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NUSRET-NAME'NİN KAYNAKLARINDAN 
· TARİH-İ SEFERÜ'L-BASRA 

Vahid Çabuk* 

XVII. yüzyılın son çeyre~inde Sadrazam Merzifonlu Kara Mus
tafa Paşa, başlattığı II. Viyana Seteri'nde muvaffak olamayınca, 

imparatorluk, bu cephede ve daha sonra Avusturyalılarla ittifaka 
~atılan Rusya, Lehistan ve Venediklilere karşı oldukça uzun süren 
bir mücadeleye girişti. Zaman zaman elde edilen başarlların, sa
vaşın taliinde Osmanlılar lehine daimi bir üstünlük sağlamaması 
ve önü alınamayan bir ric'atin meydana gelmesi, devleti bu süre 
içinde hayli yıprattı. 16 yıllık mücadele sonunda imzalanan antlaş
ma ile, ilk defa toprak kaybına uğrayan devletin, dahili vaziyetin
Çle de bir kısım kanşıklıklar ortaya çıkt~: Bilhassa başkentin uzak 
bölgelerinde bazı aşiretler isyan etmeye başladılar. Bunlar arasın
da Basra ve çevresindeki Müntefik Aşiret**'nin isyanı mühim bir 
yer işgal etmekte olup, bölgede uzun bir süre huzursuzluk yarat
mış ve devleti bir süre ~raştırmıştır. 

Osmanlı Devleti, Karlofça Antiaşması'nı imzaladıktan sonra, 
Müntefik Aşireti isyanını ele alarak, Daıtaban Mustafa Paşa'yı ha
zıriana.n bir orduya· serdar tayin etti ve bu isyanı bastırmakla gö
revlendirdi. Aslında Basra vilayeti daha 1101 (1690) yılında çıkan 
bir veba salgını üzerine karışmaya başlamıştı. Veba salgını şehir 
ve çevresinde büjük bir telefata yol açmıştı. öte yandan vergi tah
sm dolayısıyla vali ile reaya arasında bazı anlaşmazlıklar da vuku 
bulmakta idi. Bunun üzerine anlaşmazlıklara yol açan Müntefik 
Aş~eti, bölgede geniş çapta hadiselere kanştı. Bu arada Basra va-

* Dr., Okutman, t. ü. Ed. Fak. Tarıh Bölümü. 
** MUntefl:k Aşireti hakkında bllgi için bk. G. Levi~Della Vida, Miintefik, 

1A, VIII~ 807-808. 
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lisi 1103 (1692) yılında vefat etti. Devlet tarafından Bağdad valisi 
tayin edilen Ahmed Paşa, Müntefik Aşireti'ni mağlub ettikten son
ra, Bağdad'a dönerken yolda öldü ve Osmanlı Devleti de, batı hu
dutlarında, yukarıda bahsedildiği gibi, meşgul bulunduğu için, 
bu bölgedeki fitnenin yayılmasından endişe ederek, aşiret reisi olan 
Mani"e, istimalet-name vermeyi uygun buldu. Bu veslle ile Mani"in 
tımariarı artırıldı. Ancak Basra ve Kuma taraflarında 1102 yılın
dan 1110 yllına kadar karışıklıklar devam etti. M~'. bilabire Bas
ra'yı ele geçirdi. Ancak Huvayze hanı Ferecullab Han tarafından 
buradan kovuldu. Böylece Basra ve çevresine Ferecullah Han hakim 
oldu. Ferecullah Han, İran hakimiyetine tabi olduğundan, Basra 
ve çevresi de İran'ın ellne geçmiş sayıldı. Bu durumda Osmanlı Dev
leti, batıdaki meşguliyetini, Karlofça Antiaşması ile sona erdirince, 
Vezir Daltaban Mustafa Paşa'yı, 1111 (1700) yılında Bağdad vali$i 
tayin etti. 1\IIaiyetine de, kendi kuvvetlerine ilave olarak, Diyarbekir, 
Halep, Sivas, Karaman, Birecik, Amasya ve Şehrizur valilerini, as
kerleri ile birlikte verdi. Birecik Tersanesi'nde hazırlanan 120 ka
dar küçük gemi ile ordunun mühimmatı Bağdad'a taşındı ve Mus
tafa Paşa ordusu ile buraya geldikten sonra, Basra ve Kurna üze
rine yürüyerek bu bölgeyi yeniden Osmanlı Devleti'ne bağladı. 

Daltaban Mustafa Paşa'nın 1112 (1701) ·yılı başlarında gi.rişti~ 
ği bu sefer, paşanın yanında Ruznamçeci olarak görev yapan 
Bağdadlı Nazmi-zade Murtaza'nın tutmuş olduğu sefer vekayina
mesinde bütün tafsilatı ile ele alınmış bulunmaktadır. Katalog
larda ve kütüphane fişlerinde «Tarih~i'Sefe1'11'lt-Basm>> adlı ile geM 
çen bu vekajnnamenin, bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, 
Es'ad Efendi Ktp., nr. 2062/3'te, bir başka nüshası da Bayezid Dev
let Kütüphanesi, 3935 nurnarada kayıtlı bulunmaktadir. Bu .nüsM 
haların devamında, yine Nazmi-zade. lVIurtaza .tarafmdan kaleme 
alman ve Daltaban Mustafa Paşa'nm, bu sefer sırasında zabtet"' 
ti(p. Basra ve Kurna'dan sonra giriştiği Ziyab Nehri 8eferi'ni an
latan ((İcmal-i Sefer-i Neh1·-i Ziyab» adı ile kütüphan~ kayıtlarına 
geçen vekaymame bulunmaktadır. 

Nazmi-zade lVIurtaza Efendi, Ba~dadlı Seyyid Ali adında biri
nin oğlu olup, Bağdad'da dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda hakkın
da yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Safayi ve Salim tezkirelen 
ile İsmail Beliğ'in <<Nühbetü'l-asar li-zeyl-i Zübdetü'l-eş'a.n>'nda çok 
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az .ve yetersiz malumat yer almaktadır. Tahsilini bu şehirde ta
mamUıyan Nazmi-zade, çeşitli devlet memurluklarmda bulunmuş, 
Bağdad Maliyesi'nde Ruznamçe halifeliğine kadar yükselmiştir. 
1134 (1 721/1722) yılında da Bağdad'da vefat etmi§tfr. 

Tamnmış bir şair ve tarihçi olan Nazmi...zade Mıirtaza'nm Hü
se,y"in · adında bir kardeşi olduğu ve ilmi çalışmalarını birlikte yap
tıklarını kaydeden çağdaşı Salim, bu iki kişinin hayatı ·hakkında 

ayrıntılı bilgi vermemektedir. Ancak diğer kaynaklar, bu: Hüseyin 
Efendi hakkında herhangi bir bilgi vermedikleri gibi, ayn olarak 
isminden dahi bahsetmezler. Yalnız Osmanlı Müellifleri'nde, Bur
saıı Mehmed Tahir, bu iki ismi «Nazmi-zade Hüseyin lViurtaza 
Efendi» şeklinde kaydetmektedir. Aynı şekil Babinger'de de mev
cuttur:· İ~tanbul'daki kütüphane kataloglannda da Hüseyin Mur
taza şekli yer almaktadır. Gül§en-i Hulefp.'nın ba~ kismmda 1\Iİurta
za· Nairni-zade hiçiniinde geçmektedir. Silahtar Fuidıkiıiı Mehıİıed 
Ağa da, 343 nolu dip notun nüsha farkında gösterildiği gibi, 
Nusret-name'de, «Bu sefer vekayiini tamir ve tats11 eden Bağdadlı · 
Nazmi-zade derki» . şeklinde kaydetmektedir. · 

Di~er taraftan Nazmi-zade Murtaza Efendi'nin ölfun tarihi 
l}aklonda verilen bilgiler de birbirini tutmamaktadır .. Mesela Sid.ll-i 
Osman2'd~, İstanbul'a gelib, 1136 (1723/ 1724) yılında vefat ettiği 
kaydediliiken, Osmanlı Müelıifleri'nde 1134 (1721/1 722) yılında 
kendi şehrinde öldüğü zikredilmektedir. 

Bir çok eser kaleme alan Nazmi-zade Murtaza'nın <<Gülşen-i 
Hulefwı'sı özellikle Bağdad ve çevresinde çereyan eden olaylar.için 
önemli bir .Türk tarihidir. Hicri 127 (745)'den 1130 (1718) . yılına 
kadar geçen hadiseleri ihtiva etmektedir. İstanbul kütüphanelerin.., 
de bir çok yazma nüshaları (aşk. bk.) bulunmaktadır . .İki defa da 
İstanbul'da basılmıştır. 

Nazmi-zade şiirlerinde de Murtaza malılasını kullanmıştır. 

Üzerinde çalıştığımız «Tarih-i Seferü'l-Basra», Nazmi-zade'
nin ııGül§en-i Bulefa'sında yer almış bulunmaktadır. Bu eserin yaz
ina nüshalan (Süleymaniye Kütüp., Halet Efendi, nr. 595, Hami
çliye nr. 984, Re§id Efendi, rir. 674 (1102 yılı vekayii ile sona er
mektedir); Yeni .Cami nr. 895, Müstensihi Molla Yasin b. Molla Ah
med el-Kürdi, istinsah tarihi 1148 ve Bağdadlı Vehbi, · nr. 1145; 
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üzerind~ yaptığımız karşıla§tırmalarda, Es'ad Efendi'deki müsta
kil nüshanın çok düzgün ve mütemmim, diğer yazma nüshalara 
göre de en hacimli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sefer vekayiini nak
leden Tarih-i Seferü'l-Basra, Qülşen-i Hulefa nüshalannda oldukça 
kısaltılmış biçimde yer almaktadır 

Bu arada teliiinden kısa pir süre sonra İbrahim Müteferrika 
tarafından basılan «Gülşen-i Hulefaıı'nın matbu nüshası (s. 115a-
12~)'nda yer alan bu sefer vekayii, aradan büyük bölümler çı

kanlmak suretiyle özetlenmiş, sefer vekayü tafsilattan mahrum ltı
Imdığı gibi, anlaşılması güç cümlelerle sebak u siyak da ortadan 
kaldınlmıştır*. 

öte yandan, «Tarih-i Seferü'l-Basra»'nın baş kısmında seferi 
icab ettiren sebepler ayrıntılı olarak anlatıldı~ halde, bu izahat, 
Gülşen-i Hulefa nüshalarrnda, ya yoktur veya çok özet olarak ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Yaptığımız incelemelerden ortaya çıkan neticeye göre, Tarih-i 
Seferü'l-Basra, sefer sırasında Nazmi-zacte Murtaza Efendi tara
fından kaleme alınmış ve sefer bitiminden hemen sonra, İstanbul'a 
gönderilmiş bir rapor muhtevasını andırmaktadır. Çünkü Gülşen-i 
Hulefa yazma nüshalanndaki vekayi zabtına göre, daha genış 

ve tatsilatı ihtiva etmektedir. Nitekim Fındıklılı Silahtar Mehmed 
Ağa, bu metni hemen hemen aynen (çok az farkWıklarla) Nusret
nanie'sine aktarmıştır. Çünkü, Nusret-nllme, 1721 yılında tamam
lanmış (müellifin ölüt.nü 1724) 'tır. Oysa Gülşen-i Hulefa 1718 yılı 
qlaylanna kadar y~mış ve müellifi 1721/1722 yllında Bağdad'da 
vefat etmiştir. Dolayısıyla Silahtar'ın, Gülşen-i Hulefa nüshasını 
gönnesi ihtimali oldukça zayıftır. 

Bu çalışmada asıl gayemiz, «Tarih-i Seferü'l-Basm'nın, Fın
dıklılı Silahtar Mehmed Ağa'nın Nusret-name adlı eserinde kay
nak olarak kullanılmasının tetkiki idi. Dili oldukça ağır olan 
metin, fasıllar hallnde tertip edilmiştir. Müellifin bizzat seferde 

* Hocanlıi merhum Prof. Dr. Bekir S. Kütükotlu'nun matbu nüshalann 
yazma nüshala.ra göre çok bOzuk ve eksik hülasa edildlğ'i, dolayısıyla bu matbu 
nüshala:rın ihtiya;tla. kullanılmasına -dair tesbit ve t-ltllzı, «T(11l'ilı-i S~feril!l-Bas
ro:t> metninin Gül§etı-i Hu'tefa basıırunda nasıl ku§a çevrlldigine açık bir örnek 
t~şkU etmektt(lir." · 
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görevli bulunması, hadiselerin daha dikkatli ve ayrıntılı kaleme 
alınmasını sağlamıştır. Metin aralarında bazı yazışmalar, başkent
ten gelen buyruldular ve konuşmalar da yer almaktadır. 

1658-1724 yıllan arasında yaşamış olan Silahtar Fındıklılı Meh
med. Ağa, «Zeyl-i Fezleke>> olarak kaleme aldı~ı ve Silahtar Tarihi 
adını taşıyan ünlü tarihinili yanısıra, Sultan II. Mustafa'nın tahta 
çıkışından itibaren 1721 yılı olaylanna kadar kaleme aldığı Nusret
name adlı eseri ile tarihçilikte ün yapmıştır. Nusret-name, 1962-
1969 yıllarında İsmet Parmaksızoğlu · tarafından iki cilt halinde sa~ 
deleştirilerek yayımlanmıştır. Devrinin Türkçesi'ni, halk ve konuş
ma dilini iyi bir' şekilde aksettiren Silahtar Fındıklılı Mehmed 
Ağa'nın diğ.er tarihi de, 1928 yılında Ahmed Refik Altınay tarafın
dan iki cilt halinde yayımlanmıştır. . . 

.~ . Yapılan metin karşılaştırmasında, 578 nüsha farkı tesbit edil
miştir. Bu karşılaştırmada farklar gösterilirken, Tarih-i Seferü'l
Basra için T S B», Nusret-name için de ((N)) (Türkiyat Enstitü
sü, nr. 1956/207: Manisa Çaşnigir Ktp., nr. 743'de kayıtlı Nus
ret-name yazma nüshasının fotokopisi) kısaltınalan kullanılmıştır. 

öte yandan Tarih-i Seferü'l-Basra metni, 1980 yılında «Tarih-i 
Seferi Basra>) adı Belgin Ertürk tarafından mezuniyet tezi olarak 
da hazırlannuştır (Tarih Seminer ktp., nr. 3392). 

Bibliyografya: Salim, Tezkire (İstanbul, 1315), s. 620-621; 
Safayi, Tezkire, Süleymaniye Kütüp., Es'ad Efendi Ktp., nr. 

2549, vr. 325b-326b; İsmail Beliğ, Nühettü'l-asdr li-zeyl-i . Zübetü'l
eş'ar, 'Ö'niv. Kütüp., nr. TY 1182, var. 83b; Mehmed Tahir, Osmanlı 
Müellifleri, ni, 152-154; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani (İstan
bul, 1311), IV, 560; Franz Babinger, Die Geschichtschretber der 
Osmanen und ihre Werke (Leipzig, 1927), s. 250-252; A. Sırrı Le
vend, Türk Edebiyatı Tarihi (Ankara, 1973), I, 195; Flugel, Kata
log, II, 150; İstaribul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları .Ka-· 
talogları (İstanbul, 1944), s. 154-155; Abdülkadir Özcan, Zübde-i 
Vekayiat, Metin II (Doktora Tezi,. Tarih Seminer ktp., nr. 3276), 
s. 910-918. 
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TARİH-İ SEFERfJ'L-BASRA* 

el-Vaki' fi senetü'l-elf ve miete ve aşara. 

Tarih-i sal-i Hicriye, aıa-saWbihü'l-efdalü't-tahiyye bin yüz iki 
sen,esiyle ferruh-fal oldukda taraf-ı Devlet-i Aliyye ı.a-.zalet-i mah
miyyeden cfıh-ı Bağdad-ı Darü's-sedad, Bazirgan n.amılle m:üştehir 
vezir~i cihan-am Ahmed Paşa'ya iİiayet olunmağm, müteselliriıieri 
sene-i mezkC1re zilhiccesinin on yedinCi güİıü Bağdad'a. varid, keİı
düler dahı der-akab teŞdf...saz-ı makam-ı hükümet olduıa:r. Lakin bi-: 
emrillahi teala eyyam-ı hükümetlerinde emraz-ı müzmineye müb~ 
teıa olub, bin yüz üç senesi şevv!Uip.in ikinci günü müntakil-i dar-i 
beka ve civar-ı niamü'l-car-ı müctehid akdem Hazret-i !mam-:ı 
Azam Radıyallahu Anh'da mütevari-i lihaf:.sera oldu.' Valf-i · sabık 
vezir-i süttı.de-tedbir Hasan Pa.şa Bağdad'ın bazı mirlsi bekayası 
içün ferman-ı ali ile kal'a-bend iken eyyam"'l hükumetlerinde 'i'ti
dali hareket ile vilayet ahfı.liSinin kendüden rıza ve şükranları ol
mağın · uıema ve suleha ve erbab'-ı hall ü akdin savab-didleri ile 
!{al'ada~ ih~ ve makam-ı hükümete tekrlm ile takdim olundu. 
Vaki'-i hal Devlet-i Aliyye'ye arz olundukda bekaya:-ı meı·ktı.menin 
afvı babında ferman-ı ali sadır olup, vilayet-i mezküre muhafazası 
merhti.m ömer Paşa kethüdası Ahmed Paşa'ya vezaret ile thayet 
olunmağın, sene-i inezkılre · zilhiccesinin yiğirmi dördüncü günü 
müteselliınleri varid olub, kendüsi dahı der-akab '.tnakam-ı hükti.
metde istikrar etti. 

Ba'de...zalilt Basra tarafında alem-efraz-ı bagy u fesAd olı;m 

Müntefik A'rabı'nın ş~yhi Mani' üzerine· varub na-murad avdetde 
ol melal ile · şem'-i emeli mütel~i olub, binyüz beş senesi cema
ziyelevvelinin beşjnci günü maraz-ı na-ma'lum· ·ue da.ir&-i zinde
gwiden mü~ehaşi ve İmam-ı müşarünileyh hazret~erinin civar-ı 
pür:-envar.ınd~ •. ser-nihade-i visade-i Iahd oldu, Bunda dihi er-

' bab" i haÜ: .. ü akd~i savab~didleri üzere kethüda.sı kaimmakam ve 
emr-i kebİi·e merd-i sagit mütevelli olub, müddet~i hükümeti dahi 
Devlet-i Aliyye'den ·müsaade ile mümtedd oldu. 

• Bu metni. büyük bir alçakgönüllülük ve dikkat ile o-kuyan, bizlere uya
rılarını ve tavsiyelerini esirgemeyen Hocaın Merhılm Prof. Dr. Beldr S. Kütük
oğlu'nun az!z ruhunu burada rahmetle anınayı bir borç bilirim. 
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Pes ez-an, vil~yet-i mezkure muhafazası vezir-i muhterem el
Hac Ahmed Paşa'ya inayet olunmağın, sene-i mezkiı.re · şevvalinin 
onuncu günü, mütesellimi Bağdad'a v~d ve der-akab kendiller 
dahi meserret-bahş8.-yı ·darü'l-hükume (56") olub, eyyam-ı hükü
metlerinde Dicle-i Uzma ifr~t ile tuğy~n ve Bağdad Karası'nın per
gar-v~r ihata itmekle, eJ.hak sedd ü bend-i medahil ü meharic-i 
niiyahda mesai-i meşkiı.releri bedid oldu.·· 

Tarih "sene biİı yüz altı ile mürtesim oldukda, şetıP.yar-ı ger
dün-vakar, padi§ah-ı Süleyman-iştihar, Sikender-şan Sultan Ah
med' :Han aıeyhi'r-rahmetü'r-i:'ldvan tarik-i dar-ı gurür ve azim-i 
saray"-ı sürtir . .olmağla afitab-ı Mak-ı cihanistanı şem'-i cem'ara-yı 
dudman-ı osina~, p~dişah-ı rtly-ı zemin muinü'l-islam ve'l-ınüs
li.i:nin, durretü't-t~c-ı iklll-i husrevi, tiraz-ı dihim adalet perveri, 
beyt-i padi§ah-ı alem ü fürüze-baht, zibde .sürür u vü tae u taht; 
qer-h.fını efsar-ı mihr-i amede, layık u taht-ı sipihr-amede, hami-i 
hüma-yJ biiadullah, nasir-i bahir~i ibadullah; el-Gazi fi-sebilullah 
aleyhi aynullah, hilafet destgahı Zıllullah, es-Sultan ibnü's-sultan 
ve'l-hakan ibnü'ı-hakaiı es-Sultan Mustafa Han hazretleıihin, se
ri.e-i merktlme cemaziyelahiri evabirinde cülüs-ı hümayunları vfıki' 
olup, elsine-i hutbe 'kıraat-i. nam-ı hüınayunlan ile beliğü't-tibyan 
ve rtly-ı dirhem ü dinar sikke-i haseneleri ile ınanend-i hurşid-i 
rahşan olup, aıem ü aJ.emiyan m.esrürü'l-bal ve dua-yı devleti ebed-
ittisallerin merfu'-ı bargah-ı melik-i müteal etdiler. · 

Tarih-i saı bin. yüz yedi ile ferrüh-fal oldukda, Bağdad mu~ 
ha.f~ası vezir-i cenillü-ş-şiyem Ali Paşa hazretlerine ihsan olun
mağın, mütesellimleri sene-i mezklire muharreminin yedinci günü 
Bağdad'a varid, ba'dehu kendüler dehi teşnf-saz-ı makam-ı hu
ki'unet olup, hıfz u hıraset~i vilayet ve def' ü ref'-i eşrara bezl-i 
İnakderet etdiler. Tarih-i sene bin yüz on tarihiyle müverrah olduk
da," viiayet-i mezküre muhafazası vezir-i mükerrem İsmail Paşa'ya 
tevdh ü inayet ohinmağın, mütesellimleri sene-i mezkure rebiülev
velini:ri ikinci günü varid, kendüler dahi bir iki ay ınüddetde gelüb 
dad u sitad-ı hükumet ve zabt u rabt-ı memlekete bezl-i makderet 
etdiler. 

Pü.şide olmaya ki, iklim-i Bağdad ve kalemrev-i Basra'da bin 
yüz iki tarihinden, yüz on bir. senesine gelinceye mir'at-i eyyamda 
suver-i u'cübe ve eşkal-i garibe bedid olup (56b) istila-yı A'rab-ı 
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dala..let-meabdan naşı, alıval-i aıem mütelaşi oıup, hatta M;Ani'-i 
merkum Basra memleketine müstevli olduktan sonra, zabtına ka
dir olamayup, Huveyze ham Ferecullah zara'if-i hıtal ve letaif-i hı
yel ile bi-ceng ü cida.l mezburu ihrac ve vilayet-i mezkureyi z~bt 
etdi. oı eyyamda asakir-i islamın ekseri gaza-yı küffar-ı nar
karar ile meşgul olmağla, Bağdad muhafazasında olan şir-dilan-ı 
isi~ sebeb-i temkin ü temekkün ve bais-i tavattun u temeddün 
olan zehAyir ve asakir ile Devlet-i Aliyye'den e~erçi takviye ve im
dad ve ianet olunur idi. Lakin ne vakt olursa, ol makılle huffah 
u urrah-ı A'rftb-i hacalet-nis!bm iışleri görülüp, güşmalleri veril
mek eshel-i ma-yekundur mülahazasıyla tedarik-i seferleri tarna
miyle olmamağlaıı· «el-Umuru merhunetehu ba-evkdtihaıı medlu
lünce perde-i na-hayra vaki' olmuşdu. mııa Feli'l-lahi'l-hamd ta
raf-ı -Rum-ı cennet-rüsdmda cıes-Sulh ve Seyyidü'lrahfamıı lfunıası 

cilve-ger-i ayine-i rüzigar olmağın, bi-avnillah-i teaıa ayn-ı inayet-i 
islam-penam bu taraflann nizamma mün'atif olmağla, Basra 
memleket! ne vech üzere feth ü tesbir olundu~ tafsil ile rakam
zede~i IPik-i dil-pezir olup, zikr olunan on sene-i mütekaddime 
hil~linde hudt1s eden havadis-i iklim-i Irak-ı bi-mezB.k olmağla, 
tafsil leta'if-i tahtemakUlesinden o~ terk olundu. 

Fa s l. Tarih-i Hicriye aia-sahibihü'l-ekmelu't-tahiyye bin yüz 
on bfr lle merkum oldukda ca.h-i Bağdad kartha-i hümayün-ı pa
dişah-ı gerdün-vakar halledallahu mülkebu ilA yevmü'l-karardan 
vezir-i sütude-tedbir saadetlü Mustafa Paşa hazretlerine sezavar 
buyrulmağm, mütesellimleri sene-i mezkure zilka'desi gurresinde 
varid, kendiller dahi der-akab evaaıt-ı zilhiccede şeref-efza-yı darü'l
hükümeleri olup, hıfz-ı vilayet ve nizarn memlekete1 bezl-i makde
ret etmek2 üzere iken3 bin yüz ·on iki muharreminin evasıtında, 
Devlet-i Aliyye"'" hayr-ha.h.J.anndan olup, sabıka rlkab-ı hümayün-ı 
§ev:ket-makrunda Çavuşbaşı hizmeti ile müstahdem mir-i muhte
rem Çatre-z{i.de ile müştehir (578

) Ahmed Bey vesatetiyles, vezlr-i 

1 Nizil.m-ı memlekete (TSB, : ntz8:m-ı intizam-ı memlekete«N». 
2 ezl-i makderet itmek «TSB : bezl-i kudret «N». 
3 iken «TSB» ; iken iş bu «N». 
4 Devlet-i Aliyye «TSB» : Der-t Devlet-i medardan «N». 
5 S8ıbvka rUtAb·ı hümayO.n-ı ~evket-makrii.nda Çavuşbaşı hizmeti ile mils· 

tahdem mir-1 muhterem Çatre-ll:ilde ile müı1tehir Ahmed Bey vesatetiyle «TS·B» : 
Sftbıka · Çavuıtbaşı Çatre-Patre o~lu Ahmed Bey y.ediyle «N». 
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müşarünileyh hazretlerineu hatt-ı hümayun-ı saact.et-meşhün• va~ 
rid olups, mefhüm-ı meymenet-makrünunda, on seneden berü eya
di-i na-mü.stehakk-ı mütegallibeye. giriftar olan Basra ve Kurna 
kal'alarının,' istihlaş ve girü kema-fi'l-evvel kabza-i tasarruf-ı is-: 
lam-penalliye istirdadı, .zimmet-i himmetıerine ta'lik ve Basra eya
leti Halebü'ş-şehba inzimamıyla vezir-i celilü'l-asar şabıka Bağdad 
valisi Ali Paşa hazretleıi.ne9 inayet olunup10, vilayet-i mezkürede 
istikrarı ve vezir-i müşıhünileyh ·hazretlerinin11

, hüsn-i tedbir ve 
rey'-i rezinierine havale ve mir-i mfunaileyh dahi me'an:Lt me'mur 
olupı<~, bu emrin lerası içün muhafız-ı Ami.d vezir-i muhterem1'4 

Mehmed Paşa ser-amedan-ı eyalet ve ümera-i elviye-i vilayet ve ka
pusı askeri ve muhafız-ı Şehrizftr vezir-i mükerrem15 Topal Yusuf 
Paşa ve m.ir-i miran-ı Sıvas Aşçı Mustafa Paşaı~ ve mir-i miran-ı 
Kaı-amaiı EyYiı.b Paşa ve Birecik'e1', mutasamf el-Hac .Ali Paşaıs ve 
Amasya'ya 19 mljtasarrıf 'Meluned Pa§a20

, eyaletlerind~ . Qlı:ın, z:g~rn.a.. 
ve erbaJr:ı t~mar ve kapuları askeri ve İmadiye hakiminin süvarı 
ve piyade leşkeri ve Ayritab ve Mar'a§ beyleri ve Haleb e~leti ve 
kul kethUdası on sekiz oda Dergah-ı ali yeniçerileriyle ve sipah21 

ve silahdar kethjldaları22 iki bin mikdarı23 terakkilü serden-geçti, 

· & Müşarünileyh ha.Zretıerlne «TSB» : Mü,şarünileyhe serdarlık «N». 
7 Saadet-me§hfm <<T» : şevket makrOm «N». 

· .: S. ;yarid olup «T». : varid «N». 

9 vezir-i celllü'l-asar sabıka Bağdad val!sl. Ali Pa§a hazretlerlne «TSB» : 
vezlr Beyzade Ali Pa§a'ya «N» . 

10 inayet olunup «TSB» : imiyet ve ihslin olup «N». 

l.1 ve vezir-1 mtişarünlleyh hazretlerinin «TSB» : serdlir-ı mü~arUniley-

hin «N». 
12 me'an «TSB» : sefere me'an «N». 

18 olup «TSB» : olup ve «N». 
14 vezlr~i muhterem «TSB» : vezir Mısırlı «N». 

15 vezir-i mükerrem «TSB» : vezlr «N». 
16 A§çı Mustafa Paşa <rTSB»: Mustafa Pa§a «N». 
17 Blrecik'e «TS&: Birecik Sancağl'na. «N». 

l.S el-Hac Ali Pa§a «TSB» : Hacı Ali Paşa «N». 
19 Amasya'ya «TSB» : Amruıya Sancağ'ı'na «N». 
20 Mehmed Pa§a «TSB»: Ralıtvan Mehmed Paşa «N». 

21 Ve Sipah «.TS» : ile «N». 
22 KethUdaları «'l'SB» : Kethlld§.ları ile «N». 
23 mikdan «TS» : nefer «N». 
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rrierctan,..i şea~t-şi.Ar ve'b1 beş altı yüz36 cebeciyan ve arabacıyılrn ve 
ateş-M.zan;. topçuyan:ı~ . Dergah-ı . .Au .kethüdalıinyla, kezaıik~T Bağ.; 
dad'ın yerlü : kullarının üçden iki hisse&i ve Bactra v~ Bacıl.an ve 
Bayat . .ve K üreli beyleri aşiretleri süvarileriyle .me'mur ve cümleye 
vezir-i müşarfu:iileyh hazretleri.ea. serdAr ve sipehshlar tayin olu
nup Rakka ve Diyarbekir. ve Musul'dan zeb.ayir . ve bazı yerlerden 
nuküd-ı m.İri ile dahi imdad ve muha:fız-ı Musul Çetrefil-zMe ve 
zir-i muhtereın .Yusuf Paşa, Bağdad trnıhft.fazasına. ve Haleh eya.: 
leti ·bir ·.seneden mütecaviz Bağdad mubMazasmda olmalarıyla se
fer-mande ve Hille kal' ası muhafazasına me'mılr oldular .. . 

.. . :ia sl. ·serdar-ı ~rEmi hazretleri•v dahi tedarik-i sefere muba~ 
§e;r~t-b~rie inşa'-ı sefayin v~ ~em•-1 ~enaytr ve tahn-ıdakık vtdabJ:i-ı 
peks'inied ve tecdid-i cebeııahe ve .war~ı edıwat-ı tophane ve dort 
balyepıeZ30 ve dokuz aded kol<;>n,borna31

. ve niüteaddid top-ı havann' 
ve. hwnb.ara~3 ve yi~lrmi' dört~.;; ~irkate ve her birinde birer darbzen 
ve ı;eş: ~ltı' yüz · ıevendat-:i bahıi, me; tm tıem-rah olıiiak üzere ~ayiri 
~e; lev~:ii-ro-i. . sijJre dş,hi 'tevti'r . ü t~sit ve k~pu.Sı askerin .. te'ıtib'. ve 
ta.,dir. ve p~Me ·v.e Süv~rllerin 

4

.(57b) · ıayık,-i. liva-yı ~erdan ·ü.zere 
tekinil 'etdller. Bil . esnada Amasya'ya av -mutasarrıf ':Mehmed· Paşa34 

bundan a~dem Bağda4 muhafazasına me'mılr iken tekas'Q.l ile Mu
sul' da teva.k.kllf' eyıecıü~i Devlet-i ·Aliyye'ye mün'akis olmağla, fer
man-ı · kaza cereyan ile tatar varid olup, oı. cürm ile mahnükan37 

müntakll-i. dar-ı Ahiret ve imam-ı müşarünileyhus hazretleri civa
rında fulüde-i alem-i rahat oldu. 

· 24 · : ve· -«-TSB» .: ile «N». 
25 beş altı yüz «TSB1> : bin mikdan eN». 
26 topçuyan «TSB»: Ara.bacıyan «NN». 
27 Kezilik «TSB» : ve kezalik «N». . . 
28 Müşt\rünileyh hazretleri ·«TSB» : müııartlnileyh «N». 
29 serdAr-ı ekrem hazretleri .«TSB» : serdar-ı ekrem ... «N». 
30 dört ba.lyemE'.z «TS» : dört kıt'a balyemez «N». 

': 

31 dokuz aded kolonborna «TSB» : dokuz kıt'~ kolonborna top· ~N». 
32 müteaddid .top-ı ihavan: «'.rSB» : otuz kıt'a ş!hl'. cia~bzen. ve hava.n «N». 
sa hurobara «TSB» : hunibarti.ıari. «N». · · · 
34 ylgi.rmi dört «T.SB» : yiğirm1 dört lut'a «N». 
35 Amasya'ya «TsB»Y~rruJlya Sancagı.'iıa «N». 
36 Mehmed Paşa «TSB:l> ·: Rahtvl!.n Mehmed Pa:ııa . «N». 
37 ol cür.m ile mahnükan '«TSB» :· mah.riükan «N~. 
38 tmAm-ı mü§S.rünileyh <!'SB» : İm!inH .A'ziun db. ;_ 
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Fa s l. Çün bu eınrin husülü ve bu ınüşkilinau halli şevketıü, 
kudreilü, ke:t~etlü, şecaatlü padişah-ı ;rO.y-ı zemin atalallıihu . örn,
iilhu ve ·hallede-hilafetehu ila yevmü'l·din hazı-eıleriiiiıl meta-m-:~ 
cihan~aram ve ·murad-ı hayr-encamlan·4o idi. Sevk-i askere. ~Üba.:. 
Şimn-i mukcllm. tayin ve vakt-i hareketleri:rt tayiıf.buyurdukbinn::. 
dini gayn, asakir-i me'i:nüre-i ·mezküreden nl:a:·a.·cia, Bağdad ·A'ra.: 
bi'-İıdan bagy ü inad ne· Ahvaz'a mütehassın Urban•1n: teshirlrie ·ve 
Ba:sra cezairinin mukataalan zabtına ve nehreyn-i 'Ftirat .ve Dicl~. 
ne· can olan ·setayi'rİ.-i tüccar v.e· sair ~r.bab-ı kara: nef'i zahi.r oldjığ~.: 
na bin~en, B1re'cik iskelesinde ·yüz · ytğirıni ~kuçek :1f büzürg sefi~ 
rielet4.ı müced.deden inşa4:.; ·ve dÖrt bin iki yüz ı;nikdar{ cüst u.ç~bük 
gavt~:..hor-ı derya~ı ınehalik ievendat-ı pür-tuvan ve· dôrt yüz yi
ğirmi koğuş t'abir olunur top ve yan saçına demekle erbab· beyninde 
meşhur üç yüz pare top-ı kal'e-kub ve dört par~ havan topu tecclld:4 ~ 
ve tayin, kezalik ~rat-ı hadtd ·ve mühimmat-i cedid rl§teden cibale 
ve·-hihalden Cimale·· Vannca tedarik ve-t-ı murad.' Üzre· tekn:iil Ve'iG Se·
fay1n-i . niezkU:reye tanmil ve san'at~i keştib~nide: mfthir Mehmed 
P%a kapudanlık:ı:u ile tebcil olun up, zehayir-i va.fiye ve alaif-I k~~ 
fiye ile Şatt~ı Furat'dan17 Bağdad'a~* teveccühleıi, f~rmah huyu.: 
ruidu. . . . . ' .. . : .. 

~ . . . . . 
F a s ı. Bu esnada Ac~m sınurl,Ilda vaki' Kirmftn§ah hanından 

ve~ir~i mÜşarünileyh hazretlerine mektupJle aem ·v.arid olup•!! . Bağ.., 

.. 39 mü§ki)in. 1(TSB~ : mü§kilatın «N»., 
· 40 ~evk.etlü.' ·kudretlü, kerAmetJÜ, §ecaatlü padişil.h~i rCıy-~ din ha.ı;retlerinin 

meram-ı · cihan-@;Nlm · ve mu tad-ı hayr-encamlarını ~TSB) : PMi§ıi:ıl .. ı ki§v~:r
kü§a ha.Zretlerintiı· iıaY.r-encamlan «N'>. · · : ' · · · . ;:> -' · 

· ;- ·4:1,- yüz )iigirmi küçek \1. büzürg sefineler ·«TSB1> :· h(ird··Ü büzürg ·yüz· yiğir-
ml lat'a sefineler «NN». <: . · ·· ' ,.. ·· 

42 inşa' « TSB» : inşa ve arnAde «N'>: 
43 koğuş tabh: olunur top ve yan saçma demekle erbabı beyninde me§hOr 

üç yüz pare .top-ı kal'a-küb ve dört piı.re havan topu tecdld «TSB» : kıt'a kO/tU§ 
topian ve üç ·'ytiıı: kıt'a saÇma yan tdplaı·ı ve dÖrt kıt'a ha van. humbarası tecdld 
«N». 

4.4 tedarik ve «TSB:ı- : tedarik «N~. 
45 tekmtl ve «TS~ : tekmil-i «.N1>. 
46 Mehmed Paşa k.apudı,ınlık <rSB» : Aşçı-z!l,de Mehmed Paşa kabil-i 

kapudanlık «Nı>. · 
·47 Şatt-ı Furat'dan «TSB» : 'Şatt ve Furat'da.n ·«N». 
48 Bağdad'a «'rSB»: Ba~dad-!biıd'a «N». : ·· 
49 Vezir·i mü§!Arünileyh bazretlerine ·mektup ve · !rdem varid olup .rTSB» : 

Serdar-ı müşQ.rilnileyhe mektup gelip «N». 
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dad'ın c~nib-i garbislıide Üç menzil mesafe mÜceddeden imaret
kerd~i hulefa-i Abbasiye ve harabkerde havadis-i dehıiyye-i Sa
mercl. nam belde-i atika, pertev-endaz-ı keramet semere-i _şecere-i 
siyaqet ve vilayet meşahir-i eimriıe-i Ehl-iBeyt-i Nebev1ye'den ima
rneyn-i Mükerrem~yn İmam Ali el-Hadi ve İmam Hasan el-Askeri 
hazretleri zarihlerlnin sanduka-i şerUeleri izn-i hümayün-i padişahi 
ile (5S") teberrüken, şah-ı Acem tarafından tecdid olunmağın Şahi 
Ma}).mud Ağa isaline me'mür oldu~un ihbaı· itmekle vezir-i müş§.
rünileyh hazr~tleriGo hfıia teda~ik-İ . sefer ve azimet üzere olduklann 
tahrir ve in§aallahu teala sefer avCietine dekGı KirmanşS.h'da te
vakkuflarını işA.ret-birle ademierin avdet etdirdiler. Memuroz olan 
asakir-i İnansure, evvel be-evvel vürud ve B~dad salırasında darb-ı 
kıyam-ı kıyam ve müheyya-yı sefer-i nusret~encam üzereler iken, 
taraf-ı Devlet-i Aliyye'den nedim-i şeyriyAr-ı kevneyn-gu1Am Bilal 
Ağaııa · hatt-ı hümayun-ı şevket-makrün sarnınur-ı mürisü's-sürürü 
dUhte · hil'at-i sim-endam ve bir kabza şemşir-i ad u vv-temir mu
rassa' niyam-ı padişahi ile serdar-ı ekrem ve vezir-i müşarünileyh 
hazretıerine meserret-bahşa-yı cür1ld olmağın, mürettep alay-ı ci
han-ara ile ağa-yı mümaileyh istikbal oıunup, divan-ı alide pa§a
yı müşarünileyh hazretleri~~ hil'at-i rengin-tiraz pidye-i duş if
tihar ve şemşir-i berk te'siıi taklid-i miyan-ı iktidar itmekle hatt-ı 
hümayün-ı lazimü'l-ittiba'ı kemal-i iclal ne feth ü kıraat olunup, 
mefhum-ı şevket mersumimda tahkik-i sefer-birle veztr-i müşarü
nileyh hazretlerine te'kid-i umftr-ı serdari66 ve me'mur olan vüzera
yı izam ve ınır-i miran56 ve sair as~ir-i islam itaatlerinde bulunup, 
savab-dldlerl üzere hareket etmek ferman buyurulmağın, ser-cümle · 
sem'-i kabul ile isga ve dua-yı devlet-i padişahi merfft'-ı bargah-ı 
kibriya olundu. 

50 Vııztr-1 mü§a.rünileyh hazretleri «TSB» : serdar-ı mü§a.riinileyh daht «N». 

51 dek «TSB» : değin «N». 

52 Me'mur «TSB» : ve me'mO.r «N~. 

53 Blla.l Ağa «TSB» : Bilal «N». 

54 mü~nileyh hazretleri «TSB» ~ inüşarünileyh «N». 

55- veztr-i mü§~ünileyh bazretlerine te'kld-i umflr-ı aerdO.ri «TSB'Ii ·: tah
ktk-i ~efer-birle ·te'ldd-i umfu'~ı ser-dari «N>>. 

56 ınır-i mıra.n ~» .: . mir~i mtrA.n-1 kirarn «N». 
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F a s z. Çün sefer-i mezkür bu vech üzere dahi tek'id olundu&7
• 

Meşveret-i erM.b-fını. ile Dicle-i Uzma'dan rab-ı maksUda tevec
cüh vücuh-ı şetta ile münasip görülmeğin, sene-i mezbure recebü'b 
ferdinin ikinci · günü baza.r-ertesi'18 kul kethüdası Dergah-ı Ali 
yeniçerileri dilirleri, Bağ;dad'mıısı taraf-ı şarkisinde Kara-kapu sah
rasında nüzô.le me'mur olmalarıyla, hasbe'l-fern,ıan taife-i mezkure 
mükemmel silah ve mürettep alay ve yevm-i merkum60 mahall-i 
mezkürede nasb-ı hıyani-ı kıyam etdilerı. Şumar-ı rüz, miı.h-ı mez-:
burun yedisiyle firuz oldukda, serdar-i ali;Yyü'l-vakar ha.Zretleri02 

dahi, şir..ffilan-ı ağayan-ı birun ve şevahin-i enderun ve feresan-ı 
levend ü piyadega.rı-ı dil-pesend ve nize-güzeran ve silahçlar n;ıeya
nında eşheb-i saba-reftara süvar (58b) ve lternal-i temkin ü vakar 
ile dosta munis, düşmana müdhlş alay-ı meymenet piraye nüma
yiş vererek, Bab-ı Sefid'den güzariş birle mahall-i ni~rkumde~a aras
te olan otağ-ı cevzA-nitaka şeref-bahşa-yı nüzUl oldular. Ba'd.ehu<» 
Diyarbekir valisi Mehmed Paşa63 asakir.:i ·encüm-şüriıai' ·ve ünierny~i 
Ekrad ve zuama ve erbab-ı tırnar ve iki pare top-ı ejder-kirdar ve 
alay-ı kılh-karar ile vürfı.d, ba'dehu Şehrizur'a mutasarrıf· vezir-i 
muhterem Yüsuf Paşa08 ve m.lr-i miran-ı Sıvas Mustafa Paşa67. ve 
rni.r-i miran-ı Karaman Eyyub Paşa veBirecik'eu mutasarnf el-Hac 
Ali Pa.şa.ı9 ve sair ümera ve zuama yegan yegan, dilaveran-ı dilir70 

ve merdan-ı düşmengir ile müteakıben varid ve her biri alayın cil-

57 .. Ç\in' sefer-i mezkiır bu vech üzere dahi te'kid olundu «TSB» : bu· cümle 
eksik «N». 

58 ikinci gfu:ı.ü pa.zar-ertesl «TSB» : ikinci düşenbill günü «N~. 
00 yeniÇerileri dinrleri Bağdad'ın <o:TSB» : yeniçerileri Ba~dad-abAd'ın «N~. 
60 ila. yevm-1 mel'kum «TSB?> : ile «N». 
61 etdller «TS~ : eyledOer «:N~. 
62 şumlir-ı rüz mah-ı mezbürun yedisiyle firOz oldukda serdAr-ı aliyyU'l

vakar hazretlerı «TSB» : ve mah-ı rtı.ezburUD yedinci dü§enblh günü · serdAr-ı 
ali-vakar «N». 

63 mahall-i merkürnda «TSB» ; mevzi-i merkumda «N». 
64 Ba'dehu «TSB» : derakab «N ». 
65- .Mehmed Paşa «TSB» : Vezir Mısırlı Mehmed PS§a «N». 
66 Şehrlzür'a mutasarnf veztr-i muhterem Yüsuf Paııa ~TSB~ : · Şehrlzür 

vAlisi veztr-i dUir Topal Yusuf Paşa «N». 
67 Mustafa Paııa cTSB»: Aııçı Mustafa Paşa. «N». 
68 Birecik'e «TSB» : Birecik Sancağı'na «N». 
69 el-HM Ali Paşa «TSB» : AJI «N». 
10 DliQ.verin-ı dillr «TSB~ : diHl'vernn «N», 
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veger-i meydAn-ı eelalet edüp ma'ruz-i nazar-ı serdari etdikçe, vü
zera-yı izam musataha-i keff-1 kifayet ve sayirieri teirienna-yı dest
busi ile me~sim-i adabı riayet edüp taraf-ı serda~iden birer sam
mür libas11 lle ikram ve hil'at-i fahire ile ihtiram ve emakin-imu'ay~ 
yeneye tamani tebcll ile tenzil olundular. · · · · 

Evabır-i map.-ı niezbılrda han-ı n~'riıet-i ezeliye. her tarafta72 

keşfde ve baran~ı rahmet-l L~myezeliye her canibe reside olup, 
nüzılH katarat-ı m'uattarat ke8retiyle, eğerçi ordu halkı. hay lı zah
met keşide oldular~ Lakin.. erbabwı ziraate ebva:6-i hayr .küşade ve 
se:trriaye-i kişt.:.:kar arnade olduğundan gayn, tarik-i erbab-ı sefer 
rebi-i' bedi iıe ına'mur ve tahfif-i teklif~i alif ne herkes mesrur 
oldu. Bu esnada hikmet-i ilahiyye serdar-ı ekrem bir mikdar 'riıün
harifü'l.:.mizac ve perhiz-i hareket ve ihtiraza mUhtaç olmağın on 
beş gün mikdarıra rah-ı maksuda a.Zii:Q,etumuru tfı'til buldu. · · 

.. BuN evanda tekrar Kirmanşah lıanmctan mektup varid ve ta.: 
raf-ı şahiden vezir-i müşarünUeyh hazretlerine7G husus-ı marüz'z
zikr lçün olan rakam-ı ş3.hi ve izin babmda Devlet-i Aliyye'den 
yedlerip.e verilen ferman-ı padişahi cebedar-ı- rnezhur ve . han-ı 
mezkur aderoleriyle varid ve han~ ı merkürnun mektubunda ((ağa-yı 
İı:ıezt:?ur nedim-i şahi olup, tevakkuf mümkin olmadığından gayrı, 
ce~-L gafir-i züvvar hem-rahlan olmağla, sefer avdetinde .del{711 

te'hir kabil olmamağla ol tarafa revane olmuşlardır» deyü i'lam 
etmekle, hazret..i· vezir-i müşarünileyhn dahi ber-mucib~i ferman-ı 
hümayün eınn-i tarikleriyçün bir mütedeyyin ağaların tayin et
mekle, vartıp ma-yahtaçÜırına78 (59n) imdad79 ve sanduka ve Bab-ı 
müstetab, mahidline vaz' u tahkim olundu. Husüs-ı mezküruri tat
sm bu vech üzeredir kişo, Basra A'rabı'nda:r,ı 1 Müntefik şeyhi Ma-

. 71 sammür libas «TSB»: sammür kUrk ilbas «N», 
72 ta.rafda «TSB» : taraftan «N»7. 
73 mikdarı «TSB»: .kadar «N». 
74 Bu «TSB» : ve bu «N». 
75- veztr-i n:i.ü§Aıiinileyh hazretlerine «TSB» : serdaN mü,şarünil('.yhlii' ·«N». 

·• .. 7S: dek. «TS B» .: degin «N». 
77 Hazret-i vezir-i mtiş!.rünileyh «TSB» : serdar «N». 
78 tayin etmekle var.up · ma-yahtaçlarına «TSB» : tayin ve ma-yalitaçla· 

rına «N». 
79 imdM «TSB»: imdad ve ianet «N». 
80 bu vech üzeredir ki «'l'SB» .; bu -ki mukaddem$ «N».: . 



TARİH4 SEFERÜ'L-BASRA 385 

ni'-i8
l m,a.rü•z-zikr vilayet-i mez.kUreyi istila etdikde, Huveyze hanı 

Ferecullah Han ile mabeynlerinde adMet zuhur etmeğin8.2, sehil 
har.eket ile han-ı .merkum, mezbftrua:ı ihrac ve vilayet:.i mezküreyi 
zabt~+ ve taraf-ı şahjye i;lam edince, taraf-ı §fı.hi .husus-ı ':tne~.kı.l.
rede'üç döİt ay müteemmil ve.mütefekkir-'oıup, ahir riayf}t:i sulh-i 
kadimden. gayrı çfı.re ve savab-didleri 6ım,ati1-ağla, te'kid-i · r~b~t,a.-i 
hulüs' ile name tahrlr ve niefatih-.i vilayet-f.mezkureyi65. tıla-yi:ım
milü 1-a'yardan masnti ve havanin-i itnl.'teberelerinden Ebü'l-Ma'
sum Han Üe pftye-i .serir-i a'layas~ı arz· ~tdüklerfrid.e, hfm-~ merıqlm 
varup e~ft-yı hizmet-i sefar~t ye. çihı.e;sa-yi serir~i a;Ia-yı. l)ilafet. 9l~ . 
dukda Imarneyn-i müşarünileyhanıri sandukaları,. teberrüken te.
raf-i şahiden teedid. oiunmak babıncta· infı.yet re.~a · etmeğ4ı,. tec~
ıan peziray-187 tab'..:ı hümftyt1n vfı.ki' . olup izri-1 hümftyÜn sadfrs.8, .• 

öi.babda .Bağdad v~lileı:i imctad ·ü ianetlerinde pulunup, kim~si1e~o 
mam' vü müzalıirn olmamak içün ferman-ı ali ihSan buyurulmf:iğıri 
... - .... '""il '" .: ..... ..... .. _ ................... ·;, ...... , ....... ... .. ............... .. 

icras.ına9 müsareat ·oıunqu. . . . . . · · . 
. ·· . . .. ' 
!i'.'a s l. Ezin canib-i .şatt-ı Furat'd.anPl me'mur olan donanma~ 

yı hümayün mah-ı şabanu'l-muazzarnın 'dördünde92 Bağdad'a t~bi'03. 
Ana kıla/ından Cabba kal'asına vust11u .haberi vfı.rid ·olup; mutıa, 
fız-ı Basra vezir-i celflü'l-kadr Ali Paşa, defterdar-ı cedid Mustafa 
Efendi9~, sefayin-i donanma-yı hümAyftn.ue me'n_ıur olma~.Ifl· m~k-

81 Mii.ni' «TSB» ': Mant nam·· ışakt «N>>. 
82 zuhur etmeği.n «TSB» : zuhur «N». 
83 . me~:6Üru «TSB» :. mezkurti «N» .. 
84 ~abt «TSBıı : zabt u rabt iN:.. · 

. . '• 
J • 

~ Mefatih-i vilA.y.et-i mezkQreyi «T{3B» ; Mefatih-1· vilayet-i mezküre .yeri· 
ne kırk b.~ kırat bir eLmas pareyl «N» ... 

86 p!ye-i serir-i a.'laya «TSB» : paye-t sertr-i a'lıl-yı saadet-masıreye «N». 
87 recAiarı pezira-yı «TSB» : müsAade-yi pezirayı «N~ . .. · ..... :: 
88 va.ki olup izn-i hümayün sadır «TSB> : sMLr ve ol bil.bda c.N:ı>. 

· 89 kirnesne «TSB» : bir ..Jtlrnesne «N». 

90 icril.sma «TSB» : her vechile icrasına «N». 
91 El".~:ln canib-i Şatt-ı Furat1dan «TSB~ !'·•ve. Şatt-ı Furat'dan «N»':· 

92 ma,h-ı ~bll.nu'l-muazzamin .dördü~de «T~ : s.efin~leri ·dahi ŞaMnın 
döı:'dünde «N». · · · · · · · · · · 

'98 Ba.tdad'a tabi «TSB» : Bağdad-ı behi§!t-abM'a tll.bi «N~. 

94 vezir-i celnü'l-kadr Ali Paşa defterdar-ı . cedid Mustafa.. Efendi «TSB» : 
Veztr Bey-zade Ali P~a ve Bağdad defterdar-ı cedid ttskübl Ali Paşa «N», 
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tub-ı serdar! tahrtr ve Ba~dad'a isra ile da'vet olunmalarıyla g'e
lüp asakir-i mansureye mülhak oldular9 &. 

Fa s ı. Vezir-i müşarünileyh hazretıerl96, tashih-i mizaç edüp97 

gerü orduya baht-ı mes'ud ile vurud etdikde, Şehrizür valisi vezir-i 
muhterem YUsuf Paşa08 ve Sıvas'a mutasaıTıf ·Mustafa ~aşa99 

talia-yı asker-i nusret-eser ve Karaman valisi Eyyup Paşa .ahir-i 
kavmioo olmak üzere tayin ve ilbas-ı hlla' ile her biril"1 tebcil olu
nup, kul kethüdası dahi Dergah-ı Ali ocağıyla1112 me'an vezir-i mfu,\a
rünileyhe hem-rah10~ olmaları ferman buyuruldu. Bu eyyamda, 
yani malı-ı şaba.nu'l-muazzamanını<)4 sekizinci günü, donanma-yı 
hü:r:nayun senneleri Bağdad'a altı yedi saat mesafe Rıdvaniye 1s
kelesine lenger-endaz-ı vusul oldukları10~ haberi varid olniağın100, 
tedbiri babında vüzera-yı izam (59b) ve sair kArdanan-ı asker-i is
lam huzur-ı asafidelOT halka-bend-i meşveret Olduklatında ashab-1 
~ukUfuri i'lamı üzere, bu günlerde Şatt-ı Furat gayet kıllet üzere 
olup mürür u uburuıua müınkin olmamağla, donanma-yı hümayü.n 
varup. Hill e kal' ası iskelesinde leng'er-endaz-ı ikamet olup ol tara
fın ıp~ .·rmuhMazasına me' m ur olmalan enseb1'"

0 görülmekle, Kapu
dan Mehmed Pa§a'ya mektup tahrir ve Bağdad'a da'vet olundu . 

•. 95 asA-kir-ı mansüreye mülhak oidular «TSB» : asAkir-ı ehi-1 isl!nia mül-
hak, me'~n asakir-i mansüre oldular «N». 

96 vezir-i müşarünileyh hazretleri «TSB» : .ııerdô.r dahi «N». 
97 edüp «TSB»: eyleyüp «N». 
98 vezir-i muhterem Yüsuf Paşa «TSB» : Vevir Topal Yusuf Paşa «N». 
9~ ve Sıvas'a mutasarnf Mustafa Paşa «TSB» : lle Sıvas valisi Aşçı Mus-

tafa Paşa «N». 
100 ahlr-1 kavm «TSB»: ahir-i ltavm ya'·nl ki dümdah «N». 
101 ve ilbas-ı hila' ile tebcil olunup her biri «TSB» : ve ııaı ve ilbils ve her 

birine bil'a-ı falüre ne tebcil ~..N». 

102 ocağıyla «TSB» : Yeniçeri ocağıyla «N». 
108' vezir-1 mü§A.rünileyh hemrab «TSB» : irsal olunmaları «N». 
104 Bu eyyılmda, yanı mah-ı şabanu'l-ınua.zza.mın «TSB» : ve milh-ı mez-

kürun «N». 
105 lenger-endaz-ı vusül olduklan «TSB» : vusUlleri «N». 
106 vfuid olmagın «TSB»: gelrneğin «N». 
107 asker-i islAm buzür-ı asafide «TSB» : aaakir·i ehl-1 islam huzf.ır·~, 

serdaride «N». 
108 ubüru «TSB» : ubüru vechile «N». 
109 tarafın <<TSB» : tarafların «N». 
110 ebaeb «TSB» :. enseb ve evla «N». 



TARİH-İ SEFIDRÜ'L-BASRA 337 

Fa S·l. Seroar-ı ali-vakar hazretleri111 tedarik-i seferiyyeyi tek
mil ve cebehane ve zahlre112 makulesin sefayine118 tahmil ve me'
mür olan asakir-i · mansürenin ma-yahtaçlarına imdad ü lanet ile 
cümleye isti'dad-ı tahsil ettirince, üç dört yüzıı.ı pare sefayin ve 
kelekler balıren ve derya-ı asker berren hareket ve sene-i mezkfı.re 
şabariının on dokuzuncu ruz-ı sebtde Karakapu sahrasındali mev
kib-i serdar .. ı ekrem sevM-ı a'zam-ı asakir-i nusret-tev'emm ile 
mütevekkilen .alellah. ref'-i a•~m ve mürettep alay-ı cihan-:Ara 
ile tahrik-i akdam edüp, üç saat mesafe Diyale şattı Üzerindem 
nasb· oiunan· cisrden ubfuns ve karşu yakasında ca-beca İıÜzUl 
olunup, kusur ve kusur-ı asker-i mansura tekmil ü tetmim içün ma
hall-i mezkurda dört gün meks ü ikamet olundu. Bu eyyamda Ka
pudari Mehmed Paşa, üç dört1111 nefer kapudan120 geltip ilbas-ı hil'at 
ile1121 tebcil ve varup Hille kal'asi. muhafazasında olmaları tenbih 
ohind,uı:tıı . 

Bu esnad,a merkum cebedar-ı şahPıH, Hazreteyn-i İmAmeyn-i 
Mükerremeyn radıyallahu anhurpa tarafında olan hizmetlerin . eda 
ile1124 Bağdad'a gelrneğin ikram-ı zayf-ı şi' ar-ı kirarn olmağın . ve
zir-i müşarünileyh hazretleri~'2ıo tertib-i ziyafet ve merkümu ken
düsiyle olan ekabir-i A'cam'ı da'vet etdükde, merkum izhar-ı te
maruz ile tevakkuf edüp, sairleri kethüdasıyla gelüp vezir-i mü-

111 hazretleri «TSB» : dahl «N». 
112 zahtre «TSB» : edavat-ı za.htre «N». 
113- sefll.ylne «TSB» : sefayinlerine «N». 
114 tahstl etiirince üç dört yUz «TSB» : tahsil, dört yüz «N». 

115 rfiz-ı sebtde Karakapu sahrasmdan mevkib-i serdar-ı ekrem sevad-ı 

a'zam as~kir-1 tev'em «TSE» : şenbih günü Karaköy kapu sahrasından serd!ir•ı 
a'zam asakir-i nusret tev'em «N». 

116 ref'-1 a'lilm «TSB» : ve mtista'lnen b1llah ref'-i a'lam ~». 
117 üzerinde «TSE» : üzere <1tN». 
118 ubfir «TSB» : mürür ve ubur «N». 
119 üç dört «TSB» : dahi dört «N». 
120 kapudan «1'SB» : gallte kapudanları Ue «N». 
121 ilblls-ı hi1'·a.t ile «TSB» : huz1lr-ı serd!l.rtde llba.s-ı hll'at-birle «N». 
122 tenbill olımdu «TSB» : tenbUı. ve te'kid eyledi «N». 
128 Bu esnada merhOm cebedar-ı §!iht «TSE» : Bu mahalde cebediı.N 

şaheyn «N». 
124 lle «TSB» : ve «N». 
125- veztı·-i mü§li.rtinileyh hazretleri «TSB~ : serdıı.r-ı zt-şll.n «N». 

T<ırih E'Mtitiisü Dergi.ti F. es 
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şarünileyh hazretlertne mülaki olduklarında, taraf-ı asatiden1'26 

nevaziş-i hatırlanyla tekayyüd olunup, eda-yı merasim-i ziyafet 
ile127 gerü avdet olundular. Taraf-ı şahiden vezir-i müşarünileyh 
hazretlerine olan rakam-ı şaJıinin128 cevabı tahrir. ve merkfuna1~9 

teslim ve lazım gelen umurlarına imdad ü inanet olunmak babın
da, Bağdad muhafazasında (60"') olan vezir-i muhterem Yılsuf 
Paşa hazretlerineısıı ve mütesellim Hüseyin Ağa'ya sipariş olundu. 

Bu esnada:m muhasib-i şehriyar-ı gerdün-vakar Bilal Ağa dahi, 
ikram-ı tam ile muhassalü'l-meram avdet ve rah.-ı maksuda azimet 
ettirildP3ıı. 

Mah-ı mezburunı.,ı yiğirmi döı~düncü günü rüz-ı firüz-ı.pen
§enbih mahall-i mezkurdanu-t rıhlet üç saat mesafe Aslıab-ı Güzin'
den Hazret-i Selman-ı Farisim radıyallahu anh merkad-i envar
ları kurhünde darb-ı hıyam ve ehl-i sefer ziyaret ile kamran-ı me
ram oldula-r. Hazret-i müşarünileyh merkad-ı envarları olan ma
hall, muluk-ı A'cartı.-ı salifenin pay-ı tahtlan ve MedaYm ile 'benam 
olan şehirı36 yeridir. Şapur-ı zevi'l-ektaf te§yid ü tarsin etdüği ey
van-ı ali-bünyan-kP31 ~k-ı Kisı'li ile meşhur-ı afakdu:. 

~unda ve merkad-ı envar kurbünde hala ber-cadır. Andı;ı,nı:ı~ 

dahi ref'-i liva-yı nusret-iltiva ile, beş saat mesafe kıdvetü'ül-mu-

126 veztr-i müşll.rünileyh hazretlerine mülaki olduklarında taraf-ı asafi
den «TSB» : mülıUd ve taraf-ı serdaıiden «N». · 

127 ile «TSB» : ve «N». 
128 taraf-ı şahiden ve:r.tr-i müşarünileyh hazretlerine olan rakam-ı şahinin 

«TSB» : ve taraf-ı Şahiden serdar-ı z1-şana olan mektubun «N». 
129 tahrir ve merkfuna «TSB» : yazılıp «N». · 
130 vezir-i muhterem Yüsuf P~a hazretlerine «TSB» : Çetrefil-og-ıu 've7.tr 

Yusuf Paşa'ya «N». 
131 Bu esnAda «TSB» : ve «N>>. 
132 avdet ve rah-ı maksU.da azirnet edildi «TSB» : bu menzilden avdet 

ve asitane-i saiidete azimet etdirildi «N». 
133 mah-ı mezbQrun «TSB» : ve mah-ı mezkiirun a:TSB» : 
134. g·Unü ıil:>:-ı firüz ·pençşenbih mahall-i mezkfirdan «T.SB»·: penç§enblh 

günü menzil·i mezkurdan «N». 
135 Hazret-i SelmAn-ı Farisi Radıyallahu anh «<'SB» : Selman-ı Farisi 

Radıya:a.l.ahu anh «N». 
136 ziyaret ile ... §ehir «TSB» : Ziyaret-i benarn olan §'ehr-i azim «N»; · 
137 bünyil,n ki <<TSıB>> : bünyan «N». 
138 andan «TSB» .: ve andan «N» .. 
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hakkikin eş-Şeyh Tacü'l-Arifin kuddise sırruhu şenası madrib-i 
hıyarn-ı cünd-i nu~ret merfud oldu. Bu· menzilde mir-i muhterem 
Çatre-zade iki cenah tarah şik.arıyla reşk-aver-i hemkar oldum. 
Yanndası aziz..i müşarünileyhe Fatiha-han olarak merdAn-ı sefer 
kubbe-i şerife üzerinden güzer ve beş saat mesafe Ebu Baytin nam 
menzil, orduya mustakarr oldu. Bu140 menzilde muhafız-ı Basra ve
~fr-i §ecaat-şfar AU Paşa hazretlerlw, bir re's ahu şik.~r edüp taraf-ı 
serdariye14~ ihda etdiH3

• Bu guya miftah olup, bundan sonra §ikar-ı 
zafer mübah oldu. Bunda114 çayır ve çeinen ibÜda etmekle esbab-ı 
işret m-qheyya lutf-ı hava, ayş-hene, sehl tarik münasib refik ile 

· herkes hoş.:.gam olmağa yüz tuttu. Ferda1 ' 3 sekiz saat mesafe ile 
ka~'-ı rah ve Dubuni menzili asker-i encüm-şumara hayme-gah 
oldu. Sefay1n-i cebehane"ve merakib-i zahire orduya vusul1411 içün · 
bir gl,in ilcimet147 olunup, tamamiyle kenar-ı orduya lenger-endB.z-ı 
V'usuı' olmalanyla, ferda yevm~i seıas mahall-i iner.J,d1mdan1~8 .. rihlef 
dört. buçulı.: saat seyr ile Abu'l·Gizl.a.n nAm mekftn, asker-i nusret
penruıa caygah oldukda, ol tarafa karlb Beni.Lam A'rabı'nm şeyhi 
olundu. Hikmet-i ilahi161 bu gice Mak-ı garbidet32 hic~b-ı seM.b olup 
bu · menzilde· Çatre-zade mir-i muhterem bir re's pars şikftr ile 
ashal:rı sayda bir kayd dahi oldu. 

Yevmü'l-erbi'ıll•9 mahall-i merkumdan150 ref'-i elviye-i azlınet 
ve· rehbet. bahşa-yı: küh u salıra olarak Buvayr nam menzile nüZU.l 

189 bu men:ı:ilde ... hemkAr oldu «TSB» : bu cümle eksik «N». 
140 Bu «TSB~ : ve bu «Nı>. 

141 şecaat*şiar Ali Pa,şa hazretlerı «TSB» : BeyzMe Ali Paşa «N» . 

14:2 taraf-ı serdariye «TSBı> : buzOr-ı serdd.riye «N». 

143 etdi <rSB» : bu «N». 

144 miff:Ah olup bun-dan sonra şikara mubah oldu. Bunda «TSB» : mif-
tilli-ı Basra oldu. Bu menzilde ~N~. 

145 ferd.il. «TSB»: ertesi gün «N». 

146 vusQl «TSB» : vusülü «N». 

147 ikamet «TS~ : rneks-i ikamet. «N». 

14S vusm olmalarıyla ferda yevm-i selas mahall-i merkilmdan «TSB» : 
vusül ve ertesi gün yevmü's-selasedir. Andan dahi: «N». 

149 olup bu menzilde Çatre-:ı:iide mtr-i mulıterem bir re's pars şikli.r ile as
hab-ı sayda bir kayd oldu. Yevmü.'l~rbl'a «TSB» : oldu ve ertesi çıharşenbih 
dahi «N». 

150 Merkürndan «TSB» : merkurodan dahi «N». 
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olundu. Hikmet-i ilahl151 bu gice a:ffi.k-ı garbide162 hicab-ı sehab ·olup 
ihtimal gurre-i ramazanü'l-mübarekm oımağm, yevm-i mezkure15~ 

serdar-ı ekrem ve bazı müsliman-ı mübarek-kadem, niyyet-i savm 
ile mümtl:l.z oldular. Ertesi beş saatırıs hareket ile Sadx-ı (60b) Arn
ınare madrib-i hıyarn-ı gerdun-kıyam oldu. 

Sıfat-ı ·şatt-ı merkum: Der in-ca mahall-i mezkürda Dicle-i 
uzma 'iki şakk olup biri taraf-ı şark-ı şimale mail ve biri taraf-ı 
cenub-ı şarka karib cfui' olur. Amma taraf-ı §ark-ı şimale mail caıi 
olan şattın sadrında, kadtmü'l-eyyamdan bin iki yüz senesine gelin
ce bir kal'a-i metin ve hazine-i funireden rMibe-i rnu'ayyene ile 
dizdAr ve müstahfız olup, kal'a-i Sadr-ı Amınare nanuyla benarn 

. ve şatt-ı mezkür Şatt-ı Amınare ile meşhür-ı enamdır. Ancak se
ne-i mezkureden beri istila-yı Urban ile kal'a-i mezktı.re harab ve 
müstahfızları perişan olmuştur. Şatt-ı mezkftr vararak1"a, Basra'ya 
tabi' Zekiyye157 kal'asına mürür etmekle, Şatt-ı Zekiyyem ile dahi 
tesmiye olunur. Ol dahi nice sular ilhakıyla nehr-i vahid olup, Kur
na kal'asında cezair-i Şatt ile karışup bir oldukdan sonra Ba.Sra ta
rafına nüztı.ı ve Şattu'l-Arab lle tesmiye olunur. CezMr Şattı ile Ze
ld.yyeıG9 Şattı cem' ü müll:l.kt olduğu za\riyede, Kı~rna kal'ası vaki' 
olmağın, ol takrib ile Kuma ile benarn oldu. Amma cenuba mAil 
şarka cari olan kıt'a, Bağdad'al'~o tfı.bi' Cevaz nahiyesi ehvannda 
müteferrik ve gerü bir araya gelüp, Basra'ya tabi Mansuriyyem 
ve ı;ıemle kal'alarının önünde Nehr-i Furat ile kanşup §att-ı v!hid 
olmağla bundan sonra Şatt-ı Ceza'ir ile tesmiye olunur. 

Fa s l. Şark-ıu<ı şimale mail cari olan Şatt-ı Arn.ınare ile rab-ne
verd-i aztmet olmak ashab-ı 1:\.rfı.nın savab-didleri ile enseb olmağm, 

151 hikmet-i ilAhi «TSB-. : hikmet-i Hüda.vendigaı• «N~. 
1~2 MAk-ı garbide cTSB~ : ufk-ı garbda «N». 
153 Ramazanü'l..milbarek cTSB~ : Ramazan-ı şertf «N». 
154 mezküre «TSB» : meşhOrda «N». 
155 beş sAat «TSB» : beş s§.at mikdan «N». 
156 vararak «.TSB» : ·giderek ~N». 
157 Zekiyye «TSB» : Lerzekiyye «N». 
158 Zekiyye «TS:& : Lerzeltiyye db. 
159 Zekiyye «TSB'» : Lerzeklyye «N». 
160 kıt'a Bag-dad'a «TSB~ ·: kal'a Bağ'dad-aMda «N». 
161 Mansuriyye «TSE» : Mansüra «N». 
162 §ark-ı «'DSB» : ve -şar.kt «N». 
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ol şatt ile rahi olunınağa karar veril üp, sefayin vüsill.ü içün mahall-i 
merkürnda birgün ikametm olundu. Bu menzilde ehviye-i şedide 
ve emtar-ı adide olup, amma eltM-ı hafiyye-i ilahiyye bundadır ki, 
ikamet OlUlldUkÇa gaym U ya~ffiUf, rahi 0ldUkÇa104 inkişaf·l hava 
olup, tarik seh.llü'l-mürur olurdu. Andan dahi rıhlet ve arazi-i 
Arab-ı bi-ına ve ta'ab fersude-i senabikü'l-hayl olarak beş saat zar 
mandam, Fel.ahiyye nam mekana nüztı.l olundu1~6• Menzil-i mez
kılrdaııa, tervih-i devabb-ı eskal ve istirahat-i rical içün bunda dahi 
birgün rneksı-as olunup, menzil-i merkümda169 Cevaz elivarina mü
tehassin ü . müstevli Beni Umayr beyi Abbas'dan muhafız..ı' Basra 
vez4'-i sütude-tedbir Ali Paşa hazretlerine110 (61ıı.) mektup varid 
olup, niyazmend-i hatt-ı eman olunmağın vezir-i müşArünileyh 
hazretlerininm vesatetiyle taraf-ı. serdariden meşayihe tergib ü ter
hibe şamil mektup tahrir ü irsal olundu. Menzil-i mezburdan dahi 
ferr ü kerr-i tarnın ile. heybet-resan-ı kuJU.b-ı a'dA-i · li'am ola
rak, asakir-i islam172 tahriki mehmiz-i hun...:riz edüp, altı sa;a:t me~
fe ile Ruceylaviyye nam menzile nüzıll olundu. Bu menzilde Luris
tan dağlannqan nazil olan miyah ile Ab u gil mahlut olup, sa'bü'l
mürO.r olquğundan gayri113, ictima'-ı miyah; ile bir nehr-i cari ol
mağm serdar-ı ekrem hazretleri ve muhafız-ı ~hrizılr vezir-i muh
teremm YU.~uf Paşa ihtimamıyla175, yine ol gün nasb-ı kantara-i 
bi:..fütür176 orunup, asker-i encüm117 şümar beyne's-selateyn ubılr 

163 ilta.niet «TSB~ : meks ü lkamet «N». 
' 161: rA.hl oldukça «TSB» : ve rA.ht olundukça «N». 

165 zamanda «TSB~ mikdan zamanda «N». 
166 olundu «TSB» : kılındı «N». 
167 mezkürda «TSB»: mezbQrda «N:t>. 
168 me.ks «TSB» : meks ü ikamet «N» . 
ısg merktınıda «TSB»: mezkOrda «N». 
170 sütQde-tedbir All Paşa bazretlertne «TSB» : Beyzade A11 Paşa'ya «N». 
171 veztr-i müşilrünlleyh hazretlertnln «TSB» : paşa-yı mü§ilrüntleyhanın 

«N». 
172 asakir-i islam «TSB» : asaklr-1 ehl-1 islam «N». 
173 bu menzilde Lüristan dağlarmdan nazil olan miy§.h ile ab u gll mah· 

lut olup sa'bti'l-mürCtr olduğundan gayrl «TSB» : Lurlstan dağ'larından gayri «N». 
174 hazretleri ve muhafıZ-ı ŞehrizOr ve?.ir-i muhterem «TSB». : ve Şchl'izur 

valisi vezir Topal «N». 
175- ihthn1l.miyle «TSB» : ihtimaroları ile «N». 
176 bi-fütur «TSB» : fütur «N». 
177 asker-i encüm «TSB~ : asker-i encümen ~N» . 
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ile karşu yakasında nüzül olundu. Yevmü'l-selasa sabi'-:1 raına~a
nü'l-mübıirek, rabi'-i şubatm cari nehr-i seriü'l-cereyan tekayyüd-i 
serdan ile köprü nasb olunup, mün1r-ı..,9 asakir-i nusret-destgah 
ile, altı saat mesafe el-Kebir nam menzil-i mu'ayyene leşker-i en
cüm-iştibah1110 oldu. Bundan dahi hem-ina-ı ikba.l ile ebUı.l-i rical 
manend-i a'dad-ı ıimıil, münteşir-i bevadi vü cibal olarak altı saat 
seyr ile Şureyf nam menzil madrib-i hıyarn-ı gerdün-kıyam oldu. 
Bunda m.irliva-Yı Vasıt Haydar181 gelüp, taraf-ı serdıirlden teşrif-i 
aba ile serfiraz oldum. 

Mahall-i mezkürdan bedraka-i tevfik ile kat'-ı tarik olunup, 
altı saat mesafe Hantur nam menzile133 nüzul olundu. Bu menzilde 
sabıka Huveyze ham Ferecullah Han birader-zadesi es-Seyyid18<~ Yu
suf, Beni Lam şeyhi Abdü'ş-Şah vesatetiyle muhriz-i şeref-i müla
kat-ı serctari olup, mafi'z-zamiri istihba.r ile istintak olundukda, 
hala han-ı mezkür, Huveyze'den ma'zül ve taraf-ı şahiden ru-gerctan 
u melül olup, saye-i tnayet-i padişalnye iltica-birle, Basra arazisin
de mesken ü me'va etmişdi185 • Taraf:.ı asa.fictenııı~ mezbüra: ait
minan-ı hatır olur istimalet-name reca ederimn deyü niyazmend-i 
merhamet olmağın, rec~.sı hayyiz-i kabulde vaki' olup, halıişi üzere 
mektup tahrir ve mezbur ile irsal ü tasdir olundu. 

Mukaddema187 Basra tarafında alem-efraz-ı fitne vü fesad olan 
Şeyh lVIani'den bulSS menzilde, cenab-ı hazret-i serdarim ve mu
hafız-ı Basra hazretleıine100 (61b) mektuplar varid ve hareket-i 
kadimesinden tevbelOl vü istiğfar ve ba'de'l-yevm sak-ı itaat ve 

178 Yevmü's~elas~. sabi'-1 rama.zanü'l-mübarek rabi'-i §ubat «TSB» : ve 
malı-ı ramazan-ı §erifin yedinci günü ki, §Ubatın dahi dt>rdü idi «N». 

179 olunup mürfır «TSB»: olup mürür ve ubur «N)>, 
180 iştibah «TSB: sipah «N». 
181 Haydar «TSB» : Haydar Bey «N». 
182 oldu «'.rSB» : kılındı «N». 
183 menzile «TSB: menziline «N». 
184 eş-Seyytd «'IISB» : Seyytd «N». 

· ··185 etmi.şdi «TSB» : etmi.§dir «N». 
186 ils!fiden «TSB» : serdllriden «N». 
187 mukadd~a «TSB»: ve mukaddenia «N». 
188 bu «TSB» : dahi bu «N». 
189 Hazret-i serda.rt «TSB» : llerdar-ı vefada. «N». 
190 hazrı;:tlerine «'l'SB» : vezir Beyzade Ali Paşa'ya «N». 
191 tevbe «TSB» : tevbe-i nasüh «N». 
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pay-ı hizmetde istikrar etmek üzere arz-ı hulus itmeğin, ıışurutı!ı2 

u uhüdunda sabitıoa olursa der-eman ola» deyü mektub tahrir· ü 
irsö.l olundu. Bu menzilde nlir-i Şatt-ı Dicle tebdtl ve llbas-ı aba 
ile mir-i cedid. tebcll olunq':l-111~ • 

. Mahall-i merkürndan dahi nhlet ve kemal-i iclal ü saıabet ile195, 

beş .buçuk .saat ·mesafe Basra'ya tabi'· Mekşef ·nam menzile nüziıl 
olunup190 menazil-i mezbürenin her birinde dür-a-durdan A'rab-ı 
vahşet-me'ab debdebe-i cunüd-ı nusret-meşhudu müşahede etdik
çe ru'b-ı şedid ile sahari vü ehvara remide olup197 eserleri na-bedid 
olur idi. Mahall-i merkurodan dahi nehzat ve tahrik-i tuğ-ı pür 
füruğ-ı ikbal ve tasvit-i nay-ı heybet-nevay-ı iclal il~, sekiz saat 
mesMe Garibe nam menzile rehbe1rbahşa-yı nüzul olundu198

• Ma
hall-i mezkflr Kuma kal'ası cemresine ubüra münasip ma'ber ol
mağla, ol gün ol gece hazret-i serdar.:.ım gayret-iştihara,· terk-i 
hab-ı rahat u karar ve sefayin-i adide ile tahkim-i cisre bezl-i iktl
dar· edüp, fercta yevmü's-seıase rftbi'-i aşer-i Ramazanü'l-mübarek 
hadi aşer-i şubat200, ibtida Şehrizur valisi veiir-i mtihterem201 Yusuf 
Paşa, kapusu ve eyaieti askefi ile müıiır202, ba'dehu Kul Kethüdası, 
De~gah-ı Ali · yeniçerileri ile ubür edince, zulmet-i leyi, heşr-i zeyl 
itmeğin tevakkuf olunup, ertesi gün hazret-i serdar-ı ali vak:ar203 

ve sair vüzeray-ı Rüste:qı-şi'ai· ve mir-i mlra.n-ı nam-dar ve asker-i 
düşmen-şikar birer birer ubür ve altı saat mesafe Hazret-i İmam 
Abdullah b. Ali merkad-i şerifleri kurbüne hüzU.l etdiler. Bu men
zilde İmam-ı müşM'ü.nileyh hadernesinden Sa'd nam şeyh orduya 

192 · ı~urüt ·«TSB~ : şurut-ü kuyud-ı «N». 
193 sabit «TSB» : sabit-kadem «N». 
194 olundu «TSıB» : kılındı «N». 
195 ile «TSB> : birle «N~. 
196 olunup «TS& : olundu «N~. 
197 remlde olup. «TSB»: remide «N». 
198 nüzül olundu «'.rSB» : nüzul ve «N». 
19~ ha.zret-1 serd!r «TSB» : serdar-ı «N». 
200 . ferda yevmü's-sela.sa r1l.bi'-i aşer-i Ramazanü'l-mübarek hadi as;er-i 

;şubat «TSB:ı> : mAh-ı Ramazanü'l-mübilrekin on dördtıncü salı günü ki §Ubatın 
onbirldir «N». 

201 vezir-i muhterem <rSB» : vezir Topal «N». 
2(}2 mürür «TSB:ı> : mürür ve «N». 
203 estesi gün hazret-i serdAr-ı ali-vakar «TSB» : estest çıhar~enblh günü 

serdar-ı ali-vakar «N». 
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vü.rüd ve taraf-ı serdariden ve muhafız-ı Basra hazeratından204 , ma, 
rü'z-zikr Mekşef reayasındam ve ol taraflarda sakin fukaray-ı be
rlı.y~ya istimalet-name alup kamran hahiş olmağla. rev~ne oldu. 

Yine206 ol gün taraf-ı şahiden Basra muhafazasmda2117 olan Da
Yud Han'dan; huzur-ı asafiye·ıob mektup ile adem gelüp, mektubu 
feth209 ü kıraat olundukda, bazı mübhem müş'ir-i istiklal olur nikat 
ve nice ratb u yabis kelimat irad ve vakte nfi.-müna.sib tatvil-i ke
lam etmekle, taraf-ı hazret-i serdaridenno dahi han-ı mezbura. mek
tup211 tahrir ve me'mur old:Uklan emr-i malıtum (62") .beri.at-i is
tihlfı.l ve hizmetin ıcrasına tayin olunan as~kir-i mansüre ve teda
rük-i mevfüre tafsil ü icmal ile ra.kam-zede-i kilk-i belagat olunup 
irs~l ve süret-i sebt eser kılındı. 

saret-i mektub-ı müsvedde-i falcirıı-z, 

<<Muhibbane inha olunur ki, bundan akdem tarafınıza i'lrun 
olunduğu üzere Basra ve Kuma kal'alarının zabtı213, taraf-ı Devlet-i 
Aliyye'den tayin huyurulan valisine teslim etdirilmek içün, Bağ
dad-ı darü's-selama2

H nehzat ve bizimle muayyen olan viizera-yı 
izam ve mir-i miran-ı kirarn ve ümeray-ı lazimü'l-ihtiram ve sair 
cünüd-ı encüm-şumar ve asker-i Rüstem-şi'ar ile azimet ve Şatt-ı 
Zekiyye üzere Kurna'ya karib bir iki menzil mesafe nasb-ı cisre 
müM.şeret etdüğümüzde, mektubunuz·m ile ademiniz varid olup, 
feth ü kıraat olundukda, vilayet-i mezkurenin Devlet-i Aliyye'ye210 

teslimi babında, gahi eşrar-ı A'rabı ve tetavül-i dest-i bugatı idd 
ve gahi vilayet-i mezküre istirdadı hayli z~an olup te'hire ve 

204 Basra ha.zeratından «TSB» : Basra'dan «N». 
205 reay&smda «TSB» : reAyAsına «N». 
20& yine «TSB» : ve yine «N~. 
2(}7 muhAfa:r..asında «TSB» : Bey'i «N». 
208 asAfiye «TSB» : serdara c:N». 
20~ mektubu feth «TSB» : feht c:N». 
210 taraf-ı hazret-i serdAriden dahi «TSB» : tarAf-ı serdariden «N ». 
211 · mektub «T~ : kağ:ıd «N». 
212 Süret-i mektub-ı müsvedde-1 fakir «TSB» : SQret-i mektub ~N». 
213 zabtı «TSB» : zabt u rabt «N». 
2H Dartl's-selama «TSB»: dll:rü's-selamdan «N». 
215 mektubunuz «TSB» : mektupları «N». 
216 Devlet-ı Aliyye'ye «TSB» : Devlet-i Aliyye-1 d!Uınü'l-kararca «N». 
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ta.'vika duşdüğün lıJaret ve Devlet-i Aliyye'denm vilayet~i mezkure 
muhafazasına tayin olunan hakim-i hastmin218 def'-i eşrara isti'ctadı 
olup olmadığı istihbar olunmuş . 

. , Rey'-i rezin-i rumiye mekşuf ola ki, evvela219 bu kadar asakir-i 
derya-çüş ve cünüd~ı sarsar-huruş ve cebehane-i amire ve zehayir-i 
vafire ile bu tarafa gelen her kim ise, elbette hıfz-ı vilayet ve zabt-ı 
bugat-ı ra'iyyet itmek edna hizmeti oldu~u zahirdir. Saniyen220,. te'
hir ü ta'vik hali dahi, bundan ehemm olan husus, yani asakir-i 
islam sedd-i suğür-ı isliı.miyye ile ictihad ve gaza-yı ekber-i müş-:
rikin~21 ile şedd-i miyan-ı ittihad etmeğe meşguller iken, bir sene 
beş sene te'hirm olunur ise «el-Umu1·u merkunetehu bd-evkdtilulı> 
bu maküle umurıın takclire havaıeııt-ı olunduğu erbab-ı nühaya nü-
mayanır225. . . 

Hö.la tahrir22'; etdiğimiz beyyin-1 beyyin kelaın ve na-ma'lüın 
sözıeı;e·,' eibette2ı;.· eaii~i ·hazret, k:eyva.n~ıir~at,. sik:ender~Mı: h.ur§id.~ 
külah, şah-ı Ceın-cah hazretlerinin dahi, rızasf1118 olmadığı zahir
dir220, Zira ((Kelfunü;l-mülUk mülukü'l-kelam» olup padişahların 
şurüt-u vasıka ve uhüd. u sadıka. olmağla hilaf sözden a'raz~i"2-So mü
lUk~neleri masün olduğu bila231 iştibahdır .• 

İmdi, puşide olmaya ki vilayet-i mezkure müddet-i medideden 
berü şevketlü, kudretli.\, kerametlü, mehabetlü, azametlü (62b) Pa
dişahımız padlııah-ı alem-penah Zıllullah Efendimiz hazretlerinin 

. ~ .. 
217 Devlet-i Aliyye'Çlen «TSB» : Devl~t-i Aliyye-i daimü'l-ka.rardan «N». 
218 hAkim-ı hll.aıının «TSB» : hakimin «N».· 
219 ola ki evveıa. «TSB» : ola ve illa «N»: 
220 saniyen «TSB»: ve saniyen «N». 
221 mfl§riki:n «TSB» : ka.fir-i: bı:-din ü. kefere-i düzah-ı· me-ktn «N». 
222 te'hir «TSB»: te'hir ve ihmll.l «N». 
223 umur «TSB»: umur-ı miihlmme «N». 
224 havale «TSB» : Cenab-ı Bart tealaya hava.Ie <~N». 
225 nümll.yandır «TSB» : aşikAr ve nümay-Andır «N». 
226 hala tahrir «TSB» : hala ve aebakda tahtir ve tafsil «N». 
227 elbette «TSB» : el·bette ve elbette ~N». 
228 rızftsı «TSB» : n?.A-yı hümayOnları «N». 
229 zahirdiı' «'l'SB» : ilmü'l-yakiıı d.şikar ve nümayandır «N». 
230 hiUl.f~ı ruzdan a'razı «TSB» : hllaf-ı kanun sözlerden a'raz edüp 

ahd-i «N>>. 
231 blla. «TSB» : bi «N». 
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mülk-i mevrılslan olup, zabt u rabt ve bugat u usa.t-ı raiyyetı.ıa! 
te'dfb ü .tahzil etmek ehemm-1 mnhimmleri olup bu bAbda ·tegafüım 
ve mülhaza-i gayr, actımü•ı:..uitimaırur2.1'. m1a bizimle me' mür· ·oıan 
vüzeray-ı izam ve sfi.ir asakir-i Mirrih-intikam bu emrin liusülüne 
inşaallahu'I-melikü'l-Kadirm kifayet . etdüği · bila-niza' olduğun
danuq ·gayri, gayret-i padişahiye nisbeten . lazım gelür ise, bunun 
ez'M-ı -müda'afı şiran-ı vega ve hizebtan-ı heycl ferman u me'mur 
itmek edna himmet-i padişahaneleridir. 

imdi padişahan-ı keyvan-gulam mabeyninde n_ıe§dud olan re
vabıt-ı şurut-ı vaslka ve uhud~i sadı.ka üzere, Basra ·ve Kuma ve 
tevabi'lerin teseli üm ve valisine zabt etdünnek içün tarih-i rnekttib
da ·sahray-ı Kurna cunud-ı nusret-i mevfüre tiıadrib-i hly.\m-i kı-
yam·m olmuşdU:r. . · 

Asakir-i mansurenin meksi adimü'l-imkan olduğu bundan ak
dem size ifade vü i'lam olunmuşdu. Hala dahi i'lam ohınmuşdur. 
<<ed-dini ennarihdnıı , hakimane tefekküi ve akılane tedebbür ed üp, 
valdt teng-i muhal ve meks adimü'l~ihtUn.al olmağla, beyyin-i bey
yin kelam ve ibham u iharriı terkus, muradırüzı tavith ·ve mafi'z-za
mirinizi tasrih edüp, muaccelen tarafımıza ifade edesiz, ki biz dahi 
ana göre hareket ve me'mur olduğumuz umurun icrasına müsa
reat edelümıı. 

Mektub-ı merkuro taraf-ı serdariden hizmet-i sefarete ·seza 
Eyyub Ağa'ya teslim olunup!u!ı, han-ı merkümun ademiyle :rüz-ı 
mezburun yarındası-ı4o irsal olundu. 

Ferda:~u yevmü'l-erbi'a, tertib-~ alAy fennan . olunup, talia-i 
ceyş muhafız-ı Şehrizür vezir-i muhteremuıı Yusuf Paşa ve mfr-i 

232 raiyyeti «TSB» : ratyyetin «N». 
233 tegafül «TSB» : tegaiül-i rriuM.J. «N:ı>. 

234 ihtimAldir «TS~ : ihtimal c:N-:ı>. 

235 inı;ıaallahü'l-melikU'l-Kadlr «TSE'» : ill.§aı!llahü'l-Kadtr cı:N». · 
2.'!6 olduftundan «TSB» : · ol unduğundan «N». 
237 ve tevabi'lerin tesellüm ..... hi.yam-ı kıya.m «TSB» : cünUd-ı nusret-i 

hıylbn-ı kıyam olmu~dur «N». 
288 terk «TS~ : terk ile eN:.. 
239 teslim oluıiuP ·«TS~ : teslim ve «N; . 

. '240 .-yarındası cı:TSB» : ertesi günü cı:N»; · 
241 ferd§. «TSB» : ertesi «N». 
242 muhB..fız-ı Şehrizur veztr-1 muhterem «TSB» : fl!ehrizür · vtı.ltıisi Top.al eN». 
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mtran-ı Sıvas Mustafa Paşa~•a , tahrik-i elviye-i harika ve ref'-i be
yarik-i şarika edüp kapulan askeri ve eyaletleri leşkeri ile revane, 
ba'dehu muhafız-ı Diyarbekir vezir Mehrned Paşa~"4 piyadegi.n-ı 

kafiye v~ süvarfuı-ı vafiye ve ümera-i Ek.rad-ı şecaat-şi'lU' ve züarna 
ve erbab-ı tirnar ile azfrnetı·ı4 ; pez ez-an Birecik' e rnutasarnf Ali Paşa 
ve Maraş ve Ayıntab beyleri der-akab muhafız-ı Basra vezir-i rnü
kerrern2411 Ali Paşa piyadegan-ı ahen-pa ve süvlU'an-ı şir-eda ·ile ha
reket246, ba'dehu Kul Kethüda.sı merdan-ı pür tüvan-ı yeniÇeıiyan 
ne· ve der-akab serdar-ı ekrem hazretleriıı..ıa tahrik-i tuğ u alem ve 
tasıif-i rnerd~m-ı müsellah u müsellem kapuları askeri ve Bağ
dad'm249 piyade yerlü kulları-ı.şo istishab olunan toplar ile {63n), piş
neva-i mevkib-i serdar-ı ali-vakar kalbde karar ve sipah u silahdar 
·ve · nağdad.'ın251 yemin ü yesar gönüllüleri ve ümeray-i elviye ına
nend-i ceıiahin-i a'lam-ı rn8.şnka ve günagün rayat-ı mebtaka ile 
saf-bend-i dil-pesend olup, Rüsternane ret'tar ve mir~i miran-i Ka~ 
ramari Eyy1lb Paşa: ·kapusu· askeri ve· eyaıeti · ditaveı:-te:d ile diliiidar 
olup, her ta'ifesinin ahinal u eskali der-kafa ve her alayın m~beyİli 
remy-i siham rnikdarı mesafe olmak üzere rahi olup, her t arafdan 
debdebe-i saday-ı mehter-hane kuh u Mmfuıa zelzele-riz ve nevay:..ı 
nay-ı ş8.heng1Z · kubbe-i efiakde ve1vele-hiz olarak, altı saat mesafe 
Hazret-i. Uzeyr Aleyhisselam251 astanesi kurbüne nüz:Ul olundu .. ·. 

kıt'a 

İtmek olmaz böyle leşker cem'ini tedbir ile 
Yar u yaver olmasa tevfik ü te'yid-i ilah 
Vah§ u tayr ile A_rap yüz tı;ıtdu gurbet azınine 
Kalmadı birine leşkerden vatanda cay-gah253• 

243 Mustafa Pa~a «TSB:ıı : .A.§Jçı Mustafa Paşa <N». · 
244 Mehmed Paş.a «TSB~ : Mısırlı-zade Mehmed Paşa ili~. 

245 azırnet «TSB» : azırnet ve «N». 
246 der-akab Muhafız-ı Basra veztr-i m ilkerrern «TSB» : ve akabince Bas-

ra valiSi Veztr Bey-zade «N>>. 
247 hareket ~B : hareket ve «N ». 
248 serddr-ı ekrem hazretleri «TSB» : serdar-ı eltrern «Nı>. 
249 Ba~ad'm «TSB» : Bag-dad-abad-ı darüaseıa.mın «N». 
250 kulları «TSB~ : yeniçeriyan ile ve der-akab «N». 
251 Ba~ad'ın «TSB» : Battdad-abM'ın «N». 
252 Aleyissel3im «TSB»: .A.Ieyhisseıam'in «N». 
253. itrnek olmaz ... cay-gah «TSB» : bu şiir yolt «N». 
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. Bu menzilde, Kurna'da:ı.u olan All Kulı Yüzbaııı'nm, Basra•ctaısa 

olan Davud Han'a Abdürrahlm Yüzbaşı'nın DevrakZ56 tarafında 
olan Kızıl.b~ş serdanna yazdıkları mektublar sabikü'z...zikr Farecuı
lah Han tarafından girift olunup, Han-ı merküm mektubuyla hu
zur-ı asafiye~n varid oldu . 

. Mekatib-i merk:Ume mefhumları beyan olunurm . 

. Anima~o Ali Kulı Yüzbaşı mektubunun İnefhfunu: ccHala asa-: 
kir-i Rüm-ı merzbÜm, on paşa ve üç yüz mİkdan sefayin-i meşhü
ne ve asakir-i mevft1re ile Sadr-ı Arnmara'ye rehbet-balışay-ı nüzUI 
olup, sedd-i tarlk olan A'n?l.b-ı Irak, firar ile müteferrlk-ı afak ol
muşlardır. ~urna inüstahfızlan ise mübtela-yı belAy-ı iflas-ı bi-kı
~ olmağla, kimi gedalık. ve kimi Kurna ahAlisine hizmetkarlık .ile 

~aişet ediyoı:lar. Eğer kal' ayı teslim murad ise febma, bizi dahi ha
berdAr ıdeşiz. Ve illa mÜsellah ü mükemmel asker-i cedid ile im
dad idesiz .. Zira Kurna ahalisinin bed avza'ları mü.§ahede olunur. Ve 
HızAli Se.lınan•a mektub irsal etrnişizdir. Ne yüzden haberi.gelür 
ise ifade vü i'lam olunur vesselAm»uo, 

· · Amma uı Abdürrahim Yüzbaşı'nın mektubum mefhftmu : 
ccKu:r:ıia'da olan üç yüz mikdarı tüfekçininllll', iki senelik mevaciple
ri verilmeyüp, cümle fakirü'l-ha~ _y,e perişan-ahval, kaba vü aba
dan ari ve silah ve alet-i harbden M.li olmuşlardır. Ulüfe tahsiline 
me'mfu· olanlardan bir nesne hasıl olmaz ve gönderdiğimiz hava.le
ler evlerine varup tekayyüd etmez. Bari üç aylık (63b) medar-ı 

maişetleri26"' ·olur §ey ile imdAd idesiz ki, tahsildarlar bir nesne ile 

254 Kuma'da «TSB» : Kurna. kal'asında «N». 
255 Basra'da «TSB» : Basra bakimi «N»: 

256 Devrak «TSB»: dört «N». ' 
25-7 hu.zCir; asafiye «TS<B» : huzO.r-ı serdar-ı aıt-vakarA «N». 

· • ·· 258' Me-ka.tıb-1 merkume mefhumları beyan olunur ~.TSB» : bu cümle ek· 
s1k «N». : · . . . , .·c · .. ·. 

259 Amma. «TSB»: ve .:N~ . 

260 vesselAm «TSB» : bu kelime eksik «N». 

261 Arnmil «TSB» : ve «N». 
262 mektubu «TSB» : mektuplarnun «N». 

263 tüfekçlnin «TSB» : tüfekçlsinin «N» .. 
264 ma!§etieri «TSB» : maaşları «N». . . · ~· ..... ... .. 
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ge) ür ise~'" eda olunur. Ve illa kal'ada yüzbaşılardan gayri kirnesne 
kalmaz ve's-selamıı. 

Amma Ferecullah Han mektubunun mefhümu : «Bu tarafa 
imaJe-i ligam-ı nusret-encam etdüğUnüzden mesrur u şad-man ve 
bid.der-zademiz es..Seyyid YU.suf'a olan lütfunuzdan garlk-i lücce-i 
iminan olmuşuzdur. Hernan bir gün mukaddem .. Kuma · kal'asına 
nüzill.-ı icla.I . etmeğe sa'y u ihtimam edesiz ki, askerden halidir ve 
ahali-i Kuma'ya istimalet-name tahıir edesiz. ki, def'-i Kızılbaş'a 
anlar katidir ve her kim niyazmend-i e man olur ·.ise, .e man verüp 
ihsan ile dahi eelb-i kulüba sa'y edesiz ki <eel-İnsan abdü'l-ihsan;>'
dır ve ol cemile ile her iş asan olur. İnşaallahü Teala Kuma'ya 
şeref-bahŞay-ı nüzul olduklarmda hizmet-i şerlfe varup mü§e.rref 
ve hizmet-i Devlet-i Kahire'ye bezl-i iktidar ~deriz. Evvel ü ahir 
Devlet-i Osmaniye'nin hulus-ı taviyye ile muhibb-i sadıkıy·ız. Allah 
ü·fe'b§.rek · v:e··ıea:la r&yftt~ı aiimetmızr§.yat:..ı N'a.Sr iie araste \ie··cu..: 
nud::.ı zafer-meşhudunuzu nusret ile piraste ide. ve's-seıa.rrt.» inti.M,. 

Bu menzilde Kuma ahalisinden on nefer-i mu'terped ehl-i. :vi
layet gelüp, taraf-ı serdaıiden20" istimruet-name niyfı.z etmeleriyle, 
recaiarı hayyiz-i kabulde vaki' ve bu üslO.bda buyuruldu niga.şte-i 
yeraa-i bedi'a olunup gönderildi. 

· ·Suret-i buyrulduy-ı müsvedde-i fak1.1'267 • 

«Bizzat Kuma kal'asında sakin ve mutavattm kebir ü sagir 
refi' ü vazi' kainen min kan inha olunur ki, mütevatiren mesmu' 
ü malumumuz oldu ki, sizler Devlet-i Aliyye'niri kulları ve reayası 
ve hulus-ı taviyye ve safay-ı akide ile duahani olur, ancak şevketlü, 
kudretıü, kerametıü; merhametlü padişarumızzqs padişah-ı ruy-ı ze
min e'azzallahu ansarehu ilayevmü'd-din hazretlerinin saye-i in~
yet ve zıll-ı merhametlerinde asüde-ııaı ve havadis-i rüzgardan 
müreffehü'l-bal iken, birkaç seneden berü be-:hükm-i kaia·vü.kader · 
hudus eden tebdilat ü tağyirat-ı h~l ile havfe düşüp hala varid ·oıan 
asalldr-i müeyyedenin istirdad-ı mülk içün olan teveccühlerlnden 

265 ise '«TSB» : lle «N». 
266 taraf-ı serdariden «TSB» : serdA.r-ı ba-vakardan «N». 
267 müsvedde-1 fakir «TSB» : bu kelime yok «.N». 
268 plldişii.hınuz «TSE» : bu kelime yok -«N». 
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~ ru'b ile mütel8.ş1 olup, emn ü emana müştemil hattü'l-emAna 
niyazmend olduğunuz tarafımıza i'lam olunmağın, iş-bu buyruldu 
tahrir ü irsal (64a) olunmuşdur. 
. . . ; ~ : . . ı . • . 

. . , ·.Meza ma-meza· halat-ı maziye suıUi kaydına düşülmez ve .bir 
ferd-i.fakirin ve bir merd-i mut1'in maV u etin ve eviM u ehline 

· te'addi vü tecavüz etdirilmez. Kendü·M.liyle meşgfıl olan kirnesneye 
dahl · ü taarruz olunmaz, bilmiş olup, her biriniz emn ü eman ile 
hoş-hal ve mutma'inü'l-hatır ve müreffehü'l-baJ olma~la~ devam-ı 
eyyam-ı ömr ü devlet-i ebed-ittisal-i padişahi~69 ctaa.vatina müdave
m~tgösterüp mücib-lbuyruldu ile amil olasızıı . 

. . . Fefda. ruz-ı pencşenbih salis-i .·aşer-i ş~bat, sadi;;._i aşer-i Ra
mazanü'l-mübarek, bi-avilillahi teal~ mahall-i ,mezkurdan2

' 0 rıhlet 
ve dosta bais-i sürfu, dü.Şmene· müris-i elem ü fütür olur teıiı'b-i 
adbile mürur ve beş saat mesafe Nehr-i Madiyan nam nehr-i amik 
üzere nüzul olundu201

• İ>Ört saat setayin-i mevfure ne bend-i ciSre 
muba.şeret olunup, bir gün'la ikamet ve ikdaİn-1 hazret-i serdar-ı zi

· şfı,n117~ ·ve sa'y-i serkaran ile tahkim-i cisr-i sengin olundu. 

Feth-i .Kal'a-i Kuma . . 

Bu esnada Kurna kal'ası müstahfızlanndan Abdürrahim Yüz
başı, orduya; vürüd ve telaiüm-i derya-yı bi-keran-ı askeri müşahe
de edince, tefv.lz ü teslimden gayrı cay-ı eman bulmamağla, çihre
say-ı pişgah-ı serdari olup, teslim-i kal'aya adem talep etdl. Taraf-ı 
hazret-i serctarldenzH ilbas-ı aba ve bir mikdAr meskük-ı tıla ih
sanıyla, cebr-i hatır olun up bir ağa,yı müteayyin~?G kitayet mikdarı 
ademler ile tayin oıunup2111, irsal olundukda, varup zabt-ı kal'a217 

etdükleri tahkik olunca, der:Un-ı kal'ada olan Kız-ılbaş emn ü eman 

~w pMişahi «~B»: pll.dl§ah gazı: «N». 
270 ferda r~ı pe,ncşenbih ..... mahall-i mezkürdan «TSB» : ve mah-ı mez-

burun .on altıncı pencŞenbih giı~ü menzil-i mezkürdan <!.ahi «N». 
271 ·olundu «'fSB»' : ve ·«N»: · · 
272 olunup birgün «TSB» : ve bir gün kadar «N». 
278 hazreM serdAr-ı zi-§6.n «TSB» : serdAr-ı zi-;;ıö.n «N». 
274 taraf-ı hazret-i serd4rtden «TSB» : tarai-ı serdıtr!den e:N». 
275 müteayyin «TSB»·. :. muayyen «N». · 
27& tayin olunup «TSB» .: tii.yin «N». 
277 zabt-ı kal'a «TSB» : .zabt u rabt «N». 
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ile kifayet mikda.n sefayin ile bi-dahl ü taarruz rahi . olup, eW.-i 
kal'a:..nın dahi iğneden rişteye varınca bir nesnelerine itale-i dest 
ta'adcü olunmamak siparişiyle, Haseki Mehmed Ağa üç oda yeni
çeriyan-ı Derga.h-ı Ali lle gönderildi. Feli'l-labi'l-hamd'278 kal'a-i 
mezkure bu üslubm üzere feih ü tesbir ve dahil-i kabza-i tasarruf~ı 
padişah-ı cihan~ir olmağın müsatir ü beledi 've· rea,ya VÜ asker: 

. . .. ı . 

. B ·e y t 

Hiç şek yok kim bu nusret nusret-i islamdır 
Padişahın mülkine te'yid ü istihkamdır . 

mana-yı . dilnişini üzere nev~ziş-dar-ı şükran-ı erhamü'r-Rahi.min 
oldular . .. 

·. > Bu hareket~ i· boş-ecta ile Basra . reayası dahi- ser-ta-pa şad :u 
hurrem ve saba-i müvanesete vaz'-ı kadem-birle, bİ'l-ihtiyar~rıbka-i 
itaati kıJ.ade-i cid-i mütavaat etdiler. 

Bu menzilde Ferecullah Han, a:cterİı gönderüp Ceza'ir ve Garraf 
ve Beni Haykan ve Zurkan şeyhlerine (64b) ve Uzayrik280 şeyhi Mu
hammed o; İsa'ya cenab-ı serdar-ı· m:ükerrem ve mu.hftfız-ı Basra 
vez!r-i mtihterem hazretlerlnden28\ mekatib-i eman iltimas etmek
le, vefk-1 mecl.mı U.zere istimalet-nameler tahrir ve gelüp lİıülaki 
olma.ıan işaret ve himayet ü siyanet ile beşaret olundular .. · 

!i. 

K:urna'ya282 gönderilen asakir-i mansure varup, kal'a-:i mez
klireyi gere~ gibi zabt283 etdüklerin ifade vü i'ıam etmeleriyle, 
ferda mah-ı merkumunu4 on sekizinci günü, cisr-i ma'hud ubür~M 
ve karşu yakasında Kuma'ya bir buçuk saat mesafe mekandan" 

278 feli'll~i'l-hamd «~ : Avn-1 inA.yet-i Hakk ile «N~. 

279. üslüb «TS~ : vech «N». 

280 Uzayrik «TSB»: Uzayrif «N». 

281 veztr-1 muhterem hazretlerinden -.:TSB» : vezır-1 muhteremden «.N>>. 

282 Kuma'ya «T~ : ve Kuma'ya «N». 

283 zabt «TSB» : zabt u rabt «N». 

284 ferda mah-ı merkO.mwı «TSB» : m!h-ı n:ıezkO.rı.ın «N». 

285 ubQr «TSB» .: .mürO.ı: u· ub'Cır «N» . . 

286 mesli.fe mekanda. «TSB» : mekanda «N». 
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nüzw olundu. Bu menzilde Umayri beyi Abbas'ın birader-zadesi 
Süleyman gelup, askere~ıa7 millhak oldu, ertesi rılz-ı firı1z-ı bfı.zar : . 

ş i '.r 

Her yana kaldırdı rayet bir emir-i namdar 
Her yana saf bağladı bir server-i Cemşid-cah 

Dutdu saf saf bir yüzün leşker sütur-ı hat gibi 
01 hattun mazmunu istikla.I-i bükm-i padişah 

masadakim olan alay-ı cihan-ara ile asakir-'i ahen-püş-ı derya-hu
rUş, merdfm-ı meydan-ı vega der-piş ü kafa, tantana-i kübrfı. ve 
debdebe-i uzma ile Kuma altına vusul ve bi-kıyl u kAl bila-niza' vü 
cidal nüzul olunup, muhafazasına altı oda Dergab-ı Ali yeniçerileri 
tayin ve Haseki Mehmed Ağa, ağa nasb2~9 olunmağla ordud,an kış
lalara nakl etdiler'29o. 

F a s l. Kal'a-i mezkureye vusülde·m Basra tarafına uburzsı 

içün, Şattu'l-:Arab'm iki tarafına b~ altı mahalde iskeleler üstüva
pna ve sefayin-i firkate ve açıklar293 ih.Zanna şurfı' olunup2o.., mu
kaddema Basra'ya irsal olunan29n Eyyüb. Ağa v&911 han-ı merkfun 
ademi, varup tebliğ-i rlsalet etdüklerinde, mezbflr2'17

, hanını tazbir 
u tenzir ve cünüd-ı nusret-meşhfıdu bir buçukluk yani yüz elli bin 
olduğun takrir edüp, bu l.islüb üzere savletı08 ve kesret-i a:skeri299 

tedarük-i mevfU.re ve cebebane-i Amireyi ifade edince, han-ı mez
kfır ancak ol vakit hakikate v~ıl olup, tekrar mektub tahrlr ve 

287 askere flSB» : asilkir-i islama «Nı> . 

288 ertesi rüz-ı fürüz : şi'r ... mAsadakı olan «TSB:. : ve andan «N». 
289 nasb «TS~ : üzerlerine nasb u tAyin .,Nı>. 

290 etdiler ~SB» : olundular «Nı> . 

291 kal'a-ı~ mezkureye vusnıde «TSB» : feth-i kal'e-i Basra. Bundan son-
ra «N». 

292 ubtır «TSB» : mürur u ubur «N:ı>. 
293 açıklar «TSB» : üstü açıklar ~N~. 
294 oıunup «TSB» : olundu ve «N». 
295 irs!U olunan «TSB» : giden «Nı>. 
296 ve .rTSB:ı> : ile «N». 
297 rlsfllet etdüklerinde mezbQr «TSB:o : risalt>! ve «N». 
298 .taıkrtr edüp bu .fisltlb -üzere sa.vıet «TSB» : ve savlet «N~. 

299 kesret-i askeri «TSB~·-: kesret «N». 
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mukaddema tahrir etdüğP00 beyyin sözleri te'vil ü mübhem ü mec
hül olansoı kelAmı tebdil edüp302

, teslim-i vilAyete karar ile huruc
ları içün bir mikdar eyyam mühlet talep etmeğin, tekrar taraf.,ı 
asa.ffden30' dostane mektub tahrlr olunup, ol kurbda Devrak nam 
serhaldlerinde cem'iyyet-i Kızılbaş haberi alınmağla, tül müddete 
cevaz gösterilmeyüp, (<askeri gayyür Şattu'l-Arab'ı ubur edince kan
düleri dahi tedarülı;:lerin görüp, vilayet (65ıt}-i padişahiyi tahliye 
edeler», deyü işaret ve mektüb-ı ser-be-mühr gerü ata!"yı merkuma 
teslim ve Basra a'yan u meşayihine dahi mektub tahrlr olunup30"", 

ol.tarafda olan A'camı306 bazı işgal ile eğletmeyüp kat'-ı alayik et
meleri tenbih olundu ve . muhafız-ı Basra vezir-i celilü'l-kadr Ali 
Paşa haz.retlertaoo mütesellimi dahi tayin ve han-ı merküro ademiy
le Basra tarafına badban-güşay-ı azimet olmalarına karar verildi. 

Yevmü'l-isneyn, ışrin-i Ramazan807 Ferecullah Han'ın birader
zadesi, Han'dan mektup ile varid olup, mefhfununda izhar-ı ihlas 
ile, itaat-i fennan ve saiah-ı Devlet-i Aliyye olursoıı hizmetlerde da
men-i der-miyan etmek üzere200 taahhüdün işaret etmeğin, taraf-ı 
serdanden dahi, ((gelüp Kuma altında bizimle müHiki olursanuz, 
murad etdiğiniz ma'nalara bir silret verilir)) deyü redd-i cevab 
olundu: 

F a s l. Diyarbekir'e mutasarrıf vezir Mehmed Paşa810 ve Şeh
rizür'a mutasarrrf vezir-i mükerrem YU.sufPaşa311 ve m!r-i miran-ı 
Karaman Eyyüb Paşa, Kuma altında . ordu muhafazasına tayin 

30(} ta.h.rtr etdüği «TSB» : yazdığı (N:ı>. 
301 .mechül olan «TSB» : mechtu «N». 
302 t~bdU edüp «TSB» : tebdll -ı:N» . 

303 taraf-ı asA.fiden «TSB : taraf-ı serdariden «N». 
304 ta.hrlr olunup «TSB» : tahrtr ve «N». 
305 A'camı «TSB» : taife-i A'cllını «N». 
306 Muh6.fız-ı Basra vezi:r-i ceUlU'l-kadr Ali Pa§a hazretleri «TSBı> : Basra 

vAlisi Vezir Beyzade All Paşa «N». 
307 Yevmü'l-isneyn ısrtn-i Ramazan «TS~: ve mah-ı Ramazanü'l-müba-

rekin yigirmlnol düşenbih giinü «N». 
308 Devlet-i Aliyye olur «TSB» : He Devlet-i Aliyye'nin olur obnaz «N». 
309 etmek üzere «TSB»: üzere «N». 
8'10 'D.I:yarbekir'e mutasarrıf Veztr Mehmed Pa§a «TSB» : Diyarbekir va

lisi Vezir Mısırlı Mehmed Paşa «N». 
311 Şehrizflr'a mutasarrıf vezt<r-i mükerrem Yfuıuf Pa§a «T.SB» : ŞebrizQr 

vali~i Veztr Topal Yusuf Pa§a «N». 

Tarih. Bn.stitii-8iı Dergm F. tt8 
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olunup, serdar-ı kilh-vakar bizzat kapusu askerinhı müntehfi.bı ve 
sipah ve silahdar ve muhafız-ı Basra vezir-i şir-dil Ali Paşa312 ve 
Sıvas'a mutasarnf Mustafa Paşam ve mir-i muhterem Çatre-zade 
Ahmed Bey ve Birecik'e mutasarrıf Ali Paşaaı-ı. ve Kul Kethüdası 
beş binden mütecfi.viz ebthl-ı ricfi.l ile, yevmü'l-isneyn rabi'-1 ışrin-i 
Ramazanü'l-müba.rek81" de tahkim olunan iskelelerden, Şattü'l
Arab'ı Şurş nam nahlistan tarafına ubura meşgul iken, tekrar 
Ferecullah Han oğlu es-Seyyid Abdullah gelüp, niyazmend-i hizmet 
ve Basra'ya me'an azimet istid'a edüp bile hem-rah oldu. Hazret-i 
serdar-ı ali-cab~11' ve asker-i şecaat-destgah, tahrik-i livay-ı nusret.
iltiva ve berren Basra tarafına hareket ve .marü'z-zikr Eyyüb Ağa 
v~ mütesellim, yiğinni dörtm firkate ve yiğirrrii bayrak piyade ser
cları ile bahre·n, · badban-güşay-ı azimet olduklarında Basra'da olan 
Kızılbaş, asker-i sultani vürudunun haberin alınca ibtida bir mik
dan Basra'nın karşı yakasında GurdilAn nam mahalde mücedde-: 
den hlııa etdikleri kal'aya ubur, ba'dehü salıra tarafından mevkib-i 
serdari alayimi hüveyda ve derya tarafından donanma sefineleri 
peyda olup, top u tüfeng şenli~i etmeleriyle han-ı merkum, Basra 
iskelesi makam-ı alide bulunmağın asakir-i mansure ve ı-ayat u 
a•i&in-ı mansure meşhudu olunca, bi-tab ü tü van ve dehşet (65b) -i 
bi-eman ilebi-mecal ü mütelfi.şi oıına.ğın, imdad-ı bavaşi ile ol dahi 
keştiye süvfi.r ve kusur-ı Kızılbaş ve karşu yakada olan yoldaqları 
ile viiayetleri tarafınarevan oldular. 

Ancak, han-ı mezbur-''8 bir mikdar birnar olmağın ve hevı ile 
Şattu'l-Arab'ın nısfına vusulda fevt olduğun, pesmande kalan bazı 
ashabı tahkik olmak üzere haber verüp, hatta bazı zurefa'-i Basra 

312 Muhafız-ı Basra veztr-i §ir-dtl Ali Paşa «TSB» : Basra valisi VeziT 
Bey-zade Ali Paşa «N». 

313 -Sıvas'a mutasarnf Mustafa Paşa «T.SB» : Sıvas Aşçı Mustafa Pa
şa «N». 

314 mir-i muhterem Çatre-zade Ahmed Bey ve Birecik'e mutasarrıf Ali 
Paşa «TSB» : Birecik'e ınuta.sarrıf Ali Paşa ve Çatre Patre-ojtlu Ahmet Bey «N». 

315' Yevmü'l-isneyn rabi'-i ışıin-i Ramazanü'l-mübılrek «TSB» : mllh-ı Ra-
mazanü'l-mübarekin yiğ'imıi dördüncü cuma günü «N». 

316 Hazret-i serdar-ı ali-cah «'l'SB» : ve serdar-ı ali'-c§Jı «N». 

317 Yi~rmi döı·t «TSE»: yig:irmi dört kıt'a «N». 

318 hfu,ı-ı mezbQr «TSB» : han-ı mesfO.r «N». 
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«Mevt-i Davud Han» ( = 1112) lafzın va~i'-i hale münasib tarih 
dü§ürmü§dürm. 

; .... "vilayet-i mezkureye~0 bi~ yüz altı . senesi evabirin de',. Müntefik 
A;i:abı'İıin Şeyhi Mani'321 istila ve yüz seki,z senesi Ramaz~n'ında 
dest~i · ariyeten Acem'e giriftar ve yüz on iki Ramazan'ında · gerü 
d~t-1 ~tihkak-ı pfı,dişahiye duhul ile kemati'l-evveı nizamın bul-
muŞdur~22. . 

. · ; 

· .El-hasıl hazret-i serdar-ı namctar:ı-2~ ve asakir-i düşmen-şikar, 
mahall-i merkfundan ubur ve .iki menzilde82+ Basra'ya karib .meka
na saytrendaz-ı nüzül oldukda,. vilayetin kadı ve müfti ve ulei:na ve 
meşAyih ve sactat ve a'yanı ·kemal-1. 'iclal ile · istikbale inüsareat ve, 
taraf-ı hazret-i asailden cümleyem tatyıö-i hatır ve .tesliyeyi :inüş
temil istimalet verilüp, yanndası ruz-ı f1ruz pencşenbih, selh-i 
mah•ı .mübarek Rarnazana2<J;· müretteb alay ve tamam vakar ile 
serdar-d ·ekrem· hazretleri~2, ·muhafız-ı ·Basra vezir-i müşarünleyh 
hazretlerine528 bir saminur-ı mürisü 's-sürür ve vezjrane zeyn ü zer
rin ve raht-ı. sirnin ile mükemmel biresb-i neclb dahi ihctaMs etdik
den sonra, hem-rikab edüp'~0 darü'l-hükümelerine isa! ve . kemal-i 
iclAl nem istiklal ü istikrar verüp3~2, gerü haymegah-ı izzetleri-

319 düşUrrrıüşdür <lTSB» : düşürdüler «N '». 
321) Vllayet-i mezkflreye c'l'SB» : vilayet-i mezkfirenin «N». 
321 MAni' «TSB» : MA.nf.' nAm şakt «N». 
32-2 nizamın bulmuşdur «TSB» : nizamın .buldu «N» • . 

323· El~ha.sıl hazret-i serdiir-ı namdAr «T.SB~ : V~dsıl serdiir-ı vakar-ı 

namdar «N~. 

8~4 iki ·menzilde <.:T.SB» : :1:\dnci menzilde ki mah-1 mezbürun y.igir-mi -do· 

kuzuncu çıharşenbih günü «N». 
325 taraf-ı hazret-i asA.fiden cümleye «TSB» : taraf-ı . serdAriden cemı

le «N». 
826 Ramazan «TSB» :·Ramazan-ı mübarek «N~. 

827 tamam vaka-r lle serdar-ı ekrem ha.zretieri «TSB»: tamam tumturak-ı 
va.kar birle serdar-ı zt-§an «N». 

: S28 · vaztr-i müşarUntleyh hazretlerine «'11SB» : veztr Bey-zAde Ali Paşa'
ya «N ». 

329 . .lhda «TSB» : .ında br-heınta «N». 
3·30 hem-rika:b edüp «TSB»: hem ri'kılb «N». 
331 lle «TSB» : •b1rle «N». 
332 ver(.l,p «'!'SB» : •bu kelime yok «N:>, 
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ne333 imfıle-i ligam-ı meymenet~irtisam buyurdular. Bu cilv~i ha
sene ile guyum-ı humüms~~<~ mürtefi' ve esbab-ı emn ü eman müc
temi' olmağın, ol vilayet-i celilü'l-asarda olan şenlikm ü §Admanlık, 
bir tarihde vaki' olmayup, ehl-i vilayet a'daas'6 elinden halas bul
muş esir gibi ve yeniden dünyaya gelmiş ve mürde iken ihya ol
muş mertebelerinde"3

'", mesrurü'l-cenan ser-cümle nevazişdar-ı see
de-i şükran olup dlde-i eşk-riz ve kalb-i rikkat-engiz ile yek-dest ü 
yek-zeban, devft.m-ı eyyam-ı ferr ü şevket ve te'yid-i eelalet ü hi
lafet-i padişahi duasm M.tır-ı rneksur ile merfü'-ı mesa.m.i'-i saki
nan-ı beytü'l-ma'mfu etdiler. Mazbut-ı dest-i eser- olduğu üzere, 
yevmü'l-cum'a, gurre-i şevval olmak idi. Ancak selh-i Ramazan ve 
gurre-1 şevvaı geceleri asman mugayyem olup, hilM-i şevvfı.l Basra'
da sabit olmam~ıa. ehl-1 Basra yevm-i merkfunda dahi ruzedar~38 

olup, yevmü'~sebt id-i vfthid degül a'yad-ı müteaddide etdiler. Ge
cesi ordu-yı serdan ve saray-ı vali'de olan sür-u sürü.r ile top u tü
feng ra'd u (6611) berk-aheng olup, zelzele839 resan-ı tüde-i hak ve 
gulgul~fzay-ı kubbe-i eflak oldu. Ferda, hazret-i serdar-ı ekrem"40 

Basra'da cevami'-i meşhüreden Arab Cami'de ed.ay-ı salat-ı id ve 
hatfb-i lebibin ilba.s-ı ferace-i cedide ile hAtırın tatyib edüp gerü 
alay-ı hoş-nümıl ile teşrif-saz-ı haymegah oldular. 

Ş i' r 

Geldi bu menzilde id, rllze verdi aleme 
Feth-i nusretden beşaretıer ki olun şad-gam 

Bir fakir-i derdmende irmeden zur u gezend 
Buldu mülk-i padişahi avn-i hakki.le nizarn 

88·8 haymegMı-ı izzetlerlne «TSB» : haymegahlarına «N». 

384 guyüm-ı humüm «TSB» : humflm «N». 

835 vilayet-i celliü'l-li-sft.rda olan §enllk «TSB» : bir mertetle ~nllk «N». 

8S6- a'dıt «TS~ : a'da-yı bed-A'c§.m «NA'>. 

337· esir gibi ve yeniden ... mer.tebeler.lnde «'r.SB» : est:r ve yeniden dünya-
ya gelmiş mürdeler «N». 

388 rOzedA.r -«.'l'SB» : ruzedAl «N~. 

839 berg-ft.hel;l.g olup zelzele «TSB» : berg ü ıUıeng ve zelzele «N». 

84.0 feraa hazret-i serdQ.r-ı ekrem «TSB» ; ve ertesı gün serdar"ı ek
rem «N». 
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Ol sürur ile amme-i alem muhriz-i şeref-i te'yid-i serdari vü 
vali olup, du'a-yı devlet-i padişılhi merfü' -i bargah:-ı kibriyay-ı ila
hi olundu. 

Ferda rftz-ı meymenet-bürüz-ı bazar, muhafız-ı Basra, zir-i 
celilü'l-asar, serdar-ı ali-vakar341 ve sair ser-karana:ı.ıı·2, tertfb-i ziya
fet ve kudüınlerin terbib edüp, tarh-ı bezın-i dil-B.raın v•e neşr-i 
han-ı et'ime-i ınıskiyetü'l-hitam etıneğin, dört-beş saat nakl-i soh
bet ile §irln-gam olunca, ilıtiram-fennay-ı teşyi' oldular: 

Ve mine'1-ittifaıdyat5~ 5 taraf-ı şah-ı Acem'den, sabıkan Basra'
da. olan Kızılbaş'ın zact ü zevadleri tedarükine me'mfu olan Necef 
Ağa ile Basra Sarayı'nda fakir ittifakan görüşüp ((asker-i padiıjahi'
yi ne vech üzere gördün?» deyü mezburdan'1-ı-1 istihbar etdüğümde, 
mugall~ yemin etdi ki, «ne böyle serdar3ir. ve ne böyle askerll-{o 
marizürum ve ne güş-güzarıın ölmu§dur. Bu mertebe ecuas-ı asker 
bir viH1yete ziyaret ya ticareta•r ile gelseler, fUkatasiyla 'bü"üslllbda 
hüsn-i ınu~ele etmezler ve bu serdAr-ı kerem iştiharıns•ıı tevakku' 
faide etmedüğinden kat'-ınazar bu mertebe bezl.:.iin'am ile eelb-i 
kulub-ı enama tekayyüdleri mu'cib ve mu'cizdir» deyü8-4t9 hatm-ı . . 
kela.IIi etdi.' Intiha3-ı!0• . 

Bu sürür-ı fevka'l-me'mill ile ehl-i vilayet, ruus-ı menayir ve 
cid~nı bir iki gece çeragan edüp muhafız-ı Basra hazretlerim. 
dahi ref'-i bedayi' etmekle562 kanün-ı Arab üzere fukarny-ı reaya 
ref'-i rayat-ı sefid ve niday-ı hoş-nevay-ı adl ü ctadı ilka'-i mesaıni'-i 
ahali-i esvak u mahallat etdiler. 

34:1 şrr : geldi -bu menzile ... aıt-vakar «TSB~ : ma.h-ı mezkurun l'kinci bii.· 
zar günü Basra vAlisi veztr Ali Pa.ııa serdiir-ı ali-vakar «N». 

34.2 ser•kll.r!in.a. <TSB» : ser-karanı Basra sarayına da'vet ve «N» . 
343 ve mine'i-ittifakiyat «TSB» : Bu sefer vekayiini tahrir ve tafsU eden 

Bağd.a<llı Na?.mt-zade Efendi der ki «N». 
344 mezburdan cT.SB» : kendüden «N». 
345 serdAr -ıTSB» : bir serdar «N». 
346 asker «TSB»: bir asker «N». 
34.7 ziyaret ya ticaret «TSB» : tioll.ret veya ziyaret «N». 
3'-48 serda.r·ı kerem-işttıı.arın «TSB» : serdar-ı ekrem i§tiharm «N». 
349 deyü «TSB» ·. deyüb «N». 
350 itdl. İnti:M <ı<TSB» : etdütün ·beyan eylemiş ve «N». 
351 muha:fı:r.-ı Basra hazretleri «TSB» : Basra valisi «N». 
352 bedayt' etmekle «TSB : bedayi' «N». 
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Mah-ı merkürnun dördüncü günü Ali Pa§a hazretleria$a der
·yaya nazır Basra iskelesi Makam-ı Ali nam mahalde, . tekrar tedıt
rük-i ziyafet3~4 ve hazret-i serdaı1.365 ve ruus-ı askeri da'vet ile . karn
yab-ı işret ve şirin-kam-ı sohbet olup, safay-ı hlı.tır ile ta vakt-i 
şam bezm-i ayş u n:eşat (66b) haliğ-i nisab-ı meram olunca, her:K:es 
menzilgahıria aheng-i· avdet etdi. Derakab hedaya-ı · beQ.iyy~ei'in 
dahi tedtl.rük irsal ile menzillerin tekrim etdiler3513 , Güya Vak'~-i 
Cemel'de".Hazret-i Ali Kerramallahu vechü 1-behiyyi, mahall-i. mez
k.ure saye-e:tidaz-ı iclal olmağın Makam:..ı All ile teSmiye oluİirnuŞ
<Iur. 

Ba'de-zAlik~~7 vilayet-i mezkure nevalıisi me§ayihine, menaŞir-i 
istimalet rakam-zede'-i kilk-i be§tl.~t olup, ((bu sene-i mübarekede 
her kim, ~lik-i tarik-i inkiyad olur ise, dahil-i darü's-selrun-ı eman 
olur» deyü işfı.ret olunmağınm, nevahi-i kebireden cenub u şimal 
ve Kaban ve Nuşuh ve Hayta nfun karyeleriiı şeyhleri bir~ birer 
valileri kapusına ikba1 ve te§rif, hil'atleriyle tcıaı olunup, bazısı 
kefil ve bazısı rehn ile tahkik-i itaat etmişlerdirıs~ ve bazıları dahi 
izhar-ı tezalluro ve tahtif-i teklif reca etmeleri ile halleri görül
mek babiİı.d.a3Go, taraf-ı hazret-i serdarideiı001 valileriıle havaıe 
olundu. 

Bu esnada serdar~ı aii-vakar teşrffsaz-ı saray-ı Basra oiup;. vi
layet-i mezkure kadı!Sı.l! ve müfti ve meşayih ve sact.~t v.e a'.ycinııi 
da'vet ve .. akd-i meclis-bir le,. t<Vllayet-i padişahf ke'levvel Dev le~ i 
Aliyye tarafından zabt ve vaüsı" İnüstakil ve mustakarr qlup .def'-i 
mahzllr oldu mu?)) deyü~63 cümleye ·iiıt~b-i müstetah bu"yurdukla
rında, ser-cümle, «Vilayetimize eşkiyay-ı A'rab ve ehl-i bid'at is-

353 . günü Ali Paşa hazretlerı «'rSB~ : salı günü yine Basra va.Usi Vezir 
AU Paşa. «N». 

354 .teda.rük-i ziyafet «TSB~ : be-tekrar ter.Ub·i ziyafet «N:ı> . 

355 hazret-i serdari «TSB» : serdarı «N ». 
356 e «<ller «TSB» : etdi ve «N». 
357 ba'de-.?.tl.lik «TSB» : bundan sonra «N». 
35-8 olunmag"ın «TSB» : buyurulmag-ın «N». 
359 etmişlerdir «TSB» : bu ltelime yok «N». 
360 M.bında «T.SB» : üzere «N~. 
ası ha zret-i serdarl"den «TSB» .: ·SerdAriden «N». 
362 kadı «TSB» : kadısı «N». 
363 oldu deyü ~: olduğun ~N:ı' . . ~ . 
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tila etdikleri günden berü, ekser cevami' ve medaris metrük ve ta
nk-i fitne vü fesad mesluk ve eksenmiz zevayay-ı hanede münzevi 
.ve setr-i hal ile kuşelerde muhteff olmuşken, el-Hamdülillah36

"' hala 
vilayet-i padişahi istihlası ile kulub-ı fukara mesrur ve cum'a ve ce
maat ile cevami' ma'mur olup, inada musirr eğer bir kirnesne kal
mış ise, ba'de'l-yevm devlet-ipadişahide yahulk-ı Muhammedi ya 
adl-i Ömer ya darb-ı Ali ile anlar dahi ıslah. olunmak ümid olunurıı 
deyü cevab verdiklerinde, hazret-i serdar-1~:; dahi sevk-ı kelam ile 
«el-Kalemü yumeru'l-kelamı> magzasınca3u6 <<hfnat-ı güzeşte ve 
mübtela olduğunuz hizmetde siz dahi taksirden hali değülsüz)) deyü 
fi'l-cjimle serzeniş, ba'dehu yine nevaziş buyurup, <<İnşaallahu teala 
min-ba.'d Devlet-i Aliyye-i pMişahiye gunude-i pister-i rahat ve 
feramuş-kerde-t eyyam-ı kürbet olursuzı~ buyurduklarında, ser-cüm-
le ho§-hal olup : · 

. . . . . . .. . . .. - .. . ····· · - ·. ---- -· ---- .-- ---··· -- \ ·-
ş i' r 

~ı ~ı ~li Jı ~~ı~~ 

V!~ ı:,~ ~~l; ~J~ j'J~ ~ 

(67a)~L.)ı ~~ ~ ~Uıl.., ~ı ;1.. 

,;.y_r. ~ .J.)} ~ ..; L4.i J ı ~ j J.-!, 

364 ıElhamdülillah «TSB» : Elha.ındülilJ.aıhi ve'l-ırıinne «N». 
365 hazret-i serda.r «TSB» : serdar «N». 
366 magzAsmca «TSB:ı- : m-efhümunca «N ». 
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medlülü üzere duaya agaz ve nevazişdar-ı şüknm-ı mülk-i361 niyaz 
olup, imza-yı yumn-iktizay-ı dua ile sicill-i meclis müınza ve senay-ı 
isabet-pira ile sakk-ı müddea mahtüm olunca, kadı ve müfti ve ule
ma ve meşayih ve sadat, htla'-ı fahire ile tebcil oluriup, rabi ol
dukdan sonra, mazmün-ı kelAmların ve mefhüm-ı meramlarıiı~Gs 
tahkik içün Der-i Devlet-i Aliyye'ye arz u mahzar tahrir ve huzur-ı 
serdariye teslim etdiler. Mazhar-ı mezkılr eğerçi869 Devlet-i Aliyye'
ye Arabf tahrir olunmu§dur. Ancak kaıibü'l-fehm olmak içün be
aynihi Türki tercüme-birle sebt-i eser kılındı. 

Tercümetü'Z,.Mahzar 

Atebe-i Aliyye-i sidre-iştibahm ve paye-i serir-i merhamet-pe
nah <~La zalet mahrusat ila yevmü'l-intibtlh>> türabına Basratü'l
feyhada sakin ulema· ve meşayih ve sadat ve suleha ve fukara ve 
sair a'yan-ı vilayetin mazhar-ı daraat-birle ari u halleri budur ki: 
İşbu sedd-i sedid-i Irak-ı Arab u Acem olan Basra eyalet ü vllaye
tinde takdir-imelik-ikadir ve hükm-i <<Ld yus'e-lu amma yef'alu)) 
ile zuhür eden tezelzül-i hal ve enva-ı güne fitne vü fesad ile vaki 
olan telaş--ı ahval gahi tasallut u tegallüb-i eşrar-ı Arab ve gahi 
tahakküm-i ehl-i bed'-i A'cam-ı bi-edeb ile işbu mizbah-ı ashab gü
zin ve mesken-1 fukaray-ı ibad ve zu'afa vü sülehay-ı müslimin ve 
ulema vü müşayih-i mütekaddimin fukarası, bir zaman bela-yı 
kahta mübtela ve bir zernan eşrar yedinde vilayet harab, ciğerler 
kebab ve dideler pür-ab manend-i esir-i zindan iken, derya-yı gay
ret-i padişahi cftş ve bihar-ı haıniyyet-i şehinşahf hurüş etmekle 
fukarasn ve mesakin-i müslimin Ml-i diğergün ve ahval-i meşak
kat-makrünlarına inayet ü merhamet buyurup, imcliı.d-ı fukaraya 
müsareat ve bu girdab-ı beladan istihlaslarma mübaderet-birle, 
vilayet-i mezkılre muhafazası ve.zlr-i muhterem372 saadetlü Ali Paşa 

367 nevıi.zl§d!r-ı şükrA-n-ı mülk <r.SB~ : nevaziııdiir-ı mülk «N». 
S6B Irn!rAmlarm «.''ISB~ : ·keliimlarm ~N:t. 
369 mahza:r-ı mezkür eg--erçi cTSB» : eğ"er-çi malızar-ı m.e:ukür Der-i «N~. 
3-70 TercUmetü'l-mahzar, Atabe-i Aliyye-i sidre «TSB» : Suret-i mahzar, 

Atebe-i sidre «N». 
371 cOş ve bihll.r-ı ha-miyyet~i şehinşaht hurO.ş ~tmekle fıikata «T.SB:. :· cuş 

ve biM .. r-ı hamiyyet-birle fukarA. «N~. 
372 vezlr-1 muhterem «TSB~ : vezir·i diliır-i muhterem ··«N». ···· · 
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hazretlerine tevcth ü infıyet ve vezir-i müşarünileyh hazretlerini 
inansıbında istikrar içün müteaddid vüzeray-ı izam ve mir-i mi
ran-ı kirarn ve ümeray-ı Iazimü'l-ihtiram, eyaletleri ve kapuları 
askeri ve Dergah-ı Ali yeniçerileri ve sipah ve silahdar dilaverleri 
me'mur ve cümleye hala muhafız-ı Bağdad vezir-i celUü'l-asar dev
letlü Mustafa Paşa hazretleıi serdar u sipehsala.r ta'yin olunup, 
hakka sümme hakkam inayet-i mülu.kane ve merhamet-i padişfı
hane buyurulmağın, vezir-i müşfırünileyh hazretleri me'mftr olan 
vüzeray-ı izam ve sair asaldr-i islam ve tedftrük-i (67b) tam ve ke
mal-i ihtimam ve cebehane-i amire ve zehayir-i mevfure ve sefa
yin-i meşhüne ve hareket-i mansüre ile Bağdad-ı darü's-sedAddan 
nehzat ve Basra ve Kurna tarafına~N sür'at buyurduklannda ale'-t
tarlk sedd-i ra.h olan ecnas-ı muhtelife-i A'rab-ı şakavet-me'ab mü
teferrik ü perişan ve ekseri salıra ve dağlara firar etmelerlyle, li'l
Uıhi'l-hamd ve'l-minne asakir-i islamm salabet-i katiye ve heybet-i 
~fiye ile arz-ı taıikde vaki' enhar u şattlan sedd ü bend ve şedd-i 
cisr ile mürurıırı: ederek, Kurna kal'asına iki menzil mesafe ma
halle rehbet-bahşay-ı nüzul olduklarında, Kurnam muhafazasında 
olan Kızılbaşm, tedbir ve sür'at-i hazret-i serdari ve hareket-i as
keriyeye tab u takat getüremeyüp, kal'a-i mezkureyi tahliye et
meleriyle, mah-ı Ramazanü'l-mübarekin on yedinci cum'a379 günü, 
kal'a-i mezkUre dAhil-i kabza-i hüddAm-ı Devlet-i Aliyye oldu. 

Der-akab Basra'da olan Davud Han'a dahi irsal-i rüsul ve ta
leb-i vilAyet-i padişahi etdüklerinde, han-ı merkum, «bazı ta'til-i 
asker380 olur» cevabı ile mütereddid sözler yazmağla, tekrar han-ı 
mezkftra serdar-ı müşarünileyh hazretleri tarafından tahzir ve 
lımuçları babında ikdam381 olunmağla, han-ı merkum ve yanınca 
olan Kızılbaş, mütezelzilü'l-ikdam olup ru'b u hıı·as-ı tarnın ile 

373 ve sipah ve siliılhdar .•• sümme hakka «TSB» : serdll.r-ı sipehsaliı.ı• tll.-
. yin olunub hamden silinme hamden «N». 

374 tarafına «TSB» : tarafla:rma «N,>. 
375 asll.klr-i islam «TSB~ : as/i.kir-i ehl-i. islılm «N». 
376 milrO.r «TSB» : mürür ve ubür «N». 
377 · Kurna «'IISB» : Kurna kazası «N». 
378 Kızılba.ş «'l'SB» : Kızılba.ş-ı bed-maaş «N». 
379 cum'a «TSB» : mübarek cum'a «N». 
380 ta'til-i asker «TSB» : ta'til-i asakir «N». 
381 ikdam «TSB» : ikdam-ı taının «N». 
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vilAyet-i· mezkureden ·hareket ve memleketleri tarafına azimet et
meleriyle bi-fadlillahi teaıa. Devlet-i padişahi ve yümn-i ikbal-i 
şehinşahl berekatından38:ı kal'a-i Kurna veeh-i muharrer üzere ta
raf-ı Devlet-i Aliyye~den makbuz-ı kabza-i istihkak-ı hüddAm-ı pa
dişabi ve mazbut-ı dest-i vükelay-ı zıllullahi olmağla hazret-i ser
darıaa, kal'a-i mezkureye Dergah-ı ftll yeniçerilerinden me'mur 
olanları ve yerlü kulların ve kit'ftyet mikdan cebehane ve zahire
lerin tayin etdikden sonra, üç yerde tarafeynden tahkim-i iskele ile 
Şattü'l-Arab'ı ubür ve şehr-i merkürnun yiğirmi dokuzuncu çıhar
şenbih günü asakir-i müi:ıtehabeı84· ve cünud-ı müctemi'a ile Basra 
kal'ası altına nüzül edüp, ale's-sabfth mübarek hamis günü306 ter
tib-i a.Ifty-ı sürur-efzüyile ehl-i beled fukarasına ferah-bahşay-ı 
tesliyet olarak Basra'ya duhül ve vilayet-i mezkure muhafazasına 
me'mür olan vezir-i müşarünileyh hazretlerin mansıbında-ssa istik
rar etmekle, li'l-lahi'l-hamd ve'l-minne, ·bu sevftd-ı a'zam ve iklim-i 
muazzamdan zulümat-ı müterakime mürtefi' ve şerr-i eşrar ve ma
sfı.'ib-1 günagun mündefi' olmağla alem ü alemiyan hayat-ı ce
dlde~ıı~ ile me.srür (68-a) ve kulub-ı münkesire taze can ile mecbür 
olmağla id üzere id vS.ki' olup, dest-i a'dada esir-bend-i zindtın olan 
müslimm gibi, mübtelay-ı belayay-ı dil-güdaz ve düçar .. ı şiddet ü 
usret-i dür u dıraz olan fukaray-ı ibad ve sakinftn-ı bilAd halas, 
ve'l-hamdülülahi telala Mze ayş ile ihtisas bulup yürek başından 
münba'is göz yaşı. ve kamln-ı dil ı\teşi ile perveriş bulan kavMil-i 
dua ve revahil-i sena kalb ü lisandan me.rfu'-ı bıirgah-ı Kibriya kı
lınmışdır. Allah38ı; sübhanehu ve teai~ hemişe devlet-i ebed-i pftdişft
hi' ve. İkbftl.:.i devam-ı ittisal-i şehinşiliıiyi müebbed ü müeyyed et
mekle, saye-i hümapayelerin ~ılıme-i müsllınin ve katfe-i muv~h~
din üzerinde niemdüd ve inayet-f aliyyelerin fukaray-ı iba~u1lah 
üzere na-mahdud eyleye, bi-mennihi ve keremihi. 

382 Devlet-i padi§a.ht ve yumn-i ikMl·i şehin§ahi bereklltından «TSB» : 
Devlet-i Aliyye-i padiş3.h berekMmdan <N». 

383 serdAr «TSB»: serdar~ı ekrem «N». 

384 as§.idr-.1 mlliıtehabe «TSB» : a.sA:ldr-1 mansure «N». 

3S5 e.le's-saıbah mübarek hamts günü· «TSB»: erteslpencşenblh günü «N». 

386 mansıbında «TSB» : rrransıbından «N». 

387 haylU-ı cedide «TSE» : hayat-ı i:ks~··i cedide «N». 

3S8 Allah «TSB:~ : Hakk «N». 
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Binaenaleyh la-cerem serdar-ı mükerrem tedabir•i hakimane 
ve harekat-ı akilane. ile ilhak-ı tenstk ve tanzim-i vilftyet ve istima
let ve tergib-i raiyyetde bezl-i makderet ve vali-i vilayete istikrar 
vermekle sa'yleı1 meşkur ve ef'iU-i cemilel(::!ri mebrur"8~ olup, zabt-ı 
tava'if-~ askeriy:Ve _ve siy€met-i a'raz ve emv~ı ve zir~at-i raiyyet -ye 
sakin~-.i vilayet olanlari dahi, kemal-i 4inmid ü istiriuüet iie rriü
reff~hü'l~ bal ve asude-hal buyurup, inşaallahu teala pir fakirin bir 
habb.e8i.iıe itaıe-:f dest-i teaddi vü· tecavüz· oluninayüp, kemal-i- li
fet ü ·adalet . ile . avdetieri vaki': olmagin vaki'-i hal' vuku'ı 'Qzere 
paye-i serir-i merhamet masire arz-ı hal olundu. Baki emr ü fer
man ·der-i ma~delet-nişanındır». 

·.F a s ı. Bas~.'run karş~ yakasııida Gur(tilatl. nam ipah~de J,Da
halH meikllrnn .m,uhafaz'asına münasib vak~' oiinağın, E:ur·na kul
larmdan mahsüb olmak üzere yüz n~fer300 kal'a-i mezbüreye müs.:. 
tahrız . tayin ve iki top:wı vaz' olundu. Vilayet-i mezkurenin300 bu 
vech üzere nizarnı verilip, valisi393 tahsil-i ünsiyet ü miknet -edince 
serdar-ı fı.li-vakar.-ve İnasün olan a sakir-i Rustem-şiar, tahrik-i inan 
ü rekaib-i neca'ib' edüp<>o·ı ale't-tarik blr buçuk saat mesafe, Han 
nam -mektında saadetlü Ali Paşa3wbast-ı han-ı ziyafet ve ehibba ile 
bw ;saaf-mikda;rı ·kam-y8:b-ı- sohbet olduklarmda396, -·taraf-ı hazret-i 
serdariden39

' bir kakum~os llbasıyla iltram olunduklarmdan gayri, 
divan efendileri, mühürdar iken terbiye-i serdari ile ınansıb2i ma'
hüda terakki edüp, çerağları olrmt~ın ··or dahi oir Sei:nniur ile.ihti~ 

S'SQ . meqrür «TS B» : mevfür «N». 
390 yüz nefer «T-SB» : yüz nefer efrad «N». 

891 top <rSB» : top ve bir mikdan cebehane t N».·" 

392 Vilayet-i mezkürenin «TSBı> : Avdet-i · Serda.r Mustafa: ·Paşa-yı dilir 
be-Baıdad-abAd, serdar-ı veztr Daltaban Mustafa Pa!ja-yı dııtr Vilayet-i B as-
ı·a'nın «N». 

898 nizArnı verilüp vaUı.i «TSBı> : nizamin ve futizamı~ ve~ip ~N»:_ 
Ş94 idince serdar-ı au-vakar ... necıl'ib edlip «TSB» ·: verdikt~ sqnra ınalı-ı 

şevv·iı~ ·yedinci pençenbi·h günü cümle asakir-i Rüstem-§lar ile Basra altın4an 
nehzat VE'. canib-i Bagd8:d-abM'-a teveccüh ve ~imet edüp «N». ·· 

895 .Saadetlü Ali Paşa «TSB» : Muhafız-ı Basra vezlr Bey-:dt.d~ . Ali Pa.,a.-
yı d!Ur «N» • 

. 396 oldUklarmda «TSB» : bu kelime yok «N». 
897 taraf-ı haZl'et-1 serdariden «TSB» : taraf-ı serdarmen «N» . 

. 398 . kakum .«T.SBu : kakiirrı-ı erkan kürk «Nı>. 
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ram (68b) olunduktan sonraa9ıı, herkes akranıyla ve her yar müna
sib yanyla teanük u tesatüh ve hüzn-i dil-suz-ı dağ-u veda.'"-<lO ile 
ciğer-süz olarak müfareket etdiler'01

·• 

Mahall-i mezkurdan a2imet olunup, altı saat402 mesafe Deyr 
nam menzile nüzül olundu. Ferda ı-üz-ı firılz-ı cum'a·m Kurna mu
kabelesinde404 Şurş nam mevzi'·m, haymegah-ı asker-i nusret-eser 
olup-t-oo, ertesi gün hazret-i serdar-ı"0' ali-vakar Şattu'l-Arab'dan mü-

. rür408 ve orduya şeref-balışay-ı nüzül oldular. Lakin üç günde-«09 ku
sur-ı asker ancak rehyab-ı ubür oldu410

• 

Malı-ı me?..kürun onuncu günüm Ferecullal1 Han orduya varid 
olmağla şeref-i müiaka.t-ı hazret-i .Asafiye"ı2 vasıl olup, Devlet-i 
Al.iyye'ye izhar-ı hulüs ve eday-ı mahsüs ve gayr-i mahsusaya taah
hüd etmeğin, taraf-ı asafiden-m lazimesi üzere414 ikritm ve sual-i 
hatır ile ihtiram olundu. 

Esnay-ı musahabbetde, «Qğullannız ve birader-zadeleriniz me'
an mıdır?» deyü taraf-ı hazret-i serdariden-ı.ıll istihbar olundukda, 
«Şeyh Mani'i hak-i pı\ye getürmeleri içün gönderilmişlerdir. Elbette 
kendüyi bizzat ya~·16 akreb-i akrabasından birin huztı.r-ı saMete 
getürürler» de yü redd-i cevab ile minval-ı kelama ittisAl verüp, 

399 olunduklarından gayrı ... -olunduktan sonra «TSB» : ve riayet ve «N». 
400 dağ' u vedA. «TSB» : dağ u dağ «N». 
401 etdiler «TSB» : ve tahri-k-i ınan ve rikab-ı necflib edüp «N». 
402 azimet olunup altı saat «TSB» : altı saat «N». 
403 ferdll. rfız-ı fiortiz cum'a «TSB» : ve ertesi cum'a günü andan dahi rıh-

let ve «N». 
404 mukabelesinde «TSB»: kal'ası mul{abelesinde «N». 
405 mevzi' «T.SB» : mektm «N». 
406 olup «TSB» : .kılınıp .dahi «N». 
407 gün hazret-i serdar «TSB» : şenbill günü serdar «N». 
408 mürfır «1.'SB» : mürCı.r u ubf.ır <<N». 
409 lllkin üç günde «TSB»: ve «N». 
410 rehyfub-ı ubür oldu <<'l'SB» : üç günde relıyab-ı ub'Clr edebildiler ve 

dahi «N». 
411 günü «'.rSB» : bazar günü «N». 
412 hazret-i asii.fiye «TSB» : serdilı'iye <<N». 
413 asafiden «TSB» : serdariden «N». 
114 üze·re «TSB» : olan «N». 
415 me'an mıdır deyü taraf-ı bazret-i serdariden «1~SB» : bile midir «N». 
416 erbette kendüyl bizzat ya «TSB» : elbette bizzıit kendüy.i veya «N». 
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taraf-ı asatlye tevcih-i hitab ileHı- ((SUltantm hala e~erçi biz Sizin 
müsatirininiz. Amma hakikatde cenabınız bizim müsfı.fir-i · azizi
mizsiz. 'Kudumünüz ile ihya ve sohbetinize vusul ne karn-ıi-n-ı 
müddea olduk» deyü te'kid-i mes'ele-i mahabbet etdi. Bu üslübda 
bir saatt.ı.s hem-sohbet olup taraf-ı asafiden·ı.ı& vezir~ne bir semmur 
femce ilbas ve zeyn-i zerrln ve raht-ı sirnin ile araste bir re's 
esb dahi ihsanla ikram olunup, rahl oldu. Merkum kasirü'l-kame, 
masbugü'l-llhye, tedbir-i um(ua kadir, duhül-i mehalike casir, tah
m ü tavsil ve ab ile ateşe imtizaç ve mühimm etdüği umura revac 
vermekde mahir, devahi-i rüzgardan olup, ancak vallahti'l-a'lem 
tevekkülden bi'l-külliyye ari olduğundan naşi-'~20, dar u diyarında 
dur ve kec tab'an-ı dilıkan ve bi-edeban-ı Urban arasında mehcur 
olup huı·fat u urat-ı4•21 ri'a'-ı şata muhtac olduğuna zahir hali 
şahid-i kafidir. 

F a s l. Mah"'ı merkümun·m on· ikinci gecesi leyle-i .selas~""23, 

takvlın-i alemde rakam-ı nevrftz-ı sultani bedid ve zic-i eyyamda 
tayin-i rüz-ı firuz-ı cedid olmağın, lütf-ı hava (69") ve ayş-ı hena 
emn ü eman; adl-i sultan, leyle-i mükmire, rüy-ı zemin enva'-ı re
yahin ile müzhire esbab-ı şadmani müheyya nagamat-ı anactn..:i 
rfth-efza: 

·B eyt 

Revnak-efzay-ı cihan oldu yine fasl-ı bahar 
Arız-ı gül-bini gül kıldı yine ıaıe izar 

Kıldı sahn-ı çemeni san'at-ı Bihzad-saba 
Hüsn-i tasvir-i revahin ile bir Yüsuf-ı zar 

mutrib-i saba, aheng-saz-ı saday-ı sohbet ve lütf-i hava, muharrlk-i 
tar-ı §erayin-i ayş u işret olmağın, leb-i Şatt'l-Arab nasb-ı sehabe-

417 taraf-ı asatıye tevcih-i hit:a.b ile «TSB» : eğerçi «N». 
418 bir saat «TSB» : bir saat mikda.rı «N». 

419 asafiden «TSB» : serdanden «N». 
420 oldukundan «TSB» : olunduğuııdan na§i «N». 

421 olup hurfat u urat «TSB» : ve hurfat ve urat «N». 
422 mah-ı merkürnun «TSB»: mah-ı mezbO.run «N». 
•123 gecesi leyle-i selasa «TSB» : salı gecesi «N». 



366 : -V AH!D ÇABUK 

leriyle .tezyin ve darb-ı hıyarn-ı gunagün ile tahsin olunupMH, ta
raf-ı hazret-i serdariden"'~ıı tedfı.rük-i ziyAfet Ue426 : vüzeray-ı ,izam 
ve mir-i:miran-ı kirarn cümle serkaran-ı asker-i islfı.m ve Ferecul
lah Han davet olunup, ol saha-i müferrih-baha meşrul-i ŞS.rika ve 
esrice-i barika ile arAste ve rüy-ı. derya müzeyyen firkateıer ve inük
kemmel kayiklar ile piraste olunupm, enva'-1 sanayi'-i garlbe i'mal 
ve . saday-ı top u tüfeng ra'd-Asfı.ya ittisal verilüp ol taraflarda gö- . 
rülmemiş,· belki bir ·ferdin mesmu'u olmamış humbara-enctazan ve 
ateşbazan semender-veş gavtahôr.-ı . deryay-ı ateş olup, garaib-i 
ateşbazi ile hAss u amm temaşay-ı nadide ve seyrah-ı na-şenide 
edüp, ber-köri-i a'da şadmani-i ehibba tahsil-i meram olundu. ·. 

· :Ferd!~28 han-ı merkum hazret-i serdari·i·2s· ile bir nevbet dahi 
tenha-nişin olup, lazım gelen ahval mukAlemesinde Iıa:n-ı mezbür 
asakir-i padişahinin uğurları güşade ve her lazimeleri arnade 
olup'.:ıo, Bağdad ve Basra salırasında olan: bedhahlann tab u tüvan
lan meslO.b, belki Acem serhadlerinde olan muhalifler mercubü'-
1-kulüb olduklann ifade ve «lA-cerem min indillah-i teala mansur 
ve muzafferslz>> deyü ikrar ve üç dört def'a tekrar i1e teşebbüs-i 
damen~i hazret-I serdarl ve recay-ı nazar-ı inayet ve taahhüd-i biz:. 
met ve te'kid-i sadakat edüp, yanndası yevmü'l-erbi'a, sAlis-i aşer-i 
şevvAlü'l-mükerremm, me'zunen ru-be-rah"'~ıı oldu. Bu gece azim 
şarki havalar olup nuzul-ı emtAr ve rahmet-l bl-hisfıb ile benat-ı 
nebat taravet-i tAze ve r~bi'-i bed.l.' safa-yı bi-endaze buldu. 

Fa s l. Umür-ı memleket. bu karara gelince, bundan akdem ser
zede-i'm nevk-i kalem olduğu üzere Haseki Mehmed Ağa, Kurna 
kal'asına ağa nasb ·ve bin dört riefer olmak üzere altı oct.a· nergah-ı 

4.24 olunup «'l' SB» : bu kt>lime yok «N». 
4?5 · taraf-ı hazoret-i serdariden «T.SB» : taraf-ı serdariden «N» .. 

42~ ile cTSB»: bile «N». 

4.27 olunup «TSB» : bu kelime yok «N». 
42S ferdli «TSB» ; el'tesi gün «N». 

429 hazret-i serdar! «T.SB» : serdl.l.r-ı Al~vakar «N». 
430 olup «TSB» ; bu keUme yok «N». 

431 Y'arındası yevmü'l-erbi'a siUıs~i a§er-i şevva1ü'l-mü:kerrem «TSB» : er· 
tesi mah-ı mezbftrun on Uçüncü çıha-rşenbih günü «N». 

482 rQ-be-rii.h «T-sB ı> : revan eN». 
483 serzede-i «TSE» ; serde-i cı:N» . 
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ali (6911) yeniçerileri1~4 tayin ve bir kıst .mevıkib ve sekiz aylık zahi
releri .verilüp ve yerlü kulları dahi yeniçeriyan-ı pür-tüvfi.n ve gö
nüllüyan-ı yemin ü. yesar ve azeban ve müstahfızan ve cebeciyan 
ve topçuyan ve küttab. ve çavuşan-ı Divan cem'an yekün .bin yedi 
yüz altmış yedi nefer.olmak üzere, vüzeray-ı izam ve mir-i miran 
ka pularında olan merdan-ı karzardan . kendü rağbetleri ·ne tahrir 
ve.beş aylık zahireleri ve kal'a-i mezkure ta•mırm ve cebehane mü
himma.tı tevfir olunup, kal'a-i mezkürenin istilay-ı Arab u Acemm 
ile ba'zı topları·m Acem tarafına nakl ve ba'zısm dahi ehl-i kal'a 
tude·1 hakde pinhan etmeleriyle, zir-i hakde olanları ihraç ve istis
hab olunan toplardan438 iki pare kolonborna top vaz'ı ile takviye 
olunüp, ma-yahtaç-ı~~~· kal'a tekmil olunduğundan gayri, Basra eya
leti .bilfi.d-ı harreden ·olup germiyyet-i havada rneks-i askerd·ıo ü de
vabb adimü'l-imkan olmağın, ikbal-i sayf ile avdet· iktiza etmeğin, 

işb~ :se~~r-i .mansfua me'm'(ı.r olçm vüzeray-ı izam ve mir-i mi~n-ı 
kirarn ve sair asakir-i islamın her birine taraf-ı serdanden setine vü 
zahire ile imdad ü ianet, ma-yahtaçları tekmil ve riayet olunup 
göçe karar verildi m. • , 

F q, s l. MAh-ı nierkümun412 on dördÜncü güiıü yevmu'l-hamis, 
ordu Kuma altı~dan rıhlet ve bir saat mesafe ile Nehr-i Madiyan'a 
çeyrek siıat rri.ekfma saye-endaz ve iki gün ikamet olundu·'u. Ve h e-: 
ım.n yine ol gün tekayYüd-i serdaıi ile nehr-i rperküma·•.ı.• bend-i. 
sefayin-i cisr ve beyne's-salateyn ubura mübaşeret olunup, 'nehr~i 
mezkürun mahall-i uburu piş ü pesden ab u gil ile mümtezic müm
ted çamur olmağla azım zahmet çekildi. Ancak mehtabın yüzü ak 
olsun, ol gece sabaha ve yarın alışama dek«G· asker-i islam ubura 

434 Dergah-ı All yeniçeril-eri «TSB» : yeniçeri kulları «N». 
435· tAmir «T.SB~ : ta.mir ve termfm <<N:r>. 
436 Arab u Acem «TSB:r> : Aoem ü Ara;b «N». 
437 toplan «TSB» : top~u kal'a-küpları «N». 

438 toplardan «TSB» : tôp-u kal'a·kO.plnrdan «N». 
439 mQ.-y.ahtAç «TSB» : ma.-yahtliç ile «N». 

440 meks·i asker cTSB» : asker meks «N». 
441 ve rtA.yet olunup göçe karar verUdi «TSB:r> : ve «N». 

442 merkürnun «TSB» : mezkflruıı «N». 
443 olundu «TSBı> : bu kelime yok «N». 
444: merkünı.a «'!'SB» : merkum üzere «N». · 
445 dek «TSB» : değin eN». 
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rehyab olmuşlar~e. Bu menzilde MAni'in birader..zAdesi Şebib 
mezbürdan,447 mektub ve bir kaç re's esb-i hasis, pişkeş ve birkaç 
ekabir-i Urban-ı Müntefik ve Ferecullah~·ııı oğlu es-Seyyid Abdul
lah ile gelüp huzılr-ı serdariye rü-mal ve teşrif-i aba ile mezbür ve 
me'an olan meşayih tebc'ı.1 olunup~~o, merküro Şebib arz-ı hizmet ve 
ectay-ı resm-l ubüdiyyet ider gibi, <<asker-i islam4" 0 Selman Hız Ali 
üzerine varur kıyfı.sıyla varup, imctad~1 etmek fikriyle ol tarafa va
rılmak üzere iken, bu tarafa imale-i ligam-ı azimet huyurduğunuz 
istima' olunmağın, ol tarafı aJA-hAlihi koyup bu tarafa gelmişüz
dür>>m demekle, Hazret-i serdar-ı ekremm . «Selman Hız Ali kimdir 
ve sizin (706 ) imdadınıza~~4 ne ihtiy~ vardır. Heniiz4'l5 anın ismi ve 
resmi sem'-i hümayun-ı şehriyariye ilkaile ma'1üm ve nice vükela
mn . dahi mesmü'ları olmamışdır. Ancak asker-i islam Basra'nın 
zabt ve valisinin istikrarına me'mür olmağla gelüp li'l-lahi'l-hamd 
eday-ı hizmet etmişlerdir. Asakir-i padişahi manend-i katarat-ı em
tar ve misal-i a'dad-ı rimaJdir. İmdad u ianete muhtaç değül
düruan deyü ferman-ran-ı cevab olup, me'an olan asker-i islama 
işaret-birle isba.t-ı müddea ve iskAt-ı müddei etdiler. Ve Maru'-1 mer
kürnun mektubu feth ü kıraat olunup, bir mikdar izhar-ı tab ü tü
van ve başmda vefret-i gırban-ı Urban oldu~ tahrlr ve edebden 
haricidare-i llsan-ı ham-harnem etmeğin, taraf-ı serdAriden redd-i 
cevab ile tahtir olunan Arabi mektubun asl-ı TürkiSi bi-aynihi 
sebt-i eser kılındı :>fss 

446 olmuşlardır «TSB» : oldular «N». 

447 Şe!:>ib mezbOrdan «TSB::. : Şebtb"den <N'». 

448 Ferecullah «TSB» : ·ll'erecullah Han «N». 

4,!~ olunup «TSB» : olundu «N:~>. 

450 asker-i isl~m «TSB» : asker-i ehl·i islam «N:~>. 
451 imdiid «TSB» : iındat ü lanet «N». 

452 •gelmüŞUzdür «TSB» : geldik «N». 

451t Hazret-i serdar-ı ekrem «TSB» : serd'clr-ı ekrem dahi «N>. 

454 imua.dınıza «TSB~ : ianetinize «N». 

455 henüz «TSB» : hu kelime yok «N". 

456 deltüldür «TSB» : değ'Ullerdir «N». 

457 hl:1me «TSB» : ha.me-englz «N». 

458 aal-ı Türkisi be'-aynihi sebt-i eser kılındı «TSB» : Türki tercümesi
dir «N». 
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Suret-i mektub 

Kıdvetü'l-aşfi.'ir, umdetü'l-kabfi.'il Müntefik şeyhi eş-Şeyh Mani' 
zidet aşiretehu ba'de's-selfi.m inha olunur ki, kanndaşın o~lu Şebib 
mektubunuzile varid olup, mefhümu ma'lılmumuz olmuşdur. Dev
let-i Aliyye ve südde-i seniyye ve vükelay-ı sultaniye'ye hulıls ve 

. ba'de}l-yevm sadakat üzere hizmetde bulunmanızı ifade ve halfi. üze
rinizde vefret-i aşa'ir u kaba'il ve evlad u akraba ve eviad-ı amm 

. ve her birinin tevfi.bi' ü levahiki olup, cümleye şey' verilmek lazım 
geldüğin ve mesarif-i kesireniz olduğun ve «biz dahi padişaJı·m ku
luyuz. Gayrilerden ziyade400 mfu3tahaksız» deyü i'lfi.m etmi.şsiz. 

Ma'lılm ola ki, bundan akdem bi'n-nefs Bağdad'a buzurumuza 
gelüp, yabud sadr-ı Amınare'de gelmek üzere taahhüd etrq.iş iken, 
halA ba'zı ma'zeret ile merkumu göndermişsiz. İmdi mahfi olmaya 
ki,· iktida Bağdad'a tarafımıza gelen mektubunuzda. geçen alıval
Ierden tevbe vü rücu', ba'de'l-yevm kana,at ile kendü halinizde olup, 
sAbıka Müntefik şeyhi olanlar ne tarikde sülılk ide-gelmişler ise, 
süiük etmeğe şart ü taahhüd etmeniz ile biz dahi tevbenizi kabül 
ve istimalet-nAme tahtir ü irsal etmi§ id.ik. Hal! yine ol re'y ü 
kelam üzereyiz. Makam-ı hükümet, makam-ı sıdk olup, ol makam-ı 
mekremetde olanların sözleri rast u sadık ve abidleri vasık olmak · 
elzem olma~ın, inşaallahu teala biz46 1 dahi sözümüzd~ıı sadık olup 
alıdinrizden nükUl, adimü'l-ihtimaldir. Böyle olunca senin aşa'ir ü 
kaba'il cem'ine sebep nedir? Bunların (70b) cem'iyyet-i la-şekk me~ 
sarif-i kesire iktiza eder ve mesarif-i kesire ademi tarna-ı hama, 
belki nlçe mehalike aüşürür. Li'lla.hi'l-hamd şevketlü, kudretlü, 
azametlü, kerametlü, mehabetlü p!dişahımız, padişa.h-ı rıly-ı zemin 
edamallahu tea:J.a fi eyyam-ı amire ve hallede hilafete ila yevmüd
din hazretlerinin askeri encüm-mis8.1 ve leşker-i manend-i a'dad-ı 
rimal olup, ahar askere ihtiyacları olmadığın bilürsiz. Sizler ancak 
kadimü'l-eyyamdan tasaddukat-ı padişahiden mu'ayyen olan nan
pare ile Basra valilerinin hizmetlerine ve tahsil-i rızalarma me'
mursuz. Andan gayrı sizden nesne matlılb u me'mill değüldür. imdi 

459 piidişAıh «TSB» : padi§ah-ı gazı: hazretler·inin <<N». 
460 zty!l.de «TSB» : ziyadece «N». 
461 .bjz «T.SE» : bizler «N~. 
462 sözümüzde «TSB» : kela.ınlarmuzda «N». 
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bu üslüb üzere salik ve tarik-i sadakatde sabW'flı olup, lüzümu ol
mayan A'rabı tahfif ve defter-i mufassal-ı hakanide meşyehatmıza 
müteallik olan maişet ile kanaat ve mesarif-i taklll edüp, hala 
muhafız-ı Basra vezir-i celilü'l-kadr"'''"' saadetlü Ali Paşa hazretleri
nin hizmetinde rızasr~··5 üzere harekete bezl-i makderet idesiz ki, 
husiU-ı matiab u hAlinize ensebdir. Cem'iyyet-i asker mahall-i töh
metdir. «el-Takva mevazi'u't-tehem» kendü halinize mukayyed ve 
tasaddukat-ı padişahiden mu'ayyen olan nan-pare ile muktefi ol
dukdan sonra, cem'iyyet-i aşa/ir ne iktiza eder, akilane tefekkür ve 
hakimane tedebbür edüp ne'üzübillah gazab-ı padişahiden be-gayet 
ihtiraz ve def'-i vesavis-i şeytan-ıla'in edüp tarik-i müstakimde sa
bit-kadem olasız. Zira avatıf-ı aliyye-i şehriyariden afv-ı cürm bir 
nevbet, iki nevbet olur. Bu sene-i mübftrekede afv-ı pftdişahiye maz
har olmuşsuz Bundan sonra yine evvelki hftle şurü' idersen, pa
dişah-ı islamın466 seyfi tavil ve adüsı zelil olduğun ve tarlk-i Hakk'
dan udül edüp, bagy u fesad edenlerin akıbetü'l-emirleri neye mün
cer oldu~tm bilürsüz. Ne'U.Zubillah bu kerre gazab-ı pMişahiden 
halas-ı giriban muhaldir. Günahın boynuna. Bize467 mahall-i itab 
kalmadı. Nasihat-pezir olmağla def'-i A'rab ve tabiif-i mesarif ve 
kanaat-i mu'ayyen ile mekan ve me'vanızda müreffehü'l-baJ ve 
muntazamu'l-ahval olup, devam-ı ömr-ü devlet-i padi§ahi duasına 
kıyaın gösteresin.»4il8 

Mektub-ı ınerküm, Şebib'e teslim ve Ferecullah Han oğlu es
Seyyid Abdullah dahi taraf-ı (7P) serda.rlcfen bir kabza hançer-i 
tıla in'amıyla nevaziş oıunup~9 rfl.hi oldular. Bundan akdem mez
bur her bir gelüp gitdikçe gahi kürk ve gahi ferace vü aba ilba
sıyla inayet olunmuşdur. Mezbılrun getürdüğü atlar layık-ı merbat 

46S s§.bit «.TSB» : sAbit-kadem «N». 
464 vezi'r·i «TSB» : veztr-i diltr «N». 

465- nzası «'11SB» : nzasma muva.fık «N». 
466 islamın «TSE» : isl§.m hazretlerinin «N». 

467 Bize «TSB» : bize ·bir dürlü «N». 

468· ea~Sel§.m «TSB» : AJa. men'i't-tebeahu'l·Huda «N». 

469 olunup «TSB»: bu kellıne yok «N». 



TARİH-! SEFERÜ'L-BASRA 371 

olmağla bazı muhtaçlara in'am olundu. Bu gün Bağdad tarafından 
mektuplar varid ve nice beşaret irad etmişdir . . 

Rftz-ı firO.z-ı bazar, sabi' Aşer-i şevval :. Menzil-i mezkurdan470 

rıhlet ve beş saat mesafe, kurb-ı astane-i Hazret-i Uzeyr AleyhiB
selam'a nüzftl olundu. Ferda mahall-i merkürndan nehzat4'~1 altı 
saat mesafe Ubeysa nam menzil asker-i encfun-şümara karargah 
oldu. İttifakan fakir bugün askerin evveline karib mekana vasıl 
ve kesb-i ı~ahat içün ba'zı çemenzara nüzlll edüp meks etdükde, 
dört beş kat sufüf-ı me'lüfe ile asker-i islamın evvel ahiri tahminen 
ve izdihamen dört saat m·esafe olduğun müşahede ettim. . . 

Ferda tahrik-i livay-ı azimet olunupm, beş saat menzil ile üm
niü'l-Cemel nam nehr-i azimin bir saat mesMe taraf-ı şarkisinde 
nüztll olundu-.·73

• Bu menzilde nehr-i mezk.ur ubur1
'H olunup Ceva

~ir_I6 .. mukataasına duhul .ile .zabit.tayin ve. nizatm -verilmek musam
rnem iken; hikmet-i ilahiyye sular tuğyan ve sahaıi manend-i bahr-i 
umman olupm, yollar mesdüd ve caddeler meşdüd olmağın, bi'z-za
rüre fesh-i azırnet olup477 Zekiyye şattına nasb-ı sefayin-i cisre mü
başeret olimdu478• Bir gün~79 ikamet ile4.3o mah-ı merkümun>l.Sl yiğir
mi birinci ruz-ı pencşenbih ubüra-~82 istibdar, ertesi'"41~ dahi ikamet 
ve ·kusur-ı asker ubur1 s-ı. ve Ebu Sidre nam menzile üç dört saat 

470 Bııgün Bağd-ad tarafından ......... menzU-1 mezk1lrdan «TSB»: ve 
şehr-i mezburun on yedinci bazAr günü, menzll-i mesfQrdan ~N». 

471 nüz(ıl olundu. Ferdil. mahall-i merkürndan nehzat «TSB» : ve ertesi 
dlişen'be gün andan dahi «N)). 

472 menzll asker-i· encüm-şflınara .•.... ·· .. Ferdi.\. tahrik-i llvay~ı aztmet 
olunup «TSE» : rnenzil-i dil-fez!ya ve dahi ertesi salı günü «N». 

473 nüzul olun-du «TSB» : .asker--i encürn-ııü-mara kara1rgah ve kılındı «N». 
47·4 u'bur «TSB~ : mürur u ubur «N» . 
475 Cevılzir «'rSB» : Cevazin db. 
47·6 olup «TSB» : bu kelime yok «N». 
477 olup «TSE» : ve «N». 
478 olun-du eTSE» : ve «N». 
479 gün «TSB» : -gün ınikdarı «N:t-. 
480 ile «TaBı> : ve «N:ı>. 
481 mel'kümun «TSB» : ıne21bürun «N». 
482 ruz-ı penceşenbih ubüra «TSE» : .pencşen'bih gf.lnü mürür ve ubura «N». 
488· ertesi «'I'SB» : ve ertesi Cllm'a gilnü :anda «N». 
484 kusur-ı .as-ker ubür cT-SB» : kusür-ı asker-i ehl-i isla.m mürur ve 

ubür cı:N:ı; . 
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mesafe kat'ı ile nüzul olundu''*(i. Andan dahi nhlet iki buçuk saat 
mesafe ehvardan haric ale't-tarik bir nehir cari olmağın bir mikdAr 
yeri sedd ve bir mikdar yerine köprü nasb olunup, k.able'z-zuhr 
ubura şuru' ve beyne's:.Salateyne deıcı-ao tarik mesluk iken, şiddet 
ü hiddet-i cereyan-1 abdan naşi köprünün sedd ü bendi mütelaşi 
olup ratı münkati' old~7 • Sefineler dahi Şatt'da olup ol araya ge
türülmek mümkün olmamağla, tedbir-i serkaran ve ikdam-1 haz
ret-i serdar-ı kesirü'l-ihtimam4•88 ile iki tarafa tahkim-i evtad-1 amik 
ve şüdd-i cimal-i hibal-i az1mü'l-cüsse, kaviyyü'l-bünye olupm, üze
rine bend-i ahşab-1 müstakime tertib ve hışv-ı har ü hes ile köprü 
nasb olun up, ol gece kusftr-ı asker dahi ubur ile (71 b) malı-ı mez
kurun490 yiğirmi dördüncü günü ruz-ı baza:i:"491, bir buçuk saat eh
vardan hariç ve Luristan dağlarmdan nazil, arz-ı tarikde ab-ı şür
dan bir azim nehr cari oımağın, sedd ü bendine dek asker tevakkuf 
etmeyüb, bi-eyyi veebin M-ne herkes yerlü yerinden ubura·m sür'at 
etmekle, hazret-i serdar-l..ı.o3 pür-ikbM ve sair ashab-ı ahmal u eskal 
kelekler tedarük ve esvab mAkulesin ta'bir ve devab makill.esin"M 
suya urup geçürınüşlerdir•·90 • Bu babda asker tarafından, bilaizn-i 
serdAri vaki' olan acele ile•as hükm-i kaza vü kader üç dört nefs497 

garik-i lücce-i helak olduğundan gayri, ancak üç günde tamam-ı 
asker ubur, hatta""'8 toplar dahi arabaslyla~99 suya urulup keşan ber
keşfi.n mürür etdi. Andan dahi rıhlet yevmü's-selasa mah-ı mer-

485 olundu «TSB::t : ve «N». 

486 dek ~TSB:t : değin «N :&. 
487 oldu «TSB»: ve .:N». 

488 ikdam-ı hru:ret-i serdAr-ı kesirü'l-ihtimA.m «TSB» : ikd!m-ı serdar-ı 

kesh:ıi'l-ikdam ve ihtlmam «N». 

489 olup «TSB»: olunup «N». 

490 mezkürun «TSB» : mezbürun «N». 
49ol rüz-ı baza.r «'!'SB» ; baztır günü «N». 
492 ubfıra «TSB» : u·bür ve murüra «N». 
4!}3 hazret-i serdAr-ı «TSB» : serdar-ı «N>. 

494 esvılb mAkülesin ta'btr devab makfılesln «TSB» : esvab makulesin «N». 

495 geçünn:işlerdir «TSB» : geçürdiler «N». 

496 acele ile «TSB»: aceleden «N». 
4!}.7 üç dört nefs «TSB» : üç nefs «N». 

498 haıtta. «'l'SB» : ve «N». 
499 ara.basıyla «TSB» : ara'balarıyla «N». 
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kfunnn yiğirmi altıncı günüuıı~ı, Kubeyl Huteym nam menzile beş 
saat mesafe ile nüzül olnnup, vakt-i zehabda taze vü ter olan be
nat-ı nebat hadd-i bülüğa reside ve han-ı ni'met-i ilahiyye ca-be-ca 
keşide; ve enva'-ı ezhar u encüm-i arziyye zahire ve vücUh-ı alem-i 
nazıra, emn ü eman-ı sıhhat-i ebdan, sulh-ı gı1n ü güsfend ve 
rahti-i şu'ban ve evza'-ı serkaran müşfikane ve hareket-i cünftd 
edebane, merdan-ı nefir-i seher-hiz dur-a-dur mehterhaneler fe
rah-engiz ·OlUp, tayy~i merahil, kat'-ı menazil ederek'm, rftz-ı penc
şenbih kal'a-i Saruciyye, nam-ı· diğer Kehla menZiline altı saat 
mesafe ile nüzul olundU302

• 

Andan dahi tabıik-i taziyane-i sür'at, dört saat mesafe Sürut 
nam mahall, cilve-gah-ı hıyarn-ı gülzar iştibah olundu. Bu menzn 
sahra olmağla, hevr suyu ile iktifa olundu. Ve bu menzilde küfürra 
hacer-i matbUh ile bina olunmuş bir sedd-i memdud olup, der-ası 
ne idi ve kimin binası ve. ne. tarik ile-harab olduğnndan. kimse. ha
ber vermemi§dirooıı. 

Sefayin-i zahire vüsulu içün bu menzilde üç gün6ıM ikamet olu
nup, herkes kudreti kadaı.:so~ geınllerden zahire alıp, bundan son
raGoe ordu gemilerden ayrılmak üzere~or taraf-ı şimale suud. 

Yevmü's-sebt guı-re-i zilka'detü'ş-şerife: be§ saat hareket ve508 

Luristan dağlan kurbünde Karatepe nam menzilde madrib-i hı
yam-ı ikamet500 oltmdu. 

500 rıhlet yevmU's-selfuıa m!h-i merkfiınıın yiğirmi altıncı günü <<TSB» : 
matı-ı me:likflrun yiğirmi altıncı günü ruhsat olunup «N». 

501 olunup vakt-i zehab'da ...... kat'-ı menazil ederek «TSB» : ve andan 
ikinci konakda «N». 

502 altı saat mesafe ile nüzül olundu «TSB» : altı saatde nüzul ve «N». 

503 vennemi§dir «TSB» : vennedi «N». 

504 üç gün «TSB»: üç gün mikdarı «N». 

505 kadar «TSB»: mertebe «N». 

506 zahire alıp bundan sonra «TSB» : zahirelerln «N». 
507 ayrılmak üzere «TSB» : -ayrılıp «N». 

508 suud. yevmü's-sebt gurre-1 ......... beş saat hareket ve «TSB» : suud 
eyledi ve mith-ı zllka'denin guı·resi şenbih gilnü mahall-i mezküreden dahi ha
reket ve beşinci saatde «N». 

509 madrib-i hıyarn i·kamet «TSB» : darb-ı hıyArn-ı nüzül «N». 
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Yevmü'l-isneyn salis-i rn!h-ı mezkür, ibtidAy-ı nisan : nısfu'l
leypıo rıhlet ve on iki saat tahrik-i mehmiz-i hunı1z ile Acem kura
sından Beksa nam karye kurbüne nüzül olundu. Karye-i mezkurem 
dağ dameninde riıiyah-ı kesire (72•i) beyninde zatü'n-nahll bir 
karye-i ma'mılre olup, Luristan hanına tabi' subaşısı Kazım nam 
kirnesne hazret-i serdaıiye buluşupnz teşrif-i aba ile ser-firaz oldum. 

Yarındasııı:ı·t ale's-seher, rıhlet ve iki buçuk saat nehr-i Ziyad 
nam menzile nüzül olunup, ba'dehu nehzat vem yedi saat mesafe, 
Bağdad'a tabi' Bedre sancağına nüzill olundu. Andan dahi nehzat, 
iki üçm saat mesafe saha-i Surrah nam menzile nüzul olunup317

, 

bu menzillerde ondan mütecaviz sengistan içre enilAr-ı cariye ayak
dan ubür ve azim çamurluklardan mürür ile hayli zahmet çekildi. 
MArü'z-zikr Şebib, Mani' 'e varup mektub-ı asafiyi isal etdikde, 
yevmü'l-cum'a, sabi'-i zilka'de, hamis-i nisan: Mani'-i merkilmdan 
tekrar hazret-i serdaıiye mektub varid olup, mefhümunda618 «nasi
hata şamil, akval-i sahlhaya müştemil, mu'cib (ü) mu'ciz olan 
kitab-ı şerif ve hitab-ı latifleıi vasıl olup, şarab-ı safisinden tena
vül ile reyyan ve hoş rayıhasından sekran oldum ve muktezasınca 
amil ve ma'nasına mümtesil oldum. Atebe-i Aliyye-i sultaniyye ev
liyasına ve südde-i seniyye-i hakaniyye vükelasma hulüs-ı taviyyet 
ve sufuvv-ı niyyet yanımızda sabitdir610

• Belki farz u vacibdir. Zira 
itaat-i imAm, yaru Sultan, Allah ve Rasulünün itaatlerine merbut 
u menütdur. Mukaddema taleb etdiğimiz meztd lütf u şefekat, sıdk 
u ihlasımıza münafi ve ubudiyyetimizin llllafı değüldür. Zira Dev
let-i kahire evliyasının lütufları hass u amın beyninde sa'ir ve re'-

510 y.evmü'l-isneyn . . .. . . nısfu'l-leyl «TSB:ı> : bir gün ıneks ve ikamet ve 
mah·ı ınezburun .üçüncü düşenbih günü ki, ibtida-yı nisandır. Nısfıı'l·leylde «N». 

511 mezküre «TSB»: mesfüre «N». 
512 hazret-i serdariye buluşup «TSB» : serda.ra gelüp buluştu «N». 
518 oldu «'IISB».: kılındı «N». 
514 Y.arındası «TSB» : eıtesı «N». 
515 Nehr-i Ziyad nam menzile nüzül olunup, ba'dehu nehzıat ve «TSB» : 

Nehr-i Ziyad'a ve ertesi dahi <<N». 
516 nüzul olundu. Andan da>hi nehzat iki üç «TSB»: ve dahf ertesi üç «N». 
517 olunup «TSB» : olundu «N». 
518 Miı.rü'z-zikr Şebib ...... varid olup mefhumunda «TSE» : ve malı-ı mez.. 

kurun yedinci cum'a günü MAni'-i merkürndan huzCır-ı serdara mektup gelüıp, 
mefhftmunda Şebib y.edi ile «N». 

519- yanımızda sabitdir «TSB» : sabit kadeındlr «N». 
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fetleri cemi'-i enam etrafında da'irdir. Ve muhafız-ı Basra vezir-i 
muazzam müşir-i mufahham Ali Pa§a edaınallahu teala icl€ı1ehu 
hazretlerinin hizmetleri~, Ferman buyurulmuş, emriniz muta' vü 
fermanınız vacibü'l-ittiba.'dır. inşallaahu teala kendillerin razı ede
riz. Ve kendüler dahi bizden razı ve kemal-i rıza üzere olurlar. -

.ıJJI......,_J J 

rntiha. 
Taraf-ı hazret-i asafiden tekrarm muhtasar ve müfid, kalllü'l

lafz, kesirü'l-ma'na, mülAyim sözlere· müştemil, redd-i cevab olun
du m: Menzil~i mezkftrctan~~a nhlet, dokuz saat mes~fe Omeyriyyat 
n~m menzile nüzül olundu. 

Samin-imah-ı mezkılr, rıhlet ve dokuz saat mesAfeı;..ı, Mendeli 
kasabasının taraf-ı garbisinde Ben1 Turan kabr-i ~erlfi kurbüne 
nüz.ul-ı iclal olunupm, Karaman valisi Eyyftb Paşa yiğ.irnıi gün 
mikdan birnar ve bu menzilde5t<ı müntakil-i dar-ı karar oh;ıp, ma
kam-ı merkürnda ser-n.iha.de-i visMe-i lahd oldu. 

Yevmü'l-ehad (72b) tasi'-i mah-ı merkum327
, dokuz saat seyr 

ile bilad-ı Erruzaynııııa, bezayizine nüzül oltindu. Andan dahi tah
rik-i elviye-i nusret-iltiva ve yedi saato!s mesafe Mehrud nahiyesi 
bezayizine nüzül olundu. 

520 re'fetlerin cemi'-!. en:a.m ........• hazretlerinin hizmetleri «'I'SB» : re'fet
lerin «N». 

521 taraf-ı hazret-i asaftden tekrar «TSB~ : ve tekrar taraf-ı serdAri-
den «N». 

522 olundu «TSB» : tahrir ve lrsal olundu «N». 
523 menzil-i mezkü·rdan «'IISB» : ve menzil-i mezkOrdan dahi «N». 
524 nüzOl ...... dokuz saat mesafe «TSB» :ve ertesi yine dokuz. sı.ı.atde «N:t. 
525 nüzul-ı iclal olunup aSBl> : nii.zCıl olundu «N~. 
526 ve bu menzilde «TSB» : menzll-i mezkürda «N». 
527 yevmü'l-ehad, tAsi'-i milh-ı merltO.m «'rSB» : ve mli.h-1 mezkürun do

kuzuncu bazlir gUnı1 andan dahi rıhlet ve «N». 
528 .bila.d·ı Erruı:a.yn «T.SB» : ·bilad-ı DClr-ı Zeyn «N». 
529 nüzUl •..... yedi saat «TSB» : ve ertesi düşenbe günü yedi saat «N». 
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Yevmü's-selasa :030 beş saat mesafe ilem Horasan bezayizine 
nüzul ve mA.'-i gadir ile iktifa olundu. Yevmü'l-erbi'a512 dokuz saat 
sür'at-i hareket ilenaa, Diyale şattının karşu yakasında nüzul-ı iclal 
olunupoM. bend-i cisr ile evvel be-evvel asker ubur ederken, ol gece 
haberi yarındasıw3 Dergah-ı Ali kapucu-başılarından Hasan Ağaıı3a 
hatt-ı hümayün-ı kat'iyyü'-beyan lle Diyarbekir valisi Mehmed 
Paşa687'nin kat'-ı re'sine varid olmağla evvel cisri kat', ba'-dehu 
müşavere638 bahanesiyle paşalar hayme-i serdariye müctemi' olupm 
paşa-yı karibü'l-ecel, maktu'ül-emel dahi da'vet ile meclise vusulda, 
vaki'-i hal i'lam ve eelladan-ı hun'aşam mübaşeretleriyle helakG·•o 
ve kurb-i Hazret-i Şeyh Abdülkadir kuddise sırrıhu'da mütevari-i 
lihaf-ı hak-ı pak oldu. Ne cürm ile muaheze olunduğu şöhre~yafte 
olmamağla tafsil olunmadı. 

Rüz..ı pencşenbih., Mmet; n1z-ı cum'a611 cisr-i ma'hudu ubür 
ile serdar-ı ekrem, Hazret-i İ:nıam-ı A'zam hazretleri radıyallahu 
Anh Kapusuo-J-z salırasında darb-ı hıyarn-ı kıyam buyurdular. 

Ferda hamis-i aşer-i zllka'deG~a, mürettep alay-ı cihan-am lle 
serdar-ı ali-vakar teşrif-saz-ı ctarü'l-hükı1meleri~"4 olup sipah ve 
silahdarından ma'ada545 asakir evvel be-evvel me'zlınen dar ü di-

530 · nüzül olundu yi!vmü's-selAsa. «T.SBı> : ve (}ahi erte..<ıi salı günü «N». 
531 ile «TSB» : bu kelime yok «N». 

532 yevmü'l-erbl'll «TSB» : ve ma.h-ı mezbftrun on ikinci çı.harşenbih «N». 
533 sür'-at·i hareket ile «TSB» : surat lle cN:t. 
584 nüzul-ı iclal olunup «TSB» : nüzül ve «N». 

535 Ql gece haberi yarındası «TSB» : erte.'!i günü «N». 
536 Hasan Ağa «TSB» : Küçük Hasan A~·a eN». 

537 Mehıned Pa.ııa «TSB~ : Veztr Mısırlı M~hmed Pa.ııa «N». 
15-38 mü§!vere «'r.SB» meıiVeret «N». 
53~ olup «TSB» : ve «N». 
540 .müba.şe.retıeriyle hela.k «TSB» : mübdşeretıeriyle mahnü·k <ı:N». 

541 ne eürm ile ......... ikamet ruz'-ı cum'.a «TSB» : ve ertesi pencııenbUı 
günü ikamet ve dahi erte cwn'a günü «N». 

542 Ka:pusu «'!'SB» : bu kelime yok «N». 

543 darb-ı hıyA.m-ı kıyam buyurdular. FerM hamis-.1 a.ııer-i zlllrıa.'de «TSB:t : 
darb-ı hıyaın ve el.'tesi miı.h-ı mezbürun on beşlnci şenblh günü «N». 

544 serdAl'-ı &li-vakar teşrif-saz-ı darü'l·hükumeleri «'r.SB» : teşrif-sa.z-ı 

darü'l-hükUnıeleri eN». 
545 .ma'§.da «TSB» : gayri «N». 
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yarlarına"4e azimet edüp, sefer-i merkftme547 me'mllr, mir-i ali-tebar 
Çatre-zade548 Ahmed Bey dahi Bağdad muhafazasına me'mtir olan 
vezir-i muhterem Yüsuf Paşa ile rabi'-i. zUhiccetü'ş-şerife-i sene-i 
mezkure kasaba-i şerife-i A'zamiye'de taraf-ı asafiyes~o veda' ve 
rah-ı maksüda isra' etdUer. 

Hakikatü'l-hal budur ki, böyle bi.r60 sevad-ı a'zam-ı bilb-ı Mek
ke-i Mükerrem, bender-i Hind ü Rü.m u Arab ve Acem feth ü teshir 
ve dahil-i kabza-i tasarruf-ıpadişah-ı cihangir olup bu milbeynde 
bir kimsenin burnu kanamayup ve bu kadar asakirsııı bir gün veya 
bir gece alik-i dabbe ve tü§e-1 raha muhtaç olnuiyıp ve bir fakirin 
bir akçesine itaıe-i dest-i te'addi oıunmayıp, reaya vü beraya şad u 
hurrem ve tavaif-i asker, nusret lle5'5'ı tev'em olmak mücerred asar-ı 
fazl-ı ezeli ve eltaf-ı bahire-i Lem-yezeli~n:ı olduğu nümayan olup, 
muhtaç-ı tafsil ü be~n değildir. el-HamdüliUahi Rabbi'l-ıilemin 
(73a). 

Ffma ba'dehü.: Vezir-i mükerrem ve serdlı.r-ı muhterem haz
retleri asakir-i islama izn buyurup, kendülerMa bir niçe eyyam ted
bir-i mukaddeme-i nizam-ı memleket ve refah-ı intizam-ı raiyyet 
babında bezl-i makderet buyurmaları emr-i mukarrerdir. Binaen 
ala..za.Iik65s ser-i şirzime-i eşkıyay-ı Urban ve sahib-i bagy u udvan 
olan Abbas Hız Ali ve oğlu Selman nam müfsidana yazılıp irsal 
olunan buyuruldu suretidir ki ayniyle ketb olundu. 

546 me'zOnen dar ü diyarıarına «TSB:~ : da:r ü dl:y.arlarına me':ıünen «N». 
547 edüp, sefer-i merküme «TSB» : ve sefere «N». 

548 m!r-1 !lU-tebar Çatre-zilde «TSB» : Ça.tre-patre oğlu «N~. 

54.9 -Bağdad roubafazaaına memur olan ...... : ta·raf-ı asafiye «TSB» : Ba.ğ-
dad muhafazasında kalan Şehrizor valisi Çetrefil-zAde veztr Yusuf Paşa ile 
mah-ı zilhiccenln dördüncü günü ser.dara «N». 

550 budur ki ·böyle bir «T.SB» : böy.le ·«N». 

551 'kadar asa-kir «'l'SB» : denlO asker «N». 
552 ile «TSB~ : eser «N». 

5-53 asar-ı fazl-ı eze:uı ve elta.f-ı bfi.hire Leın-yezeli q.TSB» : fazl-ı ezeıt ve 
elta.f· ı Lem-yezeli ~·N» . 

554 nümayan olup .. .. .. buyurup kendüler «TSB» : nümayan-ı. ruemdir. 
Bundan sonra serdar-ı muhterem «N». 

555 bezl-i makderet buyurmaları emr-i muka.rrerdür. Bmaen al!-zalik 
«TSB»: bezl-i makderet buyrup <t.N». 
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Li-müsveddetü'l-fakır~ ro 

Kıdvetü'l-a§a'ir Abbaş Hız Ali ve oğlu Selman'a inha olunur ki, 
beş on seneden berü Bağdad ve Basra taraflannda zuhür eden ih
tilal ile ba'zı cühelay-ı Arab ve süfehay-ı reaya6

lj
7 hevay-ı nefsine 

tabi' ve vadi'-i dalaletde ta'ih6~8 olup, bagy u fesada şurü' ve vilayet-i 
padişfthlye tegallub ve reaya fukarasma tasallut etdikleri şevketlü, 
kudretlü, mehabetıüm kerametlü, azametlü padişrumnız, padişah-ı 
rüy-ı. zemin kahramanü'l-ma've't-tin hazretlerinin sem'-i hüm.ayün-
1?~-tına ilka' olunmağın, ol makule eşrann def' ü ref'i ve vilayet ü 
ra'iyyeti eyadi-i bugatdan istihlas ve ina.da musırr olanların tef
rik-iij~U güş ve kesir-i lütuflan ile te'dib ve zabtlarısııı. içün vüzeray-ı 
izam ve mir-i miran-ı kirarn ve tavMf-i asakir.:i islamso2 ferman 
ve cümleye bizi serdar ta'yin buyurmaları ile, biz dahi sefk-1 dima'
dan içtinab ileıı-63 bu sene-i mübarekede her kim sıdk niyyet ve hu
lus-ı taviyyet ile bagy u fesaddan rucu' ve tarik-i müstalôme sü
luk edüp, tevbe vü inabet ederse, halat-ı maziyye ve harekat-ı ma
diyyeden· mes'ul olmayıp, muaheze olunmamak babında, ri.ldı.b-ı 

hümayün-ı şevket-makrtlna arz ve inayet reca etdüğümüzde, li'l
llahi'l-hamd reca vü iltimasımız hayyiz-i kabul-i padişahide vaki' 
oldUkdan ·sonra,S"4 ber-mücib-i ferman-ı hümayun Basra'ya van
lup, aıa külli-hal nizarnı verildiğinden haberdar olmuşsuz. İmdi 
mütenebbih ve bidar olasız ki, ba'de'l-yevm asker-i pftdişMli Bağ
dad A'rabı'nın ve mukataalarının nizarn u intizamınaG"OG ve def'-i 
bugat u usata me'mur olmuşlardır. İnşallahu teala an-karib mu
kaddimat-ı harifde tekrar Bağdad'da cem'iyyet ü ihtişad edüp, 
bundan sonra teveccüh ü azimet ol tarafa olduğu bila-iştibahdır. 
Şer'~ ve kanfı.nen sizi haberdar ve halinizden istihbar lazım gel-

556 buyruldu suretidk ki a.ynıyla ketb olundu. Li-mü.sood.die-til/L-/cı"lar 

«TSB» : S'O.ret-i buyruldu. B'llre.t-4 btl.ynadu «N». 
557 re! yil. «T.SB» : tabi «N». 
558 U.l-h «TSB» : tA-bi' «N». 
559 ,kudretlü mehAbetlü «TSB» : mehil!betlü, kudretlü «N». 
560 tefrik.,t «TSB» : ta'ztb «N». 
561 za:btl:an «TSB» : zaht u rabtları «N». 
562 asAkir-ı isla.m «TSB» : asakir-i ehl-1 Islam «N». 
563 ile «T.SB» : bu ·kelime yok «N ». 
564 vll.k1 oldukdan sonra dS'B» : vfı.ki' «.N». 
565 intlzamına «TSB:ı. : int !za.mlanna «N». · 
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rneğin buyuruldu tahrir olunm~dur68 • Vusüıünde agah olasız ki, 
evvela kalem~rev~i Bağdad (73b) Devlet-i Aliyye'den bize tev.cih 
ve t edbir-1 umur-ı cumhuru, zimmet ü uhdemize havale vü ta'lik 
olunmuş iken bir buçuk seneden berü keyfiyyet-i hıllinizi huzU:ru
muza i'lam etmedüğünüze ba.'is nedir? Saniyen mukataat-ı pMi
şahinin güzide mukataaları tegallüben zabt ve reayay-ı padişfthiye 
tasalhıt-birle şer'an beytü'l-mal-i müslimine rami' a'şar u rusü
mat-ı şer'iyyeyi kabz ve kendü hevanıza sarf etmek ne ~ened ve ne 

·cesaret iledir. E~er kerime-i 
~I.J JJJI ~1 _,:..1 Vt.il l ~·ı 4. 

~ JA~j c)IJ JJ-) f (Ey iınan edenler, Allah'a itaat edin, 
Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin .... , 
Kur'an, IV, 59). medlulüne ikrarsuı u iman edersenizuGs bu vaz~ u 
hareket ikrarmıza münafi ve imanınızın hilafıdır. Ve eğer ulu'l
emr bilmeziz, kendü başımıza biter ve iteriz)) deyü iddia edersiz, 
naklen ve aklen bugat zümresinden olup, def' ü ref'iniz ve ruy-ı 
zeminden iz§Jeniz cümle mü'min1n ü muvahhidine lazım, belki va
cib ve emr~i mütehattim olduğun bilirsiz. Bilmez iseniz, bilenleri
nizden sual edesiz. Yolısa ahar özrünüz ve cevabınız var ise ve bu 
mertebe vahşete ba.'is bir nesne olm~ ise, niçün i'lam etmezsiz-. 
Berren ve bahren hezaran sevad-ı azime ve bilad-ı muazzamanin 
aıat.:.ı müellefe halayıkı rıbka-i itaat-i padişahiyi vaz'-ı rakabe-i 
raJ.ayyet edüp, itaatlerin vesile-i rahat bilmişler iken, sizl.er bu 
l;:adarca şirzime-i zamime ve cemaat-i kalile ile mukavemet u ü
lahazası heyhat heyhat hayal-ı atıl ve fikr-i batıl olduğun fehm 
etmezmisiz. imdi bilmiş olasız ki, padişahımız padişah~ı zıllullah 
el-gazi fi-sebilullah1 masir-i ibadullah, hami-i biladullah hazret
lerinin bi-inayeti'llahi teaıa askeri, manend-i katarnt-ı emtar ve 
misal-i a'dad-ı rimal olup, kendülerim inşallahu teaıa bir nesne ta'
ciz etmez, ancak yine inayet ü merhamet buyurup, rik~b-ı hü
mayunlarından şefaatimiz üzere, <~bu sene-i mübarekede570 her kim 
tevbe vü rücu' ile tarik-i itaat ve inkiyada sıllik ve 'urvetü'l-vus-

566 t~tt· olunmuşdur «TSB» : tıilirlr ve .irsal «N». 

567 Eg"er Kerime-i ............ medlOlüne lkr!r «TSB» : ikrar «N». · 

568 ederseniz «TSB» : eders iz «N». 

569 kandilleri «TSB» : .kendülerlni «N». 

570 mübarekade aSB:ıo : m eymene tü'l-asarda «N#. 
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ka-yı mütavaata mütemessik olur ise, tevbesi kabtı.ıl)n olup, cürm-i 
güzeşteden mes'ul olmaz. Bundan sonra ina.dında hallk ve bAdiye-i 
dalaletde münhemik olanların cez!y-ı sezası372 verile» diye ferinan-ı 
hümayunları ·oımuşdur. Beş yüz altı yüzm. Seneden beri bu Devlet-i 
ebed-peyveste muhalefet edenler117", alev-i har u hass gibi yandı 
söyündü. Yahud manend-i rakib-i merkeb-i hevayir iki mi~vA.r se
~ tekeriendi ve akibet-i halleri ve netice-i ahvaıieri neye mün
cer olduğu (74") mülahaza lle akılane tefekkür ve hakimane tedeb
bür edüp, özrünüz nedir ve a'şar-ı beytülma.Ie ne vechile müdahale 
etmişsiz ve ne şerfat ve ne hakikat ile tarlk-i bagy u fesade sa.Iik 
olmuşsuz. E~er özrünüz ve vahşetinize ba'is cevabınız var ise, ya
hud tarik-ı necM fikrinde iseniz, vaki' halinizi ve hakikat-i emrinizi 
tarafımıza i'lamm edesiz ki, derdinize deva, ke'l-evvel müsterih-i 
mesken ü me'va olmanıza mü.sa'ade oluna ve uıa ne'ü.zubillah ga
zab-ı padlşB.hlye mazhar olunca, hacer ü meder ve vuhuş-ı bahr u 
berr, hatta tuyur-ı fevka'ş-şecer vaktiyle sizeG7

" düşmen olup evlad 
u ensabınız ile haHts-ı gıriba,n-ı can etmek adimü'l-imkan olur. 
«Men nasaha ma kasar ve men enzer fekad a'zer» .. ve la-cerem 
asiyab-ı selAmet merkez-i teslim ve itaat üzere dairdir. Nasihat 
kabfıl edüp, teslim ü inkıya.cı, muti' ü münkad ve tarlk-i bagy 
uinad olursanız, fe-biha ve illa muradınızı tavzih ve mati'z-za
mirinizi tasrif ile huzurumuza ikdam ve infaz-ı hükm-i lazimü'l
ittiba'-ı padişahiye ihtimam edelim. ı.S~ _,ı._, ı.:;.:J-1 J~ .JJIJ 

m A.ı li.)JI 4.1 4.1\.i! 1 J...alll.,;l 1 11 • .J • '.) J~ 

571 kabm «TSB» : kabQle kal'in «N» . 
572 seza.sı «'.DSB» : seziları «N». 
!>73 be§ y.üz altı yüz «TSB» : beş yüz «N». 
574 'muhıllef-et edenler «TSB» : muhalefet «N». 
575 i'lam «TSB-» : i'lam ve !Dha «N». 
57·6 size «TSB::. : sizlere «N». 
577 edelim ............ bthi'l-Jdfaye : edeler .. .. .. .. .... b1hl'l-kifaye ve's-selam 

ve ev§.hir-1 sene-i mezbfir.e zithiccesinde Basra fethinin husüs-ı muka.belesinde 
mazhar-ı iltifat-ı serdart, mümaileyh Küçük MirahOr Baltacı İbrahim Af;a ve 
Basra valisi Veztr Bey-zAde Alt Paşa'ya Kapucu·b~ı Şatır Ali Ag"a, hatt-ı hü
mayun-ı ına.yet-makrOn ve kılıç ve .kaftan getirdller ve sene bunda encamıı. 

erdi «N». 


