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KUYUCU MURAD PAŞA'NIN IRAN'A GÖNDERDİGl 
BiR MEKTUP 

iSMET PARMAKSIZOGLU 

Tarih kaynaklan arasında siyasi mektuplar önemli bir yer tutar. 
Herhangi bir mektubun, hatta siyasi şahıslara ait hususi mektupların", 
tarfü bakımından önemi büyüktür. Bu çeşit mektuplar, gerek tarih 
olaylarını teyit veya nakzeder bir mahiyet arz etmeleri bakımından, 

gerekse yazıldıkl&n zaman ve zeminin, siyasi görüş, duyuş ve düşünüŞ
lerinin bir tezahürü olarak taşıdıkları kıymetler bakımından Üzerlerinde 
çalışılması icabeden ehe~miyetli vesikalardandır. 

Osmanlı arşivinden diğer bir nüshasının bulunması· kuvvetle muh
temel olan ve Kuyucu. Murad Paşa [1] tarafından İran Şahı 1. Abbas [2] 
adına gönderilen, aşağıda metnini vereceğimiz mektup, XVII. asır ba
şında Osmı:;ı.nlı Devletini, meşgul eden İran Harbleri tarihi bakımından 
tetkiki icabeden siyasi bir vesikadır. -

f 

Manisa Umumi Kütüphanesi Çeşnigir Kitapları kısmında 5683/2 
numarada kayıtlı bir mecmuatü 'r:resail içinde bulunan bu mektup, 1603 
yılında ,açılan İran Harblerinin mukaddimatı J?akımından ve XVII. asır 
başında Osmanlı hükümetinin ·İran ile olan münasebetleri hakkında 
mevc_ut bilgi~izi -genişletmekle ?ususi bir kıymet taşuriaktadır. 

XVI. asır sonunda ve XVII. asır başlarında İran,· evvela kısa bir 
duraklama devri geçirdikten sonra, kudretli bir hükümdarın idaresiqde 
yükselme -yoluna girmişti. Şah Tahmasb'dan sonra İraİı şahı olan II. 
İsmail, idaresiz ve şahsiyetsiz bir insan . olması yüzünden · az zaman 
sonra öldürülmüş ve yerine geçirilen Şah tiıldabende de aynı sebeplerle 
hal' edilmiş olmakla 1. Abbas şah olmuştu. Şah Abbasın idareyi eline 
alışı ile İran tekrar yükselme devrine girmiş; kısa bir zaman içinde 
Iranın, vaktiyle doğuda -Ôzbeklere, batıda Osmanlılara bırakmak zo-

1 - Osmanlı sa.drıazamlarının 67. si olan Kuyucu Murad Paşa, II Aralık 1600 tari-. 
hinde bu makama getirilmiş ve. :ı Ağustos 1611 yılına kadar s.adrıazamlık etmiştir. 
İran seferine gitmek üzre Diyarbakırda Cülek ordugahında bulunuyorken ölmüştü. 

2 - Şah I. Abbas; Safevi ailesine mensup şahların beşincisidir. 1570 yılında 
doğmuş, babası Şah Hüdaberide'nin hal' edilmesi üzerine 1586 diı İran· Şahı olmuş, 
1628 de ölmüştür. 
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runda kaldığı toprakları geri almaya muvaffak olduğu· gibi İngilizlerle 
yaptığı bir anlaşma ile .de. Hürmüz adasıpı Portekizlilerden kurtarmıştı. 
Ayrıca, memleket içinde sulh ve sükunu tı:min etmiş, Şah II. İsmail 
zamanında Geylanı tekrar eline geçiren Ahmed-i Geylani'yi de mağlfıb· 
ederek onu Osmanlılara· iltica etmeye mecbur etmiş, böylece İranda 
kat'i hakimiyetini· tesis etmişti. · 

Osmanlı imparatorluğu ise İranın dahili ve harici karışıklıklardan 
kurtularak_ yükselme devr.esine girdiği tarihlerde, oldukça ağır bir buh
n~n geçiriyordu. Avusturya muharebelerinin, ;Rumeli serhadlerinde Osmanlı 
ordularına ağır -kayıplar verdirerek devam etmesi, . Anadoluda Celali 
isyanlarının asayişi yok etmiş bulunması, devletin, İranda cereyan eden 
hadiselerle meşgul olmasına imkan bırakmamıştı. Bu sebeple doğu
da. Özbek hükümdarı Abdullah Hanın, Horasanda elde ettiği başarıları 
batı hudutlarında desteklemesi mümkün olmadığı gibi, Ahmed-i Geyla
ni'nin de memleketinden sürülmesine göz yummak- ve bu suretle Şah 
Abbası~ İrahda iyice kuvvetlenmesine karşı -hiçbir siyasi tedbir alama
yarak, anim Osmanlı topraklarına tecavüz etmesine fırsat vermişti. 

1603 yılında Osmanlılar Avusturya Harbleri ve Anadoluda Cela-· 
lI isyanlariyle meşgul bulundukları esnada, Şah .Abbas, Geylan 
hakimi Ahmed·i Geylani'nii:ı Osmanlı hükffmetine iltica etmesini ve· 
Osmanlıların bu zatı siyası mülteci olarak kabul etmelerini, İran~ Türk 
hududunda bazı hudud tecavüzlerini ve bu arada İran tüccarlarının 
eşkiya tarafından soyulmasını bahane ittihaz ederek, her iki hükümet 
arasındaki Ferhad Paşa sulhünün bozulduğunu ilan edip, Türk toprak
larına girmiş ve Azerbaycandaki Osmanlı topraklarını bir hamlede 
işgal etmişti. 

· Doğuda . hadiseler Osmanlılar aleyhine inkişaf ederken, Lala 
Mehmed v~ Kuyucu Murad Paşaların, gerek Avusturya muharebelerinde, 
gerek Anadoludaki isyanların bastırılmasında gösterdikleri gayretleı· 

. I . 

neticesinde, da_hili ve harici' durum düzelmiş ve devlet, 1606 yılından 
sonra artık İran işleri ile uğraşabilecek hale gelmişti. 

Vaziyetin. bu şekilde inki-şaf etmesi üzerine Şah Abbas, İranın elde 
ett~ği kazançları muhafaza maksadiyle İstanbula gönderdiği bir elçi ile 
sulh istemişti. İşte Murad Paşanın İran Şahı Abbasa göndermiş olduğu 
mektup, bu elçinin İstanbula getirdiği namenin c~vabını teşkil etmektedir. 

İran elçisi Şemsü'd-din Ağa-yi Rumlf'nin getirdiği nameye cevap olan 
bu mektup, (1019 H.) yılının Zi'l-ka'de ayının ortalarında yazılmış olup 
Murad Paşanın Şali Abbasa 'gönderdiği mektupların ilkidir. Naima:, 
Tarihinde H. 1019 vekayi'ini naklederken -İran şahında.n gelen cevabın 
ve Murad Paşa tarafından yazılan ikinci mektubun hülasalarını kaydet~ 
mektedir. Şu. halde İran ile. ol afi mektuplaşmaların tarihi, daha önceki 
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senelere kadar uzanmaktadır. Esasen Naima da, Mı,ırad Paşa tarafından 
gönderilen ikinci mektupdan . önce diğer bir ·mektubun daha ·yazılmış 
olduğunu b_ize biJdirmektedir. [3] Naima ya istinaden Hamın er [ 4] de he.: 
men hemen aynı malumatı tekrar etmektedir. . . 

Elimizdeki mektubun, Şah Abbas tarafı:ndan, Şemsü'd-din Aga-yi 
Runill vasıtasiyle anlaşma zemini hazırlamak üzere, Divan-ı Hümayuna 
gönderilen· Şahın namesiİıe. Padişahın tasvibi üzerine Sadrıazam tara
fından verilen cevap olduğu anlaşılmaktadır. Bunun metni, Naima ve 

- Hammer'de . Hammer müter~iminin ilave ettiği notta [5] zikredilen 
Şahın mektubunun mefhumuna uymakta ve. birbirine cevap teşkil 
ettiği görülmektedir. Ancak, Murad Paşanın cevabının Hayrü'd-din Ça
vu~ veya daha büyük bir ihtimalle Şemsü'd-din Mehmed Ağa vasıtasir 
le gönderilip' gönderilmediği anlaşılmamaktadır. 

Bu mektupla, İran Şahı I. Abbas ile Sadrıazam Murad Paşa ara
sında cereyan. etmiş olan mektuplaşmalardan Osmanlı. hükümeti namına 
gönderilen ilk mektubun bir nüshasını elde etmiş oluyoruz. · 

Kuyucu Murad Paşanın, jrana göndermiş olduğu bu ,cevabnamenin 
münderecatı şu şekilde sıralanabilir: 

1 - Şemsü'd-din Aga-yi Rumi! vasıtasiyle sulhün yeniden kurul
ması için İst~nbula gönderilen name~i Şahi; 

2 - Sadrıazamın, İstanbulda bulunmaması sebebiyle cevabının 
gecikmesi; 

3 - Sulhün bozulma sebebleri; 

4 - Sulhün yeniden kurulabilmesi için Osmanlı hükümetinin ileri 
sürdüğü teklifler; 

5 - Avrupada muhtelif devletlere gönderilen İraı~ elçileri hakkında 
Osmanlı hükümetinin. görüşleri ; 

6 - Osmanlı devletinin, Rumeli ve Anadoluda elde eUiği başarılar; 

7 - İranla olan sulhün süratle ve kolaylıkla yapı!amıyacağı ve 
her ·şeyden evvel anlaşma müzakereleri için İstanbula daha selahiyetli 
bir elçinin gönderilmesinin lüzumu. 

Mektup, Manisa Umumi Kütüphanesi Çeşnigir kitaplan 568312 
numarada kayıtlı bir mecmuatü'r-resfüldedir. Temiz bir talikhatla yazıl
mış olup beyit ve ayetler kırmızı mürekkepledir. 166 X 88 mm. boyun-. 

3 - Naima, Tarih, İstanbul 1284, II, 84 vd. 

4 - . Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, M. Ata terciimes;, İstanbul, 1333. VIII, 130. 

5 - Ayn. esr., Ayn. yer. · 
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da S yaprak olup her sahifede 21 satır vardır. Mecmuada Murad Pa~ 
şı;ının mektubundan başka lbn-i Malik'in Elfiy<risalesi vardır. Mektu-

. bun kim tarafından ve ne zaman istinsah edildiğine dair bir kayıt 
yoktur. Mektup: . . • . u;l< 4..ı1Jı .:ıı.:ıJ~ ...s' IA...J J...1.,a f_L,.:i He·başlıyarak 
t")l.Jı.J .;;µ1.:r- .;;)!.,., . ...JYI ibaresi ile bitmektedir. Mektubun bulunduğu 
mecmuanın cildi, eskice meŞin kaplama şemseli olup, mıklebi kopuktur.· 
Hafif bir tamfr görmüştür . 

. KUYUCU MURAD F AŞA'NlN_ MEKTUBUNUN SURETL 

Nesayim-i sıdk u safa ki vezan oldukça gülbün-i gülistan~ı mihr .ü 
vefa gonceleri şügüfte ve handan ve bustan-ı ülfette açılan taze gülle
rin zib Ü oehası sad-çendaı:i olu}!>,. nefehat-ı . kuds ve reşehat-ı üns ile 
meşamı ta'tir ede. Ve riyah-ı irtiyah ki hübub eyledikçe a!em·i ervahta me- · 
s_erret-i efrah-i gülzar nümune-i bag-i cinan ve küşayende-i ezhar-ı sebze- _ 
zar-i ferah·ı cenan. olup, fevayih-i zekiyye ve re.vayih-i müzekkiyyesi dı-

. mag-ı alemiyanı tebhir ede. Silsile-cünban-ı hüsn-i iytilaf ve berk-rizan·i 
hazan-i iytilaf olup, arayiş-i asayiş ve zib Ü ziver-i aramiş ile alemi 
tezyin ve nigehdaşti-i aştf ile cihaniyanı istirahate . karin ettikçe 
s~hra-yi vasiatü'l-erca derununda hand~n rana güller ve saba-yi 
behcet-efz~ ile sahn-i çemende deman Ü çeman. olan ziba sünbüller 
tuhfe-i Şahf ve hediyye-i sine·i izzet-penahi kılınıp, ·oı yegane-i Mne
d iin-ı Keyan ve ferzane-i Husrevan-ı İran ü Turan, ferman-ran.ı 
kişver-·i Horasan, haris-i kalem-rev-i Faris ü Geylan, netice-i Şahan-ı 
Acem güzide-i tac-daran-ı. Husrev-hışem, Şah-i Cem·cah-1 ha-inti
bah, erşedü'l-Hakki ila ma irtidah,' cenab-ı riıeall nisabına keşf-i 
raz ·ve hakka-i dehan-ı mehmedet ve senabar ve zamir· i izzet semirde 
olan safalar ibraz olunup, arais-i dua-guyiden ref'-i nikab ve hacel-
kiinan suhban-ı hayr-ciiyfde!J.· def'·i hicab-ı ihticab kılınıp, inha dlunur. 
ki: bu hayr-endiş-i sadakat·kfşlerinin tefri'k-i cem'iyyet-i eşkiya ve 
tedmfr-i şirzime-i şeka için hareket-i müsmiretü'l-bereketi eyyamında 
ve astan-ı rastan-ı nevaz-i Sultaniden gıybeti hengamında fahrü'-1-mu'te
midln Şemsü'd-din Aga-yi Rı..İmli il vesateti ile i~de-i sulh ü salah ve 
itfa-i naire-i ceng ü kifiih · babında mutazammın-i arzfı-yi fevz ü. felah 
oian Name-i nami ve mültife-i gerami, halife-i İslam-penah, Padişiih-i 
felek-bargah melayik-sipiih, encüm-gürfıh, Süleyman-şükı1h, füt;.hazret, 
g~rdfın-bastet, keyviin·rif'at, Bercis·i sa'adet, Behram-savlet, Hurşid· 

· tal'at, nahid-işret, Utariq·fıtnat, Kamer-behcet, Süreyya-menzilet, 

Serir-ara- yi mülk~i Padşahi 

Müzeyyen-saz-i taht-i din-penahi 

Şehriyar-ı kişver-i Cihanbaı:ıf, Hüdavendigar-ı mülket-i Müselmani, 
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ferazende-i r~yet-i tac Ü taht, fürı1zende-i efser-i cah Ü baht, kasirü '1-
ekasire, Kayserü 'l-kayasıre, hadimü'l•Harameyni 'ş-şerffeyn; hafızü'l-maş
rikayn ve '1-magribayn, Padişah-ı iilf-şan·ı şah-nişan ve Şehenşah-ı 
ferman ferma- yı husrevan, zamari-ı mu'temir-i ferman-i «inna'llahe ye'
mürü bi'l-adli ve'l-ihsan,., [6] halffetü'r-rahman ve zıll-i yezdan, saa
detlü ve celadetlü ve mehabetlü ve salabetlü Padişahımız, <eazza'llahü 
ensarehü ve daafe iktidarehii::t [7]. hazretlerinin medar-ı nik-namı olan 
dergah-ı samileri pişgahına vasıl ve mazmununa ıttıla-i Hümayı1n-ı · 
alem-şümulleri hasıl olup, cevab·ı savabını bu hayrhah-ı sa'adet-destgah-ı 
ma'dilet-penahları olup, perverde-i ni'metleri ve beraverde·i inayetleri 
ve himmetleri olan bendelerine havale buyurup, şu'le-i cevvale-i · tıg-i 
ateşbar ile hırmen-i vücı1d~i düşmen sı1zan ve mahçe-i tı1g-i 
pür fürı1g-i nusret ü zafer fürı1zan olup, bi-havlihi Taala memalik-i 
mahrı1seden kinase-i vücı1d-i eşkıya meknı1se ve rüı1s-i elviyeleri ser-i 
şaka efserleri gibi çah-ı nigı1nsariye meknı1se olup, lemean-ı sinan-ı 

· tabnak ile ol siyeh-rı1zgar-i tebeh-karlann zalam-ı zulümlerinden menı
leket-i İslamiye pak olup, rah-i helake islak v~ resm-i sitem-i işa'atten 

2 B bi-bak olan etrak-i bi-idrakin ekseri tu'me-i şemş!r-i çalak ıı ve makan- ü 
mevalan zir-i hak olup, bakiyetü's-süyı1f havf ile bi-reviş ü lerzan 
ve şiran~i arsa-i vega önünce girizan-ı kehrizan gibi ·revan olup, Nah
cevan ve Revan'a revane olunup, memalik-i -derya mesalik-i Padişa
h! huffet bi-lı1tfi'l-Iahf, vücı1d-i habaset alı1d-i eşkıyadan tehf. ve 
hizmet-i lazime gayetine müntehi olduktan sonra, ferman-ı kaza-cer
yan-ı Sultani üzere Erzenü'r-Rı1m ve Vanı ve bişezar·ı şiranı ba
diye-i vega edip, evvel bahar-ı meymenet asarqa <ve la-tenkuzu 
'l-eymane ba'de tevkidiha)) [8] kerime-i celilesinde menhi olan nakz-i 
ahd ü peyman ve kat'-ı silsile-i iman ile gasb olunan kal'a-i Tebriz ve 
Revan ve Gence ve Nahcevan istihlaslyle memı1r iken, mahrek-i silsile-i 
sulh ü salah ve kari'-i bab-ı fevz ü felah olan name-i müsalehat-encama 
cevab-ı savab tahriri, rikab-ı Sultan-ı ali-cenab-ı felek kıbab'!~ yüz 
sürmemizi iktiza etmekle, bargah-ı ma'dilet-penaha yüz sürmek ve ıslah-ı 
mabeyn mesalihini görmek ve riayet-i ırz-ı saltanat ve himayet-i namı1s-ı 
devlet ile mühimmat-ı tarafeyni bitirmek ve miyan-ı atemiyana be-tal<:ri'b 
düşen külfeti aradan götürmek emr-i mühim. olup, serhadde karar ile 
memı1r iken, naçar der-i devlet-medara yüz sürülüp, ol name-i nami ve 
saye hame-i gerami manzı1r-ı nazar-i muhlis-i safi-zamir ve menkud-i 
tab'-ı nakd-i basir oldukta, pişgah-ı serir-i alem-maslı-de takrire seza olan 
ba'zı mukaddimat-ı müsaJehat ifrası ve ahsen-i vücı1h ile mmdate-i 

6 - .JL .. 'ilJ J..u.J~ v"İ~ <\.\l•.Jı, Kur'an XV, 90, «Tanrı adaleti ve ihsanı emreder.» 

7 - o;l-'::il ..J<'-l-'>J .;ı..,;ı ~"•.;s:ı, «Tanrı yardımları ile onu izzetlendirsin, kudret ve . 
şevke~ini bir kat daha artırsın.» 

8 - l1>.J.Ş'J'
0 

-'"l .Jl.ı:,'iı__.;,;;;.; 'iJ, Kur'an, XVI. 91 «Sapa sağlam ettiiiniz yeminleri 
bozmayın!» 
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arzda tasvir kılınıp, sem'i sütı1r-ı gazi yan, astan-ı devlet niŞan, ile p.i~anedar 
3 A olan dfü' ü diyarfn ve akd-i sulh ü salah il olundukta havza-1 hükümet 

ve h!ta-i memleket-i Padişahide kalması mukarrer kılınan müdün ve 
emşarın müceddeden feth ü teshir olunması ve yeniden dahil-i harita-i 
memalik-i mahrı1se kılınması mukteza-yi rıza-yı Padişahi ve mübtega-yi 
şehenşahi olduğu, malum ve mücar-ı etvar-ı behcet-asarlarından sulhe 
bir vechile nza-yi Hümayunları olmadığı mefhum iken ve gayret-i sal
tanat muktezası olan hiddet ü şiddetleri m anzur ve ihtimal-i müsaleha 
dfüre-i imkandan dur iken, taraf-ı pür şerefiniz ile olan hukuk-ı sabıka 

feramuşkarlığı ve arus-i memaHk olan mülk-i mahrus-i Acemin müced
deden paymal-i asker-i tarafeyn olmağla, tarmarlığı mülahaza olunup 
naire~i gazabların itfaya ve sulh ü salah-ı kad!mi ibkaya sa'y-i b!-gaye 
olunup, hayrhah-ı devlet-i aliyye ve manzur-i enzar-i merhamet-i celiy
yeieri olan bendelerine, ırz-ı saltanatları yine seza olan v.ech üzere 
amele rıza ve menşur-i amalimizi tuğra-yi garra-yi lı1tf ile imza buyur
maları dfüre-i imkanda nümayan olmak reca olunur. Lakin hıred:i hur
dedan-ı Şahi ve· mersum-i ayine-i tab'-ı rüsum-ı devlet-penahidirki, bu 
makule emr-i azim mücerred lisan-ı dunim-i kalem ile karin-i tetmi!J1 
olmaz. Ve _zeban-ı hame ile bu gune hengame serencam bulmaz. 
Her hususta vekalete layık· ve eda-yi merasim-i risalette fa yık bendeniz 
ile müceddeden recaname gözeklemek ve b1ganelik yeganeliğe dönmek 
ile düşmenan ağlayıp dostan gülmek lazımdır ki, murad üzre maslahat 
görüle ve fitne ve fesad defteri dürüle. Name-i letafet-ünvanınızda sela
tln-i devlet-nişan ı AI-i Osman büzürg ve mukaddem-i padişahan-ı hav
za- i İslamiyan-i· alemi yan idüğü zahirdir deyü hakka-i ·i'tiraf ve terk-i 

3 B tarika-i i'tisaf olunmuştur. il Pes' bu kelamın muktezası ve bu mukaddi
menin mübtegası, sulh ü salahı bast ettiğiniz vech üzre taleb ve tevec
cüh-f hatır-ı atırlarına her vech ile izhar-ı rağbet olunmaktı:t. Ay!n-i 
merasim-i cihadta cidd ü ictihıld ve kemal-i gaza ikametine mu'tad 
olan guzat-ı İslam, ittihıld ve mevadd-ı tevad ve kemal-i vedad ile te'lif-i 
fuad, sevab-ı gazada iştiraki mutazammın iken memalik-i {slamiyeden 
olmak iddia edenler taraf-ı hilafta olmak muhalif-i rıza-yi İlahi idüğü 
ayine i şühud-i Şahidir. İnşa' Allahü 'I-melikü '1-müteal bu sal-i ferhunde
fıllde asker-i enbuh-i kuh-i şükuh ile ol tarafa teveccühü~üz mukar
rer ve himayet-i namus-i saltanat üzre hareket olmaz ise, bi-izn-i Hali- -
ki'l-kuva ve'l kader istihlas-ı memalik-i magsube müyesserdir. Ve mü
ceddeden, nişande-i dest-i kudret-i zahire ve nasb-kerde-i kuvvet-i 
kasıre _olan, nükave-i hanedan-ı devlet-i bahire ve sülale-i hanüman-ı 

izzet-i z_ahire, Han-! meali-nişan, cenab-ı emaret.:meab ve şehılmet-nisab 
ve celadet iktisab, şecaat intisab, Selamet Giray Han, {dame fi rıza'i-r 
Rahman ve ı:iza-yi Hazreti's-Sultan> [9] dahi asker-i cerrar-ı Tatar-ı 

Y - ı)ll::Lll ;J;,_,_,ı.;,,J, .;r Jı L.;.J J rı:, «Rahman olan THnrının ve Padişah hazret-
lerinin onun hakkındaki hoşnudluğu devam etsin.» ı - · 
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saba-reltar ile Şirvan üzre ılgar, ve ol diyar sükkanı olan acezenin 
başlarına bi-izni '!-meliki '!-Kahhar, alem-Lferahı teng ü tar etmek üz're 
karar etmiştir. Gazi Girayın bu hususta canbedarlığı ve dört bin mü-. 
sellah ve mükemmel tüfengendaz ve ateşbaz Yeniçeri çerileri Kefe'ye 
varmışlar iken göndermemeleri babında ettiği mekkarlığı Şirv~n'a git
meğe cezaen hayr illet-i,tamme idüğü ma'lı1m·i sagir ü kebir ve rrief
hı1m-i zam!r-i berna vü pfrdir. Destnişan-ı Osmaniyan-i kerem:nişan 

L~ A iken, nemel( be-hariimlık edip, il şükr-na-siparlığı ve veliyy-i astanesine 
nisbet-i bed-kirdarlığı yoluna gelip, fid-'dareyn şerm-sarlığına biiis ol
mağla Han-ı Seliimet-nişan, teliifi'-i miifat ve dı1dmanlann ve semt-i 
hicretten tahlise azimet ve sefer-i azi'me niyyet edip, ol ümniyye ile 
gitmiştir. Ve enhar-i cı1ybiir-i Hüdavendigar ile nihal-i amaline berk ü 
bar-i murad yetmiştir. Bir canibden Tatar-ı merdümhar-ı. adıl şikar ve 
canib-i aharden a-sakid zafer measir-i encüm-şümar ile memiilik pür-azar 
etmekten ise vech-i münasib üzre isliih-i ziitü'l-beyne 'himmet ve def'-i 
mücadileye azi'met evladır. Peyman-ı eymanı şikeste ve ukud ü uhüd 
ile beste olan ülfeti, dest-i külfet ile güsiste eyleyip, ihtiyar-i şikak ve 
nakz;..i ahd ü misak olunmuş iken, dnne'l-ahde kane mes'ı1len> [10] 
nass-ı kerimi ile süal, hakikaten nüvvab-ı cenab·ı müstetaba müteveccih 
olmuş iken, i'tizar olunsa aceb mi? Ve bast-ı bisatı iytiliif ve tayy,..i 
tı1mar-i ihtilaf kılınsa muhalif olmacavuz. Sultan-ı Cennet mekan, Firdevs
aşiyan, Sultan Süleyman Han aleyhi'r-rahn·eti ve'r-ndvan ile cedd-i 
büzürgvarınız miyanında ölan sulhun nakzı, bu tarafa nisbet ve hiliif-i 
ma'lı1m-ı ·alemi yan olan vechile bustan-ı rastan nevaza töhmet, cenab-ı 

vala-ni'mete düşer mi? Mebani-i istimanı ve meani-i eyman ve peymanı 
nakız ve riayet-i hukuk-ı musiifatı rafız olan, Şah İsmail-i Sani idüğü 
malı1m-ı Türk ü Tacik ve mefhı1m-ı dur ü nezd!ktir. <El-badi azlem·:. 
manasına ol mazhar olmuş iken, ve <La yüldağu'l-mü'minü rnin cuhrin 
vahidin merreteypb [11] ma.'nası takarrür bulmuş iken, yine ahd-şikenlik 

4 B ve peyman il fügenlik olunmak ihtimaline vücı1d verilmeyip, kızılbaşa ihti
mal uymaktan naşi, külli telaş! gelip, hakimlerine uymak mertebesinden 
kalmışlar ve derya-yi hayrete dalmışlar iken, ve bir canibden asker-i 
zafer-eser makarr-ı saltanatları olan Kazvine dek varmışlar iken, canib-i 
ahardan Abdullah Han asker-i firavan ile musallat olup, eman ü zeman 
vermeyip, Hi've ve Horasan'a istıla eylemiş iken ve canib-i ülfet-i 
kadime ve mahabbet-i kavimeye nazar· olunup, ihtiyar-ı sulhü mı1cib 
ıztırar yoğ iken, sulh olunmak bereketi ile evreng-i turfa mukavemete 
kudret gelip, memalik-i me'hı1zenin intiza' ve giderek· nice kıla' ve bu
ka' dahi ıktıla' eylemege mükn~t husı1lünµn şükrü mukabelesinde, nakz-i 
uhı1d ve fesh-i ukud olundu. Cennet-mekin ve Firdevs nişin Sultan 

10 - 'jJ~-> .'.;\( .ı. 0 .Jı <JI, Kur'an, X VII, 34, «Ahidden cayanlar sorumludur. 
11 - ~ır" .. .ı.~ıJ ,.:'!" ı:r- .:ı•Jlı ~ 'jJ , Hadis, Buhar!,· «Mümin bir yuvadan ikinci 

bir defa ısırılmaz, yani bir müslüman aynı işten ikinci bir defa aldanmaz.» 



Muhammed Han, <bi-ni'met-i Rabbihi fi a'la-illiyyi'n:. [12] zeman-ı saadet 
karinlerinde, mefüti'h-i kıla'-ı meftı1ha ile irsal buyurulan name~i şekker -
hitamede, bu taraftan sünı1h eden eltaf-ı tezekkür ve basH teşekkür 

olunup, <men lem yeşkü-r e'n-nase yeşkür'Allah:> [13] fehvası üzre, sulh ü 
salah menafi'{ ile ebvab-ı makasıd infitah bulup, eyyam-ı tenafür ve te
halüfte ceryan eden vekayi" definde müesser olmayan, halet-i hengam
da, tevafuk ve te'ellüfde asan Vech üzre husı11-pezi'r olup, ol halde ser
keşlik eden naire-i muhalifini teskine iktidar olmayıp, sonraki haldeki 
bünyan-ı vifak rnüşeyyed ve erkan-ı ittifak mümehhed olmuş idi, Def'-i 
muhalifine ibtidar olunduğu i'lam olunmuş idi. Ve lisan-ı haiile bu ca-· 

5 A nibden söylenecek güftar il ol canibden aşkar olmuş ve bu taraf ile 
ülfet bereketi ile nice remide-ümmidler il.remide ve şikar olunduğu izhar 
kılınmış idi. Hal bu minval üzıe iken, yine bu tarafa süal, haric-i hlta-i 
itidal olmaz_mı? Şah İsmaH'den naşi olan nakz-i ahdden sonra kuvvet-i 
kahire alınan memalik hakk-ı sırf ve mülk-i masruf olup, ve nice yıllar 
bi-bakane ve malikane zabf ve tasarruf olunup ve rabtıİıda acz dahi 
yoğ iken, sulbü payına! ile iğfal ve bagyeteri iysal-i nikal inde't-tahkika 
özr ü vebal iken, hakk-i civar riayetinde müsalehayı bu canibe nisbet 
eşkal-i işkalde görünmez mi? mülk-i mevrus bi-gayr-i hakkin alınsa ca-yi 
sual olunsa olur. Hak üzre alınan memalik ile sual ne vechile varid ve 
taleb-i hak eylememizi nice- tarid olur. Merhum magfı1rün-leh Han 
Ahmed-i Geylani' mülk-i kadim sahibi ve zeyl-i saltanat sahibi iken ve 
ecdadınız üzerinde hukuk-ı ni'meti olduğu ma'lum-ı alem iken, ülke
sine taarruz olunmakta riayet-i kurb-i civar derkar olunmayıp istisal 
olunmuş iken, nakz-i uhı1d mukabelesinde alınan bilad ile nice sual 
irad olunur. Ve müşarün-ileyh · Han Ahmed ile i'tiraz ve hakk-ı sarih
ten i'raz ve vekayi'-i halden i'ğmaz olunup, Han, bu t~raf mensublann
dan iken in'ikad-ı sulhten sonra ol tarafa müracaat edip, red olunması 
lazım iken, himayet ve siyanet-i sulh merasimine muhalefe_t olundu de
nilmiş, bu malum-ı vükela-yi canibeyndir ki, def'i südüd ve kat' -ı hudfıd 
oluı:ımadan, cenab-ı izzet-meablannın vükela ve nüvvabından havf ü 

5 B ictinab üzre olup, astan-ı devlet nişan savbüne ubı1diyete il şitab edip, 
rüsül-i resail ile tevessül ve ülkesin der-i Sultan-ı Murad-avere pi'şkeş 
eyleyip, reca-yi hüsn-i tekabbül eyledikte binaberin dürüst-peyman-ı 
kabul ve Ü!flniyesi kar!n-i husul olmayıp ve bi'l-külliye tecennühü dahi 

·münasip görülmeyip. nev'an tatyi'b için der-hast-i münticü's-salah tariki 
ile cenabınıza name-i ıslah gönderilip, kasd-i te'lif-i mabeyn ve irade-i 
tevflk-i canibeyn olunup, ecdad-ı maziyeleri ile olan hukuk-ı mardıyye 

·tezekkür ve hatır~hah-i Padişah! ahseri vechile tasavvur olunup, pişbinlik 

12 - .::ı:=1ı:. J.ı:.1 J .,:.) ;;_..;.,_,.«Tanrının nimeti ile llliyyin cennetinin en mümtaz ye
rindedir.» 

13 - "Jfı JC:.ı ı..rl~Jı JS::-.:.ı (. .:ı• Hadis. «Halka teşekkür etmeyen kimse Tanrıya da 
hamd etmez.» 
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olunmuş idi. ki, hükumetgah-i . mevrusüne taarruz olunursa, dergah· i 
hilafet-penaha mülteci ve avn ü savn-i padişahlyi mürteci olursa, pey-; 
man-şikenlik veya mihmanfügenlik lazım gelmiye. Kendi hittasında bir 
hatve tecavüze l_<adir adem olmadığı zahir ve fikr-i huruc endiş~si 
urucda olmagla, def'i, zaruri lazım değil idüğü bahir iken, pend-i sud
mend ve kabfil-i nı.ısh-i dilpesendden tegafül olunup, penah-i derdmen
dan olan dergah-i emn ü emana iltica ettikte, ikram-i zayfde taksir, özr-i 
hayf olmağla, «ekrimü 'd-dayfe~ [14], fermanı ile gfişe-i hamfilde, halince. 
riayet olunduğıı, . nakz-i ahd ü peymana haml olunmak, efham-ı aliye-i 
büzürgane reva değildir. Ve bu i'tirazın adem-i vürudu için mukaddi
ma tedarük olunmuş iken, kabulden müba'ade ve dilhah-ı Sultaniye 
adem-i müsa'ade olunup nakz-i misak ve ·lkad-i naire-i şıkak suali bu 
ta.raftan müteveccih iken, yine ol taraftan olmak ac1b ve emr-i garlb 

6 A değil mi? Mülk-i mevrfis plşkeş .kerdesine ikbal il olunmadı. Ve Bab-ı 
Hudeyd iskelesinden imdad ve te'y!d kabil iken, isti'cal olunmadı. Böyle 
iken, .ülfeti. külfete tebdll, ta vifakı şikaka tahvll eder, ne gune vaz' 
sadır olmuş 

Olmaz bu tarafta nakz-i peyman 
Peyman-şiken olmaz Al-i Osman 

Ve tahrlb-i kal'a-i Nihavend teklifi, tekllf-i anif ve esas-ı aştı i 
istihkamdan sonra, kadfmden Dar-ı İslam ve mefluh-i Sahabe-i 
kiram, .rrıdvanu'llahü taala aleyhim ecma'ın~, olan makam-ı mü
bareki, harab ü yebab etmek, re'y-i sahif idüğü ma'lum-ı tab'-ı latif 
değil mi? Ve anda mahslir şeklinde, olan birkaç bi-zurun ne denlü 
makdfirları olaydı ki, belki mukteza-yi kemaH ittihad, vasat-ı biladınız
da olan kal'amızı ma'mfir ve abadan ve içinde olan ibad, inayet-i mu'
tad-ı Padişah! eltafı ile dilşad eylemek idi. Den'lnlarında akamet ve 
tınetlerinde habaset ve tablatlerinde hiyanet olan birkaç füccarın, 
zürvar ü tüccara taaddlleri nilaf-ı riza-yi Padişahi olan amele tasad
dlleri, medar-ı nakz-i uhud kılınmak Şah-i Şahan-ı kerem-nişandan ba!d 
değil mi? Birkaç kutta'u 't-tarikin riza-yi evza'ı ve sa'yü bi'l-fesad1 olan 
eşkıyanın evamir-i hükkamdan imtina'ı, vesfle-i mün'aferet kılınmak ve 
iia'at i meta'-ı ·dostiye mübaderet olunmak, mahza behane-culuktan 
ma'dud olmaz mı? Ettikleri fesad ve ikad ettikleri naire-i ifsad 
ile vücud-i bf-sudlann remad, haküsterlerin berbad eylemek mu
karrer olduğun bilip ve haklarından gelinmeğe ferman-ı Cihan-muta' 

6 B . sudur ettiğin işitip, il hayattan me'yus olmağla, her biri ölüm eri olup, 
gayy Ü fesad ve bağy Ü !nad rahına· saılk olup, müraat-ı adabda isfıat 
ve memalik-i mahruseye hasaret etmelerine müeddi bi-inayetihi Taala 
ahirü 'l-emr cezaların buldular ve mübtela-yi bela-yi hasaret oldular, 91 

14 - ~ııı_,. f ı, Had'is, Buhar!, «Misafire ikram e:iini;; yediriniz, içiriniz, hör1J1ı;t 
edini~,» . . . . 
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makule eŞkıya ki veliyy-i niamleri hµkukuna ukük ederler. Anların evza'-ı 
kablha ve amiil-i fazlhası yad olunur mu? Ve ol vechile bu ca-nibe 
behiine bulunur mu? Nev'an müsamaha ihtimali olsa ve adem-i takay
yüd ma'nası zuhur bulsa, zahir, ihtiyar-i isyan ve isare-i gubar-ı tuğ

yan ve işa'a-i rüsum-i bağy ü udvan eylemezler idi. Bu takdirce 
anlardan zuhur eden· fesadı, bi-lfitf-i Sultan-i. gaza - i'tibardari naş!dir 
demek, kelam-ı müstahsen olur mu? Bu'd-i mesafe sebebiyle, def'-i anı 
olmayan meani, vesile-i inhidam-ı miyarH sulh kılınacak, vefa-yi uhud 
ve beka-yi uküd, nice mutasavvei· olur? İzhiir-.ı hulus ve eda-yi asar-i 
hususa müteallik, rüsül-i resailiniz nehr-i sail gibi akıp gelmekte iken, 
tar ü pud-i uhudu dokumak için elçileriniz mekuk-i çapek gibi gel
mekte iken, Kafiristam tahrike nihanl elçileriniz varıp, arz-ı tuhaf ü 
hedaya ve bu Devlet-i aliyye bedbahtlığına müteallik hast-i reca-yi 
na-seza olunduğu ol eyyamda, damen-i Sultan-ı kesirü 'n-nevale tevessül 
ve arz-ı bac ü harac-i müsmirü'l-ibtihiicı · takabbül eden Kırallardan 

"mükerreren name ile i'ıam olunup, a'lam-ı zafer-i'lam-ı İslama eziyyet ve 
~an-ı İslama .düşmeyen vech üzre su-i niyyet olunduğu ma'lum ve mü
caıi-i etvarınızdan mefhum oimuş iken ve ikamet-i merasim-i cihad-ı 

7 A Dinde olan guzfü-ı mücahidine kasd-ı nikabet il kılındığı şüyu' bulmuş · 
iken, yine bu makule hamkarlığa zerrece i'tibar olunmayıp, sulh ü 
salaha mugayir vaz'a riza ve nakz-i ahde itiraza ihtimali olmamış idi. 
Bu babda şei''an· ve aklen sual müteveccih ve milel-i kefere ile ihtilaf 
gayri müttecih olup, bila mucib, Mosku ve Leh ve Çe ·ve Üngürüsten 
aksa-yi memiilik-i Frengistana, ademler gönderip, izhar-i vedad ve iş'ar i 
kemal-i ittihad, fi'd-dünya ve'l-ahire sebeb-i fezahat-i zahire değil mi idi? 
Sultan Süleyman .Han-i Cennet-makarr, Rum-eli tarafına sefer ettikle.:. 
rinde, cedd-i büzürgvarinız def'-i hatıra için İç illerine güzer ve ca-yi 
endişeden mehma-emken hazer ederler imiş. Siz tarik-i hilafa süluk 
ve tahr'ik-i ahkam ve müluk ile dava-yi ihlası ı;neşkuk, sühub-i ihtisası 
meşkuk ettiniz. Ve şahrah-ı vifak-ı koyup, tar1k-i şikakı mesluk eyle
diniz. Hal bu minval üzre idüğü malum olup, yine bunlardan iğmaz ·ye 
girü makam-ı dostıde intihaz olunmuş iken, intihar-ı fursat olunmakla 
bu vechile amel, hilaf-ı emel idi. Ve iğfal mesleğine siilik ve fursat-culuk 

. ile gasb-ı memalikte mütehalik olmanız gayr-i muhtemel idi. Ve f?rz·ı 

ayn olan cihad merasimin t~'tfle sa'yin meali va,hlm ve böyle mukad
dimatın akıbeti akim idüğü malum iken, ' kendözin kelimeteyn-i Şaha
deteyn iştihad edenler idadından addedenlere böyle hal ve bu guna 
dala! ve idlal düşmezdi. Bi-inayeti'llahi Tail.la ayin-i cihiid kema-yenbaği 
ve irad-i vefk-i murad üzre itmam ve feth ü zafer birle serencam bulup, 
kable enfahü's-sulh zir~i hükumet-i Sultanlyede olan kıla' ve biladdan 

7 B il ziyade nice kıla' ve bilad-ı kesiretü'l-intifa' ile memaliki mahruseye -
intisa' geldi. Ve Eğre ve Kanije gibi iki azim memleket müceddeden 
çiahil-f hıta-i rnemalik-i ·mahrusy ve nur-i İslam ile me'nus olup. nakz-i 
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misak etme!eri kendülere gayr-i nafi' ve bu.tarafa mevsıl-i menafi' _oldu. 
Ve bil'-ahare damen-i Sultan-ı İslamiyan girü teşebbüs eyleyip ve nah
vet ü gurı1r-ı sabıkasın başlarından ihrac eyleyip Buğdan ve Eflak ve 
Erdi! ve Macar bi-esrihim ubudiyet ile ibtihac. eylediler. Ve Hersek 
elçileri ve haracları ma'rfiz,.i pişgah-i serir-i Sultani ve dar ü diyarları 
mülhak-i kalemrev-i imani oldu. Ve bu canibden hatar-ı cem' ü eşkı
ya-yi şirann şerare-i fesadı ~ahi def' olunup, asker-i garb Ü şark ile 
berk-i hatif gibi -ol taraflarda dahi nümayaiı olmağa bi-izni'Ilahi Taala 
atf-i inan olunmuştur cKatilu'l-Iezine yelı1neküm inine'l-küffar> [15] emri 
ile i'timar-ı takdim, lazım olan kara ibtidar olunup, cell-i eman·ı istihlas 
ve bilad-ı magsfıbe idüğü mukarrer ve berren ve bahren andan gayrı 
murad kalmadığı zahirdir. Zahiren hukük-ı kadimeyi iza'at ve resm-i 
mürüvvete muhalif olan vaz'ı işaat münasib görünmez. Ol canibin 
ıslahın bu Pir-i safi-zamir vesateti _ile olduğu gibi bu. tarafın dahi 
ıslahı vesatetimiz ile sudur ve menafi'-i şetta-yi sı1ri zuhur etmek bi-:z. 
nihi Taala me'mı1ldür. Ve mu'temedün aleyh 'elçiniz ile reca·nameleriniz 
gelirse bi-inayetihi Taala sı1r-i asayiş- zuhuruna sa'yimiz mebzUldür. Ve 

·mukarrerdir ki, mücerred name ve ha_me ile terk-i sefer mityesser olmaz. 
Ve mu'temedün ·aleyh yarar elçiniz gelmeyince tertib olunan. mukad-

8 A dimat, il netice-i behice bulmaz musaffat-i kadime ve müsavat-i kavime 
merasim-i müraat olup, tar!kı müstakime ihtida ve muvafık-ı riza·yi 
ilahi olan hatırhah-i Padfşahiye iktida olunursa ve bu hayrhah-i devlet 
araya girip di~ ü devlete münasie olan vech üzere hidmet müyesser
dir. Ve illa bi-izni'l-meliki'l-Kad!r evvel baharda asker-i enbı1h . ile 
teveccühümüz mukarrerdir ve's-selam.' 

J"' J <l:l" \~·')11 ..1:~ ö_,~ 0 • \ • \ v 16 11)-l ;;..Wllt>~ .k-IJI 1 t.iı ~ ';-":} J J..1'"" . 
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1) - .;l.ci.DI .:ı• r~i_,l.! 0-_l~ı ı}rti, Kur'an, IX, 124. Kafirlerden size yakin olanlar
la savaşınız. 

16 - Kuyucu Murad Paşa'mn Şah Abbas'a yazdığı mektuplardan birisi de. Up
sala kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu mektubun mahiyetini tahkik etmek mümkün 
olamamıştır. W. Riedel; katal9g. Stockholrn 19~~. 


