


KENZÜ’L-VEKÂYİ 
Mustafa Sâkıb Efendi ve Eseri*

İlhan Şahin

Osmanlı-Türk tarihçiliğinin İçtimaî mes’elelere az temas ettiği ve bu 
sahada çok az eser bulunduğu yaygın bir kanâatdir. Hâlbuki kütüphâneleri- 
mizdeki tasnif işleri tamamlandıkça, biı sahada bilinmeyen eserleri görmek 
ve tanımak mümkün olmaktadır. Nitekim burada tanıtmaya çalıştığımız ve 
metnini yayınladığımız mütevâzi eser, ne kadar küçük olursa olsun, bir İç-
timaî olayı hikâye etmektedir. Mustafa Sâkıb Efendi’nin Kenzü’l-veköyv 
adını taşıyan bu eserinin, bizim tesbit edebildiğimize göre iki nüshası mev-
cuttur :

1 — Fâtih Millet Kütüphânesi Ali Emiri-Târih Kısmı, Nu. 490 (A nüs-
hası). Eb’ad ı: 210 x 127 mm. - 162 x 85 m m .; yaprak : 9; yazı: ta’lîk; sa-
tır : 25; vakıf mührü vardır.

2 — Üniversite Kütüphânesi, İbnülemin Mahmud Kemal înal Kitaplığı, 
Nu. 3356 (M nüshası). Eb’ad ı: 203 x 135 mm.; yaprak: 20; yazı: ince 
ta’lîk; satır 15.

Bu yazıda kullanılan kısaltmalar :
S.O. — Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, İstanbul 1308-1311, c. I-IV.
Derbend —  Cengiz Orhonlu, OsmanlI İm paratorluğunda Derbend Teşkilâtı, 

İstanbul 1967.
İskân Teşebbüsü —, Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda A şiretleri 

İskân Teşebbüsü  (1691-1696), İstanbul 1963.
MAD. —  Başvekâlet Arşivi, Mâliye Defterleri Tasnifi.
Tezâkir —  Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir  (21-39), yay. Cavid Baysun, An-

kara 1963.
, * Bu risâleyi yaym a hazırlarken bir çok kimseye müteşekkir olduğumu 

burada belirtmeliyim. Bunlar arasında metni hazırlamam için beni teşvik eden 
ve metin içindeki güçlükleri yenmemi sağlayan Sayın Hocam Merhum Prof. 
Dr. Cengiz Orhonlu’yu ve farsça terkipler üe şiirlerin hâlledilmesini sağlayan  
Doç. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’nu bilhassa zikretmeliyim.
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Bu iki nüshadan İkincisinde, bâzı eksikliklerin bulunması ve birinci 
nüshanın daha teiniz olarak kaleme alınması sebebiyle, biz, A nüshasını 
esas metin olarak ele aldık ve M nüshasiyle aralarındaki farkları parantez 
içinde eserin sonunda dipnotlariyle gösterdik. Bunun yanmda, metinde ge-
çen kişiler, yer isimleri ve âyetler hakkında da sayfa altında dipnotları şek-
linde bilgi vermeye çalıştık. Fâtih Millet Kütüphânesi’ndeki yazma nüsha, 
daha önce Bursah Mehmed Tâhir tarafından belirtilmiş1 ve bilâhare bibli-
yografik eserlerde de zikredilmiştir2. Üniversite Kütüphânesi’nde bulunan 
yazma nüsha ise, hiç bir bibliyografik eserde zikredilmemiştir3. Bizim tesbit 
ettiğimize göre, İlmî araştırmalarda A nüshasından merhum Prof. Dr. Cen-
giz Orhonlu faydalanmış4 ve yayınladığı eserde bu risâledeki bilgileri değer-
lendirmiştir.

Mustafa Sâkıb Efendi’nin Hayatı:

Kenzü’l-vekâyU’m  yazan olan Mustafa Sâkıp Efendi’nin hayatı hak-
kında, mevcut kaynaklarda tafsilâtlı bir bilgi verilmemektedir. Buna muka-
bil onun İstanbul’lu olduğu hususunda aşağı-yukan bütün kaynaklar birleş-
mektedir5. Sâkıb Efendi’nin hangi tarihte doğduğu bilinmemekle beraber, ba-
bası gibi Divân-ı Hümâyûn’da ruûs kaleminden yetiştiği bilinmektedir6. Sâ- 
kıb Efendi’nin aynı zamanda iyi bir şâir ve hattat olduğu anlaşılıyor. Hattâ 
yetişkin kimselere iyi yazı dersi verecek kadar mâhir bir hattat idi7. Bu ka-
biliyeti ile de dikkati çeken Mustafa Sâkıb Efendi, bu sâyede bâzı paşaların 
ve vezirlerin divân kâtipliğinde bulunduğu gibi, kendi ifâdesi ile «.... mah- 
mîye-i İstanbul’da mecâlis-i ahbâb-ı hâlisü’l-cenân ve mahâfil-i yârân-ı mu- 
sâdakat-ı nişânda teşyîd-i erkân-ı ülf ü sohbet ve tertîb-i esbâb-ı üns ü mma-

1 Mehmed Tâhir, OsmanlI Müellifleri, İstanbul 1342, UT, s. 186.
2 Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre W erke, 

Leipzig 1927, s. 270; Istanbul Kütüphâneleri Târin-Goğrafya Yazm aları K ata-
logu, Istanbul 1943, s. 196-197; Agâh Sırrı Levend, Gazavât-nâmeler ve  Mihal- 
oğlu A li B ey’in Gazavât-nâmesi, Ankara 1956, s. 135-136.

3 Bu nüshayı bana haber veren Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na teşekkür 
ederim.

4 İskân Teşebbüsü, s. 76-77.
5 Müstakim-zâde, Tuhfe-i H attatın, İstanbul 1928, s. 549; Şeyhî, Vekâyhü’l- 

jüdelâ, Üniversite ktb., T.T., nu. 3216, s. 424; S.O., II, s. 62.
6 • Sâlim Efendi, Teskiretü’ş-Şuzarâ, İstanbul 1315, s. 196; Müstakim-zâde, 

A yn ı eser, göst. yer.
7 Müstakim-zâde, A yn ı eser, göst. yer.
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şeret ve tahsîl-i mevadd-ı hubûr u meserret etmek üzre iken nâ-gehân hâiz-i 
şeref-i hizmeti ve fâiz-i enzâr-ı mekremeti olduğum sa'âdetlü El-hâc Musta-
fa Paşa hazretlerine eyâlet-i Maraş beğlerbeğiliği inâyet-i aliyye-i hüsre- 
vânîden i‘tâ buyurulmağla... 2>8, Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa’nm divân 
kâtipliğinde bulunmuş ve yayınladığımız bu risâleyi o zaman kaleme almıştır. 
Bununla beraber, Bursalı Mehmed Tâhir hâriç9, onun hayatı hakkında ma-
lûmat veren eserlerin Kenzü’l-vekâyh’den bahsetmediği dikkati çekmektedir. 
Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa’nm divân kâtibi iken H. 1118 (1706-7) ta-
rihinde bu risâleyi kaleme alan Mustafa Sâkıb Efendi, risâlede, Maraş ve ci-
varındaki Dulkadırlı ulusu’na bağlı Tâcirli (Tecirlü) ve şâir aşiretlerin te’dî- 
binden bahsetmektedir.

Mustafa Sâkıb’m vefât tarihi de tercüme-i hâl eserlerinde farklı yazıl-
mıştır. Sâlim Tezkeresi’nde“  ve Müstakim-zâde’de11 H. 1129 (1716-17) 
olarak kaydedildiği hâlde, Şeyhî’nin Vekâyim’l-füdelâ’smda12 H. 1130 (1717- 
18) olarak verilmektedir.

Eserin Muhtevâsı:

Konar-göçer oymaklarm hareketleri mevsime tâbi olarak iki şekilde ce-
reyan etmekte idi. Yaylak-kışlak arasında gidip gelmekle beraber, bu gidiş- 
gelişler gelişigüzel olmayıp, geçtikleri yerler idâreciler tarafından tespit edil-
mişti. Bu güzergâhlara tecâvüz ettikleri zaman, kanuna aykırı hareket ettik-
leri şeklinde itham edilegelmişlerdir. Sebepleri ne olursa olsun, İçtimaî buh-
ranların olduğu zaman vuku’ bulan bu tür hareketler, resmî belgelerde şaki-
lik şeklinde tavsif edilmiştir. İşte bu sıralarda konar-göçerlerin kendilerine 
ayrılmış yollan takip etmedikleri ve yerleşik halkın ekinlerini çiğneyip, bir 
çok zararlara sebep oldukları görülmektedir. Bu duruma bir hâl çaresi bul-
maya çalışan ilgili merci’ler, konar-göçer oymaklan yerleşik hayata intibak 
ettirmeye çalışmışlardır. Yerleşik hayata intibak edemeyen oymaklardan biri 
de Dulkadırlı oymaklandır. İşte Kenzü’l-vekâyic, târih verilmemekle beraber, 
tahminen 1692’den itibaren, H. 1118 (1706-7)’e kadar, Dulkadırlı ulu- 
su’ndan olan Tâcirlü ve şâir oymakların hareketlerim anlatmaktadır. 1696

8 Kenzü'l-vekâyh, yp. 2 a.
9 Mehmed Tâhir, A yn ı eser, göst. yer.

10 Sâlim Efendi, A yn ı eser, göst. yer.
11 Müstakim-zâde, A yn ı eser, göst. yer.
12 Şeyhî, A yn ı eser, göst. yer; bundan naklen alan S.O/de H. 1130 (1717- 

18) tarihinde vefât ettiğini belirtir (göst. yer).

Tarih Enstitüsü Dergisi: F. -  7
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yılından itibaren 10 yıldır Tâcirlü oymağı, raiyyetliği, yâni kendilerine gös-
terilen yerlere iskân olmayı kabûl etmediği gibi, topraklarını da bırakıp şe- 
kâvete başlamıştır13. Bıı hâl yerleşmiş olanlara da sirâyet ettiğinden, bir kı-
sım aşiretlerin zarara uğrayarak etrafa dağılmalarına ve dolayısiyle o bölge-
de nizâmın bozulmasına sebep olmuştur. Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın 
yanında divân kâtibi bulunan Kenzü’l-vekâyU müellifi Mustafa Sâkıb Efendi, 
bizzat gördüğü ve tâkip ettiği bu vak’ayı hikâye etmektedir. Sâkıb Efendi’ye 
göre, Tâcirlü oymağı ile şâir oymakların te’dîb hareketine, Karaman vâlisi 
Haşan Paşa ile Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa başta olmak üzere bir takım 
sancak beyleri ve sancak mutasarrıfları katılmıştır. Te’dîb hareketine katı-
lan hükümet kuvvetlerinin, devamlı hareket ve dağınık bir şekilde bulunan 
Tâcirlü oymağı’nı yakalamakta çektiği güçlükler, Mustafa Sâkıb’ın Kenzü’l- 
vekâytfinde canlı ve renkli bir üslûbla anlatılmaktadır.

Bu te’dîb hareketine.rağmen, Tâcirlü oymağı’mn veregeldikleri 2500 
kuruş mal ile 16 Mart 1708 tarihinde Rakka eyâletine iskân olunmaları fer- 
mân olunmakla beraber, bir kısmının yine yeni iskân mahâllerine gitmedik-
leri görülmüştür14. Bununla beraber Tâcirlü oymağı’nın yerleşme târihi ayrı 
bir araştırma konusu olduğundan bu husûs üzerinde şimdilik durulmayacak-
tır.

Bu küçük risâleyi, Osmanlı-Türk tarihçiliğinin İçtimaî mes’eleleriyle il- 
güenenlere faydalı olur düşüncesi ile aynen yayınlıyoruz.

KENZÜ’L-VEKÂYÎ

Hazâ Kenzü’l-vekâyh fî eyyâm-ı devlet-i sultan bin es-sultan es-sultan 
Ahmed Han ibn Mehmed Han(l)

Ger olmasa âh ü nâle âsâr-nümûn 
Hep halkın olurdu hâli diger-gûn 
Etdikleri yânına kahırdı hasmm 
Bu derdile cümle âlem olurdu zebûn

Hamd-ı bî-pâyân ve şükr-i sipâs-ı firâvân ol müntakîm-i lâ-yezâl ve(2) hu- 
dâ-yı müte'âl celle ani’ş-şebîh vel-misâl hazretinin bâr-gâh-ı arş-ı penâhma ki 
peykân-ı şerer-feşân âh-ı derûn-ı ciğer-kâvâne sine-i pür-kîne-i sitem-kârâni 
nişân ve çmâr-âsâ zebr-i destân-ı zûlm ve fettâkm sûziş-i dil-i mazlûmân içün

13 İskân Teşebbüsü,, s. 76.
14 İskân Teşebbüsü, s. 77-78.
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iştigâl etdikleri nâire-i şerr ü mazarratlariyle yine kendi hânmânların sûzân 
ve amâk-ı bî-günâhâne âmâde eyledikleri şemşîr-i ser-tîz-i gayz ve adâvet- 
lerini etvâk-ı lam ve melâmet ile mutavvak olan gerdenlerine havâle ve bur- 
ran eyledi ve ez-dil ü cân salavât-ı bî-kerân ol ser-çeşme-i risâlet ve nûr-ı 
çeşm-i nübüvvet zîver-i tâc-ı asfiyâ server-i hayl-i enbiyâ fahr-i kâinât mef- 
har-i mevcûdât hadî-i sebil kıdve-i rüsül melce-i usât melâz-ı arasât habîb-i 
samed Hazret-i Muhammed sallallahü te<âlâ(3) aleybü vesellem pîş-gâh-ı âlî- 
câhına şâyândır ki, îkâd-ı şem<-i şer<-i enver ile(4) zulmet âbâd-ı cihân-ı bî- 
bünyâdı zalâm-ı zulm ve(5) fesâddan tathîr ve tenvir ve îzâh-ı envâr-ı me- 
şâkît-i îmân ve İslâm ile zevâyâ-yı mazleme-i dünyâyı mir’ât-ı kulûb-i mü’mi- 
nîn gibi münîr ve müstenîr eyledi ve ravhât-ı tehiyyât ve nesîmât-ı teslîmât 
çâr-yâr-ı güzîn ve âl ü ashâb-ı mükerrem-terîn rıdvânullahü teeâlâ(6) aleyhim 
eçmadn hazerâtının karâr-gâh-ı dil-penâhlarma mevsûl ve mehdi kılınmak 
erzândır ki (fv&bl jUH ) 15 nevâl-i memline mazhar olup
şâh-râh-ı islâmı izhâr-ı bedrekâ-i delâletle tavzih ve bu yolda teşmîr-i sâk-ı 
ictihâd edüp giriftârân-ı mezlâkâ-i dalâlet sâha-i vesiactü’r-râha-i diyânet ve 
selâmete îsâl ve sahîfe-i gabrâdan kezalik ihtimâm ile hurûf-ı küfr-i iştikâki 
hakk ve tashih etdiler,

Der medh-i sultanü’l-a^zam es-sultan Ahmed Han(7)

Ve bade hazâ evsâf-ı celiyye-i şehriyâr-ı ma'delet şirnr ve meâsir-i ce- 
lîle-i cihân-dâr-ı mekremet disâr ebrû-yı mülûk-i saltanat âyin bihterîn-i ha- 
vâkîn-i mevhibet karin [1 b] zıll-ı avâtıf-ı sübhânî nukâve-i dûdmân-ı Os- 
mânî hudâvend-i âlem pâdişâh-ı benî âdem sultanü’l-berreyn ve’l-bahreyn 
hâdimü’l-Haremeynü’ş-şerîfeyn sultan ibnü’s(8)-sultan es-sultan Ahmed 
Han ibn es-sultan Mehmed Han edâm-allahü celâlehu ve meddefi’l-hâfıkayn-ı 
zılâle hazretleri ârâyiş-i dürcu’l-âbâkır-ı sutûr kılınmak bâyestedir ki hem- 
vâre tab'-ı âlîleri ( jLa-Vlj J-üb ) 16 emr-i celîlü’l-ünvâniyle icrâ-yı 
merâsim-i saltanat ve ikmâl-i levâzım-ı memleket etmek tarafma mâil ol-
duğundan nâşi ahd-i adâlet-kırân ve zaman-ı ma'delet-iktirân ve evân-ı sa=â- 
det-nişân ve devr-i felek âstânlarmda,

15 «Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisinin yolunu takip ederseniz 
doğru yolu bulursunuz» (Hadis).

16 «Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, husûsiyle akrabaya muhtaç olduk-
ları şeyleri vermeyi emr eder» (Nahl sûresi, âyet 90).
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beyt(9)

Yog idi devletinde bir rencûr 
Dil-i âşık meğer o da mehcûr 
Zulmden eylemezdi kimse figân 
Hârdan varsa bülbiil-i nâlân 
Giryeden kimsede yog idi eser 
Şem< ola sûr-ğehde ol da meğer

vefkince kehân ve mehân mazarrat-ı erbâb-ı fesâd ve şekâvetden, âsûde-hâl 
ve hirâs-ı istilâ-yı ashâb-ı gayz ve adâvetden müreffehü’l-bâl ve siyeh-rûzân-ı 
gumûm ve ahzân müzâheret-i envâr-ı ıştına^ ve ihsânlariyle subh-ı lyd gibi 
handân ve pejmürde-i bağ-ı kulûb-ı mihnet-keşân mukârenet-i neşv ü nü- 
mâ-yı inâyetleriyle mutarra ve reyyân ve destyâri-i âtıfetleriyle hâtır-ı ci- 
hâniyân ebvâb-ı mekârim gibi küşâde ve tahzîr-i mezârb-i mülk ü devlete fey- 
zân-ı sehâb-ı ma'deletleri gûn be gûn ziyâdedir. Hâsıl-ı kelâm ol pâdişâh-ı 
bülend-makâm-ı nîk-nâmm edâ-yı cümle-i mehâsin-i celîletü’l-âsârlan mak- 
dûr-ı berâ=a-i bende-i kalîlü’l-bizâ<a olmayup ve serâser hurûf-ı melhûf ez- 
kâr-ı aliyye-i adâlet medârların mutazammm olmağla kemterâne bast-ı bi- 
sât-ı rehgüzâr-ı senâlannda bu güne pemiyân-ı pâre-i îcâzla iktifâ olundu.

Der medh-i vezîr-i mükerrem müşîr-i müfahham(lO)

Ve binâ berîn zebân-ı kalem-i kehr-çekân dâver-i mecâli-erkân dâdâr-ı 
âsaf-nâzîr sâhib-i Aristo-tedbîr nizâm-ı mülk-i devlet menba<-ı lütf ü cevdet 
mefhar-i vezâret fahr-i sadâret ber-güzîn-i desâtîr-i sultanî bibterîn-i vüze- 
râ-yı Osmânî matları neyyir-i ikbâl mehbit-i envâr-ı celâl(ll) Haşan Paşa17 
yesserallahü mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mürvârîd-i medâyih-i nazîfe 
ve abâkır-ı menâkıb-ı latîfesiyle medâric-i sutûiM tevşîh [2 a] ve tezyîn olun-
mak farîza-i hâme-i terzebândır ki hemvâre-i sâyebân-ı mümâreseti müfânk 
âlemyâne-i kesterâriîde ve semât-ı mekremeti pîş-gâh-ı hıred ve gilâne keşide-
dir müşrif-i akdâm-ı devlet irtisâmı olan emsâr ve aktâr istihkâm-ı rey-i re- 
zînleri gibi mamıûr ve üstüvâr ve pây-mâl-i semend-i azm ve cihâdı olan 
makarr-ı eşkıyâ perîşân ve nâ-pâyidârdır bihâr-i mekârim ve i'tâflanna nis- 
bet-i cevdet beramikî nümûne-i hâşâk ve kevkebe-i şekve ve celâlî mütevâri-i 
sürâdıkât-ı eflâk-i yezvî lütf-i bî-dırîgleri kuvvet-i kalb-i zu'efâ ve zıll-ı ze-

17 TTT Ahmed zamanında sadrıâzamlıkta (1703-1704) bulunmuş olan Ha-
şan Paşa (Hayatı için bk. Osman-zâde Taib, HadiJcatü’l-vüzerâ  (Dilâver-zâde 
Ömer Efendi zeyli), İstanbul 1271, s. 3-5), Mısır valiliği sırasında Kara-Mort 
hanı’na h E t n ,  câmi’ ve im âret.tesis ettirmiştir (D ertend, s. 27).
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lîl-i.himâyetleri penâh-ı bây u gedâ nitâc-ı e2yâl-i iclâli mu<affer-i cibâh-ı 
enâm ve kûşe-i dâmân-ı ikbâli mukabbel-i şifâh-ı hass u âmdır her emr-i 
ehemm ki uhde-i ihtimâmlarına müfevvaz ola kuvvet-i baht-ı bîdarlariyle 
münhal ve herkâr beste ki istikşâf-ı zamîr-i münîrlerine mevküf ola küşâyiş-i 
tâlimi âlîleriyle meftûn ve muhassaldır; ale’l-husûs İfrâz-ı Zülkadriyye18 has- 
sı türkmânmm ahvâl-i mün'adimü’l-intizâmma nizâm verilmek emri ki 
ehemm-i mehâmm-ı devlet-i aliyyeden iken mukârin-i nizâm eylemekde nl- 
çelerin inidâm-ı iktidârları hüveydâ olmuşdü. Hamdenlillahi te'âlâ ol vezîr-i 
âlî-mikdânn dest-i tedbîr-i Felâtûn pesendlerine tefviz olunmağla ednâ ni- 
gâh-küşe-i ik'dâmlariyle rabıtâ-i nizâm-ı intizâm karîn-i istihkâm olmuşdur; bu 
emr-i müte(assirü’İ-husûlün vücûd pezîr-i temşiyet ve nizâm olması el-hâk 
intişâr-ı meâsir-i celîleleriyle kıyâm-ı kıyâmete değin mesâinizi âlemiyyân 
leb-rîz olup dâstân-ı kârzârı mahâfil ve mecâlisde germiyyet bahş-ı müzâke- 
rât olmağa şâyestedir.

Bu fakîr-i pür-taksîr mahmiye-i İstanbul’da mecâlis-i ahbâb-ı hâlisü’l- 
cenân ve mahâfil-i yârân-ı musadakat-ı nişândâ teşyîd-i erkân-ı ülf ü sohbet 
ve tertîb-i esbâb-ı üns ü mmâşeret ve tahsîl-i mevadd-ı hubûr u- meserret et-
mek üzre iken nâ-gehân hâiz-i şeref-i hizmeti ve fâiz-i enzâr-ı mekremeti ol-
duğum sa'âdetlü Eİ-hâc Mustafa Paşa19 hazretlerine eyâlet-i M araş beğler- 
beğili inâyet-i aliyye-i hüsrevânîden i4â buyurulmağla,

beyt(12)
Ya çeken Hızr gibi âb mıdır
Ya Sikender gibi türâb mıdır .

diyerek raht-ı huzûrı berçîde ve hatt-ı azimeti safahât-ı cevâd-L Maraş’a ke-
şide edüp ve ( ¿¡> V xS " icUll ) 19/ a fehvâsı nevâliyle piş ve kem

18 Dulkadırlı (Zülkadirli) Türkmenleri, Oğuzların Boz-Ok koluna tâbi idi; 
genig^bir. sahaya yayılan Dulkadırlı ulusu, Marag ve Elbistan bölgelerinden bag- 
ka Kars (Kadirli), Kozan bölgelerine ve kuzeyde Bozok ve Sivas bölgelerinde 
yurt tutmuglardı. Daha sonraları Zülkadriyye’den ifraz edilen ve İfrâz-ı Zül-
kadriyye mukataası olarak anılan gurub, 1695’de Ümmî Sultan’a has tayin  
olunmugtu (İskân Teşebbüsü, s. 15).

19 Kapucu-bagı’lıktan ve Çavug-bagı’lıktan yetigerek H. 1114 (1702-3)’de 
Amasya Pagası olan Mustafa Paşa (bk. S.O., IV, s. 418), 15 Zilkade 1115 (21 
Mart 1704)’de Ağriboz muhafızı vezir A li Paga’nın Karaman eyâletine beyler-
beyi olarak atanmasiyle, Karaman beylerbeyliğinden Marag beylerbeyliğine 
atandı (Râgid, Târih, İstanbul 1282, UT, s. 128).

. 19 /a  «Kanaat bitmez, tükenmez bir hazinedir» (Hadis).
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sükata-i hTançe-i kısmet ile iktifa ve sıdk-ı vefâ gibi miyâne-i yârândan ihtifâ 
etmişidim ve bu esnâda yârân-ı suhan-âşmâdan bakılan,

mısra(13);

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

tavassütiyle neşîmen-i fakîrâneyi cilve-gâb-ı şeref-i ziyâret ve ikrâin-ı dil- 
nüvâzâne ile bu dağdâr-ı fetîle-i gurbete nemek-pâşi-i tesliyet ve âyine gibi 
arz-ı rû-yı dil ve izhâr-ı sûret-i muhabbet ederlerdi ve per-dâhte-i kâr-gâh-ı 
zamîr olan emti'a-ı âsâr-ı hoş-kumâş künc-i dükkânçe-i nisyânda kalmayup 
dûş-i dellâl-ı zuhûrda cilveger kıhnmak içün arz-ı sermâye-i niyâz ederlerdi, 
bu fakîr dahi,

beyt(14);

Cihân bigeştem ü derdâ ki hiç şehr ii diyâr
Ne-yâftem ki furûşend baht der bâzâr

istişhâdiyle kesâd-ı cins-i irfânı isbât ve zebân-ı müdde'âlarmı iskât ederdim 
ve minhâc-ı rakîm üzre ızâ'at-ı bizâcat-ı evkât olunurken zeyl-i evsâf-ı vezîr-i 
sâhib-tedbîrde mündemic-i rişte-i sutûr olan îfrâz-ı Zülkadriyye hassı türk- 
mânınm ahvâl-i müşettetü’l-intizâmına nizâm verilmek husûsu çehre-nümûd-ı 
revzene-i şühûd oldukda bu vesile ile tarîk-i ri'âyet-i hâtır-ı ahbâba tahrîk-i 
kadem-i kalem(15) olunup pîrâye-bahş-ı dîbâce-i sutûr olan vezîr-i rûşen- 
zamîrin şeref-i nâm-ı nâmileriyle binâ ve Kenzü’l-vekâyic ismiyle müsemmâ 
kılınup bu emrin matları sudûrundan maktamı hitâmına değin rû-nümâ olan 
vekâyid alâ yetîreti’l-icmâl tahrîr ve tastîr edüp merfû'-i pîş-gâh-ı deviet-i 
dest-gâhları kıhndı; ruhsâre zîb-i zuhûr olan nıkât-ı siyeh-fâm-ı cürm ü hatâ 
mümazecet-i gülgûne-i afv u kabûlleriyle hâl-i müşkbû-yı rû-yı biitân gibi 
makbûl ve müstahsen olmak me’mûldür.

Vaktâ ki medîne-i Mar=aş’da hizmet-i kitâbet-i mîrimîrân-ı âlî-hazret ile 
iştigâl olunmuşidi(16); ol hengâmlarda peygûle-i ahzân fakîr-i dil-gîr âmed 
ü reft yârân musâdakat-ı semîrden hâli kalmazdı ve zâviye-i kem-terâneye 
hatve-endâz ikdâm-ı ikrâm olan ahbâb-ı muhâleset-meâb bâlâ-yı sutûrda 
mezkûr olan îfraz-ı Zülkadriyye hassı türkmânmdan Tâcirlü20 nâm bir gü-

20 Resmî belgelerde Tâcirli, Teclrli ve Tüccarlı gibi isimlerle de geçen Tâ-
cirlü aşiretinin bir kısmı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Ceyhan nehrinin sol ta-
rafında oturmakta olup, yazm Gavur dağı’m aşarak Maraş’a ve oradan da 
Uzunyayla’ya çıkıyorlardı. H. 1282 (1866) tarihinde Tâcirlü’den 619 hâne (1836
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rûh-ı nâ-fercâmın üzerlerine olan [3 a] istilâ ve tasallutlarından nâşi bi’l- 
cümle havâli-i medîne-i Maraş’da olan mezârh ve kurâ mânende-i kulûb-ı 
ahâli harâb ü yebâb ve bi’l-külliye sükkân ve zerrad müteferrik ve perîşân ol- 
mağla varta-i kaht u galâya giriftâr olduklarm idhâl-i miyâne-i müzâkerât 
ederlerdi; ve baczı evkâtda medîne-i mezbûrun ekâbir ve acyânı meclis-i pâ- 
şâ’ya gelüp bu ebr-i bilâ-bârânm defd tedbîriyle feth-i dahme-i kelâm ve 
cüstcû-yı husûl-i merâm edüp gâhü’l-vâh ekbâdlarmda mürtesem olan nu- 
küş-ı dağlarm mühr-i mahzar gibi safha-i ibrâze tezyîn ve bûriyâ-pûşân meş- 
kât-ı ateş-zebân tedârikini tarîk-i tedbîrlerine rehber edüp divân-ı pâdişâh-ı 
ma'delet nişâne refc-i rdra-i ahvâl-i perîşân ve bu vech üzre devha-i temen- 
nâları müsmir olmadığı sûretde terk-i emâkin ve evtân etmek istişâresi vâ- 
disinde ukde-i zimâm-ı nâtıkaya küşâd verüp cevânib-i müşâverâta sevk-i 
kelâm ederlerdi; ve ( j-db ) 21 bu gürûh-ı zilâlin inddâm-ı vü-
cûd-ı habâset âlûdlerin kuvvet-i kâhire-i kird-gâriye havâle edüp mütevec- 
cih-i kıble-i niyâz olurlardı; ve bu eşkıyâ-yı mehanet azmânın destmâye-i 
amâlleri olan(17) fesâdâtları ol dereceleri mütecâviz olmuşidi ki Mar<aş ve 
Ayıntab ve Elbistan ve Derende ve Kars ve münharıt-ı sük-i inzimâmları 
olan kasabât ve kurâya merbût olan hıbâle-i sübül-i râbıta-i selâmetden 
münkati' olup bu eşirrâlarm butûn-ı mehanet meşhûnları âsâr-ı rahm ve şe- 
fakatdan mmarrâ olduğu gibi safahât-ı turuk nuküş-ı ikdâmdan ârî ve hâli 
kalmışdı; ve her çend ki bu vilâyetlere mutasarrıf olan pâşâlar ve beğler ve 
mütesellim ve voyvodalar(18) gerek ebnâ-i sebîli ve gerek sükkân-ı vüâyeti 
bu şakilerin şerr ü sûrlarından ol rütbede muhâfaza ederler idi ki leyâlde 
mâh-ı şeb-gerd-âsâ ve nehârde hûrşid-i cihân neverd gibi bend-nitâklarm 
küşâd etmeyüp tekâpû-yı feyâfi-i muhâfaza ve muhâresetde ser-mû taksîrât 
etmezler iken yine kâr-ger olmayup baczı kerre niçe derd-mendân-ı bî-haber 
üftâde-i dâm-gâh-ı zararlan olduğu reh-yâb-ı simâ< olurdu bu hâl üzre her-
kes sû-be-sû mutazarrır ve münkesirü’l-bâl iken tîr-i du'âları hedef-i icâbete 
mukârin olup hazâ min fazl-ı rabbi [3 b] mazmûn-ı nazîfi üzre mir’atü’s- 
safâ-yı karîha-i pâdişâhîden sûver-i ilhâmât-ı gaybiyye-i sübhâni mümakis 
olup bu gürûh-ı mekrûhun i4â ve vücûdlann mutazammm sene semân 
aşer(19) ve mie ve elf Şa'banü’l-mu'azzamı Evâsıt’ı tarihiyle müverrah ta- 
raf-ı devlet-i aliyyeden fermân-ı âlî-şânlar tahrîr olunup ziynet-fezâ-yı bâlâ-yı 
sutûr olan devletli inâyetli Haşan Paşa hazretlerine ve M araş beğlerbeğisi El-

nüfûs) müslim Osmaniye kasabasma bağlı idi (Yusuf Halaçoğlu, F ırka-i İslâ-
hiye ve Yapm ış Olduğu İskân, Tarih Dergisi, sayı 27 (İstanbul 1973), s. 4, 11).

21 «Sabah ve akşam» (bk. Ârâf sûresi, âyet 205).
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hâc Mustafa Paşa ve Adana mutasarrıfı El-hâc Mustafa Paşa ve Beğşehri 
sancağı mutasarrıfı Şeyh-zâde Haşan Paşa ve Kayseriyye mutasarrıfı Kasım 
Paşa ve Niğde sancağı mutasarrıfı(20) Abdülgafur Paşa22 ve Pulad Paşa- 
zâde îsma'il Paşa23 ve sâbıkâ Kars ve(21) Mar<aş sancağı mutasarrıfı Mev- 
lûd Paşa-zâde Mahmud Paşa ve Uzeyr24 sancağı beği Bilâl Beğ hazerâtma 
mahsûs evâmir-i ekîde tahrîr ve ısdâr ve kâsidân-ı sebük-pâ ile irsal etdikleri 
sâ=at taraf taraf savb-ı me’mûre tevcîh-i zimâm-ı azîmet ve itlâf-ı mâye-i kud-
ret olunup tekmîl-i levâzun içün hezâr kîse makdûr-ı munsarif oldu.

Ve ezîn-cânib taraf-ı Maraş’a tahrîr ve irsal olunan fermân-ı âlî-şân 
sâbıkâ silâhşor-ı şehr-yârî İnce Kara Mustafa Ağa yedîyle sene-i mezbûr 
Ramazan-ı şerifinin on üçüncü gün mütevârid oldukda ekâbir ve a<yân bi- 
ecmaihim divân-ı pâşâ-yı mûmâ-üeyhe ihzâr olunup meserret bahş-ı vürûd 
olan fermân-ı kazâ ceryân muvâcehât-ı huzzârda feth ü kırâat olundukda 
vasat-ı mah-ı rûzde(22) îd olmak baud iken ol rûz-ı fîrûz nümûne-i îd ve 
nevrûz olup debâdib-i dühûl-i beşâret ve avâze-i mezâmîr-i meserret ay- 
yûka peyveste olup toplar atılup dellâllar nidâ edüp bu haber-i behcet-eser 
mesâmi'-i hass ü âmma ilkâ olunup devâm-ı ömr ü devlet-i pâdişâhî içün 
rehâ-yâb-ı şikence-i zebân olan du'âlar âşiyângiri-i isticâbete mürgân-ı sebük- 
par gibi tayrân etmişdir. Çünkü taraf-ı devlet-i aliyyede İfrâz-ı Zülkadriyye 
hassı türkmânmdan Tâcirlü ve Cerid25 ve tevâbi'âtı eşkıyâlarınm fesâd ü şe-
kavetleri mütevâri-i hadd-i tahammül olduğu haberleri şüyû< bulup ve mes- 
mm-ı hümâyûn oldu. Derhâl bu husûsun temşiyet ve husûlünü Karaman vâ- 
lisi26 vezîr-i Aristo-tedbîr [4 a] hazretlerinin uhde-i ihtimamına tadîk ve te- 
vâif-i me’mûreye ser-asker tahsis buyuruldu ve binâ-berin gerek serdâr-ı âlî-

22 22 Zilkade 1118’de Adana beğlerbeğisi bulunan Abdulgafur Paşa, aynı 
zamanda îfrâz-ı Zülkadriyye Türkmenleri mukataasmı da deruhte etmekte idi 
(MAD, nu. 8458, s. 84).

23 Pulad Faşa-zâde İsmail Paşa, evâhir-i Şaban 1118’de İfrâz-ı Zülkad-
riyye mukataasmı deruhte etmekte idi (MAD, nu. 8458, s. 81).

24 özer’in arablaşmış şeklidir. Çukurova taraflarına gelen Türk oymak-
larından birinin başında özer isminde bir bey olup, bundan Özer-ogulları de-
nen bir bey âilesi türemiştir (Tezâkir, s. 270-71 index).

25 Bu aşiret de Ceyhan nehri boylarında kışlam akta ve yazın Uzunyayla’- 
ya çıkmakta idi (Tez&kir, s. 126; Yusuf Halaçoğlu, ayn ı eser, s. 4 ). H. 1282 
(1866) tarihinde Cerid aşiretinden 383 hâne (1287 nüfûs) müslim ve 2 hâne (12 
nüfûs) de gayr-i müslimin Osmaniye kasabasma bağlı olduğunu görmekteyiz 
(Yusuf Halaçoğlu, ayn ı eser, s. 11).

26 Bu sıralarda Karaman vâlisi vezir Haşan Paşa idi; evâhir-i Şaban 
1118’de Haşan Paşa’ya gönderilen bir hükümden anlaşıldığına göre, Kınık ve Be-
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mikdâr ve şâir beğlerbeğiler ve bâ-fermân-ı âlî-şân etrafa(23) me’mûr olu-
nan asâkirin rüesâsı yer yerin mevâzi'-i ikâmetlerinden hareket ve mahall-i 
me’mûre azimet ve Adana’da serdâr-ı ekrem vezîr-i âlî-himem hazretlerinin 
ordulariyle mülâkât olunmak sevdâsiyle şitâb ve sürat olundu. Zikr olıman 
Tâcirlü eşkıyâlan dahi müteferrik bulunup bi-kadr-i hTîş-i zumlarınca ter- 
tîb-i bisât-ı mukabele ve müdâfaaya şürû' ve fesâd ü şekavetle müştehir olan 
aşâirden istimdâd-ı asker etmişler idi (24) ve ol esnâda Ali Kethüdâ ve Ömer 
Kethüda ve bunların dâire-i şekavetlerine medhûl olanlar ile Isneyn27 kur- 
binde Zevik (¿Sjj) dağı’na püşt-dâde-i iltica olmuşlaridi(25); ve Koça Ket-
hüda ve tâbh-i hevâ-yı fesâdâü olan şakiler ile havâli-i mahall-i mezbûrda 
Haruniyye28 nâm mevki' kurbinde Donuz (}j £L>) Deresi demekle mütevâür 
bir giriz-gâh-ı dâmen-câkde hûk-var câygir-i ihtifâ olmuşlar idi. Lekvanik 
ekradından ve Afşar-ı nâ-girdârdan nevmîd-i müstemiddad olmalariyle kuv- 
vet-i eyâdi-i kudretlerine za i târî olup Zevikli ve Çanakçı recâya-
larmdan dahi cûyende-i imdâd olmuşlar idi. Anlar dahi üzerlerine ta'yîn ve 
irsal olunan asâkirin vefret ve haşmetinden imdâd değil bâş ve cânlan kay-
dına düşmüşler idi(26). Bu cihetden yalnuz Tâcirİü değil şâir şakiler dahi 
rûberâh-ı firâr idiler; bu vech üzre bu şakiler bu denlu asker-i nusret-rehbere- 
tâb-âver tahammül olmayup Arslanlu ma'beri’nden29 firâr ve tahlîs-i giribân-ı 
cân etmek sevdâsiyle o taraflarda olan giriz-gâhlara güzâr etmeleri ihtimâ- 
üyle eyâlet-i Maraş beğlerbeğisi eyâleti askeriyle ma'ân ol derbendleri mu-
hafaza etmek hizmeti ile me’mûr kılınmışdı; ve mîrimîrân-ı mûmâ-ileyh ta- 
rafmdan çünki o tarafda olan yollar muhkem (27) sedd ü bend olundu ve

rendi kazalarının sakinlerinden olan îfrâz-ı Zülkadriyye haşşinin şekavete bağ-
ladıkları belirtilerek, bunların ahvallerine bir nizam verilmesi istenmektedir 
(MAD, nu. 8458, s. 82).

27 Isneyn, Çukurova’da Ceyhan nehrinin sol kıyısında kurulan bir pazar 
yerinin adı olup, o havali halkının alışveriş ettikleri yer idi. Fakat zamanla eş-
kıya yatağı hâline geldiğinden, muhafaza altma alınması ve pazar yerinin Kurd- 
kulağı isimli mahalle nakledilmesi uygun görüldü. Verimsiz yerlere yerleştirilen 
konar-göçerler, bu havaliye gelebildikten sonra, Anadolu içlerine rahatça sıza-
biliyorlardı (İskân Teşebbüsü, s. 22, 77, 89).

28 Çukurova’da, Bulanık kazası’na bağlı Tâcirlü aşiretinin yaşadığı or-
manlık sahadır (Tezâkir, s. 158; Yusuf Halaçoğlu, ayn ı eser, s. 7).

29 Suriye taraflarından Anadolu’ya giden geçit mahallerinden biri de Arş-
lardı geçidi idi; 1697’de iskân yerleri Rakka’yı terkeden oymakların Anadolu’ya  
yayılmalarını önlemek için Türkmen ağası Pehlivan oğlu İsmail Bey, 10.000 
piyade ve süvari üe geçecekleri yer olan Arslanlı bel boğazmı bir metris ile mu-
hafaza etmiştir (İskân Teşebbüsü, s. 89-91).
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cânib-i mîrimîrân-ı Maraş’da taraf-ı ser-askerîden tevârüd ahbâr-ı nusret- 
şi'ârdan gayri güft-gû yoğidi; ve pîş-ezân serdâr-ı âlî-mikdâr vezîr-i gerdûn 
iktidar hazretleri ve şâir beğlerbeğiler ile asâkir-i [4 b] nusret-me’âsir Ada- 
na’ya nüzûl ve menzil-i ictimâm diihûl eylediler ve Adana’dan hareket ve 
Misis30 nâm mahalle vaz'-ı evtâd-ı hıyâm-ı ikâmet edüp ol hîn-i meymenet 
karinde îfrâz-ı Zülkadriyye hassı mülhakatından Cerid-i Pelid aşireti tevâbid 
cemâatinden Karalardan Deli Ömer ve Kel Ya'kub ve Kör Âsaf ve cemâ^at-i 
Keke (*0") ’den Keke Solak ve Çivili oğlu Murad ve Karamanlu Kızıl Ali 
ve Kürd Mehemmed nâm şakilerin tomâr hayâtları tîg-i tîz-i hûn-rîz ile 
sadçâk olunmuşdur; bu dahi bi’l-cümle gürûh-ı eşkıyânm lerziş-i gül-berg 
nihâl-i vücûdlarma bâ'is olmuşdur.

Ve ba'de ezin Lekvanik ekradı ki Anavarza31 nâm mevkh türâbmda 
zer -̂i tuhm-ı ikâmet eylemişler idi ve mukaddemâ bunlarm dahi zulm ü tagad-
di ve fesâd ü şekavetleri resîde-i sem<-i pâdişâhî olmağla on iki kadar yarâr 
ve nâmdâr beğlerbeğiyle(28) vüzerâ-yı izâmdan Bıyıkh Mehemmed Paşa 
tacyîn olunup tâife-i mezburu mercidi iskânları olan Rakka’ya nakl ve ircâc 
ve iskân edememişlerdi; hamdenlillahi te<âlâ bu sene-i mübârekede serdâr-ı 
ekrem hazretleri tarafmdan kemâfi’l-evvel mevkili iskânlarma gitmeleriyçün 
Lekvanik ekrâdınm mîr-i aşiret ve rüesâsı tarafına haber gönderildiği sâ<at 
derâri-i mezâmin-i fermân-ı âlî-şân munharit-i rişte-i sımâh-ı kabûlleri ol-
mağla ber-mûcib-i emr-i âlî Rakka tar afi arma nakl-i girânbâr-ı ikâmet ye 
temhîd-i bünyân-ı azimet etdiler ve zikr olunan tâife-i ekrâdın mutavattm 
oldukları Anavarza havâlisinden baczen Afşar-ı nâ-girdâr ve ba'Zi_tavâif-i 
iskân-ı müteferrikâtı tavattun etmişler idi. Anlar dahi ale’l-umûm Rakka’ya 
iskân olundular ve bariehû serdâr-ı ekrem vezîr-i âlî-himem hazretleri tek- 
mîl-i hidemât-ı me’mûre etdikden sonra Misis nâm mevki'den hareket ve 
müddet-i mesâfeyi Çayır-başı nâm bir merhaleye nüzûl ile tansîf ve andan 
dahi Isneyn bazarı nâm mahalle nüzûl ve bu husûslann temşiyet ve husûlü- 
ne mübâşeret ve şiirih eylediler ve badehû bâlâ-yı sutûrda mezkûr olan Ali

30 Ceyhan nehrinin sağ yakasında bir kasaba (Tesâkir, s. 262 index).
31 Kuzeyde Adana eyâleti içinde bulunan Anavarza kalesi ve civan bir 

çok aşiretler için câzib bir yaylak yeri idi. Rakka’ya iskân edilmiş olan Lekva- 
nik aşiretinden Akbaş kolu, burayı cebren ahâlinin elinden alınca, civarındaki 
köy ve nahiyeler ahâlisi bu sebepten etrafa dağılmak zorunda kaldı. Bunun üze-
rine Akbaşlar, Ağustos 1699’da oradan kaldırılıp tekrar Rakka’ya nakledüdi- 
ler. 1721’de de Lekvanik ve Kızıl-Koyunlu o y m a k la r ın ın  iskân mahalleri olarak 
Anavarza tayin edilmişti; esasen buralar daima konar-göçerler tarafmdan kış-
lak olarak kullanıla gelmişti (İskân Teşebbüsü, s. 78).
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Kethüdâye Ömer Kethüda ye hevâlarma tâbi' olan şakiler imdaddan kat'-ı 
rişte-i;ümid etmişler idi; ve ol esnâda cüstcû-yı talî'a-ı cünûde elli kadar Tâ- 
cirlü. şakileri ki(29) her biri [5 a] rüstem kadar da<vâ-yı mürüvvet edüp fe- 
râhnâ-yıcihâna sığmazlardı; süvâr olup bâdiye-gird-i istihbar iken ba'zen 
çeşm-i: askere müsâdif oldukları gibi girîz ü firârdan bî-mecâl olup,

mısrâ'

işte meydân işte er merdim diyen gelsün beri

terâne-i fuzûlânesiyle tertîb-i bisât-ı cidâl eylediler,

mısrâ'(30)

Ne-yâft girye-i miskin rehâ zi hamle-i şîr

zemzemesiyle berü asker tarafından dahi redd-i hamle-i kıtâl olunup derhâl 
ol şakilerin sad çâki-i giribân hayadan kabza-i şemşîr-i askere kısmet olup 
bi’l-külliye giriftâr-ı varta-ı helâk ve tu'me-i şemşîr-i zehr-nâk oldular; bu 
dem-i kâr-zârde tacyîn olunan askerden fakat iki kimsenin sîrâbi-i çeşme-i 
şehâdet mukadderi olup şâirinin elhamdülillahi te'âlâ haber-i inddamı ile 
peder ü mâderi giryân olmayup ancak ol şakilerden üç nefer şaki râhyâb-ı 
meferr olup vârup kethüdâlan ve hevâlarma tâbi' olan eşkıyâlara sahrâ-yı 
Isneyn mâlâmâl hıyâm-ı asâkir-i nusret irtisâm olduğun nakl ü takrir ve 
dâhil-i silk-i ma'iyyeüeri olanlannm tomâr hayadan çak-hûrd-ı dest-i mer- 
dân olduğun ta'bir eylediler. Hemân sâ'at ol şakiler bir derece te’hîr ve terâhî 
edemeyüp müteveccih-i sû-yı firâr oldular. Firârlan haberi resîde-i sem'-i ser-
asker öldukda akiblerinden(31) kifâyet mikdârı süvâri ve piyâde merdân-ı 
âŞtî-güzârân ile Zülkadir-zâde Murtaza Ali Beğ’i ve baş bölükbaşdan Sek- 
bân oğlu Ahmed Ağa’yı gönderüp ve takviyet-i emr içün bunlarm dahi aki- 
binden Niğde mutasarrıfı Abdulgafur Paşa’yı ta'yîn etmişler idi. Meyânla- 
rmda bu'd vâki' olmağla mukaddem gönderilen askere vusûlleri mümkün ol-
mayup ve anlann bunlara ihtiyaçları kalmayup f  eyne’l-meferr-güyân ol kavm 
vâcibü’l-levme erişüp bir kaç kerre müsâdefe ve muhârebe ve taraf-ı eşkıyâ- 
dan müdafâ'a vâki' olup bilâhare gıyâm-ı inhizâm ol eşkıyâ-yı şekavet 
-irtisâm üzerine târi olmağla terk-i emvâl ve eşkâl ve sahîfe-i kulûbdan hakk-ı 
harf-i alâka-i evlâd ü ıyâl edüp bu kerre başlan kaydına düşüp Cebel-i Sof32

32 Lübnan’da bir Dürzi nahiyesinin adı olup, XVII. yüzyıla kadar Sayda’- 
ya ve buradan da Fransa’ya sevkolunan ipeğin merkezi idi (Şehabeddin Tekin- 
dağ, Lübnan maddesi, İslâm Ansiklopedisi, VH, s. 101).
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taraflarına tahassun ve ilticâ sevdâsiyle cân atup bâsıra-i askerden nihân 
[5 b] oldular ve peydevânlan olan asker dahi ahşam karîb olmağla ric<at ve 
yek-şebe menzil-i asâyişlerinde ikâmet eylediler ve muhârebe esnâsında ahz 
ü esir ve ba=zen kati eyledikleri nüfûsun ser-i murdarlarm lâşelerinden cüdâ 
edüp ve pes mândeleri olan ganâimi cem' edüp hâkpâ-yı ser-askerîye man- 
sûran avdet etdiler ve bu haber-i kârzâr resîde-i gûş-ı mîrimîrân-ı Mar<aş 
oldukda ol dahi arzû-yı vusûl ile binüp ılgâyup vusûl-i mesâfe müsâra^at ve 
şitâb edüp hengâm-ı kârzâr sükûn buldukdan sonra erişmekle tekrar avdet 
ve makarr-ı ikâmetleri olan Arslanlu’ya azimet eylediler ve Manas tarafının 
askerinden dahi etrâfa müteferrik ve ba'zı umûr içün me’mûren gönderilmiş 
bulunanlar ale’l-gaflet firâr eden şakilere tesâdüf edip ancak kaziyyeden ha-
berleri olmamağla rehgüzâr-ı firârlanna dahi ü tabamız etmediler. Lâkin 
bacıları hengâmeden habîr bulunup şakî-i mezbûrlardan pesmânde-i firâr 
olanlardan Ebu’l-Hüda (Ia jJI^I) oğlu Minnet ve oğlu İbrahim ve Arab îsâ 
ve Deli Ömer ve Deh Halil ve Köse Derviş ve Kara oğlu İbrahim ve Opla- 
maz jl) Ömer ve Köse Osman oğlu İbrahim ve Alişarlı oğlu ve Du-
mansız nâm şakîleri(32) ahz ü bend ve taraf-ı mîrimîrân-ı Manaş’a îsâl ey-
lediler ve Mar<aş beğlerbeğisi pâşâ-yı mûmâ-ileyh zikr olunan şakilerden 
Arab îsâ ile Minnet oğlu İbrahim’i âvize-i sütûn-ı siyâset edüp ve Arslanlu’- 
dan hareket ve Huri nâm mahalde vaz'-ı evtâd-ı ikâmet edüp an-
da dahi Halep köprüsü’nde mezbûrân Ahşarh oğlu ile Dumansız’ı kazığa 
urup badehû ahvâli taraf-ı ser-askerîye ifâde ve idâm etdiler; Haruniyye 
nâm mahalde Sabun suyu köprüsü’nde taraf-ı ser-askerîden Adana muta-
sarrıfı El-hâc Mustafa Paşa ile eyâlet-i Karaman askeri ve Zülkadir-zâde 
me’mûren irsâl olunmalariyle ikâmet üzre olup Rakka’ya iskâm fermân olu-
nan İlbeğh ve Silsüpür Ceridi ve ba=zı müteferrikat-ı aşâir-i muhtelife Dül-
dül dağı33 ve Bonsuz (jj-îy )  ve ol havâlide olan cibâl-i şâhikaya muta- 
vattm ve muhtefî olmalariyle ihrâc ve mevkb-i iskânlarına ircâc etmeğe mu-, 
tasaddî olmalariyle Mar=aş beğlerbeğisi [6 a] eyâleti askeriyle mevkb-i mez- 
bûre varup iktizâ eden hidemât-ı ahyye-i pâdişâhîde mevcûd bulunmak üzre 
cânib-i serdâr-ı ekremîden haber tevârüd etmekle zikr olunan Huri nâm 
mahalden dahi hareket ve mahall-i me’mûre azimet eylediler. Ol esnâda zikr 
olunan Koca Kethüdâ ve tevâbb-i(33) hevâ-yı fesâdâtlan Haruniyye tarafı-
na vaz'-ı tmâb-ı ikâmet eden asâkirin kesretine tâb-âver tahammül olmayup

33 Gavur-dağı’mn Ceyhan nehri boyundaki bir zirvesi (Tezâhir, s. 248 in-
dex).
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anlar dahi Ceyhun’u3̂  geçüp firâr etdiler; ve bu şakiler o taraflarda olan 
bîşe-zâre ihtifâ ve iltica eylemek ihtimâliyle Manas beğlerbeğisi eyâleti ve 
ciimle(34) askeriyle cüstcû-yı eşkıyâ-yı bed-hûya taraf taraf tekâpû eyle-
diler. Şöyle ki ibtidâ-yı âferînişden bu hengâmlara gelince(35) mutâyâ-yı 
ikdâm-ı inşânı olmayan arazi cilvegâh-ı ikdâm-ı benî-nevc-i inşân olup pîç- 
der-pîçî-i agsân-ı nahlistân-ı bî-âmândan bâd-ı sabâ-güzârdan^ mümtenb 
olan sa'bü’l-mürûr çengelistânlar türktâz-gâh semend-i cünûd olup her ser- 
hârde pâre-i dâmân-ı asker-i yâd-gâr kaldı. Ol vakitlerde Koca Kethüdâ’nm 
henüz firâr etdüğü mahal olmağlâ bir mikdâr pelâs-pâre-i kesmaharlariyle 
bin kadar koyun ve sığır mahall-i mezbûrede bırakmışlar idi. Esnâ-yı teces- 
süsde cümle asker mîrimîrân-ı Mar'aş’a nâsîb olmuşdur ve bacdehû Sof ve 
Kartallı dağlan tarafına firâr eden Ali Kethüdâ ve Ömer Kethüdâ ve şâir 
ma'ân firâr eden şakileri ahz etmek emriyle taraf-ı ser-askerîden Mar^aş beğ-
lerbeğisi pâşâ-yı mûmâ-ileyh cümle askeriyle me’mûr kıhnup tekrar ric<at 
ve savb-ı me’mûre azimet etdiler; yine(36) geldikleri yerlerden güzâr ve mel- 
ce-i eşkıyâ olan dağlara doğru imâle-i licâm eylediler; tekrar Arslanlu’ya ge- 
lüp yem kesdirdikden sonra binüp gece ile ılgayup Cebel-i Sof zeyline mer- 
bût olan Keferdiz nâhiyesinde35 Öji (cSjjl) ve Kuşçu Ceridi ve Bayadlu ve 
Begişlü36 ve Emirler nâm kurâlarm ahâlileri üzerlerine varılup mütefahhıs-ı 
âsâr-ı eşkıyâ-yı şekâvet-şi'âr olduklarmda bir eserleri bulunmayup ancak ta- 
vâif-i asker zalâm-ı leylde güzâr etdıklerinde eşkıyâ-yı mezmûme Börklü 
Dede («j j  ) nâm ziyâret kurbinde bir mağarada mühtefî imişler; sâ- 
ik-i takdir uyûn-ı askerden, bunları istâr etmekle müsâdefet-i rünumâ-yı âyî- 
ne-i imkân olmamışdı. Çünkü bu askerin encüm-i seyyar gibi şebgerd-i te-
cessüs olduğunu gördüler anda dahi karar edemeyüp süvâr ve mutahatti-i

34 Cihan yâni Ceyhan da denilen Ceyhun nehri, Elbistan kazasından çı-
kıp, Zeytun nahiyesinin cânib-i şarkîsinden ve Maraş kasabasının ik i saat aşa-
ğısından geçerek Düldül dağı’nı yarıp Çukurova’ya iner ve Hemite ve Şahma- 
ran kaleleri civarından ve Mis is karyesinden geçip Yumurtalık limanının cânib-i 
garbisinden denize ulaşır (TezâUir, s. 123).

35 Maraş sanacağı’nın münbit topraklarına sahip olan Keferdiz nahiye-
si, XVH. yüzyılın sonlarına doğru Çepni oymağı’nın istilâsını takip eden olay-
lar sonucunda kıtlık felâketine uğramıştır (İskân Teşebbüsü, s. 40). H. 1282 
(1866) tarihli.bir vesikadan anlaşıldığına göre, nahiyede, 255 hâne (504 nüfûs) 
miislim ve 1 hâne (4 nüfûs) de gayr-i müslim bulunuyordu (Yusuf Halaçoğlu, 
ayn ı eser, s. 10).

36 Bu ismin «Beğmişlü» olması gerekir.
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tarîka-i firâr olup yine ziyâret-i mastûr kurbinde Okçu îzzeddinli37 ekrâdrn- 
dan Cerikânlı cemâatinden Kocu (y=-y) ve Dedu (j nâmân [6 b]
sanâdîd-i ekrâdın zîr-i kademe-i himâyet ve sıyânetine dâhil ve mülteci ol-
dular. Bu cânibde cüstcû-yı makâm-ı eşkıya ile sâz-ı girizlerine peyrev olan 
pâşâ-yı mûmâ-ileyh hazretleri kurâ-i mezbûreden kâmiyâb âsâr olmayup av-
det ve Şuri Öyüğü (Sy | ıS jy^ )  nâm mahalde sedd-i tınâb-ı ikâmet edüp(37) 
esnâ-yı istikşâfda dest-res-i ahz olan Ali Kethüdâ’nın ammisi Zülfikâr Ket- 
hüdâ’yı puşte-i mezbûrda kazığa urup ibret-i âmm eyleyüp kelle-i menhû- 
sun lâşesinden bürîde ve galtîde-i pîş-gâh-ı serdâr-ı ekremî olmağiçiin irsâl 
eylediler; ve kazâ ve kader tahsîl-i mâye-i ma'âş ümidiyle eşkıyâ-yı mezbû-
reden yiğirmi kadar atlu ile Ak Kaş oğullan mevzh-i merküme karîb Bozkir 

( j f } y ) nâm mahalde vâz<-ı esâs-ı ikâmet olan Kuzu Güdenli aşireti içine 
varup Bozkeçe ( ¿ Ç  j y )  ve aşiret gayreti vardır deyü ümmîd-i sebât ve 
vefâ edüp istihzâr-ı etnme-i vâfiye kaydına düşmüşler idi. Lâkin mukadde- 
mâ mezbûr Kuzu Güdenli cemâatinin kethüdâsı Haşan Beğ ve ihtiyarlann- 
dan Hacı Erbiş ( ^ j l  ^U ) ve şâirleri taraf-ı mîrimîrân-ı mûmâileyhden 
azîm tenbîh ve te’kîd olunup eşkıyâ-yı mezbûrenin alâ-eyyi hâl ahzleriyle 
muhkem şürûta ve beş bin guruş nezre ta'kîd-i rişte-i ahd kılıhmışdı. Ana 
binâen bu aşiret ahâlileri mesfûrun şakileri gördükleri gibi ihzâr-ı me’kûlât 
kaydıyla mezbûrları iğfâl ve derhal hilâf-ı me’mûl sûret-i husûmet izhâr edüp 
ele getirmek mülâhazasiyle dâm-ı tezvire mübâşeret etdiklerin baczı şakiler 
duyup firâr ve fakat Ak Kaş oğlu Ahmed ve Zede ; (ajj)  oğlu Halil ve ka- 
nndaşı İbrahim ve Kara Yusuf oğlu îsâ ve Cihâl (Jl4^) oğlu Cum=a nâm 
şakileri ahz ü bend edüp taraf-ı mîrimîrân-ı inûmâ-ileyhe ol sâ'at izhâr-ı sû-
ret-i hâl ve irsâl-i haber-i müjdegânî edüp rûz-ı ferdâda ol şakileri getirüp 
teslim edüp mazhar-ı envâ^-ı ikrâm ve ilbâs-ı hilâli fâhire ile şâd-kâm oldu-
lar ve bâlâda muharrer olan kurâ ahâlileri meclis-i pâşâ-yı mûmâ-ileyhe ge- 
tirülüp min-bari mesfûr şakilere tertîb-i esbâb-ı(38) ma'âş etmek üzre tenbîh 
ve yedi bin guruş nezre mümakid râbıta-i şurût kılmdı; ve ba'dehû İfrâz-ı 
Zülkadriyye hassı(39) mülhakâtmdan Mar'aş sancağı’nda Alâdikâk (¿T& jVI) 
nahiyesinde sâkin olan Ovacıklu ahâlileri kadîmi merci'-i iskânları olan 
Çukurova’ya nakl ve ircâ' olunmak içün taraf-ı ser-askenden mîrimîrân-ı 
mûmâ-ileyh hazretlerine haber tevârüd etmekle menzil-i mezbûrdan hareket

37 Kürd-dağı taraflarında bulunan bu aşiret, XIX. yüzyılın ikinci yarı-
sında iskân edilmiştir (Yusuf Halaçoğlu, ayn ı eser, s. 9).
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ve taraf-ı me’mûre azimet olundu. Bu haberden [7 a] cemâ'at-i mezbûrun 
torunları haberdâr olmağla mezbûrlardan Ağa Mehemmed oğlu, boy beğleri 
Mustafa ve Kör îsâ ve Kadir nâm fâsidler tâbi‘-i hevâları olanlar ile(40).fi- 
râr edüp şâir re'âyâ makûlesinden olanlar pâşâ-yı mûmâ-ileyh tarafma müs- 
takilen çehre sây-i itâ'at gösterüp fermân-ı ser-askerîye ser-fürû dâde-i inkı- 
yâd oldular. Lâkin mezbûrlar fi’l-asl konar-göçer tâifeden olmayup levâzmı-ı 
nhletleri mükemmel olmamağla ol mevsim-i şitâda taraf-ı iskâna hareketleri 
mûcib-i izâ'at-ı emvâl ve mûris-i istihlâk-ı evlâd ü ıyâl olduğun ifâde ve is-
tif âde-i merhamet eylediler idi; ahvâllerine merhamet olunup bir ay mühlet 
verilüp badehû bilâ-tereddüd mahall-i iskânlarma gitmeleri bünyân-ı ahd ü 
şartlan müstahkem kıhnmışdı ve birbirine kefile verüüp alınan küfelâsı 
Maraş kahası’nda hıfz ve kaba-bend olunmuşdu; bu husûsun itmâmiyle tek-
rar avdet edüp Isneyn’de taraf-ı ser-askerîye vusûle müsâra=at tasmîm ve niy- 
yet olunmuşken nâ-gâh tasarruf-ı eyâlet-i Mar<aş uhde-i âhara merbût ve 
ma'tûf kılınup taraf-ı mîrimîrân-ı mûmâ-ileyhe gıyâm-ı azl târî olup bu hu- 
sûsda sûret-pezîr-i insirâf olan mesâ'i cemilesi mukabelesinde taraf-ı aliy- 
yeden kendülerine Teke sancağı inâyet ve ihsân olunduğu haberi tevârüd ey- 
ledikde eyâlet-i Mar^aş askerinden müteferrikan savb-ı serdâr-ı ekremîye tet- 
mîm-i husûs mezbûre ile Misis nâm mahalle geldiklerinde mülâkât ve inzi- 
mâm hadd-i husulde cilveger oldu.

Bu cânibde serdâr-ı âlî-mikdâr hazret-i vezîr-i kâmkâr Isneyn sahra- 
smda oturup marii’z-zikr Tâcirlü şakilerden ahz edüp cezâların tertîb et-
mekle takayyüd ve ihtimâm etmişler idi(41). Ol hengâmde giriftâr-ı dâm- 
gâh-ı ahz olup taraf-ı şeriflerine mevsûl olan Gök (dS'jS’) Ali ve Mustafa 
ve Hüseyin ve Ahmed ve Sevfi ve Yusuf ve Minnet Koca ve Oplamaz 

( ) Ömer ve Molla Ömer ve Ayvad oğlu Osman ve Dumansız oğlu
ve îsâ ve Kanber ve Şah Ahmed ve Kabuklu oğlu ve reisü’l-ebâlis Koca Ket- 
hüdâ ve Kamı Kızıl oğlu ve Köse Halil ve Mızraklı Veli ve Selim ve Hızır 
oğlu'Mustafa ve Gökçe oğlu Mustafa nâm şakileri ber-mûcib-i fermân-ı 
kazâ ceryân ve ber-muktezâ-yı şer'-i refi'ü’ş-şân kati ile cezâlarm tertîb ve 
ibret-i âm edüp mecmûd altmış iki aded ser-i murdârı eşkıyâ-yı şekâvet- 
şi'ârı cânib-i Âsitâne-i devlet âşiyâna îsâl ve galtîde-i südde-i bâb-ı hümâ- 
yûn-ı me'âlî-erkân eylediler; ve andan gayri Pay as nâm menzilde yedi nefer 
[7 b] Tâcirlü şakileri gönderilüp kazığa uralup mûcib-i ibret-i şâir nâs ey-
lediler ve Dağ Deviren nâm şaki dahi Uzeyr nâm mevki'de âvize-i çengâl-i 
siyâset olmuşdur ve bade hazâ hazret-i serdâr-ı âlî-mikdâr vezîr-i gerdûn ik-
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tidâr mevki'-i mezbûrdan ric'at ve tekrar Kurd-kulağı38 ve Misis nâm men-
zillerde bir kaç gün meks ü ikâmet eylediler ve bu bengâmlarda îfrâz-ı Zül- 
kadriyye hassı mülhakatmdan Cerid-i Pelîd aşiretinden Kara Hasanlı ve Sa- 
kallu ve Çakallu Dokuzu ve Uzunlu ve Okculu’dan bakılan dâima hükkâm 
ü vülâta ve hass-ı mezbûr zâbitlerine adem-i itâ'at ve mâl-ı mîrîlerin edâda 
inâd ve muhâlefet eyledikleri ecilden kadîmden mevki'-i iskânlan olan Çu-
kurova’dan hurûc ve Rûm’da39 yaylayup ve Rakka taraflannda kışlâyup hat-
ta bu emrin esnâ-yı sudûrunda Rakka taraflannda bulunmalariyle Rakka 
muhâfızı vezîr sütûde-semîr sa'âdetlü Yusuf Paşa hazretleri rüesâ-yı eşkıyâ- 
yı mezbûreden Kara Mazı oğlu Fethullah ve Hacı Sa<dullah ve Hacı Mah- 
mud oğlu Osman ve bacıların dahi ahz ü kati ve riiûs-ı maktmalann der-i 
devlete gönderüp ve bakıyye-i süyûf olan cemâ'at-i mezbûr ahâlilerin taraf-ı 
serdâr-ı âlî-mikdâra bi’l-cümle îsâl ve irsâl eylediler; ve bundan mânada 
itâ'at-ı fermân-ı âlî-şân eden Cerid aşireti cemâatinden. yiğirmi adet cemâ'at 
mevki'-i iskânlarmda mevcud olup miti ba'd dâire-i itâ'atden tecâvüz etme-
mek üzre teşyîd-i bünye-i şürût eylediler; ve mukaddemâ îfrâz-ı Zülkadriyye 
hassı türkmânı Kınık40 mac Berendi41 kazâlarmda sâkin olup zirâ'at ve hı-

38 Çukurova’nın kapısı olan Kurd-kulağı derbendi, Ayas ile Berendi ara-
sında bulunmaktadır. Bu bölgeye 1693 yılında derbendci olarak konar-göçer 
insanlar yerleştirilmiş ve 10 Haziran 1712’de yapılan plâna göre, derbend ma-
hallinde mevcut olan ik i hana ilâve olarak, câmi’ v.s. gibi binâların etraf ma bir 
duvar çekilerek kale şekline sokulmuştur. Ayrıca hâriçten getirilen konar-gö-
çer halk için 40-50 kadar ev inşâ edilmesi de bu plâna dâhil bulunuyordu. 1780’de 
Adana ve Antakya bölgesinde şakilerin faaliyette bulunmasından dolayı bu 
mıntıkada emniyetin kalmadığını görüyoruz. Bu sebepten, Fayas tarafından 
gelen yolcu ve tâciri Uzeyr (Özer) beyi Kurd-kulağı’na, has reayası ise Kurd- 
kulağı ile Misis köprüsü’ne getirip teslim ediyorlardı. Adana tarafından gelen-
leri de Misis derbendcüeri Kurd-kulağı’na getirip has reâyasma teslim  ediyor-
lar; ve onlar da Kurd-kulağı derbendcileri ile Uzeyr (Özer) beyi’nin nüfûzları 
altındaki yerlere ulaştırıyorlardı (Derbend, s.. 26, 61-62, 99).

39 Osmanlı tmparatorluğu’nun son asırlarına kadar Rûm Eyâleti’nin 
çekirdeğini Sivas, Tokat ve Amasya bölgeleri meydana getiriyordu.

40 İsminden de anlaşıldığı gibi Kınık oymağı m ensuplan tarafından 
tesis edildiği istidlâl edilen Kınık kazası, kayıtlardan anlaşıldığına göre Misis’in 
Esah ve Sarıçam kazası’nm güneyinde bulunmaktadır. XVI. yüzyıldan itibaren 
başlayan içtimai buhranlar nedeniyle, Adana eyâletinde bulunan Kinık’ın top-
raklarının bir kısmı terkedilmişti. Terkedilen arazüerin yeniden ziraate açıl-
m ası ve bölgenin emniyetini temin etm ek için, 11 Ocak 1691’de Dulkadırlı ulu- 
su’na bağlı oymakların bölgeye yerleştirilmesine karar verilmiştir (İskân Te-
şebbüsü, s. 43, 75-76, 78).

41 Eski bir Türk oymağı’nm ismini taşıyan Berendi’nin Misis Ue Kurd-
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râset edüp hâsıl eyledikleri öşürlerin ve sâh rüsumların tahsiline me’mûr 
olanlara vermek üzre ta'-ahhüd ve ol havalileri kuttaki tarîk eşkıyası seri ü 
mazarratlarından muhafaza eylemek şartiyle mevâzi'-i rakîmede iskân olun-
muşlar iken şürût-ı mezkûreden nükûl ve inhirâf ve envâ<-ı şekâvete sülük 
eylediler idi. Bu cihetden matbah-ı âmire’ye beher cemâ^at ellişer kîse akçe-
ye nezr etmişler idi. Binâen alâ zalik zikr olunan nüzûr mâlı ifrâz kalemin-
de olan yiğirmi iki cemâ'atden bin yüz kîse akçe olup tahsili icâb eyleffiişdi 
ve lâkin zikr olunduğu [8 a] üzre cemâ(at-i mezbûrlardan adem-i iktidârla- 
rrndan nâşi bir vechle mümkinü’l-husûl olmadığı cânib-i ser-askerîden alâ 
vukû'ihi der-i devlet medâra îlâm ve ifâde olunmuşdu. Savb-ı aliyyeden da-
hi nısfı mikdân yahud sülüs-i sülüsânî tahsil olunup mücerred tavâif-i mez- 
bûrenin mütevâri-i hadd-i tahammülleri olduğu mikdân talebiyle rencide ol- 
mamaklan husûsu taraf-ı ser-askerîye mevkûf kılıümışdı. Binâ-berîn nezd-i 
ser-askerîden dahi ahâli-i cemâ<at-i mezbûrenin el-hâletü hazihi devâbb ü 
mevâşîleri ve koyun ve sığırları ve mevcud olup bahâya erzân olan sim kı-
lıç ve şâir bisâtlan cümleten fürûht etdirilüp ve üzerlerine müteakiben müs-
tamel mübâşirler tacyîn ve irsâl olunmağla Ve çend-rûze hTab ü râhâtı terk 
edüp hezârân mesâd-i bî-pâyân ve ber-müzde-i min-ba'd sıyânetden ve te- 
rahhusdan ictinâb olunmağla ancak yüz kîse akçe tahsîh mümkün olmuşdu 
ve husûl-yâb olan meblâğ-ı merkum beste-i hazîne ve kabzına me’mûrolan 
mûmâ-ileyh İnce Kara Mustafa Ağa yedîne teslîm ve hüccet-i şeniyyesiyle 
taraf-ı hızâne-i pâdişâhîye irsâl olundu; ve ber-mucib-i emr-i âlî tavâif-i meZ- 
bûrenin tüfenk ve kılıç ve nîze ve tîr-keş ve şâir kara bisâtlan istihrâc ve 
müfredât üzre defter ve Konya kabasında hıfz olunmak üzre karar verildi 
ve ba'dehû hazret-i ser-asker sütûde seyr ve ma<ân me’mûr olan beğlerbe- 
ğiler ve asâkir-i nusret-meâsir menzil-i mezbûrdan hareket ve Adana nâm 
mahalle bast-ı hıyâm-ı ikâmet eylediler. Yine ol esnâda Adana kadısı Efen-
di huzûr-ı serdâr-ı ekremîye getirülüp ve mesbûketü’l-esâmi olan beğlerbeği- 
ler ve ^«yân-ı vilâyet cemc olup akd-i meclis-i şen olunmuşdu. Yine ol di- 
vân-ı me'âlî-erkânda mâ<adâ nüzûr mâlı taleb ve tavâif-i mezbûreden tah-
siline teveffüh ve tasaddî olundu ahâli-i mezbûre dahi minvâl-i rakîm üzre 
izhâr-ı inddâm-ı iktidar eylediler; yine cânib-i ser-askerîden alâ vukûdhi ah-

kulağı arasında ve Ay as ile Maraş sancağı arasına isabet ettiği anlaşılmaktadır; 
XVI. yüzyıldaki İçtimaî buhranlar nedeniyle Berendi kazası’nm da bir kısım  
topraklan terkedilmiş ve 11 Ocak 1691 tarihinde, Dulkadırlı ülusu’nâ bağlı 
oymakların bölgeye yerleştirilmesi için emir verilmiştir (İskân Teşebbüsü, s. 
43, 75-76, 78).

Tarih Enstitüsü Dergisi: F. - 8
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vâl mufassalan der-i devlet-medâra ifâde ve Mâm olundu ve Kürd Bayram 
Oğlu Mehemmed Paşa’mn42 ve sâbıkâ Adana vâlisi vezîr Yusuf Paşa43 mer- 
hûmun bakıyye-i emvalleri taleb ve tecessüs olundu. Ol senelerde bi-temâ- 
milıi mâl-x mîrîlerin vermek üzre redd-i cevâb ve ibrâz-ı tezkere [8 b] et- 
diler ve bundan sonra Kurd-kulağı nâm mahalde tavâif-i mezbûre Pulad Pa- 
şa-zâde İsmadl Paşa’yı muhâsara edüp otuz beş kîse akçelik kadar deve ve 
katır,ye at ve emvâl ü eşyâsmı nehb ü isrâf ve izâ<at ve itlâf edüp mîrimîrân-ı 
mûmâ-ileyhe irâs-ı enva'-ı mazârr ü hasâret etmişler idi. Anın dahi tâhsîli 
fermân(42) ye ;fasl; ü inhilâli uhde-i ihtimâm-ı vezîr-i ferhunde fâla ta'lîk ve 
mahâll: kılınmışdı. Binâen alâ hazâ huzûr-ı destûr-ı vakürda murâfa<a-i şer<-i 
şerif olduklarında , tavâif-i mezbûre bu töhmeti inkâr eylediler. Pâşâ-yı mû- 
mâ-ilfeyh dahi şühûd-ı üdûl ile isbât-ı müddeca eyledikde matlûbu olan em-
vâl hükm birle taraf-ı şer -̂i enverden yedîne hüccet-i şerif vaz< ve ibrâz olun-
du. Aneak ol esnâda bu töhmete cesâret eden eşkıyâ müteferrik ve ekser di- 
yâr-ı âharda bulunup ve mevcûd olanlardan dahi mukaddemâ mâl-ı mîrî 
tahsîl olunmuş bulunmağla zai-ı; ahvâlleri tahakkuku ile bu hîn-i rakîmde 
husûl-i' emvâl-i mefküdesi cilveger-i hadd-i imkân olmayup mevküf kalup. ve 
bu keyfiyet-dahi mecrâ-yı vukuda ceryan etdiğj gibi der-i devlet-i ahyyeye 
arz u- ifâde olunup ve bu husûslar bu vech üzre husûl-pezîr olup bundan 
böyle:gerek,serdâr-ı âlî-mikdâr hazret-i vezîr-i gerdûn vekâra ve gerek şâir 
beğlerbeğilere ve asâkir-i nusret-meâsire mütecaliik iş kalmamağla ol dahi 
ifâde ve istizan olundu. Bu husûslann taraf-ı aliyyeye tebliğ ve risâleti ket- 
hüdâ-yr umûr azmâsma kendi taraflarmdan taüîk olundu; taraf-ı ser-askerî- 
den kethüdâları El-hâc Hüseyin Ağa Âsitâne-i devlet âşiyâne irsâl' olunup 
tevârüd-i haber-i izne meks ü intizâr olunmuş idi(43); ve bu esnâda Adana 
mansıbı Niğde mutasarrıfı Abdulgafiır Paşa tarafına tevcih olup ve Niğde 
sancağı Mevlûd-zâde Mahmud Paşa’ya inâyet olvmmağlâ Zilhicce-i şerifin 
ön beşinci günü fermânlan tevârüd eyledi; ve ifrâz haşşinin ihtiyârları ki 
nezr mâli tahsîli içün tarafr-ı ser-askerîde mahbûs ve der zencîr edilir; zikr

42 Adana’da serdâr iken mukataa ile H. 1110 (1698-99)’da Adana’da bey-
lerbeyi olan Mehmed Paşa, çeşitli yerlere vali olarak atandıktan sonra, Safer 
1126 (16 Şubat-17 Mart 1714)’da Maraş valiliğinde bulundu ve Zilhicce 1123 (10 
Ocak-9 Şubat 1712)’de vefât etti (S.O., IV, s. 208).
• ! 43 , Aslen Bosna’lı olan Yusuf Paşa, Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişerek H a-

zine-! Hümâyûn ıkethüdası ve H. 1113 (1701-2)’de I. Mirahor oldu. H. 1114 
(1702)'de vezâretle Adana vâlisi olan Yusuf Paşa, Şaban 1115 (10 Aralık 1703- 
.8 Ocak 1704) yılında Trabzon vâlisi olduktan sonra, Receb 1116 (30 Ekim-29 
Kasım 1704)’de vefât etti (S.O., s. 659). -
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olunan ahâli-i cemâ'at-i mezbûrenin doksan dört nefer mahbûslan mûmâ- 
ileyh Abdulgafur Paşa tarafma teslîm olundu bi-tevfikihi subhânehu ve te'âlâ 
ol vezîr-i Aristo-nazîrin istihkâm-ı re’y ve tedbîrleriyle derûn-ı evrâkda dere 
ü tastîr olunan husûslar mukârin-i nizâm ve intizâm olup ve bi-hamdihi 
te'âlâ zikr olunan [9 a] bilâd ve aktara müntehi olan yollar türkmân ve ek- 
râd şerlerinden emîn ve ebnâ-yı sebil me’mûnü’l-gâile zemân-ı devlet-i pâ- 
dişâhîde herkes bu ahd-i selâmet rehine karın oldu. Şâyestedir ki cümle ha- 
vâss u avâm bu ni'metin edâ-yı şükründe ve pâdişâh-i rû-yı zemin halledet 
hilâfetuhu ilâ-yevmi’d-dîn hazretlerinin du'â-yı bekâ-yı ömr ü devletlerinde 
ve imtidâd-ı zemân-ı ızz u saadetlerinde ve bi’l-cümle vüzerâ-yı izâm hâs- 
seten ol vezîr-i kâr-dân hazerâtımn izdiyâd-ı kadr ü meüziletleri ed'iyesinde 
ve vükelâ-yı fihâm ve şâir ricâl-i düvelin hemvâre-i mukârenet-i nev-bahâr 
i'tâf-ı gerd-kârı ile gül gibi münbit ve handân olmalan temennâsmda ve düş- 
men-i dîn ü devletin kahr u inhizâmı ve asker-i islâmın' riusret ve istihkâmı 
içün tazarru' ve niyâzda olalar ve nehârda anâdil ve leyâlde şümû misâl 
zâr ve giryân ve nâlende ve sûzân olup bezm-gâh-ı çemen-serâ-yı alemin bu 
kadar nizâm-ı umurunu istida'â eyliyeler;

Bâreka’llâh âsaf-ı Dârâ-haşem 
Sâneha’llâh sâhib-i âlî-himem 
Levhaşa’llâh dâver-i dâd-âzmâ 
Habbezâ destûr-ı pür-cûd u sehâ 
Rif'at-ı kadrine nisbet çarh-ı dûn 
Havf-ı şemşîriyle düşmen ser-nigûn 
Sâye-i lutfunda râhat hâs ü âm 
Oldu ikrâmiyle âlem şâd-gâm 
Pâye-i ikbâli gerdûna medâr 
Ferr ü iclâli verâ-yı inhisâr 
Zıll-ı eltâfıhda âlem mülteci 
Süllem-i cûdiyle herkes mürtakî 
Öyle bir kâmil vezîr-i nîk-nâm 
Kim temâmet âleme verdi nizâm 
Velvele saldı cihâna savleti 
Erdi tâ ayyûka beng-i satveti 
Doldu yek-ser nâm ü şâniyle cihân 
Olsa âlemden nola ankâ nihân 
Her ne dem k’ide kef-i cûdı hurûş 
Şerm ile deryâlar olurdu hâmûş
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Bâb-ı ihsânında herkes behre-yâb 
HTân-ı inşâmı nasîb-i şeyh ü şâb 
Hulk-ı pâki eylese neşr-i şemîm 
Çîn ederdi reh-güzânm nesim 
Bâ-husûs ifraz umûn kim müdâm 
Hiç bulamazdı nizâm ü intizâm 
Kemterîn himmetle ol âsaf-hısâl 
Ukde-i ahvâle verdi inhilâl 
[9 b] Habbezâ dikkat zihî re’y-i savâb 
K’etdi bu emrin hüsûlin iktisâb 
Hamdü’llillâh kim Hudâ-yı bî-niyâz 
Etdi tevfîkin bu emre kâr-sâz 
Çünki bâ-tevfîk-i hayy-i lâ-yemût 
Maslahat buldu husûl ile sübût 
Diişdii dil bir fikre kim tahrîr ede 
Macerâyı yek-be-yek tastır ede 
Eyleyüp işkeste-beste bir kitâb 
Ede arz-ı meclis-i âlî-cenâb 
Menzil-i maksûda edüp reh-nümâ 
Arz-ı hâle yol bula bununla tâ 
Bahtdan şekvâda kilk-i ter-zebân 
Kanlu yaş edüp midâd-âsâ revân 
Dâdgâh-ı âsâf-ı kisrâ-nihâd 
Ola lebrîz-i sadâ-yı dâd dâd 
Dâd ey destûr-ı âlî-menzilet 
V’ey vezîr-i âkil ü nîkû-sıfat 
Dâd ey dâd-âver-i feryâd-res 
V’ey nigâh-ı şefkatindir mültemes 
Nâ müsâdd bahtdan âh ü figân 
Kim beni etdi elemle nâ-tüvân 
Âlemin bahtı olur bîdâr gâh 
Bulmayan bahtımdır ancak intibâh 
Cevr-i baht-ı tireden Sâkıb gedâ 
Etdi zıll-ı re’fetinde ilticâ 
Et ana ayn-ı inâyetle nazar 
Etmesün tâ bahtı îrâs ü keder 
Tâ ki âlemde ola best ü güşâd 
Ede ömr ü devletin Mevlâ ziyâd
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Tâ cihânda ola âsâr-ı nizâm 
Ola her hâlin karîn-i intizâm 
Tâ ola âlemde nâm-ı ilticâ 
İzz ü ikbâlin füzûn etsün hüdâ 
Hak te'âlâ devletin ede füzûn 
Hem ede dâ’im hatâlardan masûn

NÜSHA FARKLARI:

(1) Hazâ... Mehmed Han A : - M.
(2) Ve A : - M.
(3) Te'âlâ M : - A.
(4) Enver ile A : enveriyle M.
(5) Ve M : - A.
(6) Te'âlâ M : - A.
(7) Der  Ahmed Han A : - M.
(8) İbn M : bin A.
(9) Beyt A : - M.

(10) Der  müşîr-i müfahham A : - M.
(11) Celâl A : icİâl M.
(12) Beyt A : - M.
(13) Mısra' A : - M.
(14) Beyt A : - M.
(15) Tahrîk-i kadem-i kalem M : tahrîk-i kadem A.
(16) Olunmuşidi M : olunmuşdur A.
(17) Olan M : ol A.
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(19) Aşer A : aşere M.
(20) Şeyh-zâde Niğde sancağı mutasarrıfı M : - A.
(21) Ve A : - M.
(22) Rûzede M : rûzda A (yanlış).
(23) Etrafa A : etrafdan M.
(24) Etmişler idi M : etmişlerdi A.
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(26) Düşmüşler idi A : düşmüşlerdi M.
(27) Muhkem M : - A.
(28) Beylerbeğiyle A : beylerbeğiler üe M.
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(29) Şakileri ki A : şakiler ki M.
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(37) Edüp A : olup M.
(38) Esbâb M : +  ve A (yanlış).
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(42) Fermân M : - A.
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