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ONBEŞ YIL SAVAŞLAR! TARİHİNDEN BİR SAFHA 
OSMANLI KAYNAKLARINA GÖRE 1598 VARAD SEFERİ* 

Feridun M. Emecen** 

OSmanlı - Habsburg mücadelesini uzun bir aradan sonra ye
niden başlatan Onbeş Yıl Savaşlanı her iki imparatorluğun tari
hinde önemli bir yere sahiptir. Bu uzun savaş döneminde büyük 
askeri seferler,. birçok kuşatmalar ve kanlı ınuharebeler meydana 
gelmiştir: ·Bunların bir kısmı neticeleri itibarıyla önemsiz iken bir 

~ Bu maltale Macaristan Ha.t'p Tıarihl Müzesi tarafından tertip edUen On~ 
beş Yıl Harpleri 1591-1606 (Budape~te 6-8 N'isan 19D4) konulu serninere sunu
lan «The Varad Campaign of 1598 According ·to the Ottoman Arcblval \Sources 
and Chronlcles:. adlı tebli~n tadil ve tevsi ~dilmi§ şekline dayanmaktadır. 

** ~rof. Dr., !. 'f.!· Edebiyat FakUltesi T'arih Bölümü Öğ-retim üyesi. 
1 Osınanlı-Habsburg savaşının fiilt olarak başlama tarihi 15931tür. · An· 

cak 159-1-1592'de iki taraf arasındaki münasebetler savaş ortamı çerçevesinde 
mütalaa edilmekte ve bu son tarihler ilan edilmemiş hıwp dönemi olarak tarif 
edilmektedlr. Uzun Türk Savaşları veya Uzun Savaşlar diye de bilinen bu sa
vaşlar hakkında batı· kaynaklarının kullanıldığı pek çok araştırma mevcuttur. 
Bu konuda mesela b-k. Alfred Löebl, Zur Gescnichte rl.es Tilrke~r1eges von 
1693-16()6, I-n (Pr-ague 1899-1904); Rammer, Histoire de ı'Empire Ottoman, 
(tre. He}lert}, Paris 1837, VII, 291-376; Zinkelsen, Geschichte du Osman,-ischen 
Reiches in Europa, G<>tha 1855, m, 566-622. Ayrıca ·bk. Leitsch, «Rudolph TI 
und Südosteuropa 1593'-1606:~>, Ea.st European Qua.rterl.y, Vl/3 (19'74), 301-320·; 
H. Heppner, «ner Lange Türkenkrieg (1593·1606)- Ein Wendepunkt im Habs
burgiscli-Osmanischen Gegensatz», Osmanlı Ara§tırmaıarı, II (1981), 133-146. 
Keza sa<lece Alman, Macar, Romen kaynakları değil Çek kaynakları da sa
va§lar ta.rihln<le önemli bir bilgi kUll!yatı oluşturur (Mesela bk. z. Slmecek, 
«Ottoman Expa.nsion in Czech Reporta of the 16 th and the Beginning of the 
17 .th Century», ·.Ottoman R1ıie in Middle Eıırope and Balkan in the .16 th. and 
11 tk Oenturies, Dissertatf.ones Orienta1es; 40 ( Prague 197&.), s. 202-287. Ayrı
ca •bir ba§k.a detaylı çalışma, J. P. Niedernkorn tarafından yapılmıııtır : Die 
eur.opitische m.iichte mıd der Lange Tilrkenkrieg Kaiser RudoZfs II, 1598·1606, 
Wien 1993. 
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kısmı oldukça mühim sonuçları da beraberinde getirmiştir. Her 
iki taraf için de büyük insan gücü kayıplarına, maddi zararlara, 
dolayısıyla büyük sosyal çalkantılara2 yol açan savaşlar hakkında 
Osmanlı kaynakların}n ayn bir ehemmiyeti vardır. Alman, Macar, 
Romen, Çek v.s. kaynaklarıyla birlikte Onbeş Yıl Savaşlarıtim saf
halan açıklığa kavuşmuş görünmelüedir. Fakat Osmanlı l;;:aynak" 
ları açısından daha araştırılacak çok şey olduğu da bir gerçektir. 

Arşiv kaynakları blr yana, kitabı kaynaklarının dahi henüz 
tenltitli neşirlerinin tamamlanmadığı Osmanlı tarihinin bu saf
basının, Osmanlı cephesi yönünden aydınlatılmasında söz konu
su kaynak külliyatının karşılaştırılmalı olarak incelenmesinin ge
rekliliği B.şika.rdır. Buracia 1598'de gerçekleştirilen ve sonuçları iti
banyla değilse bile askeri açıdan hemen hemen büyü~ bir öneme 
sahip olmayan bu seferin tarihi örneğinde, Osmanlı kronikleri ve 
arşiv kaynaklarının ehemmiyeti ile nitellği üzerinde durulmak is
tenmektedlı.-. Bu· uzuıi savaşlar tarihinin h§.lfi. pek bilindiğini zan
netm~diğlmiz Osmanlı tarafı, bu örnek çerçevesinde tek yönüyle 
de olsa, .ortaya konmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla zemini sağlam 
oluşturmak için detay çalışmalar, kaynak neşirlerl, mukayeseli in
celemeler yapılmaksızın bol teorili yaklaşımlarla çeşitli spekülatif 
yorumlara girişilmesinin pek yerinde bir metod olmadığı anlaşıla
caktır. 

· Bu fikir çerçevesinde; detay çalışma örneği olarak Varad 
(Nagy\rarda, Oradea, Gross Wardetn) seferi ~çilmiştir. 1598'de 
Satırcı .~hmed Paşa tarafından gerçekle§tirilen sefer hakkında 
Osmanlı kroniklerinde oldukça bol bilgi bulunmaktadır. Ancak bu 
bilgiler telüe muhtaç bir m~hlyet göstermektedir. Söz konusu kro
nikler arasında Varad seferine bizzat katılan döıt Osmanlı tarih
çisinin eserleri_. özel bir ö~em taşımaktadır. · Bu yazarların herbiri 
de bürokra.siden yetişme olup katiplik hizmetiyle sefere lştira~ e~-

· 2 Bu konuda mesela hk. H. İnalcı·k. «The Socio-political It."'ffects of· the 
Dlffusion of Fire-arms in the · Middle Easb,. W ar, Teclm.ology antı Soci.ety in 
the MküUe Eaat, London 1975, S·. 19{5-217. A. mlf, «MilHtary and Fiscal Trans
foımation iiı the Ottoman Empire 1600-1700», Archivum Ott~m, VI 
(J.980). s. 283-337. Habshurg cephesindeki durum için bk. K. Vocelka, «Avus
turya-Osmanlı Çe.ld.§rnelennin Dahili Etkileri:.:> , TariJı, Dergi.~i, X:XXI (1978), 
5-28 (Burada ilgili literatUrü de bulmak mümkündür). 
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mişlerdir. Bunlardan Peçuylu İbrahim3 ve Hasanbeyzade Ahmed4 

sefere katılan paşaların katiplik hizmetlerinde bulunduklarından 
harekatın planlarını, askeri taktik heyeti ve paşaların fikir ve dav
ranışlannı canlı bir §ekilde aksettirirler. Topçular Katibi Abdül~ 
kadir Efendi ı> ise. görevi dolayısıyla daha ziyade askerin arasında 
bulunduğu için geri planı, çeşitli hazırlıkları, mühimmat temini, 
lojistik destek vasıtaları konusunda pek kıymetli bilgiler vermek
tedir. Onun eserinde savaşı idare eden ekibin faaliyet ve tutumları 
hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, hedefin ve planların 
orduya ·nasıl yansıtıldığı öğrenilmekteelir. Seferde bulunup bu
lunmadığı pek anlaşılınayan Mehmed b. Mehmed'in eserinde de 
söz konusu harekat biraz daha farklı fakat sağlam bir kronolojik 
düzen içinde aktarılır, burada yer alan ifadeler, müellifin sefere 
katıldığı izlenimini vermektedir'. Sefere katılmayan ama çağdaş 
diğer müellifler, Safi Mustafa EfendP, Selaniki8 ve bu dönemin 
hemen sonrasında eserleriiii yazari Katib Çelebi9 ve Sölakzadeio de 
tarihlerinde Varad seferine değinirler. Safi ve Selaniki, sefer sı-

·S Peçuylu'nun sefer ile ilgili verdiği bilgiler, Ta.rih, İstanbul 1288, II, 
218-2161da yer alır. Peçuylu bu sefer sırasında Rumeli beylerbeyi olara:k katıl
mış olan vezir Lala Mehmed Paşa'nın hizmetinde bulunuyordu. 

4 HasanbeyzMe'niD eseı·i doktora. tezi {)1arak N. Aykut tarafından ha
zırlanmış olup (İstanbul 1980, 1. ü. Edebiyat :b""ak. 'l'arlh Semineri Ktp., ıır. 
3277) Türk Tarih Kurumu tarafından ba.sılmaktadır. Burada bu eser kullanıl
mıştır, Va.rad seteri ile ilgili kısım bu tezin 208-214. sayfaları arasında yer alır. 

5 Yine sefere ltatib olarak katılmış olan Abdiilkadir Efendi'nin Tarth'l 
de Z. Yılınazer tarafından hazırlanmış (İstanbul 1990, İ. ü. Edebiyat Fak. Ge
nel Ktp., nr. T·E 80) ve basılmak üzere Tül'lt 'l"arih Kurumu'n·a teslim edilmiıı
tir. Va:rad seferi bu hazırlanan eserin s. 170..182 arasında yer almaktadır. 

6 NuTWatü't-tevd.':ih ve'ı-ahbcır, İstanbul 1276, s. 194-199; ltr§. Süleyma· 
niye-Hamidiye Ktp., nr. 996, vr. 105a vd. 

7 Siifl çok az bilgi v~.rir (Zii.bdet.ii!t-tev<it·ih, Bayezid Devlet Ktp., Ve· 
liyüddin Efendi, nr. 2428:, I, vr. 253a-254a). 

8 Sela.nlki zaman zaman sefer öncesi durum ve hükümetin tavrı, Kırım 
Hanı ile olan muha.bere hakkında detaylı bilgller verir (bk. Tarih, haz. ~r. !p
§irli, İstanbul 1988, s. 696, 710, 743, 748, 750, 752, 768-76!f). 

9 Katib Çelebi'nin Fezleke's:lnde sefer HasaııbeyzMe, Mehmed b. Meh
med ve Peçuylutnun gUzel bir kompilasyonu şeklinde y(>.r alır (İstanbul 1286, 
r, 105-106, 1os-ııa·). 

ıo Solakzade ise seferı adeta kelime kelime Ha.sanbeyzade'den aktarır 
(Tarih, İstanbul 1297, s. 646·650). 
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rasında sarayda bulunduklarından oraya ulaşan haberleri, mer.;. 
kezi hükümetin tavıwı ortaya koymuşlar; diğerleri ise yukarıda 
zikredilen kaynaklardan ya aynen ya özetleyerek ya da bilgileri 
telif ederek yararlanmışlardır11 • Anlaşılacağı üzre, · seferin canlı 
şahidieri Peçuylu, Hasanbeyzade, Topçular Katibi ve ifadeleıinden 
olaylara yakin · hasıl ettiğini düşündüğümüz Mehmed b. Meh
med'in · eSerlerİ özel bir önem taşunaktadır. 

1 

Peçuylu, Hasanbeyza.de ve Topçular Katibi seferin sebebi ve 
nereye, hangi yoldan yapılacağı hususunda ilginç bilgiler verir.: 
ler. Bunları geniş ölçüde Mehmed b. Mehmed'in eseri tamamlar. 
Muahhar tarihçilerden Kıltib Çelebi ve muhtemelen ondan nak
len Naima, seterin gerçek sebebleri üzerinde çağdaş veya sefere 
iştirak etmiş nıüelliflerin bilgilerinin iyi bir telifini yapmışlardir. 
Bu bilgiler çerçevesinde Katib Çelebi seterin asıl hedefinin Erdel 
olmasının, Eflak ve Boğdan'ı elde tutma amacına yönelik oldu
ğunu belirtir. Gerçekten Eflak ve Boğdan'ın emniyeti ve geri ka
zanılmasına Osmanlılar siyasi ve iktisadi gayelerle büyük önem 
vermekteydiler. Katib Çelebi, Osmanlılar'ın bu iki ülkenin etra
fında emniyet şeridi oluşturma çabalarının ve bölgenin emniyeti
nin Erdel'e hakim olmak ile mümkün olabileceğinin farkında gö
zükmektedir. Böylece Eflak ve Boğdan'ın Habsburglar'la sınır irtiw 
batı kesilmiş olacaktı. İstanbul'da alınan karar, Estergon ve Ya
nık (Györ, Raab) bölgelerindeki Habsburg ve Macar güçlerine 
karşı o tarafların muhafazasının ehemmiyetli olduğu, ancak Tl
mışvar'ın tehdit altmda bulunması dolayısıyla ve Kırım Ham'nın 
da isteği doğrultusunda ordunun Erdel'e girip etrafı yağmalaması 
ve Erdel voyvodasının bu şekilde bağlılığının temin edilmesi şek
linde idia. Nitekim bu konuda Hoca Sadeeldin ~fendi inşasıyla ser-

11 Muahhar tarihçilerden Müneccimbaııı (Sahdifü'l-akbıJ..r, İsta.n·bul 1285, 
III, 597~598) ve KaraçelebizMe (Ra.vzatü'l-ebrar, Bulak 1248, s. 486) çok az 
bilgi veril·. Naima ise olaya geniş yeı· ayırır, yer yeı· de ilginç bilgiler nakledeı· 
(Tarih, I, İstanbul 1281, 190·192, 1S4·204:). · 

12 Hasa.nbeyzade, s. 209; Topçular Katibi, s. 171; Katib Çelebi, Fezleke, I, 
105-106; Sefer sonrası Hoca Sadeddin Efendi'nin Satırcı Mehmed Paşa'ya gön
derdig-i mektubda. açık olarak seferin hedefinin yatma ve tahrib olduğu,. kale 
alınmasının düşünilimediği kayıtlıdır (Mektubun tam metni için bk. Naima, I, 
204-208). 
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dara gönderilen emirde Erdel vilayetinin utahribi» ve voyvodası
run «ta'zibb> istenmekteydil~. 

· ·sefere şahid olan müellifler de seferin hedefi yanında asıl saf
halan üzerinde aynntılı olarak dururlar. ö _zellikle Hasanbeyzade 
detaylı bilgiler verir. Peçuylu da yer yer bunlan tamamlar. Her 
iki tarihçinin önemle durdukları nokta, Erdel'e saldın talimatı 
alan Satırcı Mehmed Paşa'nın harekat planı üzerinedir. Erdel'e 
saldırı için hangi yolun tercih edileceği, 'bölgeyi yakından tanı.: 
yanlarla yapılan toplantıda tesbit edilmiştir. Bu toplantı ordu
nun Beçkerek'te Kırım Hanı Gazi Giray'ın iltihakı için 55 gün ka
dar bekledikten sohra, onun gelişinin ertesi günü gerçekleşmiştir. 
Toplantıda Satırcı Mehmed Paşa ve Gazi GirayH yanında . beyler
beyiler, beyler, kapıkulunun altı bölüğünün ve yeniçerilerin tecrü
beli, ccumur-dideı,leri, serhad boylarının ehl-i vukufla,rı da vardır. 
Görüşmelerde Erdel'e gidabilmek için üç. yol üzerinde durulur. 
Bunlar Yanova-Lipova yolu, Şebeş-Lugoş yolu ve nihayet Varad 
yoludur. Bunlar arasında ordunun geçeceği en iyi yolun . Varad 
olduğuna karar verilir. Hasanbeyzade, Varad'ın kuşatma karan
rın.ı bu .ilk toplantıda alındığını yazarkenuı, Peçuylu ve Mehmed 
b. Mehmed bunun Varad önlerine gelindiğinde kararlaştırıldığını 
belirtirler16• Nitekim Mehmed b. Mehmed, Gazi Giray Han'ın ge
lişinin ertesi günü yapılan toplantıda hangi yoldan gidileceğille 
dair . karar alındı~ım, Varad kalesi önlerine g-elindiğinde de 29 Sa
fer 10.07 (1 Ekim 1598) 'de yapılan toplantıda cctahrib-i ruemle-

13 Bk. Hasanbeyza.de, s. 209. 
14. Seferin hedefinin Er.del olmasında etkili olduğ'u anlaşılan Gazi Giray, 

sefere katılmakta oldukça gecikmiş, ltendis1ne yollanan haberellerle gönderdig-l 
mektublannda türlü balıaneler Ileri sürmüştU. Hatta Hoca Sadeddin imfendi'nin 
naslha.ti hav1 mektubuna bir gazel ile cevap vermiş ve sefere ka.tılniak üzere 
olduğunu blldtrmişti (Bu haberleşmeler için bk. Selaniki, s. 710, 743, 748, 750, 
752). Gazi Gtra.y'ı sefeı·e <ıa.vet mektubu Feridun Bey, MünşeatU!s--sel4ttn, II, 
llS'de yer alır. ·Gazi G-lray için ayrıca bk. H. 1na1cı.k, «Gazi Glray II», İ~tlQ.m 
A.n&ikl~dt.si, IV, 734-73~. Keza onun 1598'deki siyasi faaliyetleri 'ıçin bk. M. 
İvanics, «Der Bündnlsplan ı:wiııohen dem Cha:n Gazi Giray II. und dem fürsten 
Sigismund Bathory a.us dem ja.hre·1598», Hungaria.n-Ottmnwn MilitaT'li (li)Za Dip· 
Jomatic Reıa.ti-orı..~ in the Age r>f Silieyman the Magrrlıficent, Buda.pest 1994, 
s. 183-198. 

15 Hasanbeyzil.de, s. 209•210. 
16 Peçuylu, II, 213-2-16; NuTı,betü't-tev4rih, s. 196. 
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ketııin· mi yoksa ccfeth-i kal'aıının mı tercih edileceği konusunun 
konuşulduğunu, toplantıya katılaniann Osmanlı memleketine ya
km mq.stahkem ve Erdel ile Nemçe'nin kilidi sayılan bir kalenin 
:fethedllmeyip geçilip gidilmesinin akıl işi olmayacağında birleş
tiklerini, bu kadar ((cengi asker)) ile dolu bir kalenin arkada bıtar 
kılıp ·gidilmesindeki mahzurların dile getirildiğini kaydeder17

• Atı
cak kalenin mıllıasarası konusunda alınan kararın daha önceden 
P,elli olduğu Hasanbeyzade'nin yazdıklarından anlaşılmaktadır. Ona 
göre· Varad yolu seçildiği vakit Gazi Giray, Varad kalesinin du
rumunu sormuş, toplantıda b_ulunanlardan bazıları buranm iki-üç 
top atışı ile alınabileceğinden söz etmişlerdi18 • Bunun üzerine .se
ferin hedefi önce Varad'ın zabtı, a~·dından Erdel içlerine saldırı 
şeklinde belirlehmiştir. 

Bu konuda Topçular Katibi biraz daha farklı ve ilginç bilgi
ler vermektedir. Burada:; Tlmışvar ve Göle ağalarının bu seneki 
sefer için Erdel'in hedef alınmasını arzuladıkları, bundan önce 
İStanbul'da yapılan ve veziıiazam, şeyhülislam ve bazı devlet er
kanının katıldıklan müşaverede Erdel kralı üzerine sefer lazım 
olduğu, her an Tlmışvar, Lipova, Yanova, Arad, Çanad, Lugoş'a 
saldırı ihtimali bulunduğu, Eflak ve Boğdan'a yardım edebilecek
leri, bunun için Erde!' in tahribinin gerektiği, · aynca bu sefer ile 
Leh' ve Kazak· eşkiyasının def'inin mümkün olabileceği gibi müta
laaların yapıldığı belirtilmektedir. Bu mütalaalar üzerine vezir 
Cerrah Mehmed Paşa, Erdel'in tahribiriin makul, .fakat Budin'in 
serhad durumunda bulunduğunu, Estergon'un ise kilit olup düş
man zabtında olduğunu, Yanık'a Budin'den yardımın zor ol
ması dolayısıyla önceliği:ri Estergon'a verilmesi gerektiğini belirt
miştir. Topçular Katibi ayrıca, Kırım Ham'ndan bir habe.rcih.in 
gelip. Erdel vilayetinin vuruiması teklifini getirdiğini, böylece Va
rad'ın kuşatma altına alındıktan sonra Kırım kuvvetlerinin <ıAla
man» dağlarına kadar akın yaparak etrafı yağınalayacağı ve bu
iıı;ııi ne~ceşi Estergon'un fethinin daha kolay Qlacağı, hatta Prag 
ve Viyana•iun dahi ·«garetıı edileceği yolunda beyanda bulundu
ğuİm da yazar19

• Öyle anlaşılıyor ki, seferin Erdel'e yönelik olma-

17 Nu.hbetü't-teuarm, s. 1&5. 
18 Tarih., s. 210. 
19 Twrih., s. 171-172: .. · 
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sında Kınm Hanı'nın da rolü olmuşturıl>n-. Osmanlılar yeniden 
ele geçirmeyi hedefledikleri Estergon için böyle bir harekata yö
nelmiş görünmelctedir. Fakat bu strateji baştan hatalı olmuş ve 
seferin bütün sevk ve idaresi tamamıyla Satırcı Mehmed Paşa'nın 
insiyatifine bırakılmıştır. 

Seferin yönü tayin eQ.ildikten sonra Varad kalesinin bırakılıp 
Erdel'e girilmesi ı:ı.slında pek yeı1nde bir hareket olınayacaktı. Ni~ 
teltim Selanik! ve Mehmed b. Mehmed ile muhtemelen onlardan 
naklen KMib Çelebi, son derece ·isabetli bir görüşle, bu kalenin 
önemiİıiİı büyük olduğunu ve buranın hem Osmanlı ·sınınna ya
kın hem de Erdel ve Nemçe'nin kilidi durumunda bulunduğunu 
yazarl.a,ı-2°. Hatta Meluned b. Mehmed, Varad'ın Erdel ve Nemçe 
memieketleri arasında olduğundan Neınçeliler'in kalenin memle
ket bududıarının kilidi olduğu gerekçesiyle daha önce birkaç ·bin 
askerle 'büraYi ·· takviye ettikleiirti, ··daha ·sağlam hale ·getirdikleri
ni belirtir21

• Böylesine öneriılİ ve müstahkem bir yerin kuşatma 
altına alınması, hiç şüphesiz asıl hedefi Erdel'e girip yağma . ve 
tahrip. harekatı olan ordu için gerekli· savaş aletlerinin bulunmaYl§ı 
ve ·bilhassa sefer mevsiminin geçmesi sebebiyle pek .yerinde bir 
plan olmamıştır. Satırcı Paşa'nın en önemli hataları; aeçkerek'te 
iki aya yakın bir süre beklemek, dolayısıyla karşı tarafa hazırlan
ma fırsatı . vermek ve .. tedbirsiz davranmak, yeterli lojistik destek-

. ten mahrum· olmak, Osmanlı sınır .. boylarındaki karşı h~rekattan 
haberdar olmamak veya bunları önemsememek, bu durumda iken 
oldukça fazla vakit kaybedildiği halde Varad gibi oldu~ça büyük 
ve sağlam kalenin «birkaç top atışı)) ile alınabileceği yolundaki 
telkinlere kapılmak ve burayı kuşatma altına alınakla oyalan
nıaktır. 

Osmanlı kuvvetleri, kalenin kuşatmasından önce varoş kesi
mini ele gEiçirdi · ve buradaki sağlam ev ler <<meterisıı yani siper 
haline getirildi. Muhasara altına alınan kalenin kolayca fethedile
bileceği sanılırken iş uzamaya başladı. Peçuylu ve Hasanbeyzade 

••• : f 

19a. Nlteldm Gazi Glray'ın Sigismund Bathory·~. gönderdiği mektupta bu· 
nunla ilgili bazı karlnel~.r mevcuttur (M. Ivanics, «Aynı Makale:t, s. 190-193, 
198). 

20 Sela.n<Jild, s. 7~~; Nuhbetü't-te.'!Xl:rih, s. 195"; Fezleke, I , 108. · 
21 Nuh'betii.'t-tevarih, s. 195. 



272 FERiDUN M . EMECEN 

kuŞatmanın üç topla yapildı~nı ve bunların kifayet etmediğini 
yazarlarz2, sonraki tarihçiler de bu bilgileri tekrar ederler. Hatta. 
kuşatma için Belgrad'dan on top daha istendiği kayıtlıdır. Fakat 
asker arasında bulunan ve harb safhalarını, cephenin duıumunu 
iyi bildi~ anlaşılan Topçular Katibi ise orduda üç badaloşka, yedi 
şahi darbuzen olduğUnu, ayrıca Rumeli beylerbeyi kolunda yine 
muhtelif çapta on top bulunduğunu belirtir2'~ . O daha ziyade hava 
şartlarının son derece bozuk olduğu üzerinde duıur. Yağmur yü~ 
zünden her taraf l;ıataklık: hale gelmiş, siperleri su basml§, asker
ler soğuktan etkilenmişle.rdir . Hemen bütün Osmanlı kronik! eri, 
daha Varad'a yürünüriten yağmurun dinrneksizin sürdüğünü ve 
kuşatmayı olumsuz yönde etkilediğini yazarlar. Hatta ordunun 
gen dönüşü sırasında da bu yüzden büyük sıkıntılar çekilmiş, yol 
üzerindeki ırınaklann geçilmesi çok zor olmuş ve pek çok insan 
şuiara kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdır. Buna yiyecek sı
kıntısı da eklenince, ordudaki huzursuzluk had safhaya ulaş
ınlş~ır.' 

•: 

Bu arada kuşatmanın ilk günlerinde -Mehmed b. Mehmed ve 
Katib Çelebi'ye göre yedinci günü- imparatorluk ordularımn kar
şı saldırıya geçti~ ve Budin'i kuşattıkları haberi geldi. Gerçekten 
de Arşidük Mathias kumandasındaki 60-80.000 kişilik bir kuvvet 
28 Eylül'de Budin'i muhasara altına almıştı. Bu Satırcı Paşa ve . 
savaş· erkanı arasında büyük telaşa yol açar. Gazi Giray ile mü
şa.verede bulunan Satırcı Paşa, bir kısım beylerbeyileri ve Kınm 
kuvvetlerinin bir bölümünü Budin'in imdadına gönderir. Ancak 
Budin~den birbiri ardınca feryadcılar gelir ve durumun nazik bir 
safhaya ulaştığını, bir an önce imdada gelmeleri gerekt~ini be
lirtirler. Bu sırada da Varad muhasarası bütün hızıyla süTınekte
(llr, Atılan lağımlar ve birbiri ardınca yapılan hücumlar bir netice 
vermez, yağmurun daha da hızlanması, askerleri iüç durumd~ bı
rakır. Kuşatmanın uzun süreceği ve kalenin alınmasının mümkün 
o~a~ğı anlaşılınGa, sür'atle Budin üzerine yardım için gitme ka
ran alınır. 3 Rebiülahır (3 Ekim}'da kaldınlan kuşatma, bazı Os~ 

22 P~uylu, II, 213-216; Özellikle Basanbeyzade top konusunda önemle 
durur, başarısızlı~ı .buna. bag-lar : Tarih, 211-212. 

23 Ta.rih,, a. 178--179. 
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manli kaynaklanna göre 35-40 gün sürmüştür2•1• Bu arada kuşat
ma sürerken Gazi Giray'ın Erdel içlerine akın yapma isteği, Bu
din'in durumu da dikkate alınarak, Satırcı Paşa tarafından geri 
çevrilmişti~. 

Bütün Osmanlı kaynakları, ordunun Budin'e yardıma gitmek 
iÇin hareket ettiğinden; fakat yollarm sellerle kaplı, bataklık ol
ması, soğuklarm başlaması, yiyecek kıtlığı gibi sebeblerle askerin 
isyanı sonucu Belgrad'a geri döndüğünden bahs ederler. Bu ara
da Varad'daki muhasaranın kaldırılışından bir gün önce Budin'i 
kuşatan kuvvetler geri çekilmişlerdi. Onların da kuşatmayı kal
dırış sebebleri, iklim şartlannın kötüleşmesiydt.ıc. Budin kuşatma
sının kaldırıldığı haberi Osmanlı ordusuna, Tissa suyu kenannda, 
Solnok civarında bulunduğu sırada 20 Rebiülahır (20 Ekim) 'da 
ulaşm1ştı2;. Osmanlı ordusunun Varad'dan Budin üzerine gidişi 

sırasında çekilen-sıkıntıları özellikle- Peçuylu ve Hasanbeyzade çok 

24 Kuşatmaya yakından şahit olan Has-anbeyz~de, kronolojik tafsilata 
pek dikkat etmez. Topçular Katibl ise g-enelli-kle hatalı tarih verir. Peçuylu'da 
da seferin safhaları Ue ilgili tartlıler yer almaz. Yalnız Mehmed b. Mehmed bazı 
önemli safhal:arı doğru tarih vererek belirtir. ·Fakat çoğu defa ay ·adı yoktur. 
Daha sonraki müelliflerden Ka.tib Çelebi ve Naima, kronolojl:k tafsilata dikkat 
ederler. Ku§atmanın tam olarak kaç gün sürdüğü bu miielliflerln eserlerinde 
yuvarlak rakamlarla verilir. Fakat .Mehmed b. Mehmed'in eserine göre, or.du 
1 Rebiülevvel 1007/2 Ekim 1598'de meteris kurup k:aleyi toplarla dövmeye baş
lamış, 3 Rebiülahır/3 Kasım'da ise .toplar çekilerek muhasara kaldırılm!.§, 14 
Rebiillahır'da da Göle'ye varılmıştır (Nuhbe, s. 198). Buna gijre muhasara ger
çekte 33 gün sürmüş olmalıdır. Öte yandan muhasaranm 87 gün sürdüğünü 
y-a?.an Topçular Katibt, kuşatmayı 11 Safer'de ba~latır ve 20 RebiUlevvel'de 
sona erdirir (TariJı, s. 180, 181). Ayrıca İ. H. Dani§mend, Naima'ya dayanarak 
sef.erin sa~lam bir .kronolojisini verm~tir (lzahlı Osma;ıuı Taril!ti K1·onoW.jwi, 
III, 189'-191). Selani'ld ise, ordunun 111rdel'e girişinden itibaren üç· ay boyunca 
İstanbul'-a hiç biı· ha,berln ulaşınamış oldugunu yazar {s. 7S5). 

25 Kırım kuvvetlerinin bir kısmı zateu daha önce akma gönderilmişti. Pe
çuylu kuşatma sırasında Gazi Giray'ın kalan kuvvetleriyle akın talebinde bu
lunduğunu belirtir (ll, 216). 

26 Bud.in kuşatmaamın kaldırılması Osmanlı kaynaklarında Satırcı Pa§a'
nın Varad kuşatmasını kaldırııp Budllı.'e yürlimesi ve bundan önce bir kısım 
kuvvetlerin gönderilmesine bağlaı:ıır (Mesela bk. Mehmed b. Mehmed, Nukbe, 
s. 199}. Hasanbeyzll.de hava şartlarının Budin'i muhasara eden kuvvetleri de 
etkilediği ·belirtir (s. 214:). 

27 Mehrned b. Mehrned, Nuhbe, s. 199; Ha.s-anbeyzade, s. 213-214. 

Tarih Enstitüsü Dergisi F. 18 
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canlı bir şekilde tasvir ederler. Her iki yazar da ordunwı Budhı'e 
yardım için çok zor tabiat şartları altında Göle'ye kadar geldiğini, 
bu sırada yiyecek de bulunmaması üzerine yeniçerilerin isyan ede
rak Satırcı Paşa'ya ellerindeki sopalarla vurduklarını, otağını yağ
maladıklanru, serdarın bunların elinden güçlükle kurtulduğunu 
etraflıca anlatırlar. Hatt~ Lala Mehmed Paşa'nın hizmetinde olan 
Peçuylu, Satırcı Paşa'nın uzun süre ordugaha gelmediğini, uzak
ta dolaştığını, ardından yapılan görüşmeler sonucu dönüş kara
nnın alındığını belirtir28

• 

Osmanlı kroniklerinde seferdeki başarısızlık serdar Satırcı 
Mehmed Paşa'ya yüklenir. Peçuylu onun kendini beğenmiş, her 
şeyi bildiğini zanneden bir şahıs olduğunu bile belirtmekten çe
kinmez. öte yandan çağdaş kaynaklarda yer almayan bir bilgi 
de XVIII. yüzyıl vak'a.nüvislerinden Naima'da bulunur. Naima, 
Satırcı Paşa'ya Şeyhülislam Hoca Sadeddin Efendi tarafından ba
şarısızlık dolayısıyla çok sert ve suçlayıcı bir mektup yollandığın
dan söz eder. Burada üzerinde durulan nokta, Satırcı Paşa'nın 

Erde! memleketini yağma ve tahrible görevli olduğu halde, «kal'a
girlik)} sevdasına kapılınası ve Budin, Eğri, İstoln.i Belgrad tal'af
lannın muhafazasını boşlamasıdır~9• Dolayısıyla başarısızlığın kur
banı Satırcı Paşa olmuştur. Nitekim bunu az sonra hayatı ile öde
yecektiı"~0. Ancak onun katlinin başka bazı sebebleri daha var 
gözükmektedir. Zira bu sırada Uyvar seferine çıkmak üzere ser
dar tayin edilen yeni veziriazam İbrahim Paşa, Gazi Giray ile ya
kınlı~ bulunan· Satırcı'yı kendisine rakib olarak da görmekteydi. 
Onun katli ile Gazi Giray, hülcumet nezdindeki kuvvetli bir ta
raftannı kaybetmiş olacak ve böylece daha sıkı kontrol altında 
tutulma imk~nı doğacaktı31• 

28 Hasanbeyzade, s. 213; Peçuylu, II, 221. · 
29 N-ai.ma, I, 2{}'4-208. 
30 Katli için ·bk. Hasanbeyzade, s. 216; SelanUti, s. &15. 

81 Nitekim iHa&anbeyzade açık olarak İbrahim Paşa'nın Han. Ue Satırcı 
Paşa arasındaki yalanlıktan :rah.atsızlık duyduğu ve şüphe ettiğini belirtir. Ona 
göre, İbrahim Paııa Filibe'ye geldi~nde, ,Sonoor'da Ja§lamakta. olan Gazi Gi
ray'ın ·bir adamı yanma gelmiş ve Han'a Satırcı Pa§a ·tarafından Sil!stre'nin 
a,rpa.lık olarak verlldlğiıı.i bildirmiş, ·Satır<ıı Paşa k-alemi ile bu emri ibraz ederek 
İbrahim Pa~a'nın da bunu teyid etmesini istemişt-i. İbrahim Paşa istememesine 
l'ağ,men, şayet -bu teklif .. ka..b.ı.ıl e.cli.l~~~e •.. q,tizi. Giray•ı.ıı. :<:.I~rh:a,l KırllTJ.:~ dön.ece-
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Bu sefere dair Osmanlı arşiv kaynaklarına gelince, ne yazık 
ki bu devreye ait mühimme defterleri mevcut değildir. Yalnız se
fer sırasında Satırcı Paşa'nın yaptığı tayinlerle ilgili bir ruus def
teri vardır. Bu defterde, savaş ve sefer sırasında yararlılık göste
reniere verilen mükafatlar, terakkiler, tayinler yer almaktadır~2• 

Buradaki kayıtlardan bazılarında, terakki alan şahsın ne gibi hiz
met gördüğü de kısaca belirtilirı:ı. Bu tip küçük kayıtlar bize sava
şın cereyan tarzı, safhaları, bazı münferid kahramanlık olaylan 

ğinden :eDdi.§e ederek bunu tasdl:k etmek zorunda kalmış, durumu !stanbul'a 
telhis edip böyle davranmaktaki gayesinin Satırcı'nm Han'a ilticasına mani ol
maktan da kaynaklandığını bildirmi.§ti. Bu esnada ön.den gönderdıği Yeniçeri 
atası Be1grad'da Satırcı'yı idam etmişti (HasanbeyzA.de, s. 216-218). Bu olay 
Gazi Gl:re.y'ı çok sarstı, hatta Kınm'a dönme konusundaki karannı da çabuk
J.aştırdı (H. İnalcık, «Gazi Giray», 1A, IV, 785). Diğer taraftan Hoca Sadeddin 
Efendi'nin mektubundaki iba.relere göre, Gazi Gi.ray'ın •bir taraftan da seferde
ki ba§arısızlik dolayısıyla kendisini temize çıkaracak haberler gönderdlğ'i dik
ltatı çekmektedir. Nitekim Satır.cı'nm suçlandığı kuşatma k.ararmuı aluımasm
da .kendisinin bir dalıli olmadığı, bu k<>tmda tamamıyla ser-darın emrine· uydu
guni.ı belirtmiş ve « ... 'kaı'ag'i?'lik dan~-ığı Tatar Haıı i!.eğildir, anmııd ·ılgar üe 
tahrib-i diyd.r ve neı1ıib ü garet-i memdıilc-i küff(tr ve usd.rd ile zehd.ir ihz{J,r et
mek vazife-i Tatar'<lır, oı bd.bda ta1csiritni'<!1 mi otd.u, her vech.iıe em.re imtisalaen 
g011Jri i~miz 1fO'ktur, geı Md.miz geUUk, dur dedi'lıw durduk, ıu- dediniz uTd:ıklc, 
otut· de<liniz cnurdt~k, kış'la dedin~ ktşladık, bekle de~Uni:e be7c"ledik, 1ı[Jrwııw:da 
1s.sıkw ve 8oğttklar çektik, UJ1~ır <lamı.larınd.a. ya.tilık, emr-i serdam n~uw ol dedi~ 
ni.z olduk ... » şeklinde serzenişte bulunmuştu (bk. Naima, I, 204-208). Selanik'! 
de Gazi Glray'ın .Satırcı Paşa'yı hükCımet merkezine <dzhdr-ı garez» ettiği ge
rekçesiyle şlkayette bulundultunu yazar (s. 815.). Fakat bu ifAdeler, Gazi Gi
ra.y'm bir manevrası olmalıdır. Zir~ Hasan.beyzAde ve Peçuylu'nun a.nlıı.ttıklal'ı, 
her ikisi arasındaki -bağın. kuv·vetli olduğunu dil§ündürtınektedir. İbralüm Paşa, 
bir taktikle, Satırcı'nın Gazi Giray'ın yanına kaçınasmı önleyerek idamı ger
çekieştirmiştir. 

32 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (=BA), Kepeci (=KK), nr. 255. Bu def
ter.de Satırcı Paşa'nın sefer sırasındaki tevcihatı yer alır. Defterin başında, 
«Müteve<ff(J, Batırcı lliehemnıed P~a.'nın Vara.d Seteı'itıde olatıı rwu81~dun> iba
resi vardır. 

33 Bu kayıtlar defter{ie karışık şekilde tutulmuş, ancak tevclh tarUüeri 
verilmiŞtir. Bu t:Arl!hler muha.saranıil. yapıldığı günlere tekabül etmektedir. '!'e· 
rakki ve yükseltilmc tcklifleri genelilikle savaşı idare eden p~alar tarafından 
yapıl~ıııtır. Bunlar arasında Rumeli beylerbeyi Mehmed P~a (Lala), Van bey
lerbeyi 1\tfalunud Paşa, Budin beylerbeyi Süleyman Paşa (Dev), Tımışvar bey
lerbeyi· Sinan PaJja, vezir Mustafa Paşa, Diyarbekir beylerbeyi Murad Paşa 
(Kuyucu) vardır. Bu ar.ada Gazi Gir.ay'm tekliflerı (=Vergi) de mevcuttur. 
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hakkında, kroniklerde bulunmayan detay bilgiler verirler. Mesela 
bu kabil kayıtlar arasında siper kazma, köprü yapma, düşman to
punu berhava etme, sura bayrak dikme, esir getirme, surların al
tma barut yığına ve lağım açma gibi birtakun bilgi kırmtılan dik
kati çekmektedir~4 • Ayrıca timar meseleleri ile ilgili sefer sırasın
da Satırcı Paşa'ya gönderilen birkaç hükme ise tahvil ve ni§a.n def
terler!, tirnar ruznamçe defterlerinin bazılarında rastlanmakta
dır~5. Sefere katılmayan sipahilerle ilgili kayıtlan yine bu tip def
terlerde bulmak mümkündüra•ı. öte yandan Satırcı Mehmed Pa
şa'nın bu seferi sırasındaki masra-flan gösteren 16 Temmuz 1597-
10 Nisan 1599 devresini içine alan bir hazine ruznamçe defteri 
mevcuttur. Burada askere verilen mevacibler, Kınm hanına ve 
adamıanna verilen in'amlar, yiyecek masraflan yer almaktadır~;. 
Görüldüğü gibi arşiv kaynaklan hadisa.t çerçevesinde bu seferle 
alakalı bilgiler yönünden oldukça yetersiz kalmaktadır. 

34 Mesela. BA, KK, nr. 225'te Muı-ad Paşa'nın .bir arz.mda, Varad kalesin· 
den top abp ceng eden bir «mel'mı»u tüfek lle vuı·an birine terakki teklifi (s. 
15: 25 Rebiülevvel 1007), Köprü yapıp top çekenlere (s. 18), kuşatma. sıragın. 
daki umurrıı hücumda. yararlılık gösteren 25 kişinin bölüğe ilhakı (s. 1~). kum
ba.ra. ile mecruh olanlar (s. 27 ), gijnüUü olarak Varad yürüy~e katılan tü
fekçiler (s. 23 J, lağ'ımda. hizmet edenler (a. 25), V-arad kalesine saldın sırasın

da gedi:k ba,ııında. bayrak dikip hizmette bulunanlara yeni görevler ve terakkiler 
verilmesi (s. 124) 7..i:kredilebilir. 

35 MeselA bk. BA, KK, nr. 13·2'de Mehmed Paşa'ya htiki.lm (s. 857 ve 
a. 366; bu sonuncusu Zilkade 1006 tarihli olup Kınm hanı Gazi Giray'a. sefere 
iştil'a.k için giden ka;pıcıbaşı Ali Ağ;a'ya terakki ver.Rmesine dalröil' ). Timar ve 
Zecımet Tevc!h. Defteri, nr. 213'te ı.se Anadolu vi.la.yeti ttınar ve zeamet erbabı· 
nın, müteferrikalar Ue çavuşlarıiı ve çav\1,1 o~llarının, divan ve defter katib
lerinin tamamının sefere katllmalarına <lair emir yer alır (s. 3'11). Ayrıca Meh
med P~a·nın Belgrad'a dönüşünden sonra maiyyetinde yer alan yeniçeı·nerin 
mevacibleri ile ilgili bir kayda göre, onun yanında bulunan yeniçeri sayısı 8645 
idi. Eğri'de 2125, Budıin'de 2844, Tımışvar'da 1020 yeniçeri daha vardı (BA, 
KK, nr. 1879', s. 54). Ayrıca Varad seferi de dahil olmak üzere bütün savaş 
dönemi lle alakalı, insan gücü, mühimmat, kaynak temini, sefarlerin gert plan
ları, ~e meseleleri Osmanlı Arşiv kaynaklanna istinaden c. Finkel tarafından 
in~lenmiştir (The ..d.d.mmistratimı ot WC111'jare : The Ottoma.n Milita.ry Oam
paign.s m Hun.gary 1593-1606, Wien 1988). 

36 Mesela bk. BA, ~'imar vo Zeamet Teı;cm Defteri, nr. 213; BA,· KK, 
nr. 132. 

37 BA, KK, nr. 1876'da bulunan bu hazine ruznamçe defterinin · 154-168. 
sayfaları . a.raaı .sefer .. ve mu hasaranın yaq:>ıldığ'ı zamana . ait gelir .. :ve giderleri. 
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Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz : Bütün Osmanlı kaynak· 
larının tetkikinden öncelikle sefer planlarının İstanbul'da yapıldı
ğı anlaşılmaktadır. İstanbul'da hazırlanan plan, Eflak-Bo~dan'ın 
Habsburglar'la irtibatını kesrnek için Erdel'e saldırı ve bölgeyi 
tahrib etme, elde t utma idi. Bu arada çok önem verilen Ester
gon'un ele geçirilmesi de kuvvetle arzu ediliyordu. Fakat olayıann 
seyrinden anlaşıldı~ına göre, Kırun Ham'nın görüş ve istekleri 
doğrultusunda sadece yağma ve tahrib yapıp gözdağı vermek için 
OsmanlJ ordusunu böyle tek yönlü harekata bağlamak hatalı ol
muştur. Habsburg kuvvetlerinin karşı harekatı yeterince gözönü
ne alınmadığı gibi esaslı bir hedefin tayini de gerçekleşmemişti. 
Böyle bir durumda Satırcı Paşa kendisine verilen emirleri uygu
lamakta serbest kalmış ve yanlış bilgilendirme ile kendi insiyati
fini kullanıp Varad'ın muhasarasına karar vermişti. Fakat şunu 
da hemen belirtmek icab eder ki, Varad yolunun tercihi Erqe.r~ 
yapılacak akın harekatı için do~ru bir düşünüş tarzı olmalıdır. 
Gerçekten Varad Osmanlı hükumet merkezinin düşündüğü plan 
içm ideal bir yer durumundaydı. Fakat Satırcı Paşa, yapılan top
lantılarda yanlış yönlendirilmiş ve bilgilendirilmişti. Yaptığı en 
büyük hatalardan biri sür'atıe hareket etmeyi gerektiren böyle 
bir seferde ağır davranması, Kınm Ham Gazi Giray'ı beklerken 
vakit kaybetmesiydi. Ancak bu konuda insiyatif kullanıp Gazi Gi
ray'ı beklernemesi halinde, ileride doğacak mahzurları da düşün• 
müş olması ihtimal dahilindedir. Zira bu harekat başlangıçta yağ
ma ve tahrip seferi olarak ilan edildiği için böylesine bir işte tec
rübeli Kırım kuvvetlerini beklemek mecburiyetini de hissetm~ 
olabilir. 

gündelik olarak göstermektedir. Bu kayıtların sefer sırasında tutuldu~ açıktır. 
It'ak:a.t •bu defterin sonradan merltezde temize çeltilen niisha oldu~ anla~ılmak
taclır. Sefer ruznamçelerinde g5rillen tarih ·ba§llklan altmda zaman zaman 
hangi menzilde olunduğuna dai.r sık rastla.nan notlar burada. ihmal edilmi§tir. 
Yalnız gurre-i Rebiülahır 10{}7 (1 K.asım 1598) tarih başlığı altmda «der-me?ı
zil-i Varad» ibaresi bulunmaktadır k i bu giin, muhasal'anın kalclırılı§ından ik! 
gün önce.atne rastlama.ktadır. Ayrıca burada Gazi Giray'a verilen inarnlar ser
dar lle buluştuğunda venilmiş, onun yanında bulunan kardeşi Devlet Giray ile 
iki damadına ve Adilşa-h Mirza lle Dervi§ Mtrza ve yakın adamı Ahmed Bey'e 
yapılan tevc.ihat da yer almıştır (s. 154, 164). 
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öte yandan Satırcı Paşa, enformasyon eksikliği dolayısıyla 

Habsburglar'm karşı taarruzlannı da hesaba katmaınıştı ve gerek
li sefer tedarik! gönnemişti. Yanlış bilgilendirmenin de roli,i ile 
kalenin kolayca alınabileceğini zannetmişti. Belki de muayyen ve 
müsbet bir sonuca ulaşınayacağı açık olan bir «çapul)) seferi ye
rine, büyük bir kalenin fe thinin daha yerinde olacağı ve böylece 
hem geçmişteki başarısız seferini . telafi edeceği hem de büyük .bir 
§an ve şeref kazanacağı 7...ehabına kapılmıştı. Tabiat ve hava şart
larının zorluğu bu yaniışiara eklenince, bütün harcanan maddi 
ve manevi güç boşuna olmuş; sınır boyları, bu seferle meşguliyet 
yüzünden emniyetsiz kalmış, Estergon ve Yanık'ın ardından Ba
laton gölü bölgesinde Tata, Palota ve Vesprirn gibi önemli sınır ka
leleri elden çıkmış, bundan da önemlisi Budin büyük bir tehlilte 
altına girmiş; ayrıca Budin'in savunma şeridinin ana noktaları 
çökmüş ve burası tehdite açık hale gelmişti . 

Görüldüğü gibi Varad seferi örneğinde, Onbeş Yıl Savaşlan'na 
dair Osmanlı kronikleri ve arşiv kaynakları, ııaıa rıfişirlerini ve 
araştırıcılarını beklemektedir. 

E K LE R 

-I -

Hasanbeyzacte, Tarih, (haz. N. Aykut ), İstanbul 1980, Doktora 
tezi, Tarih Semineri Kütübhanesi, nr. 3277, s. 204-216 : 

«Azm-i Saturcı be-savb-ı Üngürüs 

Çün Saturcı Mehemmed Paşa'ya asakir-i islam serdarlığı mu
karrer oldu. Faknnı izhar ve mühimmat tedarükünde acztni iş'at 
eylemekle vezir-i a'zam olan İbrahim Paşa ;tarat-ı minden otaklar 
ve sayebanlar ve ba'zı cebehfme alıverdüğinden ma!ada on bin fi
lori harçlık dahi in'am etdirip ve cümle-i vüzeraya deve ve katar 
ve at saldırup ibtida kendüsi verüp, ba'dehu anlardan dahi alıve
rup teslim etdirdi. Tamam-ı ıevazımı tekmil olunup me'mür olan 
asakir dahi tefrik ü ta'yin ve ne gün çıkacaldarı tebyin olunduk
tan sonra ve beylerbeyilere ve. beylere. evamir~i .ekide ile .. ~ı.ioı.ha.t-f 
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şedide kılındıktan sonra bir rı1z-ı f:lııiz ki nevrı1zdan sonra idi, alay
lar tertib ü tezyin olunup serdar-ı merkum-ı ali makamı iclal ü ik
ram birle cümle-ivüzera-i izam ve şeyhtilislam ve sa'ir erkan-ı ba
ihtişam teşyi' edüp hıyarn-ı gerdün kıyamlarına alup gitdiler. On
beş gün mikdan eyyam Halkalupınar'ı nam makam-ı meymenet 
nizamda meks ü aram dahi ba 'zı Ievazımı itmamdan sonra müte
·vekkilen ale'l-ailah ctarü'l-cihact-ı Belgrad-ı sengin bünyad tarafı
na atf-ı zirnam eylediler ... 

Azm-i Saturcı be-teshir-i Varat 

Çün Saturcı Mehe:ımned Paşa'nın sene-i ülada ki sittın ve el
fin tarihidir, bir bellü başlu hizmeti nümayan ve feth ü zafere mü
te'allik umüru zuhur u iyan olmayup fasl-ı §itada dahi Yanık gibi 
ahsan-ı husfuı tagallüb-i a'dMan maslin düşmeyüp içinde olanlann 
kılleti ve beylerbayisinin gafleti ile kefere-i fecere ağ-aç top peyda ey
leyüp anınla kal'a-i mezbüre kapusun yıkup bir gecede aldılar. Se
ne-i saniyede ki seb'in ve elfin tarihidir, ala vefki'l-murftd asker ve 
hazine ve sa.'ir mühimmat ile imdad u incaddan ma'ada Han-ı Ta
tar'ı dahi mu'~venete gönderdiler ve ol senede Erdel vilayetinin 
tahn'bi ve voyvodası Zikmond'un ele girerse ta'zibi hace-i şah-ı ci
han olan müfti'l-enam mevlana Sa'düddin inşası ile gelen hatt-ı 
hümayün-ı sultan-ı zaman ile fennan olundu. Ol sal-i acibü'l-me'§J
de bu ralnmü'l-huruf olan abd-i bi-mecal asker-i zafer iştirnal ile 
Varat seferine bile irsal olunmuş idi. Darü'l-cihad-ı Belgrad'a vu
sill ve ol kal'anın sahra-yı vesi'asına nüzı11 olunduktan sonra Tuna 
üzerinde Pançova nam mahallin muhazisinde köprü kurulup asa
kir-i derya-misal ile ol ma'berden ubfu olunup zikr olan Pançova'
da konulup ol menzilde iken vizaretle Rumeli emirü'l-ümerası olan 
Veli Paşa dar-ı ahırete rıhlet eylemeğ-in eyalet-i mezbure Anadolu 
eyaletine mutasarrıf vezir Lala Mehemmed Paşa'ya ve anın yeri 
Eğri beylerbeyisi vezir Sofu Sinan Paşa'ya ve Eğri eyaleti, Solnok 
beyi Bektaıı Bey'e tevcih olundu. Andan bir menzil gidilüp Sürdek 
nam mahalle ve andan kalkulup Koca Mehemmed Paşa evkafmdan 
olan Beçkerek n.am kasaba feza.sında konuldu va Han-ı Tatar Gazi 
Giray'a intizar namı ile elli beş gün mikdan ol menzilde karar olun
du. Mı1maileyh GaziGirayHan asker-i garet-giran ile ol mekanda 
gelüp serdar-ı alişana mülaki olup ikraın-ı b1-payan ile ol menzil
de ziyafet olundular . Ertesi gün meclis-i müşav:ereye da'vet olunup 
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cümle beylerbeyller ve beyler ve kapıkulundan altı bölüğün ve ye
niçeri çe rtlerinin ihtiyar ve umur-dideleri ihzar olun up Han-ı kam
rfm ile serdar-ı refi'ü'l-mekan huzurlarında cem' oldular ve ser
had ehl-i vukufları dahi J::ıazır ve nazır oldular ve Erdel vildyeti ga
retine ve esbab-ı emvdUeri hasaretine ne makule yoldan vq,rmak 
gerek ve semtten girilmek gerektir deyü müş8.vere olundu. Serhad 
ehl-i vukufları dediler ki: Erdel vilayetine girilmeğe ilç tank var
dır, biri Yanova ve Lipova kal'aları yolu ve biriŞebeş ve Lugoş yolu 
ve biri dahi Varat yoludur, Gazi Giray Han dedi ki : Bize bir yol 
gerekdir ki asker-i islam top arabalan ile ve cimal u bigal ve eskal u 
ahmdl ile vüs'at üzre gidilmek mümkin ola. Farzd düşman müstev
li olıırsa muhtlrebe kabil ola dedikde ehl-i vukuflar dediler ki : Şe
beş ve Lugoş ve Lipova yolları sa'b u tengdir bi-tevakkuf u dt:reng 
geçilmez, amma Varat yolu arız u vasi' ve mecmu'-ı askeri cami' 
olup murad üzre harekete kabildir. Saf&i bal ile ve eskal u ahmtll 
ile gidililr. 01 mukabelede han dedi ki: Varat kal'ası içinde kejere 
askeri ziydde olup gidilürken veyahud gelinilrken içinde olan me
la'in çıkup pzş u pesden herkese ula§ıp tazyik ü ta' clze kadir mi
dir? Eğer ol ihtimfil varsa kal'a mukaddem jeth olunup ga'ileyi 
bertaraf etdikden sonra mı içeriiye girilmele evladır? ve kal'ayı mu
hdsara etdiğimiz suretde eğlenmek lazım gelmez ola dedikde, dedi
ler ki: Varat kal'asma iki-üç top-ı kal'a-le'ab urulmağla alınması 

· müyesserdtı-. Evla olan mukaddem kal'ayı almak ve andan sonra 
Tatarı içerüye garete salmak ve der-akab külliyat ile Erdel'e gidil
mektir dediler. Müşavere bu güftar üzre karar edicek Varat yolun
dan revane olmağı tahkik ve cümle valiyfm-ı vilayet bu babda ke
lamların tevfik eylediler ve Tımışvar ağalarından Yoğun Ağa'yı 
kulağuz ve rah-S.mı1z ta'yin eylediler. Cem'iyyet perişan olup her
kes menziline revfm oldukdan sonra ertesi gün ol menzilden hareket 
olunup nehr-i MurO§ kenarında vaki' Çanat kal'ası yanında konul
du. Zil'>:r olan Çanat keferesi bu denlü asker-i bi-geıi.n illatasını gör
dülderi gibi kaçınağa can atup ol gece kal'adan çıkup eşear-ı ci
baJ arasına vuhüş-ı beyaban gibi perişan olup kal<ayı ha.li kodu
lar. Asker-i islam hususa Tatar ta'ifesi sayd-ı vuhüş eder gibi eş
car-ı cibal içinde ve muhtefi oldukları gar-ı teng ü tarda birer iki
şer cüyfış-ı kefere-i cevşen-pfışu avlayup esir ve beste-i zencir ey
leyüp huzur-ı serdar-ı namdar-ı ba-vakara keş3.n keşan getirüp 
ihzar eylediler. Ol gün. Satuı·cı Paşa ele giren .kefereden .yüz eUi ne-: 
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fer esfri otağ önünde tu'me-i şir-i şimşir ve sagir ü inası esir ü gi
riftar eyleyüp Çanat sancağına Belgrad nazın Şakşaki İbrahim 
Bey'i emir nasb eyledi. Merkum İbrahim Bey kal'a-i inezbureye 
girüp zabt etdüğünde merhum Nişani Abdi Çelebi bu nazmı deyüp 
ordu-yı hümayün erbabına işa'et eyledi. Nazm : Şirndi zamane man
sıbı ekser şak2dedir 1 inanmaz isen işte biri Şakşakidedir. Andan 
sonra kat'-ı menazil ve tayy-ı merabilile Yanova kal'ası kurbün
den geçilüp bala-yı kubda vaki' Vlagoş namı ile meşhur-ı enam 
olan palankanın dameninde nüzül olundu. Andan öte sekizinci 
menzilde Varat kal'ası fezasma vusul ve nılf u ekn~fma duhul mü
yesser oldu. Kal'a-i merkumenin urüş u füruşu ile taşra varoşu 
bir mertebede vasi'dir ki murad olunursa yirmi bine kar1b a.demi 
cami' olur. Varoşundan hfı.riç ve bağları olan püşteye dariç olan 
büyut-ı ma'dıldesi İstanbul'da tahminen Davud Paşa menzlli den
lü uzanup latif bağları ve eşear-ı müsmire ile memlu bağçeleri 
mal:imiyye-1 Edirne bağ u bağçeleri gibi fezayı tutmuşdur ve akar 
suları firavan idi. Hatta bağları içinde deveran eden asiyab-ı fe
lek-nişan yanında ılleası dahi nümayan olup zikr olan ab-ı germe 
asker-i bi-geran-ı ehl-i iman girerlerdi. Pirarnen-i varoşunda maşi 
olan devabb u mevaşi ol denlü kesir idi ki agnam u abkar Iuhu
muna asker-i islam sir olmuşlardı. Ordu içinde mevcud üç aded 
top-ı ra'd-aşubu etraf-ı kal'aya kurup döğmeğe mübaşeret eyledik
lerinde meteris ittihazına ihtiyac olmayup varoş evlerinden kar
gir binalu meskenlere beylerbeyHer ve beyler askerleriyle girüp 
oturup meteris edindiler. Lfı.kin kal'a-i merkume kulağuzların 
i'lamları gibi olmayup ziyade metin ü rasfn kal'a-i ahenin olup 
hatta bir tarihde bir kıral kırk beş gün döğüp alamayup andan 
sonra dahi ziyade ta'mir ü ihkam ve metin olmasında ihtirnam et
mişler iken bu def'a bunlar yanlannda bulunan üç top ile döğ
mek ile gedik açmak asfr ve yürüyüş etmek gayr-ı yesir olmağla 
Eğri beylerbeyisi iken Veli Paşa veffı.tı silsilesinde Anadolu eyaleti 
verilen vezir Sofu Sinan Paşa'ya emr-i şerif göndereliler ki : en son 
ordu-yı hümayuna geleceksin, bari padişah-ı alem-penah Eğri'de 
hin-i fetihde alıkoduğu toplardan on pare top-ı kal'a -lcUbu araba
larına vaz' edüp kijayet mikdan barut ve yuvaZakları ve sa'ir ede
vat U levazımı ile O?'dU-yı hümayuna bi'z-zat getürüp acele üzre 
erişdiresin deyü sifari§ ettiler. Niçe zaman geçüp cevabı gelmeyüp 
müterah1 olmağla her çend ki serdar Saturcı Paşa, Sofu Sinan 
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Paşa'nın kapu ketbudalığın eyleyen Bayırdilküsü-oğlu Ahmed Bey' e 
toplar niçe oldu deyü su'al ve istihbar-ı ahv!l ederdi. işte kundak
larına bindirmişler, işte çekecek ctimüsların etrtij-ı Eğri'de olan 
karyelerden cem' edüp htizır eylemişler deyü her gün bir dürlü 
dürug-ı bi-fürılg nakl edüp ve gah müzevver mektublar peyda 
edüp ve gah toplar yolda imiş, geliyormuş deyü müjdeciler göste
rip serdar-ı ba-vakan ve muhasara-i kal'a eden asker-i nusret
asan aldayup ordu-yı hümayünda ise ikide birde barut ve yu
valak tükendikçe gah Göle kal'asından ve gah Yanova kal'aların
dan ve gah kai.ib yerde vaki' palankalardan birer mikdar getü
rüp anınla niçe gün oyalanup gün geçürdüler ve en son kal'a-i 
Varat f ethinden sonra cümle askerle Erdel içine kendimiz gideriz 
deyü i'tikadla gerek akıncı ve gerek Tatar-ı saba-reftara Erdel içi
ne ılgara icazet vermeyüp yok yere bunca bi-nihaye askeri habs 
ve ılgar t aleb edenleri tebs eylecliler, anlar dahi n~çar kal'a fet
hine intizB.rda oldular. Hikmet Hucta'nındır, bir aydan ziyade ba
ran dahi muttasıl yağup vadiler seyl-i bi-payandan dolup asla 
aman vermeyüp kal'a havalisi yumuşak toprak ve ekser yerler zi
yade batak olmağla asker-i islam ale't-tevali mutazaccır olmak
dan hali olmayup, hatta yeniçeri meterisleri dahi su ile mali ol
mağla ekser yeniçeri çılmp çadırıarına gelüp serdar ve 7-Abitlerin 
ızdırapları izdiyadda ve gamın u elemleri iştidadda iken kaza-i 
asmani ve bela-i nagehani gibi bu esnada Budun tarafından fer
yadcılar gelüp seksen binden mütecaviz ltefere-i fecere hayli alat-ı 
kArzar ve edevat-ı gir ü dAr ile ve kal'a-küb ve ra'd-aşüb toplar 
ile Eski Budun'a gelüp konup serapa tahrib ve ellerine giren müs
limanı katı ü ta'zibden ma'acta ltal'a-i Budun'u dahi muhasara 
edüp her gün binden ziyade top urup eğer imdada erişilnıezse Bu
dun elden gitmek nıukarrerdir deyü arZlar ve mahzarlar getürüp 
feryad eylediklerinden gayri Mihal-i dal dahi Varat üzerinde kal'a 
ile asker bağlanduğunu işitmekle ol dahi Tuna sahilinde Niğbolu 
üzerlerine yürüyüp muhatazada olan Hadım Hafız Paşa'yı mün
hezimen kaçurup ol etrafı tahrib ve ele giren muslimini ta'zib et
dikleri haberi dahi şuyU.' ve Budun kaleminde Papa ve Tata ve 
Pespirim kal'alan alındığı dahi vuku' bulmağla gerek serdar-ı ba
vakann gerek Han-ı Tatar ve sa'ir asker-i nusret-~sann akıllan 
başlarından gidüp Budun'u imdada asker irsal etdikleri takdirce 
dahi mesafe-i ... ba'ide oldu~undan ma'adA ara yerde Tissa ve Tuna 
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gibi derya-misal sular olup üstıeıinde cüsur olmadan asker-i ce
sur mürür u ubur etmek gayr-ı meysur idüğü müte'ayyin, serdAr-ı 
ba.-vakar cümle asakir-i bi-şümar ile gitdiği takdirce vefret-i ba
randan her canib nehirler olup her birinin üzerine köprüler yetiş
ctirmek gayr-ı mümkin idüğü mütebeyyin olduğuna bina'en Han-ı 
Tatar-ı saba.-reftar olan Gazi Giray Han ile ve mevcud olan mir-i 
miranan ve ümera-i kardan ile müşavere etdiklerinde, çaresi şim
dililc bir milcda7' Tataran irsalidir deyü cümle a'yan yek-zeban ol
duklanna bma'en H;~.n-ı. alişan ibtidA birkaç mirza ile sekiz bin 
Tatar ve der-al{ab on beş bin mikdarı dahi ılgar etdirüp Peşte 
yakasında nümayan ve işte serdar dahi Han-ı zafer-unvan ile ge
liyo?· deyü sit ü sada etmelerini ferman eylediler ve tekrar bunun. 
ardınca otuz bin Tatar dahi ılgarına derman olmak sadedinde ol
dular. Bu hal ile asker-i ehl-i imanın olanca evkatı güzeran edüp 
Eğri'den toplar gelrneğe nigeran üzereler iken Sofu Sinan dedik
leri ma'tuh-ı cihan çıkagelüp, top çekecek camus bulunmamağla 
topları getüı·melcden me'yus olup geldim deyü cevab veıı:neğin. 

cümle askere müte'akıb nüzul-ı ınasa'ib vıiki' olup ıihir kalkup 
. Budun'u tahıts içün Peşte yakasına gitmek namı ile yola revane 

ve bunu hareketlerine bahıine edüp Solnok tarafına müteveccih 
oldular. Yollarda olan hendekler kesret-i nüzul-ı barandan derya
yı ummfm gibi olup Tımışvar beylerbeyisi İsma'il Paşa'ya dahi Va
rat'a gidllürken avdetde ubur içün Uizımdır deyü bina vü ta'mirleri 
ferman olunan cüsur dahi bina olunmamı.ş bulunmağla asker-i 
zafer-asar manend-i Tatar yol üzerinde olan sulan sallar ile geçüp 
ve da varların yeldirıneğle ekser nasm bi-kıyas ·da varlan helak 
ve niçe asker şiddet-i berdden derd hasıl edüp def'i kabil olmayup 
ageşte-i hün u hak oldular. Askerde zahire dahi kalmayup tüke
nip, piyade kavmin çoğu ısıanmaktan ve bir dane nan içün ca.n 
verseler bulunmayup herkesin peksimeti dahi tükenip, ahir Ta
tar elinde buğday bulup iştira edüp anı kavurup nan yerine kut-ı 
cinan eyleyüp üzerine ma'-i barid teşerıüb eylemekle maraz-ı za
hire uğrayup üçer dörder gün içinde kınlup bu lW.l ile ve bu ınih
net ü infi'al ile Solnok kal'ası pirıimenine vusul bulup anda bir 
gün oturak etdikde asker-i mihnet-rehber görürler ki nehr-i Tis
sa'da miri zahire gemilerinden eser yok, hemen yeniçeri çerileri 
gulüvv edüp serdar-ı ba,-vakann ota.ğını başına yıkıp her biri bi
rer pare ha tab ile serdar olan Ebu Leheb üzerine yürüp birisi ınuh-
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kem darb edüp başını yarup ve kolunu bereleyüp ve matbah ve 
kilannı yağmalayup eğer zabitler erişmeseler kendüsünü parel~ 
rnek mukarrerdi. Hemen yine ol menzilden göçülüp Peşte'ye azı
rnetden ferağ olunup Segedin semtine doğru çekildiler. Hele 'Se
gedin'de Tissa suyu sahilinde vafir zaha'irle memlft sefa'ini h:lzır 
bulup tevzi' eylemekle vücudları tazyi' olunmakdan halas ve ol 
menzili cay-ı menas buldular. Bu mahalde Budun'dan dahi haber 
gelüp, ruz-ı kasım erişüp kefereye dahi kesret-i baran göz acdır
mamağla Budun kal'asını döğmekten fariğ olup toplarını batak
dan güc ile çıkarıp memleketleri tarafına revane olmuşlar. Amma 
varoş-i ·Budun serapa paymal ve anda bulunan müslimin tu'me-i 
şemşir-i ehl-i dalal olduğundan ma'ada nlçe bin hane ve dekakin ve 
ribatlar ve niçe cevami' ü mesacid ve meka,tib ihrak bi'n-nar olup 
imaretden eser kalmayup ol bi-nazir ebniye ve kıbab tude-i hakister 
ü türab olduğunu bildirdiler ve balada tahrir ol unduğu üzre Budun 
muhasarasından mukaddemce Pespirim ve Palota ve Papa ve Tata 
kal'alarını kefere alup zabt eylemi§ler. Bu ızdırab ile serdar-ı mih
net~iktisab asakir-i gayret-intisab ile Varadin cisrinden ubur edüp 
darü'l-cihad-ı Belgrad'a vardılar ... 

-II-

Topçular Katibi Abdülkadir Efendi, Ta?ih, (haz. z. Yılmazer), 
Basılmamış doktora tezi, İ. ü. Edebiyat Fak. Genel Kitaplık, nr. 
TE 80, s. 170-182. 

«Der sefer-i Erdel Kıralı ve Kal'a-i Varad, der-zaman-ı vezir 
Satırcı Mehemmed Paşa; fi sene 1006. 

Ve bin altı tarihinin şehr-i şevvalinden, bin yedi muharre
mü'l-haramma vannca vaki' olan seferlerün birisi Varad sefeıidir 
ld zikr olunur. Vezir serdar Satırcı Mehemmed Paşa, Belgrad'da ruz 
u şeb kerhaneler işledüp sefer mühimmatlarına mukayyed oı
dukda ... 

.. . ve Asitane'ye Han hazretlerinin Ahmed Ağa'sı gel üp ve
zir-i a'zam Hadım Hasan Paşa'nın sarayında müşft.vere olup ve 
dahi şeyhülisl:lm hazretleri ve vüzera-i izamlar ve defterdarlar ve 
ulema-i kirarnlar ve yeniçeri .. ağası ve rik:lb-ı hümfı.yün ağaları ve 
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yeniçeri ocağı ve bölük a~aları ve kapu halkı ol meclisde hazır 
olup müşavereye ba'is budur ki: Erdel kıralı üzerine sefer Uizım
dır ki, her gah Tımışvar kal/ası üzerıne ve Lipova kal'ası, Yanova 
ve Arad ve Çanad kal'aları ve Lugoş kal'aların zabt ed·er ve Eflak 
ve Bağdan keferesine yardım eder ve Mihal-i kafir ile amellert bir
dir ve Leh ve Kazak eşkiyaları a:nlardadır, madam ki bir başdan 
Erdel vilayetleri garet olmaya, ketere tayifesi zebun olmazlar de
diler ve Tımışvar ağalan ve Göle ağalan hazır olup : Bu sene-i 
mübarekede sefer Erdel üzere gerekdür deyü üşündü olup ve Tatar 
Han muradı Erdel keferesi garet olmayınca mümkin değildir ve 
Nemç(4 kıralı, Erdel, Macar olmayınca bir iş ellerinden gelmez de
yüp süküt etdiler. Vüzeradan Cerrah Mehemmed Paşa buyurdular 
kim: sözünüz ma'kuı lakin Budun kal'ası serhad oldu, Ostorgon 
'{ciliddir, keterenin zabtında ve hem Yanıle kal'ası hilaf-ı Ostorgon 
ve Komara:n küffarda, imdtıd lazım gelse Budun kal'asından Ya
nık ... kal'asina imdtıd olmağla, büyük asker, .ord.u olmayınca yal
nuz Budun askerleri vefa etmez, mukaddem Ostorgon riıilStahkr:;m 
kal'adır, btr ba§ büyük asker lazımdır deyü buyurdular ve Tatar 
Han hazretlerinden gelen Ahmed Ağa: inşaallah bu sene Tatar 
askeri ile sa'adetıü padişahımıza bir hizmet murtıdımızdır, cem1! 
Çerdkise ve Tatar askeri yüz bin olur, mukaddem Erdel oğlu'nun 
viUiyetlerin garet edelim~ dahi Varad kal'asın muhasara olunduk
da Tatar askeri Alaman dağlarına varınca garet etsünler, asker-i 
islam kal'aya diklcat etSÜnler, inşaallah kışlaruz, bardehu Ostor
gon kal'asına dikkat ü ihttmftm olunsun feth olunur ve bir deta 
Park ve Beç lcal/asma varınca garet edelim, terman sa'adetlü pll
dişahındır deyüp sükU.t etdiler ve zikr olunan müşS.vereyi telhis 
edüp arz etdiler ve han hazretlerinin narnelerin arz etdiler ve se
fer-i hümayün ahvalini vezir-i ekrem serdar canibine havale etdi
ler ve Tatar Han hazretlerine sefer ferman etdiler ve hazineden 
kanunların ihsan edüp ve hil'atler ve zi-kıymet hançer ihsan et
diler ve Ahmed A~a'ya dahi hil'atler ihsan olunup dahi in'am-ı 
azım etdiler ve orduları kanun üzre taşrada, Davutpaşa sahra.sın
da kurulup ba'dehu teveccüh edüp ve yeni bölük ağalan ma'an 
sefer-i hümayüna teveccüh etdiler ... 

... ve Asitane'den Laçin Ağa ile Tatar Han Gazi Giray'ın ağa
ları gelüp Belgrad'da serhad ağaları ile tekrar müşavere olup dahi 
Anadolu beylerbeyisi vezir Mehemmed Paşa kışlakdan gelüp ol 
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mü.§averede ııazi.r idi. Asitane-i sa'O.detden irsal olunduğu emr-i 
şerif üzere bu sene-i mübarekede Erdeı kıraıı uzere sefer lazımdır 
deyü ma 'kul görülüp ve dahi Bu d un canibierine ziyade m uhafa
zacılar gönderme~! re'y-i savab görülüp ve Budun muhafazasında 
olan Mihaliçll Ahmed Paşa, Budun'da serasker olup ve Karaman 
beylerbeyisi Nuh Paşa cemi' sancakları ve askeri ile muhafazada 
kaLsunlar ve Mar'aş beylerbeyisi ve askeri Budun muhMazasında 
ta'yin olunmuşdur ve .Bosna beylerbeyisi olan Hasan Paşa cemi' 
Bosna askeri ile ve Hersek sancağı me'mur oldu ve kapukulları nev
betci ta'yin olunduğu üzre, mevacibleri ve zahlreleri ta'yin olduğu 
üzre verilüp ve cemi' serhadde olan beylerbeyilere te'kid olunup bin 
altı senesinde mubafazada olup Budun altında dernek olmak fer
man olunm~ın ve Budun eyaletine müte'allik sancakbeyleri eğer 
Sirem sancağıdur ve eğer Semendire sancağıdır, zu'eması ile Bu
dun serhadlerine me'mürlardır deyü · Ahmed Paşa'ya· emr-i şerlf 
gönderclil~r ve Sigetvar'da olan Nasuh Pa.şa 'ya fermfuı.ı şerif sa
dır oldukda cemi' · ol canibde olan sancaklar ile Budun kal'asına 
arabalar ile zahire götürmek ferman olunmuştur. 

Ve Rumeli beylerbeyisi olan Veli Paşa Belgrad'a dahil oldukla
rında alaylar ile cemi' sancakları ile vezir serdar-ı ekrem hazretleri
ne otakda millakat olduğunda hak-ı payıarına yüz sürdüler. Ba'de
hU. cümle beylere hil'atler ihsan olunup koliarına kondular ve 
Asitane'den Firenk Mehemmed Ağa cebehaneler ile Belgrad'a da
hil oldukda vezir serdann hak-i payıanna yüz sürüp hil'at ihsan 
olundu ve cebecibaşılık hizmetinde olup cebehanede kond1,1.Iar ve 
Handan Ağa'ya gureba.-yı yesa.r ağalığı sadaka olunmuşdur v~ Fi
libe'den develer ve araba bargirları orduya dahil oldu ve sene-i 
mezbürda ·orduda öküz kıranlan vaki' olup ve ·sene-i mezburda 
orduda ziyade ucuzluk olup arabalar ile peksirnet ve zahire gani
met idi. Bir vakıyye peksimet-i beyaz beş akçeye füruht olunur
du ve Rumeli beylerbeyisi olan Veli Paşa'nın mizacı za'if olup hum~ 
mA-yı muhrikaya mübtela olup hasta oldukda va'desi ternAm olup 
maraz-ı mevt arız oldukda Belgrad'da vefM edüp Bayram Bey 
cB.mi'inde defn olundu. ZiJhicce'de Rumeli ey§Jeti Anadolu beylerbe
yisi olan vezir Mehemmed Paşa'ya ihsan olunmağın ve Anadolu 
beylerbeyiliği Eğri beylerbeyisi olan Sofu Sinan Pa§a.'ya ihsan et
diler ve Eğri beylerbeyliği Bektaş Paşa'ya ihsan olundu ve Anş.-: . . . .. .. .. -· · · ···· · ·. 
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dolu beylerbeyisi olan Sofu Sinan Paşa'ya emr-i şerif gönderdiler : 
inşaallah Erdel seferine me'm'fi,r oldunuz, altı kıt(a badaloşka lcun~ 
dakları ile ve mühimmatları ile Göle altında dahil eyleyesiz deyü 
ferm~n olunınuşdur . 

. . . ve malı-ı muharremü'l-haranun gurresinde Tatar mn Gazi 
Giray seksen bin Tatar askeri ile ve on bin mikdarı Çerkes tayi
fesi, sadaklu ve tirkeşlü cemi' emirzeler ve Han kulları tüfeng-en
d~ özi suyun ve Akkerman ve Tulça ve K.ili'den ve Babadağı ile 
Niğbolu,dan Bana dağlanndan Semendire kal'asına dahil oldukda 
ordu-yı hümayünda olan Rumeli beylerbeyisi ve sancaklarİ ve as
kerleri ile alaylar ile Tatar Han hazretlerine istikbfı.le çİkup ve Er
zurum beylerbeyisi Mustafa Paşa ve Sivas beylerbeyisi Mahmud 
Paşa alayları ile ve sayir sancakbeyleri alayda ve dahi altı bölük 
hal..).tı alayları müzeyyen ve yeniçeri alayları ve cebeciler ve top
çu~at vezir serdfı.r hazretlerinin kethudası İbrahim ketbuda ve· 
ağalan ve tevabi'leri, silahları ile erbab-ı divan halkı ve defterdar 
ve re'is efendi ve sayir efendiler ve mütefen'ika ağalanndan ve 
çaY1l§latdan ve Divan-ı hümayün kAtibieri ve sayir askerler alay
lar ile fevc fevc köprü başından piyade askeri saf bağlayup ordu
ya değin ve atlu askeri Semendire'den orduya dahil olunca ve 
otağ-ı hümayün dayiresinde bir mu'azzam otak ve ba.rgllh ve so
kak havlUeri ile döşenüp Tatar Han hazretlerine ve Ahmed Ağa'ya 
ve tevabi'le'rine başka çadırlar tedarük oldukda ve ziyafetler olup 
ve defterdara ve cemi' ağalara ve ba'zı emirzeleri ve ağaların tev
zi' .edüp müsaferete ve Tatarlardan ba'zılannı ri'ayete vacib olan
lan otaklarda alıkoyup ve Tatar ordusunu ilerüde kondurdular ve 
zikr olunan alaylar Hfm hazretlerine istikbal eyleyüp önlerine dü
şüp Rumeli beylerbeyisi Me'hemmed Paşa bir canibinden ve ket
buda bey · dahi bir canibinde Han hazretlerine yanaşup ordu~yı 
hümaY"U:na gelüp dahil oldttkda ba'deb.u otak ve bargaha karib 
oldukda vezir serdar Mehemmed Paşa istikbal eyleyüp Han haz
retlerine mukaddem yarar at, müzeyyen eğerlü murassa' rahtlu 
pişke~ gönderdüğü mukarrer idi. Mezbftr atdan inüp serdar haz
retleri ile görüşüp otağ-ı gerdün vakarama'an girtlp Han hazret
leri izzetle ziyMetler olup ve cemi' tevabi'M çadırıara ta 'yin olun
duğu üzere mirzalar ve Han hazretlerinin ulemalarından her kim
ler var ise başka çadırlarda ziyafetler olundu ve ba'de't-ta'am Han 
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hazretleri kurulan otaklanna gelüp teneffüs edüp cedid hil'atler 
ve başka iç esba.bları boğçalarda teslim olundukda ve harçlık akça 
kise ile ve ağalarına ve roirzalara yüz top kadife hil'atler ve dört 
yüz zira.' çuka ve akınişe ve dülbendler ihs~n olundukda Hftn haz
retleri tevzi' etdiler muradlan üzere ve üç gün Tatar H~n hazret
lerine ziy~fet olup her gece mumlar donanmalan ve top şerilikleri 
olup ve ba'dehu Hftn hazretleri vezlr serda.ra veda.' edüp ordulan
na teveccüh etdiler ve mah-ı muharremin yedinci günü Panço
va'dan azimet edüp alaylar ile Beçkerek men~illerine dahil ol
dular. Ba'dehu nehr-i Tımış'ı ubur edüp mah-ı mezburun on dör
ctüncü günü Çanad kal'asmda konulup mezbur Çanad kal'asmda 
kefere· tüfeng-endaz ve kal'adan toplar atılıp alaylar ile kal'anın 
üzerine hücumlar oldukd.a kefere-i haksar kal'ad.an toplar atılup 
ve Tımışvar beylerbeyisi olan Dev Süleyman Paşa, alaylar ile or
duya d~il oldukda .serdar vezire mülaki oldular. Hil'atlar ihsan 
olunmağın ba'dehu çanad salırasında bargahlar ve çadırlar kUr
dular. Ol gice meterislere mübaşeret olundukda iki kolonborno ve 
sekiz §ahiler kurulup yeniçeri meteıi.s kazup girüp nısfü'l-leylde 
kefere-i fecere havfinden kal'ayı bırağup fir~r ederler. Kulaksız 
Bey'e sabaha karib Çanad kal'asından bir kefere gelür : Müjde 
küffô,r firar etdiler deyüp nehr-i Muroş kenarlarında ve sazlıklar
da firar eden keterelerden sürüp kemendler ile sabah olunca cem' 
edüp yüz altmış tüfeng-endaz dilleri serdar hazretlerine getürüp 
Gazan mübarek deyü tüfengierin zabt etmeğin ve tutsakları har
ca sürdüler ve Çanad kal'asın toplan ile zabt etmeğin ve Şakşaki 
Bey'i Çanad kal'asında sancakbeyi etdükde, dahi Beçkerek'i Ku
laksız Bey'e ihsan edüp ve kal'aya nefera.t ve dizdarlar ta'yin et
diler· ve kal'anın cemi' levazımlarm tedarük edüp ba'dehu nehr-i 
Muroş'dan ubur etdiler. Arad kal'asına doğrulup dahi Arad kal'a
sm zabt etdiler. Ba'dehu Lugoş kal'ası zabt olundukda be'dehu 
Yanova kal'asın feth etdükleri mukarrer. Ba'dehu Göle kal'ası 

sahrasmda asker-i islam ve ordu-yı hüm~yün konup Göle kal'asın- . 
dan ve Tırnı§var kal'asmdan iki kıt'a on dörder vakıyya atar bada
loşkayı kundakları ve tekerlekleri ile topçular bölükba§ıları ta'yin 
olunup neferatları ile ve yörük beyleri yörükler ile camaşlar ko
§Up Göle'ye dahil etdiler ve Göle kal'asından dahi iki kıt'a on bi
rer vakıyjle atar topları kandaklar ile camu§lar ile üzerlerine Tı
mışvar beylerbeyisi ta'yin olup ve Rumeli beylerbeyisi çarkacı olup 
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ileriide ve Tatar H~n Gazi Giray hernan Erdel vilayetlerine akın 
ferman etdükde, nehr-i Karaköröş'den öte kefere tayifesine baş
laiı.-kayusu oldlıkda meskenleri dağlar başı olup Tatar orduyu ga
niyy etmeğin sığır ve koyun ve revgan ve asel ve · şair ve gendüm 
fürfiht olundu. Ba'dehu esir avretıer ve oğlanlar beşer haseneye, 
a'lası o~ haseneye· ve yüz sığır bir haseneye olmuşdur . 

. V~zir serdar-ı ekrem nidalar edüp ağırlık arda kalup Toma
şık köpi·üsünden Akköröş nam nehirde dört gün karar olup ba'de
hu büyük varoş, ba'dehu kat'-ı mecl.hil ederelt mah-ı saferde Va
nict · kal'asıiıa dahil olduğuD:da bağ ve bostan sebze-zar ve abctar 
meyveler ve saiıralarda koyun ve kuzu firavan asker-i islam yağ
malar edüp ba'dehu kal'aya hücumlar olup dil ve başlar alınup 
ba'dehu barg~hlar ve çadırlar sahrada kurulup dört cev~nibe ka
ravullar ta'yin olunmağın .ltal'aya vanlup meteris yerleri görülüp 
al:ış~ .. nı~inazından sonra . yeniçeriye kazma ve kürek tevzi' olu
nup ve zikr olunan Varad kal'ası büyük varoşlu şehristan olup ve 
ev:leri illi ve içerü kal'ası seng-tıraşdan ta'rnir olunmuş kulleleri 
firevan ve .bedenli ve kal'anın üstü vasi' ikişer araba mıkdan eni 
mukarrer ve cevanibi ziyade derin hendelder ve bir nehr-i kebir 
vaki' olup ve canibi kulleler ve karavulh~neler dahi bedenli hisar
beçeleri olup ve cemi' hisar kargir yekpare ta'm1r olunmuş ve arzı 
vasi,. canibieri toplar ile dolu ve yan kullelerinin topları sahrayi 
gözedüp ve kal'a-i mezbür beyaz mermerden bina olunmuş gibi 
görünür. Varoş. önde vaki' olup her haneleri ma'mur ve etraflan 
Q~ ve bağçe ve eşcar, meyveleri her cinsden avihte. Varad kal'ası 
müstahkem, şedid ve binasım bazerganlar ta'mir· etmişler ve ket
vansarayhaneleri bi-nihaye olmağın gaziler ve asakir Varad.'a mu
kabil. alayların saflar edüp sahrayı ağırlık tutup ve Tatar Han 
Gazi Giray asker-i Tatar ile Varad kal'asının bir canibierinden 
b~a gürOli alaylar gösterüp mah-ı saferde vezir serdar Mehem
med Paşa kefereye mukabele bir alay gösterüp sahra.nın tozu 
k.al'anın üzerine obrulur. Kefere-i fecere varoş arasında bir mik
dar muharebe oldukda gaziler dil ve ba§lar aldılar ve asakir-i Ta
tar· ve gaziler şol kadar koyun ve sığır garet etdiler kim ordu da 
yüz . :ıtoyun on l").aseneye fürı}ht olup ba'dehu ağırlık sahrada ko
nulup otak ve haymeler varoş canibine mukabele kondular ve Ru
rneli beylerbeyisi .vezir Mehemnıed. Paşa ol gün alaylar ile Varad 
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kal'asına karşu meyılAnda hazır ve mah-ı saferin on birinci gün 
ve gece Varad kal'asın muhasara etdiler. Serdar vezir Satırcı Me
hemmed Paşa kal'a-i m~rkumun sağ tarafından c~b~ üç bada
laşka. ve yedi şahi darbuzen kurup meterisler bağlayup daJ:.ıi yeni
çeri kethudası olan Hamza Ağa yeniçeri tayifesiyle vezir serd~r 
kolunda meterislere girftp ve iç kal'aya havale bağçe canibine doğ
ru Rumeli beylerbeyisi dört badaloşka iki kolonborna ve dört şahi 
ta'yin edüp ve iki koldan toprak sürülür idi ve yeniçeri meteris
leri tekrar · ayrılup Anadolu beylerbeyisi Sofu Sinan Pa§a Eğri'den 
gelüp meterislere girüp ziyade ikdam ile kal'a~i merkum d.öğülür
dü ve serdar kolundan lağımlara mubaşeret olunup ve lağuncılar 
taıuir olunmağın serdengeçtiler ve acemi oğlanlanndan ve kul
oğullarından tahrir olunup ba'dehu bir tabya peyda olunup ser
dengeçtiler tabyada ve kua'm bendeki su olup keresteler ve sepet.: 
ler öriUÜp ve dağlardan tomruklar kat' olurdu. Zikr olunan heri
dekleri 'doldurup ve cemi' asakir halkına torbalar salup hendek 
başına defter ile alınurdu, varoşun ·kerestelerin yakup varoş ibra.k 
olur. Ba'dehu ikdam ile def' olunur ve Tatar Han hazretleri Tatar 
askerine akın ferman ederler. Bir uğurdan ·emirzeler ve ekser Çe
rakise han kullarmdan gayri Nogaylu ve eğer Tatar askeri bin 
yedi senesinde· seksen binden ziyade Tatarlar seferde 'mevcüdlar 
idi. ·Erde! vilayetini garet edüp şol kadar esirler sürüp eğer avret· 
ve kızlar · ve oğlan ve Kazak ordu-yı hümayünda yedişer haseneye 
ve· gayet a'lası onar ve onbeşer haseneden ziyadeye füıuht olma
yup sabileri beşer altun hisabı üzre bey' ü şira olunurdu ve ekser 
Tatar ordularmda esirlerin hisabı yok idi ve mah-ı saferin · e·va
sıtında Tatar tayifesi Erdel sınırından geçüp Alaman dağlarına 
ve ba'zı vilayetıere akın olunmuş idi. Küffann dillerin· biltir yok 
idi ve bir · taraf Tatarlar, I\lloskov sınırına varduklan mukarrer, 
yüz bin esir garet olunduğunda· şüphe yokdur ve Wkmetul)ah kaza· 
ve kader sene-i mübarekede ebr ·ü b~ran nazil olur. Bi-emriÜahl 
te'!Ia otuz gün harman faslı ve temmuz ayı rilz u şeb haymeler 
arasında bataklar vaki' olup tavilalarda atıar ve·deve ve katır ka
rar edecek yer yok. Herkes varoşdan tahta ve · keresteler kat' edüp. 
atlar altına döşeyüp ba'dehu sular tuğyanı mukarrer ve ba'zılar 
varoşda mesken tedarük edüp küffar-ı hAksara muhasarada elem 
yok, atıann alıurlarda hıfz ederlerdi ve meterisier ve ceng ve· yü
rüyüş mukarrer, lakin bir mikdar baran sakin olurdu. Herkes me-
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terisierde kollannda ve çadırlarda nevbet ile bölük halkı karavul
larda idiler ve Anadolu kolu canibinden bir def'a la~ itmam 
buldukda mali-ı saferün yirmi dördünde yürüyüş ferman olunma
ğın herkes hazır olup serdengeçtiler ve terakki şartıyla kapu halkı 
bir uğurdan kuşluk vakti alem ağyardan hali lağım dıraşlayup 
Anadolu kolundan bir gürültü peyda olup lağım kal'anın bir mik
dar yerin kaldırup lakin iki kat sengden taşrası ve içerüsü nhtım 
ol1;1p barut tozu bi-inayetillah bedenlerde olan kefereden hayli 
kaldurup bir gedük açılur. Hernan gazilerimiz toprak ve taş ser
pintisi dintip ba 'dehu kelime-i tevhid ile ·Allah u ekber deyü zikr 
ederek gedük başında bir ceng olur. Kefer~nin kunbarası ateş 
san'atı, ba'zı fuçılara barut doldurup ve içerüsti çakıl ta§ları asa
kir ortasında bırağurlar idi. Serdengeçtiler beden başıanna bay
raklar diküp kefereden hayli başlar ve diller getürdüler. Bir sa'at 
mikdarı gedükde ceng olur küffann avret, oğlanları beden başın
da. Kunbaractai:i asker biraz . rriecrüh OlUr' I~kiİi . e br ü l:>aran>vaki' 
oldukda fariğ olup ba'dehu toprak sürülür. Meterisler hendek ke
:rıanna katib olur, dahi hendeklerde olan suya sepetler ve odun 
tomrukları bır~ğup ve leseleri döşenür. 

Mab.-ı saferün evahınnda Rumeli beylerbeyisi ve yeniçeri kol
larından sabah namazında tedarük edüp salatü'l-fecr ecta olun
duktan sonra merkum kollardan tekbir getürüp Allah Allah deyüp 
bir güruh gaziler bedeniere sarılup kefere ile muharebe ve muka
tele. etdiler ve meterislerden toplar ile bir ceng olup lakin kefere 
müsllman tutsaidara zecr edüp bedenlerde toplara kar§ı gedükler 
bina etdirüp fişikare rüz şeb işletdürtip niçeler mecrüh olurdu. 
Mezkur kal'a-i Varad otuz yedi gün muhasara olup lakin bir vec
hile nasib olmayup malı-ı rebiülevvelin sekizinci gün serdar ve
zir Mehemmed Paşa kolundan bir lağım olup ve nidalar ferman 
olunur. Herkes agah olup malı-ı mezbürda mübarek evkatda penç
şenbih günü işrak zamanında lağım gürleyüp bir uğurdan duman 
ile bir gedük açılur. Killfardan bir güruh mürd olur ve gaziler 
yürüyüp bedeniere bayraklar dikÜlür. İki sa'at ceng olur ve top
rak sürdükleri kal'aya beraber olur üzerine iki top çıkarup Varad 
kal'asımn içerüsün dö~düler lakin takdir-i Huda nasib olmadı. 
Lakin Tatar Han dört beş def'a akın etdiıiip Erde! vilayeti garet 
ol<.tu~u mukarrer. Varad kal'ası ziyade kebir ve cevanibi kulle ve 
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hendekleri derin ve topları ldrpi misal ziyade toplara ve cebehfme
ye ihtiyac idi. Tedarükünde ilunal olunmağın ve hem tufan-ı Nuh 
olduğu mukaner. Varad kal'ası ziyade müstahkem kal'a olup her 
gah kefe re içerüden fery~d ederlerdi :. Mezbur lcal'ayı. bazerganlar 
ta'mır etmişlerdir, helal mal ile. Bu kal'ada Erdel kıralın dahli 
yokdur. Gidin bugün yarın bu diyarda katı kış olur derlerdi. Ga
ziler her sa'at ikdam ederlerdi. 

. MAlı-ı rebiülevvelin on dördüncü günü vezir kolunda olan la
ğım yetişüp yeniçeri ·ocağı ve bölük halkı ve serdengeçtiler hazır 
olup sabah namazından sonra hayr du'alar ile ·niyazda ve kuşluk 
vakti lağım atılup kefere gafiller iken hisar üzerinde pir alay· ke
fereyi lağım götÜrüp ve kal'a içinde dahi serpintiden hayli kefere 
mürd olduğu mukarrer, içerüde müslüman tutsaklardan haber ge
lürdü. Ol gedüklerde gaziler hücumlar ve guluvlar etmeğin mürn
kin olmayor gördüler ve hem ziyade baran kesretinden bir çadır
da dahi bir çadıra göllerden usret çekilürdü ve hem Erdel oğlu'nun 
vilayetlerinden Y.etİniş seksen bin mikdarı esirler çıkup ve garet 
olunduğu mukarrer ve han hazretleri emirzelere te'kid ·edüp da~ 
yima h~li olmazıardı ve k.efere şol kadar firar edüp, Alainaiı dağ
larından ilerü meskenlerin bırağup can u başları ile terk-i vatan 
etdükleri mukarrerdir. 

Ba'dehu mah-ı rebiülevvelin evasıtmda Han hazretleri serdar 
vezir Mehemmed Paşa otağında cemi' beylerbeyHer ve kapukulla
rının zabitıeri ve ihtiyarları müşS.vere etmeğin kal'adan fariğ ol
masın münasib göİüp hernan ol sa'at topları meterislerden ordu 
başına getürüp serdar ve sayir beylerün otakların komenalai:ın 
ve palarnatların cem' edüp toplara bağladup camuşların yörük 
beyleri ve yörükler cem' edüp ilerü bir menzil azimet etdüklerinde 
Tımışvar beylerbeyisi Dev Süleyman Paşa toplar üzerinde ta.'yin 
idi ve· asker sular ıztırabından ve tuğyanından şol kadar meşakkat 
üzre olup köprüler vefı\ etmeyüp asakir-i islAmın ağırlıkları peri
şAn olup keridüleri zad ü zeva.de1eri herkes sular deryalar oldukda 
peksimedlen ıslanup berbad oldukda asakir-i Tatar gerüde olma
ğın bi-hamdillah emn ü eman olup herkes izdiham üzre değil. 
Vüs'atle dağlarda kalup köprüler izdihamın çekmeyüp herkes Ta7 

tarvarl_ sal peyda ed üp ba'zıları veeh-i meşrüh üzere sulatı geçüp 
atlanm yeidirüp ve dahi tayife-i Tatar buğday ve· şa'ir getüıiip 
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·ordu-yı hümayünda füruht ederlerdi, asker halkına zad olurdu. 
Ekser · asıter buğday pişirüp nemek ile karışdurup kifat ederlerdi 
ve topları her menzilde köprülerden geçürmeyüp nehirlerden ca-,. 
muşları ·çılgar·ile yeldiı'Üp kundakları ile herbir toplara otuzar çift 
camuşlar ile yeldirüp, Akköröş nehrini ancak toplar yedi mena
zilde geçüp vezir serdar Mehemmed Paşa mah~ı rebiülevvelin yir
misinde Varad kal'asından avdet etdiler. YedincLgün Akköröş n~ 
hirleıine kondular. Ba'dehu tayy-ı menazil ederek ve nehirler ge-:
çüp mah-ı rebiülah.ırda nehıi Karaköröş ubür olunup ba'dehu To~ 
maşık köprüsünde gerüden kefer~i Erdel ürkündüleri olup Tatar 
Han askeri dündar idi. Bir mikdar kefere Akköröş'deri asker-i Ta
tar'a erişmiş, lakin Tatar askeri ziyade galib gelüp kefere firar 
eder. Vezir serdara haber gelür. Tomaşık'da· bir gün tavakkuf et
diler. Tatar hfm ordu-yı hümayüna gelüp vezir serdar ile millakat 
oldukda elhamdülillah şimden sonra selamete dahil olduk. Toplar 
ve cebehane Tomaşık nehrine gelüp ve top arabaları ve asker hal
kı cümle bir yere gelüp cem' olduları}. 

- III -

Peçuylu, II, 213-221 

.. . ı<Satırcı Paşa'nın sene-i s~niyede Varat seferi tafsllindedir: 
sene 1007 

Satırcı merhum ol senede haib ü hasir dönüp ol kış dahi Ya
nık gibi kal'aya bu iş olmuşken canib-i padişahiden mu'aheze 
olunmadı. Gah kendünün hatasına gM! askerin adem-i ita'atine 
hami olundu. Bu sene-i mübarekede vefk-i murad üzere hazine 
veıildi. İstedüğünden ziyade asker gönderildi ve Tatar Han asker-i 
Tatar-ı firavan ile bile olmağın asla bir kal'aya ve palankaya rağ
bet etmeyüp illa Erdel memleketine girüp tahrib-i bil.Ad ve b~ 
laykim bu sebeb ile Erdel memleketi ita'at ve inkıyad ve voyvo~ 
dası olan Ridmond-ı dalalet~mu'tad hakkından gelmeğe veya bu 
sebeb il~ :nadim-i inad olmasına sa'y oluna deyü hatt-ı humayun-ı 
sa'adet makrün ile ferman sadır oldu. Pes Belgrad'ın alt yanında 
Pançova nam mahalde köpiii kuruldu ve Tuna'dan ubur olunup 
Pançova salırasına konuldu. ira.detullahi te'ala ile ol esnada Rum 
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beylerbeyisi vezir Veli Paşa vefat etdi ve Rumeli merbüm efendi
miz Anadolu beylerb~yisi vezır Mehemmed Paşa'ya inayet olundu. 
Hatta henüz Ösek'de cem'iyyet-i asker ihtim!m üzre iken müjde 
hükmü v€ı.sıl oldu. Merhum dahi bila-tevakkuf ordu-yı hümftyfuıa 
gelüp ve serdar ile ma'an ol menzilden kalkup Beçkerek sahrası
na nüzul etdiler. Ol menzilden Tatar Han'ın gelmek üzre ol~':lğu 
baber ile ulaklar geldi ve bugün yann deyü "iki ay kadar zaman 
H€ı.n'a tevakkuf ile evkat-ı sefer güzer€ı.n etti. Çün h€ı.n hazretleri 
geldi umümen asker-i islam istikbfı.l edüp ordu-yı hüm€ı.yftna ge
türdüler ve serdar otağında bast olunan ni'am-ı fir€ı.van ile asker-i 
Tatar ile Han-ı all-tebar ziyafet ve it'am olundular. 

Feth-i Kal'a-i Çanad : Fi sene 1007 

Çün menzil-i mezburdan kalkup kal'a-i mezbılrun kurbüne 
nüzul olundu ve muh€ı.sara olunup bir kaç top uruldu. Gece için
de mahsur olan haydud eşkıyası kal'ayı bırağup ve kurb ü civa
rında olan meşelere ve çengelistana firar etdiler. Asker-i Tatar 
ile guzat-ı adüvv-şikar vakıf olduklan gibi izleyerek ve dırallistan 
içinde gözleyerek ekserin ele getürdüler. Andan ba'de'l-müşavere 

Erdel'e girrneğe Varat yolun ihtiy€ı.r etdiler ve min nevadiri'l-aca'ib 
Çanad yamnda Muroş nam nehr-i kebir cereyan eder, berü ya
nında nüzıll olundukda nehrin bu'du sebebiyle kuyular kazıldL 
Ab-ı hayat misali ıeziz sular çıkdı. Ertesi çün nehri geçdik yine 
kuyular kazdurduk, hatta hüddam ol kara ikdam ederken üzer
lerine durur ve niçe kazdıkların görürdüm, nih€ı.yetine gelüp bir 
kazma çaldıklarında lülelerden cereyan eder gibi bir parmak ka
dar sim nabveş bir lüle ab zuhur etti ve bir karış kadar fıskiyye 
misal bamya çıktı, bi-ihtiyar altına bir maşrapa tutun şu güzel 
sudan kana kana içelüm dedim, çün maşrabayı tuttular ve suyu 
doldurup verdiler ol kadar şura ki bir katresin içmek kabil olmadı. 
ötesi böyle berisi böyle sun'-ı Bari-i te'alaya hayran kaldım. 

Muhasara-i Varat fi sene minhu 

Çün Varat kurbüne gelindi bir şehr-i azim idüğü bilindi. Ma
car lisamnda varoş deyü şehre derlerdi. Varoşu var bunun her varo
şunu bir şehr i'tibar ederler ve eyyam~ı haftanın her birinde biri
nin pazan d,urur gayetde ma'mur ve ~badan şehr idi, etraf ve ce
vanibde olan bağ ve. bağçesinin .vefret ve kesreti ve .her birinin 
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bir nev' tarh tertip ve ziyneti hadd-i tavsifden birftndur, eğerçe 
varoşları ahalisi ihtiyAr-ı firar edüp kimi arabalara yüklenmiş git
miş ve kimi- yüklenip gitmek üzere iken asker-i islam yetişüp hayli 
iğtinam etdiler. Andan sonra bunun kal'ası fethine ihtima.m olun
sun mu yoksa hernAn Erdel'e girilsün mü deyü dediler ve müşa
vere etdiler. Keenne ehl-i vukuf olanlar üç gün topa dayanmaz 
hernan meterislere girilsün ve toplar kurulsun dediler. Varoşun 
mükellef sarayları ve kagir binalu kemerleri ve münakkaş ve mü
zeyten evleri ineteris kazdırmağa muhtac etmeyüp fi'l-hhl evlere 
girildi ve· toplar kuruldu, top dahi ancak üç idi. Tahrib-i bilada 
damen-gir olmasun için ziyade getirilmemiş idi, lakin üç günde 
beş günde olmadı, lağımlar attırdılar, ol dahi kargir olmadı. Eğ-

. re'ye top getürülmeğe ademler gönderildi ve on beş günden ziyade 
ana tevakkuf olundu. Top çekecek öküz bulunamadı deyü ancak 
haber. getürdüler. Hak subhanehu ve te'ala hazreti bir işi mukad
der etmeyecek cemi' esbılbı dahi muhalif düşer. Kesret-i baran 
dahi bir mertebe firavan etti ki, bir aydan ziyade kal'anın altın~ 
da· meks olundu. Bir gün olmadı ki yağmaya ve seller olup sular 
taşmaya şehrin içinde cereyan eder bir nehr-i kebir var elbette 
her gün taşar ve bir kaç sa'at geçüd vermez olur ve asker meterise 
varup gelmekde ana değin mütevakkıf olur orduda hod balçık bir 
mertebeye vardı ki bir çadırdan bir çadıra varılmadan kaldı, ça
dırlann her tmabına adem karnetinde kazıklar kakıldı, rüzgarın 
şiddetinden yine çadırlar istikametde kalmadı. Nihayet halk . bir 
kaç gün ni'mete müstağrak idi. Faraza iki yüz baş hayvan iki 
yüz • akçaya bir sürü koyun dahi bu bahaya alur satar yoğ idi. 
Amma hakikatde yine Sonlok ve Göle sancağı re'Ayasından ziya
desin iğtinam olunmuş idi, harbiden alınan çok değil idi. Ancak 
Yirmi güne değin ol tarafın zahtresi vefa etdi ve ısraf u itlat ile 
gitdi. Sonra Tatar uzak yerden getürmeğe muhtac oldu. Ol sebeb 
ile bir kile arpa üçer, beşer altuna çıkdı, ahval böyle ol ucak, Han-ı 
zişan Tatar-ı yağınaberi.stan ile Erdel'e çapkuna izin· istedi. Siz 
kal'a ile tutuldunuz, bari asker-i Tatarı tutman dedi. tnşaallahu 
te'ala bola.ykim bir iki güne değin bile giderüz deyü ana dahi nza 
vermedi. Lakin halk gayet muzayakaya düşdü, soğukluk dahi as
keri soğutdu, el ayak tutmamak mertebesine vardı. Mesa'ib bir
birin te'akuba başladı. 
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(s. 217-221) ... Budun'den feryadcılar gelüp seksen bin ka~ir 
kırk aded top ile Budun'u mahsür etdiklerin ve §öyle ki gelüp 
imdM etmeyesin Budun elden gideceğin tasrih ve beyan etmiş
ler ve feryad u efganları felel{-i atlasdan aşurmuşlar, Han hazret
leri ve vüzera ve minmiran ve ocak ağaları ile ağa-yı yeniçeriyan 
müşavereye geldiler ve bu söze karar. ;verdiler ki on .on beş bin. Ta
tar ta 'yin ed üp Peşte'ye varmaların ve serdar işte yeti§di deyü 
guzata tebşir etmelerin re'y etdiler ve Tatarı müt.e'akıben göpder
dHer ve Budun'u Dev Süleyman Paşa'ya öte yakada ··P1Uhasara gör
müştür verdiler ve Mihaliçlü Ahmed Paşa'yı azi ctdiler ve asker-i 
islam dahi Varat'tan kalkup Budun'a imdad niyyetiyle yola gir
diler lakin gelişde ancak üç su geçtimiş idi. Biri köprüden ikisi 
ayakdan biri atın aşıkından geçmedi, .biri eğe çıkmadı bu kerre 
on iki nehr-i azimden ubfır lazım geldi, yine biri cisrden on biri 
sallar düzmekle ve hezar mihnet ü ıneşakkat ile ve yeldirmeğle 
hatta toplaıı. dahi sudan palamarların uzadıp çekmekle geçirdiler . 
. Anda gördük top çekilirken su üzerine çık\lp tekerleklerinin birer 
mikdEm sudan taşra zahir iken yeldi geçdi, ya'ni yatup tekerlek
leri su dibinde olan bak üzre tutmağla geçmedi. Merhum vezi;r-i 
a'ıam Murad Paşa ol zaman Diyarbekir beylerbeyisi idi. . Uzu_r:ı. 
Efendi meı·hUın ki, efendimiz pa'şa. merhüm.un katib-i d.ivaru bir 
müslüman. ve dindar adem idi, ikisi bir boyunduruğa girüp top 
çekerierdi ve Sofu Sinan Paşa ki vezaret ile Anadolu beylerbeyişi 
ve Haleb beylerbeyisi Mahmud Paşa ikisi anlar bir boyun..duruğa 
gird.i. Uzun Efendi merhüm : bunu tarihe koyun ve lehv-i dil~ 
yazıp nişanlayın lci sa.'adetlü pddi§ahımızın iki vezzri ve bir 'Qey.
leTbeyisi boyunduruğa girüp top çekerler, till müddet ile unutul
masın dedi. Merhum Murad Paşa : kametcJ,e sehil musam değil ise.k 
de kuvvetde aceb hangimiz galibüz deyü vafir ıetaif ile teşhiz-i 

ha.tır -etdiler. Merhüm efendimiz Mehemmed Paşa bir sengin ve 
vakur devletlü idi, at üzerinde yanlarınca gider. ve yine mahal
linde hatır-nüvazlık ederdi.. Bu mahalle tahrir esna.sında vüzer!l.
mn bu mu'amelesi ve Uzun Efendi merhfıınun tarihe lwyun de
mesi h!l.tıra hutür etmekle ba'is-i tastır olundu. Belki bir lis!l.nı mü
barek, Hak sübhanehu ve te'dlii ve tebareke yazanı yazdıranı rah
met eyle diye: ol .sebeb .ile .Hak te'!l.la anı dahi rahmetlü kulların
dan eyleye ... ancak bu sefer-i mihnet-eserde çekilen al~m ve şeda
yid tahrir ve ta'bir olunmak mertebesinden efzfındur. Azimetde 
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Göle'd~n Varat'a üç günde varmış idik, bu kerre on iki günde he
zar milinetle geldik bir konakda ya'ni bir batakda so~ukdan aç
lıkdan ımıraz-ı . zahirden niçe yüz ~dem salik-i rah-ı adem olur 
idi,. çün Göle sahrasına nüzul olundu . 

. :. (s. 220) Göle sahrasına kondu~umu.z gün İskender Paşa 
merhfun ol zam~nda merhftm Tiryaki Hasan ·paşa'nm kethudası 
idi. Yirmi kadar salt ve sebükbar levendlerle birer esb-i rehvara 
süvar olup feryadcılığ-a geldiler ve küffar Budun muhıtsarasma 
gelürken PespirJm ve Palota ve Tata kal'alarına zafer buldukla
rın." · fery~dlariria ·ınunzam ed üp imdada be-gayet ik dam etdiler 
ve ertesimir-i merhümu hezar mevil'id-i urku.biyye ile döndürdü
ler. Bu hakir-i pür-taksirin kayınbabası ve . hemşe:t,lıi,si- c:>ln:ıağ.la. 

ct oğru çadırımıza gelmiş idi. Bizim . dahi zad u zevıiq~ ~ısmından 
üç. dört çeyrek Engüpyye basdırması ve bir mikdar pirincimiz va:r 
dahi .diyara .. dişe .. .dokunur .bir şey .yok, nihayet köleyi-· -altı altun 
etmek Jçin göndermişdim. Altı tane ev somunu getürdüıer, ol ~a
dar met:!rftr olduk güya ki bir define bulduk, eğer kencttimüz eğer 
müsatirlerimi~ anınla hallendlk, çünki Sonlok'çı geldi~ kuvvet-i 
can olacak nam yine öylece aldık ve ol menzilde zahire gemileri 
hazırdır deyü asker halkı tesliye olunurlten ve cümle asker açlık; 
dan cana yetmişlerken ne gemilerden eser bulund-q ve p.e haber 
alınctı. Budun'a gidilmek efsanesi dahi asker lisanında bir bahane 
olmağla aç ve taksir ne gitmek mümkin ne tevaklmf kabil. He
man yeniçeri. ve sa'ir askerin kiminin elinde birer pare hatab ki
minin birer pare kesek kimin dahi laşe pılşide çu.lanlan ellerine 
a:lmışlar, serdar-ı ba-vakarın otağına yürüdüler, kendüsü gafil. de
ğil imiş, çün yürüyüşlerin gördü tedarükleri ne idüğün bildi, he
man bir ata süvar olup firar etdi. Otakların yıkdılar, kilann mat
bahın ya~ma etdiler, andan defterdar EkmekçizMe çadınn yıkıp 
ma..:.melekin garet etdiler, hatta Ekmekçizade bu kerre defterdar
lik arzıiı · tekmil ettik demiş dediler. Sonra ağaları zabitleıi gelüp 
hezar rhirinet ve reca ile tebs etdiler ve Budun'a gitmekten fera.: 
ga:t ohınup tuğların Segedin yoluna gönderdiler~ Vakt.:i guruba 
değin serdar çadırlar etrafın duvar etdi. Otağına ginnekde halk
dan ar eMi. İki üç adem ile gezerken merhum efendimizin çadır
ları · kurbüne geldi. va•vete Mem gönderdin deyü sevk ettiler; 
ammtl merhum şehr oğlanıdır renk alur ve bu bize belalar mübtl-
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rek ·demek olur, ancak deyüp adem göndermedi. Sonra kendüsü 
geldi, vah kolum, vah· belim deyü biraz feryad ve zAri kıldı, meğer 
firar ederken akabinde bir iki incik kemi~i büyük çulanların ki
misi koluna, kimisi sırtına urmuşlar ve: gerçekden mecrüh · etmiş
ler. Bundan sonra Budun'u cenab-ı Rabbül-alemine ısmarladık ve 
Segedin'e doğru revane olduk>) . 

. ~IV- .. 

· . Mehmed b. Mehmed, Nuhbetü't-tevarf.lı ve'l-ahbtir, s. 194~199. 

<< ••• Sene-i mezbüre Zilka'desinin on dördünde yevmü'l-hamis
de · rerdiı.r otağına nüzül kıldı ve Tatar Ha.tı Gazi Giray sefere ge
leceği mukarrer olmağia ·zahire tectarükü için yol üzerinde olan 
Tuha yalılannda olan kudata müte'addid alıkam-ı şerife ve mas
lahat-güzar çavuşlar gidip ve cümle ehl-i vukuf ve ekabir ve a'yan 
ittitakıyla sefer Erdel-i pür-hiyel :viH'ıyetine olmak evla görülmeğ
le ·sene-i mezbüre zilhiccesinin on dokuzu yevmül-hamisde Bel
grad'dan aşağı Taşburun nflm mahalle nehr-i Tuna üzre cisr bi..; 
nasına mübaşeret olunup on günde tamam olup mAh-ı mezbürun 
yirmi sekizinde bin sekiz yüz elli zira' memdud ci.srden geçilüp 
Erde! semtine azimet olunup ve ol günde Gazi· Giray HAn'dan 
ademler gelüp Ruscuk'a geldiğin i'lam kıldı. Sene seb'a ve · elf 
muharreminin sekizinde · nıyarbekir beylerbeyisi· Mtl.I"ad Paşa gel
di .. ve yevm-i mezbürda Budun'dan feryadcılar gelüp Papa kal'a
sına küffar geldiğin i'lam kılmlş ve der-akab İstolni Belgrad'd.an 
dahi. feryadcılar gelip Palota'nın · muhasara kılındığın ·ve kendi 
üzerlerine dahi ziyade hücümları olduğun bildirmiŞler. 

ıvİAh-ı mezburun on dö~dünde Rumeli beylerbeyisi Veli Paşa 
bi-emrill~ ·te'ala vefat edüp y~ri Anadolu eyaletiyle vezir olan 
Mehemriıed Paşa'ya verdiler. ~-ı mezbürun on altısında Se
mendire askeri Budun muhafazasına irsal olunup Ha.tl'ın yakın 
yere geldüğü haberi gelüp asker-i isl~~ karşu çıkUp mah-ı mezbfi.
run yirmi altısında üç yüz bin Tatar askeriyle gelüp askerin bir 
tarr:ifına kondu. Andan ziyAfet ve . hıla'-ı fahire ve .. $ib-t pAdişa
hiden in'am ve ihsAn ve iltifat-ı.bi-payanlar olundu ve mah-ı mez
bünm yirmi dördünde tekrAr serdar cümle beylerbeyHer ve yeni
çeri' ağasi ve bölük ağalanyla gelüp Han hazretierine musataha 
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kıldılar ve serdAr canib-i padişahiden gelen emr-i şerifi çıkarup 
re'isülküttabın eline verüp ol dahi Adab birle ayağ üzre. kalkup 
kıra.'ete şüru' kıldıkda Han hazreti ve serdar ve sa'ir beylerbeyi
ler bir uğurdan ayağ üzre kalkup el kavuşdurup adabla yerlü ye
rinde durup sa'adetle padişah-ı alem-penah hazretlerinin emr-i 

. şerifleri tamam ahırına değin kıra' et olunca durdular, çünki ta-
mam okundu, devAm-ı devlet-i padi.şahiye du'a vü senalar kılınup 
andan serhad ihtiyarlarından ve ehl-i vukuf olanlardan su'Al olu
nup müşavere kılındL Cümlenin ittifakıyla eyittiler: şah-nih-ı Va
rad'dan gayri asker-i islam duMU edecek yol yokdur deyü haber ver
diler, zikr olunan teveccüh müvacceh görülüp asakir-i nusret-me'
asire bu minva.I üzre tenbih olunup kalkulup Beçkerek'e, ba'dehu 
sene-i mezbüre saferinin altısında Çanad kurbüne konuldukda Er
deloğlu'ndan elçi gelüp Han'dan şeffı'at rica eylemiş ki, sa'Metlü 
pAdişahla mabeynlerin ıslah edivere, ol gece Çanad kal'asında olan 
kefere fi:rar etmekle asker ardlarından yetişüp ekserin katı ve esir 
ettiler ve bu mahalde azim yağmurlar yağıp muzayaka-i azim ol
du. Mah-ı mezbftrun dokuzunda Erzurum beylerbeyisi Mustafa 
Paşa taht-ı hükümetinde olan askerle gelüp orduya mülhak ol
dular ve mah-ı mezburun on birinde asakir-i zafer-me'asir Muroş 
suyundan hezar maşekkatle geçüp ba'dehu küffarla . Muroş suyu 
bir kaç konak gidildik.den sonra Ordubek nam palanka kurbün
de köprü başında konuldu. 01 makule Göle askeri gelüp serdar ve 
asker karşu vardılar. Mah-ı mezburun yirmi dördünde ve yirmi 
beşinci bataklar ve sular ve ormanlardan azim elem ve ıztırablar 
çekilüp geçildikden sonra Varad salırasına konuldu. Ol mahalde 
Van beylerbeyisi Yusuf Paşa askere 1a.hik oldu. 

El-kıssa : Çanad salırasından geçtidikden sonra serhadd-i küf
fara vanldı. Tatar Han hazretleri memalik-i a'dayı yaka yaka 
tarik-ı ahardan serdar ise asker-i encüm-şümarla ve yeniçeriler 
toplarla rah-ı rastdan varup absan-ı husün-ı kıral-ı Erdel olan 
mezkur Varad kal'ası kurbünde mülakatları müyesser oldu. Vakta 
Id iki serdar iki tarafdan güzar kıldılar, mah-ı mezburun yirmi 
dokuzunda cümle bir yere cem' olup ma'iyyetle konuldu, zikr olan 
kal'a-i Varad Erdel ile Nemçe memleketleri mabeynlerinde vaki' 
etrafı varoşlu niçe zamandan berü dest-i ta 'arruzdan masün ol
mağla cevanibi ziyade ma'mfrr ve şenlikli bir hisar-ı üstvar idi. 
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Kal'a ve nevahi.si Nemçe kıralı tarafından zabt u tasarruf olunup 
Nemçe kıralı, Macar ta'ifesi müstakil kal'a ve ab-ı rüyı olup; üze
rine ·Al-i Osman askeri gelmek ihtimali · vardır, ihtiyaten hıfzı ile 
kendimiz takayyüd kılmak lazım ve mühimdir deyü bundan ak
dem kal'a-i mezbureye bir kaç bin Nemçe askerin koyup ba'dehu 
tamam . tasallut etmekle. bir kaç seneden berü kal'a-i mezbüre 
Nemçe' keferesinin zabtında idi, asker-i islam vusıllünden mukad-:
dem Tatar askeri varoşa varup lml'ada ve dahi varoşda mevcüd 
olan keferenin cumhuriyle bir gün bir gece elleşüp akıbet asker-i 
Tatar etrafından ateş vertip yıkup ikdam-ı tam ve sa'ya ihtimam 
etmekle küffar naç9.r. olup eh1 ü ıyallerin alup koçulara yükledip 
taraf-ı ahardan· terk-i diy!r ihtiyar etdiler. Lakin çend Tatar ve 
asker~i müslimin melainleri ardlarınca ılgar kılup yetişüp rica
lin kılıçdan geçürüp ehl ü ıyallerin esir etdiler. Bundan sonra ser
darla Han hazreti bir yere gel üp serhadd-i islamın uı{aıa ve ehl-i 
vukufları cem' olup : düşman-ı dinden ne vechile intikam alın
mak . gerekdi1·, tahr1.b-i m~malik edip garet ve hasaret mi edelim 
yoksa feth-i kal'a ile mukayyed mi olalım deyü müşavere olunduk
da cümleten e yi ttiler ld, . garet-,i memleket ve yağma ve hasaret-i 
em val-i ra'iyyet-i a'da-yı· ·dfne ba'is-i miknet ve sebeb-i za'f u zil
letdir, amma memalik-i mahrilseye karib ve müstahkem kal'a ki 
kilid-i memalik-i Erdel ve Nemçe'dir, teth ü teshırtne sa'y olun
mayup · geçüp gitmek akıl işi· ve hurd-mend revişi değildir, h u
s-asan Erdel memdlikinin şah-rahı ve astlkir-i zater me'asirin ub'fi,r 
ve guzergahı olan derbend ağzında vtiki' olmuşdur. Bu kadar bin 
cengi melô!in var iken hall. üzre konulup gidülürse ba'dehu ma
hall-i mezb'fi,rdan uMr eden· leşker-i islama zarar erişdırmekden 
lıati olmadıkları günden aydndır dediler. Münasib olan bu kal'ayı 
Glip ve muhasara üzre ik~?'(, · cevanibin· Htin hazretleri garet etmek
d~r· d~diler. Fi'l-hakika ~·~ml gör~ldü. 

. . Tarih-i mezbürun rebiülevveli gurresinde yevm-1 cum'ada me
terisler kurulup döğülmeğe başlandı. Leyl ü nehar cengden M1i 
olunmadı, amma kesret-i bilrandan müzayaka çeltildi, muhasara
dan yedi gün geçtikte Budun beylerbeyisinin kethudası feryı\dcı
lık tarikıyla gelüp ktiffar Budun kal'asın muhasara kıldığunu 
haber verdi. Bundan evvel hod her gün feryadcılar gelürdü, lcaftr 
taburu Yanık'a andan Vaç'a andan Eski Budun'a, andan kal'a-i 
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Budun'u muMsara edecekıeri mulcarrerdir deyü haberler ,gelür
dü ve bu gelen düşman sa'ir zamana kıyas olunmaya, ağır c;iüş

ma:iıdır, . bir. ·kaç beylerbeyi ve bir kaç bin askerle def' olunmaz, 
şöyle ma'lflm ola deyü bi'z-zat serddr gelmeyince defi mümkin de
ğildür deyü niçe gün i'lam ve feryad olunmuş idi. Bunun b~ı.'is ·ve 
sebebi bu idi kim birader-i kıral ve serasker-i dalalet misal . oları 
Maksimilyan nam katir-i bed fi'al çünkim .guzat-ı islamın Erdel 
vilayetine azimeti mukarrer olduğun işitti, yanında olan asker-İ 
küfffula Erdei-oğlu imctadına erişmeğL mukarrer kıldı. Lakin .. an
dan ol asakir-i islam erişüp Varad kal'asm muhasara etdİklerin
den gayn leşker-i Tatar akına ılgar kılıp IDrdel'in lmra ve kasa
batın . garet ve re'ayasını tarumar ve esir edip Erdei-oğlu teva
bi'iyle · sa'q yerlere firar ve muzik mahallere tahassun ihtiyar et
~iğin . haber !=tlup imdada ·kadir oım:aduğundan varup lı::al'a-i Bu
dun'u muhasara etmişili ki serdarın'. canı başı kayusu ola. Varad 
kal'asın · tiırağgp l{endi hisarli:U'ı' "ruilasına m:ukayyed olalar 'bu n:.: 
kh ile Bndun\ı niuhasara · kılmışidi ve sene-i maziyede imdad
iarına. gelen Frenk. ta'ifesinden . beş bin nefer Pal~:m askerind~!l 
gayrı sene-i mezburede dahı ori iki bin tüfenk enda.z Palon aske
riyle k_ıral-ı bed-fi'alin diğer kanndaşı Matyaş · Herseğ; · n.aın . bi-dii1 
dahi Nemçe ve Alan ve Macar ve sa'ir küffardan altmi§. bin· piyade 
ve Şüvar-ı ehl-i narla gelüp tahminen seksen bin mela.'inler Yanık 
kal'ası k~rbünde törvin ve cem'iyyet edip çünki asakir:.i isl4m bu 
kadar sula:r ve bataklar geçüp viliıyet-i Erdel'e girdiler, katı hilM 
se,mte düşdüler. Budun tarafı hdli kaldı ve uzalc yerden gelüp i.m
dddlarına erişmezler, fırsat zamtınıdır deyü azim toplar getürüp 
ekseri p~yade· idi. Gemilere koyup Tuna ile getürmüşlerdi ':e atıu
su evvel gel üp Budun'un . varoşun muhasara etmişlerdi, tarafeyn
den bir niçe gün ceng olup ve toplar geınilerle gelüp top dar~ıyla 
Va.rqşun ba'zı yerlerfu hakeberaber edüp ve Turia yüzünden top
ıa:rıa döğüp çok yerin yıkıp ve içinde adem dahi az idi. Cenge 
kadir adem · olmamağla yedinci gün vakt-i . seherden guruba de
ğitı hadden birCin ceng olup ... 

. . . Varad tarafına serdara feryadcılar gönderüp şöyle kim ılga
ri.le erişmezsen kal'a-i Budun elden gider zira ki gelen küffdrın 
hadd ü hasrı yokdur dediler, serdarın ma'lC:ımu oldukda ne tedbir 
edece~in bilmedi, zira ki asker-i Tatar ve cünüd-ı islam cerad-ı 
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ılgar edüp garete gitmişler idi. Anlan küffar memleketinde bı
rağup gidemedi, asker gelüp bir yere cem' olunca eğlenmek iktiza 
kıldı. Ba'dehu kalkup Han'la müşavere edüp han hazretlerinin 
yarar ve mu'teber ademierinden Şahbaz Mirza rı.am dilaveri yedi 
bin Tatar askeriyle anın ardınca Sofu Sinan Paşa'yı ve anın ar
dınca Eğre beylerbeyisi Bekdaş Paşa'yı Eğre askeriyle ve anın ar
dınca ( ... ) nam iki sultanı yirmi bin Tatar ile gönderdiler, yine 
bir feryactcı dahi gelüp Han'ın kardeşi kağılgay Selamet Giray 
Sultan ile evvel be-evvel akından gelüp erişen leşker-i Tatar'dan 
yirmi bin tuvana ve ceng azma Tatar dahi irsal olundu. Bu ta
raftan varoş cenginde ... 

... bu eyyamda kal'a-i Varad döğülüp fethine bezl-i makdür 
ve sarf olunurdu, sene seb'a ve elf reblülevvelinin on birinde yü
rüyüş olunur, serdar ve Hal) meterise varup olmahalde iki lağıma 
ateş verilüp muradca işlemeyüp gerüye deprneğin yürüyüş olmadı 
ve malı-ı mezbürun on altısında Rumeli kolundan lağlma ateş ve
rilüp gedik açılmağla asker yürüyüş kılup asker azirn ceng ve ik
dam kıldılar, Han-ı zfşanın bi'z-zat kendü islam askerine karagol 
olup cevanib-i erbi'adan cüst u cu kılup ve kal'a tınafm gözedüp 
azlm takayyüd ve hizmetler eyledi ve yevm-i n:ıezbürda marrü'z
zikr Dev Süleyman Paşa kendüye koşulan askerile Budun'a gitdi. 
Malı-ı mezbürun on dokuzunda serdar hazretlerinin kendi kolun
dan lağıın atılup gedik açılmağla der-akab yürüyüş olup lakin me~ 
la'inler duvarın öte yüzüne çitten bir duvar dahi etmeğle dahil-i 
kal'a olunmadı, amma çok ıa'in mürd oldular ve yevm-i mezbü.r
da Kalender Ağa nam bir ağa feryadcı gelüp mukaddema aln;i.an· 
varoş haberin ve şehid olanıann haberin bildirdi ve hala kal'ayı 
dört tarafdan muhasara kıldıklarm i'llmı kıldı. Mah-ı mezbürun 
yirmi üçünde bütün gece yağmur yağup meterisler ve sıçan.· yol
lan ve b.isAr içi su ile memlü olup selden bir mertebe muzayaka 
çekildi ki, kabil-i ta 'bir değildir, amma balçıkdan kal' aya. dühul 
müyesser olmadı. Malı-ı mezbürun yirmi yedisinde muhkem yağ
mur yağup meterisler deryaya dönmüşken yine serdar dikkatiyle 
ceng olup malı-ı mezbürun yirmi dokuzunda İsma'il Ağa Tımışvar 
askertyle yol üzerinde köprü. binasına ferman olun.ınağla ordudan 
aynlU:p ve mah-ı mezbürun selhinde Bekdaş Paşa Peşte'ye varup 
salimen dahil olduğu haberi geldi. 
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Sene~i mezbüre rebiülahırının ikisinde rüz-ı kasım vaki' olup 
iki lağım dahi tedarük olunup cümleten asker ve serdar cenge 
hazır olmuşken iradetullah olmamağla iki lağım dahi taşra de
püp bu kadar sa'y heba olup bu eyyamda kış dahi basup kırk gün 
bu kadar ale't-tevali yağmur yağup as~kir-i islam otuz gün bu k~ 
dar ihtimam kıldılar, müyesser olmadı. Bu eyyamda Budun'dan 
yine feryadcılar gelüp eğer bir kaç gün içinde Han-ı zişan ile ser
dar hazretleri yetişmezlerse kal'a-i Budun gibi bir kal'a elden git~ 
tüğünden gayrı ehl-i islamın huzU.r-ı Hak'da cevabın kim veı·ür 
deyü i'lam ve imdad taleb olunmağla ve kal'a-i mezbürenin iç ya
nında mela'inler çitten bir duvar· dahi yapmağla kal'a al unduğu 
takdirce niçe günler dahi ana olmağla zaman mürür lazım gelrne
ğin ve Budun'a imdada yet~mek vacib olmağın bi'z-zat serdar ve 
Han-ı zişan mah-ı mezburun üçünde kal'a döğmekden feragat 
edüp hernan ol gece meterislerden toplar çıkarılup şahraha isal 
olundu. Ertesi Budun tarafına göçüldü ve her menzile vaıılınca 

. bataklar ve sulardan topları geçüronce çekdikleri meşakkatler ya
zılsa beş cilele sığmaz. Malı-ı mezburun on dördünde Göle sahra.
sına konuldu ve mah-ı mezburun yirmisinde Sonlok mukabelesin
cle nehr~i Tissa kenarına ki konuldu, Eğre beylerbeyisi Bekdaş 
Paşa gelüp haber getürdü ki Budun kal'asın muhasara kılan küf
far serdar~ı zişan ve Tatar Han hazretleri Varad kal'asın muha
saradan feragat kılup istihlas-ı Budun için ılgar ile üzerlerine gel
diklerin haber aldıkda havflarından firar edüp haib ve h~ırin git
dikleri haberin getürdü. Mah-ı mezburun yirmi birinde Segedin 
kurbüne konuldu. Ol. gece ayaz ve don olmağla asker ziyade mu
zayaka çekdiler, bir gün ikamet olunup Eğre ve Budun ve sa'ir 
k1la-ı serhaddin ahvalleri görülüp her birine hazine ve asakir ve 
ıah!re tedarük olunup andan emr-i padişahi üzre Han Tuna yalı
sında Sonbor kışlasına azimet kılup serdarla asakir cumadeluıa~ 
nın beşinde Varad'ın kurbünde nehr-i Tuna üzre kurulan :!isrden 
geçHüp mah~ı mezburun dokuzunda Belgrad salırasına konulup, 
askere icazet verllüp kendü kışla tedarükünde olup vaki' hali 
i'lam kıldı». 


