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M:üsteta.b üzerinde çalışmaya ba§lıyarak eseri ya}rım
sonra•, ~m çalışma ve çabalarımızı, ll. Osman dönemi
üzerinde yoğunlaştırmıştık. Çünkü, Osmanlı devletinin çöküş döneminin başında bir reformcu hükWn.dar larak karşımıza çıkan II.
Osman'm, KiU.b-ı Müstetab'la kendisine sunulan reformcu önerilerden esinlendiğine kuvvetle inanmakt,aydık. Bu düşünce ile birinci
elden bir kaynağa ulaşmafısteğini duynu,ıştuk ve I. Osman dönemi .
olaylanın içeren, görıit('tanılı birinin kaleminden ~ bir tarih
eserinin mevcut ol p omi.adı"pı .Alraştırmaya ko-ıulduk. Böyle bir
a.ta§tı.rmanın nedenı vardı. Daha geç dönemin yazarlarının beyan·
!arına kaynaklık etıp.iş, O man'm ~ bir eserin olabileceğini
tahmin e~kte idik.JSWıbul ve di~er illerdeki kütüphanelerde uzun
araştırmalarsaptık. Bu arada yakın meslekta§lanmız tarafindan hab dar edildiğimiz ·öZel kitaplıkları da bir bir taradık. Uzun ve y,.o~cu
çalışmalarımız sırasında, iyi bir rastlantı sonucu elimize geçen bir
yazma'yı okuyunca, ~hminleximizin doğrusıJrtığını sevinçle gördük.
ladıktan

Işte, bu makalemizde )özünü edeceğipıiz "ZaftmAme-i Beldgatunv8n der Beylin-ı GazaiJ8t- S~tan Osman ~n-ı Gdzi" adlı yazma
eser, tarafi.mızdan, Ankara'da özel bır kitaplıkta bulunmuştur. Özel
bir kitaplıkta muhafaza edilmesi, bugüne degi.n bilim dünyasınca
bilinmemesinin tek nedeni olmuştur.

"Zafer-name" yi bulduktan sonra yaptığımİz .bibliyografik araş-o
bizi bu yapıtın tek nüsha oldu~ sonucuna götürmüştüı:.
Halen 94 varak olan yazma'nin bazı varaktannın kopmuş oldu~
anlaşllınaktadır. Ancak, sevinerek belirtelim ki, bu eksiklik yayma
hazırlamakta oldu~muz eserin bÜtünlü~nü bozmamaktadır. Bu
yazı, iletide tenkidli basımını sunaca~ eserin ~trarlı bir-tamtımıdır.
tırmalar,
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Eser, 15,5 X23 cm. boyutlarında, kahverenkli meşin, miklepli ve
cetvelli, orijinal cilde sahiptir. Baştaraft tezhiplidir." Her
sayfa ~ 3 satın ihtiva etmektedir. Sayfa kenarlan çerçevelidir. Filigransız Avrupa kağıdı üzerine g X 17 cm. boyutlanndaki alana siyah
mürekk.eple, nesih hattıyla yazılan metin, harekeli ·olup, ~yetler ve
hadisler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Başka hiÇbir nüshasına
rastlamadlğımız eserin elimizdeki yazması, müellif hattıdır.
şemseli,

Eserin kime sunulduğu, müellif adı ve · telif tarihi meselesine
gelince ; yazar, eserini kısa süre ( 16ı8-ı622) iktidarda kalan reformcu
Osmanlı padişahı II. Osman adına yazmış ve ona sunmuştur. Bu"
husus yazma'daki şu ifadeden anlqılmakta.dır : "Bu hakirde n e ik:tid!r
ola ki risa.lemüz TUHFE-1 §AHt olmağa SEZA ve IRAZA-l
P ADİŞAHİ arz olunma~ reva. ola" ı, En s:on yaprakta geçen;
"CiMd-ı a'zamun vasfın ·derken H · f benden,
Zihi gaz! ola 'tartht oldum gaybdaıı mülhem"
beyiti 2, bize he~ :üellifin adını, hem de eserini düzenleme tarihini vermektedir .cczihl gaz!" kelimeleri ebced ile,.ı 030 tarihilii k.a.r§ılamaktadır.
Müellif aynca, b kelimeleTin altına rakamla 1030 yazmıştJ,t. Eserde
müellif adı oarak H ilisi geçmektedir. Bel.J[h le bu mahllstır. Şim
dilik bunu açıklamaktan yoksunuz. K.itip çelebi Kepü'.z .:. zünfuı'
da Killrf Mehm
Efendi'nin Hotin seferine dair"bir eser yazdığım kaydetme edir. Bulduğuyıuz bu yazma,/Ka.tip Çelebi'nin
sözünü ettiği yazıy4'"'"g).abilir. Be ki e Kila.rt ehmed Efendi, H~list
mahl!sını kullanınqtlr. Anı;
bu ~e eler şimdilik daha bir süre
soru olarak kalacak., gibi gö~ektedir.

Müellif ve Eserinin Değeri:

Kitabmda ismini veya 'mahl~ açıklayan müellifin hayatı
haklanda yaptığımız biyografik: araştırmalarda herhangi bir bilgiye
rasdayamadık. Ancak eserin mukadd.imesinde "hasbetenli'lla.h" II.
Osman'm ga.zalannı ya.zmak istediğini beyan etmekte ve daha sonra
yer yer ~yet, hadis, . hikmet ve darb-ı meselleri · gayet ustalıkla
kullanmaktadır. Türkçeleri yanmda Farsça şiiriere de kitabmda ·yer
veren müellif, mensur kısımlannda bqanlı bir dil kullanmaktadır.
ı
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Bk. Ztifer- n4me, .vrk. 6b.
Bk. Zqfer - n4m6, vrk. 94b.

ZAFER- NAME .

Bu yazış tarzı, yapıtın yazarının Enderun tabsili görmüş biri
izlenimini vermektedir. Aynca müellifin, "Dhii's-sa'!de
Ağası Süleyman Ağa" nın adının her geçişinde, uzun uzadıya dualar ·
etmesi ve ünvanlar kullanması anlamlıdır 3• HMist, Sadr-ı a'zam.ın ·
adını bile sade bir §ekilde anarken, Daru's - sa'!de Ağasından
bu §ekilde bahsetmesi1 ona yakınlığınm ya da ta.biyetinin bir İ§areti
.olabileceğini akla getirmektedir. Acaba kendisi, Biı1in'da yararlı
biri miycU?
Bulduğumuz bu Zafer- n!me'nin, XVII. yüzyıl Osmanlı tarihine
ait çok önemli bir kaynak olduğunu iddia etmek yerinde olacak.tır.
Şöyle ki; eserin sunulduğu II. Osman ve devri, Osmanlı tarihinin
çağda§ kaynak yönünden noksanlığı günümüze dek hissedilen bir
dönemidir. Tarafımızdan ilk kez bilim dÜnyasına tamtılmakta olan bu
siy!st ve iç tar~açı.suıdan önemli
eser, sözüedilen dönemin sm
bir bo§l.uğunu doldurmuş olacaktır. Bu eS'erin verdiAi bilgilere, ortaya
attığı meselelere dcgiıuıl den önce devrin olaylarını içeren kaynaklara kısa bir ba)a§ yapmanın yaranna inanıyoruz. Böylece yazmanın
değeri daha Çıklığa kavuşacaktır.
Bugüne de atıı§tırmacılar II. Oam.an ve devrinin siyasıil ve
iç tarih o~ylannı incel ken' muahhar kaynaklar olan Peçevf.ö,
Ka.tip Çelebi {Felek~si} • ve Naima'Yl 7 tekrarlamaktan öteye gidememişlerdir. Tarafimızdan bilim dünyasmın istifadesine )UllulmUŞ
o~aiı "Kita.b-ı Müstetlb" 8 ll. Osman devrinin tek çatdaş kaynağı
. durumundaydı. Böylece, yeni bulduğlımuz ve yayma hazırlamakta
olduğu

Örnetin Zafor- rıAnı8, vrk. ?Qa: " •• •. yevm.-i mezbOrda Asuman-ı hünerin
neyyir-i a'zamı Dftril'Ha'lde Ağası Stıleymaıı A~ H.azrt:deri ve şec!•at-pfşe ve sal1betenc14e Sadr-ı a'zam Hüseyin Paşa . ..... , , "dCDiliııektedir, Yine 88b-8ga'da Süleyman A~'dan şöyle sözedilmektedir: " .• •• kıctvetü'l-havAs ve'l-mukarnbin, unı
detü esb.Abi'l-izz ve't-te.mkin, mu'temedü'l-mulOk ve's-selAtfn, entsU'l-hazreti'I-aliyyeti's-sult!nıyye, celisü'd-devleti's-sıyyeti'ı.:hakAniye, s!hibü't-tedbtr ve'l-firise, milikü'l-akl ve'l-.kıyase D!rü's-sa•!de A~ Süleyman Ata·.".
4 ömeğ'in bk. İsmail Hakkı Uzunçarplı, Omuınlı Tarilıi ITI/1,·Ankara 1951,
132-İs1; Şinasi Altunda#, II. Osman madden. lsMm Ansikloped'isi; Shaw, Stanford
8

J. Histery of tlu Ottam.an Empire twl Modem Turk8] I. Cambridge 1976, s.

192-193•

İbrahim Peçevt, Tari/ı..i P1put II., İstanbul 1283, a. 376-38o.
• K.Atip Çelebi, F1ı:U/u I, II., İ.stanbul 1286/87, s. 403-4112; ı-5.
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Mustafa Natma., Tarih ll., İstanbul u8o, s. 186.
Yücel, Omuınlı Devlet Dflunine Ait ~tinl8r I: KiMb-ı Müsut4b, Ankara
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olduğumuz Zafer·- n!me, bu döneme ait v e devrin padişahına sunulan
. ikinci çaıda§ eser olmakta (ölümü meselesiyle ilgili ··Tuğt, Bostanzade dışmda) 9 ve içeri~ itibariyle de Kita.b-ı :)Müstetab'ı tamamlamaktır. Bu görüşüm.üzü desteklemek ve yeni bulunan eserin değeriQ.i
daha iyi ortaya koyabilmek açısında~, Kitab-ı M;üstetab'm ı62o'ler
Türkiye'sinin durumuna dair verdiği bilgileri özetlemek gerekmektedir :
II. Osman (ı6ı8-ı622) Qsmanlı tahtına çıktııt sırada devlet
ve tOplum düzenindeki görünüm şöyleydi: Osmanlı devlet düzeni
ve eski kanunlar bozulmuştu. Bunun esas n edeni, padişa.h'm oto. ritesinin zayıflaması ve parçalanmasıdır. Devletin ruhu sayılan padişa.h otoritesini icraya eskiden yalnız vezir-i azam, mutlak veka.leti
ile h aizdi, araya kimse girepıezclj. Fakat ~imdi, padişah adına do~dan
doğruya emirler ve: ilmey'e bajlannııştır. Sorumsu.z kimseler bu otoriteyi kendi ~hsl çıkarlarına alet et.mi§lerdir. R ü§vet alarak me:tnuriyetlcri ve d v~t gelirlerini bağı§l~ya başlanuşlardır. Yalnız ehl-i
örf değil, u emd
bile iyiden iyiye rü§vete alı§n;ı.t§tır. O toritenin
zayıflamasında pa<lişMUann devlet i§lerine ,.kayıtsız~ da rol oyna- ·
mıştır. Bu zayıflık ise eT<Uetlerdeki kargaşalığın ba§lıca _...kökenidir.
Buralarda artık p~di§ah fermanına eskisi gibi aldıran yoktur. Kapık:ul.lii.nııın tah~ümü yiizünden eya.letlerin yön eticileri görev
· yapamaz hale gelmişlt.rdiİ-. Devşirme-\uı sisteıni bozulmuşt\ır.
Reaya'nın askert sınıfa girmiş olması bozuklu~ başlıca sebebi
olmu§tur. III. ~ura devr,den it\ba(en, reaya'~ silah ta§ımasını .
yasak eden, onların kapu - kulu olmasını veya doğrudan doğruya
sipaht t:imhı almasını menedE kanuf.ara riayet edilmerneğe başlan
mıştır.. Neticede askerin kalitesi düşuiü§, disiplin bozulmu§, çiftçilerin
topraklann.ı bırakmalannı, bu durum te§Vik etn:lİ§tir. L evendler ve
Şekhanlar bunlar arasmda türeıni§, ekserisi eelalt olmuşlardır. Öyle ki, ·
olur olmaz reaya bir çift Öküzünü satıp; akça kuvveti ile kimi sipahi,
kimi yeniçeri olup istedikleri dirliğe ve .niansıba geçınişlerdir. Tımarlı
sipahi ordusu önemini kaybetmiştir. İmparatorluğun esas ordusunu

Yahya bin Mehmed Bostanzlde. Yak'a-i Sultarı O.iman Han. Süleymaniye
HAlet Ef. Ktp. 611; bu eserin neşri için bk. Orhan Şaik ' Gökyay, II. Sultan
Osman'ın Şahadeti. Atsız Armağanı, İst. 1976, s. 187-256; Mithat Sertotlu, Tu~t
Tarihi. lbretnüma., II. Osman'ın Şahadetinden bahseder, TTK & lleten XI/43
( ıg47) s. ~9-514; Htıseyin Tu~i. Vak'a·i Sultan Osman Han. Fakir k Mp. TDAYB
1967 (ıg68) s. ı ıg-ıs.ı..
0
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eyftletlerde timariarında ·o turan sİpahiler teşkil ederdi. Fakat şimdi
saray halkı ve ek!bir, hükümet otoritesinin zayıflamasındaı;ı istifade
ederek tirnar ve zeametleri kendi tasarruflan altına geçirmişler ve böylece sipaht aileleri dirliksiz kalmışlardır. Bu durumda devlet, kapıku
lunu çağaltmak mecburiyetinde kaliill§, bunlara .ulUfe, maaş yetiştir
mek zorlaşiill§, me{kezt hazinenin yükü fazlası ile artmış, .mftli sıkıntı
başgöstermiştir. Kapu-kulu devlete tahakküm eder olmu~~· Re!y!
asker olmaya özenince topraguıı bırakmış, üretim düşmiiştür.
Diğer taraftan bu taraklann çoğu, ek4bir çiftlikleri haline gelm.iş
tir. Re!y!nın vergi yükü, merkezi hazinenin çoğalan masraflan
nedeniyle arttınliill§tır. İltizam usillü gtqı.işlediğinden suistimaller
sebebiyle bu yük çekilmez hale gel.mi§tir. Bu ebepten rely! dağılmaya,
toprağını bırakıp kaçmağa, levend, sekban olmağa veya eşkiyalığa
başlamışlardır. Kudr~etliolanlar ~umeli'ye, lran'a ve Kınm'a kaçıp
sı~lardır. Üsküd dan Bağdad'a ve Sivas cAnibinden Erzurum
ve Van'a vannca " . ve medri" den ancak dörtte biri ma'mftr.
kalmıştır 10•

İşte iktidannln ilcinci ..yılmda II. Omıan'a sunUian bir .isl!hat
· kitabı, "Kit!b - ı Milsteb!b" da yer alan devletin görünümü bu idi.
Qsmanlı D~letindeki "tegayy;Ür ve fesAdın" ilk belirtilerini doant
bir teşhis ile Kanimt d inde bulan yazar, .ır. Osman'ı adeta d evlet
düzeninde bir sıra refOrm yapmaya te§Vik etmiştir.
Kit!b-ı Müstet!b'
ask~lik düzeninde · bozukluk ve çöküşe
ağırlık verildiği gözden kaçm.aınakt:Jdıi:~·
tekim de O. Osman devrinde, gelenekiere ay1arı sa)?Jan ve endişe ·le karşılanan yenilik giri§imlerinin ilki, askerlik alanında bB§la
. Tanıtmakta olduğu
muz Z-.fer-n!me'de p!dişahın Cüğeı: bozuklu.klara da eğilm.iş olduğu
açıklığa kavuşmaktadır. Muahhar kaynaklardaki bilgiler II. Osman'ın
tahta geçtiği sırada İran sorunu ile kar§Ila§tığını göstermektedir.
XVI. yüzyılın sonİarıncİa· or.t aya çıkan ve ·osmanlı devletinin mftli
olanaklarını. büyük ölçüde sarsan bu dış sorunu~ İran Iıükümdan
Şah I. Abbas ile anlaşma yaparak çözümlemiştir 11• Fakat, II. Osman
deviinin .esas dı~ sc;ırunu olar.ik LehiStan ve Kazak meselesi ön plana
çıkmı~tır. .Uzun uğr3.§1dan sonra Osmanlı denetimine girm.iş olan
~o

Bk. Kitôh-ı Müstetab, XXI-XXVI.
u Bk.' İmıall Hakkı UzunÇCU11lı, Osmanlı Tari/ıi lllfı, a. 133; Halil r"§a madde$i. ls/4m Ansiklopedisi.
·
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Karadeniz'de çok düzenli yürütülen ticart faaliyetler Kazaklann
ufak fakat hareket yeteneği yükııek sava§ gemileri yüzünden ağır
darbeler yemekte idi.
ıehista.n ise, Osmanlılara dost gö:rünmesine ra~men Kazaklan
desteklemekte, Efla.k ve Boğdan'm işlerine müdahale etmekte idi u .
İşte H~i'nin H . r030 ·tarihini taşıyan "Zafer ~ nSme"si, Il.
Osıxian'm Lehistan ve Kazak meselesini halletmek için yaptıgı seferi
tüm yönleri ile anlatan, bilinen tek eseridir. Verdiği malümatın
tahlili, müellifin bizzat Lehistan seferine katıldığını ve yakm bir görgü
tanığı olarak, seferin olgul}umı yansıttığını göstermektedir.
"Zafer ~ na.me"yi bir l>akıma Lehistan seferi.nin günlüğü olarak
da değerlendirebiliriz. Sefer karan alınmasının nedenleri, yapılan
hazırlıklar, padişa.bın bizzat ordunun hapnda olarak 7 Cemaziyelahir
1030/29 Nisan ı6~ 1'de fstanbur dan· hareketinden başlıyarak 13 Le·
histanla yapılan barıştan ı& .._sonra 23..Zi'l -.kA'de 1030/8 Ekim ı62ı 'de
Hotin önünden İstanbul'a doğru geı:iye döni!Jüne değin geçen olaylar 1 6 menzil- menzil günlük olarak ve~ektedir.
"Zafer- :ıılme"nin içeriğini ve bu arada önemini yansıtnıış olmak
için yazmadan bazı örnek pasajlar suıuııak istiyoruz :
llisi Lehistan seferinin nedenini naklettiği bölüıııünde: "Bun~
dan akdem Leh Kralı olanlar, saadetlü ptdi§~-ı a.Iem- pen!h hazret~
lerinin ecdM-ı ,izfun. ve aba-ı kirlmlaruun zaman-ı saadet - iktiranlanndan berü, mün'akid ve müte'ahhid oldÜklan harac ve virgülerin
sal-be sal Südde-i seniyye~\ siden- misallerine irsal ve isal idegelüb,
bermücib-i ahdü p eym!n, emnü aman-ı sMıib - kirantlerinde asude hal ve şadan olıgelmişleriken b~dan akdem cennet - mekan, firde~
~yfuı, gartk-i Rabınan me~fım v e mağffırunleh Sultan Ahmed Han ~
aleyhi'r - rahmet ve'r- ndvan- zamanlarında, mahz-ı gurlı.r-ı del~
let ve ayn-ı şiirUr-ı şeytanetleri h asebiyle, Kazak nbn.ında bir alay
melain-i dii.zeh - mekini, nice şayka-i felaket - garka ile Karadeniz Boğazına gönd erüb, memAJ.ik-i malırUse-i hüsrevani muza.f!tmdan bazı
mahallere zarar u kii.zend irişdürüb, hilaf-ı abd u aman me~!in-i
mezh1irtnin nakz-ı ahd ü p eymanlan zu.h!tr eylemiş idi.
u Bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı T arihi illfı, s. I33·I34·
ıa Bk. Z4fer ~ ~. vrk. 70a.
14 Bk. Zifer - ~. vrk. gıa, b.
16 Bk. Ztifer - ~. vrk. 9 2b.
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Merhftm. ve ma~eh hazretleri ceza vü sedların virmek
iken ömürleri vefa. itmeyüb, bu da.r-ı gurftrdan seray-ı
sürftra irtiha.l eylem.işlerdi. Ba.dehu taht-ı ferrfth - babt-l hilafet ve
evreng-i saadet, ferheng-i saltana~ Sultan Osman Han-ı bünya.n
hazretlerine müyesser oldukda, Leh-i d(izeh-mekm tarafından,
ilçileri gelüp, mema.Iik-i mahm.iye-i Osma.nt ve mesaJik-i mahı11sa-i
hn.a.nt'den min-ba.d bir mahalle tarafimızdan zara.r ü küzend
irişdürülıneyüb, adet-i kadime ve rüsftm.-ı kadtmemiz üzre, sa.ı - be
sa.J harac ve sayir virgülerimiz, der-i devlete irsa.I ve isa.I eylemek
şartıyle istiınin eyledükle~de, şürılt-ı mezbılr üzre, müceddeden abd ü peym!n olınub, ellerine d er-i devletten ahidname-i
büroayıin-ı meserret - makrCın verüldükten sonra babaset-i d tiyeleri ve kabahat-ı cibilltleri iza.le olmayub girCı memMik-i mahrlı
se-i büsrevant muzafatından ba'zı mahallere teaddt ve teezzt üzre
olduklan, Hüdavcndiga.ru celili'l - ikticjlh h azretl,erinin mesa.mi'-i
aliyye-i hüsreva.nıl~e ilka o undtikda ~Zııü hatniyetleri
mütehammil olmayub melaJn-i mezbıiriııi.n ··
· içün mukaddema Özi muhafazasında olan merhiim İskender Pqa yı serdar
eyleyüb .Rumeli've BoSna. eyaJetlerinde va.ki' bazı asakir-i nusretmeza.hir ile irsal buyufmuşlar idi" diyerek olayları anlatmakta ve
ve devamla: u5 Cemaz~ye'l - ahir ıo3o~da Kapudan Halil Paşa
hazretleri nehr-i Tun~ kenanndan gelüb Pa.q;a.h-ı alem - penah
hazretlerinün şeref-i d est - l>iUiarile mil§erref o!ub sMifti'z - zikr
olan on sekiz pa.re K'azak.. taykaların ikL.yOz mikdin "Kazak-ı bedahlak. esirlerü geıürüb pAy:-ı taht- felek •rlnil((j,a.flarında nigunsa
eylemek ile müstehakk-ı inlyet-i 1ehriyart ve milsteveib-i nüva.ziş~i
hazret-i kişver-küşlyf olmağın .... .. " diyerek devam eden yazar,
"''Ve Leh-i lahı-i bed- a'ma.J içün her dem makalleri bu idi ki
Kral-ı Leh-i her • geştehal, sal.is-i firavun-ı şedd~d ve salik-i
inesa.Iik-i zulm u fesa.d ve .pir-ü. Nem.iıidti Ad'dür.: ... " diyerek
"Leh-i la..in-i · .düzehmekin üzre sefer eylemek murad eylediler"
demektedir ıe.
kasdında

-~

"Zafer- name;'de d·a ha sonra günlük bir kronolojik düzen
içinde pftdi§ahın karardan sonraki meşvereti, ordunun sefer hazırlık
lan, tüm ülkedeki idarecilere sefer çağrısı yapılı:ıiası ve sonuçları,
ordunun padişa..h yönetiminde İstanbul'dan ·hareketi, ·bu sırada
. ıo
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İstanbul'daki hava 1'1, Hotin'e kadar izlenen menziller ve konaklama-

lar, tabi beğlerle olan ilişkiler ve Rumeli'deki yeni atamalar, sefer sıra
sında yapılan savaşlar, merkezi yönetimdeki yönetici değişiklikleri,
askert düzende yenileşme çabalan, Hotin'in muhasarası ve bu sırada
cereyan eden olaylar ve nihayet Lehistanla anlaşarak İstanbul'a
hareket gibi ana konular geniş bir §ekilde yer almaktadır.
Bu kısa tanıtma yazısmda, elimizdeki yazmayı aynntılı bir şekilde
sunamıyacağımız tabiidir. Ne var ki, bilim dünyası ve meslektaş
lanmız, yakında üzerindeki çalı§malanmız sonuçlanınca hasuna
verilecek olan bu eser yayımlandığında, bütünüyle inceleme olanağına
kavuşmuş olacaklardır. Bulada ~ söylemek istiyoruz:
Kişiliği, düşünceleri, asked ve siyasi faaliyetleri hakkında son
derece az bilgiye sahip olduğumuz II. Osm.an'm daha iyi ve sağlıklı
değerlendirilmesi bu yazmanın HulUll.D'lŞSl ile imk~ dahiline girmiş
tir. Ömeğin.genç yaşına raAznen sefer sırasında yönetirnde gösterdiği
etkenliği §U kayıttan açıkça öğreni~ruz :
17
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sa~t etrif-ı memalik-i Osmant'de olan mtr-i uıt.dıı-ı Alt -~ ve daıM-ı kalemrev-hhakantd:___olan 1tımerl ve hUkkıbiı.-ı kaviyyii'l · erkAna~va,Aıı-ı divAn-ı aliyy.in
ile ahk!m-ı vtabetil' l -ihtirtm g6uderumiş idi ki hAzır ve millıcyy! olub Nevıı1z..ı
Sultanlde Orduy-ı hümlyQn-ı n usret- ıııakı-&. v ctlnM?a:!:er- nemM-ı sa'MetmerhQııların.a mü1.Ak! olalar:' Şol dem ki, ııuldn-ı b~ve
-ı mürg-i z4r vil!yeti sebze • z!r.e ~ve §diriyh oldu, ulkir-i ezhAr
tze - dArin-ı eşcar alem-i
servin yeşil sa
a~ sahn-ı sebze - z!re ve kıl'a-i glllishe diktiler, bahAdırin-ı
Dih11-i gülUn bazula.rm rengin ~ ve oı:rgislerin şerlerinde m.i(ifer-i zer :ve b enefşelerin omuzunda gtırz:.i ~ ve sahıı-ı goncanın elinde ntze-i hfuı - fişin ve
sebzeler d~ ~b ü la~ içtın aittan-ı f!An - sitAn götürüb cünd-i giya.hun sip!b.-ı
bi - şüın!rı, asakir-i nusret - şi!n ile sultan-ı bahArın taht-ı livAy-ı adAlet ihtiv!sıoa
sMJar heste eylediler. Şahların ordusuna döndi sedser-i :ıahn-ı ~ kim ağaçlar
aıida yer yer kurdular simin • otağ Ant ol· babir-ı hüceste- AsArda sultan-ı fertddnsavlet, K eyhüsrev-i kavus- şevket, muzaffer-i iyin-i sahib .;. kıri.n•i rıly-i zemtn ve
zı'Huhhi rabbü'l-alemtn haı:retleri bir d1lz-ı ?pırılz u sad-sa.'ldetde, sa'a.detle
pAy-ı isumin - fer - siyin rikAb-ı zemin - temkinc basub ve himmet-ı bülend cenlbt mAnendi bir sem.end-i zaman - sür'ate süvh olduAtı hhıde kös-i rihlet
unlub ve stlnıAy-ı azUn.et· unlub tAk-i çarh-ı enbust sadA ile dolub afAk-ı cihAıu
tutdı •.• •• • •AritAb-ı alem- tib gibi zerrtn ser- alemierin ve kamer- peyker riyet1~ ucu eve-i asumAn- berrtne urılc idüb sipih-ı kevllib - aded ve asakir-i gerdunmehır-i m elAik - meded sokaklara dolub çarşuy-ı şehr-i İstanbul ç~ u hurılş ile pür
olub önce giden çavuş ve yasa.vullarm avizesi dervize-i felekü'l-eflüe peyveste
oldu ..• ".
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"Saadetlü p1dişah-ı cem - cih bazretleri Tuna suyunun öte
tarafi. ki Boğdan yakasıdır~ · geçmek mur!d-ı ;şerifleri olma~ bir
Belgrad ;şaykasına süvh olub, bir kaç def'a öte yakaya geçüb geldülderinden sonra, otağ-ı gerdün - ~arından birini dahi, cisr-i
mezbiir üzerine lkurub, gündüzlerde anda ad.m ü kıy!m ve gicelerde,
ol bir çetr-i· felek-fersahlan ki c~-ı ten gibi kalb-i asker-i fevzmaserde vatan tutmu§ idi, anda nevm ü niylm iderlerdi. Ve zikr
olunan çetr-i hüma.yfuıun içinde ayyuka. peyveste .b~ k:Cih..ı pür~
;şük1ih va.ki' olmuş idi ki ldlli-ı Kaf yanında burdek-i hakir ve Cebel-i
Elburuz katında ceviz~i sagir idi. Ol ldlli-ı va.Ia.nın fevkinde bir
kasr-ı ba.I1 ve ol kasr-ı n~diretü'l - asr içinde bir taht-ı d.ıı1
~U§ idi ki çe;şm-i felek nazirin ve dtde-i melek adtlin görmemİ§ idi, ol taht-ı ra.nft üzre cüliB edüb gün gibi her c~be nazarenda.z ve sevr gibi her tarafa gerden - Cfra.z olu~, ictiııa. ~ }'l as1kir-i
dü;şmeıı - peygir ve itmMn·ı cisr-i gerdun- tak-ı üstüvlre n~ idi'.' is. .
Diğer taraftan metinde geçen "01 hin-i meym.enet·- kariııde,
saadetlü p!di§a.h-ı a.IempeııAh hazrctleri, vüzerir'- }'l devlet.J. aliyye
· ve vükela - yı saltanat..ı celilelerün, huztr-ı müstevcibü's stırOrlanııa
davet idü.,b, emr-i seferi müşavere eylediler, 19 kaydı yine genç
pldi§a.hın kişili~e ve iyi bir devlet adamında olması gereken bir özelliğe sahip bulunduAuna göslermektedir.
~-'Zafer - nlm.e,de II. Osman devrinin merkez., ve taya yöneticileri arasında: Veztr-· Azam ilseyin P3§a, Vezir Kapud.aıı-ı Derya .
Halil Paşa (I. Ahmed döneminde Vezir-i Azam), Dlrü's- sa!de
Ağası Süleyman Ağa, Ba§d'efterdar AbdülblJJ Pa;şa, Yeniçeri Ağası.
Mustafa, Diyarba.kıt :Beylerbeyi Diliver Patfa (sefer sırasında vezir-i
azamlığa atamyor), Anadolu Beylerbeyi Hasan Pa§a, Erzurum Beylerbeyi Yusuf P~a, Dilaver Pa§a'dan sonraki Diyarbakır Beylerbeyi
olan Sü,leyman Pa;şa, Budin Beylerbeyi Karaka;ş Mehmed Pata,
Özi (Silistre) Beylerbeyi Kantemir Beğ, Özi Muhafizı İskender
Paşa, buııun ölümünden sonraki Özi Muhafizı Hüseyin Paşa, Sel!nik
Beyi Abdülkecim Pa§a, Doğancı Ali Pa§a, Nogay P(l;şa, İlbasaırl Hasan Pa;şa, Aydın Bey, Vezir-i Azam Hüseyin Pa;şa'nın Deliba§lSı Durmu§, Boğdaıı Beyi İstefan, Boğdan Beyi Aleksandr, Tatar Hanı ve ve18
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ziri Timur Mirza, Erdel Hakimi Betlengabor ad).an geçmektedir 20•
BostanzMe ve Tuği ile muahhar kaynaklarda ço~nun i3~ geçen bu
ta.rihl şahsiyetler hakkında Zafer- name'de geçen kayıtlar çağdaş bir
gözlemciye ait olduğu için son derece önemlidir.
.
Zafer - n!me'nin şimdiye deAln değindiğimiz önemli taraflarının
yanı sıra belki de en dikkate değer özelliği, -Kitdh-ı Milstetdh'la II.
Osman'a sunulan reformcu önerllerin bu padi§ah tarafından uygulan-:.

maya

başlandığuu ispatlamasıdır.

Bu görü§ümüzü doğrulayan ve askert düzende başlatılan reformlara dair bazı örnek pasajlan aktarmak h erhalde yararlı olacakb.r:
"Ba'dehft sa'adetlft r..üdlvendigar-ı nigft - .s ar hazretlerinün
ferman-ı kadr - tüvanJ.arı §öyle vlr'd oldu ki teva.if-i yeniçeriyhı
bir meydhıe ni§bı vaz' olunuh kav!i -i tüfeng - endA.zi ve lev!zım-ı
dli§men- güd!zuıila arz-ı hüner eyleyeler. Ferman-ı Hüdavendigar
üzre Tunca nam nehr-i azlmün öte yakasında nişa.nlar dikilüb
Yeniçerilee A~ ve Tumacı- başı ve onba;ıiarile cemi'an yeniçeriyhı
cem' olub, mesMd kUlı-ı Kaf gibi slf ender sM dizilüb ol merdan-ı
rezm. - p erdA.z ve dilirhı-ı adüv • güdbe tüfengler attıruh nişanlar
urdırmışlar

idi, sı.

". . . . . . Hüdavendigar-ı celilü'l - iktidlr hazretleri um.m~-ı
i.b.san!yi ~ ve bihlr-ı atafı hurQş idüb teva.if-i yeniçeriyana in'am
ü ihshı eylemek mur!d-ı şerifleri o~ h.ıza.ne-i amire önünde
ÖrneA'in ~qfır - rıdme, vrk. şa. b, 6-t::b, Soa•cı, Kapudan Halil Paşa; vrk.
b'de Diyarbakır~lerbeyisi ~i,IAver Pa,lı.; k. {3 b'de Erdel h!kimi Betlcngabor; vrk. 14 b, Bı a, 88 b'de S&dlı a•zab Hüseyin :Paşa; ıg a'da Çerkes Hüseyin
Paşa; 27 a'da Anadolu Bcylerbep.si Huan ~; 33 b, 4.6 a'da Diyarbekir Beylerbeyisi Diaver Paşa; 45 a, 88 b'de Kaııtemir; 46 b'de Özi muMf•ızasında olan
merhtlm İskender Pap.; 72 a'da Süleyman A~; 64 a'da Mustafa Paşa; 75 b'de
SelAnik Beyi Abdüllı:erim Paşa; 76 a'da Vezir-i a'zam H ilieyin Paşa'mn Deli- başısı
Dumıu~; 88 b'de Süleyman Ağa adlan geçmekte ve bu kişilerin faaliyetlerinden
sözedilmektedir.
Bir örnek olmak üzere Erdel hAkimi hakkında anlatılanlar aynen aşa!IYa
alınmıştır: " ••• Erde! hAkimi olan Betlengabor'dan mektuplar gelüb mazmO.U-ı
nusret- malcrQnunda Nemçe Kralı dahl hufyeten Leh-t IAtn-i dılıeh - meldne
yardım için bir mikdir kiifilr göndermiş, haber alduA"umda a.rdlai-mca irişüb cümlesin kılıçdan geçirdim, hAliyA alınan sancaklan ve kesilen başları. sa'idetlü PldişAhmıın huztlr-ı sa'Adetlerine gönderdim deyü arz-ı hidmet ve inh!y-ı ubudiyyet
eylemiş, fi'l-v!ki' r1lz-ı mezbfuda zikr ·olan sancaklar ve başlar getUrülüb ply-i
taht-ı felek - mikd!r.Iarında nigunıı!r oldu . . ••.
~ı Bk. <,qfe r. n4me, vrk. 73b-74JL .
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viizera-i id.m ve vükela-i kirarn ve d efteran ve
katiMn ve bi'l - cümle erbab-ı Divan ve hüdda.m-ı erkan yerli
yerinde kıyam gösterdiklerinden sonra mecmti'-ı yeniçeriybı umman-ı
bi - pa.ya.n gibi . mevc mevc gelüb avatıf-ı aliyye-i hüsrevant,
in'am-ı celile-i hidivaniye nazır ve hazır olub dört gün . bölük
bölük esamileri okunuh ihsan-ı padişahi ile mesrfır ve elta.f-ı sultAni
ile mecbftr olduktan sonra birer birer buztir-ı "hüdavendigari önünden
güz!r itdirülüb devam-ı devlet-i pa.dişaht ve k1.yam-ı ha.şmet-i §C·
hin§aht ediyyesine müdavim ölmU§lar idi".
CC
•
•
• lA
••
'hsA- bez1 o1un. .. ............ yeruçen
ta,,.ç:
1 ...asına m o.mu ı =ı
dukta cenab-ı saltanat - meablan ol köşk ~rinde ca.Iis olub, huzf.tr-ı
hüınayftnlarından geçen yeniçeriyi birer birer şun:ı9.r iderdi. ·Üç gün
ternam olduktan sonra, yeniçeri tayfasl dahi tem~ olub ba'dehft
sipah-ı silahdar ve muhassil- kela.m altı bölük b~ma dahi tenbih
.o lundu ki, onlar dahi yeniçeri tayfasına her ne vechile virildi ise
onlar dahi ol vechile gel b\inlylt-ı hurşid - ııi§A.ne mazhar olalar" 22•
Yine hükümdarın re!ya'nın korunmsına dair ald.J.Aı önlemlerle
ilgili §U, pasaj da ilNekicidir :
"Mesken-i mes~bı-i guraM ve miikemmin-i emakin-i fukara ve ehl-i ~a.dan, mürfu iden asker-i mensflr c ftd:ı mev&r,
hilM-ı şer ü kinftn ve mugl-~-i emr-i hiiınA~, edna vü a'la ve
bay ü tüyanaya ale'! husfts zaif ve merd-i na~ zulmü teaddt ve
cevrü teezzi etmeyül) herkes eyyhn-ı devle~i e bed- makrtln. ve
hengam-ı sa!det-i m!dilet • me§hftnupcia Asftde - h al ve müreffehül- ba.I olalar. Şöyle Jd, zulme ve gadr n n!aya ve herayadan
fuzftli bir şeyi alunm.uş ola mU:ııkem haklarundan gelünib ceza ve
sedsun vereler, diytl ferman-ı §eriflerin sadır olmağın bu husus içün
etrM-ü ekn.!fe lidcmler gönderildikteıı sonra irtesi gün Yayla - çayın
n!m menzile nüzfil olunmuş idi. Vezir-i azam hazretleri, yüz mikdan
!dem ile hufyeten kalkub ilgar edüb, girft konak ki, Uzun Ali Çayırı
dimekle ma~rtifdur, varduklannda, fernıa.n-ı kadr-i tuvan-ı ba.k.aıd ve emr-i cereyan-ı sultaniye mugayır vaz . irtiklb eyleyen
eşirr!ya mucib-i ibret, sebeb-i nasihat içün, birkaçına muhkem·
darbı:ı let idüb, bir . nicesinün dahi boyunlarun urub ferman-ı
hüd!vendigarlyi icra ~ylediler" 28.
" Blı:. <,qfır - nArnt,
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Yukanda sunduğumuz örnek pasajlarda yer alan · bilgiler Il.
Osman'm reform.ist anlaylŞUU ~ıılamh biçimde vurgulamaktadır,
kanısındayız. Bunlann daha geni~· yorum ve de~erlendirilmesi makaleinizin dışmda olduğundan, · §imdilik bu kadarla yetiniyoruz.
"Zafer- name"de yer alan bir çok kayıt II. Osman'm gençliğine
ve tecrübesinin azlı~a ra~en merkez ve taşra yönetinlinde düzenlemeye gitmek istedi~ni vurgula.ııı3.ktadır. Örneğin serere çıkışını
anlatan bölümden, onun devletin bütün kurumlarma hakim olma isteğini kolayca anlayabijiyoruz. Ordunun İstanbul'dan ayrılı§mda p!dişahın kimlerle birlikte olduğu §öyle aıılatılıyor: ". . . siir vüzer!
ve mk-i miran ve esh!b-ı menasıb-ı Divan-ı aliyyin - !şiyb,
H~a-i cen!b-ı sa'adederinin h!ce-' fazilet- ~i'!rları ve Şeyhül'l
isllm-ı §er'tat - des!rlan ve alti böl ' ağalan ve Yeniçeri Ağası
ve s!ir tevlli-i sip!h ve yeniçeriy~ ve ça§D.igir!n ve müteferrika.n
ve çavCl~an ve topcuya.n ve cebeciyA.n.- ve bi'l - cümle birden bine ·
ve binden yüz bine vannca ultıfe ve tim.a.r ve zd.mete mutasarrıf olan
asker-· )>1 - şumh:. v cün~d-ı nusret - nümftd-ı ye~in ü yes!r ile
sene-i mezbftr Cemaziye'l- Ahiresinin on altmcı gününde Dhü'ssaltanati'l - aliyye-i rnahmiyye-i Kostantıniyye'den kalkub Davud
P~ nam menzile. niiztil eyle~lerdi" ~·
Bu tasvir, Osmanlı ordusunun XVI. yüzyılın ortalarmdaki. bir
seferinin azametini e düzenini anımsatmaktadır. Genç. Osman,
bilindi~ gibi devle ,düzenini "ecda.ii-ı iz~an asnnda"ki ~uru
muna getirmek .i.steyen bir O sma
pldişA.hıdır. Zafer - ndme'de bu
istek ve hava yamıtılmak istenmektedir.
Ancak böylesine düzenle ve büyük bir ordu ile Lehistan seferini
düzenleyen Osman'm devamlı yeniçerileri kontrol etmeye Mtı~,
· yukanda verdi~miz 1örnekler göstermektedir. Zafer- ndme'nin genel
havasi., Osman'ın büyük bir zafer kazandı~ §eklindedir. Diğer kaynaklardan da biliyoruz, genç p!di§!h lstanbul'a böyle bir görüntü yaratan büyük bir alayla girmi~tir. Fakat ge_rçekte yeniçeriterin düzen. sizliğinin büyük bir zaferi engellediğini, yine kaynaklar haber veriyor.
Nitekim, açıkça olmasa bile bunu Zafer - n.dme'nin satırlan arasmda
da okumak mümkündür. Örneğin: " .•• ibtida. Rum- ili kolu )'Ü:I'Üyüş
idüb birkaç tabiyesin aldıklan hinde· cümlesi kabza-i fethe getürü7
2'
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lürdü ve olmahalde §iran-ı - kit!l mM-i ganaim.e iştigal idüb gub!r-ı
ilimili ayn-ı imhWerine iktihal it.nıi§ bulundular:
Ne denlü cehd ·kılsan bir murada
Nasib olmaz mu.kadderden ziyAde
Yolısa ahz ü esir olan killiardan ceng - i mezbftr ahvali istifıia.r olun•
·dukda eğer bir mikdir daht ceng ve pe.yka..r ve ikdim- ı kirzir olunuh
ma.I-i gana.ime mukayyed olunmasa cümlemüz taburu bırağub dağ
ve kühs!ra fir!r ve terk-i dar ü diy!r itmemüz mu.karrer idi deyü
ihbar eylemi§lerdi" denilmektedir 26• :Büyük bir zafer kazandığı
iddiasında olan, ya da daha doğru bir deyişle böyle görünmek gereğini
duyan, ama aslında "ecdad - izinılarının asn"nı...özleyen bir p~dişa.ha
sunulan bir eserde, elbetteki bazı şeyler açıklıkla deği), satırlar arasında
. aniatılmak istenecekti. Bu nedenle, II. Os an'm Le ·sta.n seferinden
. döndükten sonra Istaribul'da yeniçecil r tarafın'(}~ öldürülmesi
· (ı622) nedenleri de, dikkat;Ji Bi ineelem sonu cu 1/(,qfer - nllme'den
çıkanlabilir. İşte bütün bu ~atttklarımızdan dolayı, Zcifer - ndme'nin
bir an önce yayımı, kanımızca Osmanlı tarihine önemli'bir kontribilsyon olacaktır.

-

Açıklanması gereken bir ba§ka
hatları ile tanıtmaya..~tığımız ve

.

mesele de şudur : caba, .g enel
II. Osman dönemi olaylan için
şimdilik orijinal tek kaynak olan bu Ztifer - n4me, daha sonraki tarih- ·
çiler tarafından görülmüş ve kullanllmı§ mıdır-?
Bu konuda yaptı~ hlili bir mceleme o ucu, araştırmacılar
tarafından bugüne kadar bi
eye yeni bir gerçekle kar§! kar§ıya
geldik. Bu da XVII. yüzyılın bilim adamı ve tarihçisi olan Kitip
Çelebi'nin Fe~leke'sini kaleme alırken H ilisi'nin Zufer - nllme'sini
görmÜ§ olmasıdır. K!tip Çelebi'nin Fe;:.leke'de (I. cild, s. 403-412 ve
Il. cild, s.x-5) II. Osman'm Lehistan seferine ilişkin verdiği bilgiler,
Zufer- nllmenin çok kısa bir özeti niteliğindedir. Kitip Çelebi'nin
Halisi'yi görmüş ve olaylan on.un eserinden özetlemiş olduğu öylesine
açıktır ki, ilgili bölümde verdiği bilgileri, "bu tarihe 4kt gazd denildi"
diye bitinnektedir. Daha önce de belirtti~ gibi "zlht gad." kelimeleri ebced hesabı ile ıogo tarihine tek!bül etmektedir ve Ha.Iist,
eserini bu kelimeleri içeren bir manzume ile sonuçlandırın.ıştır. Böylece
81

Bk. :(.afer- n4m8, vrlc.

.ıoa,b.

YAŞAR YüCEL

3116

KAtip Çelebi'nin Fe?;)elce'sin.e kaynaklık etmiş eserler arasuıa, şimdiye
kadar bilinmeyen Halisi'nin Zafer - nAme'si de katılmı~ olmaktadır 28•

Ztifer- ndme'de kullanılan yaz1 dili ve imla özellikleri hakkında
· da §Unlar söylenebilir: Elimizdeki yazma metni, Orta Osmanlıca ile
kaleme alınmıştır. Bilindiği gibi, Eski Ostnanlıca üzerinde Türkolajide
pek çok Çalışma olmasma kar§llık, Orta Osmanlıca üzerinde pek az·
durulmuştur. Son yıllarda (Örne~ Hazai gibi) bir takmı araştıncı
Iann bu konuda yapb.klan çalışmalar henüz yeterli düzeye ulaşmam.ış
görünüyor. Orta nesirle yazılmış olan elimizdeki yazma metni, manzum ve mensur bir örgü içerisindedir. Burada da ilgi çekici nokta,
manzumelerin (beyit, kıt'~, manzume, n,ıbai v. b.) metinden daha
sade bir dille kaleme a.Jınırui Qlmasıdır. Divan Edebiyatı örgüsü
içerisinde yazılan bu s c! dillilşürler, edebi yönden genellikle zayıftir.
Yazarm,;ne
kısımdaki başa~ bu bölümlerde pek göre·
miyoruz. Konu, ile ilgili Türkçe manzumeler, irticalen söylenmiş
izlenim.ini uyandırmaRtadır. Fa~ça yazılan ~ürler ise, yukanda da
değindi~ gibi, yazann belli bir efitimden eçtiğini gösteriyor.
Yazma metninin dil özellikleri, Haliafnin kişiliğine 1§1k tutacak
niteliktedir. Bugün Anadolu ağızlannda gördüğümüz birtakım
çekimli tekiller ve sözlerin kullanıldlğ{' dikkat çekmektedir. "Alışam
iripn.eğin eweı. as8Jdr-i taraf eyn misdl-i ~a!ıreyn
• &iriyle ceng iderek
aynlub" örne~-ae göidüğümüz "tihiam iripneljn evvel, deyişi ~~akşam
eripn.eden önce'' ~ kull~IIU§t:lt v~ u Anadolu ağızlannın
bir özelliğidir. Yme, T DK Tar~a Sözlüğü'nde bulamadığımız
ılgo.r sözcüğü, TD~Berleme Söilügü'nde özelli1de Batı Anadolu'da
kullanılan "hızlı, çabuk" anlamına gelen bir sözcüktür.
/
Gerek dil özellikleri, gerek Div!n şüri özelliklerini taşıyan ve
irticalen söylenrrıjş izlenimini veren manzumelerin havası bize, ·Halisi'nin geçliğ4ıi Anadolu'da geçirmiş olabileceği izlenimini vermektedir.

u . Di~er kaynaklar için bk. Bekir
K~lizn. İatanbul 1974.
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