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Mısm'IN İSTiRDADINI ELE ALAN VEKAYi'NA.MELER 
VE MEHMED EMiN KARAHA.N-ZADE'NiN TARiHçE'si 

Hüseyin SARlKAYA' 

ÖZ 

Bu çalışma 1798'de Napolyon Sonapart'ın Mısır'ı işgali sonrası meydana 
gelen gelişmeleri konu edinen kaynak eserlerin tespiti ile bu kaynaklar 
arasında yer alan Mehmed Emin Karahan-zade'nin Tarilı.çe'slni konu edin
mektedir. Çalışmanın temel gayesi. Mısır'ın işgali ve sonrasında meydana 
gelen gelişmeleri ele alan vekayt' nameler ile ilgili edebi eserleri tarutmak ve 
bu sefere dair bir eser kaleme almış oıan-Mehmed Emin Karahan-zade'nin 
Tarthçe'sirıi gün yüzüne çıkartarak araştırmacıların Istifadesine swımak

tadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma iki !asma aynlmıştır. Birinci !asım
da Mısır'ın geri alınmasına dair umümi ve husüsi vekayi' nameler ile edebi 
yazın tı:irleri arasında yer alan çeşitli eserlerin muellllleri, muhtevalan, 
yararlarıdıklan kaynaklan ve tarthl açıdan laymetleri de~erlendiıilmiştir. 
İkincı lasımda Ise Kars bölgesinde yaşamış ve genç yaşta vefat etmiş de
ğerli tarihçi olan Mehmed Emin Karahan-zade'nin hayatı ile sefere dair ka
leme aldıgı eseıinin taıihsellaymetl ve önemi bir laitige tabi tutulmuştur. 
Çalışmanın sonuna ise Tdrihçe'nin transkiibe edilmiş metni eklenmiştir. 
Anahtar Kell.meler: Mısır, Napolyon ~onapart. Akka Muhasarası, 

Vekayt' nameler, Mehmed Emin Karahan-zade, Tatihçe. 
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ABSTRACT 

This study focuses on determining works of which subject ıs "later devel
opments" of Egyptian ınvasıon initıated by Napoleon Bonaparte in 1798 
and Ta'ngce ofMeQnıed Emin KaratJii.nziide ariıong these relevant resourc
es. Main objective is to present chronicles about Egypt. similar literal 
works and major wıiting of Karabiinziide so as to pave the way for future 
researches. Within this framework. this study falls lnto two sectıons: the 
first one is general and indlvidual chronicles appertaining to re-conquest 
of Egypt and wıiters, contends, resources benefitted and histartcal value 
of varlous works among literal genres. The second one ls biography of 
MeQnıed Emin KaratJii.nziide who resided in Kars apd died at a very young 
age and critıque of his work. A transcript version of original text has been 
ad d ed at the end of the study: 
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Giriş 

Mısır ve çevresi, eski çağlardan günümüze gerek stratejik gerekse ekono
mik önemi açısından dünyanın sayılı merkeziertnden biridir. Bölge pek çok 
hanedanlığa ve imparatorluğa ev sahipliği yapmasının yanında, ~boyun

ca büyük devletlerin hakim olmak için çatıştıklan coğrafyaların başında gel
mektedir. Amr b . el-As kumandasındaki İslam ordulannın fethinden sonra 
çeşitli devletler tarafından kontrol edilen bu coğrafya günümüze kadar İslami 
kimliğini korumuştur. Yavuz Sultan Selim'in kazandığı 1516-Mercidabık ve 
1517-Ridaniye zaferleri akabinde Osmanlı topraklarına dahil olan Mısır, Os
manlı idaresi altında beylerbeyilik haline getirilmiş ve "Salyaneli" eyaletlertn
den biri olmuştur. Zaman içerisinde bölge. çeşitli grupların hakimiyet müca
deleleme tanık olmuşsa da dirayetli valilenn iş başına getirilmesiyle bu sıkın-

, tılan atlatmış; fakat merkezi idar~nin gücünün zayıflaıllasına paralel olarak 
bölgedeki huzursuzluklar özellikle 18. yüzyılın başlarından itibaren çözülmez 
hale gelmiştir. B~utkaptan Ali Bey ve Ebu'z-Zeheb'in Mısır'da nüfuzlarını ar
tırdıklan dönemde ise, bölgenin gerçekte hakim güçleri "Memlük" adı verilen 
kölemenler olmuş, merkezden tayin edilen valilertn idari gücü ise şekli bir 
hal almıştır. Bu durum Hicaz, Hindistan, Orta Afrika ve Ortadoğu'nun kilidi, 
Doğu Akdeniz'in en stratejik mevkisi konumunda olan Mısır'da idari başıboş
luğa sebebiyet vermiştir. 

Mısır bu idari başıboşluk içerisinde bulunduğu sıralarda, Osmarılıların 
"kadim dost" olarak tanımladığı Fransızların beklenmedik işgaliyle karşılaştı. 
Bu işgal 1798 Haziran'ından başlayarak Ağustos 180l'e kadar devam ede
rek bölgenin kaderini önemli ölçüde etkileyecek bir dizi gelişmelere de sahne 
oldu. Bu beklenmedik işgalin her ne kadar Fransız tüccarlarına zarar veren 
Memlükların te'dibi ve Hindistan'agiden yolların tutularak İngilizlere büyük 
bir darbe vurulması gayesiyle yapıldığı Napolyon Banapart tarafından ilan 
edilmişse de, söz konusu olan bölge bir Osmanlı toprağıydı. Merkezi idare 
kısa bir hocalamanın ardından ve İngiliz donanmasının Ebühür'da (Ebükir) 
Fransa donanmasının büyük bir kismını yok etmesinin de verdiği moral 
gücüyle İngiltere, Rusya ve Küçük İspanya (Sicilyateyn) devletleriyle birer 
ittifakname imzalamıştı. Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nin kumandasında bir 
ordu karadan, İngilizlerle yapılan ittifak gereği İngiliz-Osmanlı ortak donan
malan da denizden Mısır'a hareket etmiş ve yapılan bir dizi savaşın ardından 
Fransız ordusu Mısır'dan çıkanlmıştır. 

Mısır'ın istirdadı ile bölgede Osmanlı nüfuzu tam anlamıyla tesis edi
lememiş, Mısır'ın uluslararası bir sorun haline gelmesi engellenememiş, 

,Fransızların ardından İngilizlerle bölgenin idaresi konusunda çeşitli sıkın
tılar yaşanmış ve zaman içerisinde Mehmed Ali Paşa gibi başkaca bir gü
cün bölgedeki hakimiyeti kendi kontrolüne almasına mclııi olunamamıştır. 
Bu sefer. parlak zafer veya zaferlerle taçlanmamış olmakla birlikte Mısır'ın 
geri alınması için yürütülen askeri harekat Osmanlı coğrafyasında yaşayan 
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pek çok müellifin eserlerine konu olmuştur. Mısır'ın istirdadına dair birçok 
hıisüsi vekayic name kaleme alındığı gibi umümi tarih eserlerinde de sefere 
geniş yer aynlmış; sefer öncesi ve sonrasında çeşitli edebi türlerde çok sayıda 
eser yazılmıştır. ı 768-7 4 Osmanlı-Rus, ı 789-92 Osmanlı ve Rus-Avusturya 
savaşlarında alınan ağır mağlubiyetler, ı 779 Aynalıkavak Tenkihnamesi ile 
Kırım gibi büyük ve önemli bir toprak parçasının tamamen elden çıkması 

_ şeklirıde tezahür eden acı hadiseler ve dost olarak tanımlanan Fransızların 
beklenmedik işgalinin Osmanlı idaresi ve kamuoyu üzerinde yarattığı bulı
ranın akabinde her şeye rağmen bir zaferin elde edilmiş olmasının verdiği 
memnuniyet, sefere dair çok sayıda eserin kaleme alınmasında etkili olan 
unsurlar arasında sayılabilir. 

Çalışmamız, Mısır'ın istirdadına dair kaleme alınmış husüsi tarihler ile 
umümi tarihler içerisinde seferle alakah bilgi veren kaynak eserler ve seferle 
ilgili olarak Sultan III. Selim'e, Sadrazam Ziya Paşa'ya ve Kaptan-ı Derya Kü
çük Hüseyi.nt Paşa'ya sunulan çeşitli kasideleri, tarih düşürmeleri ihtiva eden 
edebi türdeki eserlenn müellifleri, muhtevaları, kaynakları ve tarihi kıyınet
lerini ele alarak aynı sefere da?' bir Tarihçekaleme almış olan Mehmed Emin 
Karahan-zade'nin hayatı ve eserinin kıyınetini ele almakta ve ilgili eserin 
transkribe edilmiş metnini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmamız Osmanlı 
topraklarında doğmuş ve ikamet etıniş olan Türk ve Arap müelliflerin kaleme 
aldıkları eserler üzerine yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla seferle alakah olarak 
yazılmış İngilizce ve Fransızca seyahatneme, anı. kronik gibi eserler ile Türk, 
İngiliz. Rus, İtalyan ve Fransız arşivlerinde bulunan belge ve kayıtlar konu
muzun dışında kalmaktadır1 . Diğe.r kaynaklar üzerine yapılacak çalışmaların 
tamamlanması halinde sefere dair geniş bir bibliyografik listenin oluşacağı 
muhakkaktır. Bu makale seferin kaynakçasına dair, söz konusu düşüncey
le, küçük bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu açıdan makale, Mısır 
seferine dair toplu bir kaynakça ortaya koyarak, muhteva ve tutarlılıkları 
açısından ilgili eserlerin değerlendirmesini konu edinmekte ve sefere üzerine 
yapılacak çaıışmalara yol gösterıneyi amaçlamaktadır. 

Bu kaynaklarla alakah yapılnuş bazı çalışmalar için P. M. Holt'un editörlügünde Londra'da 
1968'de yayımlanan Political and Social Change in Modem Egypt Histoncal Studies from the 
Ottoman Conquest to the Unidet Arab Republic adlı çalışmanın içensinde yer alan bazı ma
kaleler için b k. Gabıiel Baer, "'Ali Mubarek's Khitat as a Source for the History of Modern 
Egypt", s. 13-27; Stanford J. Shaw, "Turkish Source-Mateıials for Egyptian History", s. 28-
48; H.S. Deighton, "Some English Sources for the Study of Modern Egyptıan History"; s. 59-
67. örnek ,olarak bu konuda İngilizce kaleme alınmış bir jurnal için bk. Thomas Walsh, Jo
urnal oj the Late Campain.g irı.Egypt Inclııdin.g Descriptions oj That Countıy, and ofGibraltar, 
Minorca, Malta, Marmorice and Macıi with an Appendix; Containin.g Papers and Documents, 
London 1803. Genel Mısır tarihi ile Banapart'ın Işgalinden Mehmed Ali Paşa'run yükselişine 
kadarki dönemde Mısır'da meydana gelen hadiselert ele alan ve Fransızca olarak hazırlanan 
muazzam bir çalışma için bk. Louis Reybaud, Histoire L'Expedition Française En Egypte, I-X, 
Paıis 1830-1836. Yine bu seferle alakah kaleme alınmış mükfıleme mazbatalan için bk. Ke
mal Ayyıldı2, Mısır'ın 1798'de İşgaline Dair Mükilleme Mazbata.la.n Mecmuası (inceleme-Metin}, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul2012. 
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ı. Mısır İstirdidım Ele.Alan Vekayi'nameler 

a. Unıümi Tarihler 

İsu\Mf İLlMLER DERGisi 

Mısır'ın istirdadına dair elimizde bazı umümi kronikler bulunmaktadır. 
Bu eserler özel olarak seferdeki hadiseleri nakletmeyi planlarnamakla ·bir
likte, muhtevalannın seferin gerçekleşdiği dönemi kapsama_:;ından dolayı· 
Mısır'daki olaylara da değinınektedirler. Mısır seferini ele alan tarihçilerin 
başında dönemin vak< anüvisi Ahmed Vasıf Efendi gelmektedir. O, Mısır se
ferinde meydana gelen hadiseleri başından sonuna kadar eserine kaydet..: 
miştir. Seferin başlangıcında meydana gelen gelişmeler ile İngiltere ve Rusya 
ile yapılan anlaşmaların içeriklerini Nilri Tdrihi'den nakleden Vasıf Efendi2, 

Üsküdar'daki otagında devlet erkamrun_ ziyaretlerini kabul eden Sadrazam 
Yusuf Ziya Paşa'nın huzuruna çıktığı sırada dördüncü defa vak'anüvislik va
zifesine tayin edildiği müjdesini aldıktan3 sonra (22 Z 1213 1 27 Mayıs 1799) 
istanbul'da kalmış ve seferin gidişatma dair bilgileri arşiv kayıtlan ile duy
duğu veya müşahede ettiği hacli:selere dayalı olarak kaydetmiştir. Vasıfın bu 
sefere dair verdiği bilgiler, Cevdet Paşa ve İzzet Hasan Efendi gibi tarihçiler 
tarafından da k,aynak olarak k:ullanılınıştır4. 

Bu seferin önemli kaynaklardan biri de Osmanlı Mısın'nda yetişen değerli 
tarihçilerden Abdurrahman b. Hasan b. Burhaneddin el-Ceberti'nin5 ~cd'ibü'l

Asar fi't-Teracimi ve'l-Ahbar adlı eseridir. Çeşitli_ defalar basılan, tercüme ve 
tahkik edilen bu önemli eserde6 Ceberti, Mısır'da hakim olan İslam devlet-

2 Vasıfın N Urtden faydalandıgı bu losımlar için bk. Hüseyin Sarıkaya, Ahmed Vdsif Efenıli 
ı.ie Mehdsinü'l-Ascir ue Hakii'iku'l-Ahbcir'L 1209·1219 (1794-1805), Basılmamış Doktora Tezi. 
İstanbul 2013, s. CXLII. CLV. 

3 Sarıkaya. Ahmed VdsifEfenıli..., s. LXXVI. 
· 4 Cevdet Paşa ve İzzet Hasan Efendi'nin Vasıftan faydalandıklan losımiara sırasıyla bk. San

kaya. Ahmed VdsifEfenıli. ..• s : CXCVI-CCXII, CCXXV-CCXXX. 
5 Abdurrahman Ceberti, b. 116Tde (1754) Kahire'de doğmuştur. İlk bocası Ebu'ş-Şerb Hasan 

Burbaneddin'dir. Ceberti, gençlik yıllannda Cfuni'atü Ezher'de. devrinin büyük alimlerinden 
ilim tabsil etmiştir. Napolyon'un Kabire'yi ele geçirmesinden sonra teşkil edilen Divan'larda 
çeşitli görevlerde bulunmuş. Mebmed Ali Paşa'nın valiligi döneminde de Hanefi müftüsü olarak 
görev yaprmştrr. H. 1240'ta (1822) vefat etmiştir. Ogullanndan birinin öldürülmesinin acısına 
dayanamadıgı için önce ama oldugu ve ardından vefat ettigi rivayet edilmekle birlikte, Mehmed 
Ali Paşa ile aralannda varolan muhalefetten dolayı bogularak öldürüldügü de nakledilmekte
dir. Müelllfin ha)ratı ve eserleri haklanda daha geniş bilgi için aynca bk. Halil Merdem Bey. 
A 'ydnü'L-Kami's-SdUsi 'Aşer .fi'L-Filai ue's-Siydseti ue'L-ictimd', tkd ve tık. Adnan Merdem Bey, 
Beyrut 1977, s. 144; Muhammed Abdullah inan, Mü'errih.O. MLSrt'L-isliimiyye ue Mesıidirü't, 
Tdrihi'l-MLSıi. Kabire 1338/1969, s. 177-189; Mehmet Maksudoglu, "Ceberti, Abdurrahman b. 
Hasan", DİA, İstanbul 1993. VII. 191-190; Abdülbamid Salih Hamedan- Mahmud er-Rebdavi, 
"el-Ceberti, Abdurrahman b. Hasan", Meusü'a.tfL A'liimi.'L-'Ulemii.' ue'l-Üd.ebii'i'l-'Arab ue'l
Müslimin. Beyrut 1426/2005, V, 102-104; Hayreddin Zlrikll, el-A 'l.drri. Beyrut 1992, m, 304; 
DaVidAyalon, "The Histerian al-Jabartı and His Backround" BSOAS, C. XXIII. Londra 1960, s. 
217-249; Luyls Şeybü el-Yesü'i, el-Adiibü'l-'ArabiyyefiKami't-Tdsi'i 'Aşer, Beyrut 1910, I, 16. 

6 Eserin b. 1213 (1 798) senesinden başlayan üçüncü cildini ihtiva eden losını ilk olarak 
İskenderiyye'de bulunan Matba'atü Cerideti Mısır'da basılmıştır. Eserin tamamı ilk defa 
Bulak'da l297'de tab'edilmiştir (!Aca'ibü'l-Asıir .fi't-Teriicirhl ue'l-Ahbıir (I'driluı. 'Ailiimetl'l
Ceberti), I-IV, BÜlak 1297). Eserin üçüncü baslosı ise İbn Kesir'in el-Kiimil adlı eserine 
ek olarak Kahire'de gerçekleŞmiştir ('Acii'ibü'l-Asar fi't-Teriici.mi ue'l-Ahbdr, I-IV. Kabire 
1301/1302). Hüseyin Şeref ve Mustafa Feİuni efendilerin nezaretınde, İbrahim b. eş-Şeyh 
Hasan el-Feyyüınl ez-Zerbavi'nin tasbihiyie dördüncü baslası yapılınıştır ('Acii'ibü'L-Ascir .fi't
Teriici.mi ue'l-Ahbdr (I'Cırihu'l-Ceberti). I-IV, ~e 1322/1323). Eserin beşinci baslosı Hasan 
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lerinden ve Osmanlılann Mısır'ı fethetmelerinden kısaca bahsettikten sonra 
h. 1100-1236 (1688-1821) yıllan arasında meydana gelen hadisleri günlük 
olarak kaydetmiş ve bu tarih aralıklan içinde vefat eden meşhur şahsiyetlertn 
biyografileıi haklanda bilgi vererek genel bir Mısır tarihi kaleme almıştır. Ese
rinde kendisinden önce yazılmış bazı tarihi kaynaklan kullanan ve duyduğu 
rivayetler ile müşab.idi olduğu olaylan geniş bir şeldlde nakleden Gebertl'nin 
Fransız işgali öncesi ve hemen sonrasında yaşanan gelişmeler ile seferin bi
timinden müellifin vefatma kadar olan tarih aralığı içerisinde.meydana gelen 
olaylara dair kaydettigi bilgiler bu önemli eserin kaynak değeri açısından en 
kıymetli kısımlarını teşkil etınektedir7• Müellif eserinin üçüncü cildinin bir kıs
mını Mısır seferine ayırmış8 ve hadiseleri Kahire merkezli olarak ele almıştrr. 
Bu yönüyle de Korfu seferi ile İstanbul'daki gelişmeleri eserinde nakledeme
miş; Osm~ donarıması ile kara ordusunun faaliyetlerine ise çok az yer ver
miştir. Müellifin bu eserinde seferdeki geliŞmelere dair verdigi bilgiler ile Fran
sız ordusunun Mısır'a girişinden çıkışına kadarki hadiseleri özel olarak kaleme 
alclığı Mazharu't-Talcdis bi-Zevôli Devleti'l-Fransis adlı çalışmasında kaydetti
ği bilgiler arasında gerçekte büyük bir fark yoktur. Ceberti, büyük ihtimalle, 
'Acd'ibü'l-Asdr'da kaydettigi bahisleri, h. 1216'da (1801) Yusuf Ziya Paşa'nın 
isteği üzerine kaleme alclığı Mazharu't-Takdis'ine bazı ibare farklılıklan ile bir
likte aynen nakletmişfu9. O, Mazharu't-Takdis'inde sergiledigi tavrın aksine 
'Acd'iliü'l-Asdr'da Napolyon ve Fransızlar hakkında övgü dolu ifadelere yer ver
miş, işgal süresince Fransızlar ile olan irtibatını ve Fransız kumandanlarının 
teŞkil ettikleri Divan'daki hizmetlerini kaydetmekten çekinmemiştirı0• Fakat 
müellifin kaleme alclığı iki eseri arasında degişkenlik gösteren bu yaklaşımı, 
daha çok kişisel bilgileri ihtiva eden hususlar olduğundan, tarihi bir kaynak 
olarak eserinin değerine gölge düşürmemektedir. 

Muhammed Cevher, Ömer ed-DüssUki ve Seyyid İbrahim SM!m'in tahkUclertyle Kahlre'de 
gerçekleşmiştir ('Aca'ibü'l-Asar ji't-Terdciml ve'l-Ahbdr, thk. Hasan Muhammed Cevher vdg., 
I-VII, Kahtre 1958-1967). H. 1322 tarihli Kahlre baskısı esas alınarak Beyrut'ta Daru1-Fms 
Matbaası'nda tarihsiz bir baskısı daha bulunmaktadır ( 'Acd'lbü'l-Asdr fi't-Teriicim ue'l-Ahbdr, 
I-IV, Beyrut ty). Muhammed Kandil el-Bakli, eserde geçen çeşitll konulardan seçmeler ya
parak bir derleme hazırlamışbr (Muhammed Kandil el-Bakli, el-Mulıtiir min Tdrihi'l·Ceberti. 
Arnman 1413/1993). Eserin Bulak baskısı dikkate alınarak bir tahkik çalışması yapılmış 
('Aca'lbü'l-Asar .fi't·Terdciml ve'l-Ahbdr, thk. Abdurrahim Abdurrahman Abdunalüm, I (1997), 
Il-IV (1998), Kahlre); Thomas Philipp ve Moshe Perlmann'ın edıtörülü~ünde İnglllzce'ye ter
cüme edilmiş ('Abd al-Ralpnan al.Jabarti's History ofEgypt. 'Ajii'lb al-iithiir fi'l-Tarajim wa'l
Akhbiir, ed. Thomas Philipp - Moshe Perlmann, tre. (I-m Crecellus - B. Abdülmallk - W en
deli - M. Flshbein. (lll-IV} T. Phillpp - M. Perlmann, Stuttgart 1994) ve Thomas PhUlpp lle 
Guido Schwald tarafından da bu tercüme için aynnWı bir fl.hrlst hazırlanmışbr (A Guide to 
'Abd al-Ra.Qman al.Jabarti's History ofEgypt. 'Ajii'ib al-iithiir fi'l-Tarajim wa'l-Akhbiir, ed. Tho
mas PhUlpp - GuJdo Schwald, Stuttgart 1994). Nubar ve Yakub Artin paşalann destekleriyle 
eserin Fransızca tercümesi yapılmış ve Kahice'de tab'edllmiştir (Merveilles Biographfques et 
Historiques ou Chron!ques du Cheikh Abd·el-Rahman El Djabarti, tre. Chefik Mansour Bey 
- Abdulaziz KahJl Bey - Gabrtel Nlcolas KahJl Bey - İskender Aınmoun Efendi, I-IX, Kahtre 
1888-1896). Fakat bu de~erll eser, henÜZ 1ürkçe'ye çevrllmemiştir. 

7 MuhammedAbdullah İnan, Mısru'l-İsl.dmiyye ve Tdrihu'l·Hıtatt'l·Mısriyye. Kahire 1350/1931, 
s. 65-66. 

8 Ceberti, 'A.cd'lbü'l-Asar ji't-Terlicimi ve'I-Ahbdr (A.A. Abdurrahim neşrt), m. 1-231. 
9 ömer Abdiilaziz Ömer, Abdurrahmô.n ei·Ceberti ve Nikola et-1ürk: Dirdse ve Mukiirane, Beyrut 

1978, s. 16- ı 7. 
10 Maksudo~u. "Ceberti, Abdurrahman b. Hasan", DİA, VII, 190. 
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Dönemin yazarlanndan olmakla birlikte bu seferin bir kısmına ışık tu
tan müellifler de vardır. Bunlardan biri vak' anüvis Halil Nüri Efendi' dir. O, 
Mısır'da işgalin başlamasından kısa bir süre sonra vefat ettiğinden Tdrih'inde 
sefere ait hadiseleri tümüyle aktarmamıştır. Nüri Efendi, Mısır'daki işgalin 
başlaması, İstanbul'daki yankılan ve akabinde Sadaret ile Şeyhulislamlık 
makamında değişikliğe gidilmesi, Fransızların bu işgal hareket!erinin altında 
yer alan sebepler, Fransa'ya harp ilan edildiğini bildiren beyanname sureti, 
İngiltere ve Rusya ile yapılan ittifakiara ait anlaşma maddelerinin suretle
ri gibi konulara eserinde yer .vermiştir11 • Nüri'nin işgalin başlangıcına dair 
naklettiği bu değerli kayıtlar halefi Vasıf Efendi ile Cevdet Paşa12 tarafından 

kaynak olarak kullanılmıştır. 

Resmi tarihçi kimliği taşımamakla bfrlikte, Mısır seferine dair bazı bilgiler 
veren. bir diğer müellif Ayasofya CabYsi Ömer Efendi'dir. Ömer Efendi, 1203-
1229 (1789-1814) yıllarını ihtiva eden ve 1223-1229 (1808-1814) yıllarını 
Rüzname tarzu:ıda kaleme aldığı T&ih'inin13 ilk kısımlarında Napolyon'un 
Mısır'a girişi, Köse Mustafa Paşa'nın Ebühür'da mağlup olması. Yusuf Ziya 
Paşa'nın Sadrazamlık makamına tayini, donanmanın ve kara ordusunun· 
Mısır'a hareketi, Mısır'ın işgalinin arka planında yer alan bazı hususlar ve 
Fransızlar'ın Akka önlerinde mağlup edilmelerine ait bilgileri kaydetmiştir14• 

Müellif sefere ait bu bilgileri genellikle duyduğu veya İstanbul'da görgü şa
hidi olduğu hadiselere dayalı olarak nakletmiştir. Ömer Efendi'nin eserinin 
tarihi açıdan bazı önemli husüsiyetleri de vardır. Mısır'ın işgali ve istirdadı 
sürecinde meydana gelen gelişmeielin Osmanlı kamuoyundaki akislerini ve 
ne şekilde Imişılanmış olduğunu ortaya koyması, müellifin kendi muşahade
leri ile işittiği rivayetlere dayalı olarak kaydedilmiş olması açısından değerli
dir. Aynca işgal ve sefere ilişkin İstanbul'a ulaşan rivayetlerin yoğunluğu ile 
sıhhat derecelerinin, daha açık bir ifadeyle sefer eriformasyonun nitelik ve 
niceliğinin tespitine bir açıdan katkı sağlayacak konumda olması da eserin 
bir başka husüsiyetini teşkil etmektedir. 

Dönemin kronik yazarlannın yanında İmparatorluğun son yüzyılında ya
şamış ve Osmanlı siyasi ve askeri tarihini genel hatlarıyla ele alan müellifler 
de Mısır'ın istirdadına eserlerinde yer vermişlerdir. Kamil Paşa15, Tokat Mu-

ll Halil Nüri, Tfuih. Süleymaniye Kütüphanesi, Aşır Efendi, nr. 239, vr. 437a-443a, 449b-469a, 
485a-485b. 

12 Vasıfw kaynak olarak kullandıgı kısımlara yukanda işaret edUmiştir. Cevdet Paşa'nın 
Nüıi'den alıntılamalarda bulunduğu losınılar için örnek olarak bk. Ahmed Cevdet Paşa. 
Tfuih. İstanbul 1309, VI, 355-356, 350-352, 408-412; VII, 8-9. 301-307. 

13 Cabi Ömer Efendi'nin hayatı ve eserinin kıymeti için bk. Cabi Ömer Efendi, Cdbt Töıihi 1 
Tdrfh·i Sultlin Selün·i Sdlis ve Mahmıid·ı Sanf) Tahlü ve Tenkidli Metin. haz. Meluİıet Ali Bey
han. Ankara 2003, s. XV-XLN. Şam-zade'ye kaynak olması hususundaki tartışmalar için 
ayrıca bk. Şani-ziide Mehmed 'Ata'ullah Efendi. Şö.ni-zade Ttiıih1, haz. Ziya Yılmazer. İstanbul 
2008, I, LXXI-LXXII. 

14 Cabi: Ömer. CdbiTWihi. .. , s. 40-45, 58, 68-70, 74-77, 80-82. 
15 Kamil Paşa, Tdıih-iSiyast-iDevlet-i 'Aliyye-i 'Osmiirı.iyye, İstanbull327. s . 270-295. 
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tasarnfı Haydar16
, Mustafa Nfui Paşa17 , Ahmed Reşid18 ve Cevdet Paşa öne 

çıkan müelliflerdendir. Fakat bu yazarlar içerisinde Mısır seferini en geniş 
şekilde, dönemin kaynaklanna dayalı olarak ve analitik metotla kaleme alan 
tek yazar meşhur tarihçi Cevdet Paşa'dır19• Cevdet Paşa, Tôrih'inin altıncı ve 
yedinci ciltlerinin konu ile ilgili kısımlannı kaydederken İzzet Hasan Efendi, 
Ahmed VasıfEfendi, Ceberti, Haydar eş-Şihabi, Nicolea b. Yüsuf (Muallim Ni
kola) ve Halli Nfui Efendi'nin kaleme aldıklan eserlerinden faydalanmıştır. O, 
bu metoduyla bir taraftan hadiselerin müşahidi olmuş. seferdeki gelişmelere 
ait bilgileri işitmiş veya arşiv belgelerine dayalı olarak hadiseleri nakletmiş 
olan müelliflerin kaleme aldiklan birinci elden kaynaklan kullanmış; diğer 
taraftan da bu bilgileri kaydederken müelliflerin verdikleri bilgileri tartışa
rak ve bazen de eleştirerek rivayetlerin sıhhat derecelerini değerlendirmiştir. 
Cevdet Paşa'nın Mısır'ın istirdadına dair verileri kendine özgü yöntem ve üs
lup çerçevesinde değerlendirmiş olması da Tôrih'inin kaynak değerini artıran 
diğer bir husüsiyetidir. 

b. Husiisi Tarihler 

Mısır'ın istirdadı üzerine husüsi olarak kaleme alınmış eserler de mevcut
tur. Bu eserlerden bazılan seferin tümünü ele alırken, bazı eserler sefeıin 
bir kısmına ışık tutmaktadır lar. Kaleme alınan bu husüsi vekayi< nameler 
Sultan ın. Selim, Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem Yusuf Ziya Paşa, Kaptan-ı 

Derya Küçük Hüseyin Paşa, Dürzi Emiıi II. Emir Beşir ve Akka Valisi Cezzar 
Ahmed Paşa'dan birine sunulmuştur. Bu eserleri kaleme alan müellliflerin 
büyük bir bölümü kaydettikleri hadiseleri yakından görmüş kişilerdir. Bir 
kısmı ise kaydettikleri olaylan ya birinci ağızdan işitmiş veya arşiv kayıtla
rında yer alan bilgileri yakından takip ederek nakletmişlerdir. Bundan dolayı 

da Mısır'ın istirdadına ait bu husüsi kroniklerin tarihi açıdan ayrı bir yeri ve 
önemi bulunmaktadır. 

Mısır'ın istirdadını geniş bir şekilde ele alan en önemli eserlerden başın
daİzzet Jiasan Efendi'nin kaleminden çıkan Ziyiiniime gelmekte<iir2°. Aslen 
Darendeli olan İzzet Hasan Efendi, Yusuf Ziya Paşa'nın maiyyetine girmiş 
ve Paşa'nın Sadrazam olarak görevlendirilmesi sonrasında onunla birlikte 
İstanbul'a gelmiştir. Yusuf Ziya Paşa'nın Mısır seferine Serdar-ı Ekrem tayin 
edilmesinden sonra, yanında sefere katılmıştır. İstanbul'a döndükten son-

16 Tokat Mutasamfı Haydar. Tiirih·i Umümi (Mısır Tarihi). İstanbul 1320. s. 28-38. 
17 Mustafa Nüri Paşa, Netayicü'l.Yukü' dt. baz. Yılmaz Kurt, Ankara 2008, s. 444-449. 
18 Ahmed Reşid, Haritalı ve Resimli Mükerrunel Tiirih·i 'Osmdrıi. İstanbul 1327, ll, 399-394. 
19 Mısır sefer! lle alakah olarak Cevdet Paşa'nın eseıinde kaydedilen kısımlar için bk. Cevdet. 

Tdrih, VI, 319-353, 355-358, 402-412; Vll, 4-6, 8-32, 35-42, 49-50, ·51-52, 56-82, 85-91, 
105-110. 117-128. 132-143. 

20 Bu eser M. lık:ın Erkutun tarafından doktora tezi olarak hazırlanmış ve daha sonra neşredil
miştlr; bk. İzzet Hasan Efendi, Ziydniime, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın Napolyan'a Karşı 
Mısır Seferi (1798-1801}, haz. M. İlkin Erkutun, İstanbul 2009. Eseıin Arapça tercümesi de 
yapılmıştır. İzzet Hasan Efendi, el·Hamletü.'l·Fransiyye 'allı Mtsr: Fi Dav'i Mahtillin 'Osmdni. 
Mahtüt.lıtüZiyCuıam.e li·DCırendeli, tre. Cemal Said Abdülgani, Kahire 1999. 
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ra Ziya Paşa'nın istegi üzerine seferde şahit oldugu hadiseleri kaleme alan 
Hasan Efendi, eserini Paşa'sına ithaten Ziydniime olarak isimlendirmiştir. 
Hasan Efendi özellikle bizzat şahit olamadıgı hadiseleri yazarken devrinin 
diger kaynaklarından da faydalanmış ve bu suretle eserinin eksik kısımlarını 
ikmal etmiştir. Fransızlar'ın Mısır'a ayak basmasından Kahi.re'yi ele geçirme
le$e kadarki süre içerisinde bölgede meydana gelen hadiseleri-kaydederken 
Ceberti'yi kaynak olarak kullanmış21 ; Korfu seferi, Hüseyin Paşa'nın sefer
deki bazı icraatlan, Akka müdafaası, İstanbul'da sefer sırasında meydana 
gelen bazı hadiseler, Ebuhür kuşatması, Napolyon'un Mısır'dan fuar etmesi, 
sefer sırasında Fransızlar ile yapılan çeşitli anlaşmalar, Mısır'daki askerlere 
gönderilen bediyeler gibi hususlan da Vasıftan nakletmiştır22 • 

Mısır seferindeki gelişmeleri başından sonuna "kadar kaydeden eserlerden 
biri de Ceberti'nin Mazharu't-Takdfs bi-Zevôli. Devleti'l-Fransfs'idir. Yusuf Ziya 
Paşa'nın isteği üzerine 1216 Safer'inde (13- 30 Haziran 1801) eserini yazma
ya başlayan müellif, altı ay içinde kitabın yazımını tamamlamış ve Serdar-ı 
Ekrem'e ithaf etmiştir. Yusuf Ziya Paşa, İstanbul'a döndüğünde bu eseri ya
nında götürmüş ve Sultan III. Selim' e sunmuşt:uı-23. Çeşitli çalışmalara24 konu 
olan bu eser. Hekimbaşı Mustafa Behcet Efendi tarafından 'Iürkçe'ye çevıilıniş25 

21 Hasan Efendi'nin faydalandığı losımlara örnek olarak krş. izzet Hasan Efendi, Ziydnöme, s. 
60-80; Abdurrahman b. Hasan el-Ceberti, Mazharu't-Takdis bi-ZevaJ.i Devleti'l·Fransis, thk. 
AbdurrahimAbdurrahmanAbdurralüm, Kabire 1998. s. 23-45. 

22 Aynnblı bUgilçln bk. Sankaya. Mmed VasifEfend.L ..• s. CCXXV-CCXXX. 
23 Ömer Abdülaziz Ömer, Abdurrahmlın el-Ceberti ve Nlkola et-Türk. ... s. 10-1 ı. 
24 Eser. ilk olaİak Muhammed Ata tarafından Kahlre'de neşeedilmiştir {Mazharu't·Takdis bi· 

Zehlıbl Devleti'l-Fraıısis (Yevmiyydtü'l-Ceberti), 1-II. Kahlre 1958. Eserin 8 M- SO B 1213 {22 
Haztran 1798 - 7 Ocak 1799) yıllannı ihtiva eden; müellifi.n kaleminden çıkmış son losmı 
eksik bir nüshasına dayalı olan ve yaklaşık yedi aylık hadiselert ihtiva eden losmının Arapça 
tahkiki ve İngilizce tercümesi yapılmıştır (Alvabartrs Chronicle of The First Seven Months of 
The French Occupatton of Egypt, Tan"kh Mudd.a.t al-Faraıısis bi-Mış,., tre ve thk. S lımuel Moreh. 
Leiden 1975; TdrihuMü.ddeti'l-Fraıısis bi-Mıs,., thk. Abdurrahim Abdurrahman Abdurrahim, 
Kahire 1999). Eserin tam bir tiı.bklkl Ise yine Abdurrahman Abdurrahim tarafından ger
çekleştlrl.lm1ştir {Mazharu't-Takdis bi-Zevlili Devleti'l-Fraıısis, thk. 'Ab durraltim Abdurrahman 
Abdurrahim, Kahire 1998}. Eser aynca İskendertyye'de bulunan Fransız konsolosluk ter
cümanlarından Alexandre Cardin tarafından, Nlcolae b. Yusuf el-1ürki'nin aynı seferi ele 
alan eserinin özeti de son kısma eklenerek, Fransızca 'ya çevrilmiştır {Journal d'Abdurrahman 
Gabarti Pendarıt l'Occupation Française en Egypte, Su.ivi D'un Precis l'Occupation de la Meme 
Campagne, Par Mou'allem Nicolas el-1\ırkt. Secretaire du Priru:e des Druzes, tre. Alexandre 
Cardin, ed. T.X Blanchi, Paris 1838). 

25 Bu eserin klın tarafından tercüme edUdlgl konusunda kaynaklar ve araştırmalar arasında 
farklı göruşler vardır. Bazı kaynaklar ve araştırmacılar (Cevdet, Tdrfh. I, 9; Tevftk Sütçü, 
"Türkçe Sözlı1kçülı1k Tarihinde Müterclm Asım ve Kamus Tercümesi", Tanh Okulu De,.gisi. 
Sa. XVI, İ2ml.r 2013, s. 546) eserin mütercı.m.ı olarakAsım'ı göstermektedirler. 'Bazı kaynaklar 
ve ıncelemelerde ise {Davud Fatın, Tezkir'e-i Hdttmetü'l·Eş' dr, İstanbul 1271, s. 30; NU San, 
"Behcet Mustafa Efendi", DİA. İstanbul 1992, V, 345) tercümeyi Mustafa Behcet Efendi'nin 
yapbğı Uert sı1rü.lmektedir. Bunun dışında farklı Iki yazann varlığından hareket eden; fakat 
tercümeleri yeterince tetkik etmeden yeni bir yargıya varanlar da olmuştur. Bu grupta yer 
alanlar Mazharu't-Takdis'in hem Asım hem de Behcet Efendi tarafından tercüme edildiğini 
(Bursalı Mehmed Tahir. Osmiinlı Mü'ellijleri. Istanbul 1342. I. 377; Franz Bablnger, Osmanlı 
Tarih Yazarlan ve Eserleri, tre. Coşkun Oçok, Ankara 1992, s. 370; İbnülemin MahmutKemal 
İnal. Son Asır 1ürk Şairleri, İstanbul 1988. I, 69) kaydetmektedir ler. Hatta Behcet Efendi'nin 
tercümesinin basıldığını; fakat Mütercim Asım'ın tercümesinin yazma halde kaldığını iddia 
edenler (Ekmeleddin İhsanoğlu. "Mehmed All Paşa Döneminde Mısır'da Tercüme Hareketı 
ve _'Iürkçe'nln Yeri", Prof. D,.. Ramazan Şe şen Armağanı. İstanbul 2005, s. 37; Maksudoğlu, 
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ve İzzet Hasan Efendi26 ile Ahmed Cevdet Paşa27 tarafından da kaynak olarak 
kUnarulmışbr. Ceberti'nin Mısır'ın 1100-1236 (1688-1821) yıllan arasındaki 
dönemini ele alan eseri hakkında değerlendirmelerde bulunduğumuz kısımda 
işaret ettiğimiz üzere, ~cô.'ibü'ı-Asarın üçüncü cildinde seferdeki hadiselere 
dair verilen bilgilerin Mazharu't-Talcdis'e hemen hemen aynı ifade kalıplanyla 
nakledildiği görülmektedir. Fakat müellif, bu eserini Sadrazam'a sunmasın
dan dolayı Napolyon'u ve Fransızları tasvir ederken küçük düşürücü ifadelere 
yer vermekte; Sultan m. Selim ve Sadrazam'ı için ise övgü dolu ifadeler kul-

"Ceberti, Abdurrahman b. Hasan·. s. 190) dahi olmuştur. Bu konuda kütüphanelerdeki 
niishalarda da birlik bulunmamaktadır. ·zıra Arkeoloji Miizesi . Kiitiiphanesi. nr. 1351; 
Fransa Milli Kütüphanesi, nr. 1283 (E. Blochet, Catalogue des ManuserUs 1\ucs, Paris 1933, 
Il, 221): Mısır Milli Kiitüphanesi, Ta.rihu Türlô Haill ~a. nr. 33, M. Tarthu Türlô. nr. 58 
(Fihrisü'l·Mahtütdi't·Tilrkiyyeti'L·Osmö.niyye. Kahire 1987, I, 258); istanbul Üniversitesi Na
dir Eserler Kiitüphanesı. 1Y, nr. 2448. 9628; Avusturya Milli Kiitüphanesi, Mixt, nr. 1346 
(Smail Balic, Katalog Der Tilrkischen Handschriten Der Österreichischen Na.tiDnalbibliothek. 
Neuerwerbwıgen 1864·1994. Ankara 2006. s. 213-214) ve Süleymaniye Kütiiphanesi. Reşld 
Efendi, nr. 646'da bulunan niishalarda tercüme eden kişinin isıninJ.n yer aldı~ lo.sımda Mii
terclm Ahmed Asım'ın adı kaydedilmiştir. Fakat Avusturya Milli Kiitüphanesi, H. O., nr. 109 
(Gustav Fli1gel, Die Arabtschen. Persfschen. Tilrkischen. Handsschıiften der. k. u. le. Hojbibliot· 
hek zu Wien. Wien 1865. Il, 316). ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kiitiiphanesi. 'IY. nr. 
6034, 2452. 19'da bulunan nüshalarda ise Mustafa Behcet'!n adı kayıtlıdır. Tercüme Behcet 
Efendi adına Rü.ın.dme-i Ceride-i Havddis'!n "Nev' iyye" losm.ında tefrtka edilmlş (Rü.ın.dme-i 
Ceıide-!Havadi.s, Nu. 171-201 (ll M 1282-23 S 128216 Haziran- iSTemmuz 1865), tefıi
kanm tamamlanmasmm ardından baskıya gitmiş ve ayru yıl içinde tab' edilerek (Tdrih·iMısır 
Terceme-i Behcet Efendi, istanbul 5 (1282 kuruşa satışa çıkanimıştır (Riizrulme-i Ceride-i 
Havddfs. ~u. 211 (7 Ra 1282 1 31 Temmuz 1865), s. 844). 
Her ne kadar niishalar arasında miiterclmin ismi farklı kaydedilmişse de gerçekte nüsha
lardaki ibare ve cümielerin tam bir ayniyet arzettigi görülmektedir. Bundan dolayı da eserin 
iki farklı kişi tarafından tercüme edileligine dair iddiaların aslı yoktur. Zira bu tercümenin 
tek bir miitercimin kaleminden çılanış oldu~ görülmektedir. Nüshalar arasında müterclmin 
ismi konusunda var olan bu farklılıgııt neden kaynaklandı~a dair şu an için net bir yargı
ya varmak güçtür. Çöıülı:nesi gereken esas mesele tse eserin miiterclml.nin kim oldu~dur. 
Konu ile ilgili olarak yaptıgun araştırmalar ve Miiterclm Ahmed Asım Efendi'nin Tdr!h'l.ni 
neşre hazırlayan de~erll hocam Ziya Yılınazer ile gerçekleştlrdlgim ıstişareler sırasında eserin 
matereimi hususunda bazı önemit ipuçları tespit ettik. Şdnt-zdde Tdıihi'nin '1ürk Tarih Ku
rumu Kütiiphanesl'nde bulunan niishasmm son losmında Cevdet Paşa'nın kaleminden çık
tı~ düşiinülen bir kenar notunda (Şam-zade, Şdnt·zdde Tôıihi. n. 1293) ve Cevdet Paşa'nın 
Tdrih'inin son cildinde kaydedilen bir haclisede nakledilen bazı bilgller müterciroin kimJJ{ti 
konusunda bizlere aydmlatıcı verller sagiamaktadır. Bu olay Şam-zade'nin Tire'ye sürgün 
edilmesiyle alakalıdır. Olayın arka planında yer alan hususlan irdeleyen Cevdet Paşa'nın 
Behcet Efendi ile alakalı olarak ·ve bir de Behcet Efendi nuıkaddema Fransızlar'ın Mısır'a 
fstillı:sı hakkında muhan-er olan Tdrih·i Cebertfyi LlsCin-ı ~.rabi'den Tilrkçe'ye terceme eylemtş 
olması müliibesesiyie, kend.üsind.e bir müverrihlik ş( an var idi" şeklinde naklettigi cümlede 
geçen ifadeler. Mazharu't-Takdts'in miiterciminin Behcet Efendi oldugunu ortaya koymak
tadır. Şam-zade'nin vak' anüvis, Behcet Efendi'nin de Hekimbaşı olmasından sonra İzzet 
Molla'nın "Erkfın·ı devletin hfıline baki Bir müvenihi, Heletm-başı ve Ba.ş·hekfrni. V ak' anüvts 
etdiler" şeklindeki eleştirlsl (Cevdet, Tdrih, XII, 185), Cevdet Paşa'nın ilk verdi.ği bilgiyi tasrth 
etmekte ve dogrulamaktadır. Aynca Asım Efendi'nin Tdrih'!nde Mısır'ın istilasuıdan losa
ca bahsettiği losımda dikkat çeken " ... ba'dehü müdevven Mısır Tdrih.t'nde tafsü olund.uğu 
üzere .. . " şeklindeki cümlesinde (Mutercım Ahmed Asım, Tdrih, istanbul Üniversitesi Nadir 
Eserler Kiitiiphanesi. 'IY, nr. 6018 (I. Kısım), vr. 185a) Ceberti'nin bu eserine işaret etmesine 
ragmen. eseri tercüme ettigi veya ediyor olduğuna dair herhangi bir !fa d eye yer vermemesi de 
eserln roüterclminin Asım Efendi olmadığına dair kanaatimizi giiçlendiren bir diğer husus-
tur. . 

26 İzzet Hasan Efendi'nin Ceberti'den faydalandığı losunlara yukanda Işaret edilmlştlr. 
27 Cevdet Paşa'nın kaynak olarak kullandı~ ve işaret ettigi losımlan örnek olarak sırasıyla krş. 

Cevdet, Tdrih. VI. 324. 402-403. 334-336, 343; Vll, 14-15, 71. 85; Ceberti. Mazharu't-Takdts 
bi·Zevô.UDevleti'l·Fransts, s. 18, 23-25.30-31.49,99-100. 166. 199-201. 
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Iarunaktadrr. Ayrıca 'Acd'ibü'L-As&da Fransızlarla olan münasebetinden ve 
Fransız kumandanlan tarafından kendisine verilen çeşitli vazifelerden açıkça 
bahsetmesine rağmen, Mazharu't-Takdis'inde bu konulan giZlem.işfu28. 

Mısır seferini kaleme alan tarihçilerinden bir diğeri Nicolae b. YusUf b. 
Nasıftır29 • Kaynaklarda ismi daha çok "Mu'allim (Mou'allem) Nicolae et-
1ürk ('!Urki, al-1\ırc)" 30 şeklinde kaydedilen müellif, Mısır'ın İŞgali sırasında 
Kahire'de görgü şahidi olduğu ve işittiği hadiselere ait bilgileri seferin biti
minden sonra bir araya getirerek kitaplaştırmıştır. Tdrihü İmbarator Napol
yon, Zikrü Tem.eUüki Cumh.fui'l-Fransô.viyyeti'l-Aktdri'l-Mısnyye ve'l-Biliid.i'ş

Şlimi.yye adları ile de anılan31 ve bir dizi tercüme/tahki.k çalışmalan sonunda 
tam metni ortaya konulan Müzekkirat.'ında32 müellif, eserini üç ana kı~ma 

28 Maksudoğlu. ·ceberti. AbdUITahınan b. Hasan". DİA. VD. 190. 
29 istanbul'dan Lübnan'a göçtükten sonra Katalik mezhebine geçrnlş Rum kökenli bir aileden 

tevellüd eden Nlcolae, 1763 senesinde Deyru'l-kamer'de dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar Dürii 
Eıniri ll. Beşir Şibabfnin maiyyetinde bulunan müellif. Napolyon'un Mısır'a girmesinden 
sonra bölgedeki gelişmeler hakionda bilgi edinmek ve Kahire'ye yerleşen bu yeni komşulanru 
yakından takip etmek için Emir Beşir tarafından Dimyafa gönderilmlştir. Napolyon'un 
Kahire'yi ele geçlrmeslnin ardından teşkil ettıgı Divan'da ka tıp olarak görev alan Nlcolae, sefer 
sürecisince orada bulunmuştur. Seferden sonra memleketine dönmüş ve burada şlirle meş
gul olmaya devam etmıştır. 1828 senesinde, do~duğu şehirdevefat etmiştir. Müellifhak.kında 
daha aynntılı bilgi için bk. George M. Haddad, "lbe Histoncal Work ofNlqula el-1\.ırk 1763-
1828", Joıım.al of the American Oriental Society, C. 81. No. 3, Connecticut 1961, s. 247; Mual
l!m Nlcolae et-1ürlô, Hlstoire de L'expluiition des FTançais en Egypte par Nakoula el-Thrk. thk. 
ve tre. M. Desgranges Aine, Paris 1839, s. VD-VDl; Ömer Rıza Kehhaıe, Mu'cemu'I·Mü'eUi{lll, 
Beyrut ty. XID. 118; Cari Brockelmann. Geschichte der Arabischen utteratur (Zweiter Supp· 
lementb.aridJ, Brill 1938, U. 770; Zirikli, el·A '!tim, VDl. 47; Arthtır Goldschmidt. Btographical 
Dfctionaıy ofMod.emEgypt, Colarado 2000, s. 215; Cemaleddin eş-Şiyyal, Töıihü.'t·Tercemeti 
.fi Mısr .fi 'Ahdl'l·Hamleti'l-FTanslyye. K.ahire 1420/2000, s. 59-60. 

30 Müellif. Lübnan'da aristokrat ailelerin çocuklarına okuma yazma öğretinekle meşgul oldu
ğundan Mu'allim olarak anılmıştır. Ailesinin İstanbul'dan bu bölgeye göç ederek yerleşrnlş 
olmasından dolayı da Türk veya Türkl sıfatlan tsmine eklenmiŞtır (Ömer Abdiliaziz Ömer, 
Abdurrahmtlrı el-Ceberti ue Nikola et-Tıirk. ... s. 17-18). 

31 Haddad, "lbe H1st.orical Work of Niqula el-1\.ırk 1763-1828", s. 247-248. 
32 Müelllfln bu eseri üıerine üç çalışma yapılmıştır. iık çalışma, yukanda işaret ettıgtnı.iz ıize

re, Alexandre Cardln tarafından gerçekleştirilm.l.ştır. Cardin, Ceberti'nin Mazharu't·Takdis'inf 
tercüme ettıgı çalı.şmasının son losmına Nicolae'ya ait eserin bazı losunlanndan iktihas
lar sunarak özet bir çeviri yapmıştır (Journal d'Abdurrahman Gabarl:i Pend.ant l'Occupation 
FTançalse en Egypte. Suiui D'un Precis l'Occupation de la meme campagne, Par Mou'allem 
Nicolas el-Turki. Secretaire du Prirıce des Druzes, tre. Alexandre Cardin. ed. T.X. BianchJ. 
Paris 1838). Muellifln eseri ÜZerine ikinci çalışma ise Desgranges tarafından yapılmıştır. 
Desgranges, çalışmasının ön losmını eserin tercümes!ne, arka losmını ise eserin Arapça 
aslına ayırmıştır. (Hisloire de l'Expedition des Fmnçais en Egypte par Nakoula ei-Thrk (Zik· 
rü TemeUii.ki Cwnlıiiri'l-FTansdvlyyeti'l-Aidiıri'l-Mısnyye ue'l·Büddi'ş·Şlimlyye}, thk. ve tre. 
M. Desgranges Aine. Paris 1839). Desgranges'ln neşrinin Arapça losmı, Haydar Ahmed eş
Şihabi'nin Lübnan'ın tarihine dair kaleme aldı~ eserinin ikinci cildinin baş tarafında aynen 
kaydedilmiştir (Haydar b. Ahmed eş-Şlhabi, Lübniın.fi 'Ahd.i. Ümerô.'i'ş.Ş!Mblyyin -Nıizhetü'z· 
Zemiin.fi Tdıiht Cebelt Lübniın·, thk. Esed Rüstem- Fuad Efram el-Bostaru; Beyrut 1969, 
U. 213·342). Eser Uzerine son çalışına ise Gaston Wiet tarafından gerçekleştirilmiştır. Wiet, 
Kral Faruk'a alt özel kütüphanede tesadüf ettiği bir nüshayı incelernlş ve Nlcolae'ya ait eserin 
nlishalarından biri olduğunu tespit etmiştir. Bu son nüsha, Desgranges'ln çalışmasına da
yanak olan nlishadan muhteva itibariyle hem daha geniş -zira Desgranges'in neşrini yaptı~ 
kısım müellifin eserinin 1798-1801 yıllarını kapsamak.taydı; fakat Wiet'ln tespıt ettıgi nlisha 
180l'den 1804'e kadar MısLr'da meydana gelen hadisleri de ihtiva etmekteydi-hem de daha 
itinalı bir yazı kaydedllmlş olduğundan, Wiet bu nüsha lle Desgranges'in neşrettığl kısımlan 
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~yırmıştır. Biiinci kısımda genel hatlanyla Fransız ihtilali sonrası yaşanan 
gelişmeler ve Banapartın ortaya çıkışını ele alan Nicolae, ikinci kısımda Fran
sızların Mısır'a saidırmalan ve elde ettikleri başarıları, Malta, İskenderiyye ve 
Suriye sahillerinin işgali, Akka savaşı ve Fransız askerinin Kahtre'ye avdeti, 
İngiliz ve Osmanlı kuvvetlerinin harekete geçmesi, İngiJ.i?;-Osmanlı hükümet
lerinin Mısır'ı geri alabilmek içip giriştikleri faaliyetler ve bu iki gücün Mem
luk milisleriyle olan münasebetlerini ele almaktadıJ:33 ki, bu kısım muhteva 
itibariyle eserin en geniş bölümüdür. Eserin son kısmı ise 180I'de seferin bi
timinden 1.804'e kadarki badiseler ile bu sırada Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'ın 
siyasi arenasındaki yükselişiİli konu edinmektedir. Muallim Nicolae, eserin
deki hadiseleri kronolojik olarak sıralamakla birlikte yer yer konu başlıklan 
açmış ve ilgili bahisleri, açtığı başlıklar altında yine günlük olarak kaydet
miştir. Kahire'de Banapart tarafından teşkil edilen Divan'da alınan kararlar 
ile taraflar arasında akdedilen anlaşmalara ait metinleri aynen· aktarmıştır. 
Yer yer Napolyon'u ve Fransız askerlerin başanlarını metheden şiirlerine de 
yer vermiştir. Ceberti gibi pek çok hadiseyi yakından müşahede etmiş mü
elliflerden biri olan Muallim Nicolae'nın bu kıymetli eserinden Cevdet Paşa 
faydalanmış ve bazen müellifin verdiği bilgileri tenkit etmişfu34• 

Dönemin vak'anüvisi Vasıf Efendi, Gazaviit-ı Hüseyin Paşa adlı eserinde 
Küçük Hüseyin Paşa'nın Mısır seferine iştiraki ve seferdeki faaliyet ve gazala
rını ele almıştır. Bu eser bir te'lif ürünü olmayıp, Vasıfın vak'anüvislik vazi
fesi sırasında kaleme aldığı Mehdsinü'l-Asiir ve Halciı'iku'l·Ahbiir adlı eserinde 
Mısır seferi ile ilgili olarak kaydedilen bazı başlıkların bir araya getirilmesi 
ile oluşmuşttır35• Bundan dolayı da Gazaviit'ın tam bir tarihi kıymeti yoktur. 

Mısır'ın işgali sırasında savaşın seyrinin kınlma noktalarından birini teş
kil eden ve altmış dört gün süren (19 Mart- 20 Mayıs 1799) Akka muhasara
sı bağlamında seferi ele alan husüsi tarihlere de rastlanmaktadır. Bunlardan 
biri Mustafa Resmi'ye aitfu36 • Medirıe'de ikameti sırasında gördüğü bir rü-

karşılaştırarak eserin yeni bir tercüme ve t.ah.kiki. yapmıştır (Chronique d'Egypte 1798·1804 
{Müzeklciriitü Nilcola Türk). thk. ve tre. Gaston Wiet. Kahtre 1950). Eserin neşir serüveni ve 
basım bilgileri için aynca b k. Haddad, "The Hlstorical Work of Niqula el-T'urk 1763: 1828". 
s. 248: Gaudefroy Demombynes Maurice, "Gaston Wiet- Nicolas Turc: Chronique d"Egypte 
1798-1804, le Caire 1950". Syria Revue d'Art Orientalet d'Archeologie, Parts 1951. xxvın. 
149; Delilü'l·Matbü'iiti'l·Mısnyye, haz. Ahmed Muhammed Mansür vdg., K.ahire 1975, s. 240. 

33 Nicolae et-1ürki, Histoire de l 'Expedition des Français en Egypte ... (Desgranges Aine neşri), s . 
I-ın. 

34 Cevdet"in kaynak olarak yararlandığı ve eleştiıide bulunduğu losırnlan örnek olarak sırasıyla 
krş. Cevqet, Tiirih. VI, 325: VII. 17, 64-65. 74, 86: Nicolae et-1ürki, Zilcrü TemeUüki Cwnhüri'l-
Fransiiviyye ... (Desgranges Aine neşri), s. 14, 81-84, 136-138, 162, 187-188. · 

35 Bu eser ve nüshalan hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Sarıkaya, Ahmed Viisif EfendL.., s. 
CCXLI-CCXLII. 

36 Mustafa Resmi, Divan-ı Hümayün hacegarundan olup, Vezir Memiş Mehmed Paşa'nın 
Divan Katipliği'ni yapmıştır. PaŞa'nın şehadetinden sonra pek çok yer gezmlş ve son ola
rak Medine'ye giderek altı sene burada ikamet etmiştir (Mustafa Resmi. V alı:' a-niime·i Mısır, 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, İbnillemin Kitaplığı, nr. 2697, vr. 77b78~b: 
Mehmed Tabir, Osmtın!ı Mü'eUifleri. ın. 59: Babinger, Osmanlı Tarllı Yazarlan ve Eserleri. s. 
362). 
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yanın tesirinde kalan ve bu arada Mısır'ın işgal edildiğille ve Akka önlerinde 
Fransız ordusunun büyük bfr hezimete ugradığına dair haberleri işiten Mus
tafa Resmi Efendi, muhas~anın sona ermesinin ardından Cezzar Ahmed 
Paşa'ya duydugtı derin muhabbetl ifade etmek ve kendisini tebrik ederek 
mülakatta bulunmak amacıyla V ak' a-niime-i Mısır adlı eserini 1 N 1214 (27 
Ocak 1800)37 tarihinde tamamlayarak Cezzar Ahmed Paşa'ya sunrnuştu_r38. 
Müellif. muhasaranın akabinde Medine'ye gelen ve Mısır ile Akka'daki muha- · · 
rebelerin şahidi olan kişilerin aktardıklan bilgileri kaynak olarak kullandığı
nı ifade etmekteci.i.r39• Eserine ID. Selim'in tahta çıkışı, bazı siyasi gelişmeler, 
Fransız ihtilali, Mısır'da tarih boyunca hakim olan İslam devletleri ve bunla
rın mücadeleleri, Fransızların Mısır'a girmeleri, Cezzar Ahmed Paşa'nın Mısır 
ordusuna Serasker tayin edilmesi ve daha sonra aziedilerek yerine İbrahim 
ve Azın-zade Abdullah paşaların tayin edilmeleri, Fn:insızların Kusayr'ı işgal 
girişimleri, Cezzar Ahmed Paşa'nın ikinci defa Mısır ordusu Seraskerli~'ne 
tayin edilmesi gibi konularla başlayan40 Mustafa Resmi Efendi, daha sonra 
eserinin en geniş bölümünü teşkil eden Akka muhasarasına ait hadisele-
ri ele almıştır4 1 • Müellif, eserinin en geniş kısmını oluşturmasına rağmen. 
muhasarada meydlana gelen hadiseleri konu edinen diğer kaynaklarla kı
yaslandığında, kuşatmaya ait ayrıntılı bilgilere yer vermemektedir. O, daha 
ziyade Akka'da bulunan askerlerin ve Cezzar ~ed Paşa'nın gayretlerini 
ele almakta. Batılı devletlerin hile ve entrikalarına ait tarihten bazı örnekler 
sunmakta ve son kısımlarda ise Akka muhasarası ile Tiryaki Hasan Paşa'nın 
Kanije müdafaasını (1601) karşılaşb.nnaktadır. Ayrıca, muhasara sırasında 
meydana geien gelişmelerin ay ve günlerine ait bilgileri, olayların vuku bul
duğu tarihlere tam vukufi.yeti olmadığından veya daha sorırad~ eklemek 
amacıyla, genellikle boş bırakmıştır42• Bundan dolayı da Akka müdafaasına 
dair kaleme alınmış nadir eserlerden biri olmakla birlikte, VaJc< a-niime'nin 
gerek muhteva gerekse sefere ait tarihi hadiselere kaynaklık teşkil etmesi 
açısından pek fazla kıymeti yoktur. Zaten müellifin bu eseri kaleme almasın
daki amacı da tarihi bir eser ortaya koymaktan ziyade, Cezzar Ahmed Paşa'yı 
övmek ve onun askeri başansını takdir etmekten ibarettir. 

Akka muhasarasına dair iki eserin daha varlığından bahsedilmektedir. 
Bunlardan biri Uzunçarşili tarafından Osmarılı arşivi belgeleri içerisinde 
tespit edilıniş43 ve sadeleştirilerek yayımlanmışt:ıı-44. Uzunçarşılı, bu belgeyi 

37 Bu eserin h. 1224'te (1807) yazıldı~ına dair Bursalı'run verdiği bilgi (Mehmed Tahir, Osnuinlı 
Mü'eLUjleri. III. 59) dogru de~ildir. 

38 Mustafa Resmi. VaX: a-nfıme-i Mısır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler KO.tüphanesı. 
İbnffiemin Kit.aplıgı. nr. 2697. vr. 79a82-b. 

39 Mustafa Resmi. Vak'a-nlıme-iMısır, vr. 79b-80b. 
40 Mustafa Resmi, Vak' a·nlıme-i Mısır, vr. 3b-31b. 
41 Mustafa Resmi, Vak' a-nlıme-i Mısır, vr. 3lb-78b. 
42 Bu losımlar Için bk. Mustafa Resmi. VaX: a·ndm.e-i Mısır, vr. 33a, 36b, 37a, 39b, 43b. 44b, 

57b, 58a, 66a. 
43 BOA, AE, SSLM.m. nr. 24664. . 
44 İsmail Hakla Uzunçarşılı. "Başvekalet Arşivinde Banapart'ın Akka Muhasarasına Dair Bir 

Vekayiname·, TarihSemineri Dergisi. Sa. II, tstanbul1938, s. 3-31. 
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~ir "Vekayi'name" olarak adlandırmış ve Akka muhasarasına dair 1ürkçe 
bir eser olınadığını, bundan dolayı da belgede zikri geçen bah!slerin abartılı 
olabileceği ihtimalinin göz önüne alınarak vekayi' narnede verilen bilgilerin 
Fransızca eserler ile karşılaşbnlması gerektigini ifade etmişt::ir45. Bir diğer 
vekayi' name ise Osman Koç tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlan
mışt:J.ı-46. Koç. çalışmasının giriş bölümünde, yapbğı tüm araşbrmalara rağ-

- men, müellifi belli olmadığı için. eserin başka bir nüshasına ulaşamadığını 
ifade etmekte47 , daha sonra ise Gazd-ndme'nin müellifinin Mustafa Resmi ol
duğu sonucuna vardığını belirtmekte; fakat çalışmasının birinci bölümünde 
müellifin ismi hususunda tereddütlü davranmaktadır'48. Öte yandan niişir, 
neşrtni hazırladığı eserin Gazd-ndme'lerin nadir örneklerinden birini teşkil 
ettiğini kaydetmekte ve bu Gazô.-ndme'nin yazıldığı tarihten sonra Akka ku
şatmasını ele alan diğer eseriere de kaynak olduğu ifade etmekte; fakat bu 
etkileşimin ne şekilde tezahür ettiğinden ise bahsetmemektediJ'49• 

Yukarıdaki iki kayıt. Mısır'ın işgali sırasında meydana gelen hadiselere kı
saca değindikten sonra. Akka'nın kuşatılİnası ~e muhasarası sırasında mey
dana gelen olaylan ele almaktadır. Arada bazı fasılalarla birlikte olaylar gün
lük olarak kaydedilmiştir. Bugüne kadar birbirinden farklı eserler olduklan 
düşünülen bu iki kayıttaki bilgiler ve ibareler bir karşılaşbnnaya tabi tutul
duğunda, gerçekte, birbirlerinden pek de farklı olmadıklarını görmekteyiZ. ı ı 
Za 12ı4'te (6 Nisan ı800) istinsah edildiği anlaşılan ve bir Gazô.-ndme olduğu 

45 Uzunçarşılı, "BaşvekAlet Arşivinde Bonapart'ın .... •• s. 13. 
46 Gaza·narııe-i Cezzar Gazi el-Ha.ci .Ahn;ıed Paşa, haz. Osman Koç, Basılmamış Yüksek Usans 

Tezi, Kayseri 1992. Bu eser.aynca 197l'de hazırlanan bir bitirme tezine de konu olmuştur (Es
seyyid Meh.med Şevki. Gazdn.iime·! Cezzôr Gözi el-Hacc Ahmed Paşa, haz. Faika Jale Ozyalçın. 
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölfunü Lisans Bitirme Tezi, İstanbul 1971). 

47 Koç, eserin tek nü,shasına dayalı olarak bir neşir çalışması yapmıştır. Bu nüsha Ise Süleyma
niye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi. m. 4910'da bulunmaktadır. Bu riüshanın müsten
slhinln gerek !isan bUgisi gerekse yazım ve imla bUglsi açısından pek de yeterli biri olmadığı 
anlaşılmaktadır. Zira nüshada çok sayıda yazım ve imla hatası bulunmaktadır. Arapça dua 
cümlelerinin Osmanlıca tamlama şeklinde kaydetmesı (v. 7b), "humpara"'nın "hamire" (v. 9a, 
17b. 22b), "cantbeyn"nin "can.tbtn" (v. Sb), "şan-ı vezaret" ifadesinin "şan ve zadet" (v. 9a), 
"lt' ab ve takat-gü.zAr" ibaresinin "Ukab ve tafenkllzıir" (v. 9b), "Sebt günü" ifadesinin "Sitte 
günl" (v. lOb), "çlrkılli"ın "harekat" (v. lla), "na-yab"ın "nA-ta,b" (v. lla). "çünkü" ifadesinin "çô
lün" (v. 14b). "tehaşşüd"ün "tahaddiş" (v. 14b), "çend-nefer" kelimesının "çinde nefer" (v. lSa), 
"müterakkıb"ın "müterikkat" (v. 17a), "piş-rev"in "beşir" (v. 21a), "ilerü" kelimesinin "ilevü" (v. 
24b) şeklinde kaydetmesi: "bed-gürizan"ın "bed-gerizıin" (v. 9b), "yek-dehan"ın "yek-dihan" (v. 
10aJ. "aJ.üde-nümün"un "aJ.üde-nemün" (v. 11a), "ugür-ı din" tamlamasınırı "fığur-ı din" (v. 
14a) ve "'umfun" kelimesinin "'amam· (v. lla) gibi yanlış şekUde harekelemesi müstenslhin 
hatalanndan sadece birkaçıdır. Koç, nüshadaki yazım hatalarma kısaca değinmekle birlikte 
(Gaza-narııe-i Cezzar Gll2i el-Ha.ci Ahmed Paşa, s. 22-24) Işaret ettıg!miz hatalan fark etmemiş 
ve nüshadaki yazıİn yanlışlannı aynen nakletmıştır. Aynca nüshanın son kısmında yer alan 
tstinsah tarihini de (ll Za 1214 1 6 Nisan 1800) bir aylık farkla ll Z 1214 1 6 Mayıs 1800 
şeklinde (Gaza·name-i Cez.zar Gazi el-Hacİ Ahmed Paşa, s. 79) kaydetmJştır. 

48 Ôaza-name·i Cezziir Gazi el-Hacİ Ahmed Paşa, s. IV, 18. Levend, bu eserin müel.lifl.nin belli 
olmadığım ifade etmiş (Agah Sırri Levend, Gazauiit-nameler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazaviit
namesi, Ankara 1956. s_ 158); Levend'ln çalışmasındaki bilgileri tetkik etmeden aynen nak
leden Mustafa Erkan da benzer bir yargıya varmıştır (Mustafa Erkan. "Gazavatname", DlA. 
Ankara 1996, XIII, 440). 

49 Gaza·name-i Cezziir Gazi el-Hacİ Ahmed Paşa, s. 20, 26. 
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zannedilen eserin ibare, tertip ve muhtevası dikkate alındığında, Akka kuşat
ması sırasında mahsur bulunan ordu görevlilerinin50 kuşatmanın hemen ar
dından konu ile ilgili olarak İstanbul'u bilgilendinnek amacıyla hazırladıklan 
bir taktir özelliğine sahip qsmanlı arşivindeki belgenin içeriği ile büyük oran
da benzerlik arzettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu iki kaydin dışında Osmanlı 
arşivindeki takrlrle benzerlik arzeden bir başka takrir suretinin Topkapı Sa- . . 
rayı Arşivi'nde. Süleymaniye nüshasına yakınlık arzeden bir diğer nüshanın 
da Milli Kütüphane'de olduğunu tespit ettik51• Tüm bu nüshalar ile ta.krirler 
birbirleriyle kıyaslandığı.nda aralarındaki benzerliklerin yanında farklılık arze
den bazı balıisierin olduğunun da albnı çizmek gerekiyor. Fakat nüshalarda 
yer alıp da ta.krirler içerisinde kaydedilmemiş olan bu hususlar, Cezzar Alimed 
Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği birkaç t:ı3hıir ile İngiliz ~ali Sidney Smith'in 
Bonapart'a gönderdiği mektubun tercüme suretlerinden ibaret olup52, kuşat

mada yaşanan günlük hadiselere dair ilave bilgiler ihtiva etmemektedir. Ayrıca 
takıirlerde yer. alan gün ve saatiere dair bilgilerin nüshalarda hatalı şekilde 
kaydedildiği de görülmektedir. Bu fwklılıklar, somadan tertip edilen Süleyma
niye ile Milli Kütüphane'deki nüshatarın müstensihlerinin dikkatsizliğinden 
veya esas aldıklan bir başka istinsah kaydında hatalı şekilde kaydedilen ve
rileri aynen nakletmelerinden kaynaklanmıştJ.rs:l. Zikredilen tüm bu hususlar 

50 Uzunçarşılı'nın sadeleştırdiği bu arşiv kaydının baş tarafında "Muhasarasında mevcud bu
lunduğumuz Akk~'run muharebesi sıiretidlr" yazısı yer almaktadır. Son lası.mda ise metni 
kaleme alan ve hadJselerin yazıldığı gibi gerçekleşti~ onayiayan ordu mensuplannın adları 
geçmeırt,edlr. Takrirtn muhanirleıi Mısır Ordusu Defterdan Mehmed Enıin ile Trablusşam 
Mubayaa Memuru hacegandan Ahmed Şerif efendilerdlr. Takrirde zikredilen bilgilerin dogru
lugtı Ise, Mısır Ordusu Kadısı Mehmed Reşld ile ulemadan Seyyid Ömer efendiler tarafından 
onaylanmıştır. Gerek Vasıfm verdtıt bilgiler (Sarıkaya, Ahmed Vô.sifEfendL.., s. 400) gerekse 
başka arşiv belgelerinde yer alan hususlar (BOA. HH, rır. 6788) bu takrirde ismi geçen şalus

ların muhasara sırasında AkkA'da bulunduklaruu doğrular niteliktedir. 
51 Topkapı Sarayı arşivinde muhasaradaki hadiselerin gilnlük olarak kaydedildiği bir başka 

takrir daha bulunmaktadır lTSMA. rır. E. 5478/ 1). Bu takrirdeki ibareler ile Osmarılı arşivinde 
bulunan belgedeki cümleler birbiıiyle uyuşmaktadır. Fakat Topkapı Sarayı Aeşlvi'nde bulunan 
takrir. muhasararun 52. giiniine kadarki hacliseleıi nakletmekte oldugundan son kısnu eksik 
kalmıştır. Konu ile ilgili olarak 21 varaklık bir başka nılslıa ise Milli Kıltüpbane'de bulunmakta 
ve Gazd·ndme-i Cezzdr Giizt el·Hiic Ahmed Paşa başlı~ taşımaktadır (Milli Kütiiphane. rır. 
06 Hk 881). Bu nushanın konu sıralaması ve ibareleıi ise daha çok Süleymaniye nüshası ile 
uyuşmaktadır. Bu nüsha ile Süleyma.oJye nüshası arasında farkWık arıeden tek bahis, Cezzar 
Ahmed Paşa'nın muhasaramn başlarında istanbul'a gonderdiği mektubun suretinin yer aldığı 
kısımdır (Farklılık arzeden noktalan krş. Sillemaniye Kütiiphanesi, Hacı Mahmud Efendi, rır. 
4910. vr. 3a-7a, 23b·26a: Milli Kütiiphane, rır. 06 Hk 881, ve. 2b-3b, 10b). 

52 Farklılık arıeden bu belge suretierliçin bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi. 
rır. 4910. ve. 3a-7a, 23a-26a. 37b-39a; Milli Kütiipbane. nr. 06 Hk 881. vr. 2b-3b, 14b-15b. 
18b-2la. 

53 Arşiv kayıtlarında (BOA. AE.SSLM.ITI. rır. 26664; TSMA. rır. E. 5478/1) "mii.h-ı Zilka'de'nln 
Ikinci muhasaranın ylrml blrlnci Aııad giinü" cümlesi nüshalarda "Zilka' denin yirmi blrln
cl Ahad günü" şeklinde (Süleyma.oJye, ve. 13b; Milli Kütüphane. ve. 6a): "malı-ı mezbıirun 
sekizinci günü" Ibaresi "malı-ı mezbıirun yirmi sekizinci ve muhasaranm yirmi yedinci Sebt 
günü" şeklinde (Silleymaniye, ve. · ısa: Milli Kütüphane. ve. 6b); •temam altı buçuk sa'ate 
reside" ibaresi "temam altı sa'ate reside" şeklinde (Süleym.aniye. ve. 16b: Milli Kütiiphane. 
vr. 7b); "nehan sa' dt bir buçuğa kadar" ibaresi "nehan sa' at on buçuka kadar" şeklinde (Sü
leymaniye. ve. 30b; Milli Kütiiphane, ve. 12a); "sa'lit on buçukda bagteten" ibaresi "sa'~t üç 
buçu.kda bağteten" şeklinde (Süleymaniye, ve. 37b; Milli Kütiiphane, ve. 14b} kaydedilmJştır. 
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dikkate alındığında birbilinden farklı olarak kaleme alınmış olduğu düşünü
len iki eserin aslında aynı kaydın farklı nüsha ve versiyonlanndan başka bir 
şey olmadığı ve Akk.a önlerinde kazanılan bu büyük zaferin uyandırdığı he
yecarun bir tezahürü olarak muhasara sonrası İstanbul'a gönderilen takıiıin 
-bazı küçük eklemelerle birlikte- istinsah edilerek çoğaltıldığı ortaya çıkmış 
olmaktadır. Takrirler ve nüshalar arasındaki bu benzerliği Akka müdafaası
nı özel olarak inceleyen araşb.rm~cılar da -her iki kayıttan çeşitll alıntılarda 
bulunduklan halde- dikkate almamış ve her iki kaydı herhangi bir kaynak 
değerlendirmesine tabi tutmadan kullannuşlarclJrS'I. 

Her. iki çalışmada eserlerin isimlendirilmesi ve müellifi meselesine de yeri 
gelmişken değinmek istiyoruz. Yukanda ortaya koyduğumuz bulgulardan da 
görüleceği üzere, Koç'un neşrettigi. eseri bir "Gaza-name" olarak adland,ırına
sı, yerinde bir tespit değildir. Yine naşirin, eserin müellifinin Mustafa Resnü 
Efendi olduğuna/ olabilecegi.ne dair iddialannı sıralarken takip ettiği usül de 
ilmi açıdan hem yetersiz hem de kıymetsiz<J.i.r55• Uzunçarşılı'nm sadeleştire

rek yayımladığı arşiv kaydını "Vekayic name" olarak adlandırması hususuna 
ise açıklık getirmek gerekiyor. Her ne kadar belirli bir hadiseyi ayrıntılı ola
rak aktaran veya nakleden tÜm kayıtlar genel olarak 'Vekayic name" şeklin
de adlandınlabilirse de, A.kka. savunması hakkında bilgi vermek amacıyla 
İstanbul'a gönderilen bu belgenin bir takıir hüviyetinde olduğu da dikkate 
alınmalıdır. Zira arşivde bu ve buna benzer daha başka belgelere rastlamak 
mümkündQr56. Bundan dolayı da Uzunçarşılı'nın sadeleştirdiği bu arşiv kay-

54 Örnek olarak bk. Şehabeddin Tekindag, "Ye.o.i Kaynak ve Yesikalann Işıgı Altında 
Banaparte'n.ın .AkkA Muhasarası", Tarih Dergisi. C. XV. Sa. 20, İstanbul 1965, s. 1-20; Di
lek Can, Cezzar Ahmet Paşa, İstanbul Üroversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Böliimü Usans 
Bl tiriDe Tezi, Istanbul 1968; Mustafa Gı1ler, Cezzar Ahmet Paşa ue Aldca. Muhasarası. İstan-
bul 2013, s. 108-125. . 

55 Yukandaki lasımlarda da zikrettığlmiz \1zere Mustafa Resmi'nın eseri (V ak' a·ruime· i Mısııi 
gerek Içerik gerekse üslup açısından Koç'un neşrettıği kayıttan tamamen farklıdır. Aynca 
naşırtn, Bursalı'run Resmi Efendi haklanda verdiği bilgileri dikkatli bir gözle tetk1k etme
den kullanması (Mehmed Tahir, Osman!ı Mi.L'eUijleri. m. 59) ve nüshanın son losınında yer 
alan "el-Gazi Cezzar el-Hac Ahmed Paşa Efend1m.lz'iiı tevarth-namesldir" (Gaz.i·ruime·t Cezzar 

· Gazi eL·Haei Ahmed Paşa, s. 79) cümleslnin Sursalı'nın verdiği bilgileri tamamlar nitelikte 
oldu~unu ve eserin müellifinln Mustafa Resmi olabilecegine dair kanaatini güçlendirdiğini 
Ifade etmesi ise akademik metot açısından. hem eksik hem <le zayıfbr. Zira, Bursalı'run ver
diği bilgller ile nüshanın sonunda yer alan kayıt arasında birbirini destekleyecek herhangi 
bir ı.rtıbat bulwımamaktadır. Aynca Koç. Sursalı'nın "İbnü'l-Eınin Mahmud Kem~ Bey'in 
kütüphanesinde manzür-ı Fakir olmuşdur" şeklinde Mustafa Resmi'nın eserinden balıseder
ken kullanciJgt cümleyi de görmezlikten gelmJştlr. Bilindiği gibi İbnı1lemin Mahmud Kemal 
Bey'In kitapları İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ne bagışianmış ve burada 
ayn bir fonda toplanmışbr. Vak' a·ndme·i Mısu'dan bahsederken işaret ettigirniz \1zere bu. 
eserin bilinen tek nüshası -ki aynı zamanda müellif nüshasıdır- Nadir Eserler Kütüphanesi, 
İbnı1lemin Kitaplıgı, or. 269Tde bulunmakta ve Sursalı'nın verdiği bilgiyi de dogrulamakta
dır. Eger Koç, bu konuda daha detaylı araştırma yapma çabası içerisinde olsa veya eserto.i 
Mustafa Resmfye ısnat etme saplanbsından kendini kurtannış olsa idi. bu basıt hataya 
düşmeyecekti. . 

56 Nitekim bu muhasara ile ilgili olarak Kıbns Muhassıllığı'nca Akkaya yardJ.ma göndertlen 
askerlerin başbuğları tarafından Hasan Kaptan'a gönderilen ve bu Kaptan tarafından da 
istanbul'a lletil en arşıv kayıdına balaiab ilir. Yardımcı askerlerin .Akka'ya varmalanndan son
ra vuku bulan hadiselert günlük olarak nakleden belgeyi İstanbul'a ileten Hasan Kaptan, 
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dmı "Vekayt< name" olarak adlandırmak yerine, Akka muhasarasına dair bir 
"Takıir" veya "Rüzname" olarak tanımlaması daha yerinde bir isim.lenclirme 

olurdu. 

zikrettigi.miz bu eserlerin yarıında, sefer sırasında Mısır'da veya yakın çev
resinde ikamet eden; fakat muhteva itibariyle sefere dair daha sathi bilgiler 
veren müell1flere ait vekayi'namelere de rastlanmaktadır. Bunlardan Haydar 
b. Ahmed eş-Şihabi57, Lübnan tarihine dair kaleme aldığı eserinde58 bu sefe
rin başlangıcında meydana gelen hadiseler, .Akka kuşatması, Cezzar Ahmed 
paşa ile Errur Beşir ve İngiliz Donanma Kumandanı Sidney Smith'in mektup
laşmalan, seferde görevlendirilen Azın-zade Abdullah Paşa ile Lübnan Emiri 
arasındaki yazışınalar, Cezzar Ahmed Paşa'nın Osmanlı ordusu için topla
dığı .yardıınlar gibi sefer sırasında Lübnan ve çevresinde gelişen hadiseleri 
ele almakta; bölgedeki devlet ricali arasında gidip-gelen mektuplan aynen 
nakletmek suretiyle seferin diplomasisi hakkında ipuçları vermekte ve ordu
nun gerisinde meydana gelen gelişmeleri görgü şahidi olarak aktarmadaci.ır59. 
Yine Mısırlı tarihçilerden İsmail b. Sa'd el-Haşşab, Huldsdtün mii-yüriid. min 
Ahbfui'l-Errür Muriid. adlı biyografik eserinin son losmında, genel hatlarıyla, 
Mısır seferine dair bazı hadiseleri na.kletmektedif60. 

c . Tarihi-Edebi Eserler 

Mısır'ın istirdadına dair tarihsel vak< alan nakletmek gayesi taşımasalar 
da, konu ile ilgili olarak kaleme alınmış edebi: türdeki bazı eseriere de değin-

. . 
takdim etti~ yazının arzuhal olarak düşünülmemesi için hadiseleri tcvarih gıbı kaydettığlni 
Ifade etmesi (BOA. HH. nr. 6547-A) bu tfır belgelerin niteliğini ve yazılış tarzlanru açıklar 
mahiyettedir. 

57 1761-1835yıllan arasında Lübnan'dayaşayan ve uzunyıllar amcasının oglu II. EmirBeşir'in 
yanında idari hizmetlerde bulunan bu müvelTih.in hayatı hakkında geniş bilgi için bk. Zü
beyr Muhammed Naci, "eş-Şihabi, el-Emir Haydar b. Ahmed", Mevsü'alüA'Iiimi'l-Ulemd ve'l
[/debd'i'l-'Arab ve'l-Müslinün. Beyrut 2007, XV, 233-234; Zirlkll. el-A 'liim. II. 290; Kehlıale. 
Mu'cernü'l·Mü'elli.fin. IV, 89-90. 

58 Haydar eş-Şihabi'nin Lübnan ve çevresinin tarihine dair üç eser k~eme aırruştır. Bunlar, 
el-Öurerü'l-Hisdnft Tevdrihi HavddtSi'z-Zemdn; Nüzhetü'z-Zemiı.n..fi Tdrihi Cebel! Lübniın; er
Ravzu'n-Nazir .fi Viliiyeti'l-Emir Beşir'cllr. Bu üç eser, üç cilt halinde Esed Rüstem ve Fuad 
Bostani tarafından Lübndn.fi 'Ahdi Clmerci'i'ş.Ş(/ıfibiyyin adıyla neşredilmiştir (Lübn.dn.fi 'Ahdi 
Clmerci'i'ş·Şthcibiyyin, thk. Esed Rüstem - Fuad Efram el-Bostani, ı-m. Beyrut 1969) ki. bu 
çalışmada eserin 1109-1248 (1697-1832) yıllan Uıtiva etmektedir. Eser üzerine genişletilmtş 
Ikinci bir talıkik çalışması daha yapılmıştır. Bu çalışmada eserin eksik kalan lasımlan ta
mamlanmış ve Hz. Peygamber'in deltumundan 1267 (1851} yıJma kadarki devri Uıtiva edecek 
şekilde dört cUt hallnde Tdrihu'!-Emir Hayddr eş..Ş(/ıfibi adıyla neşred.ilmiştlr (Tdrihu'l-Emir 
Haydar eş..Şthdbi. haz. Marun Ra'd, I-IV. Beyrut 1995). Konu ile ilgl.li olarak kaynaklarda 
Haydar eş-Şihabfnin son bir eserinden daha balısed11mektedir. Kıssatü Ahmed Paşa el
Cezzö.r adını taşıyan. Cevdet Paşa'nın kaynaklan arasında yer alan (Cevdet, Tdrih, I, 9) ve 
cezıar Ahmed Paşa'nın hayatını ele alan bu eser, gerçekte Şiliabi'nin Tdrih'inde yer alan bazı 
parçalann bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur (Bu eserin nüshalan için bk. Bayerische 
staatsbibllothek {Münih). Cod. Arab. nr. 428: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi. nr. 
2393; Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Veliyyüddin Efendi, nr. 3365). Yanı bir te'lif eser hüviye
tıne sahip degildir. 

59 Şihabi, Tdrihu'l-Emir Haydar eş·Ş(/ıfibi, IV, 1128-114 7. 
60 İsmail el-Haşşab. Hul.dsdtün mci·yürdd min Ahbdri'l·Emir Murdd.. thk. Hamza Ab dülaziz Bedr 

- Daruel Crecellus. Kahire 1992, s. 42-45. 
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rnek gerekir. Daha çok kaside ve manzümelerin sonuna düşürülen tarihler
den müteşekkil olan bu eserlerin yanında nadir bir tür olarak Vak'anüvis 
Vasıfın kaleme aldığı Tesliyet-nô.me'si Mısır seferine dair kaleme alınmış 
edebi yazın türleri arasında yer alan yapıtlar arasında sayılabilir. Bu eserle
rin edebi husüsiyetleıin.in yanında sefere dair bir takım verileri teyit ve tasrili 
edebilecek konumda bulunmaları, onlara tarihsel bir kaynak olma vasfı. da 

- kazandırmaktadır. Ayrıca bu seferin edebiyat literatürümüzdeki yerinin tes
pitinde de bu eserlerin katkısı muhakkaktır. 

Mısır'ın Fransız güçlerinden temizlenmesi sırasında ve sonrasında Sultan 
III. Selim, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa, Kaptan-ı DeryaKüçük Hüseyin Paşa'yı 
öven bazı kaside·ve ta1:ih düşürme manzümeleri dönemin şairleri tarafından 
kaleme alınmış ve bu seferin başansını edebi bir üslupla kaydetmişlerdir. 

Sürüri6ı, Rasih İbrahim Enderüni62 ve Mehmed Emin Refic -i Kalayı"'63 gibi şa
irler Dfudn'larında Kahire, · İskenderiyye, Ariş, Dimyat gibi önemli şehirlerin 
fetihlerini ve seferdeki askerlerin başanlarını tarih düşürdükleri şiirlerle an
latmışlardır. Genel muhtevalı Dfvdn'ların yanında bu sefere dair özel ola
rak kaleme alınmış çeşitli kasideler ve tarih düşürmele~ de bulunmaktadır. 
Enderün-ı Hümayün Seferli. Koğuşu'ndan Mustafa Üsküdaıi, bir kasideden 
müteşekkil olan Medhiyye-i Selim-i-Salis adlı eserinde Mısır'ın istirdadından 
dolayı Sultan III. Selim'i ve Küçük Hüseyin Paşa'yı övmüŞt:fu-64. Mısır'ın 
istirdadına dair bir manzüme kaleme alan Sivas Kadısı Ebubekir Celaleddin65 

ise Mısır Fethine Dair Ebcedli Tdrihler adlı eserinde donanmanın faaliyetleri, 
İskenderiyye'nirı fethi , Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın Kahire'den İstanbul'a 
ulaşması, Mısır'dan Fransızların çıkanlması gibi balıisieri tarih düşürdüğü 
çeşitli manzümelerle aktarmıştır. "Celali" malılasını taşıyan müellif, şiirle
rinde sade bir dil kullanmıştır66 • Yine Miftah Ağası Arif Mehmed Efendi'nirı 
Fetih-name-i Garrii bii-Teviirih-ı Ra c na adlı eseri de bu şekilde yazılmış eserler 
arasında yer almaktadır67• 

61 Sü.rüri Osman Efendi, D'ivdn-ı Sürüri. Bulak 1255. s. 21-36. 
62 Abdullah Bulut, "Raslh'in Gemi ve Gemielikle İlgili BirTarih Manzumesi", A.Ü. 1ürlciyatAraş

tumalanDergisi. Sa. 21, Erzurum 2003, s. 73-83. 
63 Mehmed Emin Refi' -i Kalayi, D'ivdn-ı Reft -i Kaliiyi. istanbul 1284, s. 36-40. 
64 Fehmi Ethem Karatay. Topicapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 1ürlcçe Yazmalar Kataloğu. is

tanbul 1968. ll, 219. Karatay bu eserin Y. 1530'da kayıtlı olduğunu ifade etmektedir. Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde yaptığımız araştırmada eserin yerihde olmadığım tespit 
ettik. Kütüphane yetkilileri ile yaptığımız görüşmede bir varaktan müteşekkil olmasından 
dolayı bu eserin arşiv belgesi olarak aynldığmı ve Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi bölümüne 
devredildiğini öğrendik. Arşiv kısmında yaptığımız inceleme ve talebimize rağmen, henüz 
araştırmacılann kullanımına açılmamış olmasından dolayı da eseri bizzat görme ve inceleme 
fırsatı hul.amadık. 

65 Buzatın 1233 (1817 /18) tarihinde vefat eden ve Abdullah Efendi-zade ola.ı:ak da tanınan Sü
leyman Molla'nın kardeşi Ebubekir Celaleddin olduğunu tahmin etmekteyiz. Arif Efendi, Tez
kire'sinde buzatın bir de Dwtiriı oldugu bilgisini vermektedir; bk. Abdülkadir Erkal, "Celali'nin 
Mir-1 'Alem Adlı Mesnevisi", A.Ü. 1ürkiyatAra.ştumalan Enstitüsü Dergisi. Sa. 9, s. 65. 

66 Milli Kütüphane, nr. 06 Hk 3171, vr. 2b-6a. 
67 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Kitaplığı. nr. 1438. Agah Sım Levend, bu-eseri 

Yavuz Sultan Selim döneminden lll. Selim devrinde Mısır'ın istirdadına kadarki hadiseleri 
Ihtiva eden manzüm bir Fetih-name olarak tavsif etmektedir (Levend, Gazavat·nameler ... , s . 
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Bahsettiğimiz bu şairler ile dönemin diğer söz ustalannın taıih düşürmek 
suretiyle kaleme aldıklan manzümeler Enderüni Osman Vasıf tarafından Mı
sır ve İslcenderiyye ve Hicdz'ın Fethi Tevô.rihi adlı eserde bir araya geti.rilmiş
t:i.J-68. Mecmua tarzında hazırlanan bu eserde Miftah Ağası Arif Efendi. Na
kibüleşraf Ataullah Efendi, Sürfui, Müderris Yahya Efendi, !Vlustafa Rakım 
Efendi, Ebübekir Cela.Ieddin Efendi, Azmi, Sünbül-zade Vehb!. Hatib-zade 
Derviş Mehmed Efendi, Gevrek-zade Efendi'nin tabi'i Refi', Amir Beyefendi, 
Edib, Nuh Bey-zade Hamid Mir, Sarını Paşa-zade Mehmed Raşid Bey, Seyyid 
Mehmed Refic Efendi, Müderris Said Efendi, Nasfet Mustafa Efendi, Mehmed 
Afif Efendi, Mehmed Şakir Efendi, İbrahim Rasih. Ahmed Ra'if Bey. Sa.J.iıri, 

. Süleyman Sırıi Efendi, Sadık Lebid Efendi. kuzattan Seyfeddin Efendi, Fayik. 
N:lınık, Ahmed Vasıf Efendi. Vasıf-zade -Lebib Efendi, H ulus Dede, Mustafa 
Fenni Bey, Mehmed Reşid Efendi, Derviş, Kastamonulu Mustafa Esad Efen
di, Recai-zade İbrahim Bey. Hfuni Efendi, Mehmed Hayret Efendi, Mehmed 

. Muhit Efendi, Rıza Molla. Nasır, Mehmed Vesim Efendi, Muhaşşi, Salih Hayri 
Efendi, Seyyid Mehmed Ata'ullah Efendi, .Hatif Efendi, kuzattan Mehmed 
Refi' Efendi, Seyyid İbrahim Servet Efendi, Kfunil Osman Bey ve eser sahibi 
Enderüni Osman Vasıfın taıih manzfuneleri yer almaktadır. · 

Vak'anüvis Vasıfın Mısır'ın işgalinden dolayı infiale uğrayan Sultan III. 
Selim'i teselli etmek amacıyla kaleme aldığı Tesliyet-niimesi de Mısır se
ferine dair edebi literatürün bir parçası olmayı hak etmektedir. Müneşat 
formu niteliğindeki bu eserde Vasıf Efendi, Mısır'ın işgali sürecinden kı
saca bahsettikten sonra, Osmanlı Devleti'nin daima iyi niyet beslediği ve 
dost kabul ettiği Fransızların bu beklenmedik işgalleri karşısında Sultan 
III. Selim'in sebat etmesi ve üzüntü duymaması gerektiğini ifade etmekte 
ve İslam tarihinde de buna benzer pek çok hadisenin meydana geldiğine 
çeşitli örnekler göstermek suretiyle işaret etmektedir. Eserin yaiılış ama
cına uygun olarak Vasıf Efendi, Osmanlı'nın manevi gücüne değinmekte 
ve kafirlerin müslümanlara ve İslam devletlerine karşı sinsi planlarının ne 
ilk ne de son olacağını belirterek Fransızların bu ihanetiertnin kendilerine 
büyük zarar vereceğini ve Mısır'ın mutlak suretle düşman işgalinden kurta
rılacağına olan inancını dile getirmektedir. Eserin son kısmında ise. Mısır'ın 
idaresi ve korunması noktasında alınması gereken bazı tedbirler ·üzerine 
çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. Eser, edebi yönünün önemi yanında, 
işgalin akabinde Payitaht'ta hakim olan havayı yansıtması açısından da 
değerli bir konuma sahipt:i.J-69. 

160). Fakat bu eser, bir Fetih.·ndme değil. Sultan'ı övmek maksadıyla kaleme alıruruş ve Sul
tan m. Selim'e SW1ulmuş üç manzüm kasideden müteşekkil edebi bir eserdir. Ayrıca eser. 
Mısır'ın lstirdadı dışmda başka bir olaydan da bahsetmemektedir. 

68 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi. 1Y. nr. 5501. 
69 Vasıfın bu eseri neşredilmiştir. bk. Yüksel Çelik. "Siyaset-Nasihat Literatümüzde Nadir Bir 

1ür: Mısır'ın İşgali Üzerine m. Selim'e SW1ulan Tesliyet-nfune". Türk Kültürü incelemeleri. Sa. 
22, İstanbul2010, s. 85-126. Eserin mulıtevası ve nüshalan hakkında ayrıca bk. Sarıkaya, 
Ahmed Vô.sifEfend.i..., s. CCLll-CCLIV. 
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2. Mehmed Emin Efendi ve Tarihçe'si 

a. Hayatı 

89 

Mısır'ın istirdadına dair bir Tdrfhçe kaleme alan müe11ifimiz Mehmed 
Emin Efendi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Hakkında bild:iklerimiz, eserinde kaydettiği birkaç malum~t ile Müştak Hatifi 
Karahanoğlu'nun yardımlanyla Karahanoğlu Ailesi':nin tarihçesini yayma ha
zırlayan Fahrettin Kırzıoğlu'nun ç:ilişmasında70 tespit ettiği bazı bilgilerden 
ibarettir. Müellifhakkındaki bilgilerimizin sınırlı olmasının esas sebebi, onun 
çok genç yaşta, daha nişanlı *en biz kaza sonucu vefat etmiş olmasıdır71 • 

İkinCi sebebi ise Müştak Hatifi Karahanoğlu tarafından 1975'te bir mukave
le ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlanan, sülaleye ait 
basma ve yazma eserlerin bulunduğu kitaplığın içerisinde yer alan ve Meh
med Emin Efe~di':nin hayatına dair daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğimizi 
ümit ettiğiniiz Karahanoğlu Soy Kütüğü ve Mecmua' -i Münşeôt ve Eş' dr adlı 
iki yazmanın kaybolmuş olmasıdır. 

Mehmed Emin Efendi, Kars'ın Şüregel Sancağı'nda ve Kars merkezinde 
uzun yıllar devlet hizmetinde· bulunan ve bu sınır bölgesinin ileri gelen ai
lelerinden biri olan Karahan-zadeler sülalesine mensuptur72

• Tarihçe'sini 
121 7'de (1802/3) yazmaya başladığında 12 yaşında olduğuna dair bizzat 
kendisi:nin zikrettiği bilgi esas alınacak olursa73, 1205 (1790/91) senesinde 
dünyaya gelmiştir. Bu yönüyle de Osmanlı tıirihçileri içerisinde en genç ta
rihçi vasfina sahiptir. Kars yöresi:nin yetiştirdiği tarihçF4 ve hattatlarından 
biri olan müellif, ı 772 Açıkbaş seferinden sonra Kars Beylerbeyi tayin edilen 
Miralay Ali Çelebi':nin torunu, Hüseyin Bey'in de oğludur. Annesi ise Kars 
valilerinden Nurnan Paşa'riın kızı Ayşe Hanım'dır. Mehmed Emin, Osmanlı'ya 
savaş ilan eden ve 1222 (1807) tarihinde Arpaçayı'ın geçerek Kars'a saldıran 

·General Nesvetayefkumandasındaki Rus ordusuna karşı çarpışan öncü bir
liklerin başında ~ulunan babası Hüseyin ve amcası Süleyman beylerin ma
iyyetinde ilk çarpışmalara katılmıştır. Bu sırac:Ia Kars'a gelen Erzurum Valisi 
ve eski Sadrazam Serasker Yusuf Ziya Paşa75, Ruslara karşı gösterdikleri 
başarılı savunmalarından dolayı aile fertlerini takdir etmiş ve onun irıhasıyla 

70 Müştak Hatifi Karahanoğlu-Fahrettin Kırzıoğlu. Karahanoğlu Aile Tarihçesi ue Karahanoğlu 
M. Muhtar'ın Şiirleri- Kitaplığı. Erzwı.ım 1986. 

71 Karahanoğlu - Kırzıoğlu, Karahanoğlu Aile TarihçesL.., s. 2 ı. 
72 Metin, 25b. Bu sülalenin atalanndan Ahmed Bey, oğluna Mehmed Karahan Ismini verme

sinden sonra ailenin adı Karah.an-zade/Karahanoğlu olarak anılmaya başlarimıştır. Aile 
yaşadıkları bölgede pek çok hayır hizmetlerinde bulunmuş ve bölgeyi İran, Çerkez, Gürcü 
ve Rus istilalarına karşı korumakla görevlend.irilmiştir. 93 Harbi'nde Ruslarm Kars'ı işgal 
etmelerinden sonra 1882'de apar tapar Erzwı.ım'a göç eden aile, bir müddet burada i.kamet 
etmiştir. İşgal!n sona ermesinin ardından ise, aile üyelerinin bir kısmı Kars•a dönmüş, bir 
kısmı Erzurum'da kalmış, ço~uğu Ise İstanbul'a göç etmiŞtir (Karahanoğlu - Kırzıoğlu, 
KarahanoğluAileTarihçesi..., s. 16~17, 22, 24, 173). 

73 Metin, vr. 3a. 
74 Kırzıoğlu, Mehmed Emin Efendi'nin Kars taraflannda yetişen dördüncü tarihçi olduğunu 

ifade etmektedir; bk. Karahanoğlu- Kırzıoğlu, Karahanoğlu Aile Tarihçesi..., s. 22, 180. 
75 İsmail H1im:f Dfuıişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1972, V, 85. · 
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Hüseyin Bey'e Dergaıı-ı Ali Kapucubaşılığl (daha sonra Küçük Mirahorluk). 
kardeşi Süleyman Bey'e ise Kars'ın Timarlı Askeri Miralaylığl rütbeleri veril
miştir. Hüseyin Bey'in oğlu olan müellifimiz Mehmed Emin'e de Haceganlık 
rütbesi verilmiş76 ve "Efendi"ler sınıfına dahil olmuştur. 

Mehmed Emin Efendi'nin bundan sonraki hayab hakkında elimizde şu 
an için başka bir bilgi bulunmamaktadır. O, nişanlığl olduğu sırada ve genç . 
yaşta bir kaza sonucu vefat etmiştir. Vefat tarihini net olarak bilmemekle 
birlikte, 1222 (1807) tarihinde hayatta olduğunu, bu sırada sabık Sadrazam 
Yusuf Ziya Paşa ile görüştüğünü ve bu tarihten sonraki yakın bir zaman di
liminde vefat ettiğini söylememiz mümkündür. · 

b. Tarihçe'si 

O~manlı tarihçileri içerisinde en genç müverrih oima sıfatına sahip olan 
Mehmed Emin Efendi'nin Mısır'ın istirdadına dair kaleme aldığı eserinin bi
linen ve müe~ kaleminden çıkmış olan tek nüshası istanbul Üniversitesi 
Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunmaktadır77 • Bu nüsha 26 varak ve 19 
satır olup. itinalı bir ~ekilde yazılmış divaru hattına. 216x150 mm'lik eba
da ve mukawa bir kapağa sahiptir. Metindeki başlıkların üst kısmı kırmızı 
mürekkeple çizilmiştir. Kenarlarda herhangi bir ek not olmamakla birlikte, 
metin içertsinde bazı kelime ve ibarelerin üzerinin çizilmiş olduğu görülmek
tedir ki. bu durum eserin yazımının tamamlanmasının ardından nüshanın 
tekrar gözden geçiıi.l.miş olduğunu göstermektedir. Nüshanın giıişinde eserin 
yazıldığı t:aJ:i!ıte tahtta olan PadiŞah, sadaret ~akamında bulunan Sadra
zam ile· Meşihat makammda bulunan Şeyhülislam'ın adlarının bulunduğu ve 

· kendilerine övgülerin kaydedildiği bir kısım yer almaktadır. 

Müellifimiz eserine özel bir isim vermemiştir. Her ne kadar eserin içeri
sinde " ... Tdrih-i Falcirô.ne'm .. " gibi bir ibare yer almaktaysa da78, buradaki 
"Tarih" kelimesi genel bir isimlendirmeyi ifade etmekte ve eserin adına işaret 
etmemektedir. Muhtevasının muhtasarlığl ve ele aldığı konunun tarihi bir 
olaya dayanması göz önününe alındığında, eserin 1dıihçe" .olarak isimlendi
rilmesinin daha yerinde olacağı kanaatindeyiZ. 

Mehmed Emin Efendi, giriş kısmında ve son bölümünde eserinin yazım 
tarthlerine dair bilgilere de yer vermektedir. O, on iki yaşına girdiği sıralar
da, 1217 tarihinde (1802/3) Tdıihçe'sini yazınaya başlamıştır79 • Bundan iki 

76 Karahanoğlu- Kırzıoğlu, Karahanoğlu AUe T~esı. ... s. 21. 23, 175, 192: Kırzıoğlu, "Ata
türk Üniversitesi'ne Kitaplan Bağlşlananlar", Atatürk Oniversitesinln Kuruluşwuin XX Yıl Ar
mağanı W. Kitap: ÇeşıtliKonular, Erzurum 1978, s. 230. 

77 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, 1Y. nr. 6114; Levend. Gazavat-niimeler ... , 
s. 159; Erhan Afyoncu. Tanzimatöncesi Osmarılı TarihLAraştırma Rehberi, istanbul2013. s. 
101. F. Kırzıoğlu ve M. Karahanoğlu, bu nüsharıın numarasını sehven 1614 olarak kaydet
ınişlerdir (bk. Karahanoğlu- Kırzıoğlu, KarahanoğluAUe T~esı..., s. 21). 

78 Metin, vr. 3b. 
79 Metin. vr. 3a. Mehmed Emin Efendi'nin eserini 1216'da (1801/2) kaleme aldı~ına dair 

Bursah'nın vermiş olduğu bilgi (Bursah, Osmiınlı Mü'eU{fleri. m. 49) dogrtı değildir. 
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yıl sonra, yani 1219 tarihinde (1804/5) eserini teby!z etmiş ve 1221'de ise 
(t807 /8) eseıine son şeklini vermişt:iJ80. 1222'de (1807) Rus ordulanna karşı 
koymak için Kars'a gelen Yusuf Ziya Paşa ile görüştüğü sırada Tdrihçe'sini 
Paşa'ya swunuş olması kuvvetle muhtemeldir. 

Fransızların Mısır'dan çıkarılmasına dair bir eser yazmasının her Osmarılı 
tarihçisi gibi kendisi için de bir vazife oldugunu belirten Mehmed Emin Efen
di, Sultan m. Selim'in şahsında tüm Osmarılı padişahlanna karşı duyduğu 

şükranı ifade etmek ve bu yolla küçük bir hizmette bultınmak maksadıyla 
eserini kaleme almışf:ır8 1 • Ayrıca eserin son kısımlannda devletin sınır boy
lannda ikamet eden müellife Yusuf Ziya Paşa'nın ilisanlarının devam etme
sinin rica edilmesi. Paşa'nın dikkatini çekmek ve ailesine yaptığı yardırolara 
karşın kendisine şükranlarını sunmak amacıyla eserin kaleme alınmış olma
sı ihtimalini de akla getirmektedir. 

Mehmed Emin Efendi, bu sefer sırasında ve sonrasında Kars'ta ikamet 
etmiş, seferdeki hadiselelin şahidi olmamıştıı-B2• Güvenilir kişilerden (sika) 
işittiği bilgileri esas alarak eserini kaleme aldığını bizzat kendisi ifade et
mekte<fir83. Ayrıca o, eserinde yer yer hatt-ı hüınayun suretlerini kaydet
mekte, Sadrazam'ın İstanbul'a gönderdiği telhislere atıflarda bulunmakta ve 
İstanbul'dan gönderilen teşrifatlardan da kısaca bahsetmektediJ:84. Müellifin 
kullandığı ve yararlandığı kaynaklar, onun Kars ve çevresinden Mısır'a gi
dip-gelen askeri ve idari erkanla görüştüğüne, konu ile alakah olarak taş-: 
raya gönderilen arşiv kayıtianna ulaştığına. ailesinin idari ve askeri sahada 
bölgenin vazifeli ve ileri gelen kişilerden müteşekkil olması hasebiyle yakın 
çevresinde sefer ile alakalı müsahabetleri. de yakından takip ettiğine işaret 
etmektedir. 

Eserine kısa bir girişle başlayan müellif. eseri yazmasındaki amacına ve 
tesvid tarihine değindikten sonra yazım ve imHilanndaki. kusurlan varsa, 
okuyucudan affetmesini talep etmektedir. Ardından besmele, harodele v~ 
salvele ile konuya giriş yapmakta ve Fransızlada Osmarılı Devleti'nin ilişki
lerinin geçmişinden kısaca bahsederek konuyu Mısır'ın istilasına getirmek
tedir. Daha sonra sırasıyla, Fransızlar'ın İskenderiyye önlerine gelmeleri, 
Kahire'nin düşmesi, Belbis, Yafa, Salibiyye, Sayda ve Hayfa kalelerinin tesli
mi, .Akka müdafaası, Fransızlann Mısır'ı işgali sonrası meşveret meclislerinin 
toplarıması ve Sultan III. Selim'in konu ile ilgili olarak devlet adamlanna gön
derdiği hatt-ı hüınayunlar, kara ordusunun Haydarpaşa'dan hareket ederek 
Şam'a ulaşması, isyancı Ebü Hamza'nın idam edilmesi, Şam'dan hareketle 

80 Metin. vr. 26b. 
81 Metin, vr. Sa. 
82 Kırzıoglu ve Karahanoglu. Mebmed Emin Efendl'nln Rus mubarebelerinden ewel ne suretle 

Mısır'a gitti~ billnemediğini kaydetmektedirler (bk. Karahanoğlu- Kı.rzıoğlu. Karahanoğlu 

Aile Taıilıçes!. .. , s. 22}. Fakat müell.i..liınlz bu savaşta bulunmamış tu'. O, işitti~ haberlerden 
ve gördCığü blrkaç arşıv kaydından faydalanarak eserini kaleme almıştır. 

83 Metin, vr. Sa, 26b. 
84 Metin, vr. l!.Ob-lla: llb, 14a. 16b-17a, lSa, 18b. 2la-22b, 23a-b. 
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Artş yakınlarına vanlması, Ariş'in fethi ve Degirmenci Mustafa Paşa'nın şeha
deti, Fransız Elçisi'nin sulh teklifinde bultıniDası ve ordunun Artş'ten Kabire 
yakınlarına hareket etmesi, Fransız ordusunun anlaşmayı iptal etmesi ve 
iki ordunun 'çab.şması, kara ordusunun Yafa'ya avdeti, alınan mağlub~yet
ten ötürü Sultan III. Selim'den Sadr~am·ı teselli eden ve~ mücadeleye de
vam etmesi konusunda teşvik eden hatt-ı hümayunun gelme~i. Küçük Hü
seyin Paşa'nın donariması ile orduya katılması ve İstanbul'dan mühimmat 
getirmesi, Belbis ve Salihiyye'nin fethi, Sultan ill. Selim'den Sadrazam'abazı 
hediyelerin gönderilmesi, Fransız ordusunun mağlup edilmesi, ikinci defa 
Fransız Elçisi'nin gelmesi ve barış talebinde bultıniDası, Kabire'nin ele geçi
rilmesi ve Fransızlann memleketlerine gönderilmeleri, savaşta başarılı hiz
metler veren ordu ncaline hediye dağıtılması, İstanbul'da şenlikler yapılma
sı. ordu ricaline İstanbul'dan hediye ve hatt-ı hümayun gönderilmesi, .kara 
ordusunun İstanbul'a dönmesi gibi konular takip etmektedir. Bu konula
rın ardından Sadrazam Ziya Paşa'yı öven ve Mısır'ın fethine tarih düşürülen 
bir marızümeye yer aynlmışb.r. Son kısıı:nda ise müellifin adı, eserin tesvid, 
tebyiz ve itmam tarihlerine dair bilgiler kaydedilmiştir. 

Eserde bu konular yer almakla birlikle, seferin tüm aşamalarını ele aldığı 
ve naklettiğini söylemek güçtür. Zira müellif, seferin bir diğer ayağını teşkil 
eden Korfu çıkarmasına, seferin başlannda İstanbul'da meydana gelen ge
lişmelere. sefer sırasında imzalanan ittifaknameler ile Fransızlarla yapılan 
çeşitli anlaşmalara, Sadrazam Ziya Paşa ile Kaptan-ı Deıya Küçük Hüse
yin Paşa'nın seferin bitiminden hemen sonra Mısır'da giriştikleri faaliyetlere, 
Bonapart'ın işgal süresince Kabire'de izlediği politikalar ile Fransa'ya fuar 
etmesine, seferin başlannda domuunarıın Mısır sulanndaki mücadelelerine 
yer vermemiş, Küçük Hüseyin Paşa'nın sefere katılmasından sonraki faali
yetlerine ise çok az yer ayırmışb.r. Bununla birlikte seferi ele alan diğer kay
naklarda yer almayan bazı hususların da eserde ele aldığı görülmektedir. De
ğirmenci Mustafa Paşa'nın Artş'in fethiyle görevlendirilmesi ve fetihten sonra 
Artş'te iken bir kaza sonucu şehit olmasına dair kaydettiği hususlar, kara 
ordusunun konakladığı Akşehir, Beylan, Meğara, Remle, Cisr-i Yakub ve 
Muzayrib gibi çeşitli menzillerin isimleri, Sultan III. Selim'in sefer sırasında 
ordu ve devlet ricaline· gönderdiği hatt-ı hümayunların suretleri ile Yafa'nın 
istirdadına dair verdiği bilgiler tarihi açıdan kıymetli ve oıjinaldir. Müellifimi
zin kuşatma ve meydan muharebelerinde bulunan iki tarafin asker sayılan 
ve huruç harekatlan ile tarafların birbirlerine hücuma kplkışb.klan saatiere 
dair kaydettiği bazı bilgiler değerli olmakla birlikte, genellikle yuvarlama sa
yılardan müteşekkil olduğu dikkati çektiğinden bu yönde naklettiği bilgilerin 
ihtiyatla değerlendirilmesi kanaatindeyiz. . 

Mehmed Emin Efendi, eserinde hadiselerin meydana geldiği günlere ait 
bilgiler ile bazı ordu görevlilerinin isimlerinin geçtiği kısımlan açık (boş) bı
rakmışb.r. Kabire'run Fransızlar tarafindan işgal edildiği, Sadrazam'ın ordu
nun karargahı oları Haydarpaşa'ya i,ntikal ettiği ve Fransız Elçisi'nin Kahi-
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r~ yakınlarında iki ordunun bir araya gelerek bir ateşkes imzalanması için 
teklif ettiği günlere ait bilgiler ile Ordu Re'isliği'ne tayirı edilen kişinin adı 
ve Belbis'irı fethine memur tayirı edilen Paşa'nın ismirıirı geçtiği kısıniların85 

muhtemelen dcilia sonradan ikinal edilmek amacıyla boş bıraklldığı görül
mektedir. 

Müellifimiz bazı yer isimlerinin imlasında hatalı davrarumştır. O, "Belbis"i 
"Filbis", "Hayfa"yı "Ha'ife", "Sayda (l~)"yı "Sayde (.~L...)", "Dimyat"ı "Dim
yet" ve "Gazze (oj:-)"yi ise "Kazze (oj}" şeklinde kaydetmişt::iJ-86 • Bundan başka 
bazı şahıs isimleri ve hadiselerin gelişim süreçlerine dair aktardığı bilgilerde 
de hataya düşmüştür. Ömeğirı, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın yola çıkma
dan önce Sadaret Kaymakamlığı'na Abdullah Paşa'nın tayin edildiğinden ve 
Kahire'nin fethi haberinin geldiği sırada ise Ebubekir Paşa'nın bu makamda 
olduğundan bahsetmektedJ.r87• Fakat durum müellifin kaydettiğinin tam ter
sinedir. Zira önce Ebubekir Paşa Sadaret Kaymakamlığı'na tayin edilmiş, Ab
dullah Paşa ise Ebubekir Paşa'nın halefi olmuştur. Mısır'a hareket eden kara 
ordusunun menzillerinden bahsedildiği kısımlarda ordunun Haydarpaşa ve 
Konya'da onar gün, Rama'da beş gün ve Şam'da elli beş gün i.kamet ettiğine 
dair verdiği bilgilerde de hata vardır88. Zira kara ordusu ile birlikte sefere gi
den izzet Hasan Efendi'nin verdiği bilgilere göre Üsküdar'da on lki, Konya'da 
beş, Rama'da on iki, Şam'da ise kırk sekiz .gün i.kamet edilmiştir. Mehmed 
Emin Efençli, Kahire'nin fethine dair müjdeyi Sadrazam'ın Kapı Kethudası 
Sıbğatullah Ağa'nın istanbul'a ulaştırdığun ve İstanbul'dan ordu ricaline 
gönderilen hediyelerin de yirıe Sıbğatullah Ağa tarafından Mısır'a getirildiği
ni kaydetmektedir119• Fakat Kahire'nin fethine dair müjdeyi Sıbğatullah Ağa 
değil, Kaptan-ı Dexya Küçük Hüseyirı Paşa'nın Kapı Kethudası Selim Sabit 
Efendi İstanbul'a ulaştırmış, İstanbul'dan gönderilen teşrifab da Mirahor-ı 
Evvel Şemseddirı Beyefendi Mısır'a getirmiştir. Sıbğatullah Ağa ise daha önce 
Kleber ile bir anlaşmarıın yapılacağına dair müjdeyi vermek için İstanbul'a 
gitmiştir. Buradaki değerlendirmelerimizden de anlaşılacağı üzere eserde var 
olan hatalar, ravilerin veya bizzat müellifin bilgileri birbirine kanşbrmasın
dan kaynaklanrruştır. 

Mehnıed Emin Efendi, eserinde çok ağdalı veya Çok sade bir dil kullanma
mıştır. Daha çok anlatmak istediği hususlan veya vemiek istediği mesajı ön 
planda tutmaya çalışmıştır. Eserindeki dil ve üslubuna bakılırsa, çok genç 
yaşta olmasına rağmen, iyi derecede Arapça, Farsça ve Türkçe bilgisine sahip 
olduğu ve şiirle de yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır. Konunun bağlamı
na uygun olarak Arapça dua, ayet ve hadisiere başvurmuş, konu başlıkla
rını Arapça ve Farsça ibarelerle oluşturmuş, Nef i ve Nedim gibi önde gelen 

85 Bu kısımlara sırasıyla bk. Metin. Vı-. 6b. 12a. 15b. 12a. 18a. 
86 Metin. vr. 7a. 8a. 17b. 24a. 
87 Metin. vr. 12a, 22a. 
88 Metin. vr. 12b-13a. 
89 Metin. vr. 22a, 23a. 
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1ürk şairlerine ait mısra' ve beyitiere yer vermiş ve son kısımda ise Mısır'ın 
istirdadına tarih düşürdüğü bir manzümeyi kaydetmiştir. Eserinde Arapça 
veya Farsça şiir ve darb-ı mesel kullanmarnıştır. Anlatımını seeili ifadelerle 
süslemeye gayret etmiş; istiare, teşbih ve iktihas gibi söz simatlarından da 
faydalanmıştır. 

Degerlendirme ve neşrini yaptıgımız eserin yeni harfiere çevirisinde basit· 
transkripsiyon işaretleri esas alınmıştır. Uzatinalar için (A), ayn harfi için (' ). 
hemze için ('), işaretleri kullanılmış, elif-lam (JI) takısının yer aldıgı Arapça 
terkiplerdeki kelimeler arası geçişte -hemze işaretinden farklı olması için- · 
işareti tercih edilmiştir. Kaf ve gayn (t_ - .§) harflerinden sonra gelen uzat
mal~ "a", "i", "Ü" şeklinde yazılmıştır. Metin içerisinde yer alan başlıklar. 
kalın punto ile kaydedilmiştir. Metinde yanlış imla· ile yazılan kelimelerin 
dogru yazımı metin içinde dÜ:Zeltilmiş, imlaların metindeki orijinal şekli dip
notlarda göste.rilmiştir. Metinde geçen Arapça ayet ve hadislerin asli imiiliarı 
dipnotlarda gösterilerek 1ürkçe anlamları ve geçtigi kaynaklar ile yerlerine 
ayrıca işaret edilmiştir. Metnin yeni harfiere çevrilmesinde yazı dilinden ziya
de konuşma diline önem verildigmden, konuşma diline yakın bir imla takip 
edilmiştir. Bazı kelimelerin degişik imla ile yazılmış olmaları esas itibariyle 
metinde muhafaza edilmiştir. Sonları "b" harfi ile biten 1ürkçe fiilierde bu 
har( "p" ye çevrilmiştir. Kelimelerin yarım yazılmasından dolayı eksik ka
lan harfler, cümlenin akışına uygun olarak unutulmuş olabilecegi varsayılan 
kelimeler köşeli parantez ı ı içerisinde metne ilave edilmiş, fazlalık arz eden 
keli.meler< >içerisinde gösterilmiştir. Müellifin aktardıgı bilgilerdeki hatala
ra ve açık (boş) bıraktıgı kısırnlara metin içinde müdahale edilmemiş, tespit 
ettigirniz hususlar kaynakları ile birlikte dipnotlarda ayrıca ele alınarak de
gerlendirilıniştir. Ayrıca müellifin yanlış yazdıgını düşündüğümüz yer isim
lerinin metindeki imiaları ile gerçekte hangi adiara sahip oldukları da yine 
köşeli parantez ı ı içerisinde ayrı ayrı gösterilmiştir. 
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(Metin) 

(lb) Ellefet hclzihi'n-nüshate fi-'ahd-i hümayün-ı 

Padişah-ı cihan-ı Süleyman-menlobet, 

dihim-efrüz-i mesned-i Hılafet ve serir-aray-ı 

mülk ü devlet, Hakfuıü'l-berreyni ve1-bahreyn, Hadimü'l-harameyni'ş

şerifeyn, Şehinşah-ı ·aıem illa ve hüve's-Sultan ibni's-Sultani'l-Gazi 

Selim Han ibni's-Sultanfl-Gazi Mustafa Han 

ibni's-Sl.ı.ıtani'l-Giizi Ahmed Han 

haledet htliifetühQ. ue ebede s<4tanataha 

ild intihd'i'z-zemlın 

Fi:-eyyam-i Sactaret-i 

Sadr-ı 'ali-cenab, 

düstür-i me'ali-nisab, n~-ı 

uroür-ı cumhür, hafız-ı bilad (ü) sügür, 

teşrif-saz-ı maldiro-ı Sactaret-i 'ulya ve 

revnak-

efzay-ı m.esned-1 Vekalet-i kübnl, 

Sadrıa'zam-ı 

Vezir-i efham, Gazi [e)l-Hac Yüsuf 

Ziya Paşa ddme bi'l-bi:rri 

:zikruhü uefeşii. 

Fi:-evan-ı hazret-ı 

cenab-ı 

a1emü'l-'ulema'i'l

mütebahhirin, efdalü'l

fuzala'i'l-müteverri'in, bahr-i 

zehhar-ı 'ulüm-i şetta ve mesned

I).işin-i 

valay-ı Fetva, kaşif-i müşkilat-ı 

enam Şeyhulislam Mevlana Mehmed 

Efendi darnet 

uilciyetaha'r-Rabbôni 

95 
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(2a) Dibiice 

Al.lahü veliyyü't-tev.fik, ni'me'l-mevlö. ve ni'me'r-re.filc' 

Ma'lü.m olsun ki, Devlet-i ebed-peyvend-i 'Osmaruyan, seİir-1 Saltanat'a. cülüs 
olaldan berü sipi.br-i cab ü cel.al ve matla'-ı envar-ı 'izz ü ikbal, Iİ:ı.ihr-i dırahşan-ı 

asuman-ı mülk ü din veecille-i seliitin-i nasfet-ayin enö.rallô.hü berQ.hine eslö.jihim ve 

tavvele a'miira ahlô.fihim? hazeratı.nın ab-riz-i halis-'ayar-ı meskün ve harekat-ı seyr ü 
sefer-i kesiretü'l-berekatlarını tahtir-i dil-pezir üzere sebk-i kaJ..ıb-ı zabta şeref-yiifte-i 
ihtisas-ı müverribin-1 si.lcib.n kavii.nin-i kadime ve kava'id-i dirinelerinden olduğuna 
bma'en, vakta ki, Halife-i Yezdan-ı 'adl-i.kti.nin ve Süleyman-zeman, saye-i fazl-ı Kir[ dJ
gm. mu'alla-paye-i Şehriyari, ba'is-i asayiş-i halk ve penah-ı müslimin. hfuni-i beyza-i 

İslam u din. hıdmet-gtı.ıar-ı Harameyn-i muhteremeyn, nigeh-dar-ı berreyn ü bahreyn, 
Ebü'l-fethi'l-megazi es-Sultan Selim Hanü'l-Gazi, veliyyü'n-ni'metimiz şevketlü. 

kudretlü, kerametlü, mehabetlü efendimiz hazretleri "İnna ce'alniilce halifeten.fi.'l·ard.i"3 

ayet-i kerimesi ma-sadalo, kisve-i Hılafet-i 'U21lla, düş-i gayret-püş-1 Mülükane'lerine 
iksa huyuruldukdan sene 'aşera4 tarihinden ba'de. 'alem-efraz-ı 'unüvv-i tugyan 
olan Françelü keferesi taraf-ı Devlet-i 'aliyye'den mahfiyyen babü1-Harameyn olan 
Kahire-i Mısır'ı istila eyled.ikleri mesmü'-ı gayet-meşhün-i Şahiüıe oldukda, haliya 
Vezir-1 a'zam-ı kerimü'ş-şiyem, Velôl-i mutlak-ı 'ulüVVÜ'l-himem, nazun-ı menazını-ı 
[2b] bilad ü 'ibad, dati'-i mezalim-i ma'delet-vedad. ha'iz-i cela'il-1 me'ser-i mebrüre. 
fii'iz-i hasa'il-i rnekarim-i mevfüre, muhyi-i umür-ı ehl-i perveri, mücri-i rusüm-i 
dad-güsteri, rağbet-efzay-ı erbab-ı fazi ü kemal. 'ata-bahşay-ı aslıab-ı liyakat ü 
istihal, Felatün-ı 'akl ü zeman, bayr-hah-ı devlet-enam. nesak-babş-ı cümle-i ~ür-ı 
mehamm, a·~aı-ı aslıab-ı tedabir-i sa'ibe ve erşed-ara'-i sakıbe • .Asaf-bülen-1 'U21lla, 
mesned-aray-ı Vekalet-1 kübra ve revnak-efzay-ı Sadaret-i 'ulya. Asaf-ı kerimü'ş
şiyem, Vezir-i celilü'l-himem devletlü el-Hac Yüsuf Ziya Paşa yesseralliı.hü mô.·yü.rfdü 

ve mô.·yeşa'5 hazretlerini sefer-i zafer-eser ve Ordu-yi hü.mayün-ı nusrat-me'serlerine 
Serdar-ı ekrem nasb ü ta'yin ve feth u tesbir-i ilclim-i Mısr-ı Kahire'yi 'uhde-i 'aliyye-i 
Hıdivane'lerine ihale vü tefviz buyurmağın. ol Vezir-i a'zam ve Sadr-ı sudür-ı ekrem ve 
bedr-i münir-i efham hazretleri dahi tiğ-i sürüyya-cevherin miyarr-ı hamiyyetine bend 
ve derün-ı sadakat-meşhünlarında misal-i nür-ı sab' leme'an eden ihlas-ı diyanet
ihtisas muktezası(nca) uğür-ı hümayün-ı meymenet-makrürı-ı Şehinşahi'de sadıkiine 

vü dilirane gayret ü hamiyyeti vukü'-ya.ft:e olmağla, bi-hamdillahi Te'ala tevfik-ı İlahi 
ve baht-ı firüz-i hazret-i Cihandan ile belde-i merlrum müceddeden raci'-i hü.km-i 
Sultan-ı enam olmakdan naşi, bu babda vücüda gelan fütühat-ı celiletü'l-asar, ketb-i 
tevılıihe şayeste olduğuna bina'en ve cümle memalik-i seb'atü'l-mesalik-i Padişahi'de 

1 • ..;Jjll ~ j J j.ö.ll ~ •JJ.fll $ ..ııı = Başan Allah'tand.ır. O ne güzel yardımcı ve ne güzel 
dosttur." anlamına gelen Arapça bir sena cümlesidir. 

2 ·~~i .;ı..;.i j_;i. J ~)L:.i ~IJ. ..ııı.;ıli = .Allal:i (c.c.) onlann atalannın bürhanlannı (del11. kanıt) 
aydınlatsm ve on! ann evlatlannın da ömürlerini uzun kılsın." anlamına gelen Arapça bir dua 
cüı:nlesldir. 

3 "._,ioj'ıl_;. ~!ı~ C!= Biz seniyeryüzünde halifeyapbk" anlamınagelen bu cümle, Kur'an, 
Sad, XXXVIll/26. ayetln baş tarafından alınmıştır. 

4 Metinde bu ibareden sonra gelen "ve m.i'eteyn ve elf' kellmeleıinin üzeri siyah mürekkeple 
çlzilmlştir. 

5 • .~t; j J.ı;.ı.. .ı.nl ~ = Allah {c.c.), düedlgl ve istedigi şeyleri (onun Içini kolay kılsın- anlamına 
gelen Arapça bir dua cümles!dir. 
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mevcüd olan 'amme-i mü'minin ü muvahhidin, veliyyü'n-ni'metimiz 'inayetlü. 
kerametlü, şevketlü. mehabetlü Padişah-ı riıa'delet-mu'tad efendimiz hazretlerinin 
nan u ı:ii.'meti [3a] ve lutfü 'inayetiyle perverdesi olmağın, 'ala-kadr-i ta.kati'l-beşeriyye 
hıdmet-i hümayün-ı meymenet-makrünlarında bezl-i iktidar eylemek lazuneden 
idüğüne mebrü. işbu va.kı'at~ı cemile ve hivadisat-ı celilelerin icma.len ketb olunması 
vacibe-i zimm.et-i Hakirane'm olmağm. rakam-zede-i hame-i nev-peyday-ı perişan-ı 
tavr-ı kitabet olan tuhfe-i Fakiran~'miZin sene seb'a 'aşera[te) ve ıni'eteyn ve elf 
taıih.inde ve sinn-i Fakir-i pür-taksir Mehmed Emin eş-şehir bi-~ahan-zade isna 
'aşeraya duhülü hengammda tesvidine müb§.şeret ü mübaderet olunup, bi-'avnillahi 
Te'a.la bi'l-hayr reside-i itmam olçlu. 

Sevvedtü h.ôzihi'l-haviidisate bi-simfı'in mine's-sikaf.6. · Kezalik mezaya-şinasan-ı 

esrar-ı beyan ve zümre-i aşınayan olan erbab-ı ulü'l-elbabdan reca vü niyaz olunur 
ki, resm ü imiada ve ıstılahda va.ki' olan k:usür u küsürumuzu 'afv ve damen-i safh-ı 
cemilleriyle mestür buyuralar. 

'Ve ma-tevfiki iU{ı bi'Uii.h~ 

"'Aleyhi tevelclceltü ve hüve rabbil'l-'arşi'l-'azim"8 

6 "ö\.ŞI ~ t.~ ..S~~Iy.ll !.J.' ~1 j...:. = Burada {bahsettiğim) hadiseleri. güvenilir ravilerden lşiterek 
tesvide (notlar halinde yazmaya) ·başlad.un" anlamına gelen Arapça bir cümledir. 

7 ".ıı4 'lı .fiJY l..ôj = Başanlı olmam ancak Allah'ın (c.c.) yardımı lle mümkündür" anlamına 
gelen bu cümle, Kur'an, Hüd, Xl/88. ayetin son kısmından ik:tibasla kaydedilmiştir. 

8 ·~ı..;.jôlı ~.) )1j .:.15_;; ~ = Ben sadece O'na güvenip dayanınm. O, yüce arşın sahibidir" 
anlamına gelen bu cümle, Kur'an, Tevbe, IX/129. ayetin son kısmından alınmıştır. 
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[3b)-Bismillüıi.rrahm!inirrahim 

Enva'-i hamd-i cerrül. ol hazret-i Rabb-i eelil-i vacibü'l-vücüd-i mümteni'ü'l
misal celle celdlühü9 dergah-ı 'izzet-penahına mahsüs u mahsürdur ki. nev'-i insam 
malız-ı ilisam ile 'anasır-ı muhtelifeden alısen-i takvim üzere ibda' eyleyüp, fehvay-ı 
keramet-ihtivay-ı "Ve-le-kad lcerremnô."10 ile telaim ü tefiüm eyledi. Ve ma'nay-ı faza'il-· 
mugannay-ı "Ve jeddalnô."11 ile tafdil ü ta'zim eyledi. Ve efdal-i salavat ve ekmel-i_, 
tahiyyat ve alısen-i teslimat ol Seyyid-i ka'inat hazretine olsun ki, "Levlake levlake 

le-ma halalctü'l-ejliık"12 hitabı:yla müstetab olmuşdur. Ve tahiyye-i ta'zim ü sena, Al-i 
vacibü'l-ikram-ı cenab-ı vaıaıanna olsun ki, "Bi-eyyihimü'ktedeytüm ehtedeytüm"13 

mazrnünuyla müftehır olmuşdur. [Mısra']: 

Ya Rabbi Bu rtyaz içr~_zülal-i kereminle 

Bu taze kalem işlemesin bar-ver ile 

Amma ba'dü; . dekayık-ı 'irfan ve zümre-i aşınayana ma'lüm olsun ki, hame-i 
nev-peyday-ı perişan-ı tavr-ı kitabet olan Tôıih-i Fakirılne'min ba'is-i ketb ü te'lif ve 
badi-i tahıir u terkimi budur ki. Padişah-ı cihan. cenab-ı zıll-i Rahman, [4a] hazret-i 
Şehriyar-ı ma'delet-nişan es-Sultan ibni's-Sultani'l-Gazi Selim Han-ı İskender-gulam 
hazretleri serir-i Saltanat'a cülüs buyurulup, evitat-ı Hılafetve ezm.ine-i Saltanat'ların da 
müddet-i medideden berü ıifltab-ı 'alem-tab-ı Devlet-i ebed-peyvend-i 'Osmaniyan ile 
muzmeran 'adavet ve izharm I:rad ve memalik-i 'inde'l-mesalik-i İslamiyan ve sedd-i 
sedid-i ahen-kilid-i bilad-ı Hicaz'dan iklim-i Mısır'ı istila ve 'adavetin icra zu'm-ı batıla 
ve fikr-i faside_sinde olan Françelü keferesi naks-ı <U> 'abd ü misak birle t;udüd-ı 
İslamiyan'a 'tecavüz ve zuhür u hurücu ve vuk.Ü'-yafte olan hal.at u havadisat u 
vekayi'atı mufassalan tafsil ü beyan olunur. 

9 • J~ ~ = O'nnn (Allah) şanı pek yücedir" anlamına gelen Arapça bir sena cümlesldlr. 
10 "8j5 .tilj =Biz gerçe!kten (lnsanoğlnnu) şan ve şeref sahibi lo.ldık" anlamına gelen bu cümle. 
·~ t:.ili. ~ -:4 J;. p.dJJj -?~ı Zr. rJ>Bjjj _f<;iıj )ı.}. fA~j r~i ....;i 8j5 .tilj -Biz. 
hakikaten lnsanoğlnnu şan ve şeref sahibi loldık. Onlan, (çeşitli nakil vasıtalan Uel karada 
ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel nzıklar verdik; yine onlan. yarattıklarımızın 
birçoğWldan cidden üstün kıldık" (Kur'an, İsra, XVII/70) ayetinin baş tarafından alınmıştır. 

ll ·dJJj =Biz (onlan} üstün loldık" anlamına gelen bu cümle, Kur' an, isra, XVll/70. ayetin orta 
kıs~~~ _lktl_b~)~ ~y~edllinlşt!r. 

12 ".!.l')l.r~ı ..:...ı;:. W .!.l')f_;l.!.l')f_;J = (Ey Habibim!) Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" anlamına 
gelen bu cümle, Sagfuü'ye göre uydunna bir hadist!r. Aclüni, Sagaru ile aynı görüşte olmakla 
birlikte, metnirı mana itibariyle salıili olduğWlu ifade etmektedir (Ebü1-Feza.'U Hasan b. 
Muhammed b. Hasarı el-Kureşi es-sagaru, MevzfL'atü's-Sagani. thk. Necm Abdurrahman 
Halef, Dımaşk 1980, s. 46; İsmail b. Muhammed el-Aclüni, Keşfü'l-Hafo ve Mi1zil:ü'l-İlbas, 
haz. Ahmed el-Halebi el-Attar, Beyrut 1352, II. 164). 

13 -~.ı:;.j ~.i:iı ff;~ = Onlano hangisini kendirıize r_ehbe~ ·edip.irsefii:Z (örn~ alırsanız), doğru 
yolu bulursum.ı.z" anlamına gelen bu cümle, • f!.J:;.1 ~Bı rf:~ ç..#Jl5 d;ı.;..;,ı = Benim ashabıın · 
gökteki yıldızlar gibidir. Onlano hangisini kendinize rehber ediİı.irseniz (örnek alırsanız), doğru 
yolu bulursnnuz" anlamına gelen mevzü hadisin (Muhammed Nasıruddin Albaru, SilsUetü'l
Ehildisi'z-za:ifeti. ve'l-MevzfL'a. Riyad 1412/1992, ı. 144-145) son kısmından alınmıştır. 
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Tafsil-i huriici-i kiiflar ve naks-ı 'abd u misilk ve tecavüzi-i hudüd-ı İsliimiyan 

Mukaddema Devlet-i 'aliyye-i ebediyyü'l-karar ile Françelü keferesi beyinlerinde 
mün'akJ.d u merbüt olan rişte-i müsalemet ü musafat. şa'ibe-yi tetarruk:ı ihtilal ü 
inhilald~n masün u mahfüzu'l-etraf olup, muga'ir-i sulh u salalı olarak bir ha.liit 
zuhüra gelmemekle, piş-ezin mesfürlara i'tii olunan 'Ahid-niime-i hümiiyıin'un şurüt 
u kuyüdu mü-be-mü vikliyet ü sıyanet olunup, "Fe-etimm.CL 'ahdehum ild mü.ddetihim"14 

- mücebince inloziiy-ı vakt-i mev'üda dek merasim-i dosti vü müvalata ri'ayetde dakika 
fevt olunmamak husüsu taraf-ı Devlet-i 'aliyye'de da'imii mu'teber u mer'i iken, meta'in-i 
nekbet-karinin zamir-i habiiset-semirlerinde ciiy-gir olan hud'a vü hıyanetlerin bu 
ana kadar muzmer eyleyüp, vaktii' ki nevbet-i Hıliifet-i rüz-efzün-ı 'Osmiini ve devlet-i 
Saltanat-ı behiyye-i- Hiiklini, 'atıyye~i [4b] kübriiy-ı cenab-ı Rabbiini, dihim-efrüz-i 
mesned-i Hılafet ve serir-aray-ı mülk ü devlet, huliisa-i düdmiin-ı devlet ü ikbal ve 
nüklive-i hanuman-ı Saltanat ü iclal, Sultan-ı siihib-kıriin, Şiih-ı şiihan-ı deveriin, 
Husrev-fka'be-i emn ü aman, iftihar-ı Al-i 'Osman es-Sultan ibni's-Sultan, Sultanü'l
berreyni ve'l-bahreyn, hadimü'l-Harameyni'ş-şeıifeyni'l-muhteremeyn, Hidiv-i karn

kiir-ı bülend-iktidar, veliyy-i ni'am-i 'alem, malik-i riklibü'l-ümem el-Gazi Selim Han-ı 
hazret-i Şehinşiih-ı cihan efendimiz hazretleri "İnnd ce'alniike halifeten.fi'l-ardi"15 ma
sadakJ. kisve-i Hılafet-i 'uzma, düş~ i gayret-püş-i Mülükiine'lerine iksa ve 'amm-i büzürg
varları cennet-mekan, Firdevs-iişiyan, Hudavendigar-ı sabık Sultan 'Abdülh~d Han 
'aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrdn16 "İrci'i ild rabbiki rdzı.yeten merzıyye"17 nidiisına lebbeyk
zen-i icabet olarak gülşen-seray-ı belciya rıhlet ve diiru'l-huld-i 'ukbiiya 'azimet 
eyleyüp, hiiliya Şehriyar-ı Kişver-güşii efenqi.m.izi:ri niisıye-1 hal-i sa'iidet-iştimalinde 
liimi' u dırahşan olan enva'-ı lcibiliyyet ü isti'diid-ı Huda-d(iid] mukteziisı[nca] nevbet-i 
tasarruf-ı Saltanat u Cihendiiri bi'l-irsi ve'l-iStikbal cenab-ı Hılafet-me'ablarına intikal 
etmekden niişi, ittifak-ı aray-ı vüzeray-ı 'iziim ve icnıii'-ı 'ulema'-i a'liim ve inkıyad-ı 
haviiss u 'aviim ile cenab-ı Niisıru'l-müsliminin eltaf-ı mala-ni1::iayesinden istid'ay-ı fevz 
ü nusrat ve reca'-i feyz u bereket olunarak, taht-ı Saltanat-ı zıllulliihi, evreng-i Hılafet
peniihi ve erike-i şefekat-i dest-giihiye icliis ü iclal ve piriiye-bahş-ı ciih u celal oldukdan 
[5a] sene 'aşera mürürundan sonra ve neyyir-i a'zam-ı sipihr-i mu'azzam, siihibü's
seyfi ve'l-kalem, niizım-ı meniizımü'l-ümem, Vezir-i a'zam-ı sütüde-şiyem, Asaf-bülend-i 
·~a. mesned-aray-ı Vekalet-i kübra, revnak-bahşay-ı Veziiret-i 'ulya, Sadr-ı 'iili
cenab, düstür-i me'iili-nisab 'inayetlü, devletlü Gazi el-Hac Yüsuf Ziya Paşa hazretleri 
Sadaret-i kübrii'ya bi'l-yümni ve'l-ikbal revnak-efzay-ı teşrif olaldan ba'de, müddet-i 
kalilde Françelü keferesinirı ez-kadim me'lüf ü mecbül oldukları televvün-i tabrat ve 
mefsedet-i tınetleri mukteziisı[nca) zamir-i habiiset-semirlerinde ciiy-gir ü müstekarr 
olan hiyel ü hıyanetlerin izQar u icrii 'adet-i dirinelerinden olduguna binii'en, bin iki yüz 

on üc senesi tarihinde tii'ife-1 merkÜrnun Çasar-ı bed-tebarve cumhür-ı dfızah-kararları 

taraf-ı Devlet-i 'aliyye'den 'ale'l-gafle naks-ı 'ahd ü misiikve hudüd-ı İsliimiyan'a tecavüz 

14 "r-f~ Jı f1~ IAli = Onlann anlaşmalannı, süreleri bitineeye kadar tamamlayın" anlamına 
gefen bu cümle, Kur'iin, Tevbe, IX/4. ayetln orta losınından alınmıştır. 

15 ·...,.;, j'il .} ~!ı~ dı = Biz seni yeryüzünde halife yapbk" anlamına gelen bu cümle, Kur' an, 
Sad, XXXVlli/26. ayetln baş ta.rafuıdan alınmıştır. 

16 -.:ıı;fulj ~jll ~ = Allah'ın (c.c.) rahmet ve mağfireti onun üzerine olsun" anlamına gelen 
Arapça bir dua cümlesidir. 

17 ·~ .r ~1.) SlJj Jı ~ j! = Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön" 
anlamına gelen bu cü.ıiııe. Kur'iin, Fecr. LXXXIX/28. ayetten alınmıştır. 
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ve bilad-ı Hicaz'ı kabza-i tasarruflanna idhal. eylemek zu'm-ı bablası cay-gir-i zamirlert 
olmakdan ndşi. mahall-i mel'anet-gahlannda cem'1yyet18 ü istişare ve her biri bir hileyi 
ira'e eyleyüp. bl;! kar-ı hileye karar vermişler ki: ~Rüy-i deıyıidan sefayilller ile sılret-i 
dostide varalım. z-ıra tarik-ı düşmenide gider isek ve izhar-ı 'adavet eder isek. her kaçan 
ümera'-i Mısır ile söz birliğimiz ve yek-dilliğimiz var ise de, et:raf kıla'lar ehal.ilerinden 
tabiis-i giriban edemeziz. Ve mahall-i maksüda varamazız. Rüy-1 deryıldan iştira'-1 
zeha'ir hebanesiyle varalım. Mubarebeye derkar olurlar ise: 'Mısr-ı Kahire'de zahire 
iştira eylernemize Pad.işab'uuzdan [5b] ferman vardır' deyü cevab edelim. Bu ~ô ile 
sılret-i dostide Mısır'a kadar varup, sonra icray-ı men'imımıvı mübdşeret edelim". Bu 

üslüb-i fasid üzerine karar eylediler. 

Süvar-ı kiiffiir-ı hak-sar 

Sene s eleise 'aşera[te) ve mi'eteyn ve elf tarihinde cümle top ve humpara ve ceb~hane 
ve sa'ir barb ü ı:iarba da'ir aıat u mübinımatlann s efayinlere nakl ve kendüleri dahi 
süvar u rü-be-rab oldular. 

Muhasara-i Kal'a-i İskenderlyye ve tesbir-i mezbür 

Mela'in-i basirin Kal'a-i iskenderiyye'yi istila iddi'asıyla bin ıİıikdan kefere irsal. ve 
kendüleri dahi bin mikdan küffar-ı düzah-karar ile savb-ı ma'hüda 'azimete is ti'cal. ve 
göndılrdiği küffar-ı hak-sar sılreta mu'amele-i dostane19 iştira'-i zeha'ir hebanesiyle 
kal'a-i mezb~ mahall-i karıôinde taburlanna 'ale'I-gafle takviyet verir tabyalar 
binası ve üzerlerine balyemez toplar ve humpara ve havanıar vaz' ı gibi esbab-ı tazyik-ı 
sükkan-ı kal'aya sarf-ı iktidar ve ferdası yevm-i mubasaraya mübaşeret ve ceng ü 
barbe ibtidar eylediler. Mabsılr olan müslimin, düşmen-i din-i mübin bu kara derkar 
olmakdan mukaddem izhar-ı luyanet eyleyeceklerin yakin eylemeleriyle. hartc-i süruna 
mubafız ncimına asker ta'yin eyle.mişler. Küffar hartc-i kal'ada ve gerek meterislerde 
mevcıld olan guzat ve derıln-ı kal'ada mahsılr olan mücahidin-i gayret-simat, 'avn ü 
'inayet-i Hudavend-i cevvad'a tevekkül ü istinad btrle mela'in-i hasirin mubarebeye 
ikdam eylediklertnde. tabur-ı makhılrlan kurbünde [6a] mQ.tevekkilen 'alellahi 
Te'a.Ia karşulayup, tiğ ü tüfeng-i ra'd-a.beng ile kati vafir küffan samsam-ı kalır u 
kin ve i'dam birle gaziyan-ı dilaveran giinimen derıln-ı kal'aya 'avdet ve mehabet-i 
küffar kalbiertnden za'il olup. emn ü rahat üzere iken bi-hikmetillahi Te'a.Ia ertesi 

yevm düşmen-i dinin külliyyetlü imdadı zubılr etmekle. bıl.'is-i dehşet-i müslimin ve 
'adem-i mukavemet-i mücahidin olup, 'asakir-i İslam muhafaza-i kal'a-i Padişabi'ye 

her ne kadar sa'y ü güşiş eylediler ise de, def-i mazarrat-ı a'daya karger olamayup. 
mela'in-i bed-ayin ile bu üslüb üzere on sa'at mikdan ceng ü cida.I ve harb ü kıtaı 
olun up; mabsür olan müslimini top ve humpara ile kati vafir tazyik u ta'zıô eylediler. 

Bilahare cünü~-1 mücahidin takat ü mukavemetden me'yüs olup , düşmen-i dinin 
bin-i hücümlannda ba'zılan firar ve ba'zıları dahi giriftar-ı esir-i külfar olup, hilanet-i 
Huda ol hısn-ı hasine vaz'-ı kadern-i şüm oldu. 

18 Metinde bu kelime cım Ct) harl:lnin noktasız hallyle ·~·şeklinde kaydedllmiştir. 
19 Metinde bu ibareden sonra gelen "ile" kelimesinin ıJzeı1 siyah mürekkeple çizilmiştir. 
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Süviir-ı kiiflar be-camb-i Kalıire-i Mısır ve istila'-i belde-i merkÜm 

Küffar-ı hak-sar Kal'a-i İskendertyye'yi teshir eylediklertnden sonra, bir mikdar 

mubafız ta'yin ve ol esnada tertıc eylediklert tabur-ı fitne-zuhürlarıyla Mısr-ı .Kahire 

üzeline süvh oldular. Mukaddema ümera'-i Mısır ile yek-cibetlikleri olup, belde-i 

merkÜmu yed-i menhüslarına teslim eylemek husüsu ümera' tarafından mukavele vt1 

mu'abede olurunağla. mela'in-i hasirin tabur-ı makhudarın belde-i medruma karıö 
mahalde lenger-endaz-ı nubüset eyleyüp, [6b] mubasaraya derkar ve ümeralar ile 

beyinielinde vaki' olan sözbirliklelin aşikar eylemeleriyle, ümeraların hıyanet! ehclli-i 
beldenin ma'lümları oldukda, can, başlarına sıçrayup. müstağrak-ı emvac-ı alam t1 

inkisar ve ateş-i 'azime giıiftar oldular. Ol belde-i 'azimin vt1s'at ü metaneti ta'bir 

ü tah.rir ve beyan ü takıirden dür-a-dtir olup, lakin öteden berü belde-i mezbilnın 

hıfz u hir.lseti ve her bir umür u husüsab sa'ir bilad-ı Padişahi gibi sadakat-kar 
ve mücerrebü'l-etvar vüzera'-i 'i.zfun hazemtının 'ubde-i 'aliyyelerine ihale vt1 tefviz 

olunmayup. ümeranın zir-i hükümetinde olmak kanün-ı kadimeden olma ğın, ol evanda 

dahi iklim-i Mısır'ın mzam-ı umüru ümeraya ihale ve kabza-i tasarruflarında olduğuna 

bina'en, ebili-i beldenin halleri harab olup, birbirleriyle ittifak vaki' olamadı. Küffar-ı 

hak-sar sulh u salalı üzere iken, bu kara cesareti ve ümera'-i beldenin bu maküle 

hıyanet! bu'dun 'ani'l-ihtımal olmağın, taraf-ı Devlet-i 'aliyye'de vaktiyle kaydına 

derkar ve hıirls-i namus-ı Saltanat ve yekke-süvar-ı şeca'at bir Vez[ir)- i sabib-tedbir 

muhafazasına ta'yin ve zirnam-ı umür-ı memleket dest-i hamiyyet-peyvestine teslim 

olunmadığından, ehclli-i belde dahi bab u na-halı ümeraya teba'iyyet eylediler. Egerçi 

vüzeray-ı '!zam hazeratından Bekir Paşa derün-ı Mısır'da mevcüd olsa da, ümeraya 

mağlübiyyeti muktezası[nca) muhalefetden ihtıraz birle küşe-i inZivada karar eylemiş 
idi. Düşmen-i elin-i mü bin mubasaranın [ ... ) gürıü20 derün-ı kal'aya külliyyetlü [7a] 

top ve tüfeng yağdırup. hücüma ik~am ve babü'l-kal'a üzeline yürüyüş t1 ilttiham 
eylediklelinde, belde-i mezküru zabt u teshir ve derün-ı kal'ada vaki' olan musliminin 

vafirtni kemend-keşide-i bi-aman ile katı ü i'dam ve vafiri dahi kal'a-i mezkü.run bir 

tarafında ihtıfa eyleyüp. [mısra'): 

Olacak oldu heman, çiire ne şimdiden sonra21 

mazmünuyla firar eylediler. Çünki bu evan-ı pür-ihtilal ve bu hengam-ı şüriş-iştimalde 

Mısr-ı Kiıhire gibi iklim-i 'azim ve belde-i hısn-ı hasin ve İskenderiyye gibi metanetde 

'adimü'l-misal kal'anın bi-hikmetillabi Te'ala mela'in-i düzah-karm-ların dahil-i 

kabza-i tasarrufları olduğu ba'is-i izdiyad-ı kibr t1 gurürları olup. etrafü eknafda vaki' 

kıl'a u kasabat u biladları teshir u istila sevday-ı fasidesine derkar ve elin-i mübine 

olan 'adavetin leraya ibtıdar ve zir-i hükümetlerinde olan re'aya vt1 berayaya zulm ü 

te'addiye ictisar eylediler. 

20 Müelll! Fransızlar'ı.n Kaltire'yi hücumlan ve Işgal ettikleri günü tespıt edemedlgmden boş 
bıralanışbr. Ceberti'n!n kayaettiğine göre Fransızlar 6 S 1213 (20 Temmuz 1798) Kah.i.re 
önlerine gelmJşlerdir. Murad Bey'in toplama kuvvetleri ile Kahire sakinlerinden teşkil edilen 
orduyu maglup ettikten sonra 8 S 1213'te (22 Temmuz 1798) Cize tarallanna geçmlşlerdir. 
12 S 1213 (26 Temmuz 1798) tarihinden ıtıbaren ise Fransız askerleri Kahire'dekl boş evlere 
ve Kahire'den kaçan ümeranın konaklanna yerleşmeye başlamıştJr (Ceberti, Mazharu't
takdis bi-ZevlıliDevleti'l-Fransis. s. 33-39; aynca bk. İzzet Hasan Efendi. ZiyCuılıme. s. 67-76). 

21 Bu mısra'nı.n yer aldıgı şiirin tamamı için bk. Ahmed Nedim, Neaun Divaru. n.şr. Hüseyin -
Mustafa, istanbul 1338-1340, s. 36-38. 
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Süviri-i küflar be-cinib-i k.ılii'-ı mciiz 

Françelü keferesi Kahire-i Mısır'ı istilalanndan ba'de, tertib eylediideri kırk binden 
mütecaviz kefereden müretteb ü mükemmel iki 'aded tabur-ı makhürlanna gere~ gibi 
takviyet ü istihkaın birle süvar.oldular. 

Tesbir-i ba'zı k.ılii' 

Küffar-ı nuhüset-medar tertib-i 'asakire bezl-i iktidar ve külllyyetlü cürıüd-i nekbet
medarlarıyla Kal'a-i Filbis22 Wı..} = Belbis) üzerine vanlup, derüronda mevcüd olan 
müslimin ile vaftrce muharebe olunup, [7b) bilahare kal'a-i merkÜmu tesbir eylediler. 

İstilay-ı Kal'a-i Yafa 

Düşmen-i din-i mübin her-muktezay-ı hilkat-1 asliyye fart-ı vefret ü kesretlerine 
igtiraran kemal-i 'unüw ü istikbar ederek, istilay-ı kal'a-i merkÜro sevdasıyla kal'aya 
karib mahalde darb-ı köhne-hıyarn-ı mül[te)fet-kıyam eylediklerinde, kal'ada mevcüd 
olan cünüd-i muvahhidin dahi alat-ı ceng ü cidaileriyle hazır u arnade ve müste'inen 
billahi Te'ala mukabele-i düşmen-i dine merdane vü gayürane hareket ve top ve 

tüfeng-i ra'd-aheng ile tazyik-ı a'daya ~arf-ı ma-hasal ve bezl-i makderet ve tab~-ı 

makhürları üzerin~ hücüm ve ceng ü harbe mübaderet ve .lnhl.zam-ı düşmen-i bed
fercama sa'y ü dikkat ve mela'in-1 bed-ayin dahi ehl-i İslam üzerine top ve humpara 

atmakdave cünüd-1 muvahhidin dahi kaftrin metertslerin basup birbirine katmakda 
iken, düşmen-i din hin-i ma'rekede tab-aver olamadıkların Çasar-ı bed-tebarları 

tarafına ihbar·u istimdad eylemeleriyle, guzat-ı şir-nihad sa'at üçdt! cem'iyyet-1 küffar 
üzerine sell-i şemşir-i inttkam ve ateş-efgen-i kahr-ı istisal ile hücüm u iktiham 
kasdında iken, küffar-ı hak-saı-m külllyyetlü askerleri zuhür eylediği ba'is-i kibr ü 
gurürları olmakdan nAşi, bin-i hücüm-ı 'asakir-i İslam'da top ve tüfeng ve humpara 
ve zenbüreklerine yek-fetilden ateş ve cürıüd-i mücahidin üzerine [Sa) da'iren-ma
dar selasil ü aglal-1 i'tak-ı igtiyaileri olan çarh-ı feleklertne tttika vü istimid ve ıcray-ı 
sanayi'-i şerare-feşarude kemal-i meharetlerini ibraz u izhar ve baran-ı şedid-misal, 
cürıüd-i müslimin üzerine dane-i top ve humpara isaliyle Ziyadece tefrika vermeleriyle, 
bi-hikmetillahi Te'ala çerh-ı felek 'aksine deveran eyleyüp. yedi yüz mikdan gaztyan 
şerhet-i şehadeti nüş ve bin mikdan cüyüş-i müslimin mahsür olup, anlar dahi 
mukabele-i düşmen-i dine mukavemetden me'yüs olup, ba'de'l-firar kal'a-i merkÜmu 
zabt u tesbir eyledileır. 

Ol esnada Sal1hiyye Kal'ası üzerine 'asakir-i vefire ta'yin olunup. kal'a-i merkÜme 
derOnunda mevcüd olan cünüd-i mücahidin ile çend-rüz muharebe vü mukateleden 
sonra, 'asker-i İslam'a za'f-ı külli mOstevli vü tari olmakdan naşi, bi-kaza.'illahi Te' ala 
kal'a-i mezkür esir-i küffar oldu. 

Birkaç bin mikdan kOffar dahi Sayde [.~L... =Sayda) Sancagı'ndan Ha'ife [._.,6. = 
Hayfal Kal'ası üzerine ta'yin eylemeleriyle, anı dahi zabt u tesbir eylediler. 

22 Metinde "Fllbis (..,-::ll .)l" şeklinde kaydedilen bu kalenin esas adı Belbis ~) olup , 
Kahire'nin kuzeyinde yer almaktadır. 
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Cem'iyyet-i kiif'Iar ve süviiri-i [işiin] be-ciinib-i Kal'a-i 'Akkii 

Mela'in-i hasirin Yafa Karası'nda cümle cumhür-ı makhürlanyla cem'iyyetve sedd-i 
sedid-i ahen-kilid-i bilad-ı Hicaz olan 'Akka Karası'nı istila vü tesbir niyyet-i batılasıyla 
yirmi beşer bin olarak iki 'aded tabur terbö ve külliyyetlü top ve cebehane ve humpara 
ve sa'ir alat-ı harb [Bb] ü darba da'ir edevat u mühimmatların hazır u arnade ve elli 
binden mütecaviz 'asker-i nekbet-eserleri ile izhar-ı kibr ü gurür ederek, 'Akka Kal'ası 

mukiibelesinde lenger-endaz-ı nuhüset ve nasb-ı hıyarn-ı idbar eylemeleriyle, hala 
Muhafız-ı '.Akka Vezir-i gayret-masir, celadet-semir, sahib-i şemşir şeca'atlü Cezzar 
Ahmed Paşa hazretleri dahi ma'lümü'l-mikdar 'asakir-i nusrat-medar[ı) ma'iyyetinde 
mevcüd eyleyüp, killfar-ı hak-sar tarafından tertib-i tabur iç ün ilerü :ırsaı eyledikleri beş 
bin mikdan kefere-i düzah-karln üzerine cenab-ı Cezzar tarafından bir mikdar süvan 

ta'yin buyurulmağın, mela'in-i hasirini karşulayup, on sa'at mikdan tervic-i bazar-ı 
harb ü kar-zar ve vafir kelle ve dil ahzıyla eeladet-i İslamiyan'ı iZhar eylediler. Küffar-ı 

hak-sann kırk bin nefer cünüd-i Ye'cüc-nümünu hinü'l-leylde tabur-ı·makhürlarına 
vasıl ve belde-i merh-ümun etraf u eknafuu ihsar ve takviyet-i tabura bezl-i iktidar ve 
derün-ı kal' aya endahte-i top ve humparaya ibtidar eylediler. Ve Vezir-i müşarun ileyh 
celadetlü, hamiyyetlü, cenab-ı nusrat-medar, Cezzar-ı şeca'at-şi'ar hazretleri dahi 
vücüh-ı 'askeri yanına da'vet ve hayır du'alar eyledi. Her birine istimillet verüp: "Ey 

giiziler! Küffann çokluğundan üşenmen. İnşa'allah fursat biZimd:ir. Her bar ki, ehl-i 
İslam üzerine nar-ı fitne müstevli ola, Hakk Te'ala kendü lutfundan ol ateşi sönidürür. 
[9a] Göreyim sizi! Din uğruna dilirane ceng edelim. ÖlenlerimiZ şehid ve giizilerimiZ 
dünya ve ah.ıretde sa'idd:ir" deyü niçe niçe hakimane nush u tahris ebnekle, guzat-ı 
mücahidin dahi gayret kemerin der-meyan ve can u başların din yoluna lillahi Te'a.Ia 
feda vü kurban eylemeği bi-dirig23 tutup, cümle birbirleriyle ve tevabi' u leva.I:uklanyla 
tevdi' u istihla.I ve hukÜk-ı nan u nemek ve hıdmet u emek ve hakk-ı ahıretierin 
dahi istihlal eylediklerinden sonra. ma-beynlerinde 'ahd ü peyman bu minv~ üzere 
mün'akid oldu ki. madamki 'arsa-i heycada cem'an kelleler galtan olmaya, bu rusn-ı 
hasini 'adü-i bed-gümana vermeyüp, ölünceye dek ceng edeler. Bu kavl ü karardan 
sonra giiziler kaviyyü'l-kalb olup, yerlü yerine kükremiş arslan gibi makiimlarında 
sabit oldular. Sabah yeri agarmağa başlaclıkda, işaret topuna ateş etdiler. Şiddet-i 
darbından zemin ü zernan harekete geldi. Her yevm tarafeynden bi-payan ceng ü 
cidal ve harb ü kıtaı olunarak, ınuha.saranın elli beşinci günü leşker-i 'adü-yi bed
ırarn hücüına sa'y ü ikdam ve zür-bazü-yı habasetle 'Ali Tabyası'n ihdam ve der-'akab 
derün-ı kal'aya hücüm u iktiham eylediklertnde, guzat~ı İslam bu kesret ü iZdihaınt 
görüp, biraz havf ü hiras gönüllerine tari oldukda, derhal Vezir-i dilli, kahreman-ı 
bi-nazir, sahib-i tedbir [9b] Cezzar Ahmed Paşa hazretleri dahi 'asakir-i İslam'a karşu 
durup, "Harrizi'l-mü'minfne 'ale'l-1atiil"24 fehvasınca igray-ı guzat ve tahris-ı kümat 
edüp, mücib-i kalb ü kuvvet olacak hakimane nush u tahris birle teşvika kıyam 
eyledi. Cünüd-i ınuvahhidin dahi her biri hazrr-baş durup, kal'aya yünlyen küffar 
ile 'azirn savaş eylediler. Ve'l-hasıl düşmen-i din ile guzat-ı mücahidin muh?rebe vü 
mukiitele ederek, seray-ı Cezzar·a· karin oldukda, cenab-ı Cezzar ve 'asakir-i nusrat

medar ba'de-ez-eda'-i hacet-i salat müteveccih-i cenab-ı Perverdigar olup, düşmen-i 

23 Metind7 bu kelimenın son harfi nok:tasız olarak" c;..;~· şı:klinde kaydedilmiştir. 
24 -~~I.)J- ~~l._i>:f- = Mürninleri savaşa teşvik et" anlamına gelen bu cümle, Kur'an, Enfa.I. 

Vlll/65. ayetin ort.ilnsmından iktibasla kaydedilmiştir. -



104 İsı.J.MI İıJMLER DERGISI 

dinin müdafa'asında pa-ber-cay-ı merkez-i sehat ü müsaberet üzere iken. nagehan 
wİnrıö.jetahrıd le· kefethan mübiiıd025 edası "Ve yensura.kalldhü nasran 'aziza-26 sadası 

güş-zed-i ga.ztyan-ı dllaveran oldukda, "Nasrun minalldhi-ı7 eday-ı mehib-sadalanyla 
velvele-bahşay-ı zemin ü zernan olarak ve gülhang-ı Muhammed'! küs-i kere-nay-ı 

zemin ü zernan ü asumana gulgule-endaz-ı hüy u hay lalarak, müste'inen binabi 
Te'ala ve mütevekkilen 'alellahi'l-Melikfl-A'la 'azamet-i tekbir ve gülhang-ı tehlil ile 

şirane vü merdane ihücüm u iktihamiarında bi-hamdillahi'l-Meliki'ı-·Allam ol an-ı . · 
nusrat-encamda ba-'avn ü ·ınayet-i Bari ve pişvay-ı baht-ı firüz-1 bazret-i Cihendan 
a'day-ı bed-ayinin yüzleri dönüp, cem'iyyetleri perişan ve on binden mütecaviz küffar-r 

dalalet-şi'ar 'alef-i şemşir-i ateş-bar oldular. 

Ve'l-hasıl bu ceng ü savaş iştidadından heft [lOa] -asumanda mela'ike-1 Rahman·. 

nazar-ı 'ibretle nazu- u nigerarı üzere olup, inhiz3.m.-ı müşrikint cenab-ı Rabb-i 
Müste'an tarafından reca vü niyaz ederler idi. Bilahare bad-ı semüm u kahr. canıb-i 

kü.flarda vezan olup. külliyyetlü mela'in hcllik ve enda.Iıte-i magiik-ı hak lalındıkdan 

sonra. ba.kıyyetü's-süyüf olanlan dahi münhezi.men ve me'yüsen karan firara tebdil 
ve ma-veralaruidan ta'kib olunarak, Yafa Kal'ası'na tehassun eylemeleriyle. cüyüş-i 

müslimin kal'a-i merkÜrnun etraf u ek:nafırll ihsar ve yedi gün mikdan mubarebeden 
sonra "Ve ma'n·nasru illti min 'indill.dh"28 mazınünw1U vird-i zeban ederek, düşmen-i 
din üzerine bücüma abeng ve tarafeynden i'mal-1 edevat-ı harb u ceng ve dilaveran~ı 

islam germiyyet-ı bazar-ı intikfuna taraf taraf sarf-ı nakdiyye-i sa'y ü dikkat etmeleriyle, 
bi-Iufillabi Te'ala düşmen-i din-i mübin, meydan-ı riıukavemetde pa-ber-cay-ı sehat ü 
temkin olamayup, sevday-ı tahlls-ı can ile güriz3n olmağa yüz tutdular. Ek:seri tu'me-i 

şemşir ve pençeleri dahi esir-i zincir ve bakıyyetü's-süyüf olanlan dahi münhezimen 
ve mak:hüren.firar eylediler. Ve cünüd-i muvahhidin dahi garumen ve salimen Kal'a-i 

'Akk:a'ya dogru ·avdet eylediler. 

Vuk:Ü'-ı müşavere-i 'umüm der-buzür-ı hümiiyün-ı şevket-makriln 

Bu hengam-ı şüriş-iŞtimalde balada tafsn olunduğu vecb üzere bi-hilmıetillabi 
Te'ala düşmen-i · dinin etraf-ı memalik:-i İslclmiyan'a isal-i gezend-i basaret ve 
galebelerine [lOb] mağrüran Mısr-ı Kahire'yi bend-i kemend-i tesbir eylediklerinde, 
etraf k:ıla'lann dahi zabt u rabt da'iyyesiyle Yafa Kal'ı:ısı'na ve 'Akka Kal'ası'na irsal 
eyledikleri 'asker-i nekbet-eserlerinin bakıyyetü's-süyüf olanlarını Mısr-ı Kabi.re'ye 
cem' ve sa'at-be-sa'at 'asker cem'ine dikkat ve · kendülerine kemal üzere metanet 
ü takviyete sarf-ı makdaret ve ol evanda vukü-ya.fte olan hadise vü keyfiyyeti bala 
Sadrıa'zarn-ı kerem-şiyem. Vekil-i mutlak-ı 'ali-himem, hayr-hab-ı Devlet-i 'uzma, 
sadakat-kar-ı Saltanat-ı kübra. re'fet-ara, 'lnayet-ferma. devletlü. 'lnayetlü el-Hac 

25 ·u ı;.5 .!ll ı:..:.:i ~l = Biz sana dogrusu apaçık bir fetih lhsan ettik" anlamına gelen bu cUı:ııle. 
KJr·in. Feth. XLVIII/1. ayetten alınmıştır. 

26 "ljıj- ı_rı.; .ııl Ilj-Jı!;_j =Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder" anlamına gelen bu cUı:ııle, Kur'an, 
Feth, XLVID/3. ayetten alınmıştır. 

27 ·.ıı1 &!~ = YardımAllah'tandır" anlamına gelen bu cUı:ııle, • ~j .;.._)~.ol ;,r. _rı,;~ AJ ı.S).b 
.:ı2~1 = SeveceginfZ başka bir şey daha var: Allah'tan yardım ve y bir fetih. Müminleri 
(bunlarla) ıpüjdele" (Kur'an. Saff. LXI/13) ayetinin orta losınından alınmıştır. 

28 ".ııl ~ &! "1! j.io!JI ı.; j = Yardım ancak Allah (c. c.) tara.findandır" anlamına gelen bu cUı:ııle, 
Kur'an. Enfal. VIII/lO. ayetin orta kısımndan iktibasla kaydediliniştir. 
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Yusuf Ziya Paşa hazretleri tarafından 'ala-vukü'ihi millahhasan paye-i serir-i a'lay-ı 
Rusrevane ve muhat-ı 'ilm-i 'alem-aray-ı Millılkane buyuruldukda, bu hadisenin 
zuhüru ba'is-i keder-i tab'-ı hümayün olmağı.n, istişare olunmak eınr:ini mfıtezammın 
hatt-ı hümayün-ı şevket-makrfın irsal buyuruldu. 

Siiret-i hatt-ı hümiiyün 

"SiZ ki, vfıkelay-ı Devlet'im ve ümenay-ı Saltanat'ımsımz. Selam-ı selamet-encılmım 

ile teşıif eylediğimden sonra, bu sene-i mfıbarek.ede vukÜ' bulan haveidisat bu minval 
üzere ma'lüm-ı hümayünum oldu. ki, France keferesi sulh u salalı üzere iken taraf-ı 
Devlet-i 'aliyye'mden 'ale'l-gafle naks-ı 'ahd fı misak ve hudüd-ı İslcimiyan'a tecaVÜZ 
ve ·Mısr-ı Kah:ire'yi istila ve etraf u eknafı dahi kabıa-i tasarrufl.anna idhal eylemek 
da'iyyesinde olurlar inıiş. La'ik-ı şan u Saltanat'rm değildir ki, Kii.hire-i Mısır gibi 
belde-i 'azim yed-i küffarda esir ola. Husüs~ı mezküra camb-i hümayünumdan sarf-ı 
nakdiyye-i himmet olunmak viicibe-i zirninet-i şahfuıımdır. z-ıra dem-be-dem galebeleri 
[l lal m\p;dad olup, hıdmet-gü.zılrı olduğum Hararneyn-i muhteremeyn-i şeıifeyne 
keyd ü mazarratları vasıl olur ise, yevmü't-tenadda cenab-ı Seyyid-i kevneynin 'itabıyla 
mu'tab ve ba'is -i düriyye-i şefa'at ü himmetleri olacağımız bedihi vii bedidar olmağın, 
bu husüsa bezl-i mıl-lıasal-i kudret olunmak bizzat murad-ı hümayün-ı Şahane'mdir. 

CümleniZ istişare eyleyüp. taraf-ı hümayünurna i'lam eyleyesiZ. Cenaballah tevfik u 
nusrat ihsan eyleye, funinl" temme. 

işbu .hatt-ı hümayün-ı şevket-makrfın vusillünde, cenab-ı kutb-ı da'ire-i Vezaret-i 
'uzma ve şems-i taban-ı Vekalet-i k:fıbra, teşrif-saz-ı makam-ı Sadeiret-i 'ulya el-Hac 
Yüsuf Ziya Paşa hazretleri hala efdalü'l-fudala'i'l-müteverri'lıı, a'lemü'l-'ulema'i'l
mütebahhirin, bahr-i zelılıar-i 'ulüm-i-şetta ve yenbii'-ı enhar-ı mesa'il ü fetva, lahis-i 
libas-ı vera' u takva, Şeyhulislam ve Müfti'l-enam efendi hazretlerini ve Sadreyn-i 
muhteremeyn efendileri ve Nakıoü'l-eşraf ve sa'ir 'ulema efendileri ve rical-i devlet 
ve erkan-ı Saltanat'ı Kubbealtı'na da'vet ve 'akd-i encümen-i m~şveret ve hatt-ı 
hümayün-ı şevket-makrünu ba'de'l-krra'at ve herkese i'lan ü işa'at olunup, bu vakı'a-i 
fılkı'anırı her-taraf olması ve bu kar-ı düşvarm kema fi'l-ewel rabıta-i intizam bulması 
hususunu istişare ve herkes bir tarilo ira'e eylerlikden sonra, ittifak-ı aray-ı a'yan-ı 
devlet ve ictima'-ı erkan-ı Saltanat birle cenab-ı revnak-efzıly-ı mesned-i Sactaret-i 
kübra [ve) Vezir-i a'zam hazretlerinin Ordu-yi hümayün~ı Şahane'ye Serdar-ı ekrem 
nasb ve bi'l-yümni ve'l-ikbal teşrillerin istısvab eylediklerini Rikab-ı kamer-tab-ı 

Mülükılne'ye29 'arz olundukda, (llb] Padişcih-ı 'alem-penılh eyyede1u.Llliihü Te'QUi 

ve eb1dihifl0 tarafından erbab-ı meşveretin iltimaslarına müsa'ade-i hümayün erzılni 
huyurul up, Sadna'zam hazretlerinin Serdar-ı ekrem nasb olunmasını münderic hatt-ı 
hümayün irsıll buyuruldu. 

29 Metinde bu kelimeden önce gelen "Mülükane (.;ts _,L.)" kelimesi ikinci defa yazıldığından üzeri 
siyah mürekkeple çizilmiştir. 

30 ·.U;i j J~ .ı.ııl ~.l!i =Allah (c. c.) onu (ve onun saltanatını) ebedi kılsın" anlamına gelen Arapça 
bir dua cümlesidir. 
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Süret-l hatt-ı hümiyün 

"Sizler ki, rical-i Devlet'im ve erkan-ı Saltanat'ımsınız. Selam-ı selamet-encam-ı 

Şahane'm ibla~ından sonra, ba-emr-i hün:ıayı1nun:ı vukü' bulan müşavere-i 'un:ıün:ıun 

neticesinde cün:ılenizin ittifalayla hala Vezir-i a'zam'ım ve Vekil-i _mutlak'ım. el-Hac 
Yüsuf Ziya Paşa ed.Cunellii:hü Te'dld icllilehfil 1'yı Serdar-ı ekrem nasb olunup, 'azimetini 
isbsvab eyledi~ Rikab-ı karo-yab-ı Şahane'me olan tellüsınızdan müsteban 
oln:ıağla, iltimasınız makbül-i tab'-ı keramet-meşhün-ı Şehriyarane'm olup, Vezir-i 
a'zam-ı müşarun ileyhi Ordu-yi hümayı1n-ı nusrat-makrünun:ıa Serdar-ı ekrem nasb 
ü ta'yüı buyurdum. Sen ki, Sadna'zam'ım ve Vekil-i mutlak'rm müşclrun ileyhsin. 
Göreyim seni! Uğür-ı hümayı1n-ı meyn:ıenet-makrünun:ıda sarf-ı nakdiyye-i gayret ü 
han:ıiyyet eyleyüp, ahz-i inti.kama bezl-i makderet ve ol kafir-i nühüset-şi'ara şemşir-i 

Cihangir'i icraya dikkat ve kanöen tedclrükat-ı seferiyyeni itınam birle 'azimete istfcal. 
ü rİıüsara'at eyleyesin. Cenab-ı hayru'n-nasırln tevfik ihsan eyleye, an:ıınıft ten:ın:ıe. 

işbu hatt-ı hün:ıayı1n-ı mülatefet-makrün meclis-i müşavereye vusül ve cümle 
huzürunda lora'at ve mefhüm u me'ali cümleye i'lam ü işa'at olunup ve Sadr-ı 

'au-cenabları dahi "Eti'ullö.he ve e'tiu'r-resüle ve ulf!2 'l-emri min-lcüm"33 mezayay-ı 
keramet-ihtivası sem'an ve ta'aten [12a] kelcln:ıını güyan ve nitak-ı han:ıiyyet-i IDiyan-ı 
gayretlerine şedd ve veeh-i teveccühlerine huzür-ı rabatı sedd edüp. tedclrükat-ı 
seferiyyeye mübaşeret buyurdular. 

Hareket-i Sadr-ı 'ili ve Ordu-yi hüm.ayün b.e-sahray-ı Haydar-paşa 

Cenab-ı.Serdar-ı 'ali-n:ıikdar bi'l-yünıni ve'l-ikbal hareket huyuracakları esnası[nda), 
huzür-ı fa'izu'n-nür-ı hazret-ı Şehrtyar-ı bülend-iktidara varup eda'-i damen-büsiden 
sonra, cenab-ı Şehinşah-ı kan:ı-kclr. Serdar-ı ekrem-i nusrat-medarlarına enva'-ı 
nevaziş ü ilcram ve taltif ü ihtlram ve mezid-i 'inayet-i Mülükane'lerinden serasere 
kablu sen:ın:ıür-ı mücibü's-sürür ve murassa' şemşir-1 'adüw-tedmir ve mücevher 
sorguc ihsaruyla tekıim ve feth u teshir-ı bilad-ı merkÜ.rnları 'uhde-i Hıdivane'lerine 
ihale vü tefviz ve rütbe-1 vala-yı Vezaret ile bekam olan Vezir-i muhteşem 'Abdullah 
Paşa:l4 hazretlerini taraf-ı hüme,yünlarına da'vet ve Rikab-ı kamer-tab-ı Millükane 
Ka'im-makaınlığı sadrına iclas buyurdular. Ve a'lemü'l-'ulema'i'l-müteba.hhiıin ve 
kıdvetü'l-'ulema'i'l-müdeklakin, 'un:ıdetü'l-'ulema'i'l-mu?akkıkin es-Seyyid Mehmed 
Efendi hazretlerini Ordu Karlısı ve a'zam-i rical-i Devlet-i 'aliyye'den Çelebi Efendi 
hazretlerini Ordu Defterdarlığı Rütbesi'yle kadr ü menziletlertn terfi' ve Rütbe-i Riyaseti 

31 ·~:>i.:H Jt;.; .ııı rüi =Allah (c.c.) onun kudret ve kuwetini dalın kılsın" anlamına gelen Arapça 
bir dua cümles!dir. 

32 Metinde bu kelime, "ulü ~,ı)" şekline kaydedilmiştir. 
33 -~ ;'iı .)) j J_,.!.jliiAi j· .ııı IAi =(Ey iman edenler!) AIJah'a itaat edin. Peygamber'e ve 

siZden olan idarecilere de itaat edin" anlamına gelen bu cümle Kur'ıüı, Nisa. TV/59. ayetln 
orta losmından alınmıştır. 

34 Müeı1ıfiın1z Sadaret I<a.ymakaınlı~ ile alaktıl.ı bUglyi kanştımuş gözO.kmektedir. Zira Mıs~ 
seferinin başında Sadiret Kaymaka.mlı~'na "Abdullah Paşa değil, Selanik Mutasamfı Vezir 
Ebübeklr Paşa tayin edilmiştır (16 Za 1213/21 Nisan ı 799). Fakat daha sonra lO B 1214 (8 
Aralık ı 799) tarihinde Ebubekir Paşa bu makamdan azledilmlş ve Cm er Paşa-zade Abdullah 
Bey V ezaret Rütbesi'yle Sadaret Kaymakamı olmuştur (bk. Sarıkaya. Ahmed Vasif EfendL .. , 
s.354-355;406-40n. 
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( ... ) Efendi35 cenablanna tevcilı ve muşanın ileyhlm hazenitma iksay-ı sem.mıir birle 
mılftelur u mübıihi buyurdular. Malı-ı[ ... ) gılnü36 Serdar-ı ekrem-i .kaın-kar, vüzeni'-i 
'i.zam ve vükelay-ı kirarn ve 'ul.ema'-i vacibıl'l-ihtı.ram bi'l-cümle ma'n:ün u mutantan 
alay-ı [12b] <alay> 'uzma ile Haydar-paşa salırasına nasb-ı hıyam u kıyam buyuruldu. 

Tekmil-i bekayay-ı mı1hlmmat-ı sefertyye içıln malıal-i merkÜrnda on gün 
mikdan37 meks ı1 aram ve levazı.m-ı umılr-ı seferiyyeyi itmamdan sonra, Daru's
saltanati'l-'aliyye'ye 'avdet edecek 'ulema'-i kirarn ve vükelay-ı 'i.zfun hazeratıyla 

tevdi' buyurduklanndan sonra, bi'l-'fzzi ve'l-ihtişam etraf-ı ralıda saif-beste-i selam 
olan ta'ife-i yeniçeriyan ve cebeciyan ve sa'ir temaşa'yana rifat-babş-i selam olarak 
mahall-i mezkürdan 'azimet ve tayy-i merabil eyleyerek, İznilonid'e saye-endaz-ı iclcll 
ve andan Sahanca'ya saye-babş-ı vusıll ve nihayet salabet ile gü.zar ve nasb olunan 
Otak-ı Asafane'leıinde ~ar buyurdular. Ve andan Sögütlü'ye ve andan Ak-şehir'e 
ve andan Konya'ya nasb-ı hıyam u kıyam ve ru'yet-1 ba'zı umılr-ı seferiyye içıln on 
gıln ml.kdan:ıa meks ü aram ve andan Kara-punar'a ve andan merhale-1 Erekli'ye 
ve andan Adana'ya dubül ve andan Beylen nam menzile nü.zül. ve andan Antakıyye 
ve andan Halebü'ş-şehba'ya saye-babş-ı vusıll ve mukaddem[a) Vclli-yi vclla-şan-ı 
Haleb Vezir-i mükerrem İbrahim Paşa hazretleri a'yan-ı vilayetiyle cenab-ı bazret-i 
Serdar-ı ekrem'i "Şüfün" nam mahalde istikba.J eylemekle, taraf-ı Sadr-ı 'clli'den Vezir-1 
mılşarun ileyh bazretlerine ve vılcılh-i beldenin her birisine semmılr kürkler ve bil'a-ı 
fahireler ilisan ve Ordu-yi bümayıln ile ma'an derün-ı Haleb'e ma'nün alay ile teşrifve 
çend-rılz mikdan meks ıl i.kametden sonra, [13a) 'ale't-tertıö 'umümen ocaklar hil'ati 
ve bi'l-cılınl:e erkan-ı Saltanat ve a'yan-ı devlet kemal-i fer ü başınet ile mılhtezz-i 

nesim-i 'aziİnet ederek, belde-i mezküreden saye-endaz-ı icla.J ü aram ve Hama'da beş 
yevm ikamet39 ve andan Meğara'ya hareket ve andan tayy-i mera.hil ve kat'-ı menclzil 
eyleyerek, Şam-ı cennet-meşamma ~asb-ı tüğ u otfık ve Gök-meydan'da ve bağçeler 

derılnunda tevaklruf u oturak olundu. 

Katl-i Ebü Hamza 

Bir müddetden berıl ita'at-ı Padişıihi'den burılc ve Zirve-i bağy u tuğyana 'urılc 
eden eşedd-i ehl-i ftten ü fesad Ebıl Hamza-i mel'anet-vedad yevmen-fe-yevmen sıl'-i 

35 Bu losım metne sonradan ekleme yapılınası planlanarak açık bırakılmış: fakat 
doldurula.mamıştır. Dl~er kaynakların verdikleri bilgiye göre ordunun harekete geçmesinden 
kısa bir zaman önce (8 Za 1213/13 Nisan 1799) yapılan uınfımi tevcihatta Ordu Rlyaseti 
vazifesine Rasih Mustafa Efendi get:ırllmlştir. R.lkab Riyaseti ise, Ahmed Atıf Efendi'ye tevdi 
edilmiştir (bk. Nüri, Tdrih. Süleymaniye Kütüphanesi, Aşlr Efendi, nr. 239, vr. 485b; Sarıkaya, 
Ahmed VdsifEjendi. .. , s. 349; İızet Hasan Efendi, Ziydndme, s . 113; Cevdet. T&Jh, VII, 35). 

36 Metinde ay ve gün losmı boş bırakılmış tır. Tarihçi Vasıf ve Ziyandme'nln müelllfi İızet Hasan 
Efendi'nin verdikleri bilgiye göre Sadrazam Yüsuf Ziya Paşa 15 Z 1213 (20 Mayıs 1799) 
tarı.hlnde Üsküdar'a geçmiştir (Sarıkaya, Ahmed V ds if Efendi. .. , s. 355; İzzet Hasan Efendi, 
Ziydnlime, s. 115). 

37 İzzet Hasan Efendi, ordunun on 1k1 gün kadar Haydarpaşa'da ikamet ettiğini ve 27 Z 1213 
(1 Haziran 1799) tarı.hlnde Mısır'a doWtı harekete geçti~ ifade etmektedir; bk. İzzet Hasan 
Efendi, Zi.yandme, s. 116. 

38 izzet Hasan Efendi, ordunun Konya'da beş gün kaldı~ belirtmektedir; bk. İzzet Hasan 
Efendi, Ziydnô.me, s. 129, 131. 

39 İzzet Hasan Efendi, ordunun Hama'da on Iki gün kadar ikamet ettlgl.ni kaydetmektedir; bk. 
İzzet Hasan Efendi, Ziyandme, s. 140. 
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ef ali müzdad ve vüla.t hazerab.na hun1c-ı ita'at ü in.layad ve bu ana kadar eha.l.i-i 
Şam'a eylediği zulm ü te'addisi ehclli-i beldenin ba.'is-i ı.Ztırab-ı hiillert olmağın. derhal 
hak-i pay-i keya-asar-ı hazret-i Şerdar-ı 'iili-tebara rü-mal ve merkiimun harekiit-ı 
nil-hemvaresini ·izhar ve 'azim-i tezallüm-i hal eylemeleri ile ba'is-i zuhür-ı g~b-ı 
hazret-i Sadr-ı 'iili olmakdan naşi, merkiim Ebü Hamza'yı hayme-gab-ı devletlerine 

da'vet ve vafir 'itab-ı hakimane ile hitabdan sonra. merkÜ.m derkaf olduğu etvar-ı 
na-sezasının zernan-ı kalilde şe'ametin görüp, mine'd-dünya ve'l-ahıre evkat-ı hayatı4~ 

zulm ü te'addiyle güziir ve 'akıbet 'alef-i şemşir-i ateş-bar oldu. 

Hareket-i Ordu-yi hümiiyün 

Ş~-ı şeıifde müd det-i ikamet elli beş güne41 biilig üresideve leviizım-ı mUhim.mat-ı 
seferiyye itmam ü tekinile peyveste olup, fun<!-ba'd mahallJi [13b] merkÜrndan savb-ı 

me'müra 'azimet laziDı.eden idüğine bina'en. Ordu-yi hümayün belde-i merkiimdan 
'azimet ve cünl;ıiş-i harekete kıyam olunup, meymenet-bahş-ı menazil ü ~erahil 

olarak Muzayrib nam mahalle vusül ve andan <e>Reınle nam menzile nüzül ve andan 
Yafa<'ya> Karası'na hareket ve Ordu-yi hümayün meks olundu. _Ye andan dahi 'azimet 
olunup, 'Ari~ Karası'na bir sa'at mesafede nasb-ı hıyam olundu. 

Nasb-ı Ser'asker Mustafa Paşa be-Kal'a-i 'Ariş 

Hala esir-i küffar olan 'Aliş Karası'nın bi-'inayetillah feth ü tesbirine sa'y ü ikdam 
oluiunak musammem olmağla, Otak-ı bazret-i Sadr-ı 'iili'de mün'akıd olan meclis-i 
müşaverenin · cümle hayr-hahan-ı devlet ve sadakat-karan-ı Saltanat ittifakıyla 
neticesinde Serdar-ı ekrem hazretleri ile Ordu-yi hümayün mahallinde ikameti 
müstasveb olup. el-haletü hiizihi teshir-i kal'a-i mezkür içün42 VÜZera'-1 'izamdan 
bir Vezir-i s;!hib-tedbir Ser'asker nasb buyurolmak lAz:ime-i vakt ü halden idüğine 
bina'en, cenab-ı Sadr-ı 'iili'nin hem-'inan-ı müriifekatlan olan Vezir-i şeca'at-şi'ar 
Degirmenci Mustafa Paşa hazretlerinin Ser'asker nasb huyurulması dahi müstasveb 
ü asveb-olmakdan naşi, fi-nefsi'l-emr müşiirun ileyh hazretlerinin idare-i emr-i hatir-i 
Sipeh-salclri'de milmet ü kudreti mertebe-i yakine mevsül ve hıdemat-ı Devlet-i 
'aliyye'de 'ala-ma-yenbagi bezl-i makdür ideceği melhüz-ı hazret-i [14a] Sadr-ı 'iili ve 
me'mül-i cenab-ı Sadaret-peniihi olmağın, Ser'askerlik Rütbesi'yle tekrim ve zirnam-ı 

umür-ı 'askeri kabza-i himmetine teslim ve teşrifat-ı hümayün olan sevb-i semmür-ı 
fayizu's-sürür ilbasıyla tefhim ve beş bin mikdan 'asakir-i nusrat-karin ma'iyyetine 
ta'yin bu~du. Müşiirun ileyh hazretleri rüz u şeb h<!b u rabatı haram ve Ordu
yi hümayün'da beş gün meks ü aram ve leviizım-ı seferiyyeyi itmiim eylediklertnden 
sonra, andan 'azimet ve kal'a-i 'Ariş'e nısf sa'at mesafede ikamet ve ceng ü harbe hAzır 
u arnade oldular. 

40 Bu kelimeden sonra gelen "ile ki (.S ~1)" kelimelerinin üzeri siyah mürekkeple çizil.miştir. 
41 İzzet Hasan Efendi, ordunun Şam'da kırk sekiz gün boyunca kaldıgını (27 Ra- 16 Ca 1214 1 

29Ağustos - 16 Ekim 1799) ifade etmektedir; bk. İzzetHasan Efendi, Ziyanfune, s. 141, 154. 
42 Bu kelimeden sonra gelen "hem-'inan-ı münifekatlan olan (.J':IJI \SPIJ" .Jl:......>)" kelimelerinin 

üzeri siyah mürekkeple çizilmiştir. 
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Şürü'-ı muhiireb e-i zafer-nişan 

·Bu abbar-ı dehşet-asar, ma'lüm-ı küffar-ı hak-sar olmazdan akdem taraf-ı 

İslamiyan'dan llsan-ı hal ile ya'ni ~Ey k:üfrar! Bi-tevfikıllahi1-Meliki'l-Müte'al siziert 
camb-i türana irsal eyleyeceğiıniz ihbar olsun" deyü tekellüm makfun.ında elli 'aded 
top-ı dehşet.:.ruşan küffara şerare-feşan olup, gürüh gürüh mela'ini camb-i nirfuıa 
göndürdü. Mela.'in-i hasirin dahi kal'anın etrafuu toplar ile tesdid ve kendülere takviyet 
ü istihkam vermeleriyle, müşfuun ileyh Mustafa Paşa dahi ordusunun cevfuıib-i 
erba'asını top ve humparalar ile kemal üzere metanet verüp, ma'iyyetinde mevcüd olan 
guzat-ı şir-nihad ile küffann üzerlerine hücüm ve birkac sa'at mikdan ceng ü cidal 
ve harb ü kıta! olundukdan sonra, imdad-ı Hayru'n-nasııin ve teveccühat-ı Padişah-ı 
[14b] rüy-i zemin ile mela~ kati vafiri helak ve şemşir-i ab-dar-ı guzatdan reh
bürde-i bi'se'l-karar ve bi-hadd ü şümfu"ı cerihan fütade-i hufra-i bevvar olmalarıyla, 
lillahi1-hamdü ve'l-minne 'asker-i İslam mansüran ve muzafferan gana'im-1 mevfüre 
ile mukaddem olduklan mahalle 'avdet ve küffar-ı hak-sar dahi münhezimen ve 
me'yüsen kal'aya fuar eylediler. 

Düşmen-i din-i mübin cümle birbirleriyle ittihad ve ertesi yevm ka.l'adan hurüc 
eylediklertnde, cünüd-i muvahhidin üzerlerine hücüm u iktiham ve mukabele vü 

müdafa'alarırıa gayürane hareket ve kemal-i hahiş ü rağbet ile sine-i pür-kine-1 
a'daya havale-i esinne-i kalır u mezellet etmekde bezl-i makdür ve sa'y-1 bi-kusür 
ve mütevekki.len 'alallahi Te'a.Ia müfadına itt:ıkalen on bin tüfeng ve iki yüz pare top 
endilite olundukda, lillahi1-hamdü ve'l-minne kati vafir mela'in husran-encam-ı 
tenkil ü i'dam olunduğundan ma'-ada, bakıyyetü's-süyüf olanlan dahi yine kal'aya 
fuar eylediklertnde, 'asker-i İslam dahi cevfuıibini ihsar ve bu minval üzere on sa'at 
im.r3.r olundukda, canib-i İslclıniyan'dan yek-pare "Allah! Allah!" ile toplara ateş 
verildikde, saday-ı top u .tüfeng ve na'ra-i gülhang asumana erüp, kü.ffar başına cihan 
teng oldu. 'Asakir-1 İslam kal'a üzerine hücüm u iktiham. eylediklerinde, düşmen-i din 

hücüm-ı mücAhidine t.ab-aver olmayup, cibiliyyetleri olan hileye derkar ve: '"Asakir-i 
İslam'a kalınasun" deyü zir-i zemin-i kal'ada külliyyetlü barut-ı siyah pinhan. [15a] 

kendüleri dahi Kahire-i Mısır'a doğru bad-ban-güşay-ı idbar ü husran oldular. 

Çünki Ser'asker-i zafer-simat na'il-i fütühat oldular. Beş yüz mikdaı-ı 'asakir-i 
mansüre deıilıı-ı kal'aya muhaf:ız ta'yin ve zat-ı nusrat-ayatlan 'avn-i Hudavendigar 
ile mansOran ve muzafferan Ordu-yi hümayün'a<ya> teşrif huyuracakları güş-zed-i 
hazret-i Sadr-ı 'ali oldukda. mahsüsan alay tertıö ve ber-İnu't.ad u kadim kapu halkını 
ve Dergah.-ı mu'alla yeniçerilerini istikbale irsal buyurdular. Müşarun Ueyh hazretleri 
dahi Ordu-yi hü.ınayün'a ma'nün. alay ile duhül ve Otak-ı hazret-i Asafi'ye şeref
vusül ve damen-büs-i meymenet-me'nüslanyla müstes'ad oldukda, taraf-ı Serdar-ı 
ekrem.i'den d~ş-i gayret-püş-i müşarun ileyhe semmür-i mürisü's-sürür ilbasıyla 
ikram ve seı::-i hamiyyet-iüsterlerine sorguc-ı murassa' vaz'ıyla tetnüm-i merasim 
ü ilitirarn ve beyne'I-akran müftehır u ser-efraz buyurdular. Feth olunan kal'a-i 
mezkürun muhafazası ve münbedim olan mahallerio ta'mir ü termimi içün 'azilnetini 
ferman buyumıalanyla, müşarun ileyh dahi ol yevm Ordu-yi hüınayün'da meks ü 
aram ve ertesi yevm ba-emr-i 'ali ma'iyyetine me'mür olan 'asakir-i İslam ile 'Ariş 
Karası'na vardılar. 
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Zuhiir-ı ihrik-ı 'azim ve şehiidet-i Ser'asker Mustafa Paşa 

Ser'asker-i zafer-güster hazretleri emr-i muha.fazaya loyam ve bezl-i tab ü tüvan 
ve ol eyyam-ı şehadet-encamda gaziyan-ı magfiret-encam kal'a-i mezkürun derün-ı 
sürunda geşt ü güzar eyler iken, Amavud kabilesinden iki şahıs k:üffann b~t-ı 

siyah pinhan eyledikleri mahalde ba'zı eşya üzerine birbirleriyle muharebeye agaz 
eylediklertnde, bi-hikmetillahi Te'ala ateş-i [15b) tüfeng zir-i hak-i zelninde meknün 
olan barut-ı siya.ha sirayet eylemeğin. cüyüş-i müslimin içine b ir mertebe dağdağa-i 

'uzma tan ve ateş-i 'azim m11stevli oldu ki, heme-an şiddet-i darb-ı nardan zemin ü 
zeman harekete geldi. Ol rüz-i dehşet-endüzda bi't-takdir-i cenab-ı Rabbü'l-Kadir ve 
ba-fehvay-ı hakikat-ihtivay-ı "Küllıl nejsin zii.'ikatıl'l-meut"43 Mustafa Paşa hazretleri, 
bir uı.ikdar cüyüş-i müslimin ile ser-menzil-i şehadete vasıl oldular. rahmetüllii.hi Te'ii.lii. 

'aleyfıim ecma'ift44. Bu alıvali-i dehşet-asar 'Ve ahban-i mü.ıis-i melaı vasıl-ı Ordu-yi 
hümayün ve mesmü'-ı hazret-i Serdar-ı gayret-medar oldı.'ıkda. 'amme-i mü'minine 
keder hasıl oldu. · 

Meşveret-i erkin-ı Saltanat 

Bi-takdirillahi Te'a.Ia etraf-ı memalik-i İslamtyye'de istila'-i a'da'-i din teferruka
bahş-ı sabr u karar-ı müsli.min olup. bi-'inayetillahi Te'aıa ittifak-ı aray-ı erkan-ı 
devlet ve a'yan-ı Saltarıat birle Ordu-yi hümayün-ı zafer-makrünun 'a.zimetin tasvib ü 
tasinim buyurdular. 

Ameden-i Elçi-i Françe be-taleb-i sulh u salih 

Ordu-yi hümayün'un 'a.zimetinin musammem olduğu düşmen-i dinin ma'lümlan 
oldukda, sulh u salalı ntyazıru mübeyyin göndürdükleri elçileri 'ubüdiyyet-namelerini 
teslim ve re'islerinin recaiarını bu güne takrir eylediler ki: "Bu ana kadar tarafeyrıden 
vu.kü'-yii.fte olan 'adavet ü muharebab. hanrdan ihrac ve bundan böyle 'akd-i 
musalahaya mübcişeret eyleyelim. [ ... ] günü45 Mısr-ı Kahire'ye rusf sa'at mesafeye teşrif 
buyurun. Bizler mecmu' 'asakirimiz ile belde-i [16a] merkiundan hurüc ve mift:ıUı-ı 
beldeyi ba'de't-tesliın vatanıanmıza doğru rü-be-rıUı oluruz" deyü hile-cimiz keliı:natlar 

~ .. .. ... '" " . ".. .. ... '" 
43 : <J .;..:.l! ~~~ ..,.t; JS" = Her can ölümü tadacakt.ır" anlamına gelen cümle, "f. .:;.o ;.:.ı ı 4.i;l~ c.r;Z JS" 

<J#.ji SI!= Her can ölümü tadacakt.ır. Sonunda bize döndürüleceks1nlz (Kur'an, Ankebüt. 
XXIX/57) ayetlnl.n baş tarafından iktibasla kaydedilmiştir. 

44 ·~j ~ Jt;.; .ııı .:....;.j = Allah'ın (c.c.) rahmet ve mağftretl (şebitlerden) hepsinin üzerine 
olsun" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesid.ir. 

45 Müelllf Fransızlar'ın silahiannı ve Kahtre'yi teslim etmeyi taahhüt ettikleri tarih kısmını boş 
bırakmıştır. Tarihçi Vasıfm kaydettığl.ne göre, Fransız Generali Kleber ile 28 Ş 1214 (25 Ocak 
1800) tarıhinde yapılan anlaşmanın beşinci maddesine göre, Fransız kuvvetleri anlaşmanın 
tasdikinden mümkünse kırk, mümkün olmazsa kırk beş gWı içerisinde Kahire'y1 teslim 
etmeyi tabhüt etmıştır. Bu karar ÜZerine anlaşmadan lmz.alanmasından sonra Osmanlı 
ordusu 17 L 1214'de (14 Mart 1800) Ariş'ten harekete ederek 24 L 1214 (21 Mart 1800) 
tarıhinde Kahire yalanlanna gelmiştır ki. bu da anlaşmanın ımzaıanmasmdan kırk sekiz 
gün sonra ordunun harekete geçtiğini ve elli beş gün sonra da Kahire yakınlanna geld.lltJ.ni 
göstermektedir (Sankaya, Ahmed VdsifEfendi..., s. 425-431, 435). Müelllfin Fransız Elçisi'nin 
ifadesinden hareketle Işaret etmek istedi gl: fakat gününü net olarak bellrtemed.lgı bu tarihin, 
anlaşmanın beşinci maddesinde yer alan kararı ifade ediyor olması kuvvetle muhtemeldir. 
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takıiıinden sonra, erkan-ı devlete kan~i.'at-ı külli hasıl olup, düşmen-idinin hileye sal.l.k 
olacakların melhüz-ı havass u 'avam olmama~a. rical-i devletden ba'zılan ma-beyne 
tevassut ve Serdar-ı elcrem hazretlerini husüs:ı mezkürda nza-dade eylemeleriyle. 
elçi-i mesfQ.r 'avdet ve çelsarianna tefhlm-i hal ve 'asak:ir-1 menhüselerine ve alat-ı 
harb ü darblanna takviyet ü ist:ihkam verdiler. 

'Azimet-i Ordu-yi hümaydn 

Ordu-yi hümayün'da mevcüd olan top ve humpara ve cebehane ve mühimmat-ı 
sii'ire Yafa Karası'na nakl ü irsal olunup. Ordu-yi hümayün Kal'a-i 'Ariş cambinden 
·~et ve hile-i küflardarı kesb-i emrıiyyet birle Kahire-i Mısır'ın rusf sa.' at mesafesinde 

ikamet olundu. 

VukÜ'-ı hile-i kü.ffaz ve 'avde t-i Ordu-yi hümayün 

Bi-hikmetillahi Te'ala 'asker-i İslam küffar-ı hak-sarm hileye derkar olacaklanndan 
haber-dar olamayup. mela'in-i hasirin kal'adan hı..ırf.tc ve 'asker-i İslam'a karıö 

olduklarında. 'an-asi mecbül oldti.kıan tabrat ve mefsedet-1 tinetlert muktezası[nca) 
hile vü hud'aların izhar bir le ilerüde mevcüd olan 'asakir-i İslam üzerirle hücüm ve on 
binden mütecaviz tüfeng ve alat-ı harb ü cenglerirle yek-fetilden ateş eylediklerinde, 
derhal Kethuday-ı hazret-i Sadr-ı 'ali a'zam-ı ricai-i Devlet-i 'aliyye'den ceHidetlü 

'Osman Efendi' beş bin mikdan yeniçeriyan-ı dilaveran ile [16b) düşmen-i din-i mübin 
üzerine hücüm ve ceng ü cidal ve harb ü kıta.I eyleyerek, Ordu-yi hümayün'dan teb'id 
eylediklerinde, cümle rical ü kibar. husüsan Serdar-ı ·aıı-tebar. girift.ar-ı ateş-i alam ü 
ekdar olup. lihyelertne eşk revan ü seyeliina başlayarak, [mısra'): · 

Olacak oldu heman, ç.are ne şimdiden sonra46 

Ordu-yi hüıiıayün ile ma'an Yafa Kal'ası'na doğru 'azimet ve Kethuday-ı müma 
lleyh dahi me'mür-ı ma'iyyetleri bulunan 'asakir-i İslam ile külfar-ı hak-sar üzerine 
hücüm ve ceng ü harb eylererek, derün-ı Mısr-ı Kahire'ye duhül ve bir tarafın zabt 
ve altmış gün mikdan mukatele ve bi-nihaye muharebeden sonra, yine Ordu-yi 
hümayün'a doğru 'azimet ü 'avdet eylediler. 

İrsiil-i telhis-i Sadr-ı 'iili ve vürüd-ı hatt-ı hümiyün-ı şevket-makriiıı 

Serdar-ı elcrem-i kaviyyü1-iktidar hazretleri derün-ı Yafa'ya duhül ve b ir mikdar 
'asker-i İslam dahi esna'-i ralıda helılk ü maktül ve bi-takdirillahi Te'ala galebe-i 
düşmen-i dinden n8.şi, Ordu-yi hümayün'un Yafa Kal' ası'na vusül u duhülünü Rikab-ı 

ka.-yab-ı Mülükane'ye 'arz u telhis c:ııunma~a. manzür-ı hazret-i Şehinşah-ı şevket
penah oldukda, enva.'-ı nevaziş ü tesliyeti mütezammın hatt-ı hümayün-ı şevket
makrün irsal buyurdular. 

46 Bu mısra'nın yer aldıgt şlirtn tamamı Için bk. Nedim, Nedim Dwdn.ı. s. 36-38. 
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Süret-i hatt-ı hümiiyün . 

"Sen ki, Vezir-i a'zam'ım ve Serdar-ı ekrem'im el-Hac Yusuf Ziya Paşa' sm. Taraf-ı 
Şalıclııe'me takdim eylecüğin telhisınız vasıl ve mezayclşına ıttıla'-ı Şehriyarane'm 

hasıl oldu. Öteden berü ('ahcü] bozmak-bozulmak [17a] olagelmiştir. Andan bir dürlu 
mükedder ü müte'ellim olmanı:ıa nza'-i Padişahane'm yokdur. Ber-kadem-i akdem 
Ordu-yi hılmayün'umageregı gibi takviyet ü istihkam ve ' asakir-i derya-huruş ile a'day-ı 
bed-li'am üzerine bi-'avnihi Sübhanehü ve Te'a.Ia ve mutevekkilen 'alellahi1-Melik1'1-
A'la hücılm u iktiham ve feth u teshlr-i iklim-i K.ahire-i Mısır'a kemal mertebe sa'y ü 
ikdam eyleyesın. Ve sizler ki, vüzera'-i 'izamlanm ve IDir-i miran-ı kiramlanm ve Ordu
yi hümayün'umda mevcüd sadakat-karan-ı Devlet' im ve erkan-ı Saltanat'ımsınız. Ha.Ia 
Vezir-i a'zam-ı sütüde-siret ve Serdar-ı ekrem-i me'a.Ii-mankıbet, nazım-ı menaznnü'l
ılmem, mükemmil-i namüs-ı Saltanatü'l-'uzma ve mürettib-i meratib-1 Hılafetü'l
kübra, Vekil-i mutlak-ı kaviyyü'l-himem eİ-Hac Yusuf .ziya. Paşa edôm.elllihü. Te'dla 

icldlehü ve zô..'afe bi't-te'yidi iktidarehü ve ilcbalehft11 ma'tyyetine müceddeden ta'y'in 

olurımuşsunuz. Egerçi bu sene dahi iklim-i Mısır kabza-i a'dadan istirdad olunınaz 
ise. seyf-i Şahane'ın kınına girmeyecegı cümlenizin ma'lt1mlan oldukda. küffar-ı 
düzah-karardan ahz-i intikama ba-'inayet-i Pervercügart bezl-i nakdiyye-i iktid~ ve 
sa'y ü gayret-i bi-şümar eyleyesiniz. Genab-ı Hayru'n-nasırin nusratlar ll?-san eyleye, 
amin!~ temme. 

işbu hatt-ı hümayün-ı mwatefet-makrün şeref-balış-ı vusw oldukda ve Otak-ı 
hazret-i Asafi'de kı.ra.'at olundukda, cümle rical ü kibar ve 'asak:ir-i nusrat-medar 
sem'an ve ta'aten kelanmu güyan eylediler. 

İsti'ciil-i mühimmat-ı sefe riyye 

Ordu-yi hılmayün'un Yafa Kal'ası'na ·avdetinde esna'-1 ralıda [17b] mühimmat-ı 

vefire telef olunma!tın. şeref-sudür eden hatt-ı hümayün mücebince el-ha.I.etü hazihi 
düşmen-i din üzerine 'azimet lazime-i vakt ü ha.I.den idügine mebni, mılhimmatın 
isti'cali babında ha.I.a rikıib-ı .hümayün Kii'im-makiimı Paşa hazretlerine t:a.hıinit-ı 
Sadr-ı 'ali irsa.I. buyurold u. 

Ameden-i Donanma-yi hümiyiin 

Mılhimmatın isti'caJ.ini havi irsa.I. lolınan t.a.hrirat-ı Sadr-ı 'a.I..i mücebince Asitane-i 
'aliyye'den iki yüz pare tekne zuhılru ve Kapudan-ı derya, damad-ı Şehriyarı Hüseyin 
Paşa bazretlerinin İskenderiyye taraflarına vuswü haberi Ordu-yi hü.mayün'a vasıl 
oldukda, Serdar-ı ekrem-i karn-kar hazretleri müşarun ileyhin Ordu-yi hü.mayün'a 
davetlerini müş'ir emir-name-i 'aliyye irsa.I. buyurdular. Lede'l-vusw müşarun ileyb 
dahi olduğu mahalden hareket ve derılrı-ı Yafa'ya duhw ve Otak-ı hazret-i Asafi'ye 
vusw ve damen-büs-i devletleriyle müşerref oldukdan sonra, vii.zera'-i 'iZamdaı: 

Mehmed Paşa'yı müşarun ileyhin ma'iyyetine ta'yin ve 'umümen Donanma-yi hümayür 

47 -~~! j ~.JI.i.:i! ~~~ ~u j ~~! Jı..o; ..ol f l;)i = Allah (c.c.) onun gücünü daim lolsın ve onw 
Iktidarını ve ikbillin.i kuvvetlendlrmek suretiyle çoğaltsın" anlamına gelen Arapça bir du: 
cümlesidir. 
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ile 'azlınet ve bi-'avnihi Te'ala Dimyet [~.) = Dl.myit) ve İskenderiyye kal'alarının feth 
u tesbirine m e'mür buyurmalarıyla, müşarun Ueyh Hüseyin Paşa cantb-i babrdan 
ve Mehmed Paşa taraf-ı berrden İskenderiyye üzerine lenger-endaz ve muhasaraya 
derkar oldular. On gün mikdan ceng ü cidal olundukdan sonra, lillah.i'l-hamdü ve'l
minne feth u tesbir eylediler. Andan Dlmyet Karası üzerine varup, dört yevm mikdan 
muharebe olundukda, derünunda mevcüd olan küffar-ı hak-sar mukiivemetden 
me'yüs olup, [lSa) fuar ve 'avn-i 'inayet-1 Melik-1 'Allam ile kal'a-i mezkür müceddeden 
raci'-i hükm-i Sultan-ı enam oldu. 

irsilı-i telhis-i Sadr-ı ·aıı 

Bu hengam-ı nusrat-encamda Mısır seferinde derkar-ı maslahat-girdar, Serdar-ı 
şeca'at-medar hazretleri tarafından düşmen-i elin ile vukü' bulan muharebab havi ve 
Mısr-ı Kah.ire üzerine 'aziınet olunacagıru muhtevi bir kıt'a telhis irsal buyuruldu. 

'Azimet-i Ordu-yi hümiiyün 

Ordu-yi hü.mayün'da mevcüd vüzeray-ı •ıza.m ve Mir-i mirarı-ı kiram ve bi'l-cümle 
rical-i devlet ve sadakat-kararı-ı Saltanat, Otak-ı hazret-i Asafi'de. 'akd-i encüriıen-i 
meşveret olunup, bu sene-i mübarekede dahi iklim-i Kah.ire-i Mısır'ı kabza-t düşmen-i 
elinden istihrac olunmaz ise, nizclın-ı Devlet-i 'aliyye'ye muhill bir ma'na olacagı beclidar 
olmagıD, bu kar-ı d~şvarm kema fi'l-evvel rabıta-i nıza.m bulması husüsunu istlşare 
eylediklerinde, Ordu-yi hümayün'un 'aziınetln tasınim buyurdular. Vüzera'-1 'tzamdan 
[ .. . ] Paşa48 ma'iyyetlne beş bin mikdan 'asker ta'yin ve Filbis Karası fethine trsaı ve 
bir mikdar 'asker dahi Salihiyye Kal'ası üzerine göndürdüler. Ve Ordu-yi hümayün 
dahi Yafa Karası'ndan 'aziınet ve tayy-i merahil ve kat'-ı menazil eyleyerek, Mısr-ı 
Kiihire'nin üc merhale bu 'du olan menzilde l.kamet olundu. Kal'aların fethine me'mür 
huyurulan vüzera'-1 ·.ı.zam hazeratlan cünüd-i muvahhiclin ile Sal.l.h.1yye ve Filbis 
kal'alan üzerine varup, bi-payarı ceng ü cidal [18b) ve harb ü lataı eylediklerinden 
sonra, kal'a-i m ezbürlan feth u tesbir ve bin mikdan mela'in-i hasirini tu'me-i şemşir 
eylediler. 

Ba'de'l-feth Vezir-i müşarun ileyhima hazeratlan mansüran ve muzafferan Ordu-yi 
hümayün'a mülaki olduklarında, Serdar-ı ekrem hazretleri müşarun ileyhimayı da 'vet 
~e mezid-i tevkir ü iltlfab mütezammın semmür kürkler ilisarı ve zerrio sorgudar 
in'am buyurdular. 

İrsü-i telhis-ı Serdiir-ı ekrem 

Meşgül-i maslahat-dargır. Vezir-i huceste-tedbir-i Asaf-nazir el-Hac Yüsuf Ziya 
Paşa hazretleri tarafından Salihiyye ve Filbis ve İskendertyye ve Dl.myet kal'alarının 

48 Müelllftn Isimlerini tespit edemedJgi bu Paşa, Vezir Meh.med Paşa olup. Belhis ve Sallhiyye'nin 
fethine Serasker tayin edilmiş ve Mir-1 ı:nir3n'dan Tahir Paşa da Çarhacı nasb olunmuştur. 
Bu iki paşa ordunun önünden giderek önce Sallhiyye sonra da Belbis'i fethetmişlerdir 
{Sarıkaya. Ahmed VdsifEfendi.. .. s . 555-557). 
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feth u tesbiri tebşirini havi Rikab-ı kamer-tab-ı Mülükane'ye bir kıt'a telhis 'arz ı 
takdim buyuruldu. 

Vürüd-i şemşir ve semm.iir ve hatt-ı hümii.yün-ı mdcibü's-süriir 

Cenab-ı Padişah-ı 'alem-penah, Şehıiyar-ı ba-intibah eyyede11pl1Qlıü Te'dlii ve 

ebkahı.t9 tarafından Mısır seferinde Serdar-ı ekrem-i bülend-lkt:idar hazretlerir).e 
mezid-1 tevkir u iclal içün hassa kürklerinden serasere kablu semmür ve bir 'aded 
mücevher ü murassa· hançer ve bir kabza şemşir-i 'adüvv-tedmir ve enva'-ı nevaziş ·ü 

Utifatı mütezammın hatt-ı hümayün-ı şevket-maknin irsal buyuruldu. 

İnhizii.m-ı sefii.yin-i düşmen-i ~ 

Kapudan-ı Şehıiyarl, damad-ı mükerrem Hüseyin Paşa hazretleri Donanma-yi 

hümayün ile rüy-i deryada olan sefa'in-i küffar üzerine hücfun ve on sa'at mikdan 
ceng ü cidal oluhdukda, 'avn ü 'in~yet-i Hudav~nd-i la-yezcll ile' asakir-i İsi~ mazhar-ı 
zafer-i Perverdigar olup, taraf-ı küffardan on sefine [19a) esir ve üc sefine dahi harik 
bi'n-nar ve bakıyyetü's-süyüfu dahi iskeliyyeye fuar eylediklerinde, Kapudan-ı 
müşarun ileyh vuıru· bulan fütühatı canib-i Serdar-ı ekremi'ye 'arz u i'lam eylediler. 

Zuhiir-ı elçi-i düşmen-i din_ be-Ordu-yi hümii.yün 

Düşmen-i din tarafından sulh u salclh niyazuu bavi göndürdükleri elçi-i sefir, 
çehre-sayi-i lıazret-i Sadaret-masir oldukda. bundan akdem derkar olduklan hud'a 
vü hıyanetleri tab'-ı Devlet-i 'aliyye'den mensi olmayup. bu defa dahi niyaziarı hile vü 
hud'aya mebni olduğu melhüz-ı tab'-ı erkan-ı devlet olmağın ve öteden berü Francelü 
hiyel ü hıyanet ile mecbül ve sulh u salahda kazib olduklan mülabesi[yle), elçi-i 
mesfüra bu minval üzere cevab buyurdular ki: MKal'a-i Mısır'ı sizin teslim eylerneoiZe 
ihtiyacııDJZ olmayup. bi-'inayetillahi Te'ala cümleDizi tu'me-i tiğ-i ab-dar eyleyerek, 
saye-ı Şehinşahi'de yed-i menhüsunuzdan halas eylertz". Bu misillü hakimane 'itabdan 
sonra, elçi-i mesfürı me'yıisen 'avdet etdirdiler. Elçi-i mesfür dahi alıvali çasarlanna 
bildirüp, 'asakir-i İslam'ın, üzerlerine 'azimet eyleyeceğin tefi:üm eyledükde, edevat-ı 

cenglertne takviyete kıyam üzere oldular. 

'Azim.et-i Ordu-yi hümii.yün 

Serdar-ı ekrem hazretleri Ordu-yi hümayün olduğu mahalde mühimmatı harb 
ü darbı tertib ü itmam ve ictima'-ı 'amme-i 'asaklr-i İslam eylediklerinden sonra, 
[19b) tayy-i tümar-ı hatt-ı tirhal ile mahall-i merkürodan 'azimet ve müste'inen 
billahi Te'ala 'adü-yi din üzerine hareket ve 'asclkir-i deıya-hurüş ile Kahire-i Mısır'ın 
nısf sa'at ktırbü mahalde lenger-endaz-ı i.k.amet ve nasb-ı hıyam u kıyam olunup, 

Serdar-ı ekrem-i celilü'l-mikdar kemal-i 'izz-i vekar ile nasb olunan Otak-ı mu'alla
tak-ı Asarane'lerine nüzül huyurdukdan sonra, on bin mikdan dUaveran-ı guzatdan 

49 ·.~i j Jt.o.i .ııt ô.l!i =Allah (c. c.) onu (ve onun saltanatını) e be di kılsın" anlamına gelen Arapça 
bir dua cümlesldir. 
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Şam Kapusu muhafazasına ve muhasarasına ta'yin ve kusür 'asak:i.r-i nusrat-medar 
lle kal'a-i merkÜmenin cevamb-i erba'asıru muhasaraya bezl-i tab ü tüvan eylediler. 
Ertesi [yevm] ittifak-ı aray-ı havass u 'avam ile ceng ü harbe mübaşeret olunup, her 
biri ellişer valoyye gülle atar üç yüz pare top ve bi-nihaye humpara ve sa'ir alat-ı 
harb ü darbı hazır u arnade birle, ertesi yevm taraf-ı islfu:niyan'dan külliyyetlü top ve 
humparaya yek-fetilden ateş verildükde, şiddet-i darbından zemin ü zernan harekete 

- geldi. Gaziyan-ı dilaveran müste'inen billah ferdası yevm kati vafir endahte-i top u 
tüfeng birle iki binden mütecaviz kafui. belalı: eylediler. Bi-'avnillahi Te'ala bu sal-i 
nusrat-me'a!de her kangı kal'aya kemend-endaz-ı intikam oldular ise, zür-bazü
yi şeca.'atle kabza-i tasarrufa getürdikleri mela'in-i bed-ayinin kulüb-i ha'ifle)lerine 
vesile-i ru'b u hiras olup, kasd-i hücüm ile arnade olan (20al cün[ü)d-i muvahhidinin 
cünbiş ü celadetlerin gördükleriİıde, dil-i mer'üblarırıdan takat ü mukavemet meslüb 
olup, liva'-i ceng ü harb yerine ra'yet-i istiman va'z ve zemzeme-i Mel-Aman"ı camb-i 
asumana rer eylediler. Cenab-ı Serdar-ı ekreıni tarafından istimaniarına kat'a i'tibar 
olunmayup. ol rüz-i dehşet-endüzda beş yüz dane ateş yağdınldı. Ve niçe niçe küffarm 
rüh-ı mekrübları carub-i rürana göndürüldü. Kırk binden mütecaviz mela'in-i bed-ayin 
ordu üzerine hücüm da'iyyesiyle kal'adan hurüc eylediklerinde, Ordu-yi hümayürı 
cambinden üzerlerine 'asker ta'yin olunmak lii.zimeden olup. Arnavud 'asakirine teklif 
olundukda: ~·uıüfemizin bekayası camb-i miriden teslim olunmaz ise gidemeziz" deyü 
kat'i cevab ve buzür-ı Sadr-ı 'ali'ye varup gulüvv eylemeleriyle, Serdar~ı ekrem-i karn
kar bizzat kendüleri ceng ü harbe mübaderet[e) niyyet eyleyüp, Otak-ı 'ali'lerinden 
hurüc ve giiziyana kalb-i kuvvet ü tesliyet verdiler. 

Bundan akdem küffar-ı hak-sar 'asakir-i İslam'ı aldatup50, ba'dehü derkar 
oldukları hiyel ü şeytanetlerinden naşi. Serdar-ı ekrem-i karn-kar istimaniarına kat'a 
i'tibar buyu.r:mayup, mekr ü keyd-i a'dadan cünüd-i muvahhidini cenab-ı Kibriya'ya 
isti'aze ve .ba'de-ez-eda'-i hacet-i salat, Sipehsalar-ı dil-agah kalben ve kiiliben i'ma.I-i 
enamil-i efkar ve müteveccih-i cenab-ı Perverdigar olup. eşk-i çeşm-nisarlarıyla 

gülgün-siiz-ı (20bl seccade vü niyaz oldukdan sonra, dideleri gi.Iyan ve lihyelerine 
eşk revan ü seyelana başlayarak, esb-i naz-ı güster-endam ve pakize-hırama süvar ve 
derün-ı sadakat-meşhünlarda misal-i nür-ı satı' leme'an eden ihlas-ı diyanet-ihtisas 
muktezası[nca) şemşir-i 'adüvv-tedmlrin destine alup. diliran-ı guzatın kafalarında 
durup: "Sizleri görelim. Metanet ü eeladet eyleyelim. Vakit gayret ve zernan fursatdır. 
Dünyada ibraz-ı nam u şan ve gaza vü cihad ve 'ukbacta kesb-i derecat ü istis'ad 
edecek zernan-ı sa'y ü gayretdir" deyerek rü'esay-ı 'askere ve ahad-ı leşkere takviyet 
ü teşvika kıyam birle cevahir-i matbu'u'z-zevahir-i rüşd ü sedad ve 'ulüvv-i himmet-i 
Huda-dad'ı temam-ı mahallinde ibraza ibtidar ve Devlet-i 'aliyye-i da'imü's-satvetin 
kuvvet-i kiihire ve şevket-i bahires~ kema-hüve-hakkıhi i'lan ü izhar zımnında 
mahk~me-i kübrada isbat-ı vücüd-i dirayet-i zat ve ityan-ı şühüd-i kiyaset-simat ile 
'asa.kir-1 İslfun'a kavlen ve fi'len ba'is-i gayret ve malen ve bedenen mücib-i şeca'at 
olacak harekat-ı 'akılane ve tedabir-i 'al~m-pesend-i Asafane'ye muvaffak ve sine-i 
pür-sekinesin kat kat dürü'-ı hamiyyet ü gayret ile pür ü meınlü oldugu beyne'l
'asakir zahir ü muhakkak olduğund~. 'asakir-i İslam dahi kavüyyü'l-kalb oldular. 
Müdafa'a-i düşmen-i dinde pa-ber-cay-ı sehat ü temkin olan gaziyan-ı muvahhidin ve 

50 Metinde bu kelime Maldayup ı.., Y.I..UI)" şeklinde kaydedilmiştir. 
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dilaveran-ı mücahidin-i cüyüşan u hw11şan bir ugCırdan ~Allah! Allah!" niday-ı mehib
sadalanyla velvele-bahşay-ı [2Ia] zemin ü zernan olarak, na'ra-i can-güdaz-ı dar-gir 
ve zemzeme-i salat ü tekbir, gulgele-i gülbang-ı Muhammed'i ve ugür-ı din-i mübinde 
kesb-i şehadet ve gaza maksadı ile yek-fetilden üzerlerine on binden mütecaviz 
tüfeng-i ra'd-ıllıengin daneleri ateş-efşan ve fasıla verilmeyüp. nesa'im-i nusrat camb-i 
İslamiyan'da vezan oldugu "Nasrun min.allôhi vejethun kaıib-:; 1 güş-:1 hüş-i göziyan-ı 
meded-resan oldukda, cümle 'asa.kir-1 nusrat-nişan mütevekktlen 'alellıllıi'l-Meliki'l
Mennan ve müste'inen billahi1-'Azizi'r-Rahman "Neccôrı.a min.e'l-kavmi'z-zalimüı-:;~ 

iktibasını vird-i zeban ederek, Şam Kapusu'n hedm ve andan sell-i seyf ile a'da.'-i 
bed-fercam üze.rine 'azamet-1 tekbir. gı:iıbang-ı tehlil ile şirclııe vü merdane hücCırn 
u iktihamlannda, 'avn ü 'inayet-1 Melik-i 'Allam ile leşker-i a'da pa-mat ve sadme-i 

nika1et ü neka.I olup. sit u saday-ı ceng-averan ve hay [u) huy-ı erbab-ı tugyan ve 
avaze-i tabl-ı nefir ve şa'şa'-i şemşir [ü] tir, sa'ika-1 top u tüfeng-i ra'd-aheng ve na'ra-i 
ehl-i ceng bir mertebeye vardı ki. zemin ü zernan lerzan olup, [mısra']: 

Sanasm kopdu ol yerde layamet 

Ve1-hasıl bu ceng ü savaş iştidadmdan heft-asumanda dide-güşay-ı seyr ü temaşa 
olan mela'ike-i Ralıman ve ervah-ı şüheda'-1 ftham "Yensurkümıl'r-Rahm.an ve 'aleylcüm 
'avnü'r-Rahm.an-s:ı du'a.Iarma kıyam üzere olmalarıyla. bi-hamdillahi Te'a.Ia küffara bir 
mertebe kılıc çalındı ki, ila-yevmi'l-kıyam nakş-ı kitabe-i rüzgar oldu. On beş bin kadar 
[2lb] mela'in-1 düzah-karar tu'me-i şemşir-i ab-dar ve niçeleri mecrüh ve baki.yyetü's
süyüf olanlan dabl İngirüs Re'isl'nin reca vü iltica.Ianna bina'en. cümle-i top ve 
mühimmat ve eslihalann ahz birle Kapudan-ı deryel Hüseyin Paşa hazretlerine teslim 
ve sefayinlere nakl olunup, münbezimen ve me'yüsen diyar-ı nekbet-medarlanna dogru 
bad-ban-güşay-ı husran ü id bar oldular, "İilı. cehenneme ve bi'se'-masiJ-"54. 

Cenab-ı Serdar-ı ekrem-i celliü'l-mikdar fütühatın 'akı"binde seede-i teşekkCıre 
ibtidar ve enva'-ı hamd ü sena eylediler. Ma'lCırn-i 'cllemiyan ve müstagnün 'ani'l
beyandır ki. ol Vekil-i mutlak-ı 'a.Il-himem. veliyyü'n-rılam-ı ·aıem. ba'is-i asayiş-i 
ümem ve Sadr-ı sudür-ı ekrem hazretlerinin fi-sebiUllahi Te'clla hadi oldugu gaza vü 
cihcld ve ugür-ı hümayün-ı meymenet-makrün-ı hazret-i Tacdarfde ihlas-ı derün-ı 
sadakat-ihtisas ve harekat-ı sadıkane ve tedabir-i 'a.Iem-pesend-1 Asafane'siyle vücüda 
geları fütühat ü gazavatın misli mesbük degildir. [beyt]: 

51 ·~) Z.::,; ..ııı ~-~=Yardım Allah'tandır" anlamına gelen bu cümle, ".ııl ~_rı.; ~,kJ ..s.:,:::.ij 
.:,2~r _r..;j ~j i:!'j = Sevece~inlZ başka bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yalan bir fetih. 
Müm)nleri (bı.ı.Iılarla) müjdele" [Kur'an, Saff, LXI/13) ayetinin orta lasmından alınmışbr. 

52 ".Jdllôll ~~ ~ W, = ~!zi zaJiı;ı:ı;ler toJ?Iulu~1.an -~ (Allah'a ~hamdols~ı· anlamına 
gelen cUmle, • .:dllöll ~1 ~ ~ ..s.,!JI ~ h>Jı Jö ~~ ..fo .!1A.ô .;,-j ..:..;ı ..:.:.,;:.:.ı Gj.i = (Ey Nüh!) 
Sen, yanındakilerle birUkte gemiye yerleştl~de: 'Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a 
hamdolsıın' de" (Kur' an. Mü'mJnün, XXIII/28} ayetinin orta lasmındarı iktibasla kaydedilmiştir. 

53 ·~jll ~y. ~\&. j ~jll rs~ = Yardımcıruz Ralıman olsun. Rabman olan Allah'ın (c.c .) 
yardımı sizin üzerinize olsun" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesidir. 

54 ·~i A j ~ )! = (Onlar) ~he~ell!e (gldeı;eklerdir) ve o gidilecek yer ne de kötüdür!" 
anlamına gelen bu cümle, "_b4!1 ..;.:.; ~ ~JI;j = Onların varacağı yer cehennemdir. O 
g!dilecek yer ne de kötüdür!" (Kur' an. Tevbe, TX./73; Tahrim, LXVI/9) ayetlerinden mülhem 
olarak kaydedil.mJştir. · 
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'Arşa as şimdengerü tiğ-i Süreyya-cevher'i 

Bir gaza etdin ki, memnün eyledin Peygamber'i55 
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mazmünu Mema.J.ik-i mahrüse'de guş-zed-i müslimine şöyle Iliday-ı beşaret sada 

erişdi ki, (mısra']: 

'Aziz ola, 'azizen ümm-i <Ve> dünya'yı du'a aldı 

Bu ni' am-i celilenin teşekkürü zımnında cümle havass u 'avam ve nisvan ü sıbyan, 

ez-dil ü can du'ay-ı hazret-i Zıllullalü ve sena'-i cemib-ı Sadaret-peniilıi'ye muvazabet 

ü meşgül [oldular]. 

İksiiy-ı sem.miir be-erkin-ı devlet 

işbu fütü.hat-ı 'azim[e]den sonra, cümle rical-i Devlet-i 'aliyye [22a] ve erkan-ı 
Saltarıat-ı seniyye ve rü'esay-ı tavayif-i 'askeriyye Otak-ı hazret-i Asafi'ye varup 
"Mübarek bad-ı gaza" dediler. Serdar-ı ekrem-i karn-kar hazretleri dahi 'ala
meratibihim semmür kürkler ve hil'atler ik.sa ve sorgudar ve balışişler in'a.mıyla ikram 
buyurdı.ıklanndan sonra, her-mu'tad-ı kadim alay-ı 'uzma ve ihtişam-ı bi-hetma ile 
derün-ı kal'aya teşrifve ümerndan Murad Beg'in hanesinde meks ü aram ve karanın 

münhedim olan mahallerinin ta'mir ü termimini ferman buyurdular. 

İrsiil-i telhis-ı Serdiir-ı ekrem 

Bu hengam-ı nusrat-encamda ba-'avn ü 'inayet-i Melik-i 'Allam 'adü-yi din-i 
mübinden gereği gibi ahz ü inti.lcim ve belde-i Mısır feth u teshlr ve müyesser-i 
dest-i isıılın olduğu peyam-ı meserret-irtisa.mı.ru. havi tebşir-name-i Sadr-ı 'elli ile hala 
Kethuday-i bewabin-i hazret-i Sadaret-penalü sa'adetlü Sıbğatulla.h Efendi56, ba
'sür'at ü isti'ca.I Rikab-ı karn-yab-ı Mülükane'ye irsal buyuruJ;ınağın, mü.ma ileyh Der-i 
devlet-medar'a vasıl ve Kii'im-makam 'Abdullah Paşa·bundan akdem 'azi olmağın, ha.Ia 
Rikab-ı hümayün Kii'im-makam'ı Bekir Paşa hazretleriyle57 ve andan Daru's-sa'adeti'ş-

55 Müelllftn kaydettiği. bu beyit N efi'ye ait olup, Sultan II. Osman'a yazılmış methiyenin Iki farklı 
beyttinde yer alan nusralann bir araya getirtlmesi suretiyle kaydedilmiştir. Neri'ye ait bu 
kasidenin tamanu Için bk. Ömer Neri, NeftDivanı. haz. MetinAk.kuş, Ankara 1993, s. 90-94. 

56 Müellif burada verdiği. bllgide lslmleri kanştırmıştır. Zira Mısır'ın fethine dalr müjdeyi 
Sadrazam'ın değil, Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa'nın Kapı Kethudasi Selim Sabit 
Efendi İstanbul'a ulaştımuş (25 C 1216 1 2 Kasım 1801) ve huzura kabul edlldikten 
sonra k«ndisine çeşitli hediyeler verilmiştir (Sarıkaya, Ahmed VCJ.sif Efendi. .. , s. 598). 
Sıbgatullah Ağa ise Banapart'ın Mısır'dan kaçmasından sonra Kleher ile yapılan anlaşmanın 
tasclikmimesinl istanbul'a (Ramazan 1214 1 Ocak- Şubat 1800) götürmüştür (Sarıkaya. 
Ahmed VdsıfEferıdi..., s. 425: İzzet Hasan Efendi. Ziyönfım.e, s. 165). 

57 Daha önce geçen bir başlıkta da (Hareket-i Sadr-ı 'ili ve Ordu-yi hümiiyün be-salıray-ı 
Haydar-paşa) zlkrettiğimiz üzere müel.lifimiz buikizatm görevlerini birbirine kanştıniııştır. 
Zira Sadaret Kaymakamlı@.'na önce Ebübekir Paşa tayin edilmiş, daha sonra azledllerek 
yerine Abdullah Paşa getirllmiştir. Abdullah Paşa vefat edinceye kadar da (2 L 1216/ 5 
Şubat 1802) bu görevini devam ettirmiş. vefatından sonra yerine vezirllk payesiyle Divan-ı 
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şerife Ağası hazretleriyle görüşüp. takdim-i ma-vaka' eylediklerinden sonra, taraf-ı 
Şehriyari'den buzür-ı hümayün-ı Şahane'ye matlüb bu~ağın. teray-ı emr-i 
merasim-i zemin-büsi edasından sonra, vukü'-yafte olan fütühatı 'ala-ma-hüve'l-vaki' 
cenab-ı Şehriyar-ı gerdün-vekar hazretlerine tebşir ve tellüs-ı hazret-i Sadr-ı 'ali'yi 
takdim [22b] eyledikde,muhat-ı 'ilm-i 'alem-aray-ı Millükane buyrulmağın ve fevka'l
'gaye mahzüziyyet-i Şahane hasıl olmağın, müma _ileyh hakkında eltaf-ı Şehinşahl 
lem'a-ıiz olup, karlha-i sabiha-i hüm.ayündan Silahşörlük in'am- ve der-'akab ba- · 
paye-i Mir-ahürl-i safir-i Ser-bevvabm-i Dergah-ı 'ali'lik ihsan birle beyne'I-akran 
müftehır u mübahl buyuruldı. 

Tenbilı-i Donanma-yi hümayiin 

·Taraf-ı cenab-ı Şehriyari'den yedi gün donarıma olunmasına ferman sactır ve · 
Memalik-i mahrüse-i Padişahl'de 'azim donarımalar olundu. 

İrsil-i hatt-ı hümayfuı-ı şevket-makriin ve teşrifii.t-ı hümayiin 

zat-i kadim-i selatın-i 'Osmfu:ü ve tavr-ı müstedim-i übehhet-karin-i Sahib-kırfu:ü 
ÜZere fazl-i cenab-ı Melikü'l-Müte'al ile müceddeden Memalik-i 'inde'l-mesa.lik-1 
Padişahl'ye idhal kılınan Mısr-ı Kahi.re'nin tebıik ü tehniye-i fethi zımnında du'ay-ı 
hayr-ı icabet-makrün-ı hazret-i Şehriyari-i şefekat-nümünu havi bir lo.t'a hatt-ı 

hümayün-ı 'inayet-makrün-ı Taedan ile Serdar-ı elrrem hazretlerinin hem-'inan-ı 

mürafekatlan olan vüzeray-ı 'tza.m hazeratı ve sa'ir me'mür-ı ma'iyyetleri olan Ocak 
ağalan v~ bi'l-cümle erkan ve rtcal ve hacegan ve 'umümen rü'esa ve zabitan ve 
şeca'atleri' zahir olan efrad-ı 'asakir-i nusrat-akran mazhar-ı telettüfat-ı Şahane ve 
melhÜZ-ı 'ayn-i 'inayet-i Padişahane kılınmağla, 'avatıf-ı celile-i Şahane ve 'avılrif-i 
behiyye-i cemile-i Husrevane'den mücevher ve sim ü zer [23al çelengler ve semmürun 
ve hil'atler ile hala Rikab-ı hümayün'da mevcüd olan Sıbğatullah Efendi58, Ordu
yi nusrat-makrün'a vusül bulmakdan nılşi, Serdar-ı elcrem-i 'ali-mikdar hazretleri 
dahi cümleyi Otak-ı zer-nitak-ı Hidivane'lerine da'vet ve hatt-ı hümayün-ı mülatafet
makrün-ı Şehinşatü ve teşrifat-ı mevhebet-nümün-ı Cihan-penahl'yi hutuvat-ı iclal 
ü ta'zim ile istikbıll ü telsim buyurduklarından sonra, feth ve kıra'at birle fehvay-ı 
beşaret-ihti.vası herkese i'lan ü işa'at olunup, ba'dehü ibtida kendülere tahsis lo.lınan 
mücevher ve zenin sorgucu arayiş-i küşe-i destar ve semmür kürkü ziver-i düş-i 
iftihar ve mücevher zer-harıçeri ba'is-i mübahat edinüp, tahsil-i nisab u kam-rfu:ü 

eylediler. 

VÜZeray-ı 'tza.m ve erkan ve a'yan ve sa'irlerden her birilerine dahi 'ala-meratibihim 
şan ü menziletlerine göre semmür kürkler ve çelengler ihsaruyla düş u ru'üsların pür
zib üziver ve du'ay-ı Padişillii'yi cümleye ezber etdirdiler. 

hümayun Çavuşbaşısı Seyyid Mustafa Bey tayin edilmiştir (Sarıkaya, Ahmed VdsifEfendi..., 
s. 619. 624-625). 

58 Müellif buradaki ismi yanlış kaydetmiş gözükmektedir. Zira İstanbul'dan gönderilen 
hediyeleri Mirahur-ı Evvel Şemseddin Beyefendi orduya ulaştıımıştır (Sarıkaya, Ahmed Vô.sif 
Efendi. .. , s. 592; İzzet Hasan Efendi, Ziyiiniime, s. 229). 
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· Siiret-i hatt-ı h ümayiin 

"Sen ki, Vezir-1 a'zam'ım ve Serdar-ı ekrem'im, düsüir-i mükerrem ü mu'azzam 
Gazi el-Hac Yüsuf Ziya Paşa'sın. Ve siz ki. vüzeray-ı 'izclm ve Mlr-i ı:nircln-ı kirclm ve 
Dergah-ı mu'alla yeniçerilerisiniz. Ve siz ki, sipah ve silabdaran ve cebeci ve topcu 

ocaklan a~alan59 ve ocaklar kethudalan ve zabitan ve sa'ir din-i mübin u~a iş 
görmüş ve niçe niçe gaza vü cihadda bulunup, [23b) zahmet ü meşakkat çekmiş 

- emekdar ve ihtiyarlan ve 'umümen guzat-ı muvahhidinin sagir u kebirleri ki, sizsiniz. 
CümleDizi selam-ı selamet-encam-ı Mülükclne'm ile taltif eyledi~imizden sonra, bu 
evan-ı yümn-iştimalde bi-'inayetillahi'l-Mellki'l-Mennan Kal'a-i Kahire-1 Mısır'ın bend-i 
kemend-i tesbir olup. külfar-ı düzah-karara enva'-ı hizlan ile dil-hah-ı hümayünum 
üzere 'ukÜbet olundu~u haberi Rikab-ı hümayün'uma meserret-bahş oldukda, 

dergah-ı Vahibü'l-'ataya'ya enva'-ı hamd ü sena kılınmışdır. Fe-hamden sümme 
hamden sümme hamden, bu fütühat-ı ceıne tab'ıma ferah-bahş ve zihn-i latifime 
meserret-nakş olmuşdur. Cenab-ı Halık-ı la-yezcllden tazarru' u niyaz olunur ki, niçe 
niçe fütühat-ı ceıne vücüda gelüp, dii'lma külfar-ı hak-sar, hufra-i nar olmakdan hali 

olmayalar. Sana ve ol sefer-i zafer-eserde u~tir-ı din [ü) devietirnde taşa yaslanup ve 
tobraka döşenüp, gazi ve mücahidin kullarımın vazi' u şerifine ve sagir u kebirine 
nan u rıi'metim helal olsun. Yüzün üz ak olsun. Temam-ı dil-hah-ı hümayünum üzere 
gayret ü hamiyyet eyledirıiz. Cümleniz du'a'-i eser-i Husrevane'me mazhar düşdünüz. 
Can ve baş ile u~tir-ı hümayünumda çalışan lrullanm hakkında 'inayet ü ihsclnım 
mebzüldur. Hclliya 'avatıf-ı 'aliyye-i Mülükclne'mden seni üc murassa· sorguc ve bir 
'aded mücevh er zer-hançer ve hassa ktirklerimden bir ferve-i sernıntir irsclliyle teşrif 
buyurdum. Cenab-ı Hudavend-i la-yeza.I da'ima düşmen-i din-i bed-ayini [24a) tu'me-i 
şemşir-1 ab-dar olmakdan hali eylemeye, anun!" temme. 

'Aziınet-i Ordu-yi hümayiin 

Ordu-yi hümayün-ı nusrat-makrünun müddet-i ikameti sekiz aya balig üresideve 
belde-i merkÜrnunher birumtiru husüsu i tm am ü telmıilepeyvestevehln-i muharebede 
münhedim olan mahalleri ta'mir ü tetmim ve bu evanda Ordu-yi hümayün'un Der
'aliyye'ye 'azimetini mütezammın hatt-ı hümayün-ı meymenet-makn1n şeref-sudtir 

eyleme~. Serdar-ı ekrem-i billend-iktidar derün-ı Mısır'a Mehmed Paşa'yı Vali nasb 
ve etraf kıla'lara mir-i mirclnlar ta'yin buyurınagın, emr-i muhafazada kıyam üzere 
oldular. Ba-ferınüde-i hazret-i Sadr-ı 'ali, ma'nün u mutantan alay tertıö olunup, bi'l
'izzi ve'l-ihtişam derün-ı beldeden 'azimet ve cünbiş-i harekete kıyam ve meymenet

bahş-ı menazıl ü merabil olarak A<r>zab Kubbesi nam mahalle ve andan Filbis'e ve 
andan Scllihiyye'ye ve .andan 'Ariş'e ve andan Kazze [oJ =Gazze) nam mal:ıalle ve andan 
Remle'ye ve andan Cisr-i Ya'küb'a ve andan Muzayrib'e ve andan Şam-ı şerif'e nasb-ı 

hıyam olundu. Çend-rüz ikametden sonra, Kutayfe nam menzile ve andan Megaraya 
ve andan Hama'ya, andan Halebü'ş-şehba'ya teşrifbuyuruldu. Ve andan 'A[yın)ntab'a 

ve Malatya'ya nasb-ı otak olundu. Andan dahi 'azimet ü hareket olunup, kat'-ı menazil 
ve tayy-i merabil eyleyerek ve esnay-ı ralıda beytütet olunarak, Asitane-i 'aliyye'ye üc 
sa'at mesafede ikamet olundu. 

59 Bu kelimeye ek olarak yazılmış olan "-slniz C.;s:,..J" ibaresinin üzeri siyah mürekkeple çizilmiştir. 
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Viiriid-i Silahdar-ı Şehriyiiri 

[24b) Serdar-ı ekrem-i Asai-şiyem hazretlerinin mahall-i merkÜma teşrifleri 

muhat-ı 'ilm:i ·ruem-aray-ı Şehinşaru oldukda. hüş-amecli zımnmda semmür-ı 

fa'iZU's-sürür ile Silahdar Aga hazretleri irsru buyurulınagm, müma_ileyh hazretleri ve . 
Kethuday-ı Mehdi-i 'ulya olan Aga-yı muhterem hazretleri ve rical-i devletden ba'zılan 
Ordu-yi hümayün'a vasıl oldular. Ertesi yevm Üsküdar'a kemru-i fer u haşmet ile · 
teşıif ve cümle erkan-ı devlet ve a'yan-ı Saltanat ve Şeyhulislam semahatlü Efendi ve 
sa'ir 'ulema'-1 ·ı.zam ve müderrisin-i kircim istikbru-i Serdar-ı ekrem-i 'ali-makam içün 
anda mevcüd olmalanyla, müşcirun Ueyhim hazeratlanyla görüşülüp. ol yevm anda 
ıstirahat ve 'azim ziyafet olundukdan sonra, ferdası gün ma'nün u mutantan alay-ı 
'uzma ve ihtişam-ı bi-hemta ile bi'l-yümni ve1-ikbru etraf-ı ralıda saff-beste-i selam 
olan ta.'ife-i yeniçeriyan ve cebeciyan ve sa'ir temaşa'yana rifat-babş-i selam olarak. 
dar'-ı şevket-medar-ı Husrevane'ye saye-endaz-ı iclcil dldular. Ber-mu'tad-ı kadim 
buzür-ı lcimi'u'n-nür-ı Şahane'ye rü-mru eylediklerinde, cenab-ı Zıll-i İlah-i Peldişah-ı 

·ruem-penah hazretleri Serdar-ı ekrem'lerinin nzay-ı Şahane'lerine mutabık ve dil

hah-ı hümayünlanna muva.fık harekat-ı Asafane'lerinden naşi, izhar-ı memnüniyyet 
ve ibraz-ı mahzüziyyet eyleyerek, enva'-ı nevciziş ü ikram ve mezid-i tevkir ü iltifat 
u ilitircim birle düş-i hamiyyet-püş-i Hıclivane'lerine [25a) bir ferve-i a1ii semmür 
iksa ve mücevher hançer ve murassa' sorguc ihsaruyla merasimi itmamdan sonra, 
Sadna'zam-ı 'ulüvvü'l-himem hazretleri dahi du'ay-ı devlet-i Padişahi'yi vird-1 zeban 
ederek. Biib-ı 'ali' den Seray-ı Asafane'lertne teşıif ve rüzcirı ü şeban lazıme-i 'uhde-i 
'aliyyeleri olan ru'yet-i umür-ı 'ibadullaha kıyam ve in(tl)zam-ı Memeilik-i malırUse-i 
Padişcihi'ye bezl-i nakdiyye-i himmet ve sa'y ü dikkat ü ihtlmam oldular. 

Ol Vezir~i a'zam-ı60 kerimü'ş-şlyem ve ol Vekil-i mutlak-ı 'cili-hiınem Gazi el
Hac Yusuf Ziya Paşa hazretlerinin Rütbe-i Veziiret-i 'uzma ve mesned-i Sadaret-i 
kübra'ya teşrillerinden ela-yevmirıa-haza isti'mcil huyurduklan mühr-i şeriflerinin 

see'-i latifi olaı:ı "Şeved YCısuf 'Aziz-i Mısr-ı dôreynn&• mazmün-ı mülatafet-nümünu 
haşiye-perdaz-ı nüsha-i ma'delet, clibaçe-i elivan-ı rasihu'l-erkan-ı şefekat, ser-levha-i 
kanün-name-i re'fet, künüz-ı gencine-i iclru ü devlet, gevher-i giran-maye-i sıdk u 
merhamet olan zat-ı nadiretü's-sıfat-ı Hıdivane1erinde meşhüd olup, tevfik-ı ni'me'r
refik-ı Perverdigciri ve ba-himmet-i 'aliyye-i hazret-i Cihandciri, iklim-i Mısır'ı zulmet-i 
küfrden reha ve cenab-ı Nebi Yusuf-asa 'Aziz-i Mısır olup. 'ciınme-1 mü'mlni(n)e ziya 
verdi. Cümle havass u 'avam ve sıbyan ü nisvan ol 'Aziz-i Mısır'ı dar-ı 'ukbada dahi 
mu'azzez ve gaziler hakkında mev'üd olan ucür-ı cezileye na'il u mazhar olmalan 
da'avatına mudavernet ü muvazabet üzere oldular. 

[25b) Hemcin cenab-ı Teratib-bahşay-ı eczay-ı ecsam-ı mevcüdatveTercikıö-fermay-ı 

'anasır-ı mahlüklit celle şanühıJ.62 Devlet-i ebed-peyvend-i 'Osmciniyan, a'ni Halife-i 
Yezdan-ı 'adl-i.ktiran ve Süleyman-zeman, Veliyyü'-ni'am-i ·ruem, Mcilik-i rikiibü'l-

60 Bu kelimeden s onra gelen "kerem Cr.})" kelimesinin üzeıi sıyah mürekkeple çizilıniştir. 
61 • ,:r..Jb ~ .i'..f ...L Y- ~ _,.:, = Yusuf (Ziya Paşa) iki dünyanın Mısır'ının aziZi olur" anlamına gelen 

Farsça bir cümleclir. 
62 -~~~=Onun şam yüce olsun" anlamına gelen Arapça bir sena cümlesiclir. 
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ümem efendimiz hazretlerini serir-i şevket-masir-i Şahane'de her-karar u her-devam 
ve fima-ba'd dahi küffar-ı hak-sar üzeriile mansür u muzaffer ve da'ima a'da' ve bed
hab.lann makhür u müdemmer ve uğür-ı hümayün-ı meymenet-ma.krü.n.lannda ez-dil 
ü can saha-i rtyaz-ı şekayık-sitan ve gaza vü cihada isale-i Zllla.l-i rüh u revan etmeden 
tersan olmayı.ip. Hakk-ı ni'am-i veliyy-i ni'meti tezkar ederek. hamiyyet-i sadılriine ve 
şeca'at-i dillrane izhar eden kutb-ı da'ire-i V ezaret-i 'uzma ve şems-i taban-ı Veka.leH 

_ kübra ve teşrif-saz-ı makam-ı Saclaret-i 'ulya, Sadr-ı 'ali-cenab, düstür-i me'ali-nisab, 
devletlü. 'iniiyetlü Gazi el-Hac Yüsuf Ziya Paşa yesseralldhü md-yüıid. ve ma-yeşa>63 

bazretlerinin kelime-i tamme-i terlôb-i hilm ü hikem ve bulasa-i 'ulyay-i cüd ü kerem 
ve gevber-yektay-ı lutfü himem qlan vücüd-ı mes'üd-ı 'a.Iem-süd-ı mürüwet-endüd-ı 

Asarane'lerin hata vu hatardan masün ve saye-i hema-vaye-i daveranelertn 'amme-i 
bilad u 'ibad ve be-tahsis bu serhad-nişin Bende'leri ÜZerinde devama m akrün ve bed.:
bah u bed-endişanlann ber-badi vü harab u perişaniye mevsül eyleye, arnını (26a] 

(Nazm] 

Fe-bamden sümme hamden 'a.Iemi zevk u safa aldı 

Hala'ik-ı cümle-deste sübha-i hamd ü sena aldı 

Çeküp damen-i zeliha:Yı sadaretden binüp ralışe 

Mela'ikler semadapay-ı rabşırıdan sada aldı 

Semiyy-i hazret-i Yüsuf Pey~ber Sadna'zam kim 

Kuşandı tiğ-i gayret-destine tır-i vega aldı 

Çün aldı Mısır'ı küffarm yedinden. cümle mü'mirıden 

Mesacid-i himem. me'abid-i hangehlerde du'a aldı 

Esir iken me'abid bassaten ol Cami'-i Ezher 

'Aceb tedbir ile "Ahsente" bi-ribh u gına aldı 

imam-ı Şafi'i'nin merkadin külfar destiriden 

Vezir-i şir-i bi-zencir ba-izn-i Huda aldı 

Halas etdi esirden gürülı-i ehl-i İslam'ı 

Macid koymadı küffarda ber-vefk-ı rıza aldı 

Zebaniler yedinde koyma ya Rab b dar-ı 'ukbada 

Çü dünya karnını ber-vefk-ı me'mül ü reca aldı 

Tazarru'la çü mecdi eylemişili bu murad içün 

Dü-dest-i berd8.şte-i derga.h-ı 'a,rş u kibriya aldı 

[26b]Beşaretle gelüp çifti tatann dedi taıihin 

'Aziz ola 'aziz&n ümm-i dünya'yı Ziya aldı 

ks..UT 1:-P u:!l:i~ r' lj.y ..JJı j.y) 

Sene 1216 

63 ·.~ı; j ..ı.ı). ı..: ..ııı ~=Allah (c. c.) (onun) dilec!Jgı ve arzu ettiği şeylere ulaşmasını kolaylaştırsın" 
anlamına-gelen Arapça bir dua cüınlesidir. 
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Ketebehü'l-Fakir ile'l-Ganiyyi'l-Kadir. müsevvedün ve mübeyyezun in-makaıe-i 

celiyye [bi-kalemi) 'Abd-i naçiz Mehmed Emin eş-şehir bi-Karahan-zade 

hamiden lillahi. Te'ala ve salliyyen 'ala-nebiyyilü Muha.mm.ed ve alihi 

Tarih-i tesvid 
Sene 
1217 

ve sahbihl ve da'iyen ile'd-Devleti'l-

'aliyyeti ve vüzera'ihl 

ve vükela'ihl 

Tarili U-Jı:etbiha 
Sene 
1221 

Tarüı-i tebyiZ 
Sene 
1219 

Sevvedtü hazihi'n7nüshate 'ala ma-semi'tü mine's-sikat 
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