboz'da zehair içün azımanbarlar ve mahzenler müceddeden bina 
olunmuşdur bunlar [273 a] bu tedarükde Kapudan Paşa1 İstendil'i muhasa
ra edüp azim tazy'ik etmiş idi. Hatta İstendil'den atılan toplar limanlık 
havada Atina kıyılarında kura. ahalileri işidirdi ve ba'zı Atina ahalisife. İste
fe'ye sahib-i devlet hazretlerinin2 istikbaline azırnet olundu. · V e Lonca ca
mi' kürsisinde guzat-ı rrzuvahhıdin niyyetlerini tdl'im içün her gün ba'de'z
zuhr va'z u nasihat ederdük. Hatta edii-yı salilt-ı cum'a içün ol serdar-ı 
merdan-ı giiziyan cami'-i mezbiira teşri! eylediler ve cihiida müte'allik vdz 
olunup ve va'z arasında cezire-i İstendil fethi istid'a olundukda sahib-i dev
let cami-i şerı/e gelürken istendil katesi fethi müjdesiyle mittahları gelmiş
dür3 deyu kapucular kethiidası kiirsiye gelüp sahib-i devlet etendimiz şeyh 
efendi'ye tebş'ir eyle deyu buyurdular dedüklerinde az'im ~evk ü siirur ile 
Mora[nın] Venedik['den] fethi içün dahi du'alar olundu. Zira cez'ire-i mez
burenin izrarı cemi' sevahil-i islamiye'ye Mora'nın iiyan ve ızrarından dahi 
azar idi; ve münasib [273 b] du' alar ile kürsiden nüzul edüp ve ·yed-i müey
yedlerin takbil murad eylediğimizde vermeyüp bir avuç altun ihsaniyle mes
rtir-ı hürrem buyurdular.» 

6 

<<sahib-i devlet bi'l-cümle Mora kal'elerini 17 gün meteris çekmek ile 
feth eyledikde kendüye guriir-ı azim tari olup ve bundan akdem bdzı fethi 

ı Canım Hoca Mehmed Pa§a. 
2 Sadrazam Damad Ali Pa§a. 
3 Ada 3 Cemaziyulahir 1127 ( = 6 Haziran 1715) de fethedilmi§tir. 
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müyesser olmayan :kal'elerin serdarların ihmal ve tekasüllüne hami ediip ve 
edna .kabahat ile nefy ve kal'e-bend eyledüğii vüzera ve vükelayı bi'l-cümle 
katl eyledi; ve harekat ve sekenatların ve evza' ve ketimatların bi' l-cümlesin 
tagylr edüp ba'zı [289 a] edna cürümle ceza-yı azim emr ederdi ve. haşyet 
üzere olup kendi reyile amel edüp gayri yerden sudur eden reyi hüsnü islih
san etmezdi. Mizistre avdetinde Trapoliçe'ye vusulünde edna bahane ile 
Anabolu muhafızı [Kara] Osman Paşayı1 kati eyledi ve Gümüş Mehmed 
Ağa'yı ve Atina'da nefy eldiği Haseki Kara Mustafa'yı ve AnadO'lu defter 
kethüdası Mustafa Efendi ve Eğriboz'da Şadırvan-ı uhra halifesini ve Mu
kal/af(?) oğlunu ve za'im oğlunu ve bunların emstili niçe müstevcibü'l-katl 
olmıyanları kati eyledi; ve bctdehu Ramazan-ı şerif evahzrında Anabolu 
sahrasına lıayme-endtiz olup ve kılıç ve kaftan ve hançer ve en va' -ı zl-kıymet 
hedaya ile taraf-ı sulttin-ı celllü'ş-şandan gelen Silahdar Ağayı buluşturup 
ve divan edüp hatt-ı humayun-ı şevket-makrıin kıraat olunup bi'l-cümle 
ed'iyye-i cihandarı tekrar olunup• ve IQkin sahib-i devlet tarafından bundan 
akdem divanlarda olan iltifat ve ru-yı dil olmadı ve Anabolu'ya girmedi ve 
Kara Mustafa Paşa'yı bi'l-cümle Mora'ya 20-30 bin asker ile serasker nasb 
eyledi ve Mora'yı. iahr'ir içün erkCin-ı devlet rictilinden 10 muharrir ta'y1n 
eyledi». [290 a] « .. . ve fi'l-vaki' Mora avdetinde bab-ı kerem mesdud olup 
ateş ve gazabı mebzUl oldu ve İstefe'den hareket olunup Yenişehir'de [as~ 
ke~e] ulufe veri/üp ve Körfes seferi üzerine du' alar olun up ve ta'dZ. ve şi
tab ile Edirne'ye vusul...». 

1 Krş. Raşid, IV, 132 v .d. 
2 · ~att~ı humayun metni için bk. Raşid, IV, . 136-138. 


