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ÖZET 

16. yüzyıl şair ve devlet adamlarından Derviş Paşa, Mostar'da dünyaya gelmiştir. II. Selim zamanında İstanbul'a gelmiş 

ve saray eğitimi almıştır. Derviş meşrep bir mizacı olan şairin mahlas kullandığı şiirlerinde "Derviş" ismini tercih ettiği 

görülmektedir. Takriben 40 yaşında Budin önlerinde yapılan bir savaşta şehit düşen Derviş Paşa'nın Murâd-nâme adlı bir 

mesnevisi, Zübdetü'l-Eş'ar adlı Farsça bir eseri ile Derviş Paşa İnşâsı adı verilen mensur bir  başka eserinin yanında 

muhtelif mecmualarda karşılaşılan gazel ve kıtaları bulunmaktadır. 

Derviş Paşa İnşâsı adlı yazma metin, iki parçalı bir yapıdadır. Birinci metin parçası; meşru olmayan ilişki ve 

gulamperestliğe İslam hukuku açısından bir açıklama mahiyetinde ve aynı zamanda edebi yönü olan bir çeşit "dinî 

hüküm" metnidir. Metnin ikinci parçası ise Kanije Müdafii Tiryaki Hasan Paşa'nın gazasını anlatan bir "gazâvât-nâme" 

metnidir. 

Anahtar Kelimeler: 16. Yüzyıl, Osmanlı Şairi, Derviş Paşa  

ABSTRACT  

Dervish Pasha, a 16th century poet and statesman, was born in Mostar. He came to Istanbul in the time of Selim II and 

received training on the palace. Derviş is a poignant temperament of the poet used in the poetry of the name "Derviş" 

seems to prefer the name. Dervish Pasha, who died in a battle in front of them at the age of 40, has a mesnevi called 

Muradnâme, a Persian work called Zübdetü'l-Eş'ar and Dervish Pasha İnşâsı and another of his poems called Derviş 

Pasha, along with ghazals and continents encountered in various magazines. The writing text called.  

Dervish Pasha Construction is a two-part structure. First piece of text; it is a kind of "İslamic judgement" text which is 

an explanation for unlawful sexual relations and gulamperestiy in terms of Islamic law and at the same time has a literary 

aspect. The second part of the text is a "gazâvât-nâme" text describing the war of Kanije defender Tiryaki Hasan Pasha. 

Key Words: 16th Century, Ottoman's Poet, Dervish Pasha 

1. GİRİŞ 

Bizans kaynaklarında "İyi İnsanların Bölgesi” anlamına gelen“Horion Bosona”  ifadesinden adını 

alan  Bosna, eyalet olarak Osmanlı devletinde önemli ve öncelikli bölgelerden biriydi. Bosna; coğrafi, 

ekonomik, stratejik öneminin yanında bilim, sanat ve sosyo-kültürel açıdan da seçkin bir 

konumdaydı. Bölgeden 200'den fazla devlet adamı, sayısı tam olarak belirlenemeyen ilim, kültür ve 

sanat insanı yetişmiş; Osmanlı devletine hatırı sayılır katkılar sağlamıştır. Bilim ve kültür merkezi 

olan, halk arasında zeki insanların çokça yetişmesiyle meşhur Mostar'dan oldukça genç yaşlarda 

devşirilip İstanbul'da eğitilen şair-devlet adamlarından biri de Derviş Paşa'dır.   
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Derviş Paşa, genç yaşlarda vefat eden belki de bu nedenle fazla şöhret bulmayan ancak görevleri ve 

ortaya koyduğu eserleriyle hem siyasî hem de edebî açıdan önemli bir şahsiyettir.  

2. DERVİŞ PAŞA HAYATI VE ESERLERİ 

2. 1. Hayatı 

16.yüzyılın ikinci yarısında Mostar’da dünyaya gelen şairin babasının adı Bayezid Ağa'dır.1 Şair, 

Sultan II. Selim döneminde (1566-1574)  çok genç yaşlarda İstanbul’a gider. Sokullu Mehmed 

Paşa’nın yönetimdeki etkisinin devam ettiği bu dönemde evvela İbrahim Paşa sarayında tahsil görür. 

Edebiyata ve özellikle tasavvufî metinlere olan ilgisiyle dikkat çeken Derviş Paşa, Bosnalı Ahmed 

Sudî’den tasavvufî metinlerin şerhiyle ilgili dersler alır.2  II.Selim’in ardından tahta çıkan III. Murad 

döneminde (1574-1595) ise Enderun’a girer. Padişahın tecrübeli doğancılarının terbiyesiyle yetişerek 

1592’de doğancıbaşı olur. Bu dönemde tasavvufu seven ve bu konuda verilmiş eserlere ilgi duyup 

destekleyen Sultan III. Murad’dan, Binâ'î’nin Sehâ-nâme isimli eserini Tükçeye uyarlama emrini alır. 

Bu önemli görevi almasında en büyük etken, daha önce Farsça olarak telif ettiği Zübdetü’l-Eş’âr adlı 

eseri gösterilir. Bu eserdeki mahareti ve üslubu, daha sonra Murâd-nâme olarak anılacak eserin 

meydana getirilmesi emrini almasını sağlamıştır. Doğancıbaşıyken hacca giden şair, bir müddet sonra 

şahincibaşılık görevine (1596) getirilir. Bu görevde bulunduğu sırada Sultan III. Murad’ın ardından 

tahta geçen, III. Mehmed’in (1595-1603) Osmanlı ordusunun başında çıktığı Eğri ve Haçova seferine 

(1596) katılır. Savaşta gösterdiği yararlılıklar üzerine küçük mîrâhur olur, fakat bir süre tenzil-i rütbe 

ile tekrar doğancıbaşı3 yapıldıysa da yeniden terfi ile çakırcıbaşılığa yükseltilir.4  

fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

225.  Bâz-ı devlet elümde kıldı karâr 

Oldı kârum toğancılık her bâr  

226.  Hamdülillāh ki farkuma nâ-gâh 

Sâye saldı hümâ-yı himmet-i şâh 

227.  Mihr sanma toğan felek de seher 

Rif‘atum bazı açdı zerrîn-per 

233.  Hâne-i hâsı kıldı erzânı 

İtdi Dervîş’e bî-had ihsânı5  [BN: 48a] 

Şair, 1599’da Bosna Beylerbeyliğine tayin edilir. Bu görevde iken İstolni Belgrad’ın barış yoluyla 

teslim alınmasında aracılık yapar ve buranın muhafızlığında bulunur.6  Bosna Beylerbeyliğine Celâlî 

Deli Hasan Paşa’nın getirilmesi üzerine 1603 yılı ortalarında bu görevinden alınır. Osmanlı-Habsburg 

savaşlarının bütün şiddetiyle sürdüğü bu tarihlerde Budin’e imdada gelen Serdârıekrem Lala Mehmed 

Paşa’nın emrinde Peşte yakınlarındaki Csepel adasını (Kızlaradası) düşmandan geri almaya çalışırken 

burada şehid düşer. Vefat ettiği hicri 1012, miladî 1603 senesinde 42-43 yaşlarındadır.7 Tuhfe-i 

Nâilî'de geçen “Âh fevt-i Dervîş” ibaresi Derviş Paşa'nın ölümüne düşülen  tarihe işaret etmektedir.8 

 
1 Hasan Enûşe, Edeb-i Fârisi Der Anatolı ve Balkan, Dânişnâme-i Edeb-i Fârisi Cild-i Şeşom  s.378 Tahran 1383; http://isamveri.org 
/pdfdkm/04/DKM040371.pdf sonerişim 16.11.2018 
2 Adnan Kadric, Muradnama- Derviš-paša Bajezidagić, Orijeltalni institut u Sarajevu 2008 s.28 
3 Riyâzî Muhammed Efendi, Riyâzü'ş-Şu'ara, (Haz. Namık Açıkgöz) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/54137,540229-riyazu39s-
suarapdfpdf.pdf s. 148-149 son erişim tarihi 30.12.2018;  Zehr-i Mār-zāde Seyyid Mehmed Rızā, Rıza Tezkiresi (Haz. Gencay Zavotcu) 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/60735,riza-tezkiresipdf.pdf. s.106 son erişim tarihi 30.12.2018 
4 Mahmut Ak  “Derviş Paşa-Bosnevî”. İslâm Ansiklopedisi. TDV Yay. C. 9. s. 196  İstanbul 1994 
5 Bratislava Nüshası:.BN: 48a 
6 Hasan Beyzâde Târihi (Haz. Nezihi Aykut, Doktora Tezi İstanbul Ü Ed.Fak.Tarih Seminer Kitaplığı, İstanbul 1980 s.268-269;  Ak C. 9. s. 196  
7 Ak, s.196. 
8 Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva (Haz. Mihrican Odabaşı) , Yükseklisans Tezi Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü 

2009, c.I, s.113 2009 
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2.2. Şairin Adına Dair 

Mostarlı olup birbirine yakın zamanda yaşayan Derviş mahlaslı iki şair bulunmaktadır. Birincisi 

devlet adamı olan ve muhtelif kaynaklarda Derviş, Derviş Aga ya da Derviş Paşa olarak geçen şairdir. 

Diğeri ise klasik Osmanlı kronik ve biyografik kaynaklarında adına rastlanılmayan ancak Makedon 

Türkolog Vanço Boşkov'un bahsettiği "Hacı Derviş" mahlaslı şairdir. Bazı araştırmacıların bu iki 

şaire ait bilgileri şiirlerdeki mahlaslar üzerinden karıştırmış olabilecekleri ihtimali bulunmaktadır. 

Zira Boşkov'un Türkoloji dünyasına tanıttığı Mostar Şehrengizi müellifi ve miladi 1631'de halen 

hayatta olan Hacı Derviş'in mahlasındaki "Hacı" sıfatı ya da ismini Derviş Paşa'nın da kullanmış 

olabileceği düşüncesi bir bilgi karmaşası oluşturmuştur. Zira sarayda görevi esnasında bir haksızlığa 

uğrayan ve bir müddet bu kasvetli ortamdan uzaklaşmak isteyen Bayezidoğlu Derviş Paşa'nın hacca 

gidip "hacı" olduğu Tayyarzâde Ahmed Efendi'nin eseri Tarih-i Atâ'da belirtilmektedir. Diğer taraftan 

Derviş Paşa'nın biyografisinin anlatıldığı ve şiirlerinden örnekler verildiği hiçbir kaynakta Hacı 

Derviş mahlasının kullanıldığı bir manzumeye tesadüf edilmemektedir. Hatta pek çok şiirde şair, 

belki de dervişane bir eğilimle mahlas kullanmamıştır. Dolayısıyla çoğu zaman mahlas kullanmaktan 

dahi çekinen şairin bir ünvan olarak "hacı" sözcüğünü kullanması uzak bir ihtimal olarak 

düşünülebilir. Mahlas kısmında bu ünvan ya da ismin yer aldığı şiirler Boşkov'un sözünü ettiği Hacı 

Derviş'e ait olmalıdır. 1882'de vefat etmiş olan Tayyarzade'nin eseri Tarih-i Atâ'da geçen mahlas da 

Boşkov'un sözünü ettiği şairle ilgili olarak düşünülebilir. Öte yandan Derviş Paşa'nın gerçek isminin 

"Hasan" olduğunu belirten kaynağın iddiasının daha doğru olabileceğini de belirtmek gerekir. 

Nitekim bu ifadeleri kullanan Peçuylu İbrahim Efendi de Bosnalıdır ve her iki Derviş mahlaslı şairin 

çağdaşıdır. Peçevi Tarihi'nde bu iki dervişten yalnızca devlet adamı olanından bahsedildiğine  ve 

mahlasının bulunduğu bir şiir örneği de verildiğine göre yukarıda belirtildiği üzere Derviş Paşa'nın 

ismi "Hasan"dır.9 Bununla birlikte Kınalızâde Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-Şuarâsında yer alan 

Derviş Paşa biyografisinde de bir kıt'ada şairin ismi Hasan olarak geçmektedir10:  

1. Nice itsün Hasan ol şâh-ı dehrün 

 Kemâhî vasfını izhâr u i’lân 

2. Dili tutıldı hâme gibi oldı 

 Bir ednâ bendesi medhinde hayrân 

2. 3. Derviş Paşa'nın Sanatçılığı 

Murâd-nâme adlı mesnevinin müellifi olarak bilinen Derviş Paşa'nın mürettep bir divanı olduğuna 

dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şiirlerine bazı mecmualarda, tarih kitaplarında ve biyografik 

eserlerde rastlanılan şairin, sözü edilen mesnevinin yanında gazel, kaside, kıta, rübai ve müfredlerinin 

olduğu görülmektedir. Şair, özellikle kaside ve gazellerini övmektedir: 

Geh kasîde gehî gazel dirdüm 

Cümle rengîn ü bî-bedel dirdüm [Murâd-nâme- BN: 48a] 

Mesnevisi ve eldeki şiirlerine bakıldığında, Derviş Paşa'nın klasik şiire, aruza hâkim bilgili ve mahir 

bir sanatçı olduğu anlaşılmaktadır.11 Tezkirelerde, Murâd-nâme ve mecmualardaki bazı manzum 

parçalar dışında şairin başka eserleri olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak son zamanlarda 

yapılan araştırmalarla Derviş Paşa'nın biyografik kaynaklarda söz edilmeyen manzum ve mensur 

eserlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. İsimleri aşağıda belirtilen eserler, şairin hareketli geçen ve genç 

yaşlarda savaş meydanında sona eren ömrünü aynı zamanda velud bir edip olarak tamamladığını 

göstermektedir.  

 
9  Bekir Sıtkı Baykal, (hzl.) (1982). Peçevî İbrahim Efendi-Peçevî Tarihi. C. II. Ankara: KB Yay. s.114 
10 Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkietü'ş-Şuarâ ( Haz. İbrahim Kutluk) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55834,kinalizade-hasan-celebipdf.pdf?0 
11 Beyhan Kesik, “Derviş Paşa’nın Murâd-nâmesinde Ses ve Ahenk ile İlgili Sanatlar”, Turkish Studies International Periodical For the     Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/7 Fall 2009. 
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Kronik ve biyografik eserlerde, şiirlerinden örnekler bulunan Derviş Paşa'ya yine Bosnalı bir şair olan 

Hacı Derviş nazire yazmış, Misâlî isimli bir başka şair de onun yaptırdığı camiye tarih düşerken 

Derviş Paşa'dan "mîr-i iklîm-i sühan" olarak söz etmiştir.12  

Derviş Paşa'nın bazı şiirlerinde mahlas bulunmamaktadır. Manzumenin şaire ait olduğu derkenarda 

ya da şiirin başında bulunan ibarelerden anlaşılmaktadır. Şairin mahlas kullandığı şiirlerde "Derviş"i 

tercih ettiği görülmektedir. Şair, mahlasıyla uygun bir şekilde derviş tabiatlıdır. Ölüm düşüncesini 

aklından çıkarmaz, dünyanın fâni olduğunu asıl ahiret yolculuğu ile meşgul olunması gerektiği fikrini 

benliğine telkin eder. Budin’de şehid olmadan yaklaşık 3-4 sene önce annesini kaybeder ve bu olay 

üzerine bir tarih kıt'ası13 yazar: 

[Kıt'a]14 

feilātün feilātün feilün 

1. Ağla ey dîde-i hûn-efşânum 

Ey gönül turma sen ol dahı melûl 

2. Ne ki var ise sağîr ile kebîr 

Cümle fânî olıser fer‘ ü usûl 

3. Eger olaydı bu ‘âlemde bekâ 

Bâkî olurdı cihân içre resûl 

4. Hâtif-i gayb bu hâlimi bir gün 

Sâ’il olup bana ol dem mes’ûl 

5. Didi yok çünki bekâ ‘âlemde 

Sefer-i âhirete ol meşgûl 

6. Vâliden şimdi vefât iyledi çün 

Nevbet irişdi sana âgâh ol 

7. Rûz u şeb senden İlâhî dilerin 

Ola dergâha gelince makbûl 

8. Kıldı merhûme çün ‘ukbâya sefer 

Olmayup şiddet-i dünyâya hamûl 

9. Mevtine didüm ol demde târîh 

Rahmet-i Hakk’a yine buldı vüsûl  

                                               [H.1010 / M. 1601-2] 

 
12 [Târih Kıt'ası] 

1. Bir ibâdethâne bünyâd itdi imân ehline 

Mîr-i iklîm-i sühan Dervîş Âğâ ol nîk-nâm 
2. Hak budur kim Ka'be yapmak gibi bir nâm eyledi 

Ol karîn-i şâh-ı âli-şân o makbûl-i enâm 

3.Bin yılın başında bir düşmez bunun gibi sevâb 
Sâhibü'l-hayra du'alar eylesünler subh u şâm 

4.Âb-ı rûyıdur bu cây-ı cennet-âsâ âlemün 

Mâ-i kevserden elin yur görse âbın hâs u âm 
5. Gökde herbir tâkı cennet oldı âbın havz ile  

Yaraşur kandil-i sîmîn olsa mâh-ı bedr-i tâm 

6. Zühd ü takvâ ehlinün pâyine yüz sürmek diler 
Döşenürse yeridür ferş olmağıçün her hârem 

7. Ey Misâlî hâtif-i kudsî didi târihini 

Kıblegâh oldı Muhammed ümmetine bu makâm  [H. 1000]   
13 Şairin annesinin vefatına düştüğü tarih manzumesidir. 
14 Muhammed Enveri Kadic, Tarih-i Enverî, Orijentalni İnstitut u Sarajevu.C.III,s.104) 
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Allah'ın takdirine teslim olan, başına gelenleri dervişane bir teslimiyet ve tevekkülle karşılayan 

Derviş Paşa, pirinin nasihatlerine can u gönülden bağlı; kaza, kader, fakr, gına gibi kavramları 

tasavvufi bağlamıyla anlamlandırmış bir derviş portresi çizmektedir: 

[Gazel-1]15 

mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün 

1. Hakîm-i mutlaḳun ger olmasa bir işde takdîri 

          Müfîd olmaz hezâr erbâb-ı aklun re'y ü tedbîri 

2. İnâyet eylese bir bendesine Hazret-i Mevlâ 

   Savâb olur hatâsı hep kemâl-i mahz-ı taksîri 

3. Hazer men'-i kader kılmaz ne denlü gûşîş eylesen 

           Kazâ-yı mübremün mümkin degül sa'y ile tağyîri 

4. Hezârân cevşen-i pulâd ile kat kat zırıh giysen 

Kişi def'eylemez kavs-ı kazâdan atılan tîri 

5. Mukadderdür gınâ ve fakr ü nîk ü bed elem çekme 

      Nedür nahnu kasemnâ âyetinün anla tefsîri 

6. Mü'essirdür muhakkak fâ'il-i muhtâr her işde 

      Kevâkible felekden ey müneccim bilme te'sîri 

7. Ne nakş itdüyse üstâd-ı ezel bî-ʿaybdur cümle 

  Kemâl-i sun'una eyler delâlet hüsn-i tasvîri 

8. Saʿâdet ister isen  ehl-i teslîm ü tevekkül ol 

Kabûl it cân ile Dervîş  pend-i hazret-i pîri 

Şair, din uğrunda gayret ve mücadele azmiyle doludur. Derviş Paşa'nın gözünde Bosna, bu mücadele 

azminin, fütüvvet ve gaza ruhunun ziyadesiyle canlı tutulduğu, yaşandığı bir yerdir. Serhat 

yörelerinden olan ve doğup büyüdüğü, nihayetinde vali olarak görev yaptığı Bosna ile ilgili samimi 

düşüncelerini bir gazelle ifade etmiştir: 

[Gazel-2]16 

 fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Küfr yağıyla münevverdür çerâğı Bosna’nun 

Din ocağı olsa n’ola her bucağı Bosna’nun 

2. Hâk-i pâkinden dilâverler kopar aslan gibi 

Şîr [ü] ejderler mekânıdur yatağı Bosna’nun 

3. Ser peleng ü bebr ü kaplanun yeri her mîşesi 

Gürg-i kâfir-gîrdür her kûh tağı Bosna’nun 

4. Toprağı gâzîlerüñ kanıyla yoğrulmuş ezel 

Heşt behişt-i câvidândan var ferâğı Bosna’nun 

 
15 Peçevî İbrâhim Efendi, Peçevi Tarihi II, Haz. Bekir Sıtkı Baykal  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Başbakanlık Basımevi Ankara 1982 s.258 
16 Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi R-2012: Şiirin başındaki  ibare şöyledir: Sâbıkan Bosna Beglerbegi olan Derviş Paşa Bosna serhad ağalarına 

gönderdügi gazeldür bu. 
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5. Bâğ-ı dînüñ şimdiki demde gül-i gülzârıdur 

Tâze dursun solmasun Yâ Rab bucağı Bosna’nun  

Şair, Bosna'nın güzide bir parçası olan Mostar'ı sadece manevi cephesiyle ele almaz. Yörenin fiziki 

yönünü daha çok öne çıkaran ve beldeyi halkıyla, tabii güzellikleriyle övdüğü kasidesi, Derviş 

Paşa'nın  klasik divan şairi kimliğini yansıtmaktadır: 

[Ḳaṣḭde-i Bilādiyye]17 

mefā’ḭlün mefā’ḭlün mefā’ḭlün mefā’ḭlün 

1.  Beyân-ı vasfa gelmez hüsn-i bî-hemtâsı Mostarun 

  ʿAceb mi olsun ey dil âşık-ı şeydâsı Mostarun 

2.  Hele olmaz bu dünyâda meger Firdevs-i â’lâda 

 Hevâ-yı dil-keş [ü] âb-ı hayât-efzâsı Mostarun 

3.   Temâşâ eyliyen kesb-i hayât-ı nev kılur her-dem 

 Müferrihdür dili her gûşe-i zîbâsı Mostarun 

4.  Miyâhıyla fevâkih kesretiyle Şâm-ı sânîdür 

 Behişt-âsârıdur her ravzâ-i raʿnâsı Mostarun 

5.   ʿUlüvv-i şânile zâtü’l-bürûcun tâkına benzer 

 Ol iki kullelerle cisr-i müstesnâsı Mostarun 

6.  Ana çüft olmağa tâk-ı semânun tâkati yokdur 

 Felekde tâkıdur cisr-i felek-fersâsı Mostarun 

7.  Cihânı arasan halkı gibi kâbil bulunmaz hîç 

 Kavâbil-kânıdur şehr-i cihân-ârâsı Mostarun 

8.  Kopar seyf ü kalem ehli içünde mâ-tekaddemden 

 
17 Esad Durakoviç, The Poetics of Ancient and Classical Arabic Literature Orientology (Çev: Amila Karahasanoviç), Routledge Taylor &Francis 
Group. London and Newyork 2015, s.236: 

 Derviş Paşa'nın bazı şiirleri tanzir edilmiştir. Aşağıda Mostarlı başka bir şair olan Hacı Derviş'in Derviş Paşa'nın kasidesine yazdığı nazire 

görülmektedir: [Ḳasîde-i Bilâdiyye] 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

1. Tolu her kûşesinde dilber-i raʿnâsı Mostarun   

   ʿAceb olmaz çok olsa ʿâşık-ı şeydâsı Mostarun 

2. Hevâsı muʿtedil ü selsebîlün ʿaynıdur aslı 

    Ḥayâta nev bağışlar tağ ile ṣahrâsı Mostarun 

3. Nazîrin görmemişdür kimse ʿâlemde anun hergîz 

    Nice hâlet virür her kûşe-i zîbâsı Mostarun 

4. Kalur seyrine her kim gelse çıkmak istemez andan 

    Behişt-âsâ bedr olur şehr-i müstesnâsı Mostarun 

5. Leb-i cûyunda hem sahn-ı safâ nâmunda câyı var   

    Odur hakkâ safâ-bahşıyla rûh-efzâsı Mostarun 

6. Miyâhı vefretiyle hak budur kîm ʿaynıdur Şāmun 

    Gıdâ-yı rûhdur hod mîve-i aʿlāsı Mostarun 

7. İki kalʿa arası tâk-ı Kisrâdan nişân olmuş 

    Felek tâkına benzer cisr-i bî-hemtâsı Mostarun    

8. Var ise maʿden-i ʿilm ü kemâl ü maʿrifetdür kîm 

    Degül eksik içinde kâmil ü dânâsı Mostârun 

9. Degül vassâfun ancak Hâcı Dervîş anda sultânum 

    Duʿâ-gûyândur aʿlâsı ve ednâsı Mostarun  
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 Olur hâsılı her-dem kâmil ü dânâsı Mostarun 

9.  Yanında tûtîyân-ı Hind olur hâmûş-ı dem-beste 

 Bugün Dervîş sensin bülbül-i gūyâsı Mostarun 

Derviş Paşa'nın tarihe tanıklık eden mısraları, Osmanlı-İran mücadelesine edebî sahadan yansıyan 

dinî-siyasî söylemi, "resmî" bakış açısıyla ifade etmektedir. Bu bakış açısına göre İran, İslam 

âleminde fitne çıkaran bir "kızılbaş" zihniyedir. Osmanlı devleti de fitne kaynağı İran'ın başına inen 

keskin bir kılıçtır. Pekçok Osmanlı şairi gibi benzer düşünceleri ifade eden şair, Tebriz kuşatması 

münasebetiyle 1603 senesinde aşağıdaki mısraları söylemiştir: 

[Nazm-1]18 

mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün 

1. Ne çok başlu olur yâ Rab o zülf-i fitne-engîzi 

    Ne fitne başıdur yârun ser-i zülf-i dil-âvîzi 

2. Karâr itdi sevâd-ı hattı rûy-ı tâb-nâkında 

    Konup gerd-i sipâh-ı Rûm tutdı sanki Tebrîzi19 

3. Mukâbil lâleye sûsen çemen sahnında Rûmî’dür 

    Kızılbaşa çeker san hançer-i bürrân-ı ser-tîzi 

Derviş Paşa'nın âşıkane gazel ve kıt'aları da yine klasik edebiyatın zevk ve estetiğini yansıtır 

niteliktedir: 

 [Nazm-2]20 

fâilâtün fâilâtün fâilâtün  fâilün 

1. Ârız-ı sîmînin üstünde siyeh kâkül müdür 

  Sâye salmış berg-i sebzin üzre bir sünbül müdür21 

2. Gül-'izâra gün mü düşmüş 'aks-i la'l-i nâbuna 

  Yohsa ey sâkî lebün üstünde reng-i gül müdür 

3. Rûy-ı rengînünde hâl-i 'anber-efşânın mı ol 

  Nâr-ı sûzân üzre yohsa dâne-i fülfül müdür   

[Nazm-3]22 

feilâtün feilâtün feilâtün feilün  

1. Umma şeftâlü lebinden taleb-i kâmı ko ya  

    Olma nâ-puhte gönül bu tama’-ı hâmı ko ya 

2. Revnak-ı bezm-i çemen bâkî degül nûş idelüm 

    Tura sâkî kadehe bâde-i gül-fâmı ko ya 

3. Bedeni nâzik ü ter kâmeti mevzûn u latîf 

    Bî-bedeldür igen ol serv-i gül-endâmı ko ya 

 
18 Riyazü'ş-Şu'ârâ: 148-149 
19 Bu beyit sadece Kınalızade Tezkiresinde bulunmaktadır. 
20 Kınalızade: 361; Tayyâr-zâde Ahmed Tarih-i ‘Atâ, İstanbul Yahya Efendi Matbaası. İstanbul (1293),  C. IV. s.135-136: (Âtâ tarihinde bulunan bazı 

şiirler Derviş Câmî mahlaslı başka bir şairin şiirleriyle karıştırılmıştır).; Beyânî:73 
21 Bu beyit Beyânî'nin Tezkiretü'ş-Şu'ârâsında müfred olarak bulunmaktadır. Beyânî:73 
22 Kınalızâde: 361 
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[Nazm-4]23 

feilâtün feilâtün feilâtün feilün  

1. Güli yâd itmege ol vech-i hasendür bâ’is  

   Gonçeyi anmaga ol teng dehendür bâ’is 

2. Rûyumun zer gibi zerd olmasına ‘âlemde 

    Misli yok bir sanem-i sîm-bedendür bâ’is  

3. Hasret-i kaddün ile tan mı figân eylese cân  

    Fâtiha nâlesine serv-i çemendür bâ’is  

[Kıt'a-2] 

mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün 

1. Degişmezsem eger kûyunla gülzâr-ı cinânı ben 

    Cihânda ey perî-ruhsâr adım olmasun âdem 

2. ‘Aceb mi her dem ey Dervîş ben dîvânelik itsem 

    Çü bilmez âdemîlik resmin ol yâr-ı perîzâdem 

[Kıt'a-3] 

fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün  

1. Çeşm-i hâb-âlûdı bilmem kim ne efsûn eyledi  

    Dîde-i giryânuma mümkin degül bir lahza hâb 

2. Câna cevr-i bî-hisâb itdün terahhum kılmadun 

    Yâduna gelmez be-hey zâlim meger rûz-ı hisâb 

[Kıt'a-4] 

feilâtün feilâtün feilâtün feilün  

1. Şems ü kamer diseler tal’atuna n’ola kim  

    Ey meh-i zühre-cebîn gökden inermiş lakab 

2. Ben nice teşbîh idem gün yüzüne şem’i kim 

    Nûr-ı nebîdür yüzün şem’ ise bir Bû Leheb 

Binâ'î'nin Sehâ-nâmesi'ni, akıcı bir üslupla Murâd-nâme olarak Türkçeye kazandıran Derviş Paşa'nın 

Farsça şiirleri de aynı şekilde akıcı ve dikkat çekicidir. Şair, derviş meşrep karakterini yeri geldikçe  

mahlasıyla uyumlu olarak kullanmaktadır: 

Rübâî24 

 

 
23 Kınalızâde:361-362 
24 Rübai, Derviş Paşa Vakıfnâmesinin son varağında bulunmaktadır: 
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Dârem günehî zi-katre-yi bârân bîş 

Ez şerm-i güneh bemânde'em ser-der-pîş 

Âvâz âmed ki sehl bâşed Dervîş 

Tu der-hor-i hod konî yu mā der-hor-i hîş 

 

Bir günahım var; çoktur yağmur damlasından 

Başım öne düştü günahlarımın utancından 

Bir ses geldi kulağıma; Derviş; böyledir bu iş 

Sen sana layık olanı yaparsın, biz de bize 

Beyitler [Müfredat]25 

1 

Çünki cennetdür sarây-ı hazret-i şâh-ı cihân 

Hûr u gılmân andan özge yirde eyler mi mekân26 

2 

Tahammül cevr-i yâre ta‘ne-i ağyâre müşkildür 

Bilür derd ehli anı yare üzre yare müşkildür27 

3 

Pây-mâl-i ġam-ı hicrânunum elden gitdüm 

Gel benüm ‘ömrüm eger gelmez isen ben gitdüm28 

4 

Gözi gönli açılsa n’ola ben Yaʿkûb-ı mahzûnun 

Yine ol Yûsuf-ı gül-pîrehenden bir peyâm aldum29 

5 

Nehâfet-i tenüm ile letâfet-i bedeni 

Ne gösterür bana yâri dilâ ne yâre beni30 

6 

Çeşmüm akıtdı yaşlarını sîne dağına 

Su koymayınca komadı âhir ocağına31 

7 

Bugün ey dil nigâra hemdemsin 

Hamdülillah ki şâd u hürremsin32 

8 

Benzerdi serve kâmet-i bâlâ-yı râstı 

Servin olaydı çehresi tâbân-ı kâmer gibi33 

 
25 Müfredler: Beyânî:73, Âtâ: 136 
26 Kınalızâde:358 
27 Riyâzü'ş-Şu'ârâ: 148 
28Beyânî: 73; Riyâzü'ş-Şu'ârâ: 148; Kınalızâde: 362 
29 Riyâzü'ş-Şu'ârâ: 148 
30 Riyâzü'ş-Şu'ârâ: 149 
31 Kınalızâde: 362; Âtâ: 136; Beyânî:73 
32 Târih-i Âtâ: 136 
33 Kınalızâde: 362; Âtâ:136 
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Derviş Paşa, sanatçılığının yanında önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıdır. Osmanlı devlet 

geleneği içinde öncelikle devlet adamlarının imar ve vakıf müesseselerinin kurulup yaşatılması 

konusundaki hassasiyetleri bilinmektedir. Derviş Paşa da Mostar’da bugün kendi adını taşıyan bir 

camii, medrese ve kütüphane yaptırmıştır.34 Derviş Paşa, inşa ettirip vakfettiği eserler için 1001 yılı 

rebiülâhirinde35 bir de vakıfnâme yazdırmıştır. Orijinali Mostar Vakıflar Müdürlüğünde36 bir sureti 

de Saraybosna Vakıflar Müdürlüğünde bulunan eserin sonunda Derviş Paşa tarafından camiin 

inşasına dair bir tarih düşürülmüştür.Umumi olarak Vakıf-nâme'de ilgili müesseselere yapılan 

tahsisatlar  ve vakfiye şartları kaydedilmiştir. Yine sözü edilen belgelerden ve sonunda Derviş Paşa 

tarafından düşülen Farsça tarihlerden  camiin  ve müştemilatın 1592 yılında yapıldığı 

anlaşılmaktadır.37 Günümüzde camii dışındaki hizmet birimleri faaliyette değildir.     

                                   
     Görsel-1: Derviş Paşa Camii-Mostar            Görsel-2: Derviş Paşa Camii Vakıf-nâmesi 

2.4. Eserleri 

 Mostarlı Bayezidağaoğlu Derviş Paşa, kısa sayılabilecek hayatına önemli eserler sığdırabilmiştir. 

Şairin mecmualarda dağınık halde bulunan şiirlerinin dışında bilinen eserleri: 1. Murâd-nâme, 2. 

Zübdetü’l-Eş’âr, 3. Derviş Paşa İnşâsı  

Şairin müretteb bir divanı olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak dönemine göre oldukça yalın ve 

samimi üslubuyla dikkati çeken şairin muhtelif mecmualarda, yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, 

gazel ve manzumelerine rastlanılmaktadır.38  

2.4.1. Murâd-nâme 

Murâd-nâme, 13. yüzyıl İran sanatçılarından Binâ'î’nin Sehâ-nâme adlı eserinin manzum bir 

çevirisidir. Derviş Paşa, biçim açısından esere yeni bir form verdiği gibi muhtevasına da bir ölçüde 

müdahelede bulunmuş telif-tercüme bir eser vücuda getirmiştir. Ferdi ve toplumsal ahlaka yönelik 

mesajlar içeren didaktik eserin orijinalliği akıcı, sade üslubunda da görülmektedir. Şair, kısa bazı 

hikâye ve temsillerle erdemli düşünce ve davranışları somutlaştırmış, okuyucuların kıssalardan ders 

almalarını amaçlamıştır. 

Eserin bilinen iki nüshası bulunmaktadır. Biri İstanbul’da Ali Emiri Efendi Kütüphanesinde 1010 

numarada kayıtlıdır. Diğer nüsha ise Slovenya’nın başkenti Bratislava Üniversite Kütüphanesinde 

TF-42’de bulunmaktadır. AE1010’da bulunan nüsha, Beyhan Kesik tarafından çalışılmıştır.39  

 
34 Derviş Paşa dünyaya geldiği Podhum mahallesinde 1592 yılında, kagir minareli bir camii ve çevresinde mektep, medrese ve kütüphane yaptırmıştır. 

Muhafaza olunan orjinal vakıfnameye göre. Derviş Paşa bu eserlerin idaresi için Mostar'da dokuz dükkân, su üzerinde beş taşlı bir değirmen vc nakit 

ola.'ak 130.000 dirhem vakfetmiştir. Câmii halen devletin himayesi altındadır.Camiin boyutları: 10.75X10.75 metredir 
35 (15.01.1593-24.01.1593) 
36 V-182 numara ile kayıtlıdır. 

37  

Farsça Mısralara göre Derviş Ağa Camii H.1000/M.1592'de tamamlanmıştır. Misâlî 'nin de aynı varakda bir tarih kıt'ası bulunmaktadır.  
38 Muhammed Enverî Kadic, Tarih-i Enveri, Orijentalni İnstüt u Sarajevu, C.3, s.103-105 
39 Beyhan Kesik Dervîş Paşa-Murâd-nâme. Giresun: Kiraz Ofis Baskı Merkezi 2009.  
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Görsel-3: Bratislava Nüshası 

 
Görsel-4: Ali Emiri Nüshası 

Bununla birlikte şairin Murâd-nâme'si üzerine Orijentalni İnstitut u Sarajevo’da Adnan Kadric’in 

Boşnak dilinde bir çalışması bulunmaktadır. Her iki nüshayı karşılaştıran Kadric, Derviş Paşa’nın 

ilmî, dinî, tasavvufî, fikrî ve edebî yönlerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur.40  

2.4.2.  Zübdetü’l-Eş'âr 

1582’de III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmet’in sünnet düğünü nedeniyle düzenlenmiş 52 gün süren 

şenlikleri konu edinen Zübdetü’l-Eş’âr, Farsça olarak kaleme alınmış 12 yapraklık bir eserdir. 

1582’de yapılan sünnet düğünü dolayısıyla hediye olarak padişaha sunulan eser, Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi, Revan Kitaplığı 824’te kayıtlıdır.41 Eserin içinde geçen bilgiler, müellifinin 

Bayezidağa oğlu Derviş Paşa olduğunu ortaya koymaktadır. 

Zübdetü’l-Eş’ar, mesnevî şeklinde yazılmış olan altı beyitlik bir takrîz bölümü, III. Murad övgüsü ile 

Şehzade Mehmed'in düğününün anlatıldığı sûriyye kasidesinden oluşmaktadır. Sûriyye kasidesindeki 

şenlik betimlemeleri, Nev’î’nin aynı olayla ilgili yazdığı 

Bir subh dem ki sûr-ı güle ebr-i nevbahâr 

Gönderdi jâleden saçılık dürr-i bî-şumâr    

matlalı sûriye kasidesinde anlattıklarıyla benzerlik göstermektedir.42 Takrizden sonraki olay anlatımı, 

şenlik için yürütülen hazırlıkların ve süslemelerin betimlemesiyle başlamaktadır. Kasidenin çeşitli 

yerlerinde ise benzer türdeki eserlerin vazgeçilmez dekorlarından düğün veya sünnet alayının önünde 

taşınan, üzeri çeşitli şekillerle bezeli, ağaç biçimli süslerden olan nahıllar betimlenir. Kasidenin 

devamında ise yine şenliğin önemli bölümlerinden olan ve şenliğin sonuna kadar her gün yapılan ateş 

ve fişek gösterileri anlatılır. Ayrıca şenlik bütünlüğü içinde padişahın halka altın ve gümüş paralar 

saçması, gayri müslimlerin İslamiyete girmeleri, şehzadenin sünnet anı ve sonrasında halka verilen 

ziyafetler betimleyici bir anlatımla ifade edilmiştir. 

 

 

 
40 Adnan Kadric, Muradnama- Derviš-paša Bajezidagić, Orijeltalni institut u Sarajevu 2008.  
41 Zehra Toska, “Bir Armağan Zübdetü’l-Eş’ar’’ Prof. Dr. Nihad M. Çetin’e Armağan, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul., 1999.,s.293-358. 
42 Tahir Olgun, Nev'i ve Sûriye Kasidesi, Aydınlık Basımevi, İstanbul 1937 s.14. 
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2.4.3.  Derviş Paşa İnşâsı 

Yazma eserin üzerinde bulunan "Derviş Paşa İnşasıdur" tabirindeki bildirme eki dikkate alındığında 

adlandırmanın müellif tarafından yapılmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim metnin iki farklı parçadan 

oluşan yapısı, Derviş Paşa'ya ait olan nesir örneklerinin bir başlık altında cem edildiğini 

göstermektedir  ve bu adlandırma müstensih tarafından yapılmıştır. 

Derviş Paşa İnşâsı 

1.Metin: [Teolojik Muhtevalı Mensur Metin]  

2. Metin: [Gazâvâtnâme-i Tiryâki Hasan Paşa] 

 
Görsel-5: Derviş Paşa İnşâsı 

2.4.3.1. Eserin Nüsha ve Biçim Özellikleri 

Mensur bir eser olan Derviş Paşa İnşâsı’nın bilinen tek nüshası Saraybosna’da Bosnjacki Enstitüsü 

Ms. No. 449’da kayıtlı bir mecmua içerisindedir. 32 varaktan oluşan eserin ilk ve son sayfaları hariç 

her bir sayfası 19 satırdır. Başlıkta kırmızı mürekkeple “Derviş Paşa İnşâsı’dur” ibaresi yer 

almaktadır. Eserin ilk sayfasında evlilikte muamelata ve devamında ise ahlaki olmayan cinsel 

eğilimlere Kur’an'dan ayetlerle yorum getiren müellif, hemen ikinci sayfada, birden Tiryaki Hasan 

Paşa merkezinde Kanije Kalesi etrafında gelişen olaylar zincirini tahkiye etmeye başlamaktadır. Bu 

şekliyle eser, iki farklı konudan bahseden iki parçalı yapı oluşturmaktadır. Bir kural çerçevesinde 

oluşmayan söz konusu iki kısımlı yapı, müstensihin tercihiyle oluşturulmuştur. Ayrıca bu durum 

eserin orijinalinin daha hacimli olduğu, birinci kısmın daha da geniş bilgiler ihtiva edebileceğini 

düşündürmektedir.  

Mensur eserin başı: “Derviş Paşa İnşasıdur”: Sebeb-i tahrir-i kitâb kalem ü mûceb-i tastîr-i hitâb-ı 

rakam budur ki fenkihu mâ tâbe leküm minen nisâi….43 emr-i şerîfine imtisâl 

Mensur eserin sonu: Frengistân’dan kâfirler ve Eşpane ve Nemçe kâfirleri üzerine ‘azîm ‘asker 

çeküp elân birbiriyle ceng ü cidâlden hâlî degüldür. Hak Sübhanehü ve Te‘âlâ Hazreti dâimâ 

belâlardan eksik etmiye. Âmîn Yâ Mu‘în.  

 

 
43 Nisa-3 
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2.4.3.2. Te’lif ve  İstinsah Tarihleri 

Derviş Paşa İnşâsı’nın telif tarihi tam olarak belli değildir. Derviş Paşa 1603 senesinde Budin’de 

şehit düştü. Müellifin de katılmış olabileceği ya da bir kısmına şahit olup bir kısmını öğrenip tahkiye 

ettiği Kanije Müdafası ise 9 Eylül 1601’de vuku bulduğuna göre eserin en azından ikinci kısmını 

oluşturan gazânâme bölümünün 1601-1603 tarihleri arasındaki bir zaman diliminde telif edilmiş 

olması gerekmektedir. Yazmanın sonunda eserin istinsah tarihinin birler ve onlar basamağındaki 

rakamlar olmak üzere son iki rakamı belirtilmiş, binlik bölümü yazılmamıştır. "68" olarak belirtilen 

bu rakamın 1168/1755 olma ihtimali yüksektir. Zira aynı yazma mecmuası içerisinde bulunan başka 

bir metnin sonunda Fırâtî isimli bir şahıs tarafından tutulduğu anlaşılan bir istinsah kaydındaki tarih 

eserin hicri 1160, miladi 1748 senesini göstermektedir. Bu bağlamda istinsah edilen metinlerin 

birbirine yakın tarihler olduğu düşünülürse 1748 tarihine en yakın tarih 1755 olmalıdır. 

2.4.3.3. Te’lif Sebebi 

Yazma eser iki farklı metinden oluşmaktadır. Birinci metin sondan eksik, ikinci metin ise baştan 

eksiksiktir. Birinci metnin hemen girişinde belirtilen telif sebebi, ikinci metinle ilgili değildir. 

Müstensih, Derviş Paşa'ya ait olduğunu başlıkta belirttiği farklı iki mensur metni eserinde ardışık 

olarak  tertip etmiş ve her iki metne ortak başlık altında "Derviş Paşa İnşâsıdur" demiştir. 

Müellif, eserin ilk satırlarında telif sebebi olarak gösterdiği konuya Kur'an'dan muhtelif surelerin 

birbirini destekleyen ayetlerinden iktibas yaparak girmektedir. Burada işlenen konu; gulam-dostluğun 

ve dini açıdan tasvip edilmeyen yakınlaşmanın çirkinliği ile dinen uygun olan yakınlaşmaya 

yönlendirme tavsiyesidir. Edebî mahiyeti olan ve kurgu karakterler üzerinden dini bir konuda hüküm 

verilmektedir. 

Eserdeki ikinci metinle ilgili bir telif sebebi bulunmamaktadır. Birinci metin eksik bir şekilde 

bırakılmış ve bir sonraki varakta doğrudan mensur gazâvât-nâme olan ikinci metne başlanmıştır. İlk 

satırlarından anlaşıldığı üzere ikinci eserin baş kısmı eksiktir.  

2.4.3.4. Eserin Kaynak ve Muhtevası 

Birinci Metin:[Teolojik Muhtevalı Mensur Metin] 

Derviş Paşa; eserdeki ikinci metinden tamamen bağımsız olan ilk metinde, Kur'an'ın Nisâ, Bakara ve 

Şu’ârâ surelerinin ayetlerinden yaptığı iktibaslarla ileri sürdüğü düşüncelerini sağlam deliller 

eşliğinde kabul ettirmeyi amaçlamıştır. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde neşredilen ders kitaplarında 

bulunan metinlerdeki yaklaşıma uygun olarak kaleme alınan metinde Derviş Paşa, Klasik İslam 

fıkhının sembolik kahramanlarından olan Zeyd ile Amr üzerinden konuyu somutlaştırmaktadır. 

Esasında Klasik İslam fıkhında Zeyd, Amr ve Hind, hayatın içinden çıkan hukukî konuların muhayyel 

kahramanlarıdır. Kitaplarda verilen örneklerin fâil ve mef'ulleri olarak seçilen hayali kişilerden Zeyd  

genelde fâil, Amr ise mef'ul olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda herhangi bir fıkhî ya da ilmî 

meselede sözü edilen kahramanlar rolleri ile bütünlesip sahne alırlar. Bu tarz bir uygulama ile fıkhın 

ya da ilmin ince mevzuları kahramanların söz ve davranışları ile canlandırılır. Tahkiyeli anlatım 

üslubuyla dinin emir ve yasakları ya da anlatılmak istenen herhangi bir konu daha geniş kesimlerin 

ilgisine ve bilgisine sunulur.   

 Diğer yandan müellifin tasavvufî eserlere ilgi duyduğu da bilinmektedir. İran’da telif edilmiş bazı 

tasavvufî eserlerde, gulâm-dost, zen-dost, zen-pâre, gulâm-pâre gibi kavramlar geçmektedir. Şair 

Derviş Paşa, İran edebiyatını yakından takip etmiş ve fasih Farsçasıyla; Bina'î’nin Sehâ-nâme'sini, 

Murâd-nâme adıyla Türk edebiyatına kazandırmıştır. Bu tür ahlakî-didaktik eserlerde geçen ve 

İslamiyet’in yasakladığı bazı fiillere dikkat çekmiş, bu konuya İslam dininin yaklaşımını ortaya 

koymuştur.44  

 
44 Kadric: 450-454. 
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İkinci Metin: [Kanije Müdafası 9 Eylül- 17 Kasım 1601] 

Yazmadaki ikinci metin baştan sona incelendiğinde söz konusu eserin, Âgâh Sırrı Levend'in 

bahsettiği45 ve üzerinde muhtelif çalışmalarda bulunulan "Gazâvâtnâme-i Tiryâkî Hasan Paşa" 

olduğu anlaşılmaktadır. Bugüne kadar "müellifi belli olmayan" bir eser olarak takdim edilen söz 

konusu gazâvâtnâmenin müellifinin, bu yazmadaki adlandırmaya göre "Derviş Paşa" olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca başka tespitler de bu durumu desteklemektedir. Sözgelimi Derviş Paşa, 

olayların yaşandığı tarihlerde hayatta ve görevdedir. Yukarıda belirtildiği gibi şair, Avusturyalıların 

başını çektiği birtakım Avrupa güçleriyle yapılan savaşlar silsilesinin önemli bir kısmında  ve III. 

Mehmed döneminde yapılan Haçova Meydan Muharebesinde (1596) bulunmuş, şehit olduğu (1603) 

Csepel muharebesine kadar bölgede mücadeleye devam etmiştir.   

"Derviş Paşa İnşası" adlı yazma metnin ikinci kısmı mensur bir gazâvâtnâmedir. Eserde, oldukça 

akıcı bir üslupla anlatılan olaylar, gözlemci bakış açısıyla birinci şahıs anlatımıyla tahkiye edilmiştir. 

Buradaki anlatıcı, hikâyenin baş kahramanı olan Tiryaki Hasan Paşa'nın yanına rahatlıkla girip 

çıkabilen, özel konuşmalara ve toplantılara tanıklık eden bir konumdadır. Dolayısıyla Tiryaki Hasan 

Paşa'nın güvendiği, makam, mansıp ve rütbe sahibi ve aynı zamanda sanatçı bir kişi olmalıdır. Derviş 

Paşa, sözü edilen niteliklere sahip Enderunda yetişmiş bir devlet adamı ve sanatçıdır. Müellif, bir 

kısmına birinci elden görüp şahit olduğu bir kısmını da haber aldığı olayları hikâye tekniği içerisinde 

yer yer betimlemelerle süslemiş ve diyaloglarla örgüleyerek duru, akıcı bir anlatıma büründürmüştür. 

Sanatçı, eserinde kendisinden 'fakir' olarak söz etmekte; olayın gerçek kahramanlarını isim ve 

konumlarıyla anlatırken, kendi isminden hiçbir şekilde söz etmemektedir. Müellif, ismini gizleyip 

neferden paşaya kadar yeri geldikçe mücadele eden kişilerin adlarını, konumlarını belirtmekte; buna 

mukabil, kendisini ise çoğu zaman anlatımıyla hissettirerek eseri ve olayları öne çıkarmaktadır.  

Gazâvât-nâme metni; savaş sahnesiyle başlar, Kanije Kalesi etrafında gelişen olaylar zinciri anlatılır. 

Burada hikâye edilen konu, "Erken Dönem Edebi Kaynaklarda Kanije Müdafası" adlı çalışmada sözü 

edilen "Gazâvâtnâme-i Tiryâkî Hasan Paşa" adlı eserin biçim ve muhtevasıyla aynıdır. Sözkonusu 

çalışmada, müellifi bilinmeyen gazâvânâtmenin yurt dışında tespit edilebilen 19 nüshasının 

bulunduğu belirtilmektedir.46 Diğer taraftan "Derviş Paşa İnşası" adlı çalışma sonunda ortaya konan 

metin de müellife atıf olması yönüyle diğer nüshalardan farklı bir biçimde yirminci nüsha olarak 

nüsha ailesine dahil edilebilir. Gazâvât-nâme-i Tiryâkî Hasan Paşa müellifinin, Derviş Paşa olarak 

tespit edilmesiyle, metnin yazarı etrafındaki birtakım belirsizlikler de ortadan kalkmış olmaktadır. 

Müellifin kesin olarak bilinememesi, müellifin eserdeki konumu hakkında bugüne dek tatmin edici 

malumat ortaya koymayı engellemiştir. Ancak eser, yazmanın başında yer alan müellif bilgisiyle 

birlikte değerlendirildiğinde belirsizlikler büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Yukarıda belirtildiği 

gibi Derviş Paşa; asker, devlet adamı ve şair olarak Haçova Meydan Savaşı da dahil olmak üzere 

şehit olana dek neredeyse bölgedeki tüm savaşlar silsilesinde bulunmuş, olayların birinci elden tanığı 

olmuştur. Müellif; yaşadığı, şahit olduğu mücadeleleri kendine mahsus üslubuyla askerlik mesleğinin 

yaşatıldığı her mekanda okunabilecek, yiğitlik ve kahramanlık duygularını besleyecek bir tarzda 

kaleme almıştır.  

Yazma nüshadaki iki farklı metin, dil ve üslup açısından değerlendirildiğinde; birinci metinde ilmî, 

edebî bir dilin hakim olduğu görülmekte; metnin muhtevasına uygun olarak Arapça-Farsça 

kelimelerin daha yoğun kullanıldığı anlaşılmaktadır. Gazâvât-nâme metninde ise daha açık, anlaşılır 

ve halkın yabancı olmadığı bir dilin mevcut olduğu görülmektedir. Bu iki farklı durum, müellifin 

duygu ve düşüncelerini aktarma aracı olarak gördüğü metnin muhtevasına uygun bir dil ve üslup 

tercihinde bulunduğunu göstermektedir. Aynı durum, Derviş Paşa'nın manzum eserlerinde de 

görülmektedir. Şair, Farsçadan uyarlamasına rağmen Murâd-nâme'de, mesnevi dil ve üslubu 

çerçevesinde akıcı, anlaşılır bir dil kullanmıştır. Yukarıda verilen manzumelerdeki yalın ve anlaşılır 

 
45 Âgâh Sırrı Levend, Gazâvâtnâmeler ve Mihâloğlu Ali Bey'in Gazâvâtnâmesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1956, s.102 
46 Osman Ünlü, Erken Dönem Tarihi ve Edebi Kaynaklarda Kanije Müdafası, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- 2016, C:5, Say. 4, 

s.690-720 
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halk Türkçesi de gazâvâtnâmedeki dile çok yakındır. Buna mukabil, tamamen Farsça telif edilmiş 

Zübdetü'l-Eş'âr ise yine şairin geniş perspektifini, Türkçe dışında bir lisanda sergilediği dil ve üslup 

becerisinin bir diğer göstergesidir.   

 
Görsel 6: Tiryaki Hasan Paşa Gazâvât-nâmesi 

3. SONUÇ 

Derviş Paşa, özverili bir devlet adamı ve sanatçı kişiliği ile Mostar'ın yetiştirdiği önemli şairlerden 

biridir. Çeşitli mecmualarda şiirlerine rastlanılan şairin, mürettep divanı olduğuna dair klasik 

biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak dağınık haldeki şiirlerinden 

anlaşıldığına göre nazım biçimlerinin hemen her çeşidinden örnekler vermiş, Türkçe ve Farsça şiirler 

kaleme almıştır. Bu bilgiler ışığında şairin mürettep ya da gayrı mürettep bir divanının olma ihtimali 

yüksektir. Ancak henüz bir divanına rastlanılamamıştır.   

Derviş Paşa, İranlı şair Binâ'î'nin Sehâ-nâme adlı mesnevisini Murâd-nâme adıyla telif-tercüme bir 

eser olarak Türk edebiyatına kazandırdığı gibi; III. Murad'ın şehzadesi, Mehmed'in düğün şenliklerini 

anlattığı Zübdetü'l-Eş'ar'ı da Farsça olarak sanat dünyasına sunmuştur. 

Derviş Paşa'nın mecmualarda tesadüf edilen manzumeleri gibi, yine bir mecmuada kendisine 

atfedilen mensur eserlerine rastlanılmıştır. Bosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde bulunan bir 

yazma nüshada bulunan ve şairin adına nispet edilen iki mensur metin bulunmaktadır. Derviş Paşa 

İnşâsı olarak adlandırılan ve birbirinden bağımsız iki parça halindeki mensur eserlerin biri din 

ahkamına yönelik betimleme ağırlıklı, tahkiye boyutu olan bir çeşit fetva metnidir. 2 varak tutarındaki 

ilk metin eksik bırakılmış, herhangi bir başlık ya da ayırıcı bir işaret kullanılmadan doğrudan diğer 

metne geçilmiştir. Sözü edilen ikinci metin ise Tiryaki Hasan Paşa ve askerlerinin destansı 

mücadelesinin yaşandığı Kanije Müdafası çerçevesinde gelişen olayların anlatıldığı mensur bir 

gazâvât-nâmedir. Bu gazâvât-nâme yurt dışında tespit edilen 19 nüshadan sonra 20. nüsha olarak 

nüsha ailesine dahil edilebilir. Söz konusu nüshanın önemi, yazma içerisinde müstensih tarafından 
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metnin müellifinin Derviş Paşa olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Tarihi gerçeklikler de bu bilgiyi 

doğrulamaktadır.        

Farklı konularda telif edilmiş söz konusu iki mensur metin örneği, şairin bilgisinin yanında tahkiyeye 

dayalı metin oluşturma yeteneğini de ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Derviş Paşa'nın şairlik 

yeteneğinin yanında mahir bir münşi olduğu görülmektedir. Derviş Paşa, her iki metinde de, ilgili 

metnin içeriğine göre düşünceyi ortaya koymaya yönelik farklı anlatım teknikleri kullanmıştır. 

Birinci metinde daha çok tasvir edici ve açıklayıcı anlatımı tercih eden müellif, ikinci metin olan 

gazâvât-nâme parçasında ise öyküleyici anlatımı öne çıkarmıştır. Birinci metnin sembolik dili, 

kavramların somutlaştırılarak anlatılması ve sonuçta kutsal bir metnin mesajının yorumlanması 

esnasındaki üslup, mensur parçanın edebî değerini oluşturmaktadır. Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanije 

müdafasını anlatan gazâvât-nâme ise hayli uzun bir mensur eserdir. Bu eserdeki diyalog 
bölümleri, canlı savaş ve askeri harekat tasvirleri metne akıcı bir üslup ve ilgi çekici bir nitelik 
kazandırmıştır.  

Genç denilebilecek bir yaşta savaş meydanında şehit düşen Derviş Paşa, ortaya koyduğu eserler 

dikkate alındığında, velud bir sanatçıdır. Yapılacak araştırmalar, eksik olan metin parçalarıyla birlikte 

yeni bilgileri ortaya koyabilecektir. Bu araştırmada ortaya konan önemli hususlardan biri de yukarıda 

da belirtildiği gibi, Agah Sırrı Levend başta olmak üzere tarihî-edebî metinler üzerine yapılan önemli 

çalışmalarda sözü edilen ve müellifi belli olmayan eserler içinde gösterilen "Gazâvât-nâme-i Tiryâkî 

Hasan Paşa" adlı mensur eserin müellifinin Derviş Paşa olduğunun ortaya konmasıdır.   
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DERVÎŞ PÂŞÂ İNŞÂSI 

Metin 

“Dervḭş Pāşā İnşāsıdur”  

1. Metin: [Edebî Mahiyette Bir Fetva Metni] 

(1) Sebeb-i taḥrḭr-i kitāb ḳalem ü mūceb-i tasṭḭr-i ḫiṭāb-ı raḳam budur ki fenkihu mā tābe leküm minen 

nisāi….47 emr-i şerḭfine imtiŝāl “nisāüküm ḥarŝün leküm, fe'tū ḥarŝeküm48 ḥükm-i laṭḭfine mutābeʿat 

iden Zeyd-i müteşerriʿ [ve] zen-dost [ü]  ḫuceste-ḫiṣāl ile ete’tūnez ẕukrāne mine'l-ʿālemḭne ve 

teẕerūne mā ḫalaḳa leküm rabbüküm min eẕvāceküm, bel entüm ḳavmün ādūne49 ḥiṭābı taḥtına dāḫil 

ü emṭarnā ʿ aleyhim meṭarān..50 ʿ aẕāb-ı elḭmine vāṣıl olan ‘Amr-ı Lūṭḭ [ve] ġulām-dost ü bed-fi‘āl arż-

ı vücūd-ı insāniyyet ü tasrif-i mülkiyet da‘vasın idüp niçe ḳḭl ü ḳāl ü mābeynlerinde def ‘ātle ceng ü 

cidāl ü ḍarb u ḳıtāl vāḳi‘ olup āḫir ḥükmü’ş-şer‘ ḥużūrında mürāfa‘a ve münāẕa‘a itdüklerinde 

cānibinüñ ḥüccetlerine ve ḥudūd-nāmelerine naẓar olunduḳda diyānet ile mevṣūf u istiḳāmet ile 

ma‘rūf olan ḳāżḭ-i şer‘-i ehl-i vuḳūf-ı bḭ-ġarāz müslümānlar ile ḥaḳ ü ‘adl üzre Ẕeyd-i mü’mine ta‘yḭn 

eyledüġi ḥudūddur ki ẕikr olınur: Evvelā sünbülli bayıruñ miskli  depesinden dik aşaġı Ḥācibeyn 

ḳażāsına ṭūlen ve ‘arżan andan iki gözli iki siyāh kemerüñ arasındaki uzun ṭoġrı aḳ ḳöprinüñ altında 

ṭatlu çeşmeye yemḭn ü yesārındaki tūlen ve ‘arżan bāġ u bāġçesinüñ ʿinde’l-āmāli mu‘ayyen olan 

ḥudūdıyla andan çāh-ı zeneḫdānı müştemil olan beyāż depenüñ altından ṭoġrı aḳ boġaza andan sḭne 

ṣaḥrāsına enārlıġı ve turunçluġı ile ṭulen ve ʿarżan urusı ve ḳurusı ile ve bāġ ü bāġçesiyle dik aşaġı 

(2) billūrdan iki sütūnuñ arasındaġı rūḥ çeşmesine ve āb-ı ḥayāt ḳapusına ḥāṣılı cān mezrʿasına ki 

ġāyetü’l-ḥudūddur ve bu ḥudūd-ı muʿayyene olan maḥdūduñ arāżi-i cümle müştemilātıyla şer'ān ve 

ḳanūnen ṣāḥib-i ḥüccet-i şerʿiyye olan Ẕeyd-i mü'minüñ Ebü’l-beşer Ḥażret-i Ādem Ṣafiyyullāh 

 
47 Nisa-3:..... size helâl olan (başka) kadınlardan............. nikâhlayın... 
48 Bakara- 223: Kadınlarınız sizin tarlanızdır, tarlanıza istediğiniz gibi gelin... 
49 Şuara 165-166: Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) 
bir kavimsiniz! 
50 Şuara-173: Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki.. 
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ʿaleyhi’s-selāma varınca ebān ʿan ced ırŝ ile intiḳāl itmiş ola. ‘Amr-ı Lūṭḭ’nüñ ḥüccet-i bāṭıla ve 

ḥudūd-nāme-i fāsidesine naẓar olunduḳda sālifü’ẕ-ẕikr Sünbülli bayıruñ ardından ense çuḳurına 

andan ṣırtı ṣıra arḳa bayırların muḳassḭ ve nā-hem-vār derelerin ve depelerin müştemil olan bḭ-ḥāṣıl 

ü bḭ-menfaʿat zemḭn-i şūre ve arż-ı yābise andan dik aşaġı çıplaḳ bayıruñ müteʿaffḭn ve mühlik 

deresiyle ḥabāŝet ü necāset çukuruna andan cehennem ḳapusına ki ġāyetü’l-ḥudūddur. ʿAmr-ı Lūṭḭ-i 

gümrāhuñ bu ḥudūd-ı fāsidesiyle maḥdūd fe-inneke racḭm ü inne ʿaleyke’l-laʿne ilā-yevmü’d-dḭn51 

ḫitābıyla muḫātab inne tebʿake minhüm lā-emle enne cehennem52 ciḳābıyla muʿāḳab olan ḍāll ü muḍill 

kör nā'ibüñ imżāsıyla mümzā ve ḫatemiyle maḫtūm bāṭıl ü nā-şerʿi ḥücceti nüsḫa-i dūr-ḥayān gibi 

iḫrāk-ı bi’n-nār ve kendüsi recm ü seng-sār olınup ḥaḳ her vech ile mü'min ü dḭn-dāruñ idüġi eşkāre 

ve zāhir ü be-dḭdār oldı. Sünbüllü bayıruñ depesinden rūḥ çeşmesine ve āb-ı ḥayāt ḳapusına varınca 

ṭūlen ve ʿarżān ḥaḳḳ-ı sarḭḥi idüġi ʿudūl-i müslimḭn ve fuḥūl-i muvaḥḥidḭn şehādetleriyle müşārün 

ʿileyh-i zen-dost Ẕeyd-i müslime ḥükm olundı. Keyfe-mā-yeşā'53 mutaṣarrıf ola hiç aḫẕ u taṣarrufına 

maniʿ olmamaḳ içün hāzihi'l-veŝḭḳa...  

2. Metin: [Gazâvâtnâme-i Tiryâkî Hasan Paşa] 

(3) Siyāvūş nāmında bir ġāzḭnüñ ḳoluna urup bayıldı. Ḳolın mecrūḥ idüp birḳaç zamān ḫaste olup 

yine ḫoş oldı. Üçüncü ṭop Yeñiçeri Aġası Sefer Aġanuñ odasına uġradı amma kimseye żarār itmedi. 

Ol maḥālde Ġāzḭ Ḥasan Pāşā ḳalʿanuñ ṭaşrasında ḥendeḳ kenārıyla gezerken kāfirler çadırlarından 

bir ṭalyan ṭüfeng danesi gelüp bu ḥaḳḭr ile maʿen Ḫürrem Kātib nāmında bir kimsenüñ başında 

ṣaruġına urup yere düşürmeyüp daneyi ṣarıḳdan çıḳarup ṭoḳuz dirhem çekdi. Ḳanije Ḳalʿasınuñ iki 

cānibi Berḳ ṣuyın ol miḳdār araḳdan andan kāfirler metrislerin ḳurmaġa mübāşeret eylediler. Ġāzḭler 

görüp murādına cenge girdiler. Baʿdehü Ġāzḭ Ḥasan Pāşā ẕaḫḭre ile gelen beş yüz miḳdārı çerāḥorı 

alıḳodu ve her ocaġa otluḳ ve öküz defter ile taʿyḭn eyledi. Sāyirḭn Sigetvaruñ Beşlü Āġāsına teslḭm 

eyledi. Bāḳḭ ḳalan çeraḥorı ve öküzi selāmete götürdiler. Ba'dehü çün ṣabāḥ oldı. Kāfirler kibr ü kḭn-

i intiḳām birle yetmiş ṭop miḳdārı ḳalʿaya ḥavāle idüp dögmege başladılar. Şöyle kim Kanije 

Ḳalʿasınuñ dḭvārları lerzeye geldi. Günde gāh yedi yüz ṭop gāh biñ ṭop ururlardı. Cümle ḳalʿa ve eṭrāf 

ḫazān yapraġı gibi ditrerdi. Ammā ġāzḭler kāfirlerle dilberāne cenge girdiler. Gāzḭ Hasan Pāşā ġazḭye 

istimāletler idüp herkes ḳaviyyü’l-ḳalb olup fi-sebḭlillāh (4) küffāra ḳarşu durdılar. Ammā bir haftaya 

deġin ḳalʿanuñ ḳapuları ḳapanmadı. Muttaṣıl ġāzḭler ṭaşra çıḳup küffārlarla muḥārebe ve ceng 

iderlerdi ve ḥayvānāt otluġa çıḳup kāfirler bir ḥayvān almaġa ḳādir olmadılar. Baʿdehü kāfirler bu 

ḥāli görüp bir gice Muḥammed Kethüdā geçidinden 'umūmen cümlesi geçüp Türk yaḳasına on dört 

yerde metrisler ḳurup Peç yaḳasından beş ṭop elli altı biñ fedāyi ʿasker alıḳodu. Andan Berḳ ṣuyı 

ḳamış sazıyla doldurmaġa başladılar ve üzerine çubuḳdan leseler idüp ḳalʿadan yaña sepedler idüp 

içini uzun odun ile doldurdılar. Ḥendeḳ başına götürüp büyük ṭābiya baġladılar ve ḥendeḳüñ yaṣṣılıġı 

ölçüp aña göre bir köpri taṣnif eylediler. Andan çam varilleri yapdılar ve içine ʿarābe denkleri gibi 

iki ādem birbiri yanına yürüyicek miḳdārı ve ol köprüyi ḳalʿaya yüriyüş maḥallinde dört ādem ileri 

sürer ve ol çam varilleri terlik gibi döner ṣunuñ üstünde yürüde tamām ḳalʿa dibine gelicek ol köpri 

başında bir demür çengal atmışlar bir ādem ol çengalı ḳalʿa dḭvārı dibine yire ṣaplıya tā kim köpri 
ʿasker altında ḥareket itmiye bu vechile ḳalʿa dḭvārına yapışalar deyü bunuñ üzerine ḳırḳ gün geçdi 

henüz köprüyi ṣuya ṣalmadı. Ḥasan Pāşā ġāzḭlerden birḳaç fedāyi yigitler çaġırup baḥşiş virüp eyitdi: 

Göreyim sizi (5) uşta neft ü fetil ola ki ol köprüyi ṣuya ṣalmadın doldurduḳları sıçan yolın yaḳup 

iḥrāḳ idesüz didi. Anlar daḫı Sulṭānım semmen ve ṭaʿaten deyüp himmetüñüz ile olsun didiler. 

Baʿdehü bir küçük sefḭne bulup gice ḳarañusında mülāʿḭn ṭābiyalarında tamām ser-ḫoş olup uyḳuda 

iken berü cānibden neft urup ateş eylediler tamām ateş alevi mülāʿḭnüñ çevrelerin alup meger 

kendülerin esbāblarına daḫı neft degilmiş idi. Ṭutuşup ṣuya daldılar ḫalāṣ bulmayup bandılar, 

başlarına ḳıyāmet ḳopdı. Ġāzḭler içeriden ṭop tüfeng şaçup ol sıçan yolların ṣöyündürmege mümkün 

olmadı ḳırḳ gün doldurduḳları sıçan yolları bir sāʿat yandı. Kāfirler ol ḥāli göricek ġāyet bḭ-ḥużūr 

olup nice ediceklerin bilmediler. Āḫir ol yanan sıçan yolların doldurmaga başladılar. Tamām yigirmi 

 
51 Hicr 34-35: ..... çünkü sen kovuldun , Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir... 
52 Araf 18: "... Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum.” 
53 Nasıl isterse, dilediği şekilde. 
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günden ṣoñra ḥendeḳ başına götürdiler. Ol köprüyi ṣuya ṣalup ṭābiya yanında ḳodılar. Ḥasan Pāşā anı 

görüp birḳaç fedāyi ġāzḭlere baḥşḭş virdi ve eyitdi: Göreyim sizi ol köprüyi çeküp içeriye götüresüz 

didi. Anlar daḫı sulṭānuñ himmetiyle olsun didiler. Bir uzun urgan alup gitdiler bir küçük gemi ile 

köprüye yanaşup ipin ucun ol köprinüñ demür çengalına baġladılar ve urganın bir ucun içeriye 

götürdiler andan on beş adam urganı dutup bir kez gülbang-i Muḥammedḭ çekdiler meger köprinüñ 

üstünde olan bir bölük mülāʿḭn (6) yatup köprüyi beklerlermiş añsızdan köpri ḥareket idüp ḳalʿa 

yanına geldüġin göricek cān baş ḳapusına uġrayup cümlesi ṣuya döküldiler. Çok kāfir ṣuya ġarḳ 

bunca para ve yaraḳ köprinüñ üstünde ḳaldı. Cümlesin Hasan Pāşā'ya götürdiler. Ġāzḭ Hasan Pāşā ol 

ḥāli gördi. Ġāyet şād u ḫandān oldı. Ammā kāfirler helāk mertebesine vardılar. Zḭrā iki aydan ziyāde 

ḳalʿaya yüriyüş içün tedārik eyledikleri, Tañrı Ḥażretinüñ taḳdḭri bu yüzdendür. Elḥamdülillāh 

sümme elḥamdülillāh baʿdehü kāfirler çam gemilerin yapmaġa başladılar. İçine yüzer adam girüp ve 

üstāduñı pelḭd taḥta ile örtdiler ve taḥta üstüni cild-i cav ile muḥkem ḳapladılar. Ta kḭm ḳalʿada ṭop 

tüfeng oḳ ḳumpara eyledikde içinde olanlara żarār gelmeye. Baʿdehü Berḳ ṣuyı aşudı. İki yirde açıḳ 

ṣu var idi. Her biri bir ḳulleye ḳarşu idi. Her ṣuyuñ başında birer gemi ḳodılar. Bunuñ üstine altmış 

gün geçdi. Baʿdehü bir gice kāfirlerüñ ʿaẓḭm şenlikleri oldı. Şöyle kḭm ṭop tüfeng ṣadāsından yerler 

ẕelẕeleye geldi. İçeride olan ġāzḭler ʿacebe ḳaldılar. Ġāzḭ Ḥasan Pāşā eyitdi: Kāfirüñ bu ḥareketden 

bir cüz'in almaḳ gerekdür didi. Maʿḳūl gördiler. Sulṭānumdan himmet olursa varup bir ʿamel idelüm. 

Ḥasan Pāşā ḫayır duʿālar eyledi. Baʿdehü Ḳanije ḳalʿasınuñ altı yanında bir geçid var idi. Mülāʿḭn her 

gice ol geçidden işler idi. Andan ġāzḭler bir iki küçük (7) gemi ile varup pusuya girdiler. Anda bir 

bellü başlu kāfir geçidden geçerken üzerine urup bir ḳaçın ḳırdılar ve ikisin diri dutup Ḥasan Pāşā’ya 

götürdiler. Ol daḫı buyurdı birisin içerüye götürdüler ve birin ṭaşrada alıḳodılar. İkisi maʿen olıcak 

bir söz söylerler. Baʿdehü Ḥasan Pāşā eyitdi: Saña ṣorduġum ṭoġrusın söyle didi. Ol melʿūn eyitdi: 

Her ne suʿāl idersen ṭoġrı söylerüm didi. İmdi bu gice olan şenliklerüñiz ne idi didi. Sulṭānum 

yuḳaruda Yanıḳ altında ʿaskerlerimizden kāġıdlar ile adamlarımız geldi. Ol cānibde bir memleket var 

imiş. Ḳriskan54 ṭā'ifesinüñ kaʿbeleri gibi imiş. Anı şimdi Türkden almışlar şenliküñ aṣlı oldur didi. Ol 

ḳalʿanuñ adı nedür didi. Ol eyitdi: Ben diyārlaruñ adın bilmezem dedi. Andan Ḥasan Pāşā eyitdi: 
ʿAskerüñüzde Macar ve Ḥırvat yoḳ mudur? Anlardan bir kimse ḳalʿanuñ yanına gelmezler şimdiye 

degin ne ḳadar dḭl almış isen hep sizden alınur. Eyitdi: Gerçekdür Macarı ḳalʿanuñ yanına 

uġratmıyorlar. Zḭrā anlar Türkle birdür dirler Ḥasan Pāşā eyitdi: Ne miḳdār ʿasker vardur. Ol eyitdi: 

Ḥırvatdan ve Macardan ġayrı otuz biñ vardur didi. Andan Ḥasan Pāşā buyurdı. Ol ġayrı dḭli getürüñ 

görelüm berāber söyler mi? Getürüp söyletdi. Evvelki gibi söyledi. Baʿdehü Ġāzḭ Ḥasan Pāşā buyurdı. 

Dilleri ṭaşra çıḳaruñ ve eliyle işāret eyledi. Başların kesüñ. (8) Andan Ḥasan Pāşā beşlü aġası Ḳara 
ʿÖmer Aġayı yanına getürüp tenhā didi ki: Var şol kāfirleri ḳalʿada olan yüz elli Pandur ve beş yüz 

Macar çerahorı içinden geçir bunlar anları görsünler ve sen anlara söyle uşta bunlar cümlesi 

Macardur. Üç geçidde birer növbet biñ fedāyi Macar içerüye yarduma girer. Ben daḫı sizdenüm 

küçükden esḭr olmuşum. Bu pāşānuñ ḳuluyum biñ ādem elüm altında vardur. Bunca rızḳ ü mālum 

vardur bıraġup gidemezüm. Bu ḳalʿayı alsalar ḥıfẓ iderdüm ammā sizüñ arañuzda çoḳ ādem vardur. 

Bu ḳalʿanuñ alınmasın istemezler ve ḳalʿada otuz biñ ādem vardur ve bir yıllıḳ ẕaḫḭre ve bārūt vardur. 

Meger bunda ḳışlayup buz üstünde bir çāre idesüz ve Pāşāmız şimdi sizi öldürmege buyurdı velākin 

ben sizüñle hem-şehri olmaġıla türābiyyet ġayreti vardur. Sizi āzād iderdüm. Uşta cümle vāḳiʿ-i ḥāli 

gördüñüz, żābiṭlerüñize ḫaber idesüz ve bizden cümlesine selām idesüz ve benüm ḥürmetimi bilesüz 

didi. Ḳara ʿÖmer Aġa bu cümleyi Ḥasan Pāşādan diñledi ḫayrān oldı. Ḳalḳup Ḥasan Pāşā’nuñ etegine 

yüzin sürdi. Ẕihḭ ʿaḳl ẕihḭ tedārik didi. Baʿdehü Ḳara ʿÖmer Aġa ol dḭlleri alup didigi gibi eyledi ve 

ellerine bir miḳdār beyāż etmek parasın virdi ve küçük gemiye ḳoyup ʿaskerlerine ulaşdırdı. Andan 

cān ḫalāṣ idüp żābiṭlerine geldiler. Cümle aḥvāli bir bir beyān eylediler. Andan ḳalḳup Ferdinan Ḳrala 

(9) götürdiler ve cümle aḥvāli ḳrala iʿlām itdiler. Kral ġāyet müteʾellim olup ḫāmūş oldı. Andan 

baʿżıları eyitdiler: Devletlü ḳral bil kḭm bunlaruñ gözlerine ḳorḳularından bir ḥayāl görünmüşdür  

yoḫsa Macar kendüleri içerüye girüp Türke yardum itmezler meger baʿżısı iḫbār itseler olur hele bu 

aḥvāli ṭaşrada şāyiʿ itmeyelüm. Elbetde bu işüñ netḭcesi var ise ẓuhūr ider didiler. Baʿdehü bu ṭarafdan 

 
54 Kriskan: Hristiyan anlamındadır. 
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meger ol zamān İbrāhḭm Pāşā vezḭr-i aʿẓām ḥażretleri vefāt eyledikde āsitāne-i saʿādetden Yemişci 

Ḥasan Pāşā vezḭr olup gelince Yanıḳ altında olan ʿasker-i Bedun55 nāmın iderken āḫirliġin ḳoyup 
ʿacele birle gice ile İstoyini Belġrad’uñ dış ḳalʿasın uġurladı. Ehl-i İslāmuñ kimin ḳırdılar ve kimin 

esḭr idüp ve iç ḳalʿada er ādem bulunmaġla meterisler ḳurup birḳaç günüñ içinde ḳalʿayı biʾl-küllḭ 

fetḥ eylediler. Tamām-ı ḳalʿanuñ tedārikin görüp vāfir fedāyi ve müstevfā ẕaḫḭre ḳodılar. Ol maḥālde 

Yemişci Ḥasan Pāşā daḫı ʿasker-i İslāma irişüp kāfire muḳābil ḳonup gice ve gündüz ceng u cidālden 

ḥālḭ olmayup kāfirler hem ḳalʿada ve hem iki ṣuyun arasından girüp ʿasker-i İslām kāfire furṣat 

bulmadılar. Ol zamān Muḥammed Ketḥüdā Bedun Beglerbegisi idi ve Manġurḳuşı Muḥammed Pāşā 

bu ikisi ġayrete gelüp kāfirüñ ṭop ü tüfengine baḳmayup Rüstem-i Zāl miŝāl kāfirlerüñ içine girüp 

(10) ʿaẓḭm ceng ü cidāl ü ḥarb u ḳıtāl eylediler. Neçe kāfirleri helāk eylediler şöyle kḭm atlarda ve 

ḳılıç ṣalmada ḳuvvet ḳalmadı ve ʿ asker-i İslāmdan anlara yardum gelmedi. Zḭrā kāfirler çoġidi. Deryā 

ḳatında ḳaṭre neylesün. İkisi daḫı yüzlerini çevirmeyüp şehḭd oldılar. El-ḥükm-i lillāh kāfirler ġāyet 

ferāh-nāk olup başların kesüp Ḳanije altına götürüp bir süñgüye diküp meterislerinde ḳoyup ve 

içerüye bülend-āvāzıyla çaġırup didiler: Ey ehl-i ḳalʿa bilüñ ve āgāh oluñ uşta yukaruki ʿaskerimüz 

İstolni Belgradı aldı. Vezḭrüñüz olan Yemişci Ḥasan Pāşā bir şāhuñuzuñ ʿaskeriyle geldi ve bizümle 

çoḳ ceng itdi. Āḫir bilürsüz Muḥammed Ketḥüdā dünyāda birdür ve Bedun Beglerbegisi Muḥammed 

Pāşā ol ikisinüñ başlarıdur ve cümle ʿaskerüñizi hep bozduk vezḭrüñüz gücile elümüzden ḳurtuldı. 

Sigetvara ṭoġru ḳaçdılar ve yarın cümle ʿaskerlerimüz bunda gelür bundan soñra kime ṭayanursuz. 

Size aṣla bir yerden yardum gelmez. İmdi evlāsı budur ki ḳraluñ kalʿasın viresüz zḭrā bir er ḳırḳ yılda 

ḥāṣıl olur. Üç ay olur şunda ḳapanup ceng idersüz. Bilürsüz serdāruñuz olan Ḥasan Pāşā sizüñ 

eyliġüñüzi istemez. Bir muʿānnid kimsedür. Siz anı söyletmeñ. Başuñuzı maluñızı selāmete çıḳaruñ. 

Ḳraluñ size ʿahd u emānı vardur. Bir ḳılunuza żarar u ziyān gelmiye. Uşta yarın yukaruda İstolni (11) 

Belġradı alan Makaş Hersek ikiyüz biñ ʿaskeriyle geldikde belki size emān virmiye ve bu başı 

inanmazsañuz Muḥammed Ketḥüdāyı bilen kim ise çıḳup başları baḳsun. Ḳralumuz aña çoḳ riʿāyet 

eylemek murādıdur deyü eşek gibi baġırdı. Andan Ḥasan Pāşāya cümle aḥvāli didiler. Baʿdehü Ġāzḭ 

Ḥasan Pāşā eḥibbānı bir yere getürdi ve eyitdi: Ey ġāzḭler ḫod bilürsüz ol melʿūnlar sizi 

esürgedüklerinde ol sözleri söylemez hemān kendülerüñ semtine lāzum olan fitne efsūnların iderler. 

Ḫod ki ol başlar gerçekdür ammā biz bu ḳalʿada Muḥammed Ketḥüdā ve Manġurḳuşı Muḥammed 

Pāşā içün ḳapanmaduḳ. Hemān dḭn-i İslām içün ki ḥaḳ dḭndür. Anuñçün ḳapanduḳ. Hemān saʿādetlü 

pādişāhımuz ḥażretleri saġ olsun hemān ... Muḥammed Ketḥüdā yerine olur. İmdi ey ġāzḭler dḭn-i 

İslām yolında ŝābit  ḳadem olmaḳ gerekdür. Zḭrā dḭn-i İslām cihānuñ rūşen çerāġıdur. Ḥaḳ subḥānehü 

ve teʿālā ḥażretleri celle celālühü kendi rūşen çerāġın söyindürmiye. İmdi ey ġāzḭler ṭaleb bizden 

nuṣret viren Allahdur. ʿAzze Şānühü şimdi bilā-şek kāfirlerüñ yüzlerine dünyā gülmüşdür ve 

kendülerine maġrūr olmuşlardur. İnşāallāhü teʿālā bundan soñra gülmek bizedür ve aġlamaḳ 

anlaradur. Ümidmüz budur bize ṣandıḳları fitne başlarına olur. Hḭç üşenmeñ muʿcizāt 

Muḥammedüñdür. Furṣat bizimdür. Andan buyurdı: Meterisden çaġıran mülāʿḭne cevāb virmeñ  zḭrā 

sözden āşinālıḳ kesb olur ve maġlūb ġālibe māʾḭl olur. Amma bir er olsa bir ṭop ile ol başları urmaḳ 

ḳābil (12) olsa ola ki ṣuya düşürmege mümkün ola. Mülāʿḭn faḫirlenmiye didi. Andan Peçuylı Behrām 

Çerḭbaşı illerü gelüp eydür: Sulṭānum eger Tañrı Teʿālā ʿināyet iderse ve sulṭānumdan himmet olursa 

bu ḳuluñuz ol başları bir ṭop atayum didi. Ḥasan Pāşā eydür: Göreyüm seni Ḥaḳ Teʿālā işüñ rāst 

getüre didi. Ol daḫı elin öpüp var çeri ol başları ṭābiyaya ḳarşu bir ḳulle vardur anda bülbül ṭopı durur. 

Meşhūr ṭopdur. Ol ṭopı başlara nişān eyledi. Andan Allāh Allāh deyüp ateş virdi. Allāhuñ ʿināyetiyle 

ve Ḥasan Pāşānuñ himmetiyle iki başı bile ṣuya düşürdi. Fi'l-ḥāl Ḥasan Pāşāya müjde eylediler. Ol 

daḫı Behrām Çerḭbaşıya bir tımār baġışladı. Kāfirler ẕehr yutmışa döndiler. Bḭ-ḥużūr oldılar. Andan 

ol içerüye çaġıran mülāʿḭn ḳaçun şetm-i ġalḭẓe başladı ve didi: Bre Bolad cānlu ṭāife inṣāfuñuz yoḳ 

mı? Cinnḭ misüz perḭ misüz? Üç ay oldı. Sizden bir aġız cevāb almadıḳ Bundan ṣoñra ḥālüñüzi 

göresüz. Yarın yoḳ revde olan ʿaskerler gelsün artuḳ size emān yoḳdur. Biñ başuñuz var ise birisi ṣaġ 

ḳalmaz didi. Andan dönüp vāḳḭʿ-i ḥāli Ferdinyan Ḳrala hep birbir deyivirdiler. Ol daḫı ġāyet ġażaba 

gelüp nidā iderdi. Her kḭm içerü ḳalʿadan bir dḭl getürüp ṣaḥḭḥ ḫaber virürse om pāre kūy vireyüm ve 

 
55 Kaynaklarda  Bedun, Budun, Budim, Budum olarak geçen ibare daha bilinen adıyla Budin'dir. 
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yanumda muḳarreb ideyüm didi. İşideñ mülāʿḭnüñ niçeleri cedd ü cehd ile (13) ḳalʿa çevresinde 

muḳayyed oldılar hele el-ḥamdülillāhi teʿālā ele girmedi. Andan ol gice geçüp ṣabāḥ oldı. Cümle 

ʿasker ḥarekete gelüp yayan atlu deryā misāl Ḳomran ṭarafına revāne olup gideler. Baʿdehu Yanıḳ 

altında olan kāfirlerüñ aġırlıġı öyle56 vaḳtinde irişüp çadırların ḳurmaġa başladılar. Baʿdeʾz-zamān  

alay alay bölük bölük deryā gibi boy begleri cehennem duşraḳları herbiri kendü oṭāġına ve çadırlarına 

ṭoldılar.  Maḳaş Ḥersek nām melʿūn serdārlarıdur. Bu bir heybetiyle ve ʿaẓametle ġurūrluġı ile geldi 

Türke senüñ yerine dutmazdı. Baʿde ulu dḭvān eyledi herkes keyfiyyet ḥāllerin ortaya getürüp 

söyleşdiler ve Ḳanije ḥālinden ṣaḥḭḥ ḫaber virmege kimse ḳādir olmadı. Ferdinyan Ḳral aġlayup 

eyitdi: ʿÖmrümde böyle bir cānsız ṭāife görmedüm. Her bār ki içerüye bir söz söylesüñ . Anlar cevāp 

virmeyüp ancaḳ ḳılıç gösterürler didi. Andan Makaş başın ḳaldurup eyitdi: Ya Türki ne söyledürsüz. 

Meger siz muḥannet veya ceng bilmezsüz veya Türkle dostluḳ idersüz. Bu ne sözdür ki söylersüz 

didi. Biz yuḳaruda İstolni Belġrad gibi ḳalʿa(y) alduk ve Āl-i ʿOŝmān ʿaskeriyle bunca ceng eyledük. 

Bu ḳadar bellü başlu Türküñ başların kesüp siz ḫod üç aya ḳarḭb bir palanġa almaġa ḳādir degülsüz. 

Ya bārḭ bir dḭl almaġa ṣaḥḭḥ ḫaber bilmek içün ḳādir degülsüz yazıḳ size. Siz erlik ve ceng nedür 

bilmezsüz. Aralarında (14) çoḳ ḳḭl ü ḳāl oldı hemān az kaldı ceng mertebesine vardılar. Zḭrā Ḳanije 

Ḳalʿası māh-ı temmuzuñ āḫirinde muḥāṣara olundı. Bāzār güni ṭop urdılar tā teşrḭn-i ŝānḭnüñ  

evvelinde yine bāzār güni be-ʿināyetullāhi teʿālā münhezim oldılar. Baʿde evvel muḥāṣara iden 

mülāʿḭn didiler ki biz bunca zamāndan berü bu ḳalʿa(ı) fetḥ idemedük çünki siz geldüñüz fetḥ idüñ 

biz ḳādir olmaduk deyü kendülerine eyitdiler çünkḭm bu ḥāl böyle oldı. Bize lāzum olan budur ki 

kendümizi gerüye çekelüm. Görelüm bunlar daḫı ne hüner gösterürler deyü aralarında ḥḭle burūdet 

ḥāṣıl oldı. Baʿdehü ṣoñra gelen mülāʿḭn Makaş-ı bed-maʿāş ġayret idüp yine ādemler gönderdi. 

İçerüye ḳalʿa ḫalḳına söyliyeler ve hem ḳorḳudalar anda gelüp didi: Ey ehl-i ḳalʿa işitdüñüz 

ʿaskerüñüz ḥāli şöyle oldı. Şimdi size bir yerden yardım gelmez, serdāruñuz Sigetvara gitdi. 

Yuḳaruda yalñız bize ḳarşu gelmedi ve durmadı şimdi bir iki ʿaẓḭm ʿasker olduḳ, yedi ḳral ʿaskeri 

şimdi bundadur. Uşta ḳrallar sizlere selāmlar iderler. Sizüñ bunda itdüñüz ve çekdüñüz ġayreti 

taʿaccüb iderler. Pādişāhuñuza ḫıdmet ise ancaḳ ola. Bu dünyāda sizden ziyāde ḳapanmuş ve ġayret 

çekmüş yoḳdur. Āferḭn size. Yeter belā ve zaḥmet çekdüñüz. Hemān devletlü ḳraluñ ḥaṣārın virün 

zḭrā şimden ṣoñra ḳışdur, ẕaḫḭreñüz ḳalmaz, yardım bir yerden gelmez. Hemān ṣaġ ve esen ḳalʿadan 

çıḳup gidüñ aṣlā bir ḳıluñuza żarar (15) ziyān gelmiye didi. Melʿūn şol ḳadar mülāyim söyledi murādı 

ḥāṣıl olmadı. Böyle ki içerüden bir söz söyleseler āḫir gördi kendüye cevāb bu ḳadar eyitdi. Kerem 

ile ḳrallar sözüñüze taḥsḭn içün selāmlar eylediler.  Bize bellü cevāb eyleñ didi ve yalvardı baʿde 

ḳalʿeden  ḳılıç gösterdi. Melʿūnı tüfenge ṭutdılar. Āḫir şetm-i ġalḭẓ ile söge söge gitdiler . Bu ḳalʿa 

ḫalḳı bu ḳadar ʿasker birlendigüne göricek eger cevāb virirler ise taḥkḭḳ ḳalʿa(y)ı virirler dirlerdi. 

Baʿde bir ādem gelüp ḫaber virdi. Türk bir cevāb virmez  hemān ḳılıç ḥavāle idüp gösterdiler didi. 

Makaş Hersek işidüp ġāyet ḳandı. Yarın yüriyüş idüp ḳalʿa(y)ı yerle bir idelüm, bir Türki diri 

ḳomayalum didi. Amma evvel gelüp Ḳanije(y)i muḥāṣara iden kāfirler bu ḫaberden ḥaẓ eylediler. 

Baʿdehü meẓkūr gemiler ki yapmışlar idi, Ol gün ṣuya ṣaldılar. Ḥasan Pāşāya ḫaber oldı. Andan ol 

gemiler gelicek yola ḳarşu ḳalʿanuñ dolmasın yarup ve içlerine balyemez ṭopların ḳoyup ve ṭane ṭaş 

ve demür pāreler doldurup tamām ḳalʿanuñ ḥendeḳine geldükde ol gemileri ṣuya ġark eyliyüp ṭopuñ 

yanına üstād ṭopçılar ḳodı: Göreyüm sizi didi. Andan bu ṭarafda olan gemileri ṣuya ṣaldı. Yarın bāzār 

güni ḳalʿaya yüriyüş içün nidā eylediler. ʿAẓḭm tenbih eylediler ve içerüden dil almaḳ içün üç ādem 

gönderdiler ve herbirinüñ eline ellişer filori virdi. Bölige bir ṣanʿat (16) ve ḥḭle idesüz göreyüm sizi 

didi. Andan ḳalʿa altına gelüp çaġırdılar ve filori gösterdiler eline, bize bir iki ādem Türk bizi gelüp 

içerüye götürsünler. Size tābiʿ olmaḳ mūrādımuz vardur didi. Ġāzḭ Ḥasan Pāşāya ḫaber eylediler. 

Andan Ḥasan Pāşā murāḳabeye vardı. Andan başın ḳaldırdı ve eyitdi: Dḭl almaḳ ve ḥḭle itmek içün 

gelmişlerdür. Falan ṭopa ateş virüñ göreyüm sizi. Andan nişāne alup ṭopa ateş virildi. Biʾiznillāhi 

Teʿālā ikisin ṭop tārumār eyledi. Üçüncüsi yire ṭüşdi bayıldı. Ḥasan Pāşāya ḫaber eylediler. Şādumān 

oldı ve ṭopçıya on beş flori virdi. Ol üçünci melʿūn ḳaçup ḳrala ḫaber virdi. Ġāyet ġażaba geldi ve 

yine ʿaskerde nidā buyurdı. Serden geçen fedāileri iki biñ sekiz yüz yazdı ve eyitdi: Her kim ḥiṣār 
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bedenine çıḳarsa on pāre köy tımār vireyüm ve her ḳanġuñuz ol cāzu Tiryāki Pāşā(y)ı dutup getürürse 

Ḳanije Ḥiṣārın ḳırḳ pāre köyle vireyüm göreyüm sizi nice nār nūra ḫıdmet ider. Siz baʿde yarın bazar 

güni ḳalʿa yüriyişine muḥkem nidā ve tenbḭh itdiler. İçerüden Ġāzḭ Ḥasan Pāşāya ḫaber oldı. Ol daḫı 

her ḳolda olan ġāzḭlere varup herbirine istimālet virüp ḫayır duʿālar eyledi ve didi: Ey ġāzḭler 

kāfirlerüñ çoḳluġundan üşenmeñ inşāʾ-Allāhü Teʿālā furṣat ü nuṣret bizimdür. Her bār ki kāfirler dḭn-

i İslām üstine fitne ateşin yaḳdılar. Ḥaḳ (17) Sübḥānehü Teʿālā luṭfıyla ol fitne ateşlerin söyündürür. 

İmdi ġāzḭler göreyüm sizi dḭn-i İslām uġrına merdāne dilberāne bḭ-dḭn kāfirler ile duruşalum. 

Ölenlerimüz şehḭd ve ġāzḭlerimüz saʿḭddür. Herbirüñüz ḥāżır oluñ kāfirler bu gice yüriyüşe ḥāżır 

oluyorlar. Ḳollu ḳoluñuzda mevcūd bulunūn ümiddür ki bu tedbḭrleri rāst gelmiye didi. Andan cümle 

ġāzḭler ḳavḭyyü'l-ḳalb olup didiler: Sulṭānum himmetüñüzde cān baş Ḥaḳ uġrına ḳurbān olur didiler. 

Andan cümlesine ḫayır duʿālar eyledi. Andan ḳalʿanuñ ṭopların ve tüfeng endāzeleri her ḳolda ḥāżır 

eyledi. Düşmen ṭarafına göz ḳulaḳ dutup durdılar. Bu ṭarafda kāfirler ol gice metrislere girüp ve ol 

gemileri ḥāżır idüp ṭopın eyledi. Ḳaçan ol ṭopı atarlar ol zamān her ḳoldan yürüyeler deyü ḳavl 

itmişlerdür ve Ḥasan Pāşā kendünüñ ḥāṣlarıyla ol kāfirler ol gemileri yürüyecek iki ḳullenüñ 

mābeyninde durmuş idi. Eger kāfirler bu ḳoldan ziyāde hücūm iderse kendüsi anda ḥāżır bulına ol 

ḥāliyle dururken hemān kḭm ṭañ yeri aġarmaġa başladı.  Mülāʿḭn ol zamān ol ḫaber ṭopın atdılar 

şöylekḭm ol ṭopuñ ḍarbından ḳalʿa tām ditredi ve dḭvārları ẕelẕeleye geldi. Sigetvar Ḳapusı üstü 

yanında ḳırḳ ayaḳ dḭvārı geçüp Maḥmūd (18) Çorbacı dirler anuñ odasına uġradı. Divārdan geçüp 

dört atı helāk eyledi. Peçuylu ʿOsmān Çelebi kendü ayaġıyla ḳalʿa dḭvārın ölçüp ḳırḳ ayaḳ saydı. 

Baʿde ol ḫaber ṭopı atıldıḳdan ṣoñra kāfirlerden ṭarafdan hücūm idüp ve ol gemileri tamām ḳalʿa 

ḥendegine yaḳın gelicek içerüden ḳarşularına ṭoġrulan ṭoplarına ateş virilüp ʿināyet-i Ḥaḳkile ve 

muʿcizāt-ı resūl -i muṭlāḳ ile herbiri birer gemüye uġradı. Kimin ortadan kimin ṣu berāberiyle urdı. 

Gemileri hep ṣuya ġarḳ oldı ve içinde olan mülāʿḭn hep ġarḳ oldılar. Sāyir kāfir-i ḫāk-sār ol ḥāli 

göricek  belleri bükilüp ʿömrleri teng oldı. Amma bu cānibde ġāzḭler bebrler gibi germ olup ʿāşıḳāne 

ve dilberāne cenge girdiler. Tüfeng ve ṭop ve ḳumpāre ve ṭaşlarla tamām büyük ḳuşlıġa degin ʿaẓḭm 

ceng ü cidāl ve ḥarb ü ḳıtāl oldı. Şöylekim göklerde melek ve deryāda semek taḥsḭn eylediler. Āḫirüʾl-

emr ümmet-i Muḥammede ʿināyet-i Sübḥānḭ ve luṭf-ı Yezdānḭ irişüp kāfirler yüz çevirüp ḳaçdılar. 

Elḥamdülillāh ehl-i İslām manṣūr ve muẓaffer oldılar. On sekiz biñ kāfir miḳdārı helāk oldıġından 

ġayrı sāḭr beglerden māʿadā rḭm papa ḳarındaşı tüfengle uruldı. Yavuz melʿūn idi. Otuz biñ ʿaskeri 

var idi. Ṣoñra cerāḥatden mürd oldı. Kāfirler ġāyet maḥzūn dönüp diyārlarına firār itdiler. Amma bu 

ṭarafdan Ġāzḭ Ḥasan Pāşānuñ dḭvārına cemʿ olup dest-būs eylediler. Ġazān mübārek olsun didiler. Ol 

daḫı (19) cümlesine ḫayır duʿālar idüp inʿāmlar eyledi. Herkes sedd-i İskender oldı. ʿAẓḭm şenlik 

eylediler. Amma ol ṭarafda kāfirler ġāyet ḥāṭır perḭşān oldılar ve bir yere cemʿ olup müşāvere 

eylediler. Şimden ṣoñra biz bu ḳalʿaya bir çāre idemezüz. Hemān herkes ḳışlaḳ tedārikin idüp açlıġ 

ile zebūn idelüm. Türk ʿaskeri gelürse dögüşüp bozarsak ol zamān buñlar gözleriyle görürler. Belki 

ol zamān içlerine ḳorḳu düşe ḳalʿa(y) virürler. Amma ṭopları hevālar el verdigin selāmete çıḳaralum 

didiler. Baʿde ol maḥalde Malta ḥākimi olan Dencvah nām laʿḭn eyitdi: Şimdi biz ṭopları ḳaldırsak 

içerüde olan Türk bizi şey(i) yerine ḳomaz ve andan ġayrı Türküñ ʿ askeri şimdi Sigetvar altında oturur 

üstümüze gelmege hiç niyyetleri yoġise de yine bu ceri aldıḳda üstümüze gelürler.  Ol zamān ṭopsuz 

ḳarşularına durmaġa ḳādir olmazuz. Zḭrā biz anlara ṭopla tüfengle cevāb virürüz. Yoḫsa ṭopsuz 

tüfengsiz ḳılıca gelicek bizüm ḥālimüz bellüdür didi. Hemān evlāsı budur ki şimdiye degin ne miḳdār 

ṭop ḳalʿaya ḥavāle olup atıldıysa bundan ṣoñra iki ol ḳadar ziyāde urmaḳ evlādur. Hiç Türküñ yüzin 

gözin açdurmıyalum. Zḭrā anlar içerüden kendü ʿaskerleri Sigetvara geldügin ḫaber almışlardur. 

Anlar şimdi ümḭd dutarlar ḳalʿa imdādına gelür didi. Andan ṣoñra günde ikişer biñ ṭop urmaġa 

başladılar. Şöylekim ḳalʿa divārlarından (20) eŝer ḳalmadı hemān ṭābiya renkde bir sāde ṭopraḳ ḳaldı. 

Evler ḫod Ebu'd-derdā evine döndi. Ṭopile gündüzün dolma(y)ı ṣavurduḳların yine gice yaparlardı. 

Amma mülāʿḭn gündüz ḳanġı kerterizden ḳalʿaya ṭop urdu yine ol vezn üzerine doldurup ol 

kerterizden ṭopı gice ile atardı. Çoḳ ādem helāk eyledi. Nice zamān bu ḥāl üzre geçdi. Meger bir gice 

ġāzḭ Ḥasan Pāşā’nuñ köle aṣıllı iki kilercisi ḳorḳularından kāfire ḳaçdılar. Anlaruñ göñlünce niçe 

ḫaberler söylemişlerdür. Bu aḥvāli Ḥasan Pāşā ḫaber alduḳda ġāzḭlere dḭl almaġa ıṣmarladı. Andan 

ġāzḭler geçid başına varup birḳaç Frenk ṭutup getürdüler. Ḥasan Pāşā nevbetle birbir ṣordı. Baʿdehü 
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eyitdi:  İki inan ādem gönderdüm varup ḳrallaruñıza buluşdılar mı? Anlar eyitdi: Buluşdılar ve ne 

dimişlerse birbir söylediler. Ḥasan Pāşā ol maḥalde güldi:  Gerçek söylemişlerdür. Hemān ḳral anları 

yanına yaḳın eylesin. Ya ḳrallar içerüde ne miḳdār ʿasker vardur sordı mı? Eyitdiler: Sulṭānum 
ʿaskerüñiz ʿadedüñ bilmezüz. Nihāyet ādem çoḳdur didiler. Ammā ẓaḫḭreleri azdur. Hemān devletlü 

ḳral zamānıdur. Uruñ ṭopları didiler. Andan Ḥasan Pāşā gene şordu: Ya siz ḳrallaruñız yanında anları 

gördüñüz mü? Eyitdiler: Gördük. Ḥasan Pāşā güldi. Yine biz içerüden gülbang-ı Muḥammedḭ 

çekdigümüzde ne miḳdār ādem taḥmḭn iderler. Eyitdiler: Sulṭānum kimi otuz biñ ādem vardur (21) 

dirler ve kimi yigirmi biñ ve kimi on beş biñ vardur dirler. Ḥasan Pāşā başın ṣalup güldi. Baʿdehü 

Ḳara ʿÖmer Aġaya eliyle işāret eyledi. Yaʿnḭ şunlaruñ başların kes didi. Anları ṭaşra çıḳarup Ḥasan 

Pāşā, Ḳara ʿÖmer Aġayı yanına getirüp didi ki: Bunlara kendüñi bildür. Ol koyuverdigüñ gibi bunları 

daḫı Macar ʿaskeri içinde uġradı ve Macar diliyle bunları şetm itsünler ve anları gemi yanına 

götürdükde şöyle sizden iki kimseyi daḫı ben āzād eyledüm. Ammā ol iki ādem ṭaşra çıḳdılar ḳaṣdıyla 

gönderdi. Ḳalʿanuñ ẓebūnluġın söylesünler. Bölige ḳışlayıydılar zirā Sigetvar altında olan ʿaskerden 

ādemler geldi: Sizi bir ṭarḭḳle ḳışa degin alıḳoyalar. Andan soñra anlar öteden bunlar beriden otuz biñ 
ʿaskeriyle ṭaşra çıḳup Macar ʿaskeri otuz biñ ādem vardur. İmdi bilesüz ḳaṣdlan budur ve bu ʿasker 

cümlesi Macar ʿaskeridür. Üç gicedür ṭaşradan Macar ʿaskerinden biñ ādem gelür ve bunlar gider. 

İmdi benden ḳapudana selām eyle. Ol daḫı ḳrallara ḫaber ide. Ġāfil olmayalar Türküñ tedārikleri 

budur ve ben sizdenüm ve ḳalʿada bir yıllıḳ ẓaḫḭre ve bārut vardur ve Pāşā sizi öldürmege buyurdı. 

Ammā ben Ḥażret-i ʿİsā’nuñ yüzü ṣuyına āzād eyledüm. Bir zamān bu ḳalʿa(y)ı alırsuñız. Ol zamān 

benüm ḳıymetüm bilesüz ve ellerine bir beyāż etmek virdi. Belki açsuz işbu etmek benüm 

etmegimdür deyüp ṣalıverdi. Anlar daḫı cān atup57 żābiṭlerine varup cümle gördükleri (22) aḥvāli 

birbir söylediler ve ʿÖmer Aġanuñ selāmın degdirdüler. Andan ḳalḳup anları ḳrala götürdüler ve 

cümle aḥvāli birbir anlardan suʾāl itdi. Cümle aḥvāli ḫaber aldıḳlarında cümlesi bḭ-ḥużūr oldular. 

Elemlerinde nice ideceklerin bilmediler. Ol iki murtādı dutup ḳalʿaya ḳarşu aṣdılar. Andan içerüye 

çaġırup didiler. Uşta gönderdügüñiz cāsūsları bulduḳ. Ḥālleri budur didiler. Anda bu ḥāli görenler 

Ḥasan Pāşāya ḫaber virdiler. Baʿdehü kendüsi ḳalʿa üstine çıḳup gördi. Şād u ḫandān oldı. Ḳalʿa  ehli 

ol ḥāli görüp ʿ acaba ḳaldılar. Zirā bu ṭarafda olan ḥḭlelerden kimsenüñ ḫaberin yoḳ idi. İmdi ey ġāzḭler 

ʿumūr-ı esrārı ġāyetde ṣaklamaḳ gerekdür. Tā kḭm iş ilerü gele didi. Baʿdehü Ġāzḭ Ḥasan Pāşā her 

ḳolda olan żābiṭlerin bir yire cemʿ eyledi ve eyitdi: Bu gice her ne ḳadar ṭop var ise zamānı olduḳda 

şenlik itmek lāzımdur didi. Emir sulṭānımuñ didiler ve herkes dir idi. Bu şenlik  ʿaceb niye olur kimi 

ider ṭaşra ḳaçan mürtādlar öldügine dirlerdi. Andan ol gice nıṣf-ı leyle yaḳḭn olduḳda buyurdı. Üç 

defʿa gülbang58-ı Muḥammedḭ çekilüp ṭoplara ve tüfenglere ateş virildi. Şöyle kḭm ḳalʿa içi ṭolı ateş 

oldı. Yer zelzeleye vardı. Ṭaşrada olan küffār-ı ḫāk-sār ʿaskeri ser-ḫoş yaturken añsızın bu hey'eti 

göricek belüñleyüp at arḳasına binüp ṣabāḥa degin uyumayup bu şenlige taʿaccüb eylediler. (23) 

Ḥāline vāḳiʿ oldı deyü ol gün dḭvān idüp dört ṭarafa alaylar ḳurulaḳodılar. ʿAzḭm ḳorku çekdiler. 

Ammā bu ṭarafa Ġāzḭ Ḥasan Pāşā Ḳara ʿÖmer Aġaya buyurdı. Ḳanije Defterdārı Şaʿbān Efendi dirler 

idi. Ġāyet ʿāḳil ü ehl-i ḳalem idi. Ḥüsn-i ḥaṭṭa mālik idi. Anı varup daʿvet eyledi. Ġāzḭ Ḥasan Pāşā 

eydür: Divḭd ḳalem ve kāġıd getirüñ. Andan biri ve sāyḭr her kim var ise ṭaşraya çıḳmaḳ içün işāret 

eyledi. Anlar ikisi tenhā ḳaldı. Ben daḫı ḳapu aralıġından baḳup gördüm. Ḥasan Pāşā Şaʿbān Efendiye 

eydür: Uşta serdārımuz ʿasker-i İslām ile Sigetvara gelmişlerdür. İmdi bizden bir kāġıd yaz ki benüm 

sulṭānum işitdik Sigetvara gelmişsüz. Ḳudümüñ mübārek ola. Ṣafā geldüñ ve bize irṣāl eyledigüñ üç 

yüz elli yeñiçerḭ ve yüz biñ altun ve yüz ḳanṭār bārut ve ḳurşūn ve yüz ḳanṭār peksimāt düşenbe gicesi 

nıṣfu’l-leylde gelüp ḳalʿaya dāḫil oldı. Luṭf itmişsüz. Lākin hḭç iḥtiyācımuz yoġidi. Zirā bir yıllıḳ 

ẓaḫḭre ve bārutumuz vardur. Nihāyet sizden ricāmuz budur ki iş bu gelicek bāzār güni bizüm İskender 

Ketḥüdāyı on beş biñ yarar fedāyi ilā yedeklü ʿasker ḳoşasuz. Ṭañyeri aġarmazdan evvel irişeler ve 

sen kendüñ zaḥmete girmiyesüz. Hemān bizi ḫayır duʿādan ferāmūş itmiyesüz. Gerçi biz ḳalʿada ḥālā 

otursañ ārāyuz. Nihāyet atlarımız köpriler bozulmaġıla ṭaşraya çıḳarmazlar. Ammā kāfirler ʿaskeri 

içün Macar begleri ekŝeri bizümle eskiden dostluḳ (24) iderler. Ḳalʿa muḥāṣara olalı her gice biñer 

fedāyi tüfenge içrüye bize imdāda geliyor her ne lāzum olursa bize yetişdürüp getürdiler ve aralarında 

 
57 Metinde: alup 
58 Metinde: gülbend 
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olan ḫaberi hep bize iʿlām iderler. Anlar ṭaşrada otuz biñ ʿaskerdür. Anlarla ittifāḳ eyledik. İşbu 

gelecek bāzār güni  ʿale’s-saḫr biz içerüden meterislere çıḳaruz. Siz bir cānibden ve Macar ʿaskeri bir 

cānibden ḳalḳup inşaʾllāhü’r-raḥman furṣat bizümdür. Zirā ṭāburları çevresinde ḥendeḳ daḫı yoḳdur. 

Hemān benüm sulṭānum ġayrı dürlü itmeyüp bizüm İskender Ketḥüdāyı ʿasker ile vaḳt-i seḥerde 

gönderesüz ve bizi ḫayır duʿādan ferāmūş itmeyesüz ve iki inanlı ādem ṭaşra göndermişdüm. Ḳralların 

öldürmege beyünlerine almış idiler ṣoñra bilmezüm ne ṭarḭḳiyle ḫaber almışlar. Faḳirleri ḳalʿaya ḳarşu 

aṣdılar yoḫsa aramızda mürtād vardur. Anlaruñ ḥālinden ḫaber virdiler lākin bu işi anlar ile işledik. 

Ammā neyliyelüm ġāyet ḫayf oldı. Ammā tekrār iki ādem peydā eyledim ve bu ḫaberi setr idesüz 

furṣat bizümdür didi. Şaʿbān Efendi bu sözleri işidüp ʿacebledi ve eyitdi: Benüm ʿiẕẕetlü sulṭānum bu 

işler ḳaçan olmuşdur bunuñ gibi iḫbārı vezḭre yazmaḳ niçe mümkündür ġayrı ḥāl vāḳiʿ degül midür? 

Meded benüm sulṭānum serdārımuz bir sāʿat evvel gelsünler ʿasker-i İslām ile gelmekden menc eyle. 

Bir sāʿat evvel gelüp kuşca cānımuz tende iken ol irişüp ḫalāṣımuza saʿy u sebeb olalardı. Ġāzḭ Ḥasan 

Pāşā (25) anı işidüp güldi ve eyitdi: Size didügimizi siz yazuñ ve sözümüzi ṭutuñ. Zḭrā bilmedügüñüz 

bir vardur. Bu mektūp gerçi serdāra yazılur ammā ġayrı yere gider bilesin didi. Ol zamān Şaʿbān 

Efendi ḥāli añladı: Eyitdi: Sulṭānum zihḭ ʿaḳıl zihḭ ṣanʿat Ḥaḳ Subḥānehü ve Teʿālā Ḥażreti işüñ rast 

getüre didi. Ḥasan Pāşā eydür: İnşa'allāhü Teʿālā ḥḭle mülāʿḭn-i bed-fiʿāle teʾŝḭr ider. Nihāyet bu 

mektūp anlara ŝābit olmaḳ içün ḥüccetdür. Hemān bu sözi Ḥaḳ Teʿālā Ḥażretinden ġayrı kimse 

bilmiye söz aramızda ḳalsun didi. Andan Şaʿbān Efendi "B'ismillāh" deyüp yazmaġa başladı ve 

Ḥażret-i Serveri şefḭʿ getirüp mektūp yazmaġa şurūʿ eyledi. Envāʿ gūn-ā-gūn elḳābla ve ʿibāretle 

mektūbu tamām idüp mühr urdı ve ṣarı aṭlāṣ kiseye ḳoydı ve bir kāġıda ṣarup yine muşammā ile ṣardı. 

Andan ibrişḭm ile muḥkem ṣarup bir Frenk edügine ḳoydu. Andan yanına ḳodı. Baʿdehü bu faḳḭri 

çaġırup eyitdi: Ḳara ʾÖmer Aġa(yı) bulup bunda getürdi andan varup Ḳara ʿÖmer Aġa(yı) bulup sizi 

Pāşā ister deyüp geldi. Andan Ḥasan Pāşā ʿÖmer Aġanuñ ḳulaġına söyledi. Göreyüm seni böyle ki 

baña bir ādem bulasın hem Frenk ve hem Nemçe ve Macar ve Ḥırvat dḭlin bile didi. Ol daḫı ṭaşra 

çıḳup ʿOsmān nāmında Vlaṣṣi Mosko dirler idi bir ādem bulup Frenk esbābına (26) ḳoyup Ḥasan 

Pāşāya götürdi. Ḥasan Pāşā görüp bu Frenki ḳanda bulduñ didi. ʿÖmer Aġa eyitdi: Sulṭānum 

istedigüñüz adamdır didi. Ḥasan Pāşā āferḭn idüp didi ki inşaʾallāhü teʿ ālā işümüz rāstdur. Bu kişi bu 

işi başa iledür didi. Andan buyurdı yüz altun getürüp ve elli biñ aḳçeliḳ tımār virdi ve gizli ḳulaġına 

eyitdi: İşbu mektūbı falān yire bıraḳ bu üslūb ile didi. Baʿdehü Ḥasan Pāşā eşkāre eyitdi: İnşāʾallāhü 

teʿālā Vezḭr Ḥażretlerine varduġuñızda diyesüz: Sulṭānum ḳalʿanuñ ḥāli ġāyet mükedderdür. Anda 

olan küffār ʿaskeri ḳışlaḳ tedāriḳindedür. Şöylekim on güne degin irişmezseñüz ḥālimüz Allāh 

Ḥażretlerine ḳalmışdur diyesüz. Eger Ḥaşan Pāşādan mektūbuñ yoḳ mu? dirse sulṭānum ṣaḥḭḥ mektūp 

virmege ḫavf eylediler. Mübāza'a-yı küffār-ı ḫāk-sār eline gire deyü ḳorḳdılar ve eger yolda bir 
ʿaḳabeye rāst gelürseñüz kendüñi öldürmeyesüz. Seni elli biñ ġuruşa varunca çıḳarayum didi ve 

ḳalʿadan ḫaber ṣorarlarsa ne varsa bu mektūbdadur. Ġayrı ḥāli bilmezüm diyesin ve ẕaḫḭreden ve 

bārutdan ṣorarlarsa bir yıllıḳ ẕaḫḭre ve bārut vardur. Bu haftada vezḭrden üç yüz elli yeñiçerḭ imdād ü 

yüz biñ altun naḳd ü bu ḳadar peksimat ü bārut geldi. Haftadan haftaya virdiler diyesin ve ʿaskerden 

ṣorarlarsa içerüden ne miḳdār ʿasker vardur dirlerse ben anları ḥesāb itmedüm. Nihāyet aġalarımuzdan 

(27) birḳaç kerre işitdüm. Otuz biñ ʿasker var diyesin sāyir  aḥvālden ḫaberüm yoḳdur diyesin didi. 

Ol daḫı Ḥasan Pāşānuñ elin öpüp ve  ḫayır duʿāsın alup revāne oldı. Andan bir küçük gemi ile anı öte 

yaḳaya ḳaraya çıḳardılar. Ol daḫı Ḥasan Pāşā didügi üzre ol yola gelüp mektubı yoluñ ortasında 

bıraġup ṭaġa revāne oldı. Berzenciye ṭoġrı selāmete çıḳdı ammā ol ṭarafda ṣabāḥa ḳarşu kāfirler 

ḥarekete gelüp herkes kendü işlerine muḳayyed oldılar. Nāgāh bir atlu kāfir ol yoldan aşaġı giderken 

ol mektūbı yolda bulup göricek aḳçe ile kḭse ḳıyās idüp ġāyet sevindi. Tḭz atdan inüp mektūbı açup 

gördi. ʿIsā baña ʿaẓḭm naẓar itdi. Başuma devlet ḳuşı ḳondı. İmdi ben bunı ḳrala ne vechile carż 

ideyüm. Yolda buldum dirsem fā'ide itmezüm. Hemān bu maʿḳūle yalan fikr eyledi. Bir Türk içerüden 

çıḳarken gördüm tamām ṣudan ḳaraya çıḳdı. Hemān üzerine hücūm itdüm ve anı zebūn eyledüm. 

Andan atdan aşaġı indüm aldum yaḳasına urup duyayum diriken ḳuşaġından bu mektūp elüme irişdi 

didi. Bu fikrile dönüp Ferdiyan Ḳraluñ otaġına geldi. Atından inüp ḳapuda olanlara didi. Beni ḳralla 

buluşduruñ ʿaẓḭm ḫaberüm vardur didi. Anlar daḫı ḳapucıbaşına didiler ol daḫı çıḳup didi ki ḫaberüñ 

nedür baña söyle ben ḳrala diyeyüm didi. Ol eyitdi: Benüm ḫaberüm çoḳdur. Ben bu ḫaberi ḳraldan 
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ġayrıya dimezüm didi. Ḳapıcı eydür: Ḳorḳarum saña cünūn ġalebe eylemüş bir ḫaberüñ olmazsa 

ṣoñra (28) başuñ gider didi. Ol daḫı eydür: Nʾola öyle olsun didi. Ḳapucı varup ḳrala söyledi. Eyitdi: 

Ḫaberin alın göreyüm nedür? didi. Ol eydür: Ḳraldan ġayrı kimse dimezüm eger ḫaberüm olmazsa 

başum şarṭ olsun didi. Ḳral eydür: Getirüñ ḫaberi nedür görelüm andan içerüye getürdiler. Ol daḫı 

girüp ḳralın taḥtı kenārında yer öpüp ol mektūbı öñine ḳodı. Andan Ferdinan mektūbı eline alup öñine 

ḳodu ve muşammādan çıḳarup aṭlās kḭse ile kāġıdı göricek ḫayrān oldı ve eyitdi: Yigit bunı ḳanda 

bulduñ ve sen ne yerlüsin didi. Ol eydür: Devletlü ḳral ben ḳulun İslavin vilāyetindenüm. Bugün 

seḥerden ḳalḳup ẕaḫḭreye giderken gördüm. İçerüden bir Türk çıḳar ṣabr itdüm. Tamām ṣudan ḳaraya 

çıḳdı. Ardından irişüp hücūm eyledüm. Ol daḫı el ḳılıca urup benümle cenge başladı. Senüñ 

devletüñde anı kesmege ḳābil idi ve lākin diri ṭutmaġa saʿy eyledüm. Āḫir zebūn olduḳda ṭaġa 

ḳaçmaġa yüz ṭutdı. Ben daḫı atumdan ṣıçrayup yaḳasına yapışmaḳ istedüm. Ol daḫı egildi yaḳası 

elüme girmedi. Meger bu mektūp ḳuşaġında imiş elüme girdi. Ol daḫı ṭaġa ḳurtuldı. Ṭāliʿim yāri ḳıldı 

didi. Ḳral eydür: Türküñ gitdiyse gitsün ḫaber ne var ise bundadur. Aña āferḭn eyledi ve tḭz tercümānı 

getirüp kāġıdı oḳusun buyurdı. Andan tercümān gelüp kāġıdı eline virdiler. Ol daḫı kāġıdı açup gördi. 

Eyitdi: Devletlü (29) ḳral bu kāġıdı ḳalʿadan büyük Türk göndermiş Sigetvar altında olan serdārına 

içinde çoḳ nesne vardur. Bu kāġıdı senüñ ḳulaġuña oḳurum. Eşkāre oḳunacak kāġıd degildür didi. 

Ḳral anı işitdi ḳalḳup tenhāsına götürdi. Ol daḫı mektūbı iḫfā ile oḳuyup ṣoñra bir bir didi. Andan 

işitdi beñzi degişdi. Ḫayrete vardı. Ġam-nāk oldı. Andan buyurdı: Falān vezḭri çaġırıruñ. Anda fi'l-

ḥāl daʿvet eylediler. Ol kāfir gelüp kāġıduñ mefhūmın bilicek ġāyet derd-nāk oldı. Nice idecegin 

bilmedi. Ṣoñra eyitdi: Devletlü ḳral gördüñ mü bundan evvel içerüde olan dostumuz ʿÖmer Aġa ol 

evvel ḫalāṣ eyledügi Ḳriskanları her ne dimiş ise netḭcesi ẓuhūr eyledi. Gördüñ mü ol içerüden çıḳan 

mürtādlar meger sizüñ içün gönderilmiş imiş. Gördüñ mü ol iki ḥaram-zādelerüñ fesādların ol içerüde 

olan dostumuz ʿÖmer Aġa ol āzād eyledügi Ḳriskanları anda dimiş idi. Uşta şimdi kāġıd ile tā serdāra 

şikāyet itmişler ve Macar aḥvālin daḫı anlara ḫaber itmişdür ve gözleriyle içerüde olan Macar 

ḥāḭnlerin görmüş idiler. Biz anlaruñ sözlerine iʿtimād itmedük. Uşta şimdi netḭce ẓuhūra geldi. İmdi 

devletlü ḳral şimdi ne buyurursuz didi. Ferdinyan Ḳral ḫayrete vardı. Ṣoñra eyitdi: Evlāsı budur ki 

bugün hep çadırların bir yere cemʿ idelüm, ṭınāb ṭınāba idüp andan çadırlar çevresine ḥendeḳ çekelüm 

buna teʾḫḭr cayḭz degildür. Andan yarın ulu dḭvān idüp (30) müşāvere vardır deyü Macar Beglerin 

getürüp cümlesin ḳıralım andan çadırlara kimse(y)i ḳomayalum. Türk anlaruñ ḥālin göricek üstümüze 

cür'et idemezler. Andan eyitdi: Devletlü ḳral bu kāġıdı alan ḳuluñuza ʿaẓḭm riʿāyet eyle zirā şimdi 

dḭn-i ʿ İsāya olan ḫıdmet ve eyledügi yüz aḳlıḳ ne kimse itmişdür ve ne idecekdür. Eger bu mektūbı 

ol ele getürmeseydi ḥālimiz mükedder olurdı didi. Türk ve Macar ḥāḭnleri ellerinde cümlemüz pāymāl 

olurduk didiler. Andan nidā idüp ḥendeḳ çekmege başladılar. Baʿdehu bu ṭarafda içerüde olan ehl-i 

İslām anı gördiler. Kāfir ġāyet ḥareket üzrelerdür. Ġāzḭ Ḥasan Pāşāya didiler. Ḥasan Pāşā eyitdi: 

İnşā'allāhu Te'ālā furṣat bizümdür ve bizüm içün ḫayırdur didi. Aḥşām yine dḭl almaḳ gerekdür. 

Görelüm mülāʿḭnüñ bu ḥareketi nedür didi. Andan ol gice geçid başına puṣuya girüp oturdılar. Meger 

öte ṭarafda olan ʿaskerlerine baş olan melʿūn bu ṭarafda ḳral yanına müşāvereye varup ḳonağına 

giderken yanında ziyāde ādem olmaġıla anı geçürdiler. Ardında iki bellü başlu ādemisi gelürmüş. 

Anlan ṭutup Ḥasan Pāşāya getürdiler ol daḫı buyurup birisin içerüye getürün didi. Andan birisin 

getürdiler. Ġāzḭ Ḥasan Pāşā eydür: Saña ṣorduġum ṭoġrısın söyle ṣaḳın yalan söyleme zḭrā sizüñ 

arañuzda bizüm dostlarımuz çoḳdur sizde ne ḫaber varise bize bildürürler ancaḳ göreyüm siz ṭoġrusın 

söyler misüz (31) didi. Ol daḫı eydür: Sulṭānum cümle bizüm ḳrallarımuz bilürler ki sizüñ dostlaruñuz 

ṭaşrada çoḳdur her ne ḫaber bilürsem ṭoġrusın dirüm didi. Ḥasan Pāşā eydür: Evvel saña ṣorarum ne 

yerlüsin ve ol yoldaşuñ ne yerlüdür ol eydür: Sulṭānum bu ḳuluñ Eşpenaluyum ve yoldaşum 

Françedür didi. Ya ʿaskerüñüz ḥendeḳ çekmege sebeb nedür didi. Ol eydür: Sulṭānum sizden o bugün 

kāġıdla ādem çıḳup serdāruñuza giderken bizüm bir bunaġımuz rāst gelüp anı ṭutmaġa ve kāġıdın 

almaġa saʿ y ider ādem ḳurtulur. Lākin kāġıdı ḳurtarur andan ḳrala getürmüş. Ol kāġıd içre yazılmış 

serdāruñuz size yüz biñ filori ve yüz ḳanṭār bārut ve bu ḳadar yeñiçeri imdāda göndermiş ve gelecek 

bāzār gün seḥerden ʿasker yetişdürüp ve bizüm Macar sizünle birlikdedür ve sizüñle el bir idüp siz 

içerüden ve anlar ṭaşradan bizüm cümle çadırları ursalar gerekdür. Anuñçün ḥendeḳ ḳazarlar ve 

Macar ʿaskerin cümle ḳırsalar gerekdür. Anlar işidüp bu gice cümlesi çadırların bıraġup ḳaçdılar didi. 
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Ḥasan Pāşā bu ḫaberi işidicek elin eline urup hay hay deyüp aġlar gibi siyāh dest-māl ile gözlerin 

siler. Renginde olup muʿāmele ṣūret gösterdi ve yine aġlar gibi ṣordı: Sen kāġıdı ḳraluñ elinde gördüñ 

mü ya Türki gördüñ mü Ol eydür: Ben görmedüm lākin ḳapudanum ol kāġıdı ḳraluñ elinde görmüş 

ya Macaruñ ḳaçduḳlann (32) senden bildük didi. Ol eydür: Sulṭānum cümle çadırların yaġma 

eylediler. Gözüm ile gördüm didikde Ḥasan Pāşā tekrār ellerin dizlerine urup aġlar ṣuratın gösterdi. 

Dest-māl ile gözyaşların siler renginde oldı. Ziyāde ṣafāsından gözleri yaşıyla doldı. Andan buyurdı: 

Bunı ṭaşra çıḳaruñ ol birin getürün didi. Ol dḭli daḫı getürdiler. Ḥasan Pāşā anı daḫı ṣordı ol daḫı 

yoldaşı gibi hep söyledi yine Ḥasan Pāşā melāmet ṣuretin aġlar gibi gözyaşların silerdi. Bu kerre 

ḫaber ṣaḥḭḥ olduġıçün ṣafāsından ziyāde aġladı yine ṣordı: Ol kāġıd ile alınan Türki sen gördüñ mi? 

Ol eydür: Ben Türki görmedüm lākin ol kāġıdı getüreni bizüm ādemimiz gördi ve eyitdi: Türki 

dutamadım hele kāġıdı elinden ḳurtardum Türki ḳavaḳ-ver dutmaġa elüm uzatdum yaḳası elüme 

girmedi. Nihāyet ḳaşandan kāġıdı düşdi aldum, gödüñ ayaġa çāpuk olmaġıla öñümden ṭaġa ḳurtuldı 

didi. Ḥasan Pāşā yine aġlar gibi ṣuret gösterdi. Gözyaşların silmege başladı. Andan eliyle işāret 

eyledi. Başların kesün didi. Andan Ḳara ʿÖmer Aġaya didi: Göreyüm seni evvel gidenlere ne vechile 

söyleşdüñse bunlara daḫı eylece söyle ve ellerine beyaż etmek virüp ṣalıvir didi. Ol daḫı anlara tenhā 

yire getürüp didi ki bundan evvel birkaç (33) defʿa sizden alınan ādemleri pāşāmuz öldürmege emr 

eyledi amma ben sizden olmaġıla öldürmedüm āzād eyledüm. Ḥażret-i cİsānuñ yüzi ṣuyına ve 

ḥürmetine ve pāşāmuz iki ādem ḳrallaruñızı öldürmege gönderdi ve pāşāmuz öñünde ʿahd eylediler 

ve çıḳup gitmişlerdür ben anı duydum ve sizden evvel dutulan iki ādemi ḫalāṣ eyledüm ve ol 

murtādlerüñ aḥvālin anlara didim ki taḥḳḭḳ muḳarrerdür. Anlar ḳrala ḫaber virdiler. Anları aṣdılar. 

Ġāyet eyü itdiler. Ḳaçan kim pāşāmuz anların öldügin işitdi ġāyet maḥzūn oldı. Didi: Bunda yanımda 

anları ele virmiş murtād vardur eger beni duyarsa ʿaẓḭm ḥakāretle öldürür işte şimdi pāşāmuz sizi 

öldürmege işāret eyledi amma sizi ʿİsā ḥürmetine āzād iderüm benim ḥürmetimi bilesüz ve 

żabiṭleriñüze bizden selām eyleñ ve bāzār güni ṣaḳınasuz zḭrā çünkim ol Türk ḳurtulmuş elbette şimdi 

vezḭre varup Macaruñ anlar ile bir olduġın ḫaber virmişdür didi. Öteden İskender Ketḥüdā yigirmi 

biñ ʿaskerle gelür ve Macar ʿaskeri gerçi ḳaçmışdur amma bu gice bu gördügüñ Macar babası içerü 

girdiler ve pāşāmuz ile çok müşāvere eylediler şöyle añladum bāzār güni cümle Macar ʿaskeri bir yire 

mevcūd olup bunda yardıma gelür imdi ġāfil olmıyasuz şöyle kim bunlar içerüden çıḳarlarsa ve 

ṭaşrada olan ṭoḳsan biñ ʿaskerden ziyāde olur. Çadırlaruñıza od salar gerekdür (34) bilesüz ve ellerine 

beyāż etmek virüp ḳaraya çıḳardı ve anlara altına at virdi. Olmıya ki beni kimseye diyviresüz biñ 

cānum ve biñ başum olsa birisiyle ḳurtulmazum deyüp ṣalıvirdi. Anlar daḫı cān ḫalāṣ idüp fi'l-ḥāl 

żābiṭlerine varup bir bir gördüklerin ve ʿÖmer Aġadan işitdiklerin cümle(y)i ḫaber virdiler. Ol daḫı 

anları alup Ferdinan Ḳrala getürüp söylendi ve göziyle gördükleri Macar ʿaskerin söyledi. Ḳral işidüp 

ġāyet bḭ-ḥużūr oldı ve ʿÖmer Aġaya vāfir duʿālar eyledi ve eydür: Ol dostumuz Ḳriskanuñ çok iylügin 

gördük. ʿİsā ana çok ʿevezler eylesün didi. Andan ḳral buyurdı ol ḳazduḳları ḥendeḳden çıḳan 

ṭopraḳdan ḳulleler idüp ve içine balyemez ṭoplar ḳodılar andan ṣoñra ḳulleye ʿasker taʿyḭn eyledi ve 

metrislerinde yigirmi biñ yarar fedāyi tüfengçi ḳodı ve buyurdı şimdiye degin günde ḳaç ṭoplar 

uruldıysa hergün iki ol ḳadar ṭop ḳalʿaya urula deyü emr eyledi ve ṭopı atan ṭopçılara yüzer filori 

baḥşiş virdi: Göreyüm sizi Ḥażret-i ʿİsā uġurına dem-be-demdür nice çalışursuz didi. Baʿde 

çehārşenbe güni öyleden ṣoñra şimāl ṭarafından bir siyāh bulut peydā oldı. Gele gele tam mülaʿ ḭnüñ 

ṭaburı ve metrisleri üstine gelicek durdı ve erdükçe büyük oldı. Şöyle kim ṭaburı ve metrisleri ve 

ḳalʿaya âheste āheste āheste yaġmur yaġmaġa başladı. Kāfirlerüñ biraz sesi kesildi. Zḭrā itmām (35) 

üç ay miḳdārı ṭamla yaġmur yaġmadı. Bu ḥāl üzre aḥşama degin yaġmur yaġdı ve şimālden bir ṣovuḳ 

rüzgār esmege başladı. Şöyle kim içerüde ḳalʿa ehli gerçi ṣıġınacaḳ yer buldı amma kāfirler ḳaplubaġa 

gibi başların nihān eylediler. Aḥşamdan ṣoñra ḳar  ile yaġmur maḥlūṭ yaġmaġa başladı. Kāfirler 

ziyāde ṣafālar eylediler ammā ḳalʿa ḫalḳı biñ ṣafā ziyāde eylediler. Bu ḥāliyle dün nıṣfından ṣoñra 

ṣāfḭ ḳar yaġmaġa başladı. Ol gice ve ol gün ve cumʿa gicesi ve cumʿa gün  cāmiʿe cemʿ olduḳ. Ḫuṭbe 

tamām olunca ḳar oturduġumuz yirde ḳuşaġımıza çıḳdı. Mülāʿḭn ġayret-i cāhiliyyesinden maḥża 

ümmet-i Muḥammed ḥużūr ile cumʿa namāzın ḳılmasunlar. Ṭopların ḳalʿaya üşürdiler. İmām ḫaṭḭb 

ḫuṭbesin itmām idüp cumʿa namāzı ḳılınduḳdan ṣoñra el duʿ āya götürüp şöyle āmḭn deyüp bir zār u 

feryād ḳopdı kim dergāh-ı Cenāb-ı Rabbü’l-c İzzet Ḥazretinden cināyet ü ʿimdād ṭaleb olunup ve 
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Ḥażret-i Muḥammedden şefācatler ricā olunup gökde melekler ve deryāda semekler añladı şöyle kim 

aġlamakdan bir ādem ḳalmadı. Bacde ducādan ṣoñra herkes cūş u ḫurūş ile ḳollı ḳolına varup düşmān 

Budin ṭarafına göz ḳulaḳ dutup der ü dḭvār muttaṣıl cazḭm ḳar yaġdı. Ol öyle aḥşam oldı. Bacde gice 

olıcaḳ bu faḳḭr Ḥaşan Pāşā ile maʿen ḳılıca yaṣdanup otururken uyḫu renginde varduġımızda cālem-i 

rüʿyāda gördüm. Ḳıble cānibinden tekbḭr (36) āvāzıyla bir gürūh casker gelür öñlerince bir kimesne 

illerü gelüp eyitdi: Ey Ġāzḭler! Size muştuluk olsun. Ḥak Sübḥānehü ve Tec ālā Ḥażreti sizi düşmen 

üzerine manṣūr ve muẓaffer eyledi ve düşmenleri helāk ü maḳhūr ü münhezim eyledi. İmdi ey 

mü'minler ġazāb-ı ekbere ḥāżır oluñ. Uşta dört çehār yār-ı güzḭn ile macān aṣḥāb-ı resulullāh 

ṣalla’llāhu teʿālā ʿaleyhi ve selem yardıma geldi bilesüz didi. Andan ol ḥāliyle dört yāruñ ellerinde 

bayraḳ Ḳanijenüñ dört ḳullesi vardur her ḳullenüñ ṭaşra ṭarafına bir bayraḳ dikildi ve sāyḭr aḥbāb-ı 

resūlullāh herbiri ellerinde birer bayraḳ ṭop ḳalʿa(y)ı iḥāṭa idüp durdılar ve didiler: Ey ġāziyān bilüñ 

ve āgāh oluñ bu ġazā-yı ekberdür. Ḥaḳ Tecālānuñ cināyeti ve resūl-i ekremüñ mu'cizātı sizüñledür 

deyü bu faḳḭr uyanup Ḥażret-i Ḥaḳḳa çoḳ şükürler eyledüm. Bacde şenbe güni daḫı ḳar yaġmur 

yaġarken kāfirlerüñ içlerine ḳorḫu düşdi. Gürūh gürūh ṭaġılmaya başladılar. Ḳralları işidüp ādemler 

gönderüp gerüye döndürmege başladılar. Amma niçesi dönmeyüp ḳrallardan gelen müfsidlere tüfeng 

urmaġa ṭutdılar. Aralarında ḳıtāle başladılar. Ḥasan Pāşā bu ḥāli gördi eyitdi: Dḭl almaḳ lāzumdur 

didi. Aḥşām olduḳda ġāziler varup dḭl aldılar. Ḥasan Pāşāya getürdiler. Her aḥvālden ṣordı. Dḭl eydür: 

Sulṭānum ṭaşra caskerüñ ḥāli ġāyet mükedderdür. Ṭopları metrislerden (37) çıḳarmaḳ isterler amma 

ṭopları çeken öküzler ve bārgirler Macar ṭarafında olmaġıla cümlesin kaçurmışlardur. Ṭop altına 

koşacak bir nesne yoḳdur ve yarın bāzār güni siz içerüden ve caskerüñüz İskender Ketḥüdā ile 

ṭaşradan ve Macar caskeri daḫı bir ṭarafdan gelür. Ḥālimüz nice olur deyü müşāvere eylediler. Şimdi 

başları ḳapusına düşmüşlere herkes ḳorḳudan nice ideceklerin bilmezler didi. Bacde ol gice ḳar sākin 

oldı ve hevā ṣāfi oldı. Bir yere bulut ḳalmadı. Andan bir ṣovuḳ rüzgār esdi. Şöyle ṣovuḳ oldı kim 

aġaçlar ve ṭaşlar çatlardı. Andan Ġāzḭ Ḥasan Pāşā eyitdi: İnşā'allāhü Tecālā bu mülācḭn caskeri 

bozulmasına cüz'i bahāne gerekdür. Nidelüm ṭaşradan yardım gelmedi. Bizüm ġāzḭlerimüz ġāyet 

zebūnlardur. Yoḫsa kāfirler ziyāde ḫavf ḳorḫudandur Amma ey ġāzḭler eger mümkün ise yine bu 

ġayret-i İslāmı çekelüm. Bu melʿūnlara çıḳup ḳorḫu virmek gerekdür didi. Hemān Ḳara cÖmer Aġaya 

buyurdı: Göreyüm seni ġāzḭler içlerine varup bu melʿūn düşmenlerün aḥvālinden ḫaber vir. Üç yüz 

miḳdārı bir er yigit ḥāżır olsunlar. İnşā'allāhü’r-raḥman ʿināyet-i Ḥaḳ ile bir yüz aḳlıġı müyesser ola 

tā rūz-ı ḳıyāmete degün añıla zḭrā mülācḭn durmayup ḳaçarlar didi. cÖmer Aġa varup ġāzḭlere bu 

ḫaberi viricek cümlesin şād olup didiler. Pāşānuñ bize ḫayır ducāsı olursa cānımuz başımuz üzre dḭn-

i İslām uġrına (39) fedādur didiler. Hemān himmeti bizimle bile olsun andan üç yüz yarar tüfengçi 

ġāzḭler ḥāżır olup Ḥaşan Pāşānuñ öñine gelüp ducā eylediler. Ol daḫı cümlesine ḫayır ducālar eyledi. 

Andan cÖmer Aġa ilerü gelüp didi kim: Cümle kullaruñız ricā iderler sulṭānımuñ bayraġı bizümle 

bile olsun zḭrā Elḥamdülillāhi Tecālā bu ana degin senüñ bayraġuñ bulunduġı yerde ol casker manṣūr 

olup ve dḭn düşmenleri maḥhūr ve münhezim olmuşlardur didi. Ḥasan Pāşā bayraġı üzerinde iki rekcat 

namāz ḳılup ducā eyledi. Andan bayraġı cÖmer Aġanuñ eline virüp Ḥazret-i Ḥaḳḳa emānet eyledi. 

Andan ġāzḭler ḥendeḳ yanına geldiklerinde meger Berḳ Ṣuyı donmuş buz üzerinden geçerken 

ḳarşularından kāfir beglerinden bir beg gelüp elbette beni içerüye götürüñ didi. Ġāzḭler anda ḳalup 
cÖmer Aġa ile birkaç yigit anı Ġāzḭ Ḥasan Pāşāya getürdiler didiler: Sulṭānum bir bellü başlu Frenk 

begi öñümüze gelüp sulṭānum öñünde müslümān olmaḳ ister didi. Ol daḫı getürdi bir mülebbes 

kimesne başında olan tācı dolalu cevāhirle bezenmüş andan kürsi getürüp oturdı. Bacde Pāşā 

Ḥażretleri ṣordı: Niye geldüñ ve ḳanġı diyārdansun didi. Ol eydür: Sulṭānum ben ḳuluñ Ceneviz 

ḳapudānıyum. Biñ ādem elim altında vardur şimdi ḳırḳ biñ altun kimi naḳd ve kimi esbāb çadırumda 

ḳaldı. Cümlesin terk idüp dḭn-i İslāmı ihtiyār eyleyüp geldüm didi (40) Ḥasan Pāşā eyitdi: Yoḫsa 

ṭaşrada bir kimesne(y)i öldürdüñ veya ġayrı māniʿ ẓuhūr eyledi bunda geldüñ didi. Ol eydür: 

Sulṭānum hiçbir kimesne(y)i öldürmedüm nihāyet çoḳtan dḭn-i İslāmı ārzū iderdüm bu defʿa bunda 

gelmege kābil oldı. Gördüm kāfirler herbiri kendü başı ḳayusma düşdiler furṣat buldum size geldüm 

didi. Ṭaşrada ḳrallar müşāvere eylediler. Ṭopları metrisde ardlarına çekeler biz daḫı gelüp filān 

metrisden iki ṭopı güc ile çıkarduk andan didiler: Ṣabāh yaḳındur içerüden ve ṭaşradan üzerimize Türk 

hücūm iderse iki cānibe nece cevāb virelüm? Bāri ṭoplarımuz yanumuzda bile olsa güzel idi. Andan 
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Ferdinyan Ḳral eyitdi: Hevālar ḫoş iken ṭopları selāmete çıḳaralum dimiş idük. Malta Hersegi olan 

kāfir melʿūn ebed ḳomadı cİsānuñ ḥışmına uġrasun deyü hay hay aġladı. Şimdi benüm bunca 

ṭoplarum metrislerde ḳaldı. Bā-ḫuṣūṣ rehinle aldıġum ṭoplar daḫı ḳaldı didi. Andan Ḥasan Pāşā ġāyet 

de şād oldı ve buyurdı: Ṣādıḳ getürdiler ve kendüsi ḭmān telḳḭn idüp ṣādıġı başına ṣardı. Andan eyitdi: 

Var bu ḫaberi ġāzḭlere bildür, uşta kāfirlerüñ aḥvāli bilsünler, imdi erlik zamānıdur ve günidür ve 

ġāzḭlerüñ ulu bayrāmıdur. Göreyüm sizi inşāallāhu tecālā birḳaç ṭopların alıḳomaḳ ḳābildür furāat 

bizümdür didi. Andan Ġāzḭ Ḥasan Pāşā eyitdi: cÖmer Aġa göreyüm seni erlik zamānıdur bir erlik 

iderseñüz (41) saña Peçuy Sancaġını virmege cahdüm olsun ve cümle bile olan ġāzḭlere herbirine 

teraḳḳḭler ve ricāyetler ideyüm didi. Andan ġāzḭler şād olup revāne oldılar. Bacde Ḥasan Pāşā buyurdı: 

Ne ḳadar ṭop ve tüfeng var ise cümlesin kāfirlerüñ metrisleri üzerine ḥāżır eyleñ didi ve içerüde her 

kim var ise kāfirler cānibine cemc eyledi ve ol ṭaşrada çıḳan ġāzḭler kāfirlerüñ metrislerine yaḳın 

gedükde içerüde ne ḳadar ādem var ise bir kez şevḳ ile gülbang-ı Muḥammedḭ çekülüp ṭoplara ve 

tüfenglere ateş virdiler. Ṣanasın kim göklerde olan yılduzlar yire döküldi. Ḳalʿa üsti ṣāfḭ ateş oldı. 

Kāfirler anı işidüp ve görüp hemān ṣandılar cümle āvāz virenler üstlerine hücūm eylediler. Aṣlā bir 

kimse bir kimseye baḳmayup biribirin baṣup ḳaçdılar ve çadırlarda olan melācḭn at arḳasına binüp 

Sigetvar ṭarafına varup ṭurdılar ve yayası ṭaraf ṭaraf ḳaçdılar amma yayası çok helāk oldı. Bā-ḫuṣūṣ 

melʿūn Ferdinyan ḳral bu heybeti görüp metrisden ḳaçup yayan düşüp güc ile bir bārgḭr yetişdürüp 

ḳaçdı. Anı görenler herkes baş ḳurtarmaḳ içün ḳamcıya bereket ḳusḳuna ḳuvvet deyüp ardınca oldılar 

anda olan cümle çadırların ve malların ve esvāb ṭavarların ve bārūt ve cebeḫānelerin cümlesin yerinde 

ḳoyup ḳaçdılar. Bu ṭarafdan cÖmer Aġa ile çıḳan ġāzḭler evvelki metrisin basup ṭoḳuz yüz kāfiri fi’l-

ḥāl ḳılıçdan geçürdiler ve yüz elli miḳdārı (42) kāfir diri içerüye getürdiler ve on iki ṭop ve nice yük 

bārūt ve cebheḫānesin içerüye getürdiler. Ġāzḭ Ḥasan Pāşā buyurdı: Beş yüz yigit daḫı çıḳup ötekilere 

yarduma geldiler ve ne ḳadar ṭopçı ve cebeci var ise anlar daḫı çıḳup kāfirüñ metrislerinde olan bārūt 

vesāyir cebeḫāne(y)i içerüye ṭaşımaġa yardum eylediler. Bacde Ġāzḭ Ḥasan Pāşā Sigetvar ḳapusınuñ 

üsti yanında ṣabāḥ namāzın ḳıldı ve ducāya ellerin açup ducā eyledi. Ġāzḭler āmḭn didiler. Bacde 

buyurdı: İki kise aḳçe getürüñ. Biri altun biri ġuruş getürüp yanında ḳodı. Baş getüren ġāzḭlere baḥşḭş 

iderdi. Şol ḳadar depe yıġıldı ki eger bir ādem öte yanında dursa bu yanında olanı görmezdi. Ḳıyasen 

on sekiz biñ baş gelmiş idi. Andan Serdār Ḥażretlerine ḫiṭāben bir mektūp yazdı: cİzzetlü Sulṭānum, 

siz Sigetvar altına geldügüñüzde kāfirler ḫaber aldılar ziyāde ḫavfa düşdiler, biz daḫı içerüden ḫaber 

alduġımuzda ṭaşra çıḳup metrislerin baṣup ve bu ḳadar tüfeng ve ṭolġa ve bārūt ve biʾl-cümle 

cebheḫānelerin içerüye ḳoyduk ve gene bundan ṣoñra ne ẓuhūr iderse Sulṭānum iʿlām iderüz. Bundan 

ṣoñra bizi ḫayr ducādan ferāmūş itmeyesüz ḥālā kāfiler ile ceng üzereyiz deyü yazuldı. Ol maḥalde 

bir ġāzḭ üç baş getürdi. Ḥasan Pāşā ana iḥsān idecek zamānda eyitdi: Sulṭānum baña iḥsānuñız var ise 

baña şol mektūbı virüñ Serdār Ḥażretlerine iledeyüm didi. Ḥasan Pāşā ana ḫayr ducālar idüp (43) 

ḥāżır mektūbı eline virüp revāne oldı Berzenceye geldi andan Bobofça andan Sigetvara, Serdāra gitdi 

amma bu ṭarafda Ġāzḭ Ḥasan Pāşā bi-nefsen kāfirüñ metrislerine vardı. Anda ġāzḭlere istimālin virüp 

göreyüm sizi deyüp naṣiḥat virdi: Gün bu gündür didi ve ḳalcada altı yüz ādem ḳodı vesāyir ġāzḭleri 

kāfirüñ on beş metrisleri üzerine gönderdi. Bu eŝnāda İslāmbulda bir üstād ṭopçıbaşı İnceḳara dimekle 

meşhūr bir kimesne var idi. Ol gelüp eyitdi: Sulṭānum himmetüñüzde ḳırḳ beş ṭopuñ üstüne elüm 

ḳodum didi. Andan Ḥasan Pāşā buyurdı: Herbir metrise varup her ṭopuñ tekerlegin dibin birer ṭabanın 

çıḳarup ṣaḳlıyalar tā ki ol ṭopları yerinden götürmege ḳābil olmaya didi. Andan ġāzḭler varup 

buyurduġı üzere eylediler ve Ol gün tamām cümle metrisler ehl-i İslām elinde kaldı. Öyle vaḳtine 

gelecek kāfirler Berzence yolın çüsteleyüp gördiler gelür gider kimse yoḳdur. Türk bize caceb āl 

eylediler. Andan dönüp Ferdiyan Ḳrala didiler: Türk bizi aldadı andan Ferdiyan Ḳral bir yüksek 

depenüñ üstüne çıḳup Ḳanije Ḳalʿası gözi altında kaldı andan buyurdı: cAskerin sekiz bölük eyledi 

ḳat ender ḳat idüp evvel dört ḳat yayasın andan dört ḳat atlusın düzüp metrisler üstüne ḥavāle eyledi. 

Bu ṭarafdan Ġāzḭ Ḥasan Pāşā ol ḥāli göricek ol daḫı ḳalʿanuñ (44) cümle ṭopların kāfirüñ alayları 

gelicek yere nişān idüp kāfirden firāvān bārūt alınmuş idi ve kāfirlerüñ żabṭ olunan ṭopların daḫı 

doldurup kāfirlerüñ alaylarına ḳarşu ḥāżır eylediler. Andan Ġāzḭ Ḥasan Pāşā, ġāzḭlerin istimālin virdi. 

İnşāallāhu tecālā furṣat bizümdür hiç üşenmeñ ve kāfirlerüñ çoḳluġına baḳmañ cümlesin teselli eyledi 

cümlesin ġayret-i İslām içün cān u başların fḭ-sebḭlillāh fedā idüp bugün bizüm "Kerbelāmızdur" 
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Bugün doğduk bugün ölürüz bugün bizüm ulu bayramımızdur didiler. Ġāzḭler bu ḥāl ile ḥāżır oldılar 

amma Ferdinyan Ḳral didikleri bed-fiʿāl ol mürtefiʿ depenüñ üstünde gögsin gerüp sekiz ḳat caskerin 

metrislere yürütdi. Tamām ḳalʿanuñ ṭopı baş gösterdiler. On beş ṭop mülācḭnüñ içine uġradı. Tamām 

bir mertebe mülācini ṣoḳaḳ ṣoḳaḳ idüp demet demet yere döşedi. Şöylekim ṣıġınacaḳ yer bulmadılar 

anda yaḳın olan metrislerine geldiklerinde ġāzḭlerimüz anlaruñ ṭopları boşalup illerü gelen alay içine 

uġradı. Şöylekim mülācḭn zḭr ü zeber olup ḫāk ile yeksān demet demet yere düşdiler. Yayası hep helāk 

oldı. Atlusı eydür: Biz ḳalʿanuñ ṭoplarından ḫalāṣ bulmayup daḫı bizüm ṭoplarımuz bizi ḫod birimüzi 

ṣaġ ḳomaz deyü, ḳuskuna ḳuvvet ve kamçıya bereket deyüp yayasın meydānda ḳoyup ḳaçdılar. 

Yayası anı görüp hep cümlesi firāra yüz ṭutdılar. Ġāzḭlerimüz anı görüp sāde günlük ve yalınḳılıç (45) 

birle ardlarına düşüp çadırlarına varunca ḳıra ḳıra ol ṣaḥrā ḳanla doldı. Andan Ḥasan Pāşā öñine bir 

büyük depe başlar baġladı. Ġāzḭler taḥmḭn eylediler. Otuz biñ kāfir başı geldi andan Ḥasan Pāşā 

eyitdi: Ey ġāzḭler cüzʾi ṣabr idüñ ve kāfirler çadırlanna bir uġurdan girmeñ. Anuñ sacāti vardur didi. 

Andan cümlesi gelüp Sulṭānum ġazāñuz mübārek olsun deyüp dest-būs eylediler. Andan bir miḳdār 

ārām idüp bacde kāfirler çadırlanna gelüp yorġun yaralı ve bereli Ferdinyan Ḳral daḫı oṭaġına gelüp 

hay hay aġladı ve cümle kāfirler ġam ve ġuṣṣalı yaturken bacde mülācḭn sa'ātüñ rubʿı ḳadar aralarında 

derdleşüp nice idelüm deyü müşāvere iderken hemān niçesi çadırın yaḳmaġa başladılar. Ferdinyan 

Ḳral ol ḥāli görüp bḭ-ḫod olup kendüden geçdi, nice idecegin bilmedi, ben ḳaçmam didi. Anı bu 

ṭarafda Ġāzḭ Ḥasan Pāşā eyitdi: Ṭopçıbaşı İnceḳara(y)ı çaġıruñ, bunda gelsün didi. Geldikde baḥşiş 

virüp göreyüm seni İbrāhim Pāşā ḳullesinden bülbül ṭopı dirler uzun ṭop vardur, var ol ṭopı filān yere 

nişān idüp ateş vir didi. Ol daḫı varup buyurdugı üzre ol yeri nişān idüp ateş virdi. Bi-iznillahi Tecālā 

ṭopuñ danesi Ferdiyanuñ başı aşurı geçüp urduġı yeri zehr ile yaḳdı. Bunca kāfirler çadırların yaḳdı 

(46) yaḳdı helāk eyledi. Andan ādemileri başına üşüb didiler: Devletlü ḳral iş işden aşdı. Ṣu geçdin 

ʿaskerüñ ḳaçanları almadın. Durma ṣoñra yol bulımazsın Türk ḫod açdur ṣoñra ellerinden ḫalāṣ 

bulmazsın didiler. Ḳral eydür: Böyle ḥaḳāretle ḳurtulup ḳaçmaḳdan ise bāri bunda ölmek yegdür didi. 

Gitmem ne yüzile ḳaçam ve ne yüzile vilāyetüme giderüm didi aġladı anlar daḫı cümlesin hücūm 

idüp ve ḳralı bir bārgḭre bindürüp kimi o yanın dutdı ve kimisi ardından sürdi. Zor ile ve zahmet ile 

sürüp anı Pavellit Geçidi dirler geçitden geçürdiler. Yüz ādemle ardına baḳmayup otaġı ve ḥazḭne(y)i 

ve bunca māl ü menāl ve raḥat ü baḥtı bıraḳtı ve ḳoyup ḳaçdı. Ol gice selāmete çıḳmayunca bir yerde 

ḳarār itmedi, ḳaçdı amma bu ṭarafda Ġāzḭ Ḥasan Pāşā bu ḥāli göricek ikindi namāzın kāfirlerüñ 

metrisinde ḳıldı. Bacde buyurdı: Metrisde ve ḳalcada üç biñ yarar yigit ḥāżır idüp Muṣallḭ Beg ve Ḳara 
cÖmer Aġa(y)ı' tacyḭn idüp kāfirlerüñ ordusuna göndermege ḥāżır eyledi andan kendüsi ducā idüp 

Ḥak Tecālā Ḥażretinden nuṣret ve yardum istedi. Cümle kim var ise derūndan āmḭn deyüp gülbend-i 

Muhammedḭ çekilüp çadırlarına yürüdiler. Andan Ġāzḭ Ḥasan Pāşā anlara buyurdı: Çadırlarına 

girdügüñüzde ṣaḳın olmıya ki döymeliġe ṭamc idesüz evvel aruyı ṣoyundurun ṣoñra balına el ṣunarsuz 

didi ve her ṣoḳaġa ikişer bayraḳ ile yürüñ āheste āheste gidüñ arduñuzda (47)düşmānı alıḳomayasuz 

hemān dört tarafuñıza tüfengleri ata ata Allāh Allāh çaġıruñ tā kim birbirüñizi görüp bilesüz ve sizi 

cümleñizi Ḥażret-i  Ḥaḳḳa ıṣmarladum didi andan ʿÖmer Aġa ve Muṣalli Beg ilerü varup dest-būs 

idüp gitdiler. Ḥasan Pāşā buyurdı, Serdār Ḥażretine bir mektūb yazdı ve didi kim: Bundan evvel size 

bir mektūb yazmış idük andan ṣoñra kāfirler var ḳuvvetin bāzūya getürüp kendi metrisleri üzerine 

geldiler biz daḫı cümle ġāzḭler ile Ḥażret-i Ḥaḳḳa tevekkül idüp anlara ḳarşu varup öyleden ikündiye 

degün ceng ü cidāl idüp āḫir ʿināyet-i Bārḭ ve muʿcizāt-ı Resūlullāh irişüp kāfirlere ṭop ve tüfengle 

ziyāde kār idüp yüz çevirdiler. Bizüm ġāzḭlerimüz Allāh Allāh deyüp ardlarına düşüp otuz biñ 

kāfirden ziyāde helāk ve telef oldıġından ġayrı ḳırḳ beş pāre ṭop ḳalʿaya getürüp ellerinden alındı 

şöyle kim herbiri bir ḳalʿaya deger sāyir cebeḫāneden ġayrı hemān kendü başlarından ġayrı her ne 

var ise alındı. Yerinde yetüp ḳaçdılar. Uşta şimdi çadırlarına varmaġa niyyet ve himmet olındı. 

Hemān bizi ḫayır duʿādan ferāmūş itmiyesün didi. Ol eŝnāda bir yigit kāfir ḳanından lāle-reng pelenge 

dönmiş gelüp Ḥasan Pāşānuñ elin öpüp eyitdi: Sulṭānum bu mektūbı biz ḳuluñıza virdüñ tā kḭm Vezḭr 

Ḥażretlerine iledem didi. Ḥasan Pāşā n’ola her işüñ (48) Ḥaḳ Teʿālā oñara didi. Ol yigit mektūbı cānı 

gibi baġrına baṣup revāne oldı. Andan Ġazḭ Ḥasan Pāşā aḳşam vaḳtinde ḳalʿaya girüp aḳşam namāzı 

ḳıldı. Ammā bu ṭarafdan ʿÖmer Aġa ile giden ġāzḭlerimüz ḥendeḳ ḳapusunda kāfir çadırlarına 

girdiler. Ḥasan Pāşā buyurduġı üzere ṣoḳaġa ikişer bayraḳ bürüyüp dört ṭarafa tüfengler atup aheste 
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aheste yürüdiler. Çadırlarda ḳalan mülāʿḭn-i bḭ-dḭn anı görüp ḳaçdılar. Ġāzḭler iki yatsudan soñra ṭabur  

ḥendeḳlerinden öte ṭarafda olan ḳapularına cemʿ olup şevḳ ile gülbend-i Muḥammedḭ çeküp Ġāzḭ 

Ḥasan Pāşāya müjdeci gönderdiler: Cümle ṭaburı żabṭ eyledük deyü bildirdiler ve her ḳapuda 

bayraḳların diküp ḳodılar. Ol çadırları beklerler ʿaẓḭm ateşler yaḳup ṣabāḥa degin ısındılar ṣafālar 

eylediler ammā bu ṭarafda kāfirler ḳaçan kḭm çadırlarından ḳaçup ṣaḥrāya ve ṭaġlara düşüp bölük 

bölük ateşlerin yaḳup ṣabāḥa degin yüz biñ ḳorḳu ile ḳarār eylediler Ammā bu cānibde Ġāzḭ Ḥasan 

Pāşā seḥerden ḳalḳup evrādın oḳuyup ve ṣabāḥ namāzın edā idüp ḳılıç ve yay alup birḳaç ġāzḭler ile 

varup  kāfirlerüñ ordusuna  geldikde anda olan ġāzḭler göre göre ḳarşu gelüp istiḳbāl eylediler: 

Ġazāñuz mübārek olsun deyü dest-būs idüp pādişāha ve Ġāzḭ Pāşāya duʿālar eylediler ol daḫı 

cümlesine ḫayır duʿālar idüp ḳılıncınuz dḭn düşmānları üstine dā’imā ġālib ve manṣūr ve muẓaffer 

eylesün yüzüñüz (49) aḳ olsun didiler anlar daḫı eyitdi: Sulṭānum bizüm elümüzden nesne gelmez 

liken sulṭānuñ himmeti ve ḫayır duʿāsı berekātıdur. Ḥaḳ Teʿālānuñ lüṭf u ʿināyeti ve Ḥażret-i 

Resūlullāh ṣalallāhu ʿaleyhi ve sellem muʿcizāt-ı keŝḭresi berekātıdur didiler. Baʿde Ḥasan Pāşā 

eyitdi: Ferdinyan-ı bḭ-emān oṭaġın görelüm didi andan ṭoġrı Ferdinyan Ḳaraluñ oṭaġına gelüp girdiler. 

Ġāzḭ Ḥasan Pāşā girüp bir taḥt ṣalı çevresinde ṭırabuzanlar biri gümüş ve biri altun ve başları gūn-ā-

gūn envāʿ-ı dürlü ṭaşlar ile ve incü ve lāl ve zümrüd ve yaʿḳūt ile ziynet itmişlerdür ve doruḳlarında 

birer elmas vardur gügercin yumurda ḳadar iki yanında on ikişer kürsi ḳırmızı ḳadife örtülü ṣaçaḳlı 

incü ve sırma ibrişim ile dürlü dürlü ziynet idüp ve taḥt öñünde taḥminen altı zirāʿ uzunı ṣūmātḭ 

ṭebrḭzesi ol daḫı dürlü ziynet ile bezenmişdürür. Ġāzḭ Ḥasan Pāşā ol tertḭbi ve ol fetḥi görüp iki rekʿat 

namāz ḳıldı. Allāh Teʿālā Ḥażretine çoḳ şükürler idüp aġladı andan ḳılıç çeküp ol taḥt-ı bḭ-devleti 

ortadan çalmaḳ gibi idüp andan çıḳup üstine oturdı ve sāyir begler ve alay begler ve zuʿemā ve bellü 

aġalar ol kürsilere oturdılar andan Ġāzḭ Ḥasan Pāşā eydür: Ey ġāzḭler Ḥaḳ Teʿālā Ḥażretinüñ ʿaẓḭm 

luṭf u keremleri gördüñüz mi? Nice ḳudretlerin iẓhār eyledi ve dḭn-i İslāmı nice ḳuvvetlendürdi. Uş 

ṭoḳsan yedi gündür bu żaʿḭf ümmet (50) üzerlerine bu dḭn düşmānı musallaṭ olup leyl ü nehār bizüm 

avuç ḳanımuz içmege teşne iken ʿāḳıbet bizüm ṣabrımız bereḳātında anlaruñ ġurūr ateşlerin 

ṣöyündürdi ve bir avuç ehl-i İslāmı ol maġrūr kāfirlere ġālib eyledi. İnşa’llāhu Teʿālā her kim bu ulu 

ġazāda bulunduysa cümlesi maġfūr olmışdur. Elḥamdülillāh didi. Andan Ḥasan Pāşā eyitdi: Bu otaġa 

ibtidā ḳadem baṣan kimlerdür didi. Andan yedi ādem ilerü gelüp üçi yeñiçeri ve dördi Rumelidür. 

Anlaruñ biri meger Tireli Muḥammedbaşı dirler ol zamān yeñiçeri aşçısı idi. Ġāzḭ Ḥasan Pāşā eyitdi: 

Bu otaġ ve içinde ne ḳadar māl u menāl var ise cümlesi sizüñdür didi. Cebeḫāne ne var ise 

ḫünkāruñdur. Anlar eyitdiler: Biz pādişāhlar taḥtına lāyıḳ degülüz. Ol yine sulṭānuma lāyıḳdur didiler. 

Ḥasan Pāşā eydür: Gerçekdür öyledür ammā Ḥaḳ Sübḥānehü ve Teʿālā bu defʿa size naṣḭb eylemişdür 

zḭrā bize eyledügi iḥsān yeterdür baña bir ḥabbe gerekmez. Bu otaġ sizüñ naṣḭbüñüzdür didi. Baʿde 

Ḥasan Pāşā buyurdı: Cebeḫāne(y)i yükledeler. On dört biñ ṭalyān tüfeng bulundı ve çapa kürek ve 

bārūt ve ḳurşun ve dürlü zaḫḭre şol ḳadar çoḳdı kim Ḳanije Ḳalʿasına bir yıllıḳ gerek bārūt ve gerek 

zaḫḭre firāvān oldı. Andan Ḥasan Pāşā buyurdı: Çerāḫordan ve cebeci ve ṭopçı biñ ādem miḳdārı 

gelüp ḳalʿaya ṭaşımaġa başladılar andan (51)Ḥasan Pāşā buyurdı: Üç biñ mikdārı yarar ġāzḭleri ṭaġlara 

ḳaçan kāfirler üzerine gönderdi ve ʿÖmer Aġaya buyurdı: Siz daḫı ʿaskerle varuñ ulu ġazā eyleyüñ 

didi. Biz daḫı dest-būs idüp revāne olduk. Tamām Pavlit Geçidine geldügümüzde Allāh Allāh deyüp 

kāfirlerüñ ḥesābsız hinṭoḳoçilerin ve ʿurbaların ve gūn-ā-gūn eŝvāb yaraḳların ve altun gümüş flori 

ġuruş ve sāyir gümüş ṣaḥān ve çeraḳlar ve sāyir avadānluḳ gibi kise kise ṣanduḳ ṣanduḳ alana minnet 

şöyle kim ġanḭ ġarḳ kimsenüñ kimseye iḥtiyācı ḳalmadı. Yaġma alınup ḳabā esbāba kimse baḳmadı. 

Andan ġāzḭler ṣuyı geçidden geçüp kāfirlerüñ üzerine Allāh Allāh deyüp hücūm eyledügümüzde kāfir 

bayraḳların bıraġup hep ḳaçdılar. Ġāzḭler daḫı şol ḳadar ḳırdılar kim ḥesābın Allāh bilür. Hemān bellü 

başlu mülebbes kāfirlerden altı biñ miḳdārı ekŝeri ḳapudanlar esḭr olup Ḳanije Ḳalʿasına getürüldi. 

Bu faḳḭr daḫı kendüm gibi bir kimse ile yedi bellü başlu kāfiri ikişer tüfengleriyle ve sāyir yaraḳlarıyla 

ve bir Fekveruş Ḳral bayraġıyla esḭr eyledük. Baʿde yine geçide geldügümüzde bḭ-nihāyet ġanḭmet 

ve māl ve eŝvāb ve esḭrleri ḳalʿa dibine  getürdük. Ġāzḭ Ḥasan Pāşā anı görüp buyurdı: Olmıya ki bu 

kāfirleri içerü ḳalʿaya ḳoyasın eger ḳral kendüsi daḫı olursa zḭrā kāfirler ḳalʿadan bizden  ziyāde oldı 

bilesün didi. Ya bilmez misün (52) ki anlar bize ḳaṣd itdiler ve buyurdı: Getürdügüñüz kāfirleri herkes 

öldürsün didiler. Allāhu ekber ve herkes ḳılıncın çeküp ḳalʿa ḥendeginde yüzüñ üstünde ol kāfirlere 
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ḳılıç ḳoyulduḳda ḳanları sebḭl gibi olup ṣu gibi aḳup çaġladı. Baʿde kāfirlerden birine su’āl eyledüm: 

Bozulmañuza sebeb ne oldı. Didi ki: İçerüden bir kāġıd dutuldı. Ol kāġıd içümize düşelden berü 

odumuz ṣöñdi. Her ḳanda baḳsak yeşil başlu büyük nūr gelür gözümüze görinür oldı. Ḳaçan kim 

içerüden üstimüze hücūm eyleseñüz anlar ve sizüñ öñüñüzçe yürüyüp her ḳılıç ṣallamaga yigirmi 

otuz kimsemizi helāk iderlerdi şöyle kim yüregimüz ḳorḳu ile ve ḫavfla ṭoldı gerüye baḳmaġa 

ḳudretimüz olmadı imdi elimüz ayaġımuz dutmaz oldı. Bā-ḫuṣūṣ ceng itmek ḫod müyesser olmadı 

didiler. İmdi ey ümmet-i Muḥammed bu su’āli bu faḳḭr anlara ṣordum ve anlar baña böyle cevāb 

virdiler. İmdi ġāzḭler ḳaçan kim Ḥaḳ Sübḥānehü ve Teʿālā Ḥażretinden luṭf ü ʿināyet irişe kāfirden 

çoḳluġı fā’ide virmez ve ümmet-i Muḥammede żarar gelmez. Furṣat ve nuṣret viren Allāh Sübḥānehü 

ve Teʿālādur celle celālühü ammā ehl-i İslām içinde serdār olandan ʿ ibādet ve istek olmaduḳdan ṣoñra 

ʿaskeri ẓulm elin uzadur. İmdi ẓālime nuṣret ve furṣat yoḳdur. Kāfirler ġalebe ider. İmdi Serdār 

Ḥażretlerine lāzumdur. Ṭāʿat ve ʿibādet ve dā’imā Ḥaḳ Teʿālā Ḥażretine teveccüh olmaḳ (53) ve 

ẓulümden ictināb idüp ṣaḳınmaḳ gerekdür. ʿAdālet elden ḳomamaḳdur. Zḭrā bir kişi eyledügi ẓülmi 

kendüye baġ olur kendünüñ baṣḭreti baġlanur ve atı segirtmez olur bir işi ilerü gelmez. Dünyā küfri 

götürür ẓülmi götürmez. Andan ṣoñra furṣat kāfire yüz dutar bu meşhūrdur; Ḥażret-i Server-i Enbiyā 

ṣallalāhu ʿaleyhi ve sellem, Pādişāh Nūşirevān ḥaḳḳında ne dimişdür: ʿAdle mā’il olmaġla anuñla 

faḫr itmişdür."İnnā veledden fḭ zamānü'l-ʿādil" yaʿnḭ "Biz ʿādil pādişāh zamānında dünyāya geldük" 

deyü buyurmışdur. Kāfir iken ʿadle mā’il idi. Ḥaḳ Sübḥānehü ve Teʿāla Ḥażreti bir ḳuluna ẓulm 

itmez. ʿAle’l-ḫuṣūṣ mü’min müselmān ola nihāyet kişi kendü nefsine ẓulm ider. Öyle olsa mü’mine 

yazıḳdur. Kendü kendüyi belā ṭāmına ṣala lāyıḳ degüldür. Baʿde biz bu yaña geldük. Ol zamān 

kāfirlerden eger çadırlarda ve eger ṭaġlarda bir kimesne ḳalmayup bi-ḥamdülillāhi teʿālā ḫāk ile 

yeksān oldılar ammā Malta Hersegi olan ol Duncivan didükleri melʿūn bir ṭarafa ḳaçmaġa yol 

bulamayup hemān kendüyi ġāyet fenā virāne ḳubbeye ṣarup bir ḥendeḳ içine girüp ḫaste-rengin tatup 

añlar üç dört defʿa ġāzḭlerimüz üzerine rāst gelüp ḫastedür deyü bir kimse muḳayyed olmaz. Tamām 

dört gün dört gice anda yatup ḳıldı. Beşinci gice meger , Ẕerrḭnoġlı ādemlerinden 

birḳaç ādemler ṭabur dökündüsinden gelüp ararken üzerine rāst gelürler. Ol daḫı ziyāde niyāz itmekle 

(54) Ẕerrinoġlına götürdiler kendüyi bildirür Zerrinoġlı daḫı ol ḥālde göricek aġladı ve eyitdi: 

Devletlü Hersek saña ne lāyıḳdur böyle olmaḳ. Ḳanı senüñ māl ü menālüñ ve ḥedm-i ḫışmuñ ve senüñ 

salṭanatuñ nice oldı. Şimdi benüm sözüme geldüñ mi? Ol cāzu Ḳanije içinde sizlere neyledi ve ne 

ḥāle ḳoydı? Ḳriskan milletini ve ʿİsānuñ yüzi ṣuyunı yere aḳıdup pāy-māl eyledi. Andan ikisi bir 

yerde hay hay aġladılar ve cigerlerin daġladılar. Andan kendünüñ ḥarḭr libāslarından götürüp giydirdi 

ve vilāyetine gönderdi. Baʿde Ḥasan Pāşāya bir nāme yazup gönderdi yazmış ki dḭn-i ʿİsāya sen 

itdügüñ ḥaḳāreti kimse itmiş degüldür ve ne idicekdür senüñ cāzuluġuñ fitnesi dünyāya gelmemişdür. 

Yedi ḳral ʿaskerinden  boy bege ve ḥiṣār ṣāḥibleri ve il memleked ṣāḥibleri ve ʿulūfe ṣāḥibleri seksan 

yedi biñ Ḳriskan helāk olmışdur. Sāyir ḥüddām ve göñüllüden ġayrı helāk olanuñ ḥesābı yoḳdur. 

Ḳıyāsen yüz ṭoḳsan biñ kāfir helāk olmışdur hiç zerre ḳadar esirgeyüp merḥamet itmedük yarın 

Ḥażret-i ʿİsā ḥużūrunda ne cevāb virürsin anlaruñ ḳanları hiç senden ṣorulmaz mı ṣanursın? Hele sen 

cāzūluġuñ siḥrinden biz çoḳtan yanmışuz şimdi cümle Ḳriskan vilāyetleri bile yandı. Senden 

ḳorkmayan dḭvānedür biz anlara ol zamān senüñ fitneleri hep söyledük inanmadılar ḳaçan kim sen 

(55) anları ṭop altına ḳoydurmayınca ṭoplarunı gizledük uşta ol zamān daḫı anlaruñ bozulmasın yaḳın 

idi. Bizüm sözümüze henüz geldiler didi. Baʿde Ġāzḭ Ḥasan Pāşā bu mektūbuñ mefhūmun bilicek 

kendüye cevāb yazdı kim Ḥaḳ Teʿālā Ḥażretinüñ ḳahr ateşinden ḫalḳ olınmış bir ṭāifesüz maẓhar-ı 

Celāl olduġuñuzdan dḭn-i İslāma merḥamet itmeyüp ehl-i İslāma ḥaḳāret naẓarıyla baḳduġuñuzda 

başuñıza geldi, ehl-i İslām Ḥaḳ Teʿālānuñ Cemāl-i maẓharıdur, bizüm ṭopraġımuz raḥmet ṣuyuyla 

yoġrulmuşdur. Bizi raḥmetine maẓhar itmişdür, raḥmet deryāsından bir ḳaṭre ile sizüñ fitne ateşüñüzi 

ṣöyündürdi zírā sizi yoḳdan var eyleyen Tañrıya ṭapmazsuz hemān kendi elüñüzle yapduġuñuz aġaca 

ṭaparsuz biz ise Ḥaḳ Teʿālā Ḥażretini bir bilürüz ve aña ṭaparuz imdi baṭıla siḥr görinür enbiyānuñ 

muʿcizātı ve evliyānüñ kerāmeti cāzuluḳdur dirsüz. Ḥaḳḳı mekr itmek istersüz ammā Ḥaḳ Sübḥānehü 

ve Teʿālā ḫayrü’l-mākirḭndür yazup cevāb-nāme gönderdi baʿde Ḥasan Pāşā yine Serdār Ḥażretlerine 

Yemişçi Ḥasan Pāşāya cümle vāḳiʿ-i ḥāli yazup mufaṣṣal beşāret-nāme yazdı ve gönderdi ammā bu 
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ṭarafdan biz geldük. Ḥasan Paşanuñ öteki mektūb ile giden yigit Birezniçeye59 geldi altına bir at ve 

bir yoldaş ḳoşuldı andan Bobofçaya geldi anda daḫı at virdiler ve bir yoldaş ḳoşup Sekvara geldi 

görigördi kim ne ʿasker var ve ne serdār anda daḫı bir at altına virüp (56) ve nuṣret ṭalep idüp el yüze 

sürüp gülbang60-ı Muḥammedḭ çekilüp yanında olan büyük ṭopa ateş virüp ardınca sayḭr ṭoplara bir 

uġurdan ateş virdiler şöylekim yir gök arası ṣadā birle ṭoldı bir zelzele geldi küffār-ı ḫāk-sār ʿaskeri 

yatup rāḥatda iken añsızın bu nice ṭoplar içlerine uġradı şöylekim ṣıġınacaḳ yer bulmaḳ diler bu nice  

biñ kāfir ve at helāk olduġundan ġayrı çadırlar ve esbāblar atlaruñ ayaġı altında ḳaldı. Ḳıyāmet 

küffāruñ başlarına ḳopdı şöylekim herbiri "nefsḭ nefsḭ" olup māl ve rızḳ ve esbāblarında ḳalup herkes 

baş ḳurtarmaḳ ardınca oldı ammā meẕkūr Yūṣuf Aġa atduġı ṭop bi-ʿiẕnillāhi teʿālā rāst ol ṭopuñ 

üstinde çeküp dört boy begleri oturmışlar ve üsti yanlarında Ferdinyan Ḳral nām melʿūn ṭop ḳonduġı 

yanında oturmış ḥikmet-i İlāhḭ ṭop danesi ol dört beglerüñ kimin ortadan ve kimin ḳolundan ve kimin 

belinden ve kimin başından urup tārumār  eyledi ve Ferdinyan Ḳral-ı bed-fiʿālüñ başından tācın yere 

düşürüp ve kendüsi bayılup yere urdı anda yanında olanlar araya alup emḭn yere çıḳardılar anda 

ḳalʿaya baḳup ḥiṣāruñ bedenlerin gördiler ve didiler meger ḳalʿanuñ ṭopları āşikāre ṭururmış biz anı 

ġayrı nesne ṣanurduk didiler bu ṭarafda ġāzḭler küffāruñ ol ḥālin gördiler hemān ol Allāh Allāh deyüp 

(57) kāfirlerüñ çadırlarına hücūm eylediler andan kāfirler ol ḥāl göricek Ferdinyan Ḳrala didiler: 

Devletlü ḳral ḥāl müşkil oldı. Türk çadırları baṣdı ve yaġma eylediler iş işden geçdi ḥāl mükedder 

oldı didiler. Ḳral-ı bed-fiʿāl beglerine eyitdi: Meded görüñ bir tedārik eyleñ didi. Meger kāfirlerüñ 

dört beş piyādesi ḥāżır bulundı. Ġāzḭlere ḳarşu çıḳup aḫşama degin ceng eylediler. Āḫir Ḥasan Pāşā 

didi: Ey ġāzḭler erlik ise ancaḳ olur ḳalʿaya gelüñ didi. Anlar daḫı Berḳ ṣuyın geçüp  

degin ṭüfeng cengin eylediler çün kāfirler ol ḥāli gördiler Ferdinyan Ḳrala gelüp didiler: Gör Türk 

bize neng gibi āl eyledi, ṭopumuz yoḳdur deyü bize böyle ḥḭle eyledi, bunca biñ kāfir ve bunca at 

helāk oldı ve çadırlar pāy-māl oldı eger bir miḳdār piyādemüz ḥāżır bulunmasa işimizi tamām 

iderlerdi imdi bunlara emān virmeyelüm cümlesin ḳıralum ʿ āleme ʿ ibret olsun didiler. Ḳardinal eyitdi: 

Göreyüm sizi intiḳām günidür urun. İkindüden ṣoñra üç yazuş ṭopın ḳalʿaya nişān idüp atdılar. Birisi 

ḳalʿaya irişüp Ṭopraḳ nām maḥālle varup danesi ḳalʿa aşurı ṣıçradı. İkinci ṭop Ġāzḭ Ḥasan Pāşānuñ 

sarāyında bir ocaġa urdı. Andan ḳalʿa aşurı Sigetvar yaḳasında ġāzḭler kāfire muḳābil iken üç yere 

urdukdan ṣoñra (58)Şaḳloşa ṭoġru andan Öseke revāne olup giderken ḥikmet-i Rabbānḭ ʿasker 

iẕdiḫāmından Ösek köprüsi ṭāḳat getürmeyüp uruldı. ʿAsker-i İslām bu ḫayretde iken ol yigit mektūb 

ile çıḳagelüp Serdār Ḥażretleri anda ol melāletde iken eyitdiler: Sulṭānum Ḳanije serḥaddinden ādem 

geldi. Ol eydür: Ḳorḳarum ḳalʿa elden gitmiş ola didi. Ol yigit atından inüp Serdāruñ rikābın öpdi. 

Serdār eydür: Yigidüm ḳandan gelürsün ḫayır mudur? Yigit eyitdi: Sulṭānum inşāallāhü teʿālā 

ḫayırdur, Ḳanijeden gelürüm sulṭānuma muştuluḳ, kāfir ʿaskeri münhezim oldı didi. Serdār eydür: 

Yigidüm ḳalʿa ṣaġ ḳaldı mı? Yigit eydür: Sulṭānum ḳalʿa ṣaġ ve esen ḳaldı, dir elḥamdülillāh ve 

cümle kāfirler bozuldı didi. Serdār eydür: Ne ṭarḭḳle bozuldı yoḫsa Ḥaḳ Teʿālā Ḥażreti gökden 

melāḭke mi gönderüp bozdılar? didi. Serdār eydür: İstolni Belġrad altında bizüm ile ceng iden mülaʿḭn 

anda irişdi mi? Yigit eydür: Belḭ sulṭānum geldiler ve muḥāṣara iden Ferdinyan Ḳrala çoḳ ṭaʿnlar 

eylediler biz yuḳarudan İstolni Belġradı ḳılıca aldık ve pādişāhuñ ḳuvvet-i ḳāhiresi olan ʿaskeri 

bozduk ve güc ile serdārları elümüzden ḫalāṣ buldı. Ya sen iki aydan berü bir ḳalʿa(y)ı almaġa ḳādir 

olmaduñuz ya bir ṣaḥḭḥ ḫaber almaġa ḳādir olmaduñuz meger Türk ile dostluḳ idersüz didi. Ferdinyan 

Ḳral eydür: Siz aluñ biz ḳādir olmaduk deyü çoḳ mābeynleründe ḳāl u ḳḭl olmış ḥatta ceng 

mertebesine varmış idi (59) hele şimden ṣoñra sulṭānum cümlesi bozuldı tekrār Serdār Ḥażretleri 

eyitdi: Yigit, bu ʿaẓḭm iki ʿasker tevcihle bozuldı didi. Yigit eydür: Sulṭānum ol ḳadar istedüm ki 

Ḥasan Pāşānuñ bir mektūbı memhūr içlerine düşmiş ol zamāndan berü cümle kāfirler tefrḭḳāya düşüp 

içlerine ḳorḳu düşmiş didi. Baʿde Ġāzḭ Ḥasan Pāşā biñ ādem gönderdi metrisleri yaḳup on sekiz biñ 

kāfir ḳılıçdan geçdi ve on sekiz büyük ṭoplar alındı didi. Serdār eydür: Yigit! Ḥasan Pāşādan 

mektūbuñ yoḳ mı? Eydür: Sulṭānum vardur andan çıḳarup virdi. Cümle pāşā ve begler cemʿ olup 

mektūbı oḳudılar andan yüzlerine gözlerine sürdiler andan vilāyetlerine beşāret ḫaberin gönderdiler. 

 
59 Brezense Kalesi 
60 Metinde: gülbend 
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Serdār Ḥażretleri ve ʿasker-i İslām şād ü ḥürrem oldılar andan köprünüñ taʿmḭrine başladılar. Serdār 

gerü Şaḳloşa dönüp ve ol yigidi yanına alup bir at ve yüz altun virdi yine Serdār Ḥażreti ṣordı: Ḥasan 

Pāşādan ayrıldıḳda anı ne yerde ve ne işde ve ne maḥalde ḳoduñ? Yigit eydür: Sulṭānum Ḥasan Pāşā 

ol maḥalde alıḳodum iki kise aḳçe iki yanına ḳomış baş getürenlere baḥşḭş iderdi. Serdār eydür: Ya 

sāyir çadırlarda olan kāfir ʿaskeri metrislerine imdād geldi mi? Yigit eydür: Sulṭānum sāyir  kāfir 

ʿaskeri yayası ve atlusı sizüñ gelicek yollara gitdiler didi. Serdār eydür: Ḥasan Pāşā bu mektūbda 

dimiş ki bizi ḫayır duʿādan unutmıyasuz elān kāfirlerle ceng üzre (60) bir didügi oldur ḳorḳarum 

mülāʿḭn bir āl ider ṣoñra cümlesi hücūm itdükde anlara bir żarār itmesün didi. Yigit eydür: Sulṭānum 

Ḥasan Pāşā kāfirlerüñ ḥilelerinde ġāyet ḫaber vardur biz bu cānibe gitdigümüzde kāfirlerüñ sāyir  

metrislerine hücūm itmek ḥāżır olıvirdiler ḥattā Ḥasan Pāşā bile ṭaşra çıḳup metrisler üzerine 

yürimege ḳaṣdı var idi. Sulṭānum inşāllāhü teʿālā bugün aḥşāma degin daḫı bir ḫaber gelmek ümḭd 

olunur didi. Serdār Ḥażretleri ol gün Şaḳloşa geldi ve ol yigidi yanında alıḳodı bir ḫabere daḫı 

tevaḳḳuf eylediler ḥikmet-i Rabbānḭ ikündiden ṣoñra ikinci mektūb geldi ki ṭaşrada metris içinde 

yazılmış idi anda Serdār Ḥażretlerine tḭz ḫaber itdiler: Sulṭānum yine Ḳanijeden ādem geldi didiler. 

Ḫayr ola ḫaberüñ aṣlı şimdi geldi didi. Andan gelen ādem içerüye girüp serdāruñ dest-i şerḭflerin būs 

idüp eyitdi: Sulṭānum muştuluḳ olsun cümle kāfirler bozuldı ḳırḳ sekiz pāre ṭopları alındı herbiri bir 

ḳalʿaya deger ve ḳırḳ biñ baş birbiriyle Ḥasan Pāşānuñ öñüne gelüp ḳonuldı ve herkes baş getüren 

ġāzḭlere ḥāllü ḥālince riʿāyet eyledi didi ve birbir aḥvāli beyān eyledi. Andan cümle begler  ve pāşālar 

Ġāzḭ Ḥasan Pāşānuñ mektūbın oḳudılar ve yüz gözlerine sürdiler ṣoñra gelen mektūbuñ ṣūretin alup 

evvelki gibi mektūbla ḳoynunda alıḳoyup ṣaḳladı ve mektūbları ʿ aynıyla āsitāne-i saʿādete ʿ Aẓametlü 

Pādişāh-ı ʿĀlem-penāh(61)Sulṭān İbnü’s-Sulṭān Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretlerine göndermege ulaḳ 

ḥāżır eyledi ṣoñra gelen begi de ṣordı: Sen anda ayruldıḳda Ḥasan Pāşā ve sāyir  ġāzḭleri ve kāfir 

düşmānları ne ḥālde ḳodugun ol yigit eydür: Sulṭān Ḥasan Pāşā ṭoplar yanında metrisde alıḳodum ve 

cümle metrisler de ḥāllü ḥālince yüzer adam ḳodı sāyir ġāzḭleri yanunca cemʿ idüp kāfirüñ ordusuna 

hücūm itmege ḥāżır oluvirdiler zḭrā kāfirler ekŝeri cengden ḳurtulan ḳrallar ile maʿān çadırlarına 

uġramayup herkes başın ḳurtarmaḳ içün ṭaġlara düşüp selāmet ṭarafına cān atdılar Serdār Ḥażretleri 

bu ḫaberi cümle vāḳiʿ olan āsitāneye giden ulaḳa vermesine bildürdi tā kim āsitāneye varduḳlarında 

ol minvāl üzere ḫaber vireler beşāret-nāme ile gönderdi ve cümle begler ve pāşālar Ḥasan Pāşā 

gönderdügi mektūblaruñ ṣūretin alup herkes kendü semtlerine gönderdi. Baʿde Serdār Ḥażretleri ḳaldı 

tā kim Ḥasan Pāşādan ṣoñra ne ḫaber gelür deyü Şaḳloşa ārām eyledi ammā bu ṭarafdan Gāzḭ Ḥasan 

Pāşā eger çadırlarda ve eger ṭaġlarda bi-ʿināyetullāhi teʿālā düşmānları münhezim idüp vāḳiʿ o olan 

aḥvāli min evvelihi ilā āḫirihi tafṣḭl üzre yazup yine Serdār Ḥażretlerine gönderüp mülāḳḭ olduḳda 

herbirine murādunca riʿāyet olundı. Ḥasan Pāşā her ne kim ʿarż itmiş ise ziyādesiyle maḳbūl olup 

riʿāyet olundı (62) baʿdehü Serdār Ḥażretleri gördi kim düşmāndan eŝer ḳalmamuş kendüsi daḫı sürūr 

ve şādluḳ ile Şaḳloşdan ḳalḳup Aşaġı Belġrada gitdi ve Kethüdāsı Muṣṭafā Kethüdā(y)ı Peçuya 

gönderdi. Tā kim Ḳanije Ḳalʿasına müstevfāza zaḫḭre tedārik eyle deyü tenbḭh buyurdı ve Serdār 

Ḥażretleri Aşaġı Belġrada dāḫil olduḳda ʿaẓḭm şenlikler idüp her diyāra beşāret emirlerin gönderdi 

ve Ġāzḭ Ḥasan Pāşā Kethüdāsı İskender Kethüdāyı ve kendünüñ ḳarḭb aġalarından birḳaç kimesneleri 

āsitāneye gönderdi. Saʿādetlü pādişāh-ı ẓıllullāh ḥażretleri bu ulu ġazādan ġāyet şād olup memālik-i 

İslāmiyyeye bu fetḥi bildürdi. Bu ḳadar ʿaẓḭm düşmāna  ʿināyet-i Ḥaḳ ile ve muʿcizāt-ı resūlullāh ile 

dört biñ ġāzḭler ile Ḥasan Pāşānuñ ġazāsı taʿaccüb idüp üç yüz biñden ziyāde kāfirler helāk olmışdur. 

Her diyārda şādḭlüḳler ve şenlikler idüp saʿādetlü pādişāhımuz ḥażretleri, Ġāzḭ Ḥasan Pāşāya vezāret-

i ḥāṣları iḥsān idüp ve Muṣallḭ Bege Köstendil Sancaġını ve Ḳara ʿÖmer Aġaya Peçuy Sancaġın 

virdiler ve bile ḳapanup ġazāda olanlara onar aḳçe virdiler ve ḳapı ḳuluna daḫı ocaḳlarında ḥāllü 

ḥālünce ʿumūmen mevcūd bulunan ġāzḭlere beşer aḳçe ʿulūfesi riʿāyet olundı. Saʿādetlü ʿAẓametlü 

Pādişāh-ı ʿĀlem-penāh Sulṭān İbnü’s-Sulṭān Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretleri Ġāzḭ Ḥasan Pāşāya üç 

dane ḫilʿat-ı fāḫire ve bir muraṣṣaʿ şemşḭr ve üç at iḥsān idüp gönderdi ve Sadr-āʿẓam Ḥażretleri daḫı 

ḫilʿat ve muraṣṣaʿ altun raḫt ve üç dane at gönderdi. Elḥamdulillāhi Teʿālā ehl-i İslām ṣafā üzere 

ḳıldılar ammā ḳurtulan kāfirler ḫor ve ḥaḳḭr miḥnet ve derd ve belā ve yas (63) ve mātem içinde 

ḳaldılar ve cümle ḳrallar maḥcūb ḳaldılar ve daḫı mekr ü mülāʿḭn-i bed-fiʿāl Ḳanije üstine gelmek 

niyyet olunduḳda bed-fiʿāl [ü] maʿāş Ferdinyan Ḳral-ı melʿūn-ı bḭ-dḭn yedi ḳraldan imdād içün ʿasker 
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ve cebeḫāne ve ṭoplar cemʿ eylemiş ve yazuş ṭopları ki üç dane ṭopdur, Luṭran Ḳraldan almış ve yedi 

pāre ḳalʿasın vilāyetiyle ṭoplar gelince degin Luṭrana rehin vażʿ eylemiş. Ol ṭoplar bi-ḥamdulillāhi 

teʿālā ehl-i İslāma naṣḭb oldı. Ferdinyan Ḳral nām melʿūn ol yazuş ṭoplarına üçer ṭop virmege murād 

idüp virdügi ḳalʿaları ṭaleb eyledi ve ādem gönderdi. Luṭran Ḳral virmeyüp cevāb eyledi ki: Sizüñle 

ḳavlimüz benüm ṭoplarum ʿayniyle ḳuṣūrsuz virürseñüz uşta ḳalʿañuz yoḳ dirseñüz diyin. Papa ve 

sāyir ḳrallar ṭavr u beyan ile her ne dirlerse biz aña ḳāilüz. Ferdinyan Ḳral eydür: Senüñ ṭoplaruñ 

Türk aldı ve andan ġayrı ʿaskerimüzi ve sāyir   ṭoplarımuzı daḥı cümlesin aldı didi. Luṭran eydür: 

Türke her ne virürseñüz virüñ, benüm ṭoplarum baña virün didi. Niçe ḳḭl ü ḳālden ṣoñra Rim Papaya 

ve sāyir ḳrallara mürācaʿat eylediler. Rim Papa ve ġayrı ḳrallar ṭoplar gelünce ḳalʿaları Luṭrana ḥükm 

eylediler. Nemçe Ḳralı ve Eşpane Ḳralı el bir olup ḍarben ḳalʿaları Luṭrandan almaḳ niyyet idüp 

Luṭran daḫı ʿaskerin cemʿ idüp ḳarşu geldi. ʿAẓḭm muḥārebe  ve cengden ṣoñra Luṭrana ġālib olup 

bunlaruñ ʿaskerin bozup ve iki ḳalʿaların daḥı (64) ziyāde aldı. Yine bu iki mülāʿḭn ḳrallar ġayrete 

gelüp ziyāde ʿasker cemʿ eylediler. Luṭran Ḳral daḫı işidüp ol daḫı Engelden ve ġayrı ḳrallardan 

yardım ṭaleb idüp yine bunlara ḳarşu gelüp arada çoḳ mülāʿḭn helāk olduḳdan ṣoñra Ḥaḳ Ṭeʿālā  furṣat 

yine Luṭrana virdi. Anları ḳırup yine iki ḳalʿaları daḫı aldı. Baʿde yine Frengistāndan kāfirler ve 

Eşpane ve Nemçe kāfirleri Luṭran üzerine ʿaẓḭm ʿasker çeküp el-ān birbiriyle ceng ve cidālden ḥālḭ 

degüldür. Ḥaḳ Subḥānehü ve Teʿālā Ḥażreti dāʾḭmā belālar eksik etmiye. Āmḭn Yā Muʿḭn 
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