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Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa 
edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, 
bilgiye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin gele-
ceğinin inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. 
Bu büyük birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi 
“müzelik bir emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek inşa 
edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugü-
ne kalan, yarına da aktarılacak olandır. Milletler tarihte yalnızca 
geçmişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışama-
yan, tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, 
sağlıklı bir gelecek inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağ-
lık ve tabiat bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanan 
eserlerin, bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle 
karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Toplumların gelişme ve kalkınmasında bilimsel ve teknolojik 
çalışmalar, belirleyici bir role sahip bulunmaktadır. Yeni bilim ve 
teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesi yanında sahip olunan 
bilimsel ve kültürel birikim ve mirastan yararlanılması, bunun 
için de söz konusu mirasın gün ışığına çıkarılması büyük önem 
taşımaktadır.

Mensubu olduğumuz Türk-İslâm medeniyetinin insanlığın 
bilimsel, teknik ve kültürel birikim ve gelişimine önemli katkı-
ları bulunmaktadır. Bununla birlikte, medeniyetimizin bilim ve 
kültür tarihindeki önemli başarıları ve katkılarının, egemen Batı 
merkezli bakış açısının da etkisiyle, yeterince görünür ve bilinir 
olmadığı bir gerçektir. Bu durum, tarihimizle övünmenin ötesin-
de hepimize bu zengin mirasın değerlendirilmesi konusunda yeni 
görevler yüklemektedir.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılarak 
bilim ve kültür dünyası ile gelecek kuşakların istifadesine su-
nulması; bilim, ar-ge ve yenilikçilik konusundaki amaçlarımızın 
gerçekleştirilmesi için gerekli birikim, özgüven ve motivasyona 
değerli katkılar sağlamayı içeren önemli bir millî görevin yeri-
ne getirilmesini ifade etmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) tarafından başlatılan “Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası 
Projesi”, bu konuda atılmış önemli bir adımı oluşturmaktadır.
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Matematik, astronomi, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe gibi 
alanlardan seçilmiş birçok ünlü İslâm âlimi/düşünürü/yazarı 
tarafından hazırlanan eserleri bilim ve kültür dünyasına kazan-
dırmayı amaçlayan bu proje, Türk-İslâm medeniyetinin bilim 
ve kültür literatürüne katkısını daha görünür ve yararlanılır hale 
getirecektir.

TÜBA mensuplarını bu değerli proje için tebrik ediyorum. 
Eserlerin yazarlarını hayırla yâd ediyor, eserlerin hazırlanması 
ve yayımlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 
Projenin bilim ve kültür hayatımıza yararlı olmasını temenni 
ediyorum.

Dr. Faruk Özlü
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Sunuş

Günümüzde bilim ve yenilikçilik, ulusal kalkınma ile uluslararası 
rekabette göreli üstünlük sağlamada belirleyici stratejik faktörler 
haline gelmiştir. Toplumların bilim ve yenilikçilik performansı 
açısından, toplumda bilimin, bilimsel düşünce ve yaklaşımların 
önemsenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ile gençlerin 
bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, özel bir öneme sa-
hiptir. Bu hususlar, dünyadaki muadilleri gibi Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) bakımından da öncelikli amaç ve görevler 
arasında yer alır.

Bilim ve yenilikçilik performansı, güncel imkan ve kaynaklar 
yanında tarihsel birikim ve mirasın değerlendirilmesini de gerek-
tirir. Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve 
değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına 
sahip bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır 
kılınması, bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulusal he-
deflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendiril-
mesi, diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli 
özgüven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük 
önem taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki 
göreli konumumuz ile geleceğe yönelik yüksek amaçlarımız dik-
kate alındığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir ben-
lik/kimlik ve özgüven inşası ile güçlü bir motivasyon ikliminin 
oluşturulmasına gerek olduğu ve bu konuda her Türk vatandaşı 
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ve kurumunun katkı ve destek sağlamasının ulusal bir görev ol-
duğu açıktır.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, Akademimiz ta-
rafından bu düşünceler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı’nın 
mali desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje ile, Türk-İslâm 
medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilim-
ler, dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile diğer 
dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 eserin, 
imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya ter-
cümesi yapılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür âleminin 
ve gelecek kuşakların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, çok sayıda pay-
daşın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir.

Öncelikle, bilime ve projeye verdikleri çok değerli destek için 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şük-
ranlarımızı arz ediyorum.

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yad ediyorum. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyorum. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve 
tahlilini yaparak günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırma-
cılarına ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. 
Yayına hazırlık ve basım sürecinde rol alan üyelerimiz, bilim 
insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan tüm pay-
daşlarımıza da teşekkür ediyorum.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi’nde yayımlanan 
eserlerin medeniyet ihyası/inşası süreci ile milletimizin bilim 
alanında ve topyekün gelişimi bakımından yararlı olmasını di-
liyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TÜBA Başkanı
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Namık Kemal’in Kanije adlı eserinin 1311 (1895-96) tarihinde yayımlanan 
üçüncü baskısında yer alan temsilî Tiryaki Hasan Paşa resmi.

Resmi çevreleyen yazı Alman imlasıyla yazılmıştır. 
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Önsöz

2008-2011 yılları arasında Slovakya’nın başkenti Bratislava’da, 
Comenius Üniversitesine bağlı Felsefe Fakültesinde çalıştığım 
dönemde üniversite kütüphanesinde birtakım araştırmalar 
yapmıştım. Söz konusu kütüphanede Türkçe, Arapça ve Fars-
ça yazmalardan müteşekkil Bašagić Koleksiyonu isimli bir bölüm 
bulunmaktadır. Bu incelemede kullanılan yazma eser de işte bu 
koleksiyonda kayıtlıdır. 

Yazma, Türk edebiyatında çok revaçta olan bir hikâyeyi konu 
edinmektedir. Bu hikâye şimdiye kadar birçok çalışmada 
muhtelif  tür ve suretlerde işlenmiştir. Bununla birlikte mevcut 
neşriyat içerisinde ne bir faksimileye ne de devrin dilini aksetti-
rebilecek bir çevriyazıya rastlayabildim. Yayımlanan çalışmalar 
genellikle ya tarihî roman türünde ya da çoğu Namık Kemal’in 
Kanije’sinden olmak üzere, Latin harflerine aktarmalar veya sa-
deleştirmeler şeklinde idi. Birtakım yanlış yorumlanmış kelimeler 
elbirliği yapılmışçasına hemen hepsinde aynıydı. Yakın zaman-
larda yayımlanmış bazı çalışmaların, çok bilindik bir yer adı olan 
Sigetvar’ın (Zigetvar) “Sektuar” olarak okunmasından tutun 
da aynı yer adı için “Pornovar, Purnuvar, Purnuar, Brandvar, 
Birnevar, Brandour, Berdvar” gibi hiçbiri doğru olmayan, farklı 
farklı yakıştırma karşılıkların verilmesine kadar, birçok hatalarla 
dolu olduğunu gördüm. Bu tür hatalar sanki yayın sayısı arttıkça 
azalmak yerine çoğalmaktaydı. Düşününce, mezkûr yayınları 
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okumuş olan bir araştırmacının ya da bölgede turistik amaçlarla 
bulunan herhangi bir şahsın, okuduklarından yola çıkarak gezip 
görmek için, merakla “Pornovar” isimli bir yer araması duru-
munda yolunun maazallah nereye çıkacağını kestirmek zordu.

İşte bu sebeplerle hem yanlış okunmuş kelimeleri düzeltmek hem 
devrin dilini olabildiğince doğru aksettirmek hem de yazmalar 
üzerinde alıştırma yapmak isteyen genç araştırmacılara yol 
gösterebilmek maksadıyla bu çalışmayı yapmaya karar verdim. 
Öncelikle üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölü-
mü öğrencileri olmak üzere paleografik melekelerini geliştirmek 
isteyenlerin yararlanabilmesi için çalışmaya orijinal metnin tıpkı-
basımını da koymayı uygun buldum. Ayrıca bu sayede Türkiye’de 
bulunmayan bir nüsha da ilgililerin emrine amade olmuş oldu.

Metnin genel okuyucu kitlesi için anlaşılamayan kısımları olabi-
leceği düşüncesiyle çalışmama çevriyazıyla yan yana yer almasını 
arzu ettiğim bir ‘Günümüz Türkçesiyle Söyleyiş’ kısmı dâhil et-
miştim. Baskı aşamasında hazır olan bu bölüm, TÜBA’nın genel 
yayın ilkesi olarak metin sadeleştirmelerini uygun görmemesi 
münasebetiyle çıkarıldı. Eksikliği gidermek üzere bir lügatçe ha-
zırlanabilirdi. Fakat anlaşılma zorluğu sadece leksikal unsurlara 
bağlı olmayıp sentaks farklılığı sebebiyle de hasıl olacağından 
bundan vazgeçtim. Lakin bu eksikliği bir şekilde gidermek ge-
rekiyordu. Bu münasebetle arzu eden okuyucunun söz konusu 
bölümü ücretsiz olarak temin edebilmesi için bir imkân sunmaya 
karar verdim. Bu bölüm, internet üzerinden medeniyet.academia.
edu/ahmetsefiksenlik adresinden indirilebilir ya da tiryakihasanpa-
sa2017@gmail.com adresi üzerinden e-posta yoluyla şahsımdan 
bizzat talep edilebilir.

Çalışmanın çeşitli safhalarında yardımlarını gördüğüm sevgili 
arkadaşlarım, güzide meslektaşlarım E. Vereş, B. A. Tüccar, 
Ö. Dişci ve M. Savan’a, ilgili yazmayı benim için CD halinde 
hazırlayan Comenius Üniversitesi kütüphane yetkililerine teşek-
kürü borç bilirim. Fikir aşamasından ciltlenmiş bir kitap olarak 
ortaya çıkmasına kadar, incelemede emeği geçen ve isimlerini 
teker teker sayamacağım nezih insanlara müteşekkirim. Edisyon 
ve baskı aşamasındaki yardımlarını minnetle anacağım TÜBA 
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Proje Yayın Koordinatörü ve Danışmanı Doç. Dr. H. Ahmet 
Arslantürk’e, çalışmamı neşre uygun gören Proje Yayın Kurulu 
Üyeleri ile Proje Sorumlusu ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar’a ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Güzel şeylere vesile olması ümidiyle...

Ahmet Şefik Şenlik
2017 - Beşiktaş
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Giriş

Bu çalışma, 17. yüzyıl sade nesri için bir örnek teşkil eden Tiryaki Hasan 
Paşa Gazavâtnâmesi’nin ‘kısmî tenkitli çevriyazı’ neşrini, hikâyenin günümüz 
Türkçesiyle ifade edilişini1 ve metinde geçen ‘Batılı’ kelimeler üzerine bazı 
filolojik değerlendirmeleri ihtiva eden bir incelemedir. Çalışmaya, Bratislava 
Comenius Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan yazmanın tıpkıbasımı da 
dâhil edilmiştir.

Tiryaki Hasan Paşa’nın 1601 tarihli Kanije müdafaası ve zaferi, devrinde 
büyük bir coşku yaratmış, takdirle karşılanmıştır. Bu takdir, hadiselerin kâğıda 
aktarılması suretiyle hem devrinde hem de sonraki yüzyıllarda kendisine zemin 
bulmuş ve yaşatılmaya çalışılmıştır. Üzerinde çalışılan yazma, içinde geçen 
bazı ifadelerden anlaşıldığına göre cereyan eden hadiselere bizatihi tanık olan 
fakat ismini zikretmeyen bir müellif  tarafından kaleme alınmıştır. Eser 17. ilâ 
19. yüzyıllar arasında bu anonim kaynaktan faydalanılmak suretiyle defalarca 
istinsah edilmiştir; nüshalara aşağıda tekrar değinilecektir. Anonim versiyonun 
dışında müstakil bir konu olarak aynı hikâyeyi işleyen, 17. yüzyılda telif  edilmiş 
ve müellifleri bilinen başka bazı eserlerin de mevcut olduğu ifade edilmiştir. 
Buraya dâhil edilmek üzere Levend, Iyânî [Ayânî] Ca‘fer Bey’in (ö. takriben 
1611 sonrası) Cihâd-nâme-i Ḥasan Paşa, Fâ’iżî’nin Ḥasenât-ı Ḥasan, Ḥasan Beyzâ-
de Aḥmed’in (ö. 1636-37) Ḳanije Fetiḥ-nâmesi ve Aḥmed b. ‘Osman bin Ṣânî’nin 
Menâḳıb-ı Tiryâkî Ḥasan Paşa adlı eserlerinden bahsediyor (bkz. Levend 1956: 
100-102; krş. Çabuk 1978: 7-11, Dávid 2001: 308). 

1 Burada bahsedilen ve ileride birkaç yerde bahsi geçecek olan ‘günümüz Türkçesiyle söyleyiş, ifade 
ediliş’ kısmı elinizdeki bu kitapta maalesef  mevcut değildir. Arzu edildiği taktirde ücretsiz olarak 
temin edilebilecek bu bölüm hakkında önsözde bilgi verilmiştir. 
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Hikâyeye, gazâyı müstakil bir konu olarak işleyen eserler dışında, 17. yüzyılda 
telif  edilmiş tarih kitaplarında da yer verilmiştir. Bu eserlerde Kanije muha-
sarasını ele alış, farklı ağırlık ve yoğunlukta görülür. Meselâ Tarihçi İbrahim-i 
Peçevî (1574-1649) kuşatmaya nisbeten özetle değinirken (1283: II/232-242) 
Naîmâ (1655-1716) hadiseleri 1704’te tamamladığı eserinde oldukça tafsilatlı 
ve teferruatlı bir şekilde anlatır (1281: 241-293; İpşirli neşrinde 2014: 166-206). 
Bunun dışında Kâtip Çelebi (ö. 1657) (Fezleke), Topçular Kâtibi Abdülkadir 
Efendi (ö. takriben 1644) gibi müverrihleri de buraya dâhil etmek gerekir. Bila-
hare 17. yüzyıl kaynaklarından yararlanan bir kısım 18. ve 19. yüzyıl tarihçileri 
de Kanije muhasarasından bahsetmişlerdir.

19. yüzyıla gelindiğinde Namık Kemal’in (1840-1888) özellikle Fâizî’nin2 gü-
nümüzde bilinen mevcut bir nüshası olmayan Hasenât-ı Hasan adlı metninden 
ve Naîmâ Tarihi’nden istifade etmek ve bunların dilini sadeleştirmek suretiyle 
1290 (1874-75) yılında Ahmed Nâfiz müstearıyla hadiseleri romanlaştırarak 
neşretmesi üzerine hikâyeye revaç daha da artar. İlk baskının önsözünde 
Namık Kemal kaynaklara ve eserin yazılma sebebine dair hususları şöyle dile 
getirmektedir: “Risâle derûnunda Fâizî’nin kitabından –ki ünvânı Hasenât-ı 
Hasan’dır– birçok şeyler naklolunuyor; fakat risâle o zamanların tavrınca Veysî-
ler ve Nergisîler gibi fevka’l-gâye muğlak yazıldığından ve bizim bu gibi risâleler-
den asıl maksûdumuz asâkir-i şâhâne neferâtına Osmanlı askerliğinin birtakım 
sevâbık-ı fâhiresini yâd ve ihtâr ile gayret ve hamiyyet-i müsellemelerinin tezâ-
yüdüne âcizâne bir hizmet olduğundan -müellif-i merhûmun rûhundan taleb-i 
afv-ederek- ekser-i ibârâtını lisânımızın şimdiki şîvesine nakleyledik. Sene 
1290 Magosa.” Bu kitap daha sonra, bu defa Kemal ismiyle ikinci kez 1303’te 
(1887-88) ve Namık Kemal’in ölümünden sonra üçüncü kez 1311’de (1895-96) 
basılır3. Eser, Osmanlı harfleriyle dördüncü ve son kez 1335 (1919) yılında Sü-
leyman Nazif, Cenab Şehabeddin, İsmail Hakkı, Mahmut Kemal ve Osman 
Kemal’den oluşan bir “hey’et-i mahsûsa” tarafından bazı izahat ve dipnotlarla 
tekrar neşredilir. Bu son neşrin mukaddimesindeki hey’et-i mahsûsaya ait şu 
başlangıç cümleleri dikkat çekicidir: “Harbiyye Nezâreti vatanın serhadlerini 

2 Namık Kemal eserinde sadece bir Fâizî ismi zikretmekte iken ölümünden sonra eserini notlan-
dırarak neşreden “hey’et-i mahsûsa”, bu kişinin Kâfzâde Fâizî olduğunu belirtmiştir (1335: 161). 
Babinger de bu hususta aynı görüştedir (1992: 171-173). Lakin Namık Kemal’in zikrettiği Fâizî’nin 
doğum tarihi itibarıyla Kâfzâde Fâizî olması ihtimali pek zayıftır. Hasenât-ı Hasan ve Kâfzâde 
Fâizî hakkında bilgi için bkz. Levend 1956: 101, Babinger 1992: 171-173, Küçük 2001: 162-163.

3 Osmanlı döneminde eser, Dávid’in iddia ettiği gibi üç değil, dört kez basılmıştır. Yazar, 1311’de 
neşrolunan üçüncü baskıyı atlamıştır (2001: 308). 
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muhâfaza ederken Ma‘ârif  Nezâreti de kalem-rev irfânını tevsî‘e teşebbüs etti 
/.../ Türkler en medenî milletleri bile sarsan bir bâdire esnâsında mevcûdiy-
yet-i milliyyelerini hem kılıç hem de kalemle müdâfa‘a ediyorlar.” Bu ve Namık 
Kemal’in ilk baskı önsözünde dile getirdiği cümleler, bu eserle hem maddi hem 
de manevi tükenmişlikle malûl bir topluluğa yeniden mücadele azmi kazan-
dırmak ya da var olanı kuvvetlendirmek gayesi güdüldüğünü göstermektedir. 
Uzun yıllar süren harpler ve hezimetler sonrasında milletin kırılan cesaretini 
takviye etmek, çöküntüye uğramış maneviyatını tekrar onarmak için bu tür 
neşriyatın devreye sokulmak istendiği aşikârdır. Eserin bir bakıma propaganda 
metni işlevi görmek üzere hazırlandığı da söylenebilir (‘propaganda metinleri 
olarak gazavâtnâmeler’ hususuna dair bkz. Şenlik 2013).

Cumhuriyet’in ilanından ve Harf  Devrimi’nden sonra da Kanije Zaferi Türk 
neşriyatının sıkça konusu oldu. Çalışmalardan bazıları son 5-10 yıl içinde ya-
yımlanmıştır. Latin harfli neşriyatta kimi tarih, kimi Namık Kemal’in Kanije’sinin 
Latin harflerine aktarımı, kimi bunun sadeleştirilmesi, kimi roman, kimi man-
zume derken aynı hikâyeyi ele alan bir düzineden fazla yayın bulabiliriz: Ahmet 
Refik 1931, Us 1941, Banoğlu 1943, Savaşkurt 1945, Baysun 1950, Uluçay 
1957, Çabuk 1978, Ersever 1986, Genelkurmay 1986, Aydın (Sebil Yayınları) 
1993, Kukul 1997, Atak 2000,  Erkan 2010, Kırkıl 2010, Sevim 2010, Köseoğlu 
2013, Niyazi 2015. Bunlar sadece konuyu müstakil olarak ele alan yayınlardır. 
Tabii bunların dışında konuyu ihtiva eden yayınlar da vardır: Danişmend 1975, 
Ka[h]raman & Çevik & Onuk 2000, Uzunçarşılı 2011, İpşirli 2014 gibi. 

Konunun, başrollerini Cüneyt Arkın ve Melike Zobu’nun paylaştığı, yönet-
menliğini Yılmaz Atadeniz’in yaptığı “Kanije Kalesi” adlı bir filmle 1982 yı-
lında beyaz perdeye aktarılmış olduğunu da belirtelim. Filmin senaristi Turgut 
Özakman’dır.

Bu kadar revaçta olan bu anonim eserin orijinal diliyle aktarıldığı bir çalışma 
ve tıpkıbasım yayını hiç olmamıştır. Diğer taraftan hikâye bu kadar işlenme-
sine rağmen yeni yayınların bir kısmı hâlâ okuma hatalarıyla doludur. İşte bu 
hususlar bizi böyle bir çalışma yapmaya sevk etti.

Buraya, incelememiz tamamlandıktan sonra yayımlanan, editörümüzün ika-
zıyla farkına vardığımız başka bir çalışmayı da eklememiz gerekiyor. Yukarıda 
bahsetmiş olduğumuz Ca‘fer Ayânî/Iyânî’nin telif  ettiği Cihâd-nâme-i Hasan 
Paşa, 2015 yılında Ünlü tarafından neşredilmiştir. Çalışma, “nā-tevān” (s. 132) 
(> nā-tüvān), “şīr-i tevānā” (s. 133) (> şīr-i tüvānā), “kişver-keşānuñ” (s. 146) 
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(> kişver-küşānuŋ), “zinde-i ümerā” (s. 146) (> zübde-i ümerā) gibi birtakım 
okuma hatalarını havi olmakla ve yer adlarını doğru yorumlama hususunda 
bir yenilik getirmeyip geleneksel yöntemi takip etmekle birlikte, belli bir gay-
retin mahsulüdür ve bazı önemli noktalara temas etmektedir. Ünlü, Levend’in 
(1956; aynı şekilde Çabuk 1978, Dávid 2001) yukarıda aktarmış olduğumuz 
görüşüne muhalif  olarak, “Ahmed b. Osman b. Sânî ve Ahmed Hasan Bey”in4 
farklı birer telif  eser ortaya koymadıklarını, adı geçen bu iki şahsın kendilerine 
isnat edilen eserlerin yalnızca müstensihleri olduklarını, söz konusu yazmala-
rın da aslında anonim gazavatnamenin birer nüshası olduğunu tesbit etmiş ve 
bunu defaatle ifade etmiş (2015: 21, 23 ve 24).

Şu halde ulaşılabilinen metinler arasında -Hasenât-ı Hasan da bulunamadı-
ğına göre- müstakil eser olarak şimdilik sadece iki farklı versiyon vardır: Birisi 
bizim anonim metnimizdir, diğeri de Ünlü’nün neşrettiği Cihâd-nâme’dir. 

Cafer Ayânî’nin ʻCihâd-nâme’si çerçeve ve üslup bakımından bizim inceleme-
mize temel teşkil eden anonim metinden farklıdır. Anonim versiyonun sade 
anlatımının aksine, Cihâd-nâme nisbeten tekellüflü bir ifade üslubunu tercih 
etmiştir (geniş bilgi için bkz. Ünlü 2015).

Gazavâtnâme Türü

‘Gazavâtnâme’ Arapça ‘ġazavāt/ġazevāt’ ve Farsça ‘nāme’ kelimelerinden 
müteşekkil bir birleşik isimdir. ‘Ġazavāt’ Arapçada çokluk şeklinde bir keli-
medir. Bunun tekili, Erkan’ın iddia ettiği gibi “gazā” değil, ‘ġazve’dir (1996: 
439). Kelime, Arapça <غزو> sülâsî mücerredinden türetilmiştir. Mütercim 
Asım, bu kök için “bir nesneyi irâde ve taleb eylemek; kasd eylemek; düşmanla 
cenk ve kıtâl eylemeye gitmek” anlamlarını vermiştir (1225: III/888). Wehr 
aynı kök için ‘savaş, ganimet ve hücum amaçlı sefere çıkmak; baskın yapmak; 
saldırmak; fethetmek’ “e[ine]-n Kriegs-, Beutezug, Überfall unternehmen; 
überfallen, einfallen, einbrechen; erobern” manalarını da kaydetmiştir (1977: 
602). Farsça ‘nâme’ kelimesi ise ‘yazı, mektup, kitap, kitapçık, risale’ anlamla-
rına gelir. Istılahi manada gazavâtnâmeye, kısaca ‘gayrimüslim düşmana karşı 

4 Ünlü’nün iddiasının (S. 21 ve 23) aksine, Levend’de Kanije müdafaası ile ilgili Ahmed Hasan Bey 
isimli bir müellifin/müstensihin ismi geçmemektedir. Levend’de geçen isim, “Ḥasan Beyzade 
Aḥmed”dir (1957: 101). Ünlü, muhtemelen bu ikinci ismi yazmayı murat etmiştir. Fakat daha 
sonra müellif  olarak tekrar bir Hasan Beyzade Ahmed’den ve onun ulaşılamamış eseri Kanije Fetihna-
mesi’nden bahisle çelişkili bir durum ortaya koymuştur (S. 31 ve 41).
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yürütülen sefer, savaş, muharebe, cenk ve/veya hücum tasvirlerini ihtiva eden 
yazılı eser’ karşılığını vermek yerinde olur.

Gazavâtnâme, bir edebî türdür. Burada incelenen eser, her ne kadar tārīḫ-i 
tīr ḥasan paşa başlığını taşıyor da olsa Gazavâtnâme türüne güzel bir örnektir. 
Gazavâtnâmelerde gazalar, muharebeler, hücumlar, çatışmalar, fetihler, kah-
ramanların başlarından geçen hadiseler, kahramanlık hikâyeleri -çoğu zaman 
destansı bir üslupla- etraflı bir şekilde anlatılır. Bazılarında bir sultan, vezir ya 
da bir kumandan ön planda bulunur; bazılarında ise anlatının odak noktasına 
belli bir kalenin, şehrin ya da bölgenin müdafaası, muhasarası, fethi; muhare-
beler, hücumlar gibi hadiseler konur; yani kısaca kimisi kişi, kimisi ise hâdise 
merkezlidir. İslami coğrafya içerisinde bu türden eserler ilkin Arap edebiya-
tında ortaya çıkmıştır. Bunlara Arapçada, yine yukarıda zikrettiğimiz kökten 
türetilmiş bir kelimeyle, el-maġāzī adı verilmiştir. Türün ilk numunesinin miladi 
9. yüzyılın ilk çeyreğinde vefat eden El-Wāḳidī tarafından telif  edildiği kabul 
edilir (bkz. mesela Hinds 1986: 1161). Hem nesir hem de nazım yoluyla kale-
me alınabilen bu edebî tür, Osmanlı Türkçesinde ‘gazavâtnâme’ adıyla ilkin 
15. yüzyılda görülmeye başlamıştır. Gazavâtnâme türü ve Osmanlı gazavât-
nâmeleri hakkında geniş bilgi için, etraflıca bir çalışma ortaya koyan Levent’e 
müracaat edilebilir (1956). 

Gazavâtnâmeler edebî eser olarak Osmanlı dönemlinde oldukça revaçta gö-
rünmektedirler. Topluluk karşısında okunan/anlatılan menâkıbnâmeler gibi 
gazavâtnâmelerin bir kısmı da orta ve alt katmandan oluşan -kısmen okuma 
yazma bilmeyen- halka hitap etmektedirler. Bu tür eserlerin, hitap ettiği toplu-
luğa coşku verici, cesaretlendirici, tesanüdü artırıcı bir yönü vardır. Bu sebeple 
birer propaganda metni olarak da değerlendirilebilirler (Şenlik 2013). 

Hikâyenin Kısa Özeti

Macaristan’ın batısında, Habsburg Hanedanı’nın kontrolü altındaki bir böl-
gede bulunan Kanije Kalesi, 1601 yılında Türkler tarafından henüz fethe-
dilmiştir. Kaleye kumandan olarak Tiryaki Hasan Paşa tayin olunur. Kalede 
asker, cephane ve erzak sınırlı miktardadır. Habsburg cephesinden Arşidük 
Ferdinand kaleyi tekrar almak üzere harekete geçer. Muazzam bir orduyla 
1601’in sonbaharında kaleyi kuşatır. Tiryaki Hasan Paşa ve askerleri imkân-
sızlıklarla pençeleşmektedirler. Muhtelif  taktiklerle kaleyi müdafaa ederler. 
Bir müddet sonra Ferdinand’ın muazzam ordusuna, başkumandan Matthi-
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as’ın idare ettiği üstün imkânlara sahip başka bir ordu daha katılır; iki ordu 
birleşir. Böylece Kanije müdafileri için iş daha da zor bir hale gelir. Düşman 
türlü manevralarla taarruz eder. Tiryaki Hasan Paşa, muhtelif  milletlerden 
müteşekkil bir Avrupa ordusu niteliğinde olan, asker miktarı, silah, teçhizat 
ve teknik imkânlar itibarıyla katbekat üstün bulunan düşmana karşı, kaleyi 
bir avuç asker ve teknik imkânsızlıklarla müdafaa etmek durumundadır. Bu 
sadece bilek gücüyle üstesinden gelinebilecek bir iş değildir. Hasan Paşa’nın 
stratejik dehası ve savaş taktikleri neticesinde yaklaşık üç ay süren kuşatma 
kırılır ve düşman hezimete uğratılır. Döneminde büyük yankı uyandıran bu 
harikulade netice üzerine, Sultan III. Mehmet tarafından Tiryaki Hasan 
Paşa’ya vezaret rütbesi verilir. “Sûret-i hatt-ı hümâyûn” Naîmâ Tarihi’nde 
mevcuttur (bkz. İpşirli 2014: 204).

Tiryaki Hasan Paşa

Sicill-i Osmânî’de “Tiryâkî” ve “Tirü” lakaplarıyla anılan Hasan Paşa hak-
kında, sadeleştirerek aktardığımız şu bilgilere yer veriliyor (Mehmed Süreyya 
1311: II/129-130):

“Enderûn-ı Hümâyûn’dan feyz almıştır. Sultan Üçüncü Murad Han’ın tahta 
çıkısında onun rikâbdarlığı (ata binerken yardımcı olma) görevini üstlenmişti. 
Enderun’dan gönderildikten sonra yirmi sene kadar Sigetvar Beyi ve sonra 
Beylerbeyi görevlerini ifa etti. Eflak muharebesinde yalnız başına kaldığında 
geri çekilmeyip savaşmaya devam etti. Bunun üzerine ağası kemerinden tutup 
onu zorla muharebe alanından çıkardı. 1003’te (1594-95) Bosna, daha sonra 
Kanije Beylerbeyi ve 1006’da (1597-98) ikinci defa olarak Bosna Beylerbeyi 
oldu. 1007’de (1598-99) Semendire Beyi Mehmet Bey’le beraber savaşta yara-
landılar ve Kanije’ye gönderildiler. Orada (muhasarada) mahsur kaldı. Harp 
hileleriyle düşmanı perişan etmesi üzerine dördüncü vezir rütbesi verildi [Ka-
nije kuşatmasını yarıp zafere ulaşması üzerine]. 1010’da (1601-02) ikinci defa 
olmak üzere Bosna, 1011’de (1602-03) Budin Valisi oldu. Sonra azledildi. 1014 
yılının Recep ayında (1605) Rumeli, 1016’da (1607) dördüncü defa Bosna ve 
aynı yılın Zilkadesi’nde (1608) ikinci defa Rumeli Valisi oldu. O sene Celalî 
Canpolat’a karşı yapılan muharebede kumandan oldu ve yararlıklar gösterdi. 
1017’de (1608-09) ikinci defa Budin Valisi oldu. 1019’da (1610-11) vezirlikle 
birlikte emekli olduysa da 1020’de (1611-12) ikinci defa Budin Valisi olarak ta-
yin edildi. O sene sonunda orada (Budin’de) ahirete göçtü (1612). Vatanperver, 
doğru, zeki, sadık, iyi bir stratejist ve köse bir kişi idi.”

24 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI VE BAZI FILOLOJIK NOTLAR

www.tuba.gov.tr



Hasan Paşa’nın doğum yeri, yılı ve hayatının ilk safhalarına dair bilgi yoktur. 
Sicill-i Osmanî’de zikredilenlerin dışında, Devlet-i Aliyye’nin hizmetinde ülke 
topraklarının daha birçok muhtelif  bölgesinde, çeşitli kademelerde vazife ifa 
etmiş ve muharebelere katılmıştır. Son görev yeri olan Budin’de bir hastalık 
sebebiyle vefat etmiştir. Sicill-i Osmani’de ölüm tarihi olarak “1020 ... ahiri” 
(1612) zikredilmiştir. Buna mukabil Ak, 1608 tarihini vermektedir (2012: 205)5. 

Namık Kemal’in Kanije adlı eserinin 1331 tarihli baskısında Tiryaki Hasan 
Paşa’ya ait olduğu iddia edilen bir resim vardır (bkz. sayfa13). Bu resim 1335 
tarihli baskıya da alınmıştır. Söz konusu resmin sadece temsilî mahiyette oldu-
ğunu kabul etmek gerekir. Zira Sicill-i Osmânî’de geçtiği üzere Hasan Paşa, 
resimde görülenin aksine, kösedir.

Medyada Kanije kahramanı Tiryaki Hasan Paşa’nın kabrinin Ünye’de bu-
lunduğuna dair spekülatif  haberler yer almıştır. Bu iddialar gerçeği yansıtma-
maktadır. Ünye’de kabri bulunan şahıs muhtemelen 19. yüzyılda yaşamış olan 
başka bir Tiryaki Hasan Paşa’dır6. 

Müellif ve Telif Tarihi

Müellifin kale ahalisinden silahlı, muvazzaf  birisi olduğunu, cereyan eden 
hâdiselere bizzat şahit olduğunu, hatta Tiryaki Hasan Paşa’nın maiyetinden 
olduğunu eserdeki bazı ifadelerden anlıyoruz:

— bu faḳīr ile me‘an ḥurrem kātib nāmında bir mü’minüŋ başında olan ṣarıġa urup (12b/5)

— bu faḳīri çaġırup eyitdi ... (28a/7)

— ol-gėçe bu faḳīr ġāzī ḥasan paşa ile me‘an ḳılıça yasdanup otururken... (35a/10)

— bu faḳīr daḥı gendüm gibi bir kimesne ile yedi bellü başlu kāfiri ikişer ṭufenk ile ve ... 
(45b/7)

— kāfirlerden birine su’āl eyledüm bozulmaŋuza sebeb ne oldı (46a/2)

Bununla birlikte müellifinin ismine, askerî rütbesine, memleketine vs. dair bir 
bilgiye eserde rastlanmamaktadır.

5 Kanije kumandanı Tiryaki Hasan Paşa hakkında geniş bilgi için bkz. Ak 2012: 205-207.
6 http://www.unyekent.com/konu/52/unye-8217de-kanije-kahramani-tiryaki-hasan-pasa-ile-ka-

ristirilan-navarin-gazisi-unyeli-bahriye-mir (Erişim 20.02.2014).
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Eserde telif  tarihiyle ilgili bir bilgi de yoktur. Mamafih, 1648’den evvel yazılmış 
olması gerekir. Zira metninde geçen aşağıdaki ifadeler, eserin 1618-1648 yılları 
arasında Katolikler ve Protestanlar arasında vuku bulan ve ‘30 Yıl Savaşları’ 
diye bilinen savaşların devam ettiği bir dönemde kaleme alınmış olduğuna 
işaret ediyor:

 ba‘dehū yine firengistān kāfirleri ve işbana kāfirleri ve nemçe kāfirleri luṭaran üzerine ‘aẓīm 
‘asker geçüp [çeküp] ilā yevminā hāẕā bir bir[i]-siyle çeng ü cidālden ḥālī degüldür (53a/7)

Yazma ve Müstensih

Yazma, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Comenius Üniversitesi Safvet Beg 
Bašagić (1870-1934) Koleksiyonu’nda, TF 46 signatürü altında 450 numara ile 
kayıtlıdır. Bratislava’da bulunduğumuz dönemde, Üniversite Kütüphanesinde 
nüshayı fiziki olarak bizzat inceleme fırsatı bulduk. TF 46 signatürlü cilt, top-
lama bir cilttir ve içerisinde Tiryaki Hasan Paşa Gazavâtnâmesi’nden başka 
“Kitāb-ı İnşā” (No: 441; Tarih: 1709/1121 H.) ve “Er-Risāle Nīl el-Mübārek” (No: 
432; Tarih: 1748/1161 H.) isimleriyle iki Türkçe eser daha barındırmaktadır. 
Bunun dışında cilde bazı duaların, notların, hesapların vs. yazılmış olduğu 
müstakil yapraklar da eklenmiştir. Ciltte yer alan Kitāb-ı İnşā adlı eserin hat-
tının da Gazavâtnâme müstensihinin kaleminden çıkmış olduğunu belirtelim.

Gazavâtnâme, yukarıda isimlerini zikrettiğimiz eserlerle birlikte koyu kırmızı 
renkte deri bir ciltle kaplı olup ebatları 21x16 cm’dir. Blaškovič’in tarif  ettiği 
orijinal deri ciltten artık bir eser yoktur (1961: 326). Koleksiyondaki eserlerin 
tamamı, yakın bir zamanda tektipleştirilmiş ve koyu kırmızı renkte deri ciltle 
kaplanmıştır. Eser 53 varaktan müteşekkildir ve her sayfa 13 satırdan oluşmak-
tadır. Başından ilk varak eksiktir. Bu eksikliği aşağıda hakkında bilgi verdiğimiz 
AETrh 187 nüshasından alınan bir sayfayla giderdik. 

Yazma, muhtemelen uzun bir müddet ciltsiz bir durumda kalmış olmalı ki 
ilk birkaç yaprağın rengi koyulaşmıştır. Malzeme olarak beyaz, kuvvetli bir 
kâğıt ve siyah mürekkep kullanılmıştır. Düzenli olmasa da kimi yerler (özellikle 
Tiryaki Hasan Paşa’nın isminin geçtiği yerler) vurgulama maksadıyla kırmızı 
mürekkeple yazılmıştır. Blaškovič yazıyı çirkin ve zor okunur bir Dîvânî olarak 
nitelendiriyor (1961: 326). Zor okunurluk okuyucunun performansına göre 
değişebilen bir husus olduğuna göre indî bir hükümdür. Çirkin bir Dîvânî 
iddiasına ise katılmıyoruz. Bilakis müstensihin yazma melekesi fevkalade 
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gelişkindir. Yazı, bu tarz bir eser için oldukça selis ve güzeldir; aslâ acemice 
değildir. Bir hat şaheseri beklemek anlamsızdır. Yazma işini işlek bir şekilde ve 
güzel bir formda icra ediyor olmakla birlikte, müstensihin imlaya çok da hâkim 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Blaškovič müellif  ve müstensih hakkında bir bilginin yazmada mevcut olma-
dığını ve eser isminin 53b’nin sonunda verildiğini ifade ettikten sonra 1101 
H./1689 tarihini veriyor (1961: 327). Bu tarih, telif  tarihi olamayacağına göre 
istinsah tarihi olarak düşünülmüş olmalıdır. Fakat biz yazmada istinsah tarihiy-
le ilgili bir bilgiye rastlayamadık. Blaškovič’in hangi sâikle böyle kesin bir tarih 
vermiş olduğu, bizce meçhul. Bizim bu konuda kesin olarak söyleyebileceğimiz 
bir şey varsa o da eserin 1710/1121 H. yılından evvel istinsah edilmiş oldu-
ğudur. Bunu aynı cilt içerisinde bulunan ve aynı kalemden çıktığı hususunda 
bir şüphemizin bulunmadığı Kitāb-ı İnşā adlı eserde geçen bazı verilerden yola 
çıkarak söyleyebiliriz. Eserin telif  tarihiyle kullandığımız nüshanın istinsah 
tarihi arasında tahminen 60 ilâ 90 yıl olmalıdır.

Edisyon için neden Bratislava nüshasının tercih edildiği hususuna dair birkaç 
sebep zikredilebilir: Bu nüsha, her şeyden önce görebildiğimiz eski nüshalar-
dan birisidir ve ilk sayfası hariç tamdır. Bunlardan daha önemlisi, yazmanın, 
yer adlarını doğru ifade edebilmek için Osmanlı harflerinin bütün imkânlarını 
seferber eden bir müstensihin kaleminden çıkmış olmasıdır. Bu yönüyle diğer 
nüshalardan daha mutenadır, daha tutarlıdır. Yer adlarının yazımında görülen 
bu itina, belki müstensihin Balkanlarda yaşamış olma ihtimaliyle açıklanabilir. 
Zira yazmanın Comenius Üniversitesi Kütüphanesi’ne devrinden önceki sahi-
bi Safvet Beg Bašagić, bir Boşnaktır ve koleksiyondaki eserlerin birçoğu -büyük 
ihtimalle eldeki bu yazma da- ona dedelerinden tevarüs etmiştir. Yazmanın 
yakın bir çevreden edinilmiş olma ihtimali, müstensihin de Balkan coğrafyasın-
dan olma ihtimalini akla getirmektedir. Hâdiselerin cereyan ettiği coğrafyada 
yaşayan birisinin civarda bulunan yer adlarına daha aşina olacağı tabiidir. 
Diğer nüshalardan ve konuyu ihtiva eden diğer eserlerden (17., 18., 19. yüzyıl 
tarihleri gibi) farklı olarak, yer adlarını doğru yazma hususunda bu nüshada 
gösterilen itina ve gayretin sebebi belki bu surette izah edilebilir. 

Bratislava nüshasının tercih edilmesinde tali sebeplerden olmak üzere, genç 
araştırmacıların, Türkoloji ve tarih talebelerinin Divanî hat ile yazılmış me-
tinlere aşinalık kazanmalarını sağlamak, bu surette paleografik melekelerinin 
gelişmesine yardımcı olmak; yurt dışında bulunan bir yazmayı Türkiye’deki 
araştırmacıların istimaline arz etmek de zikredilebilir.
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Diğer Nüshalar

Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelerde eserin birçok nüshası vardır. Bunlar-
dan bizim asıl nüshamız dışında inceleme fırsatı bulduğumuz dördü hakkında 
kısa bilgi verelim:

Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Kataloğu, AETrh 187: Bu nüsha, diğerleri içe-
risinde dil özellikleri bakımından bizim nüshamıza en yakın olanıdır; istinsah 
tarihi ve müstensihine dair bir bilgi yoktur.

Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Kataloğu, AETrh 188: Müstensihi ismini 
yazmada Feyzullah olarak belirtmiştir, istinsah tarihi olarak da 1225 (1810-11 
M.) tarihini vermiştir. Bu yazma çok geç bir döneme aittir; biraz daha farklı 
bir dille işlenmiştir. Metin, seçilen kelimeler ve cümle kuruluşları bakımından 
farklılıklar arz eder.

Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Kataloğu, AETrh 189: Başından üçte birlik bir 
kısmı eksiktir, istinsah tarihi ve müstensihine dair bir bilgi yoktur.

İstanbul Belediyesi, Atatürk Kitaplığı, K-306: Kitap kurtlarının tahribatına 
uğramıştır. İstinsah tarihi ve müstensihine dair bilgi bunda da yoktur.

Millet Kütüphanesi’ndeki nüshaların hepsinde ciltlerdeki varak sıralamaları 
(en azından kütüphaneden temin edilen CD’deki haliyle) yanlıştır.

Yukarıda zikredilenlerin dışındaki nüshalar hakkında Levend (1956: 100-103), 
Norton (2015: 106-107) ve Ünlü’de (2015: 23-26) bilgi mevcuttur. 

Çevriyazıda ve Metni Günümüz Türkçesine Aktarmada Yöntem7

Çevriyazı metnin oluşturulmasında ‘kısmî tenkitli’ bir yöntem uygulandı. İfade 
bozuklukları, harf, kelime veya pasaj noksanı gibi hususlarda asıl nüshayı tamir 
etmek maksadıyla en başta AETrh 187 olmak üzere yukarıda bahsi geçen dört 
nüshadan da istifade edildi. Maksat sadece metni tamir etmek olduğundan 
hangi nüshadan ne alındığına dair dipnot bilgilerine yer verilmedi.

Çevriyazıda Türkiye’de yaygın olan işaretlerin kullanılmasına gayret edildi. 
Yalnız, sağır kef diye bilinen harf <ڭ>   için <ñ> yerine, filoloji/dil bilimi ca-
miasında uluslararası kabul gören <ŋ> işareti kullanıldı. Nitekim ülkemizde 

7 Bkz. önsöz ve dipnot 1.
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kanıksanmış olan <ñ> işaretinin ses karşılığı aslında [ng] değil, bir [ny]’dir; bu 
hatalı kullanımın da artık terk edilmesi gerekir. Filolojik notlar bölümünde bazı 
Macarca kelimelerin telaffuzunu aksettirmek üzere kullandığımız [ɲ] işareti, 
imlada kelime sonuna gelen <ny> kombinasyonunun karşılığıdır. Bunun dışın-
da teknik bir imkânsızlık yüzünden de <ث> harfi için <ṡ> işaretine yer verildi. 

Transkripsiyonda normatif  bir yöntem uygulanmadı. Metinde ne varsa oldu-
ğu gibi gösterilmeye çalışıldı. Müstensihin ifade bozuklukları, yapmış olduğu 
kelime ve imla hataları, hatta metne sürç-i kalem neticesinde sehven fazladan 
girdiği ayan beyan belli olan harf  ve kelimeler dahi yok sayılmadı; bunlar çev-
riyazı metne aynen dahil edildi. Daha sonra bunlardan sehven yazılmışların 
üzerleri çizildi. Düzgün bir ifadeye ulaşmak maksadıyla yazma dışından, diğer 
nüshalardan eklenenlerle imlası yanlış olan bazı kelime ve cümlelerin doğru 
şekilleri birer köşeli ayraç [ ] içine alındı. Yalnız, sadece imlayı ilgilendiren (ḫ > 
ḥ gibi) minimal yanlışların doğru şekillerini vermeye gerek duymadık.

Çevriyazıda imkânlar el verdiğince hem imlayı hem telaffuzu aksettirmeyi 
amaçlayan, ikisi arasında ortalama bir yol takip eden bir yöntem uygulamaya 
gayret ettik. Telaffuz bakımından Türkçe için bir önem taşımasa da bütün 
grafemleri birbirlerinden ayrı işaretlerle gösterdik, mesela hepsi aynı [z] sesini 
ifade eden <ẓ>, <ż>, <ẕ> işaretleri ya da kelime başında Türkçe telaffuz ba-
kımından hiç bir anlam ifade etmeyecek olan <‘> gibi. Metinde ünlü ile biten 
kelimelere eklenen akuzatif  eki bazen <ی> harfi yerine bir hemze işareti <ء> 
ile bağlanmıştır. Bunları da imlaya sadık kalma gayesiyle sola açık bir kesme 
işareti <’> ile gösterdik.

Çevriyazı metnin oluşturulmasında ilk defa bu çalışmada görülebilecek farklı 
bir uygulamaya gidildi. Eski Anadolu Türkçesinden veya Osmanlı Türkçe-
sinden aktarılan metinlerinde, Arapça ve Farsça menşeli kelimelerdeki uzun 
ünlüler -gerçekte uzun telaffuz edilip edilmedikleri sorgulanmaksızın- gele-
neksel olarak transkripsiyonda gösterilir (mesela kitāb, kitābda). Fakat bu hususa 
Batı dillerinden alınan kelimelerdeki uzun ünlülerde hiç riayet edilmez. Batılı 
kelimelerdeki uzun ünlülerin mevcut imlaya göre uzun telaffuz edilme ihtimali 
bulunanları da ilk defa olarak bu çalışmada sistematik bir biçimde gösterildi 
(mesela ḳırāl, ḳırālı). Bunların bir kısmı, kimi Arapça-Farsça kökenli kelimelerde 
de olduğu gibi, muhtemelen uzun telaffuz edilmiyordu. Ama bazılarının da 
uzun telaffuz edilmiş olma ihtimalleri mevcuttur; hatta bu ihtimal bazı kelime-
lerde oldukça yüksektir. 
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Eseri günümüz Türkçesine aktarırken aslının sahip olduğu ifade tarzını örnek 
alarak olabildiğince sade bir dil kullanmaya dikkat ettik. Mümkün mertebe az 
ekleme-çıkarma ile anlaşılırlığı azami noktaya çekmeye gayret gösterdik. Bunu 
hem kelime seçimi hem de sentaks hususunda uygulamaya çalıştık. 

Metni günümüz Türkçesi ile ifade ederken Şikloş, Osyek, Megümurye gibi az bi-
linen yer/bölge adlarında orijinal metindeki şekillere/telaffuza sadık kaldık. 
Estergon, Budin, Kanije gibi meşhur yer adlarını ise yaygın bilindikleri şekilleriyle 
aktardık.

Dil, imla ve Üslup

Eserin vücuda getirildiği 17. yüzyıl, Türkiye Türkçesinin fonolojik macerasını 
takip ve tesbit etme noktasında önemli bir yüzyıldır. Bu dönemin ses hususiyet-
lerini ve sistemini izah etmek üzere bazı çalışmalar mevcuttur. Bunlardan Ha-
zai (1973), Johanson (1979, 1986) ve nihayet Tulum (2002: 489-508 ve 2011: 
63-238) önemli bir yere sahiptir. En azından fonolojik tahliller için veri tabanı 
oluşturmak bağlamında bizim çalışmamızın da bazı katkılarının olabileceğini 
umuyoruz. Döneminin ses sistemini aksettirebilmek için geleneksel kabullere 
dayalı basmakalıp yorumları tekrar etmek yerine, çevriyazıyı büyük ölçüde 
Meninski’den istifade etmek suretiyle uygulamaya çalıştık (1680, 1680b).

Eserin, devrinin konuşma dilini aksettiren bir yapısı var. Kesinlikle sanat gayesi 
güdülmemiş, dil bu maksatla sun’î bir filtreden geçirilmemiş. Eserin dili, olan bi-
tenin sıradan bir mecliste sıradan bir şahıs tarafından dinleyenlere şifahi olarak 
aktarılıyor olduğu intibaını veriyor. Öyle ki kimi zaman ancak konuşma dilinde 
görülebilecek ifade bozuklukları da göze çarpıyor; bunları, o dönemin günü-
müz Türkçesinden farklılaşan sentaks hususiyetlerinden olarak değerlendirmek 
mümkün değil, daha ziyade müstensihin ifade hatası olarak görmek gerek.

Oldukça canlı, dinamik, doğaçlama ve içten bir üslup söz konusu. Metinde 
geçen “evvel aruyı sevindür[üp] andan ṣoŋra bala ṣun[maḳ]; ḳusḳuna ḳuvvet ḳamçıya 
bereket!; iş işden aş[up] ṣu başdan geç[mek]; raḥt-ü baḥtı [raḥt-ü taḥtı] ḳoyup ḳaç[maḳ]; 
sīmurġı sinek yerine ‘addetme[mek]” gibi deyimler de bu üsluba bir zenginlik katıyor.

Farsça tesiri, Türkiye Türkçesinde ve onun 13. yüzyıldan günümüze kadarki 
bütün tarihî dönemlerinde az veya çok kendisini göstermektedir. Bu tesir, ken-
disini daha ziyade leksikal ve sentaktik sahalarda gösterir. İncelenen eseri her 
ne kadar Osmanlı Türkçesinin sade nesri sınıfına dahil etsek de, Farsça tesiri 
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bariz bir şekilde bu metinde de görülüyor. Osmanlı Türkçesi için yabancı dil 
tesiri söz konusu olduğunda genellikle bir Arapça-Farsça tesirinden bahsedilir. 
Haddizatında Arapçanın Türkçe üzerine doğrudan tesiri çok fazla değildir. 
Arapça tesirle kastedilen eğer Arapça kökenli kelimelerin var olması ise, bu ke-
limelerin birçoğunun Türkçeye Farsça üzerinden, Farsça filtresinden geçtikten 
sonra girmiş olduğunu dikkate almak gerekir. Arapçanın Türkçe üzerindeki 
sentaktik etkisi ise Farsçanınkiyle mukayese edildiğinde neredeyse yok gibidir. 
Genellikle yanlış bilinen ve sık sık tekrarlanan başka bir husus da Türkçenin 
yabancı dillerden etkilenmesinin sadece alıntı kelimelerle sınırlı bulunduğu, 
sentaks manasında herhangi bir tesire maruz kalmadığı ya da bu tesirin son 
derece dar kapsamlı olduğudur. Bu, doğru bir görüş değildir; böyle bir iddiada 
bulunabilmek için sentaksın neyle uğraştığından bîhaber olmak gerekir. Bir 
metinde sadece ‘ve, ama (ammā), kim’ gibi sentaktik işlevi olan bağlayıcıların 
varlığı bile bu etkinin ne boyutta olduğunu göstermeye yeter. Fakat bu husus 
başlı başına bir inceleme konusu olduğundan burada tafsilata girmeyeceğiz8. 

Daha önce de temas ettiğimiz gibi, yazmada Batılı yer adlarının kaydedilmesin-
de birkaç küçük istisna hariç fevkalade bir itina göze çarpıyor. Bununla birlikte 
Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri yazarken müstensihin daha rahat 
davrandığını, kaleminden sık sık imla hatalarının sâdır olduğunu görüyoruz. 
İmla yanlışlarına örnek teşkil etmesi için sıkça birbirlerinin yerine yazılan ز < ذ 
gibi harf , ذ < ز , ض < ظ , ظ < ض , خ < ح , ح < خ , ج < چ , چ < ج , ن < ڭ , ڭ < ن  ha-
taları gösterilebilir. Yine bazen harf  hatalarının ötesinde kelimelerin de hatalı 
yazıldıkları görülüyor, mürted/mürtad için mürdāt, tedārük için tedārǖk, mürtefi‘ için 
mürtefī, gibi. Hataların bazıları, müstensihin kimi zaman imla yerine telaffuz 
odaklı hareket ettiği intibaını veriyor. 

Genel manada eserin dilinden ziyade, incelediğimiz nüshanın dil ve imla özel-
liklerini ilgilendiren birkaç noktaya temas etmek gerekiyor: 

1) Müstensihin hem köklerde hem de eklerde <ج> olması gereken yerlerde 
sürekli bir <چ> yazmasını artık bir sürç-i kalem olarak nitelemek mümkün 
değil (mesela çāsūs, çüzvī, ardımızça, göriçek). Bunun tersi olsaydı müstensihin 
noktalardan tasarruf  etmek gibi bir niyeti olduğu düşünülebilirdi. Nitekim bu 
sebeple başka bazı eski yazmalarda da <چ>’lerin <پ>, <ج>’lerin <ب> olarak 
yazıldığı görülür. 

8 Daha evvelki bazı çalışmalarımızda bu hususları etraflıca ele almıştık (Şenlik 2006, 2012, 2014).
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2) Yine <ن> ve <ڭ> sıkça karıştırılan harflerden. Bunların da birbirlerinin 
yerine yazıldığı görülüyor. Ama bu, genelde <ن> yerine bir <ڭ> yazmak şek-
linde tezahür ediyor: uzun için uzuŋ, odun için oduŋ, anı için aŋı hatta bir yabancı 
kelime olan ostroġon için ostroġoŋ vs. Genel kanaate göre İstanbul Türkçesinde 
daha evvel art damak mahreçli bulunan [ŋ] sesi, bu yüzyılda yerini artık büyük 
ölçüde ön damak(-diş) mahreçli [n] sesine bırakmaktadır (bkz. mesela Tulum 
2002). Bu metindeki durum nasıl yorumlanabilir? 

3) Müstensihin [k/g] ve [ç] sesleri ile bir problemi olmalı. Zira üç defa küçük 
yerine çüçük ve yaklaşık on defa çek- yerine geç- yazmış. 

4) Müstensih götür- fiilini kullanmıyor. Bunun gerektiği yerlerde karşımıza getür- 
fiili çıkıyor.

Sistematik bir şekilde tezahür eden bütün bu özellikler ne ifade etmeli? Ka-
naatimizce bu bahsettiklerimiz, müstensihin ağız özelliklerinin yazdığı metnin 
imlasına karışmasından kaynaklanan hususlardır. Günümüz ağızları söz konusu 
olsaydı, bu hususiyetlerin Erzurum-Rize havalisinde görülebilecek bazı ağız 
özelliklerini andırdığı söylenebilirdi. Nitekim standart Türkçede götür- bugün 
Rize ağızlarında getur- olarak telaffuz edilir. Yine bu yörede bazı ağızlarda stan-
dart dildeki [c] sesinde bir sadasızlaşma görülmesi mümkündür; bu ünsüz kimi 
zaman [ç] (“ ç´ ”) olarak telaffuz edilir (bkz. Günay 1978: 86). Bugün Erzurum 
ilinin kuzeyinde kalan bölgelerde ön damak mahreçli [k]’den [ç]’ye doğru bir 
temayül görülür (bkz. Gemalmaz 1978: 191). Ayrıca ön damak mahreçli [k] ve/
veya [g] sesleri hem kendileriyle/birbirleriyle hem de [c] ve [ç] sesleriyle yakın 
çevrede bulunduklarında bazen bir karışıma sebep olabilmektedirler. Burada 
zikredilecek son husus Rize-Erzurum arasındaki bölgede art damak mahreçli 
[ŋ] bulunmamasıdır ki farzımuhal günümüzde hâlâ Osmanlı yazı sistemi kul-
lanılıyor olsaydı ve imlaya pek hakim olmayan birisi bu sistemle bir metin oluş-
turmaya kalksaydı standart Türkçede [ŋ] olan yerlerde Rize ağzında bir [n] sesi 
olması hasebiyle zorluklarla karşılaşacaktı. Zira telaffuz etmediği/edemediği bir 
sesi yazmak zorunda idi. Aynı durumdaki bir Kayserilinin, Adanalının ya da 
Manisalının ise ağzında [ŋ] sesi bulunması hasebiyle bu tür bir zorluğu bulun-
mayacaktı. Bu ifade ettiklerimiz gayet tabii sadece farazi mahiyettedir; yazmada 
görülen bazı norm dışı imla hususiyetlerinin müstensihin ağız özelliklerinden 
kaynaklanıyor olabileceğine işaret etmek içindir. Nüshanın yazıldığı dönem söz 
konusu olduğunda müstensihin konuştuğu ağzın hangi yöreye ait bulunduğunu 
kesin olarak tesbit etmek, eldeki veriler yardımıyla mümkün değildir. Belki o 
zamanlar Balkanlarda da yukarıda zikredilen hususiyetlere sahip ağızlar vardı. 
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Bu yazmada görülen <ڭ> - <ن> karışıklığından yola çıkarak Osmanlı imlasın-
da karşımıza çıkabilecek genel bir duruma da temas etmek isteriz. Söz konusu 
karışıklık, genellikle sanıldığı gibi ilkin 17. yüzyılda ortaya çıkmış değildir, Os-
manlı metinlerinde daha önceki yüzyıldan, hatta muhtemelen 15. yüzyıldan 
itibaren görülmektedir9. Bu münasebetle bu durumun her zaman ve sadece 
Osmanlı dilindeki umumi bir fonolojik değişimin göstergesi olduğu görüşünü 
temkinle dile getirmek, bunun müelliflerin/müstensihlerin sahip oldukları 
ağız özellikleri ile alakalı bulunabileceği ihtimalinden de sarfınazar etmemek 
gerekir.

Metni günümüz Türkçesine aktardığımız için tekrar bir lügatçe hazırlamayı 
gerekli görmedik. Filolojik incelemeler bölümünde zaten Batılı kelimelerin tah-
lili yapılmaktadır. Ama bunların dışında eserde birtakım ilgi çekici kelimelerin, 
kullanımların olduğunu da belirtelim. Bazı kelimeler bugün artık bilinmeyen 
ya da az bilinen anlamlarıyla da kullanılmışlardır. Mesela aynı imla ile yazılmış 
ṣoḳaḳ kelimesi metinde iki farklı anlamda karşımıza çıkmaktadır. Birisi herkes 
tarafından bilinen, yürümek için meskenler ve çarşılar (burada çadırlar) ara-
sındaki yollar anlamında, diğeri ise sözlüklerde pek rastlanılmayan ‘çadır per-
desi’ anlamında. Yine buraya ekleyebileceğimiz başka bir kelime bayraḳ’tır. Bu 
kelime de metinde iki farklı anlamda kullanılıyor. Birincisi yine bugün bilinen 
anlamıyla ‘bayrak’; diğeri ise, bir askerî birlik anlamında ki biz bunu ‘bölük’ 
olarak aktardık. Yine günümüzde ‘önlem’ anlamı öne çıkan Arapça kökenli 
tedbīr kelimesi, o dönemde ve metinde ‘plan’ anlamında kullanılmaktaydı. 

Başka bir hususu metinde <مكدر> imlası ile geçen kelime oluşturuyor. Arapça 
kökenli bu kelime aslında hem ism-i fâ‘il [mükeddir] ‘keder verici’ hem de ism-i 
mef‘ûl [mükedder] ‘kederli’ olarak okunabilir. Her ikisinin de imlası aynıdır. 
Mükedder sıkça rastlanan bir kelime iken mükeddir’in kullanımı Türkçede pek 
yaygın değildir. Hatta Meninski, lügatine bunlardan sadece mükedder’i almıştır 
(1680: III/4863). Kelime bu imla ile metinde birkaç yerde geçiyor. Bir yer ha-
riç, hepsinde ‘mükedder’ olarak yorumlanabilir. Hariç bıraktığımız yer ḳal‘anuŋ 
[fizikî] ḥāli ġāyet mükeddirdür (28b/5) bağlamında olanıdır. Burada belki biraz 
fazla doğrucu bir uygulamayla, fizikî manada bir kalenin, cansız bir nesne-
nin durumunun ‘kederli/kederlenmiş’ olamayacağı düşüncesinden hareketle 
kelimeyi mükeddir ‘keder verici’ olarak okumayı tercih ettik. Bununla birlikte 

9 Mesela “Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân”. İnalcık & Oğuz bu metnin 15. yüzyıla ait olduğu 
ifade etmekle birlikte bir sonraki yüzyıla ait olma ihtimali de vardır (İnalcık & Oğuz 1989).
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kelimenin anlam değişmesi ile, daha kapsayıcı bir anlam taşır hale gelmesi 
ile burada da mükedder olarak kullanılmış olması ihtimali vardır. Gündelik ko-
nuşma dilini yansıtan bu metin, mükeddir-mükedder ayrıştırmasında çok da titiz 
davranmış olmayabilir.

Bir diğer kelime ise cerāḫor. Önceki çalışmalarda karşımıza bu da bazen anla-
şılamamış, yanlış anlaşılmış bir kelime olarak çıkıyor. Metinde macar çerāḥorı 
(aslında: cerāḫorı < cerā-ḫor) ‘maaşlı Macar askeri’ bağlamında geçiyor. Bu ibare-
ye “macar ahırı” gibi yanlış ve gülünç yorumlar da yapılmış (Erkan 2010: 45). 
Steingass “jarā” [cerā] için “stipend” ‘maaş’ karşılığını veriyor (1892: 359); 
Farsça ḫor (<ḫorden/ḫurden) ise bilindiği gibi ‘yiyen, yiyici’ anlamına geliyor, yani 
ibarenin bütünü ‘maaş yiyen, maaşlı’ anlamını taşıyor. Cerāḫor hakkında detaylı 
bilgi için bkz. Pakalın 1993: I/280 ve Fodor 1984: 367.

Hakkında izahat verilebilecek Türkçe ve Arapça-Farsça kökenli kelimeler listesi 
pekâla uzatılabilir. Aslî maksadımız bu olmadığından burada değindiklerimiz 
sadece örnek kabîlinden görülmelidir. Bunlar ve benzeri kelimeler, çalışmamı-
zın eserin günümüz Türkçesi ile ifade edildiği kısmında uygun karşılıkları ile 
verilmişlerdir.
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‘Batılı’ Kelimeler Üzerine Filolojik Notlar

Çalışmamız, tarihî ve tarihle ilgili bir metni malzeme olarak kullanmakla bir-
likte bir tarih incelemesi değildir; filolojik bir incelemedir. Eser edisyonlarına 
refakat eden filolojik incelemeler, öngörülen maksada binaen fonolojik, mor-
folojik, sentaktik, semantik vs. bakımlardan yapılabilir; bunlardan birisi veya 
birden fazlası inceleme için vasıta oluşturabilir. Biz de burada edisyonu yapılan 
metnin bünyesine ve ihtiyaçlara uygun bir inceleme ortaya koymaya gayret 
ettik. 

Başlıkta da ifade edildiği gibi, bu kısımda metinde geçen ‘Batılı’ kelimeler için 
bazı filolojik izahlar söz konusu olacaktır. Fakat evvela burada ‘Batılı diller’ ve 
‘Batılı kelimeler’den ne anlaşılması gerektiğini kısaca izah etmek gerek. ‘Batılı 
diller’ ile günümüz Türkiyesi’nin batısında kalan diller kastedilmektedir. Bu 
dillerin birçoğunun bir zamanlar Osmanlı toprakları içerisinde bulundukla-
rı aşikârdır. Hatta bunlardan Yunancanın (Rumca) 20. yüzyıl Türkiyesi’nde 
bile ülke sınırlarının iç kesimlerinde konuşulduğu herkesin malumudur. Buna 
rağmen bu dil de burada Batılı diller grubuna dâhil edildi. Türkçenin kelime 
alıntıladığı bu dillerin bir kısmı menşe, bir kısmı aracı dil mahiyetindedir.

Bu kısma aldığımız kelimelerle ilişkilendirilebilecek dilleri teker teker saymak 
gerekirse burada en doğuda Yunanca olmak üzere Arnavutça, Macarca, İtal-
yanca, Fransızca, Almanca ve Slav Dilleri söz konusu olacaktır. Slav Dilleri 
denince akla çok geniş bir dil ailesi gelmekle birlikte burada yalnızca Güney 
Slav Dilleri, yani öncelikle Hırvatça-Sırpça-Boşnakça grubu (Serbokroatik 
grup), Bulgarca-Makedonca grubu ve Slovence ile Batı Slav dilleri grubunda 
bulunan Slovakça, Çekçe ve Lehçe anlaşılmalıdır.
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Kelimelerde Batılı oluş hususunu çok geniş bir yelpazede değerlendirdik: 

• Gerçekten Batılı olup Batıdan alınan kelimeler, 

• Aslında Batılı olup Doğudan giren kelimeler, 

• Aslında Doğulu olup Batıdan giren kelimeler, 

• Şüpheli kelimeler, 

• Kökeni Türkçe ya da Doğulu olup Batılı olduğu iddia edilen kelimeler, 

• Türkçe kökenli olup Türkçeye tekrar Batıdan giren kelimeler, 

• Morfolojik malzemesinin bir kısmı Batıdan, bir kısmı Türkçeden/Doğudan 
olan kelimeler, 

• Morfolojik malzemesi Türkçeden ya da Doğudan olup semantiği Batılı olan 
kelimeler vs.

Bu şekilde oluşturulan listeye 90 kelime alınmış ve bunlar hakkında çeşitli 
cephelerden filolojik değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu kelimeler için 
verilen izahat, imkânlar elverdiği nisbette ilgili resimler ve 16.-18. yüzyıllar 
arasında terennüm edilmiş Türk şiiri numuneleriyle desteklenmiştir. Alın-
tılanan numunelere büyük bir zaruret hasıl olmadıkça müdahale etmemeye 
gayret gösterilmiştir. 

Listedeki kelimelerin morfolojik sınıf  olarak nereye dâhil edilebilecekleri hu-
susuna gelince, öncelikle bunların üst başlık olarak isim cinsinden kelimeler 
olduklarını ifade edelim; burada fiil ve edat cinsi bulunmamaktadır. İsim üst 
başlığı altında ise öncelikle özel isimler ve cins isimleri olarak iki kısımda tasnif 
edebileceğimiz kelimeler var. Bunların dışında ikileme suretiyle cümlede zarf 
olarak kullanılan bir isim ve birtakım Türkçe eklerle oluşturulmuş sıfatlar da 
mevcut. 

Filolojik değerlendirmeler, yukarıda da belirttiğimiz gibi, öngörülen maksat 
doğrultusunda birçok farklı kategoride yapılabilir. Bu çalışmada öncelikli he-
def, Batılı kelimelerin o dönemdeki doğru okunuşlarını -en azından en yakın 
telaffuzlarını- tesbit etmek oldu. Bunun için ilkin kelimelerin metindeki imla 
hususiyetleri belirlendi. Tabii Arap harfli yazı sistemi Türkçede bulunan sesleri 
ifade etmede yeterli olmadığı için başka verilerin de değerlendirilmesi zarureti 
hâsıl oldu. Bu noktada, 17. yüzyılda yazılmış olan bu eserde geçen kelimelerin 
ses özelliklerini tesbit için yine aynı yüzyılda, yakın bir zamanda Meninski’nin 
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vücuda getirmiş olduğu Thesaurus’u ve Onomasticum’u başucu kaynağımız oldu 
(1680 ve 1680b). Bu arada bu eser, sadece Batılı kelimelerin doğru telaffuzla-
rını tesbit için değil, Türkçe (Doğulu) kelimelerin de mezkûr yüzyıldaki cari 
telaffuzlarını ortaya koymak için en önemli kaynağı oluşturdu. Bunun dışında, 
kelimelerin alıntılandıkları dillerdeki durumları, ses özellikleri, Türkçeye ge-
çerken uğrayabilecekleri değişiklikler, Türkçe içerisinde vuku bulabilecek ses 
değişiklikleri de dikkate alındı. Türkçede bulunmayan seslerin Türk kulağı 
tarafından nasıl algılanabileceği ve bunların Türklerce nasıl ifade edilebileceği 
üzerinde duruldu. Tarihî ve güncel haritalar, onomastik ve toponimiye dair 
kaynaklar yerel dillerde yazılmış olanları da dâhil edilmek suretiyle dikkate 
alındı, kullanıldı. Şimdiye kadar yapılmış olan yanlışlar gösterildi. Bunların dı-
şında kelimenin hangi dilden Türkçeye geçmiş olabileceği ve köken dili husus-
ları sorgulandı. Bazı kelimeler onomasiyolojik bir yaklaşımla değerlendirildi; 
anlam değişmeleri üzerinde duruldu.

17. yüzyılda Balkanlar’ın kuzeyinde geçen hâdiseleri konu edinen bir eserde 
bulunan Batılı kelimeler söz konusu olunca ilk etapta akla yer adları geliyor. 
Bunlar bugün birer şehir, kasaba, köy olan eski kale ve palanka adlarıdır. 
Eserde adı geçen bazı yerlerin bugün artık var olmadığını ya da isimlerinin 
değişmiş olduğunu belirtmekte fayda var. Yer adlarının dışında yine özel isim 
türünden şahıs adları, millet adları ve başka coğrafi isimlendirmelerin de lis-
teye dâhil edilmiş olduğunu ifade edelim. Yer adlarının ve diğer özel isimlerin 
doğru bir şekilde yorumlanması oldukça müşkül bir husus. Nitekim şimdiye 
kadarki çalışmalarda başarılı denebilecek bir sonuç ortaya konmamış. Yanlış 
okumalar/yorumlamalar bizzat 17. yüzyıl tarihçilerinde göze çarpıyor. Aynı 
tarz yanlışlıklar Namık Kemal’de de devam ediyor; Harf  Devrimi’nden sonra 
neşredilen çalışmalarda ise daha da artıyor. Tabii bunlar devrinin imkânsızlık-
ları göz önünde bulundurulunca belli nisbette mazur görülebilir. 

Fakat aynı hatalar 2000’li yıllarda da tekrarlanıyorsa bu ancak ciddiyetsizlik 
ve kolaycılıkla izah edilebilir. Zira artık her türlü kaynağa ve bilgiye rahatlıkla 
ulaşmak mümkündür. Sezen’in yer adlarını tesbit maksadıyla yapmış olduğu 
çalışma, arzu edilen seviyeden çok uzakta (2006). Burada, Batılı kelimeler 
bölümünde incelenen bazı kelimelerden yola çıkacak olursak Sezen’in çalış-
masına aldığı yer adlarının, orijinal Osmanlı metinlerinin değil de, birtakım 
Latin harfli metinlerin taranması suretiyle oluşturulmuş olduğu intibaını ver-
diğini söylemek gerekir. Osmanlı harfleri ile verilen karşılıklar da zaten yanlış 
okunmuş bu kelimeler için sonradan türetilmiş, yakıştırılmış gibi görünüyorlar.
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İpşirli, “Târih-i Na‘îmâ”nın önsözünde tarihçiliği/bilim adamlığı bizce meç-
hul olan Cem Boyner isimli bir şahsın isteğine hitaben verdiği cevapta çok 
önemli bulduğumuz “şahıs ve yer adları doğru okunmuş /.../ sağlam bir metin 
olmadan sadeleştirmenin sıhhatli olmayacağı” hususunu dile getiriyor (2014: 
I/X). Fakat çalışmasında maalesef  bu ifadelerinin karşılık bulmadığını görüyo-
ruz; en azından bizim metnimizle ilgili olarak gözden geçirdiğimiz 40 sayfalık 
bölümde (2014: I/166-206) bazı yer adlarının ve birtakım kelimelerin bariz bir 
şekilde yanlış okundukları/yorumlandıkları göze çarpıyor. 

Yazmada Batılı yer isimlerini doğru ifade etmeye yönelik dikkate şayan bir 
itinanın mevcut olduğunun tekrar altını çizmek lazım. Ne de olsa müellif 
(muhtemelen müstensih de) hâdiselerin cereyan ettiği bölgede yaşamış bir 
şahsiyettir. Bu sayede biz de sağlam bir kaynaktan söz konusu özel isimlerin/
yer adlarının, dönemin ve yörenin Türkleri tarafından en yaklaşık şekliyle nasıl 
telaffuz edildiğini öğrenme fırsatı bulmuş oluyoruz.

Filolojik notlar kısmında kelimelerin Osmanlı harfleriyle yazılışı, imla hususi-
yetleri < > ayraçları içerisinde gösterildi. Kelimenin ses karşılığı ise [ ] ayraç-
ları içerisinde verildi. Burada daha çok kişiye hitap edebilmesi için imkânlar 
elverdiği nisbette Türk Latin harfleri/çevriyazı işaretleri ile iktifa edildi. Ancak 
birkaç istisnai durumda, çalışmada IPA kısaltmasıyla verilecek olan Handbook of 
the International Phonetic Association’a müracaat edilmek zorunda kalındı10.

Filolojik notlar kısmında, kelimelerin tasnifinde Latin harfli alfabe sıralaması 
takip edilmiştir. 

10 Handbook of  the International Phonetic Association, A guide to the use of  the International 
Phonetic Alphabet, 2007.
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- b -

balyemez/bal yemez (ṭopı): Eldeki metinde de başka Osmanlı metinlerin-
de de adı diğer top isimlerine nisbetle daha sık geçen, devrinde meşhur, bir 
ağır top cinsi. Metinde kimi zaman birleşik kimi zaman iki ayrı kelime halinde 
bulunuyor: <بالیمز> ve <بال یمز>. Eldeki metin 17. yüzyıl başında telif  edilmiş 
olması hasebiyle, kelimenin Kahane & Tietze tarafından kaydedilen ortaya 
çıkış tarihini de geriye çekmiş oluyor (kayıtlar için bkz. 1958: 84).

İbare her ne kadar Türkçe menşeli gibi görünse de aslında öyle değil. 16. 
yüzyıl Osmanlı dilinde aslî telaffuzunun bozulması suretiyle Türkçeleştirilmiş 
ve daha sonraki dönemlerde de Türkçe olarak algılanmış. Hatta artık Türkçe 
addedilen bu top adına bazı sözlüklerde uygun bir Farsça karşılık bile uydurul-
muş. Bu durumu Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî’sinde balyemezi maddesi altın-
da şöyle ifade ediyor: “Mûcidi olan bir İtalyan’ın ismiyle müsemmâdır. Galat-ı 
fâhiş olarak “bal yemez” yazılıp her şeyi Farsî ve Arabî bir isimle tesmiyeyi 
medâr-ı zarâfet addeden köhne küttâbın biri tarafından “‘asel ne-mī-ḫored” 
diye tercüme olunduğu meşhûrdur. Eski bir cins top” (1317: 276). Fakat keli-
menin halk etimolojisiyle ‘bal yemeyen’ olarak daha evvel Leunclavius (“Melle 
no vescit” 1591: 874), Pouqueville (“le canon qui ne mange pas de miel” 1825: 
185) ve Bianchi & Kieffer (“qui ne mange pas du miel” 1835: 181, 1850: 316) 
vs. tarafından kaydedilmiş olduğunu ifade etmek gerekir.
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Kelimenin sözlük kaydı Meninski’de de bulunuyor (1680: I/679). Burada bal 
iemez top karşılığında sadece “Tormentum aenum maius” ‘büyük bronz top’, 
“Kartaun[e]” ‘1/4 boyutta gülle atan top’, “Cannone Grosso” ‘büyük top’, “Can-
non de batterie” ‘batarya topu’ karşılıkları mevcut; kökenle ilgili bir açıklama 
yok. Türk lügatçiliğinde ise ibare, Şemseddin Sami’den evvel Ahmet Vefik Paşa 
tarafından Lehce-i Osmani’de izah edilmiştir: “balyemezi: İtalyancadan yarım gür-
le manasına bir uzun kolomber ve menzil topu. Galatı balyemez.” (1306: 193; 
ayrıca krş. Ali Seydî 1330: 170).

İbarenin ‘bal yemek’le bir alakasının bulunmadığı aşikâr olmakla birlikte köke-
ninin ne olabileceği hususunda fikir birliği yok; muhtelif  görüşler var. Bunlardan 
yukarıda Şemseddin Sami’den alıntılayarak zikrettiğimiz, kelimenin topun muci-
di olarak farzedilen Balyemezi adlı bir İtalyalıya istinaden ortaya çıktığı iddiasının 
mesnedi yok. Barbier de Meynard (1881: 281) ve Meyer (1893: 70) “baliemez”in 
İtalyanca “palla e mezza/mezzo” ‘bir buçuk gülle’ ibaresinden geliyor olabileceği 
görüşündeler. Kissling bu izaha, ifade tarzının bir top cinsini adlandırmak için 
fazlaca karmaşık ve tekellüflü olduğunu belirterek karşı çıkıyor ve “Baljemez” 
hakkında yazdığı tafsilatlı makalede kelimenin “faule Metze” ya da “faule 
Mette” olarak bilinen top isimlerinden bozulma olduğunu ifade ediyor (1951). 
Kissling’in bahsettiği bu top, Almanya’nın Braunschweig şehrinde 1411’de 
bronz olarak dökülmüş, aynı şehirde konuşlanmış. Dokuz tona yaklaşan ağır-
lığıyla yerinden kalkmadığı ve hiçbir sefere götürülemediği için ‘tembel Metze’ 
“faule Metze” diye adlandırılmış ve nihayet 1787’de eritilmiştir (bkz. Jahn 1998). 
Dolayısıyla Türklerin bu topla karşılaşmış olma ihtimali pek yoktur. 

Kökeninin Avrupalı olduğunda şüphe bulunmayan bu ibarenin mevcutlar 
içerisinde en makul izahını Kahane & Tietze yapmıştır (1958: 83; krş. Tietze 
2002: I/274)). Yazarlara göre kelimenin kökeninde Venedik İtalyancasından 
“bala ramada” ibaresi var (standart İtalyancada “palla ramata”). Bu kelime daha 
sonra Yunancaya balarmas < balarmades (çokluk şeklinden) (“μπαλαρμᾶς < 
μπαλαρμάδες”), oradan da Türkçeye geçmiş. Yazarlar palla ramata için ‘bar 
shot’ karşılığını vermişler; fakat bunun İtalyancada aslında ‘bakırlanmış/
bakırlı gülle’ anlamına geldiğini belirtelim (ayrıntılı bilgi için bkz. Tommaseo 
& Bellini 1879: III.2/728). Kahane & Tietze “palla ramata”nın aslında deniz 
topçuluğunda düşman gemilerinin yelkenlerini tahrip edebilmek için bir demir 
çubuk ya da zincirle birbirlerine bağlanmış iki gülleden oluşan tertibatı tanım-
ladığını ve zamanında yaygınca kullanılan bir terim olduğunu ifade ediyorlar 
(1958: 84). Bunun daha sonra kara topçuluğuna da geçmiş olması makul gö-
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rünüyor. İbarenin Fransızcada (“balle ramée”) ve İspanyolcada (“bala enramada”) 
karşılıkları da bulunuyor.

Balyemez topunun ‘bal yemek’ eylemiyle köken bakımından her ne kadar bir 
alakası olmasa da halk etimolojisinin yarattığı mana, edebiyatımıza fevkalade 
güzel söylenmiş, tevriyeli birkaç beytin kazandırılmasına sebep olmuştur:

Cihān içre eger bir kerre ol ṭopḫāneli şūhuŋ
Dudaġın emse ‘āşıḳ bal yemez tā ‘ömri olduḳça. Enderûnî Fâzıl 
(Namık Kemal 1335: 212)

“Öyle bir top-ı felâkettir ki o
Bulduğu kanı içer de bal yemez. Lâ”
(Pakalın 1993: 157)

“Düşmenin üştü ecel arzûsu tatlu cânına 
Balyemezden gülleler gitdikçe top helvâ gibi. Fâzıl” 
(Pakalın 1993: 157)

“Balyemez toplar vurup sihrini battal eyledik
Kargalar kondurduk âhir leşine İspanyolun. Nakdî”
(Kahane & Tietze 1985: 84)

Balyemez ve diğer top cinsleri hakkında bilgi için bkz. Vajda 1983: 37, Eralp 
1993: 113, Ágoston 2012. 

bandūr/bandur (pandūr): Balkanlarda, özellikle eski Yugoslavya, Macaris-
tan ve Romanya bölgesinde mahallî halktan oluşan silahlı muhafızlara verilen 
ad; korucu.

Öncelikle kelimenin ikinci ünlüsüne dair kimi kaynaklarda bulunan [o] ya da 
[e] okumasının Osmanlı Türkçesi için doğru olmadığını belirtelim (bkz. mesela 
Pakalın 1993, Erkan 2010: 45 “pandor”; İpşirli 2014: 188 “pander”). Doğrusu 
[u] ya da [ū] ile olmalıdır: [pandur], [pandūr]. Kelime eldeki metinde iki defa 
geçmektedir ve her ikisinde de notasyon <ب> iledir: <باندور>. Kelimenin <ب> 
ile yazılmış olması, eldeki nüshaya mahsus olsa gerek. Osmanlı metinlerinde 
yaygın imla/telaffuz daha ziyade <پ>/[p] iledir. 
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Pandur kelimesi Türkçeye büyük 
ihtimalle Macarcadan (daha zayıf 
ihtimalle Hırvatçadan) geçmiştir. 
Kelimenin Macarcadaki şekli pan-
dúr’dur [pandūr]. Benkő, Macar-
canın etimolojik sözlüğünde “pan-
dúr” kelimesinin kökeni hakkında 
çok fazla bir şey söylenemeyeceğini 
ifade ediyor (1997: 1108). Hammer, 
17. yüzyıl ile alakalı olarak Türk-
çede pandul(başı) olarak kaydettiği 
kelimenin, “Pandure” kelimesinin 
aslı olduğunu iddia ediyor; bu görüş 
doğru olmasa gerek. Fakat ikinci 
ünlünün [u] ile verilmesi anlamlıdır 
(“Pandurenhauptmann”: “pandul-
baschi” 1831: VII/430). Miklosich, kelimenin menşeinin Eski Slovence oldu-
ğunu ve “pąditi” [pãditi] ‘yapmak, sürmek, ilerletmek’ fiiliyle alakalı bulunan 
“pądarь” [pãdar] ‘koruyucu, korucu’ kelimesinden geldiğini tahmin ediyor 
(1889: 16). Başka bir görüşe göre ise kelime Latince banderium ‘bayrak’ kelimesi 
ile alakalıdır. Pandur kelimesi Sırpça, Romence ve diğer bölge dillerinde de 
mevcut. Şemseddin Sami “pandour” [pandur] kelimesine “Macar askeri nefe-
ri” karşılığını vermiştir (1905: 1213). 

18. yüzyılda Macaristan’da atlı polis pandúr olarak adlandırılmaktaydı. Bu, 
günümüzde Macarcada artık arkaik bir kelime olarak telakki ediliyor. Standart 
dile ait olmamakla birlikte bugün Macaristan’da pandúr denince akla hâlâ polis 
memuru geldiğini de belirtmekte fayda var. Kelime yine Hırvatistan’da da 
halen kullanılmaktadır. Fakat artık negatif  çağrışımıyla polis memuru anla-
mındadır, Türkçedeki aynasız gibi.

Birçok kaynakta pandurların 17. yüzyılda ortaya çıktıklarından, 17. ve 18. 
yüzyılda Habsburglar tarafından Osmanlı’ya karşı sınırlarda konuşlandırılmış 
Hırvat, Sırp, Romen ve Macar milletlerinden müteşekkil atlı birliklerden oluş-
tuklarından bahsediliyor. Metnimiz ise bize 17. yüzyılın başında pandurların 
Osmanlı askerinin yanında yer aldığını gösteriyor. Buradan pandurların aslın-
da bir tarafa kesin bir aidiyetlerinin söz konusu olmadığı, zamana ve şartlara 
göre taraf  değiştirebildikleri sonucuna ulaşılabilir. Nitekim Alman/Avusturya 

Varajdin’de bir pandurbaşı.
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halkının belli dönemlerde pandurların zalimane saldırılarına maruz kaldıkları 
da kaydedilmiştir (bkz. Seraph 1860). 

1864 (1280) yılında devlet makamına yönelik olarak yazılmış bir arşiv bel-
gesinden pandurların Osmanlı Devletinde hâlâ istihdam edildikleri bilgisini 
ediniyoruz. Belgede şunlar ifade ediliyor: 

“Makâm-ı Sadâret’e. Numero: 115. Hersek Sancağı’nda asâkir-i muvazzafa 
ve zabtiyyeden başka olarak bir de pandûr neferâtı olup bunların bir takımı 
bazı mevâki‘in muhâfazası içün veyâhut mektûb götürüp getirmek içün yaz ve 
kış ale’d-devâm istihdâm edilmekte ve birazı dahi yalnız eyyâm-ı sayfda bazı 
mevâki‘e konulup kışın ruhsat verilmek buyrulmuştur. Bunlardan başka bir de 
Koryaniç ve Nikşik gibi bazı mevâki‘de senelerce düşman ile uğraşarak hâneleri 
yanmış ve emvâl ü eşyâları gasb ü gârât edilmiş ehl-i islâma kendi yurtlarında 
durup muhâfazada sebât edebilmek içün bir mikdâr harc verilip ancak bunların 
bazısı asâkir-i muvazzafa ve bazısı dahi pandûr diye sebt-i defter olunmuştur 
ve pandûrlar hükûmet-i mahaliyyeye merbût iken mesele-i harbiyye esnâsında 
‘bunlar da bir cins askerdir’ diye ekserîsi fırka-i askeriyye ma‘iyyetine verilerek 
birazı yine hükûmet-i mahalliyye idâresinde bırakılmış ve asâkir-i muvazzafa 
ile pandûr harçları siyâk-ı vâhid üzere olmayıp bazısının ma‘âşında ve bazısının 
ta‘yinâtında ziyâde ve noksân olduğu hâlde ara sıra bazı pandûrân harçları asâ-
kir-i muvazzafa ser-gerde ve binbaşılarının...” (Rika yazıyla yazılmış olan bu 
belge, elimizde sadece bir jpeg resmi olarak bulunuyor ve maalesef  künyesi de 
devamı da mevcut değil).

Haddizatında kelime, 20. yüzyıl başlarına ait geç tarihli Osmanlı arşiv belge-
lerinde de görülmektedir ve bu dönemde zaman içinde bilhassa Makedonya 
sorunu bağlamında kazandığı “Sırplar tarafından istihdam edilen askerler” 
manası ile de kullanılmaktadır.

Osmanlı arşivlerinde pandurlar hakkında bilgi edinilmek istendiğinde arama-
nın daha ziyade, yanlış okunmuş olmakla birlikte yerleşmiş olan ‘pandor’ keli-
mesine göre yapılması gerektiğini belirtmekte fayda var. ‘Pandur” ve ‘bandur’ 
kelimeleri ile yapılan aramalarda alınacak cevap sayısı, çok daha az olacaktır.

bārūd/bārūt: Kelimenin imlası, son harf  hem <د> hem <ت> olmak üzere 
metinde iki türlüdür ama genellikle <ت> iledir. Türkçeye Arapça/Farsçadaki 
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şekliyle geçen kelimenin (Arapça bārūd, Farsça bārūt) kökeni muhtemelen Yu-
nancadır. Tietze “barut”un kökeninin ‘ateş taşı’ anlamına gelen Eski Yunanca 
pyritēs πυριτης (< “pyr” ‘ateş’ + “liṯos” ‘taş’) olduğunu kaydetmiştir (2002: 284).

“Bir iki def‘a iş‘āl itdi bārūt-ı tüfengini
Ṣadā-yı zūr-ı ḍarbı irdi gūş-ı çerḫ-i gerdāna. /.../ Nâşid (Alıcı 1998: 432-433)”
(Öztekin 2006: 443)

“Ġurūb irişdi şemse dūd-ı bārūt-ı tüfenginden
İkinci def‘ada urup şikest itdi o şāhenşāh. Şâkir (Yıldız 2002: 163)”
(Öztekin 2006: 453)

beç/bēç (ḳal‘ası): Avusturya’nın başkenti Viyana şehrinin ya da kalesinin 
Osmanlı resmî dilindeki karşılığı. Metinde bir defa ve <بچ> imlasıyla geçmek-
tedir. Kelimenin aslı Macarca Bécs [bēç]’tir ve bu dilde ‘sarp yamaç’ anlamına 
gelmektedir. Viyana için kullanılmak üzere Macarcadan Boşnakça, Hırvatça 
ve Sırpçaya da geçmiştir: Beč/Беч [beç]. 

Elimizdeki metinde beç/bēç şeklinde yazılan kelimeyle aslında Viyana değil, 
Macaristan’da bulunan Pécs [pēç] şehri/kalesi kastedilmiş de olabilir. Kelime-
nin <ب> ile yazılmış olması, sıkça görülebilen bir noktalama hatası sonucu 
olabilir. Osmanlı metinlerinde yaygınca görülen, <پ> için üç nokta yerine tek 
nokta ile iktifa etme alışkanlığı bu gibi yerlerde yorumcuyu hataya düşürebilir. 
Bu gibi durumlarda Pécs ile Viyana’nın karıştırılması gayet muhtemeldir. Ta-
rihî metinlerde, eğer imla yeterince açık değilse, gerçekte kastedilen şehrin bu 
ikisinden hangisi olduğunu imla dışında başka yöntemleri de devreye sokarak 
teyit etmek gerekir. Kelime metinde beç ḳal‘ası yaḳası bağlamında geçiyor; bura-
dan Kanije’nin kuzey tarafı mı güney tarafı mı kastediliyor, belli değildir (krş. 
peç maddesi).

“Kış geldi pamuḳlı alaca sāde gerekdür
  Kürki geye içden
Maḫmūrları esnediyor bade gerekdür
  Gelmiş ola Beçden. Hevayî (Çakır 1998: 66)”
(Öztekin 2006: 230)
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beliġrād/bēliġrād: Bugün Belgrad olarak bilinen şehir isminin 17. yüzyıl 
Osmanlı Türkçesindeki karşılığı. Beyaz kale/şehir anlamına gelen bu isim bije-
li/biely ‘beyaz’ ve grad ‘kale, şehir’ kelimelerinden müteşekkildir. Dolayısıyla 17. 
yüzyılda beliġrād şeklindeki telaffuz slavik konsepte daha uygundur. Kelimeyi 
Meninski “belighrād” (1680: I/875), Miklosich “béligrad” olarak kaydetmiş 
(1889: 4). Kelimenin metindeki imlası <بلغراد> şeklindedir. 

Metinde beliġrād ismi taşıyan iki farklı yerleşim merkezi söz konusudur. Bunlar 
birbirlerinden aşaġa beliġrād ve istolni beliġrād denmek suretiyle ayırt edilmişlerdir. 

Bunlardan aşaġa beliġrād ‘Aşağı Belgrad’, güneyde bulunan ve bugün Sırbis-
tan’ın başkenti olan Belgrad’ı ifade etmektedir: Sırpça Београд/Beograd.

İstolni beliġrād <استولنی بلغراد> ile ise bugün Macaristan’da bulunan ve Macarca-
da Székesfehérvár olarak adlandırılan şehir kastedilmektedir. Leunclavius, “Sto-
ni-belegrad”ın Türklerin Slavların dilinden alıp kullandıkları bir ad olduğunu 
ve kelimenin ‘beyaz taht; kraliyet tahtının bulunduğu saray, kraliyet sarayı’ an-
lamlarına geldiğini belirtmektedir (“vocabulum a Turcis e lingua Venedorum 
usu captum, significat album throni vel regiae sedis castrum” 1591: 894).

Ebuzziya Tevfik, Namık Kemal’in Kanije Muhasarası adlı eserinde verdiği bir 
dipnotta “Tarihlerimizdeki ‘İstoni Belgrad’ tabiri İslavca ‘İstari’ muharrefidir. 
İstari ise kadim manasınadır” diyor (Namık Kemal 1335: 75). Ebuzziya Tev-

Kraliyet şehri Stuhlweißenburg’un (İstolni Beligrad) Hristiyanlar 
tarafından alınışının gerçek tasviri. Yıl: 1601.
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fik’in bu izahı tabii ki yanlıştır. Kelimenin Slavik star(-i/-y) ‘eski’ kelimesiyle bir 
alakası yoktur. Burada Kırkıl’ın dipnottaki bu kelimeyi “Esterini/Esteri” olarak 
Latin harflerine aktarmasının sadece kötü bir yanlış okuma olduğunu belirte-
lim (2010: 49). Kelimenin kökeninde Slav dillerinin ortak kelimelerinden stol 
‘sandalye/taht’ bulunmaktadır. Zira bu şehirde cülus, yani tahta oturma/taç 
giyme törenleri yapılmaktaydı. Macarca szék(es) ile Slavik (i)stol(ni) kelimeleri 
aynı içeriğe işaret etmektedirler, her ikisi de ‘sandalye(+li/+sel)’ veya ‘taht(+-
lı/+sal)’ anlamına gelmektedir; ibare bir bütün olarak ‘Taht Belgradı, tahtın 
bulunduğu Belgrad’ olarak tercüme edilebilir (Almanca karşılığı Stuhlweißenburg 
da yine aynı içeriği ifade etmektedir). Macarca +(E)s ve Slav dillerinde +ny/+ni 
ekleri modern Türkçedeki +lI/+sAl gibi sıfat yapan eklerdir. Kelime Hırvat-
çada Stolni şeklindedir. Baştaki [i], çift ünsüzle başlayan yabancı kelimelerde, 
kelime başında ortaya çıkabilen, Türkçede sıkça görülen bir ünlü türemesidir 
(protez); istasyon, ıspanak v.b. kelimelerde olduğu gibi. Kelimenin daha sonraki 
dönemlerde Türkçede “istulni” ya da “ustulni” şeklinde telaffuz edilmiş olması 
da muhtemeldir (bkz. Meninski 1680: I/875; Miklosich 1889: 4). Daha sonraki 
bazı kaynaklarda <ل> harfinin yazılmadığı da görülür (mesela Peçevî 1283 ve 
Naîmâ’nın 1281 tarihli matbu nüshalarında). Bu durum, kelimenin ya bir ses 
hâdisesi sebebiyle ([istolni] > [istonni] > [istōni/istoni]) şeklinde dönüşümüş 
olmasından ya da erken dönem bir istinsah hatasından kaynaklanıyor olmalı-
dır. Zira kelime Türk kaynaklarından yararlanan Leunclavius’da da “Stoni-be-
legrad” olarak kaydedilmiştir (1591: 894).

“Ḫan Maḥmūd ṣarf-ı himmet eyledi bu sāle
Zor ile aldı Beliġradı cünūd-ı müslimīn. (1152) Fennî”
(Öztekin 2006: 35)

“Sen Edrine şehrindensün uzaḳ ṣuya gitme 
   Bī-hūde Hevāyī
Nehr-i Tuna vü Save Beliġrada gerekdür
   Ayrılma Meriçden. Hevâyî (Çakır 1998: 66)”
(Öztekin 2006: 123)
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bereḳ (ṣuyı): Hâdiselerin cereyan ettiği dönemde Kanije Kalesi’ni çevreleyen 
suya verilen ad. İbare birçok çalışmada “berk” şeklinde okunmuş (Uzunçarşılı 
III/82, İpşirli I/185 v.s.). Bizce burada söz konusu olması gereken kelime, ‘koru; 
çalı, sazlık ve ağaçlıkla kaplı arazi’ anlamlarına gelen Macarca berek olmalıdır. 
Metinde geçen bereḳ ṣuyı da ‘koru suyu, sazlık suyu’ olarak anlaşılmalıdır. 

O dönemde Kanije Kalesi’ni çevreleyen suyun etrafı sazlık ve ağaçlık bir arazi 
idi. Ayrıca bugünkü Kanije’nin (Nagykanizsa’nın) banliyösü durumunda olan 
Kiskanizsa’da Berek köz ‘Berek arası/ortası’ isimli bir mahal vardır. Bunun dı-
şında Dankoff, Evliya Çelebi’nin Macaristan bölümünde “bataklık” anlamına 
gelen bir “berek” kelimesi tesbit etmiştir (2004: 86). Dolayısıyla bu kelime için 
berk değil de bereḳ şeklinde bir okuma daha doğru olacaktır. 

Metindeki imla <برق> şeklindedir, yani kelime sonundaki [k] sesi <ق> harfi 
ile verilmiştir. Bunun sebebi de bu sesin Macarcadaki karşılığının Türkçedeki 
palatal [k]’ye nisbetle daha geriden (velar) telaffuz ediliyor oluşudur; Macar-
cadaki kısa [e] ünlüsü de zaten Türkçedekine nazaran oldukça açıktır. Eldeki 
metin bu durumu da göz önünde bulundurmuş ve bu sesi Macarcadaki telaffu-
za sadık kalarak <ق> harfi ile vermiştir.

Namık Kemal’in Kanijesi’ni açıklama ve notlandırmalarla yayımlayanlar (Sü-
leyman Nazif, Cenap Şahabeddin v.d.) bir dipnotta, kelimenin Macaristan’da 
bulunan “Bereg Eyaleti” sebebiyle bereg olması gerektiğini ifade etmişler (1335: 
198). Ayrıca bu dipnotta bereg olarak verilen kelimeyi Kırkıl’ın “berk” şeklinde 
yine yanlış okuduğunu belirtelim (2010: 109). Zikredilen kelimeyi Şemseddin 
Sami Kâmûsü’l-A‘lâm’da “Beregh” olarak kaydetmiş ve Macaristan eyaletle-
rinden biri olduğunu ifade etmiştir (1306/1889: II/1283). Bugün Macaristan 
sınırları dışında kalmış olan bu eyalet (büyük kısmı Ukrayna topraklarında) 
Kanije’ye çok uzakta bir yerdedir. Dolayısıyla Kanije etrafındaki küçük bir 
suyun bu eyaletin ismiyle adlandırılmış olması ihtimali pek zayıftır. 

Eski gravür ve kale planlarında Nagykanizsa şehri içinde görülen bu su, bugün 
yoktur. Berek Suyu muhtemelen daha sonra kanallar inşa edilerek kontrol 
altına alınmıştır. 
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berzençe: Bugün Macaristan’ın güneybatısındaki Somogy eyaletinde, Hırva-
tistan sınırına yakın bir yerde bulunan bir Macar yerleşim biriminin adı. Üç 
bine yakın bir nüfusu barındırıyor.

Macarcada eski imlasıyla Berzencze, modern imlasıyla Berzence’dir; her iki im-
lanın da telaffuzu [berzenʦe] olarak düşünülmelidir. Kelimenin kökeni Hır-
vatça “Brežnjìca/Breznìca”dır [brejniyīʦa/breznīʦa] (bkz. Mandić 2005: 93). 
Kelimenin metnimizdeki imlası <برزنچه> şeklindedir ve Macarcadaki telaffuz 
ile örtüşür. Tek fark, [ʦ] kombinasyonunun Türkçede [ç] sesine dönüşmüş ol-
masıdır ki bu, [ʦ] > [ç] dönüşümü sadece buraya mahsus değildir. Türkçe, ses 
bünyesinde bulunmayan [ʦ] kombinasyonunu genellikle [ç] sesine dönüştürür 
(krş. çapa maddesi).

Kelime bir yerde istinsah hatasıyla pe[r]zence şeklinde geçiyor. 

bobōça: Macaristan’da eskiden bir kale bugün bir yerleşim birimine ad olan 
kelimenin Macarcadaki imlası ve telaffuzu Babócsa [båbōça] şeklindedir. Keli-
menin metnimizdeki imlası, <بوبوچه> olmak suretiyle Macarcadaki telaffuzuna 
çok uygundur. Macarca imlada kısa <a> ile gösterilen ünlü, Türk kulağına 
[o] gelecek kadar geriden ve yuvarlak telaffuz edildiğinden ilk hecenin Türk-
ler tarafından [bo] olarak algılanması tabiidir ([å] işaretinin IPA’daki karşılığı 
[ɒ]’dır). 

Kelimedeki ikinci hece ünlüsünün Macarcada olduğu gibi, dönemin Türkçe-
sinde de uzun telaffuz edilmiş olması ihtimali yüksektir. Nitekim buna dair 
bazı emareler var: Daha sonraki dönemlere ait matbu Osmanlı metinlerinde, 
Macarca orijinalde bulunmayan bir <ف> harfi ortaya çıkmıştır. Mesela Pe-
çevî’nin 1283 ve Naîmâ’nın 1281 tarihli matbu nüshalarında kelime <بوبوفچه> 
imlasıyla verilmektedir; buna göre kelimenin telaffuzu [bobofça] olmalıdır. 
Burada bir <ف>/[f] harfinin/sesinin tezahür etmiş olması, bir yuvarlak-uzun 
ünlü bağlamında rahatlıkla izah edilebilir [bobō-]. Şöyle ki kelimenin ikinci 
hecesindeki diş-dudak ünsüzü [f] sesinin türemesi, uzun dudak ünlüsü [ō] 
sebebiyle gerçekleşmiş olup bu süreç muhtemelen önce diftonglaşma [ou] ile 
başlamış, sonra [w]’ye ve [v] sadalı dudak ünsüzüne, daha sonra da [f] sadasız 
dudak ünsüzüne dönüşme ile sonuçlanmıştır: båbōça > (bobouça/bobowça) bobovça 
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> bobofça. Elimizdeki nüsha, kelimenin telaffuz bakımından aslına en uygun 
şeklini bize vermektedir.

Harf  devrimi sonrası metinlerinde Bubofça ve Babofça şeklinde yanlış oku-
malar da görülür. Hatta hangi saikle olduğunu kestiremediğimiz, tamamen 
yakıştırma olan “Baboka” gibi okumalar da mevcuttur (Sezen 2006: 55). 

Babócsa günümüzde Macaristan’ın güneybatısındaki Somogy eyaletinde, Hır-
vatistan sınırında bulunan bir köydür. Nüfusu iki bin kişiden azdır.

bolondvār: Macaristan’ın batısında bir kale (palanka) adıdır. 19. yüzyıla ait 
olanlar dâhil olmak üzere güncel haritalarda artık bulunmamaktadır (bkz. 
Kaynaklar: Harita 4 ve 5). Geçmiş dönemlere ait yerleşim birimlerini/kaleleri 
gösteren haritalarda ise farklı yerlerde Bolondvár ismine rastlanmaktadır: 

1) Somogy Bölgesi’nde: 16. ve 17. yüzyıldaki yerleşim birimlerini gösteren 
Macar haritalarında Bolondvár, Drava nehrinin doğusunda, Berzence’nin 
kuzeybatısında, Kanizsa ve Csurgó’nun güneyinde yer almaktadır. Buna göre 

Babocsa (Boboça/Bobofça) Kalesi 1664.
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Bolondvár belki günümüzde Hırvatistan sınırları içerisinde bulunan Gola köyü 
civarında idi (bkz. Kaynaklar: Harita 1 ve 2).

2) Fejér Bölgesi’nde: 1576 yılındaki yerleşim birimlerini gösteren bir haritada 
Budapeşte’nin güneybatısında, Székesfehérvár’ın güneydoğusunda, Balaton 
Gölü’nün doğusunda, Sárbogárd yakınlarında görülmektedir (Harita 3). 

3) Balaton kıyısında: Klára, Bolondvár’ın Balaton Gölü içerisinde bir yarımada 
olan Tihany’in karşı yakasında yer alan Balatonszemes adlı yerleşim biriminde 
bulunduğunu ifade etmektedir (2007: 1239-1243). 

Metinde kelimenin imlası Macarca aslı Bolondvár’ı [bolondvār] karşılayacak 
şekilde verilmiş: <بولوندوار>. Macarca bolond ‘deli, aptal, kral soytarısı’ anlamla-
rına, vár ise ‘kale’ anlamına geliyor.

brinevār/brnevār: Metinde <برنوار> şeklinde kaydedilmiş olan kelime Ma-
carcada Baranyavár [baranyavār] olarak adlandırılan küçük bir palankanın/
köyün adıdır. Bu yer adı Tiryaki Hasan Paşa’nın Kanije müdafaasını konu 
edinen çalışmalarda birbirinden farklı surette ve sürekli yanlış yorumlanmıştır. 
İpşirli aynı yer adını, önce abes bir yakıştırmayla Macarcada çok sakıncalı bir 
anlama gelecek olan “Pornovar” şeklinde, daha sonra da “Brandvar” olarak 
okumuş (2014: 166 ve 168). Bölgede bu isimleri taşıyan yer adları yoktur. Başka 
çalışmalarda bunun gibi muhtelif  yakıştırmalar mevcuttur: Purnuvar, Pornu-
var, Purnuar, Purnevar, Brandour, Berdvar gibi.

Baranya Kalesi anlamına gelen Baranyavár, 19. yüzyıla kadarki Macaristan 
haritalarında Baranya bölgesinde/eyaletinde (Komitat) meskûn mahal olarak 
gösterilmektedir (bkz. Kaynaklar: Harita 5). Fakat günümüz haritalarında 
artık bu isimle bir palanka/yerleşim merkezi aramak beyhude olacaktır. Zira 
yerleşim birimi artık Hırvatistan topraklarında bulunmaktadır ve resmî ismi de 
Baranjin Vrh [baranyin vrh] olarak geçmektedir.

Bununla birlikte kelimenin metnimizdeki imlası, ne Macarcadan alınmış 
olabilecek [baranyavār] telaffuzunu ne de Hırvatçadaki [baranyin]’i karşıla-
yabilecek durumdadır. Mandić’e göre söz konusu yerin ismi eskiden Hırvat-
lar tarafından “Brinevar/Brnevar/Brnjevãr” [brinevar/brnevar/brnyevār] 
olarak telaffuz ediliyordu (2005: 40). Bu da eldeki nüshanın bölgedeki yer 
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adlarını doğru kaydetmede aslında ne kadar titiz davranmış olduğunu gös-
teriyor. 

Baranjin Vrh, bugün Hırvatistan’ın Baranya bölgesinde, Beli Manastir bele-
diyesine bağlı, yaklaşık bin kişilik nüfusa sahip küçük bir yerleşim birimidir 
ve Mohaç’la Osijek arasında, Hırvatistan’ın Macaristan sınırına çok yakın bir 
yerinde bulunmaktadır.

budin: bkz. budun.

budun/büdūn/budin/budın: Günümüzde Macaristan’ın başkenti olan 
Budapeşte, bir milyon sekiz yüz bin civarındaki nüfusuyla Tuna Nehri’nin 
iki yakasında kurulmuştur. Bugün Budapeşte’yi oluşturan bu iki yakada 1873 
yılına kadar iki müstakil şehir, iki müstakil idarî merkez bulunmaktaydı. Bunlar 
Macarcada Buda ve Pest [peşt] olarak adlandırılmaktaydı (Konuyla ilgili Paka-
lın’daki bilgiler doğru değildir 1993: I/244). Nehrin batı yakasında kurulmuş 
olan Buda, zamanında asıl merkez olup doğu yakadaki Peşte’ye nisbetle çok 
daha büyük idi. Son yüzyıllarda şehrin genişlemesi daha çok Peşte’ye doğru 
olmuştur. Bugün Budapeşte’nin doğu yakası, batısından daha büyük ve ma-
murdur.

‘Buda’ kelimesinin kökeni hakkında farklı görüşler bulunuyor. Bunlardan 
biri, kelimenin şehre Attila’nın kardeşi Bleda’nın ismine izafeten verildiğidir. 
Bleda’nın şehrin kurucusu olduğu düşünülmektedir (Kiss 1978: 131-132). Bir 
diğer görüş ise, kelimenin Slav kökenli “voda”dan (“вода”) ‘su’ türediğidir ki 
bu Latince “Aquincum” kelimesinin tercümesidir. Aquincum, Romalılar za-
manında bölgedeki ana yerleşim merkezi idi (Györffy 1997: 242).

‘Buda’ için Osmanlılar budun/budin/budın isimlerini kullanmışlardır. Eldeki 
nüshada yirmiye yakın yerde budun <بدون> geçerken sadece üç yerde budin/
budın <بدین> ismi geçmektedir. Bununla birlikte genel olarak düşünüldüğünde 
-özellikle sonraki devirlerde- Osmanlı Türkçesinde yaygın şeklin [budin/bu-
dın] olduğunu söylemek gerekir. Kelime, Meninski’ye göre büdūn şeklindedir 
fakat halk ağzında budun ve budın şekilleri de görülür (1680b: 128). Meninski’nin 
kaydettiği büdūn şekli, kanaatimizce yüksek dilde suni olarak ta‘rîb gayretiyle 
oluşturulmuştur. Telaffuzu Çekçe ve Slovakçada Budín [budīn], Hırvatça ve 
Sırpçada ise Budim/Будим [budim] olan kelime, Türkçeye muhtemelen Slav 
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dillerinden geçmiştir. Zira Türkçedeki şekle en yakın telaffuz, Slav dillerdeki-
dir (buna mukabil Macarcada Buda, Almancada Ofen). Budun, Budın ve Büdūn 
şekilleri ise kelimenin Türkçe içerisinde değişmiş halleridir; bu üç telaffuz da 
Türkçeye mahsusdur. Bunun yanı sıra yaygın olmamakla beraber budim şekli 
de kimi eserlerde karşımıza çıkar.

Kimi araştırmacılar, imlada <ب> harfinden sonra bir <و> harfi bulunmadığın-
dan olsa gerek, kelimeyi “bedun” şeklinde de okumuşlardır; fakat bu okuma 
doğru değildir (bkz. Pakalın 1993: 244, Kırkıl 2010: 104).

“Budinüŋ pīr ü ṣıbyānı severler ceng-i a‘dāyı
Demi gelse şehādetden geyerler al ḳaftānı” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 73)

“Budinüŋ şāhrāhında Resūlu’llāh ile gördüm
Yüzi aġ alnı açıḳ pādişāh-ı Āl-i ‘Osmānı” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 73)

Macaristan’daki başkent Ofen’ın (Budin) Hıristiyanlar tarafından kuşatılmasının gerçek tasviri. Yıl: 1598.
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“Seyf-i dīnüz sedd-i İslāmuz Budin şehbāzıyuz
Tīġi ile dirilür Yaḥyālınuŋ Yaḥyāsıyuz” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 389)

“Geldi düşman, bağladı cümle[-i] râhım der Budum
Ser çekip burcum eflâke çıktı der Budum” [vezin bozuk]
(Pakalın 1993: 244)

Budin, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, 1526 yılında Mohaç zaferiyle 
fethedilmiş oldu. 1541 yılında Budin Eyaleti kuruldu ve Budin şehri eyalet 
merkezi oldu. IV. Mehmet zamanında, 1686 yılında elden çıktı. 167 yıl Türk 
hükümranlığında kalan ve karakteristik bir Türk şehrine dönüşen Budin’in 
Habsburglular’a kaybedilmesi üzerine birçok hazin türkü yakılmıştır. Şehir, 
Türk hafızasında “Nazlı Budin” olarak yer etmiştir: 

Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu
Bülbülün figanı bağrımı deldi
Gül alıp satmanın zamanı geldi
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i
/.../
Kıble tarafından üç top atıldı
Perşembe günüydü güneş tutuldu
Cuma günüydü Budin alındı
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i. Temeşvarlı Gazi Aşık Hasan

bülbül (ṭopı): Bir top cinsi. Bülbül kelimesi Türkçeye gayet tabii Batılı dil-
lerden geçmemiştir. Arapça menşeli olan bu kelime, Türkçeye Farsçadan 
geçmiş olmalıdır. Ama kelimenin Türkçeye bir top ismi olarak Farsçadan ya 
da Arapçadan geçmiş olduğunu söyleyemeyiz. Yukarıda bahsettiğimiz ve yine 
bir top ismi olan balyemez’de Batılı bir kelimenin bozularak Türkçe bir ibareye 
benzetilmesi söz konusu iken kanaatimizce burada Almancadan doğrudan bir 
tercüme söz konusudur. ‘Bülbül’, Almanca ‘Nachtigal’ kelimesinin Türkçeye 
bire bir tercümesidir. Almanya’da top döküm ustası Frankfurtlu Steffan’ın 
1519 yılında döktüğü bir topu “Nachtigal” ‘bülbül’ diye adlandırdığı, topun 
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üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Bu cinse ait bir numunenin 1546’da 
Almanya’da Frankfurt’un batısında, Ren nehri kenarında bulunan Rüsselshe-
im kalesinde mevzi almış olduğu zikrediliyor, bunun daha sonra İspanya’ya 
götürülmüş olduğu tahmin ediliyor (bkz. Bedürftig 1998). Topun üzerindeki 
kitabede dönemin Almancasıyla şunlar yazılıdır: 

“MEISTER STEFFAN ZV FRANKFORT 1519
EIN NACHTIGAL BIN ICH GENANT 
LIPLICHVND SCHON IST MEIN GESANG 
WEN ICH SING DEM IST DIE ZEIT LANCK” 
(Pressedienst, Landesmuseum Mainz 2015)

‘Frankfurtlu Stefan Usta 1519.
Bana “Nachtigal” [bülbül] derler. 
Benim şarkım hoş ve güzeldir. 
Kime şarkı söylersem onun vakti gelmiştir.’

Eldeki metinde bülbül kelimesi yuvarlak ünlüler için birer <و> harfi eklenmek 
suretiyle Farsçadaki (Arapçadaki) imlası <بلبل> bozularak yazılmıştır: <بولبول>. 
Kelimenin başka türlü okunması mümkün değildir. Erkan’da “Balbal topu” 
şeklinde kaydedilmiş. Fakat bu isimde bir top yoktur (2010: 50, 89).

Bülbül topu (Nachtigal).

54 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI VE BAZI FILOLOJIK NOTLAR

www.tuba.gov.tr



- ç - (c) -

çapa: Metindeki <چپه> imlasına göre [çapa] okunabilecek kelimenin aslı, 
İtalyanca zappa [ʦapa]’dır (Meyer 1893: 47). Metinde, günümüz Türkçesinde 
de bilinen, ‘genellikle tahta sap ve demir uçtan müteşekkil toprak eşelemeye 
yarayan alet’ anlamıyla kullanılmaktadır. Meninski de kelimeyi sadece bu an-
lamıyla veriyor (1680: I/1539). Bunun dışında kelimenin bir de denizcilikte 
kullanılan, ‘gemiyi denizde sabitlemek için su içine sarkıtılan ağır demir par-
çası’ anlamı var ki Kahane & Tietze’de yalnızca bundan bahsediliyor (1958: 
470). Metnimiz, İtalyanca zappa kelimesinin ‘toprak eşelemeye yarayan alet’ 
anlamıyla 17. yüzyıldan önce Türkçeye girmiş olduğunu gösteriyor. 

İtalyanca kelime başındaki <z> harfinin telaffuz karşılığı bir [ʦ] kombinasyo-
nudur (affricate). Bu kombinasyon birçok Avrupa dilinde mevcuttur; notasyon 
buradaki gibi <z> ile olabileceğinden başka <c> ile de olabilir. [ʦ] kombinas-
yonu standart Türkçede bulunmadığından (fakat bazı ağızlarda vardır) bu ses, 
alınan yabancı kelimelerde genellikle ona mahreç bakımından en yakın ses 
olan [ç] ile telaffuz edilmiştir; mesela docent/dozent [doʦent] > doçent, Leipzig 
[laypʦig] > Laypçig (20. yüzyıl başı), Hertz [herʦ] > herç (20. yüzyıl başı). 

çe(h): Çek; Çek ülkesinden, 
milletinden. Kelime metindeki 
haliyle Macarcadan alınmış gibi 
görünüyor. Macarca imlada, 
tekil haldeyken kelimenin so-
nunda bir [h] bulunmakta fakat 
okunmamaktadır, yani czeh [çeh] 
yazılmakta ama cze [çe] şeklinde 
telaffuz edilmektedir. Kelimenin 
metinde çe[h] ve leh bağlamında 
[h] olmaksızın <چوله> imlasıyla 
yazılmış olması, muhtemelen 
Macarcadaki bu durumun bir 

Leh ve Çeh kardeşlerin temsilî tasviri
(1519 yılından).
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yansımasıdır. Kelimenin böyle bir imla ile kaydedilmiş olmasını, sadece müel-
lifin/müstensihin Macar toplumuyla ve diliyle ilişkili birisi olması bağlamında 
değerlendirmek lazım; yoksa durum Osmanlı Türkçesi için genelleştirilemez. 
Kelime normalde <چه> şeklinde yazılır ve [çeh] olarak telaffuz edilir. 

Köken itibarıyla Çeh kelimesinin, Çek Milleti’nin babası olduğu kabul edilen 
fakat tarihî gerçekliği isbat edilemeyen efsanevi liderinin (Leh’in kardeşi) adın-
dan geldiği düşünülüyor (ayrıntılı bilgi için bkz. Jirasek 1975: 17). 

[çeneviz]: Bratislava nüshasında henūz <هنوز> olarak kaydedilen kelime, 
Ali Emiri 187 (AETrh 187)’de <چنویز> imlasıyla yer almaktadır. Anlaşılan o 
ki Bratislava nüshasında bu kelimede bir istinsah hatası söz konusudur. Diğer 
nüshalar da AETrh 187’yi teyit etmektedir. Yalnız kelimenin Osmanlı Türkçe-
sindeki yaygın imlasının <ج> ile, yani telaffuzun [ceneviz] şeklinde olduğunu 
belirtmek gerek (Meninski 1680b: 646).

Türkçedeki ‘Ceneviz’, İtalyanca genovese/genoese [cenovēze]’den dönüşmüştür. 
Genovese/genoese ise İtalyanca Genova [cenova] (< ‘Genua’ Lat.) kelimesinden 
türetilmiştir ve sıfat cinsinden bir kelimedir; ‘Cenovalı’ (< Genova+lı) anlamı-
na gelir. Anlaşılacağı üzere Cenova (Genova, Genua) ile İtalya Yarımadası’nın 
kuzeybatısında 11. ilâ 18. yüzyıllar arasında var olan Cenova Cumhuriyeti 
kastedilmektedir. 

Genovese İtalyancada bir sıfat (kimi zaman adlaştırılmış sıfat) olmakla beraber, 
Ceneviz Türkçede Cenova yerine geçmek suretiyle isim gibi kullanılır, sıfat gibi 
değil. Aslında zaten sıfat olan Ceneviz, bir de Türkçede aynı işlevi sağlayan sıfat 
yapma eki ‘+lI’ alır: Cenevizli (yani ‘*Cenovalılı’ gibi olmuş oluyor). Bir benzet-
meyle ifade edecek olursak, Cenevizli aslında *Fransızlı gibi bir yanlış bir yapıdır. 
Yanlış olmasına rağmen yaygınlaşmıştır ve Türkçede artık doğru hükmündedir. 
Metinde iyelik eki almış olan belirtisiz isim tamlaması ‘çeneviz ḳapudanı’ da bu 
‘sıfat > isim’ dönüşümünün 17. yüzyılda vuku bulmuş olduğunu teyit ediyor.

Meninski, hem ‘Cenova’ (“Genua”) hem de ‘Cenovalı’ (“Genuensis”) karşılı-
ğında “ǧenewiz” [ceneviz] kelimesini veriyor (1680b: 646). Demek ki ‘Ceneviz’ 
kelimesi o dönemde aslî anlamında da kullanılıyormuş. 
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çuval (< cuvan/covan): bkz. don-çuval 

- d -

demet (demet demet): ‘Deste, tutam’ anlamında Yunanca kökenli bir keli-
medir: demati δεμάτι < δέμα (bkz. Meyer 1893: 58). Metinde <دمت> imlasıyla 
birkaç defa demet demet ikilemesi içerisinde geçmektedir. Bu ikileme cümlede 
zarf  işlevini görebilmektedir (demet demet düşmek). Meninski <دمت>’in yanında 
.imlasını da veriyor (1680: II/2137) <دمد>

dirhem: Metinde bir ağırlık birimi olarak kullanılıyor. 1 dirhem, 3,207 grama 
tekabül etmektedir. Kökeni Yunanca draḫmī δραχμή olmakla birlikte Türkçeye 
Arapçadan geçmiştir (Meyer 1893: 64). Kelime, Türkçede bunun dışında Far-
sçadaki şekli direm <درم> ile de görülür. Fakat metnimizdeki imlası, Arapçada 
olduğu gibidir: <درهم>.

“Bir buçuḳ dirhem gelür na‘lçesi pā-pūşlaruŋ
Artıġın almaz içerden degme burġular yine. Hevâyî (Çakır 1998: 74)”
(Öztekin 2006: 260)

“Yed-i şükrāne ile beẕl ü niṡār itmede ḫalk
Buldı dīnār bu eṡnāda ‘ayār-ı dirhem. Lebîb (Kurtoğlu 2004 : 363-367)”
(Öztekin 2006: 391)

“İtdi pertāb iki ḳurşun-ı girān-dirhem kim
Gāh üsti urdı gehī altına üç beş parmaḳ. Rahmî (Elmas 1997: 1159)”
(Öztekin 2006: 443)

“Zamāne erligi bī-sīm ü zer ne ḳābildür
Ḥurūf-ı merd ki Ḥāẕıḳ direm bozuntısıdur. Hâzık (Güfte 2001: 221)”
(Öztekin 2006: 476)
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don-çuval (< don cuvan/covan): Metinde ‘Malta Hakimi’ olarak geçen şah-
sın adı olarak verilmektedir. İtalyancadaki imlasıyla bu ad, Don Giovanni [don 
cyovanni] suretinde yazılır. Yazmadaki imlası ise < دون چوال > şeklindedir. 

Kanije’nin muhasara edildiği yıla yakın vakitlerde Malta Hakimliği’ni (Capita-
no della Verga) elinde bulunduran ve Giovanni ismini taşıyan iki şahıs olmakla 
birlikte (1590-1592 arasında Hakimlik görevinde bulunan Giovanni Maria 
Cassia ve 1603-1605 yılları arasında aynı görevi üstlenen Giovanni Domenico 
Xerri) burada kastedilen kişi değillerdir. Metinde bahsedilen kişi Floransalı 
Don Giovanni de’ Medici’dir (1567-1621) ve aslında Malta Hakimi değildir. 
Kanije muhasarası esnasında emperyal ordu kumandanlarından biridir (Doo-
ley 2014: 40-46).

Giovanni’nin başındaki don 
Latince dominus ‘sahip, 
efendi, bey < ev sahibi’ 
kelimesinden kısaltılmış-
tır; İtalyanca ve İspanyol-
cada bir saygı ve soyluluk 
ünvanı olarak kullanılır.

Sadece bir bilgi/yazım 
hatası olma ihtimaliyle 
birlikte, Don-Çuval şek-
lindeki bir ifade ile tezyif 
ve istihza maksadıyla keli-
melerin Türkçedeki (don 
ve çuval) anlamlarının 
da tedai ettirilmek isten-
miş olması muhtemeldir 
(isim ve lakapların tezyif, 
tahkir ve istihza maksatlı 
kullanımı; tarihi metinler-
de manipülasyon ve algı 
oluşturma yöntemleri ile 
ilgili olarak bkz. Şenlik 
2013). Don Giovanni (Don-Çuval).
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drāva/dırāva (ṣuyı): Tuna’nın kollarından bir nehirdir. İtalya’da Güney Ti-
rol bölgesinden doğup Hırvatistan’ın Osijek şehrini geçtikten yaklaşık 20 km. 
sonra, Hırvatistan-Sırbistan sınırında Tuna’yla birleşmektedir. 

Kelime muhtemelen İlirce kökenlidir. Latincede Dravus; Almancada Drau; 
İtalyanca, Slovence ve Hırvatçada Drava şeklinde geçer. Çekçe, Slovakça ve 
Macarcada ise uzun [ā] Dráva suretinde imlada belirtilmektedir. Metindeki 
notasyonu <دراوه> şeklindedir. Türkçeye daha uygun bir şekilde, [d]’den sonra 
redüksiyonlu bir [ı] ile telaffuz edilmiş olması muhtemeldir. Kelimedeki ilk [ā] 
ünlüsünün uzun telaffuz edilmiş olma ihtimali yüksektir.

16. yüzyıl şairi Taşlıcalı Yahya aşağıdaki beyti terennüm ederken bölgede 
bulunan üç önemli nehri de zikrediyor. Şair, Drava’yı ve Tuna’yı birer <ط> 
ile yazmış. 16. yüzyılda telaffuzun her iki kelime için de [d] ile olduğunu dü-
şünüyoruz. 

“Yolına geldi ammā sāye gibi pāy-māl oldı
Ṣava ile Ṭırava ejdehāsı Ṭuna ṡu‘bānı” Taşlıcalı Yahya 
(Çavuşoğlu 1977: 72)

- e -

edügi: Metnin en dikkat çekici Batılı kelimesi, henüz hiçbir Türkçe sözlüğe 
girmemiş olan bu edügi kelimesi olsa gerek. Yazmada <ادوکی> imlasıyla geçen 
kelimenin aslının Fransızcadaki étui [etüi/etüği] olduğunu düşünüyoruz. Fran-
sızca orijinalinin telaffuzunda bulunan sadasız [t] ünsüzü, Türkçede iki ünlü 
arasında sadalılaşmış, [d]’ye dönüşmüştür. İmlada <ك> olarak görülen, bizim 
de <g> ile transkribe ettiğimiz işaret, Latin alfabe sistemimizde bulunan ve 
kimi zaman diftong oluşturmaya yarayan bir [ğ] olarak düşünülmelidir [edüği]. 
Diftong oluşumu, sızıcılaşmadan sonraki merhale olarak değerlendirilmelidir. 

Kelimeye Türkçe karşılık olarak ‘değerli ve hassas nesneleri muhafaza etmek 
için kullanılan dekoratif, nakışlı kutu; kılıf; mahfaza’ açıklamasını verebiliriz. 
Edügi, metnin yazıldığı dönemde ve sonrasında kullanımı çok da yaygın bir 
kelime gibi görünmemektedir. Kelimenin Türkçede pek işlek olmadığı, metin-
deki yanlış kullanımdan da anlaşılmaktadır. Nitekim kelimenin aslından olan 
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sondaki [i], Türkçe iyelik eki gibi algılanmış ve aslında eklenmesi gereken bir 
iyelik eki [+si] eklenmemiştir. Yani metinde firenk edügi şeklinde geçen ibare 
aslında firenk edügisi (etui+si) olmalıydı. 

Bu kelimenin ‘kısa konçlu çizme, ayakkabı’ anlamı taşıyan Türkçe kökenli edük/
edik ile (bunun iyelik veya hal eki almış şekliyle) karıştırılma tehlikesi de vardır.

efendi/afendi: Orta Yunanca afendis ἀφέντης kelimesinden gelmektedir (< 
αὐθέντης afthentēs Eski Yunanca); Türkçeye vokatif  şekli (nida hali) geçmiştir 
(Meyer 1893: 37). Asıl manası ‘usta, üstat; edip; yapıcı, edici’ olmakla birlikte 
Orta Yunancada Bizans soyluları için kullanılan bir ünvana dönüşmüştür. Met-
nimizdeki imla <افندی> şeklindedir. Leunclavius, “Aphendi”nin “ἀφένδης” [!] 
Yunan dilinden alınmış olduğunu ve Türkler tarafından daha ziyade bozuk 
şekil “Efendi”nin kullanıldığını ifade eder (1591: 872). Yaklaşık yüz yıl sonra 
Meninski ise kelimenin halk ağzında “afendi” olarak telaffuz edildiğini belirtir 
(1680: I/324). Dolayısıyla metnin türü sebebiyle kelimeyi her iki şekilde de 
transkribe etmek mümkündür. 

Kelime Yeni Uygurcaya kadar birçok Türk dilinde mevcuttur. Ayrıca Arapça, 
Farsça ve Urduca gibi dillerde de kullanılmaktadır.

“Ehl-i riyāżet olmaġa rāżī degül göŋül
Varup efendi ḳapusına olayın nöker” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 108)

Kesmezem dest-i recāmı gözlemek lāzım gibi
Her efendi ḳulını her şāh ḫıdmetkārını” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 146)

ėfrençe/efrençe/ifrençe: Mütercim Asım “el-ifrincetu” maddesinde keli-
menin “hemzenin kesriyle” ve “rā’ meksūr olmak”la okunduğunu, “ifrenk”in 
muarrebi olduğunu ifade etmektedir; taşıdığı anlam içinse “hâlâ Frenk tabir 
olunan tâifedir, murâd Fransız kavmi olacaktır” ifadelerini kullanmaktadır 

60 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI VE BAZI FILOLOJIK NOTLAR

www.tuba.gov.tr



(1225: I/430). Kelime başında görülen ünlü türemesi Arapçada vuku bul-
muştur. Firenk kelimesinde olduğu gibi burada da genel olarak Avrupalı değil, 
hususi olarak Fransız (milleti) kastedilmiştir (krş. firenk maddesi). Nitekim 
metindeki ben işbana-lıyam ve yoldaşum efrençedür ifadesi ne yerlüsin ve ol yoldaşuŋuz 
ne yerlüdür sorusuna cevaben ayırt edici, spesifik anlamda verilmiştir. Menins-
ki’nin verdiği ilk anlam da bu doğrultudadır, yani Fransız, İtalyan ve Galyalı 
“Francus, Italus, Gallus”; buna daha sonra ‘bütün Avrupa halkı’ açıklaması 
eklenmiştir (1680: I/317). Meninski kelimeyi burada “efrenǧ” [efrenc] şeklin-
de, yani başlangıç ünlüsünü [e] olarak okumuştur. Şemseddin Sami ise yine bir 
[i] ile “ifrendj” [ifrenc] olarak transkribe etmiştir (1883: 118). Anlaşılan o ki bu 
ünlü ne tam bir [e] ne de tam bir [i]’dir. Dolayısıyla biz de bunu bir kapalı [ė] 
ile karşılamayı tercih ettik. Kelimenin metindeki imlası <افرنچه> şeklindedir. 
Başka Osmanlı metinlerinde nisbet <ی>si almış şekli ile efrencī <افرنجی> olarak 
da karşımıza çıkar. Eşanlamlısı kabul edilen frenk/firenk kelimesi gibi bunda 
da genel anlamıyla ‘Avrupalı’ manasının öne çıkması Osmanlı dilinde 18. yüz-
yıldan sonra olsa gerektir.

Avrupa menşeli bir kelime olmakla birlikte Türkçeye Arapçadan geçmiştir (krş. 
firenk maddesi). 

“Cedīd itmiş ḳabāsın sanki bir Efrencī āfetdür
Ḳabā-yı zerd-i zer-beftin geyince dil-ber-i maḥbūb. Vâlî (Koncu 1998: 291)”
(Öztekin 2006: 226)

“O şāhenşeh-i meşk āzmāyiş eyleyüp bir gün
Bir Efrencī zer-i meskūkı dikdürdi hedefdārı. Seyyid Vehbi (Dikmen 1991: 384)”
(Öztekin 2006: 456)

“Egerçi ṣūretā Efrencī zerdür urduġı ammā
Dil-i ma‘nīde ġālib oldı a‘daya bi-‘avni’llāh. Şâkir (Yıldız 2002: 163, 165)”
(Öztekin 2006: 456)
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- f  -

ferdinan (ḳırāl): Kastedilen kişi, daha sonra 
Kutsal Roma İmparatoru ünvanına da 
sahip olacak olan, Habsburg Hane-
danı’ndan II. Ferdinand’dır (1578-
1637). Fakat II. Ferdinand Kanije’yi 
muhasara ettiği 1601 tarihinde 
henüz imparator değil, yalnızca 
İç Avusturya Prensi (Arşidük) idi. 
İmparatorluk tahtına ancak 1619 
yılında oturabildi ve ölene kadar 
(1637) bu tahtta kaldı. Kanije he-
zimetini tattığı esnada yaşının 23 
civarında olması gerektir. 

Metinde sürekli ḳırāl olarak anılmak-
ta; dolayısıyla düşman kuvvetlerinin 
zirvesindeki kişi izlenimini vermektedir. 
Fakat gerçekte Habsburg kuvvetlerinin 
başında hiyerarşik bakımdan ikinci pozisyon-
daki kişidir. Bu zamanda başkumandan Matthias’tı (krş. 
māṭyāş maddesi). Dönemin Habsburg (Kutsal Roma) İmparatoru ise II. 
Rudolf  idi.

Kelime, metnin tamamında sonda olması gereken bir <د> olmaksızın yazılmış-
tır: <فردینان>. İpşirli kelimeyi Naîmâ’da “Ferdinandos” olarak okumuş (2014: 
181). Burada Yunanca varyanttan ziyade Latincesinin (Latinceleştirilmişinin) 
olması, yani Ferdinandus daha makuldür.

 

firengistān: Aşağıdaki izah edilen ‘firenk/frenk’ kelimesinin Farsça -istān eki 
almış halidir. ‘Frenk diyarı, Frenklerin yaşadığı yer’ anlamındadır. Türkçeye 
Farsçadan geçmiştir (krş. firenk ve ėrfrençe/efrençe/ifrençe maddeleri).

II. Ferdinand
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“Sensin ey şāh-ı cihān pādişeh-i ‘Osmānī
Rūm sulṭānı ‘Arab ḫānı ‘Acem ḫāḳānı 
Gün gibi tīġ ile fetḥ eyle Firengistānı 
Yüri şāhum yüri ıṣmarladum Allāha seni” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 221)

“İndim seyrân ettim Frengistân'ı
İlleri var, bizim ile benzemez
Levin tutmuş, goncaları açılmış
Gülleri var, bizim güle benzemez” Karacaoğlan
(Banarlı 1983: II/717)

firenk/frenk: Bu kelimenin genel manada ‘Avrupalı’ anlamının baskın hale 
gelişi daha çok 18. yüzyıldan sonra olsa gerek. Özel anlamıyla ‘Fransız (ve 
İtalyan)’ karşılığında kullanılıyor ki bizim metnimizde de bu bağlamda anla-
şılmalıdır. Zira aynı cümle içerisinde firenk, nemçe, macar, hırvat gibi kelimeler 
birer millet adı olarak ayrı ayrı zikrediliyorlarsa artık firenk kelimesinin genel 
olarak Avrupalı anlamına geldiğini iddia etmek yerinde olmaz. Kelime Os-
manlı Türkçesindeki standart imla ile <فرنك> olarak yazılmıştır. Meninski her 
iki transkripsiyon şeklini de vermiş: “frenḱ”, “firenḱ” (1680: II/3510). Kelime 
Farsçada “farang, firing” olarak kaydedilmiştir (Steingass 1892: 922). 

France ‘Fransa’ ve Français(e) ‘Fransız’ kelimelerinin de buradaki firenk/frenk 
kelimesinin de kökeninde ‘serbest, hür (< hırslı, gayretli, cesur, korkusuz)’ 
anlamlarına gelen Cermen menşeli ‘Frank’ (< Hint-Avrupa kökü *(s)p(h)ereg-) 
kelimesi vardır. Bununla birlikte Almanlar “serbest, hür” anlamını 15. yüzyılda 
sonradan Fransızcadan almışlardır (Nonn 2010: 11). Franklar aslında bir Cer-
men kavmi olmakla birlikte adları bugün Roman dili konuşanlara (Fransızlara) 
ad olmuştur. Fakat bunun sebepleri ve ilgili tarihî hâdiseler bu çalışmanın çer-
çevesi dışında kalmak zorundadır.

“Ḳılsa fireng üstine ‘aẓm-i ġazā
Cümle ḳıraluŋ yüzin eyler ḳara” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 6)
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“Zırıhlarla erenler beŋzedi emvāc-ı deryāya
Firengüŋ oŋmaduḳ başına ḳopdı Nūḥ ṭūfānı” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 72)

“Ḳalata içre daḫi bir ṣanem var 
Fireng oġlanıdur ol çeşm-i ‘ayyār” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 270)

“Ḥıfż olup renc-i mekr-i a‘dādan
Cünd-i İslāmuŋ ola aḳ yüzi
Dilerüm Ḥaḳdan olmasun sārī
Beden-i milkete Freng uyuzı. Ârif  Süleymân (Tankuş 2002: 378)”
(Öztekin 2006: 578)

fülūrī/flūrī: Altın para, Flori/Filori. Kelime metinde de genelde yaygın 
olan <فلوری> imlası ile yazılmıştır. Meninski kelimeyi “fülūrī” şeklinde trans-
kribe edip “aureus” ‘altın [para]’, “ducat” ‘duka’ karşılıkları ile tercüme etmiş 
(1680 II/3547). Kelimedeki ilk ünlü, 19. yüzyıl telaffuzunda çok belirgin ol-
masa gerek ki Meyer bunu “fɛluri” olarak kaydetmiştir (“ɛ” bir schwa olarak 
düşünülmeli, bugün IPA’da daha ziyade [ə] ile gösteriliyor) (1893: 64). 

Fülūrī, köken itibarıyla bugün bir İtalyan şehrine ad olan Floransa (Firenze/
Fiorenza < Latince Florentia) kelimesine dayanıyor. Altın para Floransa’da ilk 
defa 1252’de bastırılmıştır. Bu para şehrin adına izafeten İtalyancada Fiorino 
d'oro, Fransızcada Florin ve Latincede Florenus olarak adlandırılmıştır. Paranın 
üzerine ayrıca şehrin flamasında bulunan ve simgesi olan bir de çiçek (zambak) 
resmi basılmıştır. ‘Çiçek; çiçek açmak’la ilgili bu kelimelerin köken dili Latin-
cedir (< flos, flor-). İngilizcedeki flower da yine aynı kökene bağlıdır. Kelime 
bugün Macaristan’ın para birimi Forint’te yaşamaktadır.

Avrupa’da önceleri Floransa altın parası için kullanılan Fiorino tabiri (Florin, 
Floren, Florenus vs.), daha sonra diğer sikkeler için de geçerli olmak üzere ge-
nelleşmiştir. Osmanlı’da da fülūrī tabiri Osmanlı altınları da dâhil olmak üzere 
her türlü altın parayı ifade için kullanılmıştır (Pakalın 1993: I/629). Ayrıca 
burada Meyer’in “fɛluri” karşılığı verdiği ‘Venedik Dukası’ ifadesinin hususi 
manada kabul edilmesi gerektiğini belirtelim (1893: 64). Zira ifade edildiği gibi 
Osmanlılar kendi bastıkları altın sikkeler için de fülūrī tabirini kullanmışlardır. 
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“Deger bir kez yüzin görmek o māhuŋ
Güneş ḳurṣı gibi yüz biŋ filori” Bâkî
(Küçük 2015: 418)

“Çerāġ-ı māha yine bir filori dikdi güneş 
Gören kimesne kenārın meh-i nev itdi ḫayāl” Bâkî
(Küçük 2015: 49)

“Her ḥarf-i āferīn ki yüz biŋ ḥazīnedür
Yüz biŋ flori istemek olsun mı çiftine. Lebîb (Kurtoğlu: 2004: 640)”
(Öztekin 2006: 481)

- ġ – (g) -

ġırıjġal (ġrıjġal): Bugün artık var olmayan bir palanka ismidir. Macarcadaki 
ismi Görösgál [ġöröşġāl]. 1527-1570 yılları arasındaki Macaristan coğrafyasını 
gösteren bir haritada, Szigetvár’ın yaklaşık 10 km. kuzeybatısında Görösgál 
adı altında gösteriliyor (bkz. Kaynaklar: Harita 1). Bugün artık bu isimle bir 
palanka/yerleşim birimi mevcut olmamakla beraber günümüz haritalarında 
Sigetvar’ın takriben 7 km. batısında Görösgálpuszta ‘Göröşgal Bozkırı’ isimli bir 
mahal bulunuyor.

Kelime, Evliya Çelebi’de de geçmektedir ve istisnai olarak harekelenmiştir. 
 :harfleri bir [ı] ya da [i] anlamına gelebilen kesre ile işaretlenmiştir <ر> ve <غ>
<ġIrIjġAl غرژغال > (bkz. Kahraman 2014: 6/11a). Dolayısıyla mütalaalarımıza 
bu notasyonu dâhil etmek zorundayız. Öncelikle Macarcadaki kısa [ö] (IPA’ya 
göre [ø]) ünlüsünün Türkçedeki [ö]’den (IPA’ya göre [œ]) daha kapalı telaffuz 
edildiğini dolayısıyla darlık-genişlik bakımından [ı] ünlüsüne daha yakın oldu-
ğunu belirtelim. Ayrıca Türkçede <g> işaretinin hem art/velar <ġ = غ> hem 
ön/palatal <g = ك> şekilleri mevcutken Macarcada yalnızca geriden (velar) 
telaffuz edilen bir <g> [ġ] bulunur; kelime bu sebepten <غ> ile yazılmıştır. Ge-
riden telaffuz edilen ünsüzlerin çevresinde Türkçede geriden telaffuz edilecek 
ünlülerin bulunması ([i] yerine [ı] olması) tabiidir. Türkçeye geçişte her ikisi de 
sızıcı (fricative) diş eti (post-alveolar) ünsüzü olan [ş] ve [j] sesleri arasında bir 
dönüşme vuku bulmuştur (-ş- > -j-). Bunun sebebi, sadalı [ġ] ünsüzünün, ken-
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dinden önce sadasız [ş] yerine, yine sadalı bir ünsüz olan [j]’yi tercih etmesidir. 
Bütün bu ifade edilenler doğrultusunda Macarca [ġöröşġāl]’in Türkçede [ġı-
rıjġal] telaffuzuna dönüşmüş olması makuldür. Fakat “Garajgal” (Bilge 2000: 
46) ve “Garajgar” (İpşirli, 2014: 180) gibi yorumlar doğru olmasa gerektir. 
Kelimenin ilk hecesinde, [ġ] ve [r] arasında bulunan [ı] ünlüsünün zayıflamış 
olması [ġrıjġal] ve son hecedeki ünlünün uzun telaffuz edilmiş olması [ġırıjġāl/
ġrıjġāl] da ihtimal dâhilindedir.

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde kale vasfedilmiş ve ilişkili olan “Deli Me-
hemmed” menkıbesi anlatılmıştır (bkz. Kahraman & Dağlı & Dankoff, 2011: 
II/7-18). Söz konusu kale adı ve menkıbe aslında daha evvel Peçevi Tarihi’nde 
geçmektedir (1283: 455). Bu menkıbeden yola çıkan Ömer Seyfeddin de çok 
iyi bilinen “Başını Vermeyen Şehid” adlı hikâyesini kaleme almıştır (1917). 
Kale adı bu hikâyede de zikredilmektedir. 

ġroş/ġoroş: Günümüz Türkçesinde ‘kuruş’ olarak bilinen kelimenin 17. 
yüzyıldaki şeklidir: <غروش>. Harsány “gros” [ġroş] olarak kaydetmiş (Hazai 
1973: 222). Meninski kelimeyi “ghroś” şekilde vermiş ve telaffuzun “ghoroś” 
[ġoroş]’a yaklaştığını belirtmiştir (1680: II/3398). Açıkça anlaşılacağı üzere ke-
limedeki [r] ve [ş] ünsüzleri arasındaki yuvarlak ünlü, 17. yüzyılda bir [o]’dur. 
Meyer kelimeyi 19. yüzyılda artık bir [u] ile “guruš” [ġuruş] şeklinde kayde-
diyor (1893: 64). Meninski’den anlaşıldığı kadarıyla bu kelimede 17. yüzyılda 
<ġ> ve <r> arasında zayıf  bir ünlü telaffuz edilmekteydi (1680: II/3398).

Kelimenin kökeninde geç dönem Latincesine ait (dēnārius) grossus ‘büyük, kalın 
(dinar)’ tabiri vardır; İtalyancası grosso’dur. Orta Almancada gros(se) şeklinde 
görünen kelime, Yeni Almancada Groschen [ġroşǝn/ġroşn] şekline dönüş-
müştür (Avro para birimi öncesinde 10 Pfennig için Almancada halk arasında 
hâlâ Groschen tabiri kullanılmaktaydı). Bu tabir birçok Orta Avrupa ülkesi ve 
Balkanlarda yaygınlaşmış (Çekçe, Slovakça: groš; Estonyaca: kross; Lehçe: grosz; 
Ukraynaca, Rusça, Makedonca, Bulgarca: грош, ‘groş’, Rumence: groș). Keli-
me Osmanlı Türkçesine de bu surette girmiştir. Fakat ilk Osmanlı ‘ġroş’u 17. 
yüzyılın sonlarına doğru basıldığına göre metnimizde geçen, hatta 16. yüzyıl 
metinlerinde de rastlanabilen groş kelimesiyle Osmanlı parası kastedilmemiş 
olsa gerektir (krş. Pakalın 1993: II/326, Pamuk 2002: 26/458). Bu dönemlerde 
Avrupa’dan gelmiş olan ‘groş’lar kullanılmaktaydı.
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Meninski kelimeye “Thalerus Imperialis. Thaler/Reichsthaler” ‘imparatorluk 
gümüş sikkesi” karşılığını vermektedir (1680: II/3398). Konumuzla pek bir 
ilgisi bulunmamakla birlikte para birimi olan ‘Dollar’ kelimesinin Thalerus’tan 
geldiğini belirtelim. Meyer ‘“guruš”u “Piaster” ‘ince metal levha’ tabiri ile kar-
şılamış (1893). Burada söz konusu olan, değeri yukarıda bahsi geçen fülūrī’den 
daha düşük, genelde gümüş madenine basılmış bir sikkedir.

“Ḳalb aḳçe gibi geçmez o şūḫa niyāzumuz
Naḳdīne-i ġurūşdan olmazsa māyesi. Hâzık (Güfta 2001: 303)”
(Öztekin 2006: 472)

“Pāy idelüm ḳazancı senüŋle Hevāyī hep
Ḳalb-ı ġurūş baŋa züyūf-ı sümün saŋa. Hevâyî (Çakır 1998: 1)”
(Öztekin 2006: 472)

“Başlı dāġ-ı siyehüm gördi çün ol ‘işve-fürūş 
Didi baş ile geçer naḳd-ı sere ḳara ġurūş. Neylî (Kılıç 2004: 354)”
(Öztekin 2006: 472)

- h -

hersek: Kelime metinde <هرسك> imlasıyla, ḳıral māṭyāş hersek, hersek māṭyāş 
bağlamlarında kumandan Matthias’ın (māṭyāş) ünvanı olarak geçmektedir. 

Kelimenin aslı Almanca Herzog [herʦōg]’dur ve Eski Yüksek Almancadaki 
herizogo kelimesinden gelir (heri ‘ordu’ + zogo ‘çeken, sevk eden’. Modern 
Almancada Heer ‘ordu’, ziehen (> zog) ‘çekmek, sevk etmek’). Dolayısıyla Her-
zog/Hersek, ‘ordu (baş)kumandanı’ anlamına gelen bir soyluluk ünvanıdır. 
Fransızca karşılığı Türkçede de bilinen ve kullanılan dük “duc” kelimesidir. 
(Latincesi dux < ducere ‘sevk etmek, yönetmek, komuta etmek’ fiilinden). 
Matthias’ın ünvanı metnimizde hersek olarak geçmekle birlikte o, Batılı ter-
minolojiye göre aslında bir ‘Erzherzog’tur, yani ‘Yüce Başkumandan’dır ki 
bunun Fransızcadaki karşılığı yine dilimizde bilinen ‘Archiduc’ [arşidük] 
kelimesidir. 
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Yine Bosna-Hersek adında geçen Hersek kelimesi de kendisine Kayser III. 
Friedrich tarafından 1448’de Herzog ünvanı verilen ülke hâkimi Stjepan 
Vukčić Kosača sebebiyledir (bkz. Milkosich 1889: 8; Ungewitter 1854: 11). 
Kelime Türkçeye muhtemelen Almancadan değil, Güney Slav dillerinden ya 
da Macarcadan geçmiştir. Zira Hırvatça, Boşnakça, Sırpçada ve Macarcada 
herceg [herʦeg] şeklindedir. 

ḥırvat: Hırvat, Hırvatistanlı, Hırvat milleti(nden). Kelimenin metindeki imla-
sı <حروات> şeklindedir. Osmanlı metinlerindeki yaygın imlası <خ> ile olmakla 
birlikte eldeki metinde her defasında <ح> ile kaydedilmiştir. Kelime birbirleri-
ne çok yakın diller olan Hırvatça, Boşnakça ve Sırpçada Hrvat/Хрват [ḫırvāt]; 
komşu milletlerin dillerinde, Macarcada Horvát [horvāt], Slovakçada Chorvát 
[ḫorvāt] şeklindedir. Kelimenin Türkçeye [hırvat/ḫırvat] olarak Güney Slav 
dillerinden geçmiş olduğu aşikârdır. Menşei hakkında birtakım farklı görüşler 
ileri sürülmüştür. Yaygın kabule göre kelime -birçok farklı izah tarzıyla- İranî 
bir köke dayandırılmaktadır. Söz konusu görüşleri Kunstmann özetler (1996: 
36-39). Başka bir görüş de kelimenin kökeninin Türkçe olduğuna dairdir (Tiet-
ze 1979: 140, Karatay 2002: 591-598).

Hırvatça, Slav üst dil ailesinin Yugo-slav ‘Güney-Slav’ dalına mensuptur. Ka-
tolik olan Hırvatları, Müslüman Boşnaklardan ve Ortodoks Sırplardan ayıran 
dilleri değil, daha ziyade dinleridir. Bugün Hırvatistan (3,9) ve Bosna-Hersek’te 
(0,55) yaklaşık toplam 4,5 milyon Hırvat yaşamaktadır. 

ḥinṭō: İnsan taşıyan dört tekerlekli at arabası, fayton. Kelime Macarcadan 
alınmıştır; bu dildeki imla ve telaffuzu hintó [hintō] şeklindedir. 

Metinde bir <ح> ile <حنطو> imlasıyla geçmektedir. Meninski <ه> ile <هنتو> ve 
 .imlalarıyla vermiş, “hintow” şeklinde transkribe etmiş ve “carpentum <هنتوو>
Kutsche” ‘araba’ karşılıklarını vermiştir (1680: III/5502). Kelime sonunda 
bulunan uzun yuvarlak ünlünün [ō] Türkçede diftong haline [ou] oradan 
da Meninski’nin kaydettiği imlada olduğu gibi [ov] şekline dönüşmüş olması 
mümkündür. Fakat burada, Macaristan bölgesinde yaşayan Türklerin, yerli 
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ahalinin telaffuzuna daha yakın bir telaffuza sahip olabilecekleri düşüncesin-
den ve metindeki imladan yola çıkarak ḥinṭō transkripsiyonu ve [hintō] okuyuşu 
tercih edildi. Daha evvelki dönemlere ait metinlerde kelimeye ḥinṭoġ şeklinde de 
rastladığımızı ifade edelim. Buradaki [ġ] her ne kadar kelimenin Macarcadaki 
çokluk şeklini (hintók) akla getirse de bu söz konusu değildir. Sondaki [ġ]’nin 
burada da bir uzun [ō] veya bir diftong [ou] münasebetiyle yazıldığı düşünül-
melidir (ḥinṭoġ’un telaffuzu hintoğ gibi olmalıdır). 

Kelime Macaristan’la münasebetlerin henüz bu yoğunlukta olmadığı dönem-
lerde, 15. yy. metinlerinde de (mesela Sultan II. Murat Gazavâtnâmesi’nde) 
geçmektedir, yani Macaristan’ın fethinden daha evvel Türkçede kullanılmaya 
başlamıştır (krş. ḳoçi maddesi). Pakalın kelimenin sefaretnamelerde sık sık geç-
tiğini zira sefirlerin bu arabayla seyahat ettiklerini ifade ediyor (1993: I/843). 
Tabii bu daha sonraki yüzyıllar için geçerli olmalıdır. Kelime 19. yüzyılda da 
kullanımdaydı. 

“Gâhîce atardı ipde pişto
Gâhîce yürürdi hemçü hinto” (Rifat Sûrnâmesi’nden, 1834)
(Aslan 2008: 257)

- i -

ingülüs: İngiliz, İngilizler. Metinde kelimenin ikinci ve üçüncü ünlüleri her 
halükârda bariz bir şekilde yuvarlak ünlülere işaret ediyor <انکولوس>. Fakat 
Meninski kelimeyi “ing’ilīz” ve “ing’ilis” [ingilīz/ingilis] olarak vermiş (1680: 
I/469). Başka bir nüshada kelime [ingilisden] olarak kaydedilmiş. Bizim met-
nimizin civar dillerin etkisiyle [angülüs] ya da [engülüs] şeklinde bir telaffuzu 
yansıtıyor olması da muhtemeldir. Nitekim kelime Hırvatçada engles/ki, Slovak-
çada anglic/ky ve Macarcada angol olarak geçer.

Latincesi anglus olan kelime aslen Cermen menşelidir (< angle ‘balık tutmak’). 5. 
yüzyıldan itibaren Kuzey Almanya’dan Britanya’ya göç etmiş olan, balıkçılıkla 
iştigal eden Cermen kökenli halka verilen isimdir. 
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islovin/ıṣlovin: Sloven, Slovenyalı (Slavonyalı ya da Slovakyalı anlaşılma-
malıdır).

Kelime metinde <س> ve <ص> ile olmak üzere iki farklı imlayla yazılmış: 
 Metindeki [islovin/ıṣlovin] telaffuzuna kanaatimizce .<اصلوین> ve <اسلوین>
Macarcada kapalı ve uzun bir [ē] barındıran Szlovén [slovēn] kelimesi temel 
teşkil etmektedir. Kelime başındaki [i/ı] ise çift ünsüzden evvel beliren bir 
protezdir. 

Slovence ve Slovenler Güney Slav dil ailesine mensup olmakla birlikte dilleri, 
birbirine çok yakın olan diğer Güney Slav dilleri Hırvatça-Boşnakça-Sırpçaya 
daha uzaktır. Dünya üzerinde nüfusları 2 milyon civarındadır ve bunun 1,6 
milyonu Slovenya’da yaşamaktadır.

iskender (sedd-i İskender): Kelimenin aslı ‘müdafi, savunucu’ anlamına 
gelen Yunanca Aleksandros Ἀλέξανδρος’tur. Türkçeye büyük ihtimalle Farsça 
vasıtasıyla, Arapça El-İskender’in harfitarifinin atılması suretiyle girmiştir. Keli-
me, tarihî şahsiyet Büyük İskender’in (M.Ö. 356-323) adıyla meşhur olmuştur. 
Metindeki imlası < اسکندر> şeklindedir.

İskender kelimesi metinde olduğu gibi genel olarak edebiyatımızda da sıkça 
Sedd-i İskender ‘İskender Seddi’ tamlaması içinde zikredilir. Bu tabir ile neyin 
kastedildiğine dair muhtelif  görüşler vardır. En marufu, İskender-i Zülkar-
neyn’in Ye’cüc ve Me’cüc fitnesine mani olmak için yaptırdığı bent, olduğu 
kanaatidir (geniş bilgi için bkz. Pala 2009: 276-277 ve 2016: 394).

“Eğer maksûd eserse mısra‘-ı berceste kâfîdir 
Aceb hayretdeyim ben Sedd-i İskender husûsunda. Râgıb Paşa”
(Pala 2009: 36/276-277)

islāmbol: Kostantiniyye yanında İstanbul şehrinin Osmanlı zamanında kul-
lanılan isimlerinden biri de İslāmbol’dur. Metinde < اسالمبول> imlasıyla geçiyor. 

Halk etimolojisine göre ‘İslam’ın bol olduğu yer’ gibi izahlar olsa da islāmbol ke-
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limesi aslında bir ses hâdisesi sonucunda ortaya çıkmıştır (islāmbol (< isdāmbol ) 
< istāmbol). Fakat halk tarfından benimsenmesinde ve yaygınlaşmasında [islām] 
sesdeşliğinin etkisi olduğu muhakkattır. İlk başlarda daha ziyade halk arasında 
kullanılan bir kelime idi. Daha sonra sikkelerin üzerine basılacak kadar yay-
gınlaşmış ve resmîleşmiştir. Meninski’nin < استانبول> imlasını, son hece ünlüsü 
[o] olmak suretiyle [istāmbol] şeklinde transkribe (telaffuz) etmesi ilgi çekicidir. 
Yazar islāmbol kelimesinin istāmbol yerine kullanıldığını da belirtir (1680: I/175 
ve 219). <ت>’li imla 15. yüzyıl metinlerinde de görülür; <ل>’lı imlanın ortaya 
çıkması daha sonradır. Molino’nun lügatinde kelime “Isdambol” olarak kay-
dedilmiştir (1641: 104).

Yaygın kabule göre kelime, köken itibarıyla Eski Yunancada ‘şehre’ anlamına 
gelebilecek [is+tin+polin > istimbolin] εἰς τὴν πόλιν ya da [is+tan+polin > istambo-
lin] εἰς τὰν πόλιν ibarelerine dayanmaktadır (krş. Kreiser 2010: 16, tafsilatlı bir 
tahlil için Stachowski & Woodhouse 2015). 

“Ne ḳadar olsa diremdār olana ni‘meti bol
Tengdür bī-kese ‘işretkede-i İslāmbol. Belîğ (Açıkgöz 1994: 156)”
(Öztekin 2006: 69)

“Ba‘żı kāfir ki olur münkir-i ġılmān-ı cinān
Görse İslāma gelür dil-berin İslāmboluŋ. Sürûrî (Batur 2002: 402)”
(Öztekin 2006: 69)

“Dil-beri var ki anuŋ vaṣlına ḳıymet olamaz
Cem‘ ḳılsaŋ heme sīm ü zerin İslāmboluŋ. Sürûrî (Batur 2002: 402)”
(Öztekin 2006: 110)
“Virüp revnaḳ aŋa ġılmān-ṣıfat ḫūbān-ı İslāmbol
Miṡāl-i ḳaṣr-ı cennetdür bülend-eyvān-ı İslāmbol. Sürûrî (Batur 2002: 407)”
(Öztekin 2006: 110)

istolni, istolni beliġrād: bkz. beliġrād.

‘BATılı’  KeliMeler ÜzeriNe FilolojiK NoTlAr 71

www.tuba.gov.tr



işbana: İspanya. Kelime metinde üç yerde de < اشبانا> imlası ile geçiyor yani 
üçünde de <ن>’dan sonra bir <ی> yok. Dolayısıyla bir istinsah hatasından söz 
edemeyiz. Buna göre telaffuzu ya [işbana] ya da -noktalardan tasarruf  edil-
miş olması halinde- [işpana] olmak zorundadır. Günümüz Türkçesinde [-sp-] 
ünsüzleri ile telaffuz edilen kelime, birçok Avrupa dilinde [şp-] ile telaffuz 
edilir: Hırvatça, Slovence ve Sırpçada Španija/Шпанија [şpāniya], Almancada 
Spanien [şpāniyen], Macarcada Spanyolország [şpanyolorsāg] vs. Metinde de bu 
doğrultuda [-şb-/-şp-]’li bir telaffuz söz konusudur. Meninski, Onomasticum’da 
kelimeyi “iśpanija” [işpaniya] şeklinde vermiş ki döneminde yaygın olanı bu-
dur (1680b: 699).

- k - ḳ -

ḳanija/ḳanije: Eserin yazılmasına sebep olan, Hasan Paşa ve askerlerinin 
müdafaa ettiği kalenin/yerleşim mevkiinin adı. Günümüz Macarcasında bu 
yerleşim merkezinin ismi Nagykanizsa [~nadykanija/nackanija], yani ‘Büyük 
Kanije’dir. Bugün asıl yerleşim merkezinin yakınında, doğu cihetinde bir de 
Kiskanizsa [kişkanija] ‘Küçük Kanije’ isimli bir banliyö vardır. Eskiden Küçük 
Kanije denen bir mevki mevcut olmadığından, bugün bu yerleşim birimlerini 
birbirlerinden ayırt edilebilmek için kullanılan ‘nagy-’ ve ‘kis-’ ibarelerine de 
gerek yoktu. Dolayısıyla yerleşim birimi sadece ‘Kanija’ adıyla anılmaktaydı. 
Bundan başka bugün Кањижа [kanyija] adıyla bir de Sırbistan sınırları içeri-
sinde kalmış bir yerleşim biriminin var olduğunu ifade edelim.

Nagykanizsa şehri bugün yaklaşık 50.000 kişilik nüfusuyla Macaristan’ın batı-
sındaki Balaton gölünün güneybatısında, Zala eyaletinde/bölgesinde Hırvatis-
tan sınırına 15 km. mesafede bir mevkide bulunmaktadır. 

Kanije, Damat İbrahim Paşa’nın sadareti zamanında, 1600 yılında Türklerin 
eline geçti ve yeni ihdas edilen Kanije Eyaleti’nin merkezi yapıldı. 1690 yılında 
Habsburg Hanedanı’nın kaleyi almasına kadar da eyalet merkezi olarak kaldı. 
Birkaç gün görev yapan Arnavut Hasan Paşa’dan sonra buraya Tiryaki Hasan 
Paşa ikinci Beylerbeyi olarak tayin edildi (bkz. Bilge 2000: 71-72). Habsburg 
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kontrolüne geçtikten sonra kale yıkıldı ve şehirdeki Türk eserleri yok edildi. 
Dávid’in ifadesine göre “1702 yılında Habsburg hükümdarı tarafından yık-
tırılan hisarının taşlarından XVIII. yüzyılda çeşitli binalar yapıldı, kalıntıları 
üzerine ise daha sonra alkol, makine ve cam fabrikası kuruldu. Doksan yıllık 
Osmanlı dönemini hatırlatan tek örnek son vali Mustafa Paşa’nın bir kiliseye 
yerleştirilen mezar taşıdır” (2001: 308).

Kelime metinde <قنیژه> imlasıyla yer alıyor. Bu imlaya göre iki şekilde, yani 
[ḳanija] ve [ḳanije] olarak telaffuz edilmiş olması mümkün. O bölgede yaşayan 
Türklerin yerli ahalinin telaffuzuna yakın bir telaffuzu tercih etmiş olmaları 
daha makuldür. Bu münasebetle telaffuza öncelik verdiğimiz çevriyazı metinde 
kelimeyi [kanija] olarak yorumladık; günümüz Türkçesine aktarırken ise yaygın 
olarak bilinen şekli Kanije’yi tercih ettik. Kelime Macarcada Kanizsa [kanija], 
Hırvatça Kaniža [kanija] ve Almancada Canischa/Kanischa [kanişa] olarak geçer. 
Kökeninde ‘prens’ anlamına gelen Güney ve Batı Slav kelimesi knysa vardır; 
belgelerde bu ad ilk defa 1245 tarihinde geçmektedir (Cerwinka 1968: 409).

ḳanṭār: Metinde bir ağırlık birimi olarak kullanılmıştır. İstanbul kantarı 44 
okkaya yani yaklaşık 56,5 kilogramlık bir ağırlığa tekabül etmekteydi. Kullanıl-
dığı yer, zaman ve tartılacak nesneye göre değerlerde değişkenlik göstermekte-
dir. Kantar ayrıca bir nevi tartı aletinin de adıdır fakat metinde kastedilen bu 
değildir. 

Türkçeye Arapçadan <ḳinṭār قنطار> geçmiş olmakla birlikte aslında Batılı bir 
kelimedir. Yunancada “χεντηνάριον” [ḫentinarion], Latincede “centenarium” 
[kentenarium] olarak bilinmektedir (Meyer 1893: 65). İhtiva ettiği cent(um) 
kısmı ‘100’ anlamına gelir ki bu, Hint-Avrupa dil ailesini tesbit ve tasnif  çalış-
malarında kıstas kelimelerden biri olmuştur.

Almancada ölçü birimi olarak kullanılmakta olan Zentner [ʦentnɐ] (≈50 kg.) 
kelimesi de aynı köktendir. Zentner 100 Pfund’a tekabül eder (100 x 500 g.).

ḳapudan: Kaptan, kumandan, yüksek rütbeli askerî âmir; amiral. Metindeki 
imlası <قپودان> şeklindedir. Kelimeyi Meninski de aynı imlayla vermektedir. 
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Buna ek olarak <د> yerine bir de <ط>’lı varyantı göstermiş ve kelimenin 
İtalyancadan olduğunu belirtmiştir (1680: 3612). Kahane & Tietze’ye göre 
aslı capitán olan kelime, Venedik İtalyancasından alıntıdır (1958: 131). Capitán 
kelimesinin kökeninde ‘âmir’ anlamına gelen Latince capitaneus var. Bu da yine 
caput, capit- ‘baş’ kökünden geliyor. Kelime Macarcada kapitány [kapitāɲ], Hır-
vatçada ise kapetan şeklindedir.

Ḳapudan metinde yalnızca düşman kumandanlarından bahsedilirken kullanı-
lıyor. Ama biliyoruz ki Osmanlı Devletinde aslında Türk kumandanları da 
kapudan olarak adlandırılıyordu (Kapudan Paşa, Kapudan-ı Derya, yeniçe-
rilerde kapudanlık vs.). Kapı, eşik gibi kelimeler yüksek bir makamı, özellikle 
devlet makamını ifade edebiliyordu. ‘Kapı’ kelimesi ḳapuḳulı, ḳapucı gibi askerî 
nitelemelerde de mevcuttu; ayrıca Enderun’u idare eden kişi ve Yeniçeri Ağa-
sı’nın bulunduğu yer ḳapu olarak adlandırılıyordu. İtalyancadan alınan kapudan 
kelimesinin Türkçedeki ses düzeninin oluşmasında, kelimenin kolay benim-
senmesinde ve yaygınlaşmasında Türkçe kapu/kapı ile olan ses benzerliğinin 
ve kelimenin zikredilen noktalardaki anlam yakınlığının bir rolü olduğunu 
düşünüyoruz. 

“Yapdı bu nev cāmi‘-i taḳvā-me’āb-ı dil-keşi (1119)
Ḳapudan-ı ekrem İbrāhīm Paşa-yı enīs. (1119) Sâlim”
(Öztekin 2006: 649)

ḳarbūz: Karpuz. Yazmada <قاربوز> imlasıyla geçiyor. Meninski ḳarpuz olarak 
transkribe ettiği kelimeyi hem <قارپوز> hem de <قرپوز> şekilleriyle vermiştir 
(1680: II/3578 ve 3662). 

Kelime metinde ıssı ḳarbūz ‘sıcak karpuz’ bağlamında geçiyor ki kinaye ile 
kastedilen burada top güllesidir. Kelime Türkçeye Farsçadan geçmiştir; 
Farsçadaki şekli ḫarbūze’dir. Fakat kelimenin kökeni hususunda farklı görüşler 
mevcuttur. Horn, “xerbuze” [ḫerbuze]’nin ‘eşek hıyarı’ anlamına geldiğini 
ve kökeninin Pehlevice “xarbōǰīnā” [ḫarbōjīnā] olduğunu belirtmiştir (1893: 
105). Dörfer kelimenin kökeninin Sanskritçede olabileceğine şüpheyle bakıyor 
(1967: III/380). Burada karpos “καρπός” kelimesinin Eski Yunancada ‘meyva, 
yeryüzü nimeti, tohum, ürün’ anlamlarına geldiğini belirtelim (Beekes 2010: 
649). 
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“Kökeninde çüriyor yoḳ yine dadı ṭuzı
Böyle būstān-ı kemüŋ böyle olur ḳarpuzı. Hevayi (Çakır 1998: 85)” 
(Öztekin, 2006: 189)

kebe: Metinde datif  hal eki almış vaziyette [kebe+ye] <کبیه> imlasıyla, ‘çul; 
kaba, değersiz giysi, kumaş’ anlamında geçmektedir. Eren, “kebe, kepe” için 
“çobanların giydikleri kaba kumaştan yapılmış kolsuz yağmurluk, aba” vererek 
aslında “kepenek” tanımını yapmaktadır (1999: 225). Gerçi Räsänen “käbä” 
‘kaba yün kumaş, halı/kilim, at üzerine örtülen örtü’ ile Türkçe olması muh-
temel “käpänäk” ‘yağmurluk, yeniçerilerin kış elbisesi’ arasında bir münasebet 
görmektedir (1969 244 ve 254). Ama Dörfer’in tafsilatlı bir şekilde ele aldığı 
“kepänäk” maddesinde kebe’ye yer verilmemiş (1967: 581). Kebe’nin ‘başlıklı pe-
lerin’ anlamına gelen Latince capa/cappa [< Arapça ḳabā ?] ve Yunanca kappa/
kapa κάππα/κάπα kelimeleriyle bir irtibatının olması muhtemeldir.

“Gece yaġmura ṭutılsam da ne ġam bekçiyem
Kepenekden daḫi sırtumda benüm hīç nem var. Tırsî (Yılmaz 2001: 68)”
(Öztekin 2006: 257)

“Cedīd itmiş ḳabāsın sanki bir Efrencī āfetdür
Ḳabā-yı zerd-i zer-beftin geyince dil-ber-i maḥbūb. Vâlî (Koncu 1998: 291)”
(Öztekin 2006: 226)

ḳırāl/ḳral: Bir ülkede soylular tarafından seçim ya da babadan oğula geçme 
suretiyle devlet otoritesini en üst düzeyde temsil eden erkek; kral, hükümdar. 
Miklosich ‘Hristiyan hükümdar’ tanımını yapmış ama günümüz Türkçesinde 
artık Müslüman ülkelerin hükümdarları da Kral olarak anılabiliyor. Kelime 
metinde <قرال> imlasıyla geçiyor. Meninski “kyrál” [ḳırāl] ve “kral” [ḳral] 
telaffuzlarını vermiş (1680: II/3659). Metinde genellikle iki isimle birlikte anı-
lıyor: ferdinan ḳırāl ve ḳırāl māṭyāş.

Kelime Türkçeye Güney Slav dillerinden geçmiştir: Yeni Slovence, Boşnakça, 
Hırvatça ve Sırpçada kralj/краљ [krāly/krāl’] şeklindedir. Eski Slovencede de 
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“kralь” [krāly/krāl’] şeklinde idi (Miklosich 1889: 11). Macarcadaki karşılığı 
király [kirāy] kelimesi de Slav dillerinden alınmadır. Hock & Joseph, kelimenin 
Latince Carolus (Magnus)’tan (Fransızca Charlemagne, Almanca Karl der Große 
‘Büyük Karl’) türediğini ve “king” ‘kral’ anlamıyla birçok Slav diline girdiğini 
ifade ediyorlar (2009: 231). Kelime, köken bakımından modern İngilizcedeki 
churl ‘kaba adam’ modern Almancadaki Kerl ‘herif ’ ile de alakalıdır.

“Tüfekler ḍarb-zenler ṭoplar beŋzer zebānīye
Ḳıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nīrānı” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 73)

“Ḳıraluŋ āli ṭuyuldı elem baḥrine ġarḳ itdi
Ḳızıl elma diyārı ile iḳlīm-i Alamanı” Taşlıcalı Yahya 
(Çavuşoğlu 1977: 74)

Ḳılsa fireng üstine ‘azm-i ġazā
Cümle ḳıraluŋ yüzin eyler ḳara. Taşlıcalı Yahya 
(Çavuşoğlu 1977: 6)

ḳırişgan/ḳırişgān: Hristiyan, İsevî. Kelime metinde ekseriya <قرشکان> 
imlasıyla geçiyor. Yazmada bir yerde <ن> yerine <ك> kullanılmış. Ama bu 
zaten müstensihin başka kelimelerde de yaptığı genel bir hatadır. Başka bir 
nüshada kelime <ش> yerine <س> ile yazılmış ki bu imla Osmanlı metinlerinde 
daha yaygındır: [ḳırisgān]. Meninski kelimeyi iki farklı madde altında “chy-
ristiān” [ḫıristiyān] ve “kyrystijan” [kırıstiyan] şeklinde vermiş (1680: I/1881 
ve II/3666; bkz. Meyer 1893: 66). Kelime Latincede Christianus, Yunancada 
χριστιανός [ḫristianos], Macarcada Keresztény [kerestēɲ] şeklindedir. Bunların 
hiçbirisi metindeki imla ile örtüşmüyor. Bunlar gibi bölgedeki diğer dillerde 
de durum aynıdır. Yalnız Hırvatçadaki Kršćanin [krşçanin/krştyanin] farklıdır. 
Kelime içindeki <ć> harfinin telaffuzu bugün bir [ç]’ye yaklaşsa da aslında bir 
[ty]’dir (IPA’ya göre [tɕ]). Biz metindeki imlaya göre [ḳırişgan] ya da [ḳrişgan] 
(uzun [ā] ile olması da muhtemel) olarak yorumlanabilecek bu kelimenin arka 
planında Türklerce [krşçanin], [krşcanin] ya da [krşganin] olarak algılanabi-
lecek Hırvatça Kršćanin kelimesi olduğunu düşünüyoruz. Son hecede art arda 
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gelen [n] konsonantında, haplolojik bir hadise sonucu muhtemelen bir tek-
leşme söz konusu olmuştur (ḳırişganin > ḳırişgann > ḳırişgan). İnalcık & Oğuz’un 
“Kırisgan”ın Macarca “keresztyén” kelimesinden geldiğine dair iddiası makul 
görünmüyor; ayrıca kelime iddia edildiği gibi Macarca “keresztyén” [kerest-
yēn] değil, ‘keresztény’ [kerestēɲ]’dir (1989: 113).

ḳoci(ler): Atlar tarafından çekilen yaysız, hafif, tekerlekli araba. Metinde 
bir <ج> ile <قوجی> [koci] şeklinde bulunuyor olması, bir yazım hatası olsa 
gerek; doğrusu <قوچی> [koçi] olmalıdır. Meninski “koći” [ḳoçi]’yi ‘araba’nın 
o zamanki eşanlamlısı olarak görmüş ve “currus, quo [e]quis vehitur” ‘atlar 
tarafından çekilen araba’ anlamını vermiştir (1680: II/3785). Kelime, TDK 
sözlüğünde bugün koçu olarak geçiyor (2005). 

Koçi/koçu kelimesi Macarcadan alınmıştır. Bu dildeki şekli ‘kocsi’ [koçi]’dir 
ve “Kocs+lu, Kocs’a ait, Kocs kökenli’ anlamına gelmektedir. Kocs [koç] ise 
bugün Macaristan’ın kuzeyinde, Komárom-Esztergom eyaletinde yaklaşık üç 
bin nüfuslu bir kasabanın adıdır. Yaylı at arabası bu kasabadan neşet ettiği, 
burada imal edildiği için kocsi szekér [koçi sekēr] ‘Kocs+lu araba, Kocs ara-
bası’ olarak meşhur olmuş. Daha sonra szekér de atılarak araba, sadece kocsi 
olarak anılmaya başlanmış. Kelime Macarcada araba manasında ilk olarak 
1469 yılında zikrediliyor. Bu kelime birçok dilde at arabası manasında kulla-
nılmaktadır, Almancada Kutsche [kuçe], İngilizcede coach vs. (diğer diller için 
bkz. Miklosich 1889: 11). İngilizcede ‘spor antrenörü’ manasında kullanılan 
ve bu anlamıyla Türkçeye de geçmiş olan coach da yine araba mefhumunun 
‘sevk etmek, ileri götürmek, ilerletmek‘ 
bağlamından hareketle ortaya çıkan bir 
anlam genişlemesi ve anlam aktarımıyla 
oluşmuştur.

Burada ayrıca dikkate şayan bir husu-
su dile getirmek gerekmektedir. Kocs 
kasabasının amblemi üzerinde şehri 
temsil etmek üzere bir at arabası bir de 
koç resmi bulunuyor (Resim 11). Bu, 
Macarcadaki yer adı Kocs [koç] ile kos 
[koş] ‘koç’ kelimelerinin bir alakası bu- Kosci kasabasının amblemi.
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lunabileceğine işaret etmektedir. Türkçe koç kelimesinin Macarcadaki karşılığı 
kos [koş]’tur ve Türkçeden (Eski Çuvaşçadan) alınmıştır (bkz. Dörfer 1967: 
III/540, Eren 247). Bu durumda İngilizcedeki coach, Almancadaki Kutsche v.s. 
kelimelerinin Macarca olarak kabul edilen orijini tekrar sorgulanmak zorunda-
dır. Koç ve koçi kelimeleri hakkında yapmış olduğumuz tafsilatlı bir inceleme 
yakında neşredilecektir (Şenlik 2017).

Koçilerin Osmanlı döneminde kullanımlarına ilişkin bilgi için bkz. Pakalın 
1993: II/286. 

“Koçular semtin ederdi devran
San tekerlek idi ol sergerdan” Sümbülzade Vehbi
(Pakalın 1993: II/286) 

“Ṣaplanur çamura yāḫūd ḳırılur yolda ḳalur
Ḳoçıyı ḳoşdurmaz kimse ḳoçaş olmayıcaḳ. Hevâyî (Çakır 1998: 44)”
(Öztekin 2006: 167)

ḳomoran: Günümüzdeki Macaristan-Slovakya sınırında, Tuna Nehri kena-
rında bir yerleşim merkezidir. I. Dünya Savaşı sonrasında şehir ikiye bölünmüş, 
Macaristan ve Çekoslovakya (bugün Slovakya) arasında paylaşılmıştır. Bugün 
Tuna’nın kuzeyinde kalan kısmı Slovakya’ya aittir. Bu kısım Nitra bölgesinde, 
ülkenin güneydoğu sınırındadır. Nüfusu 35 bin civarındadır. Nehrin güneyinde 
kalan kısmı Macaristan’a aittir ve ülkenin Komárom-Esztergom eyaletinde/
bölgesinde bulunmaktadır. Nüfusu ise 20 bin civarındadır (Resim 12).

Şehrin Macarcadaki ismi Komárom [komārom], Slovakçadaki ismi ise Komárno 
[komārno]’dur. Metnimizde geçtiği şekle bakılırsa kelimenin Güney Slav dil-
lerinden alınmış olması gerekiyor: Boşnakçada ve Sırpçada Komoran/Коморан. 
Hırvatça bugün kelimenin Slovakçadaki şeklini tercih ediyor. Fakat bu modern 
ve resmî bir tercih olsa gerek. Hırvatların 17. yüzyılda bu şehrin adlandırılması 
hususunda Sırplardan çok farklı davrandıklarını tahmin etmiyoruz. Kelime 
metinde iki yerde <قموران>, bir yerde <قوموران> imlasıyla olmak üzere üç defa 
geçiyor. Buna göre Boşnakça ve Sırpçada olduğu gibi [ḳomoran] şeklinde 
transkribe/telaffuz edilmek durumundadır. Bilge “Komaran” olarak veriyor 
(2000: 79). Sezen, ilginç bir şekilde Osmanlı Türkçesindeki kullanım için 
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Osmanlı metinlerinde pek de rastlanmayan, günümüz Macarcasındaki resmî 
“Komarom” adını vermiş ve sanki Osmanlı harfleriyle buna uygun bir imla 
icat etmiştir (2006: 318).

“Erenler himmet itsünler alalum virmek Allāhuŋ
Ḳomayalum Budin yolında mārān-ı Ḳomaranı” Taşlıcalı Yahya Beg
(Çavuşoğlu 1977: 74)

ḳondaḳ/ḳundaḳ (ṭop ḳondaġı): Kundak. Metinde ‘topun üzerine konduğu, 
hareket ettirme ve nişan almaya yarayan ahşap yuva’ anlamında, üçüncü teklik 
şahıs iyelik ekiyle birlikte <قونداغی> imlasıyla yer alıyor. Bugün ‘kundak’ olarak 
telaffuz edilen kelimeyi Meninski 17. yüzyılda “kondak” şeklinde transkribe 
etmiştir (1680: II/3808). 

Modern Türk lügatlerinde ‘kundak’ kelimesi için (kimi zaman iki ayrı maddede) 
iki farklı anlam veriliyor. Birincisi ‘bebek sarıp sarmalaya yarayan bez’, ikincisi 
‘top, tüfek, tabanca gibi namlulu silahların geri kısımdaki ahşap kısım’ anlamın-
dadır. Bunlardan birincisinin kökeni Türkçe, ikincisininki Yunanca olarak kabul 
ediliyor (bkz. TDK Türkçe Sözlük 2005, Çağbayır 2007, Ayverdi 2011 vs.). 

Komoran Kalesi’nin Türkler tarafından muhasara edilişi. Yıl: 1594.
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Meyer kelimenin her iki anlamda da Yunancadan alındığı görüşündedir (1893: 
71). Buna göre kelimenin Yeni Yunancadaki karşılığı ḫontaḫi χοντάχι. ‘Tüfek 
kabzası’ anlamındaki kondak kelimesinin ‘sırık’ anlamı taşıyan Eski Yunanca 
khontos’tan χοντός, ‘bebek bezi’ anlamındakinin ise yine Eski Yunanca ‘sargı’ 
anlamı taşıyan ḫontaḫion’dan χοντάχιον türediği görüşünde. Dörfer bu iki anlam 
için iki farklı bir kök öngörmüyor. Türkçedeki ḳondāk/ḳundāk kelimesinin aslı-
nın Farsça “kunda” olduğunu, bu kelimenin Türkçede bir küçültme eki “+ḳ” 
ile donatıldıktan sonra tekrar Farsçaya geçtiğini iddia ediyor (1967: III/520). 
Eren kelimenin Rumcadan geldiği yolundaki savı yanlış buluyor (Eren 1999: 
I/267). Gülensoy ise kelimenin her iki anlamıyla da Türkçe olduğu görüşünü 
benimsiyor (2007: I/569).

‘Ateşe vermek’ anlamına gelen ‘kundaklamak’ ve ‘kundak bırakmak’ fiillerinin 
ise silah/top kundağı ile alakalı olduğunu belirtmeye hacet yoktur. Aşağıdaki 
beyitlerin bazılarında bu kelime ile sanatkârane bir biçimde her iki anlam da 
kastedilmiştir. 

“İẓhār ider isem ne ‘aceb sūz ile güdāz
Ḳundaḳ bıraḳdı göŋlüme bir ṭıfl-ı ‘işve-bāz. Sadîk. (Eroğlu 1998:123)”
(Öztekin 2006: 301)

“Destine aldı tüfengin o semiyy-i Kerrār
Ḫırmen-i düşmene ammā ki bıraḳdı ḳundaḳ. Rahmî (Elmas 1997: 159)”
(Öztekin 2006: 443)

“‘Aceb ḳundaḳ bıraḳdı ḫāne-i sāmān[-ı] a‘dāya
Bu fāl-ı ḫayr eritdi ḳurşunāsā ḳalb-i küffārı. Seyyid Vehbî (Dikmen 1991: 384)”
(Öztekin 2006: 444)

‘Bebek sarıp sarmalaya yarayan bez’ anlamıyla:

“Güzeller ṭıfl iken eyler ḳuculmaġa heves şimdi 
Ṣarılmaḳ resm ü âyînin bilürler daḫı ḳundaḳdan” Bâkî
(Küçük 2015: 327)
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ḳopān: Macaristan’da bir yer adı, Koppány [koppāɲ]. Metinde <ḳVpAn قوپان> 
imlasıyla verilmiş. Bugünkü ismi Törökkoppány yani ‘Türk Koppány+i’. Somogy 
eyaletinde Balaton gölünün güneyinde, Balaton gölü ile Peç şehri arasında yak-
laşık 500 kişinin yaşadığı bir köydür. Osmanlı idaresinde 1550-51 tarihinden 
itibaren bir sancak merkezi olmuştur (bkz. Çoban 2005). 

Adını, Árpád soyundan gelen ve Somogylu Koppány (950-998) olarak bilinen 
bir Macar boy beyinden alıyor (Lendvai 2003: 29). 

köprü: Köprü kelimesi kesinlikle hem malzeme hem de fikrî tasarım olarak 
Türkçedir. Buraya almamızın birinci sebebi, kelimenin ‘köprü’ anlamına gelen 
Yunanca γέφῡρα’ya [ğefira/yefira] dayandığı iddiasıdır ki bu özellikle Räsänen 
tarafından dile getirilir (1947: 3 ve 1969: 292). Sağlam bir gerekçesi olmayan 
bu görüş, zaten birçok Türkolog tarafından tenkit edilmiş ve kabul görmemiş-
tir (bkz. Dörfer 1967: III/585-587). Clauson köprüg kelimesinin köpür- fiilinden 
türetildigini fakat arada açık semantik bir bağ olmadığını belirtiyor (1972: 
690, krş. Berta 1996: 204). Bunu Eren de şu cümlelerle ifade ediyor: “Türkçe 
köprü’nün köpür- kökünden gelen bir türev olduğu anlaşılıyor. Bu görüş Clau-
son’dan başlayarak ağırlık kazanmıştır. Ancak, Clauson’un belirttiği gibi köpür- 
köküyle köprü arasındaki anlam bağı açıklanmaya muhtaçtır” (1999: 258-259).

İkinci sebep, işte köpür- köküyle köprü arasında kurulamayan bu anlam bağını 
izah etmeye yöneliktir. Güncel sözlüklerimizde köprü tanımı için çoğu zaman 
“trafik akımını sağlamak” fikri de dâhil edilmek suretiyle “ahşap, kârgir, beton 
veya demir yapı” açıklamaları bulunuyor (bkz. mesela TDK - Türkçe Sözlük 
2005). Etimolojik sözlüklerde de benzer bir durum söz konusudur. Eren “iki 
yakayı birbirine bağlamak için yapılan yapı” (1999: 259); Gülensoy “Herhan-
gi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan” tanımını vermiş (2007: 
I/555). Köprü kelimesinin yüzyıllardır taşıdığı anlam, bugün zihinlerde ister 
istemez bir ‘yapı’ tasavvurunun oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu tasavvur da 
anlam bağını kurma hususunda kişiyi ister istemez yanlış yola sevk ediyor. Köprü 
ile köpür- arasındaki anlam bağını kurabilmek için daha geriye gitmek ve köprü 
mefhumunun nasıl ortaya çıkmış olabileceğini sorgulamak gerekecektir. Bunun 
için de köprünün neden inşa edildiğini, şeklini-şemalini bir tarafa koymak ve 
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ne işe yaradığı hususunda yoğunlaşmak en mantıklı yok olacaktır. Tabii bu 
noktada köprünün bir ‘geçme yeri’, ‘geçit’ olduğu hususu ön plana çıkarılmak 
durumundadır.

Kanaatimizce köprü kelimesinin oluşumundaki ilk ve temel tasavvur ‘nehir 
üzerindeki geçit, bir nehrin karşıya geçmeye imkân verebilecek olan yeri’ an-
layışıdır. Burada henüz herhangi bir bina tasavvuru yoktur. Bir nehrin karşıya 
geçmek için en müsait yeri onun en sığ olduğu yeridir. Nehir, taşlara, kayalara 
ve belki bazı nehir bitkilerine çarpmak suretiyle ancak sığ yerlerinde köpürür 
ve kabarır. Derin yerlerde akış insicamlıdır, köpürme olmaz. Geçmek üzere bir 
nehre yaklaşan kişi veya kafile uzaktan baktığında nehrin köpüren cihetine, 
yani geçit verebilecek yerine yönelir. Bu kişi/kafile için ‘köp[ü]rü[g]’, bir ‘geçit 
yeri’dir. Hasılı, bu ‘nehir üzerinde geçecek yer, geçit’ temel tasavvurundan an-
lam farklılaşmasıyla bugünkü ‘köprü binası’ manası oluşmuştur.

“Ḳurılup köpriler olduḳda müheyya ḥāsıl
Cū gibi oldı revan cisrden erbāb-ı ġazā. Sâlim”
(Öztekin 2006: 11)

köstendil: Bugün Bulgaristan’ın batısında Makedonya ve Sırbistan sınırına 
çok yakın bir mevkiide yaklaşık 45 bin nüfuslu bir yerleşim merkezi ve bu 
merkeze bağlı idari bölgedir (75 bin). Osmanlı döneminde sancak idi. Kelime 
Bulgarcada bugün Кюстендил [kyustendil] olarak yazılıyor. Bulgarlar kelimeyi 
Türklerden almışlardır.

Kelime <کوستندیل> imlasıyla yazılmıştır ve bilinen [köstendil] telaffuzunu kar-
şılayacak durumdadır. Köstendil adının Sırp Despotu Konstantin Dragaş’ın (öl. 
1395) ismiyle bir ilişkisi olması muhtemeldir. Kiel, kelimenin ‘Konstantin’in 
ülkesi’ anlamına gelecek olan “Ḳostadin-ili”den bozulduğunu iddia ediyor 
(1986: 534; krş. 2002: 277-279).
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leh (çe ve leh): Lehistanlı, Polonyalı. Slav kökenli bir kelimedir. Leh kelimesi-
nin Batı’ya, bugünkü yerleşim yerlerine gelen Lehlerin (Polonyalıların) göçleri 
esnasında kendilerine kılavuzluk eden ve onları yeniden var ettiği düşünülen 
efsanevi liderinin adı olduğu kabul ediliyor (krş. çe[h] maddesi). 12. yüzyıl 
metinlerinde geçen efsaneye göre Leh ve Çeh iki kardeştir. Bu iki kardeş hep 
birlikte yaşayan büyük Slav ailesinden koparak tebaalarıyla birlikte Batı’ya 
göçmüşlerdir (Jirasek 1971: 17). Osmanlı döneminde Polonyalılar ve Polonya 
için Leh/Lehlü ve Lehistan tabirleri kullanılmaktaydı ve Leh kelimesi metnimizde 
olduğu gibi <له> imlasıyla yazılmaktaydı.

Küffâr sanur hüccet almış Egri’ye
Hâli benzer nefes çekmiş bengiye
Bire sorun Nemçelüyle Lehlüye
Ne de çabuk unuttular Mohacı,
Sigetvarı, Temeşvarı, Uyvarı. Anonim Türkü.

lėse(ler)/lese(ler): Hasır, sepet, ağaçtan çit. Kelime metinde <لیسه> imlasıyla 
yazılmış ve çubuḳ lėseler bağlamında geçer. Türkçe bir kelime yapısında değildir. 
Metindeki imlaya göre ilk ünlü <ی> bir yazım hatası değilse, olsa olsa bir ka-
palı [ė]’ye tekabül edebilir. Bunun bir [i] olabileceğine ihtimal vermek zordur. 
Diğer nüshalarda kelime <ی>’siz olarak <لسه> imlasıyla yazılmıştır. 

Tarihçi Naîmâ, kelimeyi “çubuktan hasır-misâl çitler ki ana lese derler” suretin-
de tarif  ediyor (İpşirli, 2014: 168). Derleme Sözlüğü’nde Ohri göçmenlerinden 
derlendiği belirtilen “lese” için “sepet” karşılığı verilmiş (1993: 9/3074). Bu, 
kelimenin Arnavutçadan alınmış olabileceğine işaret ediyor. Nitekim Arnavut-
çada bulunan lesë kelimesinin ‘sepet, çit, kafes, hasır, örme hasır, tırmık’ gibi 
anlamları var. 

Kelimenin bir dönüşümle, (selle >) se-le > le-se şeklinde bir göçüşme hadisesi 
neticesinde oluşup oluşmadığı hususu düşündürücüdür. Zira Arapçada selletun 
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kelimesi de ‘sepet’ anlamına geliyor, bu kelime Türkçede ‘sele’ şeklinde kulla-
nılmaktadır. Böyle bir dönüşümün Türkçe içerisinde vuku bulmuş ve buradan 
Arnavutçaya geçmiş olması da muhtemeldir.

luṭaran/luṭeran: Lutheran, Lutherci, Martin Luther taraftarı, Protestan. 
Martin Luther (1483-1546) bilindiği gibi Almanya’da Katolik Kilisesi’ne karşı 
Protestanlık mezhebini kuran kişidir. Lutheran (luṭaran) kelimesi de onun soy 
ismine istinaden oluşturulmuştur. Almancada Luther taraftarlarına evangelisch 
deniyor, yani kelime en azından doğrudan Alman Protestanları’ndan alınmış 
değildir. Katolik kaynaklı bir adlandırma olsa gerek. Kelime metinde geçtiği 
şekliyle Türkçeye büyük ihtimalle Hırvatçadan geçmiş olmalıdır. Zira bu dilde 
Luteran [lūteran] olarak biliniyor. Kelimenin Macarcadaki şekli ise Luteránus 
[luterānuş]’tur. Metindeki imla <ṭ> ile olduğu için luṭaran transkripsiyonu ter-
cih edilmiştir. Sıfat cinsinden olan kelime, luṭaran ḳıral şeklinde sıfat tamlaması 
içerisinde yer almaktadır. Metinde adlaşmış sıfat olarak kullanıldığı da vakidir.

- m -

macar: Macar, Macar milletinden, Macaristanlı; Macaristan. Kelime metinde 
Osmanlı standart imlasında olduğu gibi <mcAr مجار> şeklinde yazılmış. Me-
ninski’ye göre [mecar] yahut [macar] okunuşu mümkündür (1680: III/4384). 
Macarlar kendi dillerine göre kelimeyi Magyar şeklinde yazıyorlar. Bu IPA’da 
[mɑɟʝɑr] ile karşılanıyor, yani <gy> kombinasyonunun ses karşılığı IPA’ya göre 
bir [ɟʝ] ya da [ɟ]’dir. Bu kombinasyona göre kelime Almancada bazen Madjar 
olarak da veriliyor (Slovakçada Maďar, Hırvatçada Mađar). Macarcadaki <gy> 
kombinasyonu Türkçede [dy]’ye yakın bir sese tekabül ediyor. Türk hançe-
resinde buna en uygun ses bir [c]’dir ve dolayısıyla kelime Türkçede [macar] 
olarak telaffuz edilmiştir. Bununla birlikte kelimenin Türkçeye geçiş yönünün 
Macarcadan değil de Doğudan olduğunu kabul etmek daha makuldür. Zira 
daha 9-10. yüzyıllarda doğuda, İslamî literatürde Macar kelimesi geçmektedir. 
Nitekim bugün Farsçadaki imlası da Osmanlı Türkçesinde olduğu gibidir. 

‘BATılı’  KeliMeler ÜzeriNe FilolojiK NoTlAr 85

www.tuba.gov.tr



Macar kelimesi Fin-Ugor kökenlidir ve nereden türetilmiş olabileceğine dair 
kesinlik arz etmeyen bazı farklı görüşler vardır. Benkő, kelimenin kökeninde 
māńćī ‘Vogul, vaftiz edilmemiş çocuk’ olduğu kanaatini paylaşıyor (1993: 923).

Burada Osmanlı döneminde Macar tabirinin yanı sıra Üngürüs’ün de kullanıl-
dığını hatta ikincisinin bir dönem daha çok tercih edildiğini de belirtelim. Ün-
gürüs kelimesinin kökeninde ise Ugorca ‘on-oġur’ var. Bu kelime Ortaçağ’ın 
başlarında Almancada Ungar ya da Hungarus olarak kaydediliyordu. Almanlar-
ca kullanılan Hungarus, aslında kelimenin Latince şeklidir; Ungar (< on+oġur) 
kelimesine bir h protezi ve erillik alameti -us eklenmesi ile teşekkül etmiştir.

“Ḳazaḳ [Ḳozaḳ] şarābını çek cām cām yoḳsa dilā
Saŋa ḥoralḳa diyār-ı Macārdan gelmez. Hevâyî (Çakır 1998: 34)”
(Öztekin 2006: 196)

malṭa/malta (ḥākimi): Akdeniz’de bulunan maruf  ada ve adalar devleti. 
Kelime metinde iki yerde geçmektedir. Birinde <ت> ile, diğerinde Arapçada 
olduğu gibi <ط> ile, fakat her iki yerde de Arapçadakine muhalif  olarak sonda 
bir <ه> ile yazılmış. 

Malta kelimesinin kökeni tahminen Fenike-Pun dilinde ‘sığınak, kaçacak yer’ 
anlamına gelen malet’e dayanıyor. Buradan Yunancaya Melitē Μελίτη oradan 
da Latinceye Melita olarak geçmiş olmalı. Kelime bugün çoğu Avrupa dilinde 
Malta şeklindedir, Türkçeye Arapçadan geçmiş olması daha muhtemeldir.

Metinde Malta Hâkimi olarak zikredilen şahıs, yukarıda bahsi geçen Don 
Giovanni’dir (bkz. don-çuval). 

“Şimdi bir heybetli üç anbārlı inşād itdi kim
Malṭayı żabṭa giderse ḳaçup a‘dā yol vire. Seyyid Vehbî”
(Öztekin 2006: 616)

māṭyāş: Matthias. Metinde Hersek (= Erzherzog/Arşidük) ve Kral ünvan-
larıyla zikredilen Habsburg kumandanıdır (hersek māṭyāş, ḳıral māṭyāş). Matthias 
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(1557-1619) Kanije’yi muhasara ettiği dönemde henüz 
bir Habsburg Arşidükü idi. Fakat daha sonra Kut-
sal Roma İmparatoru (Kayser) olmuştur. Metinde 
Ferdinand’dan sonra ikinci planda gibi tasvir 
edilse de aslında dönemin Kutsal Roma İmpa-
ratoru II. Rudolf, 1598/1600’de Türklere karşı 
yürütülen savaşta Matthias’ı ikinci defa olmak 
üzere başkumandan ve Macar Meclisi’ndeki 
temsilcisi olarak atamıştı. Kuşatma esnasında 
Matthias’ın yaşı 44 civarında olsa gerek.

Kelime metinde <ماطیاش> [mātyāş] imlasıyla 
veriliyor. Bu, telaffuzun Macarca Mátjás [māt-
yāş]’tan alındığına işaret ediyor. Kelime Almanca-
da Matthias, Hırvatçada Matija, Latincede Matthaeus 
şeklindedir. “Matyoş” şeklinde bir okuma ve sanki yer 
adı ifade edermişçesine “Hersek Matyoş’u” kullanımı doğru 
değildir (bkz. mesela Aydın 1993: 70-71, krş. “hersek” maddesi).

megümurye/megümürye/megümurya: Međimurje. Bugünkü Hırvatis-
tan’ın kuzeyinde, Mura ve Drava nehirleri arasında kalan, merkezi Čakovec 
olan bölgeye verilen addır; Međimurje ‘Mura Arası, Mura Ortası’ anlamlarına 
gelmektedir. Günümüzde bölgeye Hırvatçada Međimurje, Slovakçada Med-
zimurie, Slovencede Medžimurje, Macarcada Muraköz, Almancada Murinsel ya 
da Zwischenmurland deniyor. Kanaatimizce bu kelime Türkçeye Hırvatçadan, 
yani Međimurje şeklinden geçmiştir. Kelime međi ve murje kısımlarından oluş-
maktadır. Murje anlaşılacağı üzere Mura/Mur nehrine işaret ediyor. Međi ise 
birçok Avrupa dilinden tanıdığımız (Latince medium, medius; İngilizce middle, 
mid; Almanca Mitte, Mittel vs.) ‘orta(sı), ara(sı)’ anlamına gelen bir kelimedir.

Kelime metinde <مکموریه> imlasıyla geçiyor. Bilindiği gibi <ك> harfi, yorumla-
nabilir bir işarettir. Şimdiye kadar gördüğümüz Latin harfli neşriyatta bu harf 
hep [k] (hatta [ḳ]) sesi olarak yorumlanmıştır. Birkaç örnek verecek olursak: 
İpşirli “Mekomorya” (2014: 202), Kahraman “Mekemorya” (2011: II/5-247), 
Erkan “Mekomorye” (2010: 27), Niyazi “Mekamorya” (2015: 16) vs. Bu tür 
okuyuşlar araştırma eksikliğinden kaynaklanan, haritaya bakmaksızın yakış-

Matthias (Matyaş)
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tırılmış birer fantezi ürünü gibi görünüyor. Yoksa kelimenin telaffuzunun Os-
manlı döneminde gerçekten böyle olduğundan değil. O halde nasıl okunmalı? 
Hırvatçadaki <đ> harfi mahreci itibarıyla (Macarcada <gy> kombinasyonuna 
benzer) Türk kulağınca ya ancak [c] ya da [g] olarak algılanabilecek bir sestir 
(IPA’ya göre [dʑ]); asla [k] olamaz. Dolayısıyla Međimurje Türkçede ya [meci-
murye] ya da [megimurye] şeklinde algılanıp telaffuz edilebilecek bir kelime-
dir. Osmanlı imlasında kelime <ك> harfi ile yazıldığına göre burada daha uzak 
ihtimal [g] seçilmiştir. <ك> harfinden sonra gelen yuvarlak ünlü dolayısıyla 
kelimeyi megimurye şeklinde okumak da mümkün değildir. Türkçe içinde kelime 
megümurye ya da megümürye’ye dönüşmüştür; [i] > [ü] dönüşümü dudak konso-
nantı [m] sebebiyledir. <đ> harfinin tarihî ya da bölgesel sebeplerden dolayı 
bir zamanlar sadece [g] olarak algılanabilecek bir sese tekabül etmiş olması 
da muhtemeldir; [c] ihtimali yalnızca günümüz standart Hırvatçası dikkate 
alındığında söz konusu olur.

- n -

nemçe: Almanca konuşan kişi, millet ve ülke. Buna göre Almanlar ve Avus-
turyalılar; Almanların ve Avusturyalıların hüküm sürdükleri ülke. Meninski 
“Germanus. Teutscher” ‘Cermen. Alman’ karşılıklarını verdiği kelimenin iki 
farklı versiyonunu göstermiş: “nemće” [nemçe] ve “nemse” (1680: III/5257). 
Metindeki imla <نمچه> şeklindedir. Dolayısıyla nemçe transkripsiyonu uygun 
görülmüştür. 

Slav menşeli bir kelimedir. Slavca bilmedikleri için, Slav bakış açısına göre 
‘dil bilmez’ anlamında Almanlara (ve Avusturyalılara) verilmiş bir addır. Slav 
dillerinde Çekçe Němec [nyemets], Slovakça Nemec [nyemets], Lehçe Niemiecki 
[nyemyetski], Rusça Hемец(кий) [nyemets(kiy)], Hırvatça Nijemač(ki) [nyemaç(-
ki)], Boşnakça Njemač(ki) [nyemaç(ki)], Sırpça Hемач(ки) [njemaç(ki)], Bulgarca 
Hемс(ки) [nyemts(ki)] vs. şekillerinde karşımıza çıkar. Macarcada da Almanlar 
için yine Slav dillerinden alınmış Német(h) [nēmet] kelimesi kullanılmaktadır. 

Osmanlı Türkçesinde genel olarak Slav dillerinden gelen Nemçe/Nemse kelimesi 
yaygındı. Bunun yanında Alaman/Alman tabiri de en azından 16. yüzyıldan beri 
kullanılmaktaydı. 
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“Kemine-bende ‘Āṣım lafzen ü ma‘nen didi tārīh 
Alındı Nemçe biŋ yüz eillide almış iken Nīşi. (1150) Çelebizade Asım”
(Öztekin 2006: 33)

“Biŋ yüz elli iki sālinde idüp ‘azm-i cihād
Nemçe taburuŋı [ṭaborını] maḥv itdi ḳırup sar-tā-pā. (1152) Şeyhülislâm Es’ad”
(Öztekin 2006: 34)

“Mosḳov ü Nemçe ṣulḥüne tārīḫ
Feyż-i şāhī niẓām-ı cārīdür. (1205-1206) Şeyh Gâlib”
(Öztekin 2006: 49)

“Hazır ol vaktine Nemse kıralı 
Yer götürmez asker ile geliyor. Karacaoğlan”
(Elçin 1986: 119)
“Budinde ġāzīlerüŋ atı ṣarṣara beŋzer
Elem deŋizlerine ġark eder Alamânı” Taşlıcalı Yahyâ
(Çavuşoğlu 1977: 37)

- o -

ostroġon: Günümüz Türkçesinde ‘Estergon’ adıyla bilinen Macar şehri ve 
kalesidir. Metinde <اوسترغون> imlasıyla geçiyor; bir yerde kelime sonunda, 
müstensihin [ŋ] sesinin doğru kullanımı konusunda zaafına işaret edebilecek 
bir yazım hatasından başka bir anlamı olmayan <ك> ile verilmiştir, onun dı-
şında hep <ن> iledir. Kelime, ‘gözetmek, gözlemlemek’ anlamlarına gelen Slav 
kökenli ‘strěgom’dan türetilmiştir. Latincesi buradan ‘Strigonium’, Macarcası 
bir [e] protezi ile Esztergom [estergom]’dur. Metindeki imladan ve o imlaya 
göre yorumlanabilecek telaffuzdan anlaşıldığı kadarıyla kelime Hırvatçadan 
alınmıştır. Hırvatçada kelime Ostrogon şeklindedir (keza Sırpçada da mevcut iki 
şekilden biri Острогон [ostrogon]’dur). Kimi yerlerde görülen Ustorgon, Üsturgon, 
Üstürgon gibi ifadeler yanlış yorumlamalara dayanmaktadır.

‘BATılı’  KeliMeler ÜzeriNe FilolojiK NoTlAr 89

www.tuba.gov.tr



Estergon, Macaristan’ın kuzeyindeki Komárom-Esztergom Eyaletinde, Tuna 
nehri kenarında ve Slovakya sınırında bulunan yaklaşık 30 bin nüfuslu bir 
şehirdir. Türk tarihinde önem atfedilen bir kaledir, hatta elden çıkması üzerine 
söylenmiş ve günümüzde hâlâ okunan hicaz makamındaki bir anonim türküde 
de adı geçer:

Estergon kalesi su başı durak
Kemirir içimi bir sinsi firak
Gönül yar peşinde yar ondan ırak 
Akma Tuna akma, ben bir dertliyim
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım

osyek: Günümüzde Hırvatistan topraklarında bulunan bir şehirdir. Metinde 
ayrıca bu şehrin ulaşım bağlantısını sağlayan bir köprü de bu adla anılmaktadır 

Estergon Kalesi (Ostrogon/Gran) kuşatması ve muharebeler. Yıl: 1595.
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(osyek köprüsi). Hırvatçada Osijek olarak yazılmakla birlikte [osyek] olarak telaf-
fuz edilmektedir. Macarcası Eszék [esēk]’tir. Kelimenin Türkçeye Hırvatçadan 
geçmiş olduğu aşikârdır. Metnimizde <اوسیك> imlasıyla geçmektedir. Daha 
sonra kimi Osmanlı tarihlerinde <اوسك> imlasıyla yazılmış olduğu da görülür. 
Bu, büyük ihtimalle bir yazım yanlışından kaynaklanan ve sonra yaygınlaşan 
bir şekildir. Metnimizdeki imla kelimenin Hırvatçadaki telaffuzu [osyek]’i kar-
şılayacak keyfiyettedir. 

Latin harfli neşriyatta kelimenin (bazen fahiş hatalarla) muhtelif  şekillerde 
verildiğini görüyoruz. Ait olduğu dildeki ve 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesindeki 
yaygın şekline uygun olmamakla birlikte ‘Osek’ belki mazur görülebilir, hatta 
‘Ösek’ de. Ama “Evsek” tarzı yakıştırmalar fanteziden başka bir şey değildir 
(Kırkıl 2014: 14).

Şehir bugünkü Hırvatistan’ın doğusunda, Osijek-Baranja bölgesinde, Maca-
ristan sınırına çok yakın bir yerde bulunmaktadır. 110 bine yaklaşan nüfusuyla 
Hırvatistan’ın dördüncü büyük şehridir. 

- p -

palanḳa: Palanka. Genellikle iri tomrukların dikey vaziyette konarak birbi-
rine raptedilmesi suretiyle inşa edilip çevrelenen askerî korunak. Palankalar, 
inşalarında ana malzeme olarak taş yerine tomruk kullanılmış olmaları hase-
biyle, daha ziyade geçici bir ordugâh gibidirler.

Kelime, metinde <پالنقه> imlasıyla yer alıyor. Meninski “munimentum” ‘kale’ 
anlamını verdiği kelimenin farklı imla şekillerini de kaydetmiş: (1680: I/682 ve 
-Kelimenin bunların dışında, bizim metnimizde bulun .<پاالنقه> ve <پلنقه> (883
mamakla birlikte <ق> yerine <غ> ile yazılmış şekline de rastlanabilir: [palanġa]. 

Türkçeye ve bölge dillerine Macarcadan geçmiş olan bir kelimedir (Miklosich 1889: 
16). Macarcası ‘çit’ anlamına gelen palánk [palānk]’tır. Palánk kelimesinin kökenin-
de muhtemelen Eski Yunanca phalanks φάλαγξ ‘yuvarlak ve uzun ağaç parçaları’ 
vardır; bu kelime Geç Latincede phalanga şeklindedir (Beekes 2010: 1548-1549).

Palánk bugün Macarcada sivil manada ‘çit’ anlamında kullanılabildiği gibi as-
kerî manada askerî sahaların etrafını çevreleyen ‘tel örgü, parmaklık’ anlamını 
taşıyabiliyor. 
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pandur: bkz. bandūr.

papa: bkz. rim papa. 

pavlid (geçidi): Devrinde ancak mahalli anlamda önem taşıdığını düşündü-
ğümüz bir geçide verilen isimdir. Bu geçidin yerini, günümüzde hâlâ var olup 
olmadığını, varsa kullanılıp kullanılmadığını tesbit etmek mümkün olmadı. 
 imlası, kelimenin [pavlid]’den başka bir surette okunmasına müsaade <پاولید>
etmeyecek kadar açıktır. 

Kelime Hz. İsa’nın havarilerinden Pavlus’a ya da bu ismi taşıyan (Paul, Pavel, 
Pavol vs.) bir kişiye/gruba istinaden teşkil edilmiş ya da başka bir kelimeden 
bozulmuş olabilir. İlk ihtimale göre düşünülürse sondaki -id (-it) takısının (La-
tince < Eski Yunanca) Türkçedeki –cI/-lI ekine benzer bir işlevi olduğu ifade 
edilebilir. Bu takı, mensubiyet ve benzerlik anlamları vermektedir: Jesu-it- (Ciz-
vit), Johann-it-, Abbas-id gibi.

peç/pēç (ḳapu): Macaristan’ın güneydoğusunda, Hırvatistan sınırındaki Ba-
ranya eyaletinin idari merkezi durumunda bulunan Pécs [pēç] yaklaşık 160 bin 
sakiniyle bugün Macaristan’ın beşinci büyük şehridir. 

Metnimizdeki imlası <پچ> şeklindedir ve çoğu kere “peç kapu” bağlamında 
geçmektedir. Bu da kalenin Peç şehri cihetine açılan kapısı manasına gelmek-
tedir. Kelimenin bölgede yaşamış olan Türkler tarafından Macarcadaki gibi 
uzun bir [ē] ile telaffuz edilmiş olması da muhtemeldir. 

Peç kelimesinin Osmanlı Türkçesine Macarcadan girdiği hususunda bir şüphe 
yoktur. Şehrin Almancadaki adı ‘Beş Kilise’ anlamına gelen Fünfkirchen’dir; 
yine Latincesi Quinque Ecclesiae da aynı anlama gelir. Bir görüşe göre kelimenin 
kökeni, Viyana’nın Macarca karşılığı olan Bécs [bēç] ile aynıdır (krş. yukarıda 
beç maddesi). Pécs’in Hırvatça ve Boşnakçadaki karşılığı bugün Pečuh [peçuh], 
Sırpçadaki ise Печуј [peçuy]’dur (bkz. peçuy maddesi). 

Bunun dışında Kosova’da Peć [peç] (Türkçede İpek) ismi taşıyan bir yerleşim 
merkezi daha vardır ki metnimizde kastedilen bu değildir.
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peçuy: Yukarıda izah edilen Pécs [pēç] kelimesinin/şehrinin Sırpçadaki karşı-
lığıdır. Kelime Sırpçaya Macarcadan geçmiştir. Sırpçada Печуј [peçuy] olarak 
yazılır ve telaffuz edilir. Metnimizde <پچوی > imlasıyla karşımıza çıkıyor. Kimi 
zaman bir –lI eki ile sıfat haline getirilerek kullanılıyor, peçuylı behrām, peçuylı 
‘oṡmān gibi. 

Çok bilinen bir yer ismi olmasına rağmen ‘Peçuy şehri’ yerine “Peçevi şehri” 
ya da “Peçuylu Behram” yerine “Peçevili Behram” gibi tuhaf  okuma yanlışlık-
ları da yok değildir (Kırkıl, 2010: 15 ve 48). Yine bir [o] ile “Peçoy” imlası ve 
telaffuzu da doğru değildir (Köseoğlu, 2013: 47). Peçevî kelimesi Arapça dil ka-

Peç/Peçuy Kalesi (Fünfkirchen).
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idelerine göre sıfat yapılmıştır ve zaten ‘Peçuylu’ anlamına gelmektedir. Ayrıca 
Kreutel’ın “Peçuyî” şeklinde kabul ettiği bir türetme Arapça kurallara aykırıdır 
(1965: 64). Nasıl ‘Umeyye’den (‘Umeyyî’ değil de) ‘Emevî’ şeklinde bir türetme 
yapılmışsa burada da türetme ‘Peçuyî’ değil ‘Peçevî’ şeklinde olmalıdır. Meşhur 
tarihçi İbrahim-i Peçevî, adından da anlaşılacağı üzere Peçuylu’dur. 

Böylece metnimizde söz konusu şehir adının hem Macarcasının (peç) hem de 
Sırpçasının (peçuy) birlikte kullanılmış olduğu görülüyor (krş . peç/pēç maddesi).

peksimāt: Günümüzde peksimet olarak bildiğimiz, genellikle iki defa fı-
rınlanarak iyice kurutulmuş ekmek. Metindeki imlası Meninski’deki imla ile 
örtüşüyor: <پكسمات> “peksimāt”. Meninski buna ek olarak bir de günümüzde 
yaygın olan <پکسمت> [peksimet] şeklini/telaffuzunu vermiş (1680: I/863). 
Menşei hususunda ihtilaflar vardır. Meyer kelmenin Yunanca paksimadi’den 
“Παξιμάδι” (< “Παξαμᾶς” vs.) gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durur 
(1893: 58). Gülensoy Yunancadan olabilme ihtimaline itiraz eder. Fakat izahı 
ikna edici değildir (2007: II/693). 

pelīd: Palamut ya da meşe olarak bilinen ağaç; bu ağacın kerestesi ya da 
tahtası. Metinde <پلید> imlasıyla geçiyor. Meninski “pelit & pilit, pelīd” olarak 
transkribe ettiği kelimenin Arapça bellūṭ kelimesinden geldiğini belirtmiş (1680: 
I/838). Fakat Arapça kelimenin kökeninde Yunanca “βαλανίδι”/βαλανιδιά” 
valanidi (modern Yunancada βελανιδιά) kelimesi vardır (Meyer 1893: 33, Eren 
1999: II/329). Räsänen “pälid/pälit” kelimesinin “παλαμύδι” palamidi’den 
geldiğini iddia etmiş fakat bu, daha ziyade balık cinsi olan ‘palamut’un yazılış 
şeklidir (1969: 378).

pojeġa: Bir yerleşim biriminin adıdır. Hırvatçada Požega, Macarcada Pozsega 
şeklinde yazılır; her iki imlaya göre de [pojega] şeklinde telaffuz edilir. Kelime, 
metnimizde bu telaffuzu doğru aksettirebilecek bir şekilde, <پوژغه> imlasıyla 
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yazılmıştır. Bununla birlikte “Puzega” (Kırkıl 2010: 72), “Yozga” (Köseoğlu 
2013: 57) gibi yakıştırmalar, yanlış okumalar da mevcuttur.

Požega bugün Hırvatistan topraklarında, Hırvatistan’ın doğusundaki tarihî 
Slavonya bölgesinde bulunan, nüfusu 26 bine yaklaşan bir yerleşim birimidir. 
1537-1687 tarihleri arasında, önceleri Bosna daha sonra Kanije sancağına 
bağlı olmak suretiyle Osmanlı idaresi altında bulunmuştur.

- r -

rīm papa/rim papa: Papa, Romalı Papa, Roma Papası. Rim/Rím Slav dil-
lerinde ‘Roma’ kelimesi karşılığıdır. Meninski “rīm” kelimesinin eşanlamlıları 
olarak “rūm, roma” kelimelerini veriyor; hepsinin karşılığı olmak üzere ise 
“Roma”yı vermiş (1680: 2410). Papa ise bilindiği gibi Katoliklerin Vatikan’da, 
yani Roma’da bulunan ruhanî liderine verilen addır. 

Kelime grubu olarak rīm papa ‘Romalı Papa, Roma Papası, Papa’ anlamın-
dadır. Bu tamlama çeşidi aslında genel olarak Slav dillerine ters bir yapıdır. 
Muhtemel bir tamlama, olsa olsa ‘Rimsky/Rimski(y) Papa’ ya da ‘Papa Rim-
skiy’ şeklinde olabilirdi. Yani Rim kelimesinin sıfat haline 
getirilmesi gerekirdi. Bu haliyle ise esasen ancak ‘Roma 
Papa’ olarak çevrilebilir. Genel olarak Slav dillerinde 
rastlayamadığımız “rim-papa” kullanımının Bul-
garcadaki mevcudiyetine dair Miklosich bir not 
düşmüş (1889: 19). Mollov, “Рим-папа” tabirini 
daha farklı bir kaynağa götürüyor (2007). Slav 
aleminde bu yapı -belki de bir tezyif  ve istihza 
nüansıyla- muhtemelen yalnızca bir kısım Or-
todoks Slav ve Bogomil tarafından kullanılmış-
tır. Zira Katoliklerce ‘Rim’ kelimesi gereksizdir, 
‘Papa’ başlı başına yeterli bir tanımdır; Katolik 
dünyasında Papa bir tanedir ve nerede bulundu-
ğu gayet aşikârdır. 

Metinde zikredilen Rim-Papa ile 1592-1605 yılları 
arasında Papalık yapan VIII. Clemens kastedilmiştir. 

Papa III. Clemens
(Rim-Papa)
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Bu adlandırmaya Türkçe metinlerde 15. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır 
(14. yüzyılda görülülebilmesi de ihtimal dışı değildir). Aşağıdaki beyitlerden il-
kinde, 16. yüzyılda yaşamış olan Taşlıcalı Yahya’nın Rīm kelimesinin ünlüsünü 
uzun addettiği anlaşılmaktadır. Zira Rim kısa bir [i] ile aruza göre sıradan bir 
kapalı hece anlamına gelebilecekken burada bir buçuk hece değerini üstlenmiş 
durumdadır. 

“Ḳara geymiş ḳara yası var imiş Rīm-Papanuŋ
Ziyāde oldı naṣrānīlerüŋ ruhbānı buhrānı” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 74)

“Maḥallidür ṭola eyvāy ile vilāyet-i Rīm
Ḥaḳīḳatā yed-i ḳudretdedür Ḳızıl Elma” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 61)

rūm (ėli): Kelime menşe itibarıyla Batılı olmakla birlikte Türkçeye Doğu 
dillerinden girmiştir. Arapçada da Farsçada da rūm/rūmī hem isim hem sıfat 
olarak kadim zamanlardan beri kullanılan kelimelerdir. Kelimenin aslı Latince 
Rōma’dır (krş. rīm papa maddesi). Bu ise öncelikle Roma şehrini, daha sonra 
buradan neşet eden Roma (Bizans) İmparatorluğu’nu ve İmparatorluğun (özel-
likle doğuda) hâkim olduğu toprakları ifade etmektedir.

Osmanlılarda ıstılahî manada rūm ėli tabiriyle ise Güney Balkanlar kastedil-
mektedir (rūm, rūmī, diyār-ı rūm kavramlarında anlam değişmeleri ve tafsilatlı 
bilgi için bkz. Kafadar 2017, ayrıca Özbaran 2004).

“Velāyet gösterüp ḫalḳa ṣuya seccāde ṣalmışsın
Yaḳasın Rumilinüŋ dest-i taḳvā ile almışsın. Şeyh Maḥmūh-ı Ḥamīdī” 
Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 5)

“‘Ālī alaylarla be-‘avn-i Ḫudā
Leşker-i Rūm eyledi ‘azm-i ġazā” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 11)
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“Olup ilhām-ı rabbānīsi ma‘lūm 
Ġazāya dernek itmiş leşker-i Rūm” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 13)

rūmī: Yukarıdaki rūm kelimesinin aidiyet, mensubiyet anlamları katan Arapça 
nisbet eki almış halidir. Rūm’a ait, Rūm’a mensup; Rūm’la ilgili (bkz. rūm).

- s -

samosḳoḳ: İmlası metinde <ساموسقوق> şeklinde olan kelime, Osman ismin-
de bir neferin lakabı olarak geçmektedir. Diğer nüshalarda da mevcuttur fakat 
sondaki <ق> ya hiç yazılmamak ya da onun yerine bir <د> konmak suretiyle 
kaydedilmiştir. 

Kelime, bahsi geçen Osman’a birçok dile hâkim olması ve mahalli çevreye 
iyi uyum sağlayabilmesi münasebetiyle verilmiş olduğu anlaşılan bir lakaptır. 
Türkçe değildir ve muhtemelen yerel bir referansı vardır. Akla gelen ihtimal-
lerden birisi, kelimenin Macaristan’ın güneydoğudaki eyaletlerinden/bölgele-
rinden biri olan Somogy [~şomoc] ile bir ilişkisinin bulunabileceğidir. Bu bölge 
yukarıda adı geçen Berzence ve Babócsa gibi yerleşim birimlerini de içine 
almaktadır ve Türklerin dışında en azından Macarların ve Hırvatların karışık 
olarak yaşadıkları çok dilli bir alandır. Lakap Macarca Somogy’a dayanıyor olsa 
dahi kelimenin, Macarcadaki haliyle değil de Hırvatça ek almış bir şekliyle 
kullanılıyor olması ihtimali daha yüksektir. Bu kelime, ‘Somogy+lu’ anlamına 
gelebilecek olan Hırvatça šomođskog [~şomocskog] olabilir. Tabii bu ancak bağ-
lam doğrultusunda bir tahminden ibarettir.

ṣanduḳ: Sandık. Metindeki imlası <صندق> şeklindedir. Türkçeye (belki Yeni 
Farsça aracılığıyla) Arapçadan geçmiştir. Bu dildeki şekli ṣandūḳ ya da ṣundūḳ 
 tur. Fakat menşe itibarıyla Arapça değildir. Arapçaya bir görüşe göre’<صندوق>
Orta Farsçadan, diğer bir görüşe göre Eski Yunancadan girmiştir. Kökenin 
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Eski Yunancadan olması halinde ‘bağlama, bir araya getirme; tabut’ anlamları 
taşıyan synthēkē συνθήκη kelimesiyle alakalıdır (krş. Beekes 2000).

Kelime metinde ṣanduḳ ṣanduḳ al- bağlamında ikileme teşkili ile cümlenin zarfı 
işlevinde kullanılmaktadır. 

“Nice gerdūne-i zībende bir sandūḳ-ı cevherdür
Ki ‘acz-āver ider taḳvīmden gevher-fürūşānı. Osmânzâde Tâ’ib  
(Sadavi 1987: 442, 453)”
(Öztekin 2006: 164)
“Ararken ḫırdavāt içre bir eski pārecik buldum
Meger ḳavuḳluḳ içün ḳoymışum sandūḳa ısḳarlaṭ. Hevâyî (Çakır 1998: 40)”
(Öztekin 2006: 223)

“Ejder fişek ile oldı her şeb 
Ṣanduḳ-ı fişek çü burç-ı ‘aḳreb. Seyyid Vehbî (Dikmen 1991: 303, 304)”
(Öztekin 2006: 403)

seyçan: Szécsény [sēçēɲ]. Bugün Macaristan’ın kuzeyinde, Nógrád Eyaletin-
de, Slovakya sınırında bir kasabadır. Nüfusu yaklaşık 6 bin civarındadır. 

Kelime metinde <سیچان> imlasıyla yazılmıştır, buna göre de [seyçan] okun-
mak durumundadır. Belki asıl nüshada elif  üzerinde bir hemze vardı <أ> ve 
bu, kelimeyi [a] ile değil de Macarcasında olduğu gibi uzun bir [ē] ile telaffuz 
ettirmek için konmuştu. Nitekim buraya konacak bir hemze, aşağıdaki yējüj 
kelimesinde olduğu gibi, bir uzun [ē] sesi telaffuz edilmesini sağlayabilirdi. 
Kelime metinde iki defa geçiyor. İkincisinde elifin üzerinde bir nokta var. Müs-
tensih hemze yazmak saikiyle belki bir hamle yapıp sonunu getirmedi. Tabii 
bu bir tahminden ibarettir. 

Kelime birçok araştırmacı tarafından Türkçede “Seçen” olarak kaydedilmiştir 
(Bilge 2000: 51, Sezen 2006: 437).

sırma: Sırma. ‘İplik kadar ince gümüş ya da altın tel’ veya ‘bu telle işlenmiş 
olan’ anlamlarındadır. Kelimenin imlası <سرمه> şeklindedir. Osmanlı metinle-
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rinde <س> yerine <ص> ile yazıldığı da vakidir. Köken, Yunanca σύρμα sirma 
‘tel’ kelimesidir (< syrō σύρω Eski Yunanca ‘çekmek, süpürmek’). Tafsilatlı bilgi 
için bkz. Dörfer 1967: 248, Räsänen 1969: 419, Beekes 2010: 1424.

Kelimenin Türkçede yerleşmesinde ve yaygınlaşmasında ‘nizamî aralıklarla 
dikmek’ anlamı taşıyan ve kendisine sesçe benzeyen Türkçe sırımak fiilinin 
etkisi olduğunu düşünüyoruz.

“Vaḳtidür mūy-ı miyānum ki efendim ḫāre
Sırmalı dügmeler ol cānfese ḳat ḳat ister. İlhâmî (Yılmaz 2001: 68)”
(Öztekin 2006: 218)

sigetvār (ḳapusı): Bugün Türk literatürüne genellikle galat-ı meşhur olarak 
Zigetvar adıyla anılan kale/şehir ve Kanije’de bu şehrin ismine istinaden ad-
landırılmış bir kale kapısı (muhtemelen güney kapısı). Latin harfli neşriyatta 
Zigetvar kullanımı oldukça yaygındır. Osmanlı harfleriyle yazılmış/basılmış 

Sigetvar Kalesi’nin Türkler tarafından fethinin gerçek tasviri. Yıl: 1566.

‘BATılı’  KeliMeler ÜzeriNe FilolojiK NoTlAr 99

www.tuba.gov.tr



metinlerde ise 20. yüzyıla kadar <سکتوار> imlası hâkimdir. Zigetvar şeklindeki 
tasarruf, muhtemelen Macarcadaki <sz> kombinasyonunun telaffuz karşılığı-
nın bilinmemesi ve yanlış aktarılması sebebiyle harf  devriminden sonra yay-
gınlaşmıştır. Kelime metnimizde <سکتوار> imlasıyla yer alıyor. Bu da [sigetvār] 
okunuşu için oldukça müsait. Çok bilindik bir yer ve isim olmasına rağmen 
bazen çok fahiş bir okuma hatasıyla “Sektuar (kalesi)” şeklinde de karşımıza 
çıkabiliyor (bkz. Köseoğlu 2013: s. 30 ve birçok yerde). Kukul aynı çalışmada 
hem “Zigetvar”ı hem de “Sektuar”ı bir arada kullanabiliyor (1997: 7 ve 51).

Çevresi sularla çevrili olduğu için kalenin adı, ‘Adakale’ anlamına gelen Ma-
carca sziget ‘ada’ ve vár ‘kale’ kelimelerinden müteşekkildir. Hırvatçada sadece 
Siget olarak geçer.

Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını kaybettiği yer olarak da bilinen Szigetvár 
[sigetvār], bugün Macaristan’ın güneydoğusunda, Baranya bölgesinde, Hırva-
tistan sınırına yakın bir yerde bulunmaktadır. Nüfusu 11 bin civarındadır. 

“Gülenüŋ [Gyula’nuŋ] külini göke ṣavurdılar bi-‘avni’llāh
Siget alındı ‘arşa aṣdı tīġın şāh-ı ‘Oṡmānī” Taşlıcalı Yahya
(Çavuşoğlu 1977: 73)

ṣoḳollı (meḥmed paşa): Söz konusu Mehmet Paşa’nın (1505-1579) Bos-
na-Hersek’in doğusunda, Sırbistan sınırında bulunan Rudo kasabası yakın-
larındaki doğum yeri Sokolović(i) [sokoloviç(i)] köyüne ve aynı adlı nesebine 
istinaden sahip olduğu lakabı. Slav menşeli ‘Sokol’ köküne Türkçe aidiyet, 
mensubiyet ifade eden +lI eki eklenmesiyle teşkil edilmiştir. Yine Sokol+ov+ić 
kelimesinde +ić soy-nesep ifade eden bir ektir, +ov+ ise Türkçedeki mensubi-
yet, aidiyet ifade eden +lI eki işlevindedir. 

- ş -

şāhī (ṭop): Kelime morfolojik malzeme olarak Farsçadır; şāh kelimesine bir 
nisbet ī’si getirilmek suretiyle elde edilmiştir; ‘şaha ait, şaha layık’ anlamlarına 
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gelir. İbarenin batılılığına gelince... Bilindiği gibi Fatih Sultan Mehmet zama-
nında Bizans surlarını delebilmek için azman toplar döktürülmüştür. Bunlara 
‘şâhî top’ denmiştir. Bu ebat ve kalibrede daha sonra döktürülen toplara da 
‘şâhî’ denmiştir. Bunların en meşhurlarından birini Sultan Abdülaziz, 1868’de 
İngiltere’ye yaptığı ziyaret vesilesiyle Kraliçe Victoria’ya hediye etmiştir. Bu 
top (“The Dardanelles Gun”) şimdi İngiltere’nin Portsmouth şehri yakınların-
daki Fort Nelson Müzesinde sergilenmektedir (Konstam 2017: 26).

Metnimizde zikredilen topun gerçekten şāhī ṭop olması muhtemel değildir. 
İstanbul gibi bir şehrin surlarını dövmek için döktürülen ve Edirne’den İstan-
bul’a nakledilmesi iki ay süren bir topun, Avrupa’da binlerce kilometre uzakta 
küçük bir kale için yola çıkarılması ihtimal dışıdır. Hele hele Kanije gibi doğru 
düzgün barutu ve 3-5 toptan başka ağır silahı olmayan bir kalede bulunması 
imkânsızdır. O halde nasıl anlamak lazım? Eralp, şāhī ṭop için “belirli bir top 
şekli veya formu değildir. Padişahın özellikle döktürdüğü çok büyük ve uzun 
menzilli toplar bu adla anılıyor ve her cins topun şâhi’si olabiliyordu” izahatını 
getiriyor (1993: 118). Yine Ágoston’a göre “Osmanlı kaynaklarında şâhî keli-
mesi herhangi bir topun daha büyük modelini ifade etmekle birlikte bu terim 
çok hafif  ama nisbeten uzun toplar için de kullanılmıştır” (2012: 241). 

Kanaatimizce bu top ve şâhî top olarak adlandırılan küçük kalibreli toplar 
aslında birer ‘şāhīn ṭopu’dur. Naîmâ Tarihi’nde de “şahin” adlı bir toptan bah-
sedilir (bkz. İpşirli 2014: 200). Burada iki kelime arasındaki ses benzerliği ve 
‘şâhî top’un şöhreti sebebiyle benzer iki müsemma arasında bir anlam/tanım 
aktarımı söz konusu olmuştur. Şahin topu tabirinin ise yukarıdaki ‘bülbül topu’ 
gibi bir tercüme olduğunu düşünüyoruz. 15. yüzyıldan itibaren Avrupa’da 
dökülen küçük kalibreli bir top, ‘Falconetto/Falconet’ olarak adlandırılmıştı ki 
bu kelimenin Türkçe karşılığı ‘şahin’dir.

Yani burada vuku bulan semantik hadise kısaca şöyle izah edilebilir: Küçük ka-
libreli bir topu isimlendirmek için Avrupalı falconet/falconetto kelimesi Türkçeye 
‘şahin’ olarak tercüme edilmiştir. Başka bir topun adı olan ‘şāhī’, şöhreti ve ses 
benzerliği dolayısıyla ‘şāhīn’in yerini almıştır. 

şiḳlo’ş [= şiḳlōş/şiḳloyş]: Siklós [şiklōş]: Bugün Macaristan’ın güneybatısında 
Baranya eyaleti sınırları içinde, Hırvatistan sınırı yakınında, yaklaşık 10 bin 
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kişilik nüfusa sahip bir yerleşim merkezidir. Köken itibarıyla Macarca olan 
kelime, ‘yılanlı’ anlamına geliyor: Sikló + s [şiklō + ş] ‘yılan + lı’. 

Kelimenin metinde ilginç bir imlası vardır. <شقلؤش> üzerinde, Arapçada aslın-
da glottal duruş anlamına gelecek olan bir hemze kullanılmıştır. Bu ne anlama 
gelebilir? Kelimenin Macarca telaffuzunda bir glottal duruş söz konusu değil-
dir, yalnız [ō] ünlüsü uzun telaffuz edilir. Hemze işareti burada ancak yuvarlak 
ünlünün, yani [o] ünlüsünün uzatılması gerektiğine işaret edebilir, mü’min > 
mǖmin örneğinde olduğu gibi. Ya da [oi] diftongu üzerinden [oy] kombinasyo-
nunu mümkün kılar [şikloyş]. Müellifin/müstensihin Osmanlı harfleri elverdiği 
nisbette, bu yer adının ve diğerlerinin telaffuzunu doğru aktarma hususundaki 
titizliği ve gayreti takdire şayandır. Burada hemze kullanılmasaydı kelimeyi 
[şiklōş] değil, [şikloş] şeklinde kısa [o] ile okuyacaktık ki Macarcada kelimenin 
telaffuzu bu değildir. 

O zamanlar müellifin/müstensihin gösterdiği itina ve gayretlerin günümüzde 
bazı araştırmacılar tarafından berhava edilmesi üzücü. Kırkıl kelimeyi üç farklı 
şekilde vermiş: Şikloş, Şıkloş ve Sikloş (2010: 66, 76 ve 108). İpşirli’de üç farklı 
şekilde geçiyor: Şıkloş, Şikloş ve Şikloviş (2014: 167, 203). Karaman & Çevik & 
Onuk kelimeyi Sakloş ve Şakloş olarak iki farklı şekilde okuyorlar (2000: 197, 
199). Yine bu şekilde Sıklöş (Niyazi, 2015: 216), Şiklos (Sevim, 2010: 90), Siklos 
(Sezen, 2006: 447). Sonuncusunda sanki Macarcada <s> harfinin bir [ş] sesine 
tekabül ettiğinin bilinmiyor oluşuna bağlı, (tersine) zoraki bir yakıştırma söz 
konusudur. 

- t - ṭ -

ṭābor/ṭabor: Günümüz Türkçesinde ‘tabur’ olarak bilinen kelimedir. TDK 
Sözlüğü ‘tabur’ için “dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasındaki asker 
birliği” anlamını vermiş (2005). Kelime elimizdeki metinde ise (düşmana ait) 
askerî kamp, yani birliğin kendisinden ziyade konuşlandığı mahal anlamında 
kullanılmaktadır. Yazmada <طابور> imlasıyla geçiyor. Leunclavius, Slav menşeli 
olduğunu ifade ettiği ve ‘siper, metris, duvar, set’ “vallum&aggerem&munitio-
nem” anlamlarıyla karşıladığı kelimeyi “tabor” imlasıyla vermiştir (1541: 894). 
Yine Meninski “tabor” şeklinde kısa [a] ile kaydetmiş olduğu kelimenin Lehçeden 
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alıntılandığını belirtmiş, ‘arabalarla çevrili kamp’ anlamının yanı sıra ‘ordu, birlik’ 
“exercitus” manasını da vermiştir (1680: II/3061). Tulum kelimeyi ilaveten bir de 
“tābor” suretinde kaydetmiştir (2011: 1677). Biz de bu bilgiler ve Macarcadaki 
telaffuz doğrultusunda çevriyazıda ṭābor şeklini kullanmayı tercih ettik.

Tábor Macarcada hem ‘sıradan bir kamp’ hem de ‘askerî kamp’ anlamlarında 
kullanılıyor, yine Hırvatçada ve bazı civar dillerde tabor ‘askerî kamp’ anlamın-
da kullanılmaktadır. Türkçede kullanılan tabur (tābor) kelimesinin anlamının ve 
kökeninin ne olduğu oldukça problemli bir husustur. Bu konuda birçok mü-
nakaşa yapılmış, farklı görüşler beyan edilmiştir. Tabor’un özellikle Çağatayca 
sözlüklerde geçen tapḳur kelimesiyle irtibatı üzerinde durulmuştur. Bu çalışma 
çerçevesinde bu münakaşalara ve uzun izahlara giremeyeceğiz. Varılan en son 
noktayı özetleyecek olursak, tābor/tabur kelimesi ile tapḳur arasında bir irtibat 
yoktur; tābor/tabur kelimesi Türkçeye Lehçeden ya da Macarcadan girmiş-
tir (bkz. M. Németh 2014). Fodor, kelimenin Osmanlı askerî terminolojisine 
Macarcadan girmiş olduğunu ifade ediyor ki aynı kanaati biz de paylaşıyoruz 
(bkz. Fodor 2010: 335-336 ve Gy. Németh 1955: 224). Macarcanın en azından 
kelimenin Türkçedeki kullanımın yaygınlaşmasındaki katkısı büyüktür. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Gy. Németh 1955: 224, Dörfer 
1965: II/429 vd., Eren 1956: 145-152, Fodor 2010: 335-336, M. Németh 
2014: 43-74. Pais 1955: 219, Király 1955: 225-226.

“Rāşidā hātifden irdi bir nida tārīḫ içün 
Mosḳovuŋ bozdı hücūm-ı ehl-i Ḥaḳ taburuŋı [ṭaborını]. (1122+1=1123) Râşid”
(Öztekin 2006: 13)

“Biŋ yüz elli iki sālinde idüp ‘azm-i cihād
Nemçe taburuŋı [ṭaborını] maḥv itdi ḳırup ser-tā-pā. (1152) Şeyhülislâm Es‘ad”
(Öztekin 2006: 34)

ṭalyan (ṭufenk): İtalya’ya ait, İtalyalı, İtalyan (tüfek). Metindeki imlası <طالیان> 
biçimindedir. Kelime Türkçeye bu şekliyle Slav dillerinden -özellikle Hırvat-
çadan- geçmiş olsa gerek. Hırvatçada Talijan- [talyan] şeklindedir. Kelime, bir 
tüfek cinsi için sıfat olarak kullanılmıştır. Kastedilen muhtemelen arkebuse 
tarzı tetiksiz bir İtalyan tüfeğidir.
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tīr[e]li (mehmed beşe): Kelime bizim nüshamızda tīrli şeklinde yazılmış ol-
makla birlikte bazı diğer nüshalarda tīrelü şeklinde geçmektedir. Tīr Batılı bir 
kelime değildir; ok anlamı kastedilmiş ise Farsçadan alınmadır.

Fakat kelimenin tīrelü olması halinde İzmir’in ilçesi Tire’ye izafeten söylenmiş 
olması muhtemeldir. İzmir’in ilçesi olan Tire’nin isminin ise Yunancadan gel-
diği muhakkaktır. Kelime Lidyalılar zamanında Tyrrha/Teira daha sonra Bizans 
döneminde Thyrea Θύρεα ya da Thyraia Θύραια olarak kullanılmaktaydı (bkz. 
Babinger 2000: 538; Mete 2012: 195).

tiryākī: Kelime metinde tiryâk kelimesine getirilen Arapça nisbet <ی>si ile 
‘tiryâkçi, tiryâk kullanan’ anlamında Hasan Paşa’nın lakabı olarak geçmektedir. 
Kelimenin metnimizdeki imlası <ك> ile <تریاکی> şeklindedir. Bu şekli ile daha 
ziyade Farsçadan alınmış olduğu söylenebilir. Ferhengi Ziya’da muarrebinin 
-ile olduğu söyleniyor (Şükun 1984: 584, krş. Al-Muncid 1973: 61 ‘panze <ق>
hir ve şarap’). Steingass her iki varyantı da almış ve ayrı maddeler halinde izah 
etmiştir: <ق> ile olanı için ‘panzehir’ ve ‘şarap’ anlamlarını, <ك> ile olanı için 
‘panzehir’ ve ‘afyon’ anlamlarını vermiştir. Nisbet <ی>si taşımaları halinde her 
iki imla (“tiryāqī/tiryākī”) için de “opium-eater” ‘afyon kullanıcısı’ anlamları 
verilmiştir (1892: 298). Meninski kelimeyi <ق> ile olanı öncelikli olmak üzere 
her iki imlayla ve ‘theriaca’ anlamıyla kaydetmiştir (1680: I/1166).

Genel kabule göre kelimenin kökeninde ‘hayvanî’ anlamına gelen Yunanca thē-
riakē θηριακή (< thērion θηρίον ‘vahşi hayvan’) var. Bu theriaca olarak Latinceye 
de geçmiş, bu surette birçok Avrupa diline de girmiştir: (Alm.) Theriak, (İng.) 
theriac (> treacle ‘şurup’), (Fr.) thériaque. Kelime metnin oluştuğu dönemlerde 
‘içinde afyon bulunan, ama bunun yanında birçok farklı maddeden oluşan ilaç, 
panzehir’ anlamında kullanılıyordu (Duden 1990: 778).

Hasan Paşa’nın aslında kahveyi çok sevdiği ve içtiği, bu yüzden de tiryaki laka-
bını taşıdığı gibi görüşler, kanaatimizce ona afyon iptilasını yakıştıramama ve 
onu aklama çabaları sebebiyledir. Köseoğlu “işlerindeki titizlik ve ehliyetinden 
dolayı kendisine ‘Tiryâki’ lakabı” verildiği görüşündedir (2013: 14). Fakat ke-
limenin dilimizde bu tür anlamları yoktur. Bizim yazmamızda Paşa, sürekli 
‘Gazi Hasan Paşa’ ismiyle anılmaktadır. Tiryaki lafzı metinde sadece iki yerde 
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geçer. Buralarda da düşman ağzından sadır olan itham edici, yargılayıcı, Paşa 
aleyhinde olumsuz bir ifade suretindedir. Buradan o dönemde tiryakiliğin hoş 
karşılanmadığı ve bugünkü manadaki bir kahve tiryakiliği gibi masum bir hal 
olmadığı sonuçları da çıkarılabilir. 

“Ḫāmeyle olurdı raḫş-rānī
Tiryākī ḳoşusı ṣanma anı. (Dikmen 1991: 303, 304)”
(Öztekin 2006: 403)

ṭurvīn(ler): Metinde ‘istişare edilen, danışılan kişi(ler), bilirkişi, danışma he-
yeti, hakemler kurulu’ anlamlarında kullanılıyor. Kökeni Macarca törvény [tör-
vēɲ] kelimesidir (Kuzey Macaristan’da bazı ağızlarda törvíny [törvīɲ] şeklinde). 
Kelime modern Macarcada ‘kanun, kural, yasa, hukuk, (Macaristan Musevi-
leri arasında Tevrat)’ anlamlarına geliyor. Türkçe metinlerde daha henüz 15. 
yüzyılda, Sultan II. Murat devrinde (1446-1451), Macaristan’ın fethedilmediği 
dönemlerde geçiyor olması dikkat çekicidir (bkz. İnalcık & Oğuz 1989). Me-
ninski kelimenin imlasını <ت> ile vermiş ve “turwīn” olarak transkribe etmiş; 
yazmamızda kelime <ط> ile <طوروین> şeklinde verilmiştir. Biz de Meninski’ye 
ittiba ederek [turvīn] telaffuzunu tercih ettik. Meninski kelime için ‘heyet, ko-
mite, hakemler kurulu’ gibi anlamlar vermiştir (1680: I/1459).

Kelime için “... sâir kralların torunları ...” şeklinde yakıştırmalar da mevcuttur 
(Erkan 2010: 107).

ṭuna/duna [suyı]: Almanya’nın Schwarzwald bölgesinden doğan, orta ve 
güney Avrupa’yı geçerek Romanya’dan Karadeniz’e dökülen, Volga’dan sonra 
Avrupa’nın en uzun ikinci nehri. Mecrası boyunca civarında birçok Avrupa 
başkenti ve önemli şehir bulunuyor. Dolayısıyla birçok Avrupa milletini ve 
dilini doğrudan ilgilendiren bir nehirdir. Kelime bütün Avrupa dillerinde 
[d] ünsüzü ile başlıyor (Orta Yüksek Almanca hariç). Metinde <طونه> olarak 
kaydedilmiş. Türkçeye büyük ihtimalle en yakın şekli olan Macarca Duna’dan 
geçmiş. Bugün Türkçede bir [t] ile başlamasının sebebi, <ط> harfinin iki türlü 
([d] ve [t] olarak) yorumlanabilirliği olsa gerektir. Kanaatimizce kelime Türk-
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çede ilk zamanlar, Avrupalı dillerde olduğu gibi [d] ile [duna] şeklinde telaffuz 
ediliyordu. Nitekim kelime 16. yüzyılda <د> ile de yazılmaktadır (bkz. Hazai 
1998: 125-277). [d]’li telaffuz en fazla 17. asrın yarısına kadar devam etmiş, 
daha sonra kelime [tuna]’ya çevrilmiş olmalıdır. Meninski’de “tuna” olarak 
transkribe edilmiştir (1680: II/3155). Başlangıç ünsüzü belki elimizdeki met-
nin yazıldığı devirde de hâlâ sadalıydı ve telaffuz duna şeklindeydi ama bunu 
tesbit etme imkânımız yoktur.

Kelime muhtemelen Proto-Hint-Avrupalı danu- ‘nehir’ (< *dā- ‘akmak’) kökü-
ne dayanıyor (Pokorny 1959: I/175).

“Yolına geldi ammā sāye gibi pāy-māl oldı
Ṣava ile Ṭırava ejdehāsı Ṭuna ṡu‘bānı” Taşlıcalı Yahya 
(Çavuşoğlu 1977: 72)

“Sen Edrine şehrindensün uzaḳ ṣuya gitme 
   Bī-hūde Hevāyī
Nehr-i Tuna vü Save Beliġrada gerekdür
   Ayrılma Meriçden. Hevâyî (Çakır 1998: 66)”
(Öztekin 2006: 123)

- v -

vār: ‘Kale’ anlamına gelen Macarca bir kelimedir. Metinde müstakil bir ke-
lime olarak bulunmamakta fakat birleşik isimden oluşan birçok Macarca yer 
adının sonunda görülmektedir (-vár şeklinde). Kale, mefhumu münasebetiyle 
şehir yapılanmasını da beraberinde getirir. Türkçede de kullanılan ve aslında 
kale etrafında kurulmuş yerleşim merkezi anlamına gelen ‘varoş’ város da Ma-
carcadaki vár kelimesinden türetilmiştir.

Buraya örnek olmak üzere eldeki metinden sigetvār, bolondvār, brinevār gibi keli-
meler sayılabilir. Bunun dışında yine Kaposvár, Székesfehérvár, Ujvár, Temes-
vár, Ungvár, Kapuvár gibi yer adları da vár ihtiva eder.
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varadajin: Bir yer ismidir. Yazmada <وراداژین> [varadajin] olarak yanlış kay-
dedilmiştir. Doğrusu Varaždin [varajdin] şeklindedir. Ali Emiri, 187 numarada 
kayıtlı nüshada kelime varajdin olarak doğru kaydedilmiştir. Hırvatistan’ın ku-
zeyinde, Slovenya sınırına yakın bir yerinde bulunan bu şehrin nüfusu bugün 
50 bine yaklaşıyor. 

Kelimenin aslı Macarca Varasd [varaşd] olmakla birlikte Türkçeye Hırvatçadan 
geçmiştir. Macarca Varasd kelimesi de yukarıda izah ettiğimiz vār ve varoş keli-
meleriyle alakalıdır.

varıl: Varil; fıçı, silindir biçiminde iri kap. Günümüzde genellikle metalden 
imal edilen variller, 17. yüzyılda ağaçtan yapılmaktaydılar. Meninski kelimeyi 
“wāryl” [vārıl] olarak almış ve “Doliolum. Fäßlein” ‘fıçı, fıçıcık’ olarak tercü-
me etmiştir (1680: III/5315). Adamović kelimeyi 16. yüzyıla ait olmak üzere 
“varel” olarak kaydetmiştir (2009: 254). Molino İtalyanca “barile” karşılığında 
“varil” kelimesini vermiştir (1641: 68).

Meyer “varil”in kökeninin İtalyanca “barile” [barīle] olduğunu ifade ediyor 
(1893: 51). Kahane & Tietze ise köken kelimesinin Venedik İtalyancasından 
“baríl” olduğu görüşünü savunuyorlar (1958: 96). Kanaatimizce kelimenin 
Türkçeye İspanyolcadan geçmiş olma ihtimali daha yüksektir. Zira İspanyolca-
da barril (telaffuzu yaklaşık olarak [waril]) şeklinde yazılan kelimenin başındaki 
<b>, telaffuzda sızıcı bir çift dudak ünsüzüdür (IPA’ya göre [β]). Türkçede 
bulunmayan bu ses, Türkler tarafından çok kolay [v] olarak algılanabilir. Ke-
limenin İspanyolcadan Türkçeye geçişi de muhtemelen 15. yüzyıl sonlarında 
İspanya’dan Türkiye’ye göçmek zorunda kalan Sefarad Yahudileri aracılığıyla 
olmuştur.

Kelime metinde iki defa ve ikisinde de çokluk ekiyle geçmektedir. Her iki yerde 
de <وارلر> imlasıyla, yani tek <ل> harfiyle ve şeddesiz olarak karşımıza çıkar. 
Ya her iki yerde de yazım hatası olduğunu düşünmek ya da buna uygun bir te-
laffuza yönelmek gerekir. İspanyolcada daha zayıf  telaffuz edilen [l] sebebiyle 
kelimenin [varı/vari+ler] şeklinde algılanmış olması da muhtemeldir.
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- y - 

yalı: Kelime metinde ‘kıyı; deniz, göl, nehir kenarı’ anlamında kullanılmıştır. 
Meninski “jały” [yalı] ve “jałü” [yalü] olarak almış ve “littus, ripa, ora” ‘kıyı, 
sahil’ anlamlarını vermiştir (1680: III/5551). Meyer’e göre kelime, ‘kıyı, sahil’ 
anlamı taşıyan Yunanca γιαλός [yalos]’tan (< αἰγιαλός aigialos Eski Yunanca) 
gelmektedir (1893: 78). Tafsilatlı bilgi için bkz. Barbier de Meynard II/871, 
Kahane & Tietze 1958: 501, Dörfer 1975: IV/109, Beekes 2010: 31. 

Anlam değişmesine uğrayan ‘yalı’ bugün daha ziyade deniz, göl vs. kenarında 
bulunan bir ev türünün adı olarak kullanılıyor; ‘kıyı’ manası artık pek bilinmiyor. 

Küffār donanması geldi göründi
‘Asker-i İslām cümle yalıya indi Aşık Seferlioğlu. 

ye’jüj/ye’juj ṭopı [= yējüj/yējuj]: Avrupa menşeli bir top cinsinin adı; İsa 
topu. Topa ad olan bu kelimenin dinî bir saikle Hz. İsa’nın ismine istinaden ve-
rilmiş olduğuna dair bir şüphemiz yok. Sadece kelimenin hangi dilden alınmış 
olduğu hususunu açığa çıkarmak gerekir. Güney Slav dillerinde Hz. İsa’nın 
ismi Isus/Иcyc [īsus] olarak geçiyor. Dolayısıyla bunlar olamazlar. 

Batı Slav dillerinde (Slovakça ve Çekçede) kelime Ježiš [yējiş] şeklindendir; Ma-
carcada ise Jézus [yēzuş] olarak telaffuz edilir. Kelimenin metindeki imlası <یأژوژ> 
[yējüj/yējuj], sanki Macarca ile Slovakça-Çekçedeki iki farklı telaffuz şeklinin 
ikisini birden üzerinde taşıyor gibidir. Müellifin/müstensihin Osmanlı harfleriy-
le uzun bir [e] yazma gayreti ise dikkate şayandır. İmlaya göre kelime aslında 
[ye’jüj/ye’juj] şeklinde telaffuz edilebilir; ama biliyoruz ki elif  üzerindeki hemze 
çoğu zaman [e] sesini uzatır ve daraltır. Bunu, te’sîs > tēsis örneğinde olduğu gibi, 
dilimize Arapçadan giren kelimelerden de biliyoruz. Dolayısıyla bu kelimenin 
imlasında bulunan hemze de bir glottal duruşa değil, yalnızca uzun bir [ē]’ye 
işaret ediyor olmalıdır. Yani gerçek telaffuz [yējüj] ya da [yējuj] şeklindedir. Başka 
bir nüshada aynı kelime <یازوش> imlasıyla verilmiştir. Bu da ancak [yazuş] olarak 
okunabilir. Macarcadakine daha yakın bir telaffuzdur.

Topun kalibresi, döküldüğü yer gibi malumat elimizde mevcut değildir.
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yunaḳ/yonaḳ: ‘Er, adam, genç, delikanlı, yiğit, kahraman’ anlamlarına gelen 
bir kelimedir. Meninski kelimeyi Onomasticum’da Latince “vir” ‘adam, kahra-
man, yiğit’ maddesi altında, kökenine dair herhangi bir bilgi vermeksizin “jo-
nak” [yonaḳ] olarak kaydetmiştir (1680b: 1766-1767). Metinde bir defa geçen 
yunaġumuz <یوناغمز> tabiri, düşmanın kendi askeri için bizatihi kendi ağzından 
telaffuz ettiği bir cümlede kullanılmıştır. 

Yapısal bakımdan her ne kadar Türkçe gibi görünse de kelime Türkçe değildir. 
Kelimenin bu şekliyle Batı ve Güney Slav dillerinde bulunduğunu söyleyelim. 
Junak/јунак [yunak] kelimesi Slovence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakçada ‘yiğit, 
kahraman’ anlamlarına geliyor. Slovakça junák ‘genç oğlan, delikanlı’, Lehçe junak 
‘kabadayı’ anlamlarına geliyor. Farazî kök olarak düşünülen *jûnъ [yūn] ‘genç’ 
kelimesinin türetilmişleri hemen hemen bütün Slav dillerinde mevcut. Aslında 
bu sadece Slav dillerinde görülen bir kelime de değildir. Farklı şekilleri birçok 
Hint-Avrupa dilinde bulunuyor ve bütün hepsi ortak bir Hint-Avrupa köküne 
dayanıyor. Sanskritçede yúvan- ‘genç, gençlik‘ ve Latincede iuvenis [yuvenis] ‘genç 
adam’ aynı ortak kökten geliyor (bkz. Derksen 2008: 208). Yine yakından tanıdığı-
mız İngilizce young ve junior, Almanca jung, Fransızcadan Türkçeye de geçmiş olan 
jeune [jön], Farsçadan Türkçeye de geçmiş olan civan vs. aynı kökten geliyorlar.

Kelime Osmanlı metinlerinde daha önceki yüzyıllarda da görülmektedir. Me-
sela Gazavāt-ı Sultan Murād’da “ḳırisgān yunaḳları” bağlamında geçmektedir. 
Lakin İnalcık & Oğuz tarafından “yanakları” şeklinde yanlış okunmuştur 
(1989: 22). 

- z -

ẕirin/ẕirrin/ẕrin (oġlı): Zrinsky [zrīnski] sülalesinden bir Hırvat soylusu 
(bān/kont). Metinde kastedilen şahıs Juray IV. Zrinsky’dir (1549-1603). Bu 
şahıs Macarcada (György) IV. Zrínyi [zrīñ] olarak biliniyor. Almancada ise 
aile “Serin” [zerin] olarak anılmaktadır. Kuşatma tarihinde Juraj’ın yaşı 52 
civarında idi. 

Zrinsky sülalesi Hırvat kökenlidir. Sülale, bugünkü Macaristan’ın doğusunu 
ve Hırvatistan’ı içine alan bir bölgede, Kutsal Roma İmparatorluğu şemsiyesi 
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altında birkaç nesil hâkimiyet sahibi olmuştur. Me-
tinde Juray’ın babası olarak bahsi geçen kişi, 

Kanuni Sultan Süleyman’a karşı Sigetvar’ı 
savunan ve sonra başı kesilerek öldürülen 
meşhur Nikola Šubić Zrinski’dir.

Kelime metinde <ذرین> ya da kimi za-
man <ر> üzerinde bir şedde ile <ذّرین> 
imlalarıyla geçiyor. Buna göre kelimeyi 
ẕirin, ẕirrin, ẕrin şeklinde transkribe etmek 
mümkün; hatta ẕerrin olarak da yorumla-
nabilir. Belki <ر> ile <ن> arasındaki [i] 

Macarca ve Hırvatçada olduğu gibi uzun 
telaffuz edilmekteydi. Notasyonun her defa-

sında <ذ> ile olması ilgi çekicidir. Fakat bunun 
ne Macarca ya da Hırvatçadan kaynaklanan bir 

sebebi ne de Türkçede bulunan [z]’den farklı bir ses 
karşılığı vardır.

Nicola Zrinski

110 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI VE BAZI FILOLOJIK NOTLAR

www.tuba.gov.tr



Filolojik Notlar İçin Dizin

B

balyemez 39, 40, 53, 140, 212
bandūr/bandur 41, 92, 178, 190
bārūd/bārūt 43, 44, 192, 228, 234, 242, 

244, 256, 282, 284, 288, 308
beç/bēç 44, 92, 154, 180
beliġrād/bēliġrād 45, 71, 130, 132, 136, 

140, 194, 196, 206, 324, 334
bereḳ 47, 166, 176, 178, 180, 186, 276
berzençe 48, 168, 244, 286, 288, 320
bobōça/bobofça 48, 136, 138, 140, 150, 

286, 320
bolondvār 49, 50, 106, 140
brinevār/brnevār 50, 106, 132
budin/budın 51, 53, 80, 89, 148, 194
budun 51, 132, 136, 138, 140, 144, 150, 

152, 194
bülbül 53, 54, 101, 202, 294

Ç

çapa 48, 55, 308
çe[h] (çe ve leh) 55, 84
çeneviz (ceneviz) 56, 278

D

demet 57, 134, 290

dirhem 57, 178
dırāva/drāva 59, 130, 134
don-çuval 57, 58, 86, 222, 278
duna 105

E

edügi 59, 60
efendi 58, 60, 144, 232, 234, 238, 240
ėfrençe/efrençe 60, 61, 62

F

ferdinan 62, 76, 148, 154, 156, 158, 162, 
166, 174, 176, 204, 206, 246, 248, 
252, 264, 278, 282, 288, 290, 292, 
294, 302, 324, 336, 338

firengistān 26, 62, 148, 164, 188, 340
firenk/frenk 60, 61, 62, 63, 148, 164, 240, 

276
fülūrī/flūrī 64, 67

G

ġırıjġal/ġrıjġal/ġrijġal 65, 66, 144
ġroş/ġoroş 66, 182, 184, 284, 310

H

hersek 67, 86, 87, 148, 160, 198, 204, 
206, 208, 210, 314, 316
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ḥırvat 68, 148, 190, 240
ḥinṭō 68, 69

I

ifrençe 60, 62
ingülüs 69, 340
iskender 70, 146, 220, 234, 236, 262, 272, 

334
islāmbol 70
islovin/ıṣlovin 70, 148, 248
istolni (beliġrād) 45, 46
işbana 72, 256, 338, 340

K

ḳanija/ḳanije 72, 74, 130, 136, 138, 140, 
142, 144, 146, 150, 152, 154, 158, 
160, 162, 164, 166, 178, 188, 196, 
204, 206, 210, 214, 232, 270, 288, 
308, 310, 316, 322, 330, 334, 336

ḳanṭār 74, 234, 244, 256
ḳapudan 56, 74, 228, 258, 278, 310
ḳarbūz 75, 170
kebe 76, 316
ḳırāl/ḳral 76, 138, 140, 148, 154, 156, 

158, 160, 162, 166, 174, 176, 192, 
204, 206, 208, 210, 214, 226, 236, 
246, 248, 250, 252, 254, 256, 262, 
264, 278, 282, 288, 290, 292, 294, 
302, 310, 314, 318, 324, 332, 336, 
338

ḳırişgan/ḳırişgān 77, 250, 252, 264, 316, 
318

ḳoci/ḳoçi 78
ḳomoran 79, 140, 204
ḳondaḳ/ḳundaḳ 80, 174
ḳopān 82, 140
köprü 82, 83, 90, 132, 134, 136, 182, 184, 

186, 234
köstendil 83, 120, 308, 336

L

leh 55, 84, 148, 342

lėse/lese 84, 180
luṭaran/luṭeran 85, 338, 340

M

macar 85, 148, 166, 178, 190, 192, 226, 
228, 236, 240, 252, 254, 258, 260, 
262, 264, 272

malṭa/malta 86, 222, 278
māṭyāş 62, 67, 76, 86, 160, 198, 204, 206, 

208, 210, 314
megümurye/megümürye/megümurya 

87, 88, 150, 316

N

nemçe 88, 138, 140, 148, 240, 338, 340

O

ostroġon 89, 136, 144
osyek 90, 91, 132, 134, 150, 160

P

palanḳa 91, 132, 160, 206, 324
pandūr 41, 42
pavlid 92, 294
peç/pēç 44, 92, 93, 94, 152
peçuy 92, 93, 132, 148, 202, 218, 280, 

308, 334, 336
peksimāt 94, 234, 244, 256
pelīd 94, 186
pojeġa 94, 148

R

rim papa/rīm papa 92, 95, 96, 338
rūm 95, 96, 97, 140
rūmī 96, 97, 306

S

samosḳoḳ 97, 240
ṣanduḳ 97, 98, 310
seyçan 98, 140
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sırma 98, 304, 322, 328, 332, 334
sigetvār 99, 100, 106,144, 150, 160, 162, 

168, 176, 196, 208, 218, 222, 228, 
234, 250, 282, 284, 286

ṣokollı 100, 140

Ş

şāhī 89, 100, 101, 170, 172
şiḳlo’ş/şiḳlōş 101

T

ṭābor/ṭabor 102, 103, 152, 154, 156, 158, 
192, 196, 204, 230, 236, 264, 266, 
296, 300, 316

ṭalyan 103, 178, 308
tīr[e]li 104, 306
tiryākī 104, 130, 198

ṭuna 105, 130, 132
ṭurvīn 105, 338

V

vār 106, 107
varadajin (varajdin) 107, 148
varıl 107, 180, 182

Y

yalı 108
ye’jüj/ye’juj 108, 176, 336, 338
yunaḳ/yonaḳ 109, 256

Z

ẕirin/ẕirrin/ẕrin 109, 110, 148, 162, 164, 
316
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AeTrh 187’den

(1) tārīḫ-i tīr ḥasan paşa
(2) bi-smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm

(3) “kem min fi’etin ḳalīletin ġalebet fi’eten 
keṡīraten bi-iẕni’llāhi v’allāhu (4) me‘a’ṣ-ṣābirīn” 
[azları] çoḳ[lıḳ]da ġālib ėden allāhdur ve nuṣret 
(5) vėren allāhdur ‘asker çoḳlıġı fā’ide etmez zīra 
‘ināyet-i (6) ilāhī ve luṭf-i subḥānī yüz biŋ ‘asker-
den yegdür cümleye (7) ġālibdür bu faḳīrüŋ murā-
dı budur ki bu risāle’i bir ġāzī (8) erüŋ yüzinden 
yazup ve bir ‘aceb ġazā-yı ekber vāḳi‘ oldı (9) imdi 
gizlü ḳalmasun bu faḳīri ḫayr du‘ādan ferāmūş 
(10) etmeyeler ol ġāzīler serveri tiryākī ḥasan paşa 
yüzinden (11) şol vechile beyāna getürdüm ḥaḳ 
subḥānehū ve te‘ālā ḥażretleri (12) ḳanija ġazāsı-
nuŋ yüzinden gösterdi ol zamān ḳanija... {—(13) 
kāfirleri şöyle azġun ve maġrūr olmışıdı sīmurġı sinek (14) 
yerine ‘add-etmezidi şöyle kim ṭuna ṣuyından ve dırāva 
(15) ṣuyından tā aşaġa beliġrāda varınca aṣlā bir kimse 
bir yere —} 
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2a

(1) kāfirleri şol-ḳadar azġun ve maġrūr olmışlar 
idi [ki] sīmurġı sinek yerine (2) ‘add-etmezlerdi 
şöyle kim ṭuna* ṣuyundan tā aşaġa beliġrād* 
degirmenlerinden (3) ḫarāc alurlardı ol zamān 
ġāzī ḥasan paşa budun* beglerbegisi idi (4) ma‘zūl 
olup peçuyda* sākin idi ve ġāzī ibrāhīm paşa 
vezīr-i a‘ẓam (5) olup beliġrādda otururdı ve niy-
yeti bu idi-kim evvel-bahārda (6) ‘asker-i islām-ile 
ostroġoŋ* ḳal‘ası üstine ‘azīmet ėdüp gideriken 
(7) osyek* köprüsi* nām maḥalleye geldükde 
meger osyek köprüsin kāfirler eşḳıyāsı (8) bozup 
brinevār* palanḳasın* iḥrāḳu-bi’n-nār ėdüp 
ḫaber geldi andan (9) vezīr ibrāhīm paşa gendü 
ketḥudāsın meḥmed ketḥudā’ı göndürdi hem 
osyek (10) köprüsin binā eyleye ve hem bekleye 
ba‘dehū peçuyda ġāzī ḥasan paşaya feryādcı (11) 
gelüp sulṭānum kāfirler eşḳıyāsı osyek köprüsin 
yıḳup brinevār palanḳa-sın (12) yaḳup içinde olan 
ehl-i islāmı kimisin ḳırup ve kimisin esīr ėdüp (13) 
getürdiler ġāzī ḥasan paşa bu ḥaberi alduḳda 
‘ale’s-seḥer yanında mevcūd olan
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2b

(1) ‘asker-i islām ile kāfirlerüŋ ardına düşüp drāva/
dırāva* ṣuyı ḳurbında (2) yetişüp kāfirler köprüden 
geçüp köprü’i bozalar idi ve iki ṣuyuŋ (3) arasında 
ḳondılar bu ṭarafdan ġāzī ḥasan paşa bu ḥāli 
göriçek hemān iş (4) görmiş ġāzīleri yanına cem‘ 
ėdüp müşāvere eylediler andan gendüsi ibtidā 
(5) bi-smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm dėyüp yürüdi 
ve nehr-i ‘aẓīme girüp ḥikmet-i ḫudā birle (6) bir 
ulu geçid buldı ol-zamāna degin ol geçidi kimse 
bilmemişidi andan (7) cemī‘-i ‘askeriyle ṣuya girdi 
ve āsān vechile nehr-i mezkūrı geçdi kāfirler (8) 
ol ḥāli görüp cümlesi ḳaçdılar ġāzīler bir yerden 
hücūm ėdüp kāfirleri demet* (9) demet ėdüp 
kimisin ḳırup ve kimisin esīr ėdüp sā’iri kāfirler 
drāva (10) ṣuyuna dökülüp ekṡeri mürd oldılar bu 
ṭarafdan ġāzī ibrāhīm paşa osyekde otururken 
ṭop ṣadāsın ve ceng āvāzın eşidüp ‘aceb bunuŋ 
(12) aṣlı nedür dėrken hemān ġāzī ḥasan paşadan 
ādem gelüp ḫaber vėrdi ibrāhīm (13) paşa rāḥatda 
iken ġāzī ḥasan paşa bunça bellü başlu kāfirleri 
bayraḳlarıyla getürüp
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3a

(1) ibrāhīm paşaya buluşup ‘aẓīm ẕevḳ-u ṣafālar 
eylediler andan cümle aḥvāli (2) ol esīr olan kā-
firlerden su’āl eylediler ba‘dehū eṡnā-i kelāmda 
ostroġon* (3) üzerine söz acıldı ġazī ḥasan paşa 
eydür allāh ḥażretleri ḳolay getüre (4) lākin kişi 
her işüŋ(i) müşkilin tedārük etmek gerekdür ki 
zīrā siz ostroġon (5) üstine gitdü[g]üŋüzde ḳanija* 
kāfirleri gelüp köprüleri bozdükde ‘asker-i (6) is-
lām niçe beliġrāda geçer dėdi ḳış güninde ‘asker-i 
islāmuŋ ḥāli müşkil olur (7) dėdi ḥasan paşa eydür 
ḥaḳ te‘ālānuŋ ‘ināyetiyle bobōça* ḳal‘ası yaḳın 
yerdedür (8) bārī aŋı fetḥ ėdüp içine er ḳoyalum 
tā kim buduna geçmek āsān ola (9) cümle begler 
ve paşalar bu tedbīri begendiler andan meḥmed 
ketḥudā’ı yigirmi biŋ ‘asker-ile (10) bobōça ḳal‘ası 
üzerine serdār ėdüp göndürdiler bu ṭarafdan 
ibrāhīm paşa (11) ve ḥasan paşa ve sā’ir-i ‘asākir-i 
islām-ile gelüp bobōça altına ḳal‘a ḳarşusında (12) 
ḳondılar içerüde olan kāfirler bu heybeti görüp 
amān dėdiler ḳal‘a’i fetḥ (13) ėdüp ve içine er ḳo-
yup buduna gitmek müşāvere olındı andan ġāzī 
ḥasan paşa eyitdi
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3b

(1) şimdi el-ḥamdü li-llāhi te‘ālā bobōça ḳal‘ası 
aŋsuzdan muḥāṣara olındı āsān vechile (2) fetḥi 
müyesser oldı bi-‘ināyeti’llāhi te‘ālā oşte ḳanija 
ḳal‘ası iki güŋlik yoldur (3) in-şā’allāh anuŋ fehṭi 
müyesserdür bi-‘ināyeti’llāhi te‘ālā ḳanija fetḥ 
olınduḳda nemçe* (4) ḳırālı* taḥtına üç günlik 
yoldur in-şā’allāhu te‘ālā müyesserdür kāfirlerüŋ 
yüreginde (5) ḳorḳu ve dert vardur hemān evlāsı 
budur ḫaberleri yoġ-iken varup (6) muḥāṣara 
ėdelüm dėdi andan ibrāhīm paşa eyitdi ḳarın-
daşum eyü ḥoş tedbīr (7) eyledüŋ lākin sa‘ādetlü 
pādişāhumuzuŋ sulṭān meḥmed ḫan ḥażretleri 
baŋa budunı (8) sipāriş buyurmışlardur ammā 
çūnki öyle oldı yaş ve yayan buduna gitmek (9) 
gerekdür ki ġayri çāre yoḳdur dėdi andan cüm-
lesi ḥasan paşanuŋ buduna (10) gitmesin ma‘ḳūl 
gördiler ve biz cemī‘müz ḳanija üzerine gidelüm 
dėyü münāsib (11) gördiler ḥasan paşa ḳalḳup 
buduna gitdi ba‘dehū vezīr ibrāhīm paşa yine (12) 
meḥmed ketḥudā’ı illerü ḳanija üzerine göndürdi 
meḥmed ketḥudā varup ḳanija[yı] muḥāṣara (13) 
eyledi ardınça ibrāhīm paşa ėrişüp ve metrisler 
ḳurup dört ṭarafdan
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4a

(1) dögmege başladılar ammā bu cānibden ġāzī 
ḥasan paşa buduna gelüp ṣoḳollı* (2) meḥmed paşa 
rūm* ėli beglerbegisi idi budun muḥāfaẓasında 
ḳışladı (3) ba‘dehū meḥmed paşa dört dāne bal-
yemez* ṭop alup ḳal‘a dögmek içün (4) budundan 
ḳalḳup istolni-beliġrād* üstine ḳopān* üzerine 
andan (5) ḳomoran* üzerine andan bolondvār* 
üzerine ve seyçan* ḳal‘aların fetḥ (6) ėdüp ḳanija 
altında serdār ibrāhīm paşaya mülāḳāt ėdüp (7) 
ḳanija ḳal‘ası yigirmi günde muḥāṣara olındı 
ba‘dehū nemçe ḳırālına ḫaber vardı kim (8) islām 
‘askeri bobōça ḳal‘asın ve bolondvār ve seyçan 
ve ḳomoran ḳalaların (9) fetḥ ėdüp oşte ḳanija[yı] 
muḥāṣara eylediler ol bed-fi‘āl ḳırāl ümerāsın (10) 
cem‘ ėdüp müşāvere eylediler ve dėdiler çūnki 
türk ḳanija[yı] muḥāṣara eyledi (11) biz daḥı bu-
dun üzerine varalum dėyü tedbīr ėderken ba‘żı 
begler eyitdiler (12) şimdi buduna ḥasan paşa gibi 
müdebbir girmişdür ki ol budunuŋ tedārükin 
görmişdür (13) ḳorḳaruz anda varup yüz aġartma-
zuz ḳanija daḥı elden gider hemān
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4b

(1) evlāsı budur ki varup ḳanijaya imdād ėdelüm 
andan cümlesi nefīr-i ‘ām (2) ile ḳanija altına 
gelüp ‘asākir-i islāma muḳābil olup durdılar bir 
sā‘at (3) miḳdārı ‘aẓīm ceng ėdüp ‘āḳibet ḥaḳ celle 
ve ‘alā ‘asākir-i islāma ḳuvvet (4) ve nuṣret vėrüp 
hemān bir gėçe kāfir-i bed-fi‘āl ‘askeri firār ėdüp 
ḳaçdılar (5) ‘asker-i islām ardına düşüp mübālaġa 
çoḳ kāfir helāk oldı ḳal‘a içinde (6) olan küffār-ı 
ḥāksār aŋı görüp ḳal‘adan amān çıḳardılar ol 
ġāzī (7) ibrāhīm paşaya vardılar ṣordılar ibrāhīm 
paşa dėdi amān vėrüŋ (8) çıḳup gitsünler andan 
kāfirlere amān vėrdiler kāfirler daḥı ḳal‘adan 
çıḳup (9) gitdiler el-ḥamdü li-llāhi te‘ālā içine vāfir 
asker ile sābıḳā baṣra beglerbegisi olan alaça (10) 
ḥasan paşa’ı alıḳoyup tamām kemāl mertebe 
ḳal‘anuŋ cemī‘-i tedārükin görüp (11) ba‘dehū 
ġāzī ḥasan paşaya müjdeciler göndürdiler ol daḫı 
envā‘-ı şenlikler (12) eyledi ẕevḳ-u ṣafā vü sürūr 
üzre bir müddet geçüp ġāzī ḥasan paşa ḥaḳ celle 
(13) ve ‘alā ḥażretlerine çoḳ şükürler eyledi bu ḥāl 
üzre bir müddet geçdi ġāzī ḥasan paşa
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5a

(1) budunda ḳışladı ba‘dehū ġāzī ḥasan paşa 
ḥüsn-i iḥtiyārıyla budunı manġūr (2) ḳuş ḳarında-
şı meḥmed efendiye* vėrdi ve gendüsi beliġrāda 
geldi vezīr-i ‘aẓam ibrāhīm paşa (3) ile bulışup 
gendüye ḳanija’ı istedi ve ibrāhīm paşa vėrdi 
āḫir ġāzī (4) ḥasan paşa ḳalḳup ḳanijaya revāne 
oldı bu ṭarafdan ibrāhīm paşa (5) ‘asker-i islām ile 
ostroġon üzerine ḳaṣd eyledi bi-emri’llāh vefāt (6) 
etdi el-ḥükmü li-llāhi’l-vāḥidi’l-ḳahhār innā li-l-
lāhi ve innā ileyhi rāci‘ūn (7) andan ḥāli āsitāne-i 
sa‘ādete ‘arż eylediler ġayri serdār ta‘yīn eyleyeler 
(8) andan ḥasan paşaya bu ḫaber vardı ‘aẓīm yas 
ü mātem eyledi sigetvār* ḳurbında (9) ġırıjġal/
ġrijġal* nām maḥallede ḳonup çadırları ḳurup 
tamām herkes güneş ıssı- (10) sından bir gölge 
iḥtiyār ėdüp rāḥatda otururken hemān aŋsuzın 
(11) bir ġavġā ḳopdı şöyle kim atlar ve ādemler 
ürkündi aŋı gördiler hevā yüzinde (12) bī-ḥisāb 
zāġ ve zāġlar çadırlar üstini dutup feryād ile biri 
biri ile (13) çeng ėderler ceng ėde ėde oġurumuza 
doġru ḳanija cānibine revāne oldılar
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5b

(1) çüzvī zamāndan ṣoŋra yine bir feryād ḳopdı 
şol-ḳadar yüzleri ḳara ḳartallar geldi (2) bī-ḥisāb 
ḥasan paşanuŋ oṭaġı üstinde üç def‘a devr ėdüp 
anlar daḥı (3) çeng ėde ėde ḳanija ṭarafına revāne 
oldılar cümle her kim varısa bu ‘alāmeti (4) görüp 
ta‘accüb ėderlerdi ġāzī ḥasan paşa bu ‘alāmet bize 
nişāndur (5) ve bir tenbīhdür dėdi allāhu a‘lem 
bu dem düşmān-ile ‘aẓīm muḥārebemüz görinür 
(6) ammā in-şā’allāhu te‘ālā furṣat bizümdür ve 
bizüm içün ḫayırdur ol zamān iskender* paşa (7) 
anuŋ ketḥudāsı idi aŋa eyitdi seni göndürmek 
görinür serdār kim olur (8) vaḳtiyle bize ḫaber 
ėdesiz ve muḥāfaẓa içün bir miḳdār ‘asker ta‘yīn 
ėtdüresiz (9) zīrā bize ‘aẓīm ḥāl görinür ibrāhīm 
paşa vefāt etmekle ġayri serdār (10) gelinçe ḳorḳa-
ram melā‘īn bir iki cānibe ‘askerlerin havāle 
ėderler aŋa göre sen daḫı (11) bu cānibüŋ her 
aḥvāle muḳayyed olasız ol emir sulṭānumuŋdur 
dėyüp beliġrāda (12) revāne oldı ġāzī ḥasan paşa 
ḳanijaya gitdi girdügi birle ‘aẓīm şenlikler (13) ey-
ledi ve dört ṭarafa çavsūslar [cāsūslar] göndürdi 
ve gendüsi ḳal‘a tedā[rü]kine mu‘temed ādemler 
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6a

(1) ve inan kimesneler ile muḳayyed oldı ve ḳal‘a 
içün sigetvāra ve peçuya ve (2) pojeġa* sançaḳları-
na ẕaḫīre tedārük etmek içün mu‘temed ve inan 
ādemler (3) göndürüp min-ba‘d(in) çāsūslar gelüp 
tenhāsına getürüp ṣordı ol daḥı (4) dėdi sulṭānum 
kāfirlerüŋ bir ‘aẓīm ‘askeri yanıḳ altındadur dil-
lerde (5) budin* söylenür nihāyet firengistāndan* 
seksan biŋ firenk* gelürmiş anlar (6) gelmeyinçe 
bir cānibe ḥareket etmezler dėdi ba‘dehū ġāzī 
ḥasan paşa yine çāsūsları (7) ṣaldı birkaç günden 
soŋra çāsūslar gelüp ḫaber vėrdiler sulṭānum 
firengistāndan (8) seksan biŋ firenk ‘askeri geldi 
varadajin* [varajdin] yanında ḳondılar ve yetmiş 
(9) dāne büyük ṭoplar ve ‘aẓīm cebe-ḥāne yanıḳ 
altında olan ‘askerleri serdār (10) olan mel‘ūn ne 
ṭarafa ‘azīmet ėderse aŋa göre bunlar daḥı bir 
yere (11) muḥkem yapışurlar dėdiler zīrā yanıḳ 
altında cümle nemçe ve macar ve çe[h]* ve leh* 
‘askeri (12) bir yerdedür ve bu ‘askerde firenk ve 
ḥırvat* ve islovin* ve ḳara hersek* ve ẕirrin* (13) 
oġlı ve bu cānibde olan macar ve ferdinan* ḳırāl 
ile muḥaṣṣal-ı kelām yüz
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6b

(1) biŋ fedā’ī ‘askerden ziyādedür şöyle kim 
murādları vardur osyeke varınça (2) memleketleri 
ḥarāb [u] żabṭ etmekdür dėdi çūnki ġāzī ḥasan 
paşa bu ḫaberleri (3) eşitdi andan tekrār ẕaḫīre ve 
‘asker içün ādemler göndürdi ve bu ḫaberleri (4) 
aṣlā bir kimseye āşikāre etmedi hemān kāfirlerüŋ 
budun ṭarafına ḥareketi vardur (5) tīz beglere ve 
alay beglere [ḫaber vėrdi] mükemmel yaraġuŋuz 
ve müstevfā’ ẕaḫīreŋüz ile bir sā‘at evvel (6) ėrişe-
siz dėdi bu cānibden megümurye’i* ve sā’iri kāfir 
vilāyetlerin ġāret ve aḳın (7) ėdelüm bu ‘asker[e] 
bunuŋ gibi ḥaberler şāyi‘ eyledi bu cānibden 
begler ḥāẓır olup (8) daḥı ḳal‘aya olaçaḳ ẕaḫīre 
ve gendüler cümlesi sigetvāra dāḥil oldılar andan 
ġāzī (9) ḥasan paşaya eşitdürüp göndürdiler ol 
maḥallede kāfirler ‘askeri megümurye[ye] (10) 
geldi ḥasan paşa eşidüp tekrār ẕaḫīre ve ‘asker 
içün evvel gelüp ėrişmege (11) şedīd ādemler gön-
dürdi ve sigetvārdan ne-miḳdār ḳābildir ẕaḫīre 
ve ‘askerden (12) piyāde ve atludan ne-ḳadar 
varısa ḳalḳup bobōça ḳal‘asına dāḥīl oldılar bu 
ṭarafdan (13) kāfirler ‘askeri bir günlik yolda[n] 
ḳanijaya gelüp üç gün oturaḳ ėdüp ṭoplar
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(1) gelinçe tevaḳḳuf  eylediler yanıḳ altında olan 
‘askerümüz buduna yapışalar türk ‘askeri (2) eşi-
düp üzerine varsunlar biz daḫı anlar gitdükden 
ṣoŋra ḳanijaya yapışalum (3) dėyü söyleşdiler 
ba‘dehū kāfirler ḳanija[ya] çāsūslar göndürdiler 
bizden ḥaberleri var mıdur (4) ne söylenür ḫaber 
alalar çāsūslar ḳanijaya gelüp her aḫvālden ḫaber 
alup yine ṭāborlarına* (5) gelüp eyitdiler aṣlā siz 
ḳanija üzerine varacaġuŋuzdan ḥaberleri yoḳdur 
ançaḳ (6) içerüden ḥasan paşa dermiş kāfir ‘askeri 
buduna gider biz daḫı anlardan soŋra (7) kāfir 
vilāyetine aḳın ėdelüm dėyü tedārük ėdermiş 
dėdi kāfirler daḥı bu ḥaberi (8) alduḳda imdi 
bėş-biŋ miḳdārı yarar ‘asker varup ḳanija altına 
segirdüp (9) dil alsunlar dėdiler andan pençşenbe 
güni ḳuşlıḳ vaḳtinde peç* ḳapu semtinde kāfirler 
(10) segirdüp ġāzī ḥasan paşa buyurdı topcı başıya 
olmaya ki bir ṭop (11) atmayasın ve atludan bir 
kimesne çıḳup kāfirler[-ile] elleşmeye zīrā kāfirle-
rüŋ (12) murādı dil almaḳdur mebāzā ki bir kimse 
gendüyi żabṭ ėtmeyüp melā‘īn bir al etmesün 
(13) hemān piyāde ġāzīleri çıḳup anlar ile ṭufenk 
çengin ėdeler dėyü mu‘temed 
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7b

(1) ādemler ḳapuya göndürdi ol daḥı paşanuŋ 
emri üzre ġāzīlere çıḳup (2) ḫaber vėrdi kāfirler 
ile piyāde ġāzīler öyleye degin ‘aẓīm çeng ėdüp 
bir ḳaç (3) kāfir yaralanup andan kāfirler gėrüye 
dönüp ṭāborlarına geldiler ferdinan (4) ḳırāla 
gelüp çümle aḥvāli dėdiler ferdinan ḳırāl ḳanija 
altına ve anlara ḳaḳıyup (5) eger siz ḳanijaya 
yaḳın gelmiş olsaŋız elbette bir dil yā bir ṣaḥīḥ 
ḫaber alurduŋuz (6) bārī ṭop atdururduŋuz ammā 
siz gözüŋüz ile ıraḳ yerden baḳup durmışsız (7) 
belki ḳal‘a’i görmemişsiz dėyü çoḳ ṭa‘nlar eyledi 
ba‘dehū yine beglerinden birine buyurdı (8) siz 
daḥı yaruŋ varuŋ ḳal‘a altına segirdüŋ ol eyitdi 
emir sulṭānumuŋdur dėdi (9) altı biŋ kāfir ile 
ḳanija altına segirdüp yaḳın gelüp tamām ḳuşlıḳ 
vaḳtinde (10) cum‘a güni yine beç ḳapusı semtine 
segirdüp tamām ḳal‘anuŋ topı altına geldiler ġāzī 
(11) ḥasan paşa buyurdı piyāde ġāzīleri çıḳup anlar 
ile çeng etsünler atludan (12) kimse çıḳmasun ve 
top atulmasun buyurdı yine piyāde ġāzīler çıḳup 
öyle (13) zamānına degin ‘aẓīm çeng ėtdiler ba‘de-
hu kafirler eyitdiler dīn-i muḥammed ḥaḳḳīçün 
bize doġru 

154 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI VE BAZI FILOLOJIK NOTLAR154 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI

www.tuba.gov.tr



MeTiN ve TıPKıBAsıM 155MeTiN ve TıPKıBAsıM 155

www.tuba.gov.tr



8a

(1) bir ṭop atuŋ dėyü yalvardılar ve cümlesi alay 
ṭopuŋ altına geldiler andan (2) bu ḥaberi ġāzī 
ḥasan paşaya söylediler ġāzī ḥasan paşa eyitdi 
varuŋ (3) şol melā‘īne dėyüŋ ḳal‘ada bir dāne ṭo-
pumuz yoḳdur olsa niçün ṭop ile (4) bunça kāfirleri 
öldürmege küllī ṣafā ėderdük dėyesiz dėdi ġāzīler 
(5) bir bir gelüp ḥasan paşaya söylediler meded 
sulṭānum bunuŋ gibi ḥorlıḳ ḥaberin (6) dėmeye-
lüm zīrā kāfirlerüŋ üzerimüze gelmek hīç niyyet-
leri yoġısa bu ḫaberi (7) alduḳdan ṣoŋra üstümüze 
gelürler dėdiler ġāzī ḥasan paşa raḥmetu’llāhi (8) 
‘aleyh raḥmeten vāsi‘aten eyitdi bizüm sözümüzi 
duṭuŋ zīrā bil[me]dügüŋüz (9) yer vardur dėdi 
ben ṭopları mahalline dek ṣaḳlaram dėdi andan 
ġāzī ḥasan paşa (10) dėdügi gibi kāfirlere cevāb 
kāfirler bu ḥaberi alduḳdan ṣoŋra sevinüp gerüye 
(11) döndiler ve ṭāborlarına geldiler ferdinan ḳırāl 
nām mel‘ūna hep eşitdükleri (12) aḥvāli bir bir 
söylediler ḳırāl ‘aẓīm ṣafālar ėdüp andan buyurdı 
‘asker (13) ve begler cümlesi dīvāna geldiler ol gün 
ulu dīvān eyledi bu aḥvāli 
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8b

(1) anlara bildürdi cümle begler haẓẓ-ėdüp dėdi-
ler bu ḥāl böyle olıçaḳ bu ḳal‘a (2) ḥāżırumuzdur 
ammā buyursaŋuz yarın bir ġayri ‘askerümüz 
varup ṭop (3) altına da dursunlar görelüm bunlara 
daḫı ne cevāb ėderler andan i‘timād (4) etdükleri 
bir beglerine ḳırāl buyurdı siz daḥı yaruŋ varup 
ḳal‘a altına (5) segirdesiz göresiz bulay-ki bir ṣaḥīḥ 
ḫaber getüreydüŋüz görelüm daḥı size (6) ne 
cevāb ėderler ol daḥı varup ḳuşlıḳ vaḳtinde ḳa-
nijaya tamām (7) cümlesi alay ṭopuŋ altına yaḳın 
geliçek yaya ġāzīler çıḳup çeng etdükten ṣoŋra (8) 
kāfirler eyitdiler elbette bize bir ṭop atuŋ dėyü 
yalvardılar bu cānibden anlar (9) evvelki gibi cevāb 
verdiler ve daḫı eyitdiler biz bunda bir iki gün-
lük-iz andan (10) bıraġup giderüz böyle cezīrede 
insān duraçaḳ yer degüldür pādişāhumuzuŋ (11) 
bunça biŋ ḳal‘ası vardur dėdiler ba‘dehū kāfirler 
daḥı dönüp sevine sevine (12) ṭāborlarına geldiler 
ferdinan ḳırāla bir bir cevāb söylediler ferdinan 
ḳırāl (13) ‘aẓīm safālar ėdüp andan cümlesi cem‘ 
olup ve ümerāsın cem‘ ėdüp 
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9a

(1) bu ḫaberi dėdiler cümle begler haẓẓ-ėdüp ‘aẓīm 
ṣafālar ve şenlikler eylediler andan (2) dėdiler bu 
ḥāl ve bu ḫaber böyle olıçaḳ bir iki gün bunda 
ārām ėdelüm bī-tekellüf  (3) ḳal‘a altına varma-
yalum nihāyet çāsūslar göndürelüm ḳal‘a içinde 
ne söylenür tedārük (4) nedür türk ḳal‘a’ı bıraġup 
giderler mi giderler ise bize ḫaber getürsünler 
cümlesin (5) ḳıralum ve yanıḳ altında olan ḳırāl 
māṭyāş* hersek nām mel‘ūn ne ṭarafa ‘azīmet (6) 
ėder-ise ve türküŋ ‘askeri ḳandadur dėyü bir yėre 
yapışurlarsa türküŋ (7) ‘askeri üzerine varsunlar 
biz daḥı aŋa göre ḥareket ėdelüm hele oşte (8) 
ḳanija ḳal‘ası ḥāżırumuzdur bunlar bize ḳarşu 
dur[a]mazlar hemān buŋı bir yaŋa (9) ėdelüm 
ve içine er ḳoyalum yine buradan sigetvār üstine 
varup (10) hem sigetvārı dögalüm ba‘dehū yā 
peçe varup tā osyeke varınça (11) ne-ḳadar ḳal‘a 
ve palanḳalar varısa cümlesin żabṭ ėdelüm ve 
osyek köprüsin (12) yaḳup yıḳalum türk bu heybeti 
göriçek içlerine ḳorḳu düşer şöyle kim (13) dura-
çaḳ oturaçaḳ yer bul[ı]mazlar dėdiler ba‘dehū 
yukaruda olan ‘asker 
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9b

(1) ile ḫaberleşelüm biz berüden anlar öteden 
araya alalum şöyle kim ḳıralum (2) tā kim anlar-
dan bir cān ḳurtulmaya dėyü söyleşdiler ve bu 
minvāl üzre müşāvere (3) eylediler ba‘dehū ẕirin 
oġlını müşāvereye çaġırup dėdiler ki siz daḥı ne 
dersiz (4) oşte ḳanij[a] ḳal‘ası ḥāżırumuzdur cüm-
le aḥvāli her ne ise aŋa söylediler (5) ve ferdinan 
ḳırāl aŋa eyitdi elbette sen daḥı bir söz söyle oşte 
ḳanija’ı (6) bıraġup giderler biz daḥı bir oġurdan 
türk yaḳasına yapışmayalum hemān (7) ḳaçan-kim 
türk ḳal‘adan çıḳarlarsa biz daḥı ardına düşüp 
cümlesin ḳıralum (8) ve hem sigetvārı ḳuşadalum 
ṭoplar ve sā’iri aġırlıḳ ardımızça gelsün (9) imdi 
sulṭān süleymān sigetvāra geldükde sen ve babaŋ 
anda idüŋ ḳapanduŋuz (10) idi şimdi sigetvāruŋ 
aḥvālinden ḥaberüŋ vardur ne dėrsin dėdiler (11) 
ol mel‘ūn eyitdi sigetvāruŋ dış ḳal’a[sı] āsāndur 
ve alması ḳābildür (12) lākin iç ḳal‘ası vardur her 
ḳullesine ḳırḳ ṭop gerekdür ve eṭrāfda (13) olan göli 
doldurmaġa sulṭān süleymān ḥan iki yüz biŋ yük 
ḳapaḳ [yapaġı] getürdi 
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(1) ol göli doldurdı ve bir ulu ṭaġ gibi ṭopraḳ 
[ṭopraġı] ol ṣuyuŋ aşurı (2) sürüp ḳal‘aya berāber 
ḥavāle eyledi cān baş ele alup ‘askerin yürütdi 
(3) ḋarb ile ve ḳılıç ile fetḥ eyledi eger sizüŋ daḥı 
ol-ḳadar ḳudretüŋüz (4) varısa ve türküŋ ‘askeri 
üstüŋüze gelmezse belki bu meṣāliḥi görürsiz 
(5) ammā bizüm bildügümüz budur eger bu yıl 
ḳanija alursaŋuz nārnūr[a] bundan büyük (6) 
ḥiẕmet olmaz zīrā ḳanija içinde bir cāzū ḳapan-
mışdur anuŋ cāzūlıġı (7) ‘aḳla ṣıġmaz acepdür ki 
ṭopları sizden şimdi gizlemişdür bir aṣlı vardur (8) 
anuŋ ḥīlesine idrākümüz ėrmez yigirmi yıldur ki 
biz anuŋ ṭās ṭās zehrin (9) içmiş-iz her bār ki anuŋ 
ḥastalıġı ve yāḥūd fevt ḫaberi olmış ise der-‘aḳab 
(10) firengistān vīlāyetinde ẓuhūr ėderdi niçe diyār 
[ü] vīlāyeti ḥarāb etmişdür (11) bu āna gelinçe 
kimse öŋine durmış degüldür cāzūlıġıla ve ḥīle 
ile cümleye ġālibdür (12) dėyü ḥāmūş oldılar çūnki 
ẕirin oġlı buŋı dėdi ve firenk begleri bu cevāb-
ların (13) eşitdiler dėdiler ki bu ḥerīf  çengümüzi 
görmemişdür ve yāḥūd türk ile birdür bize 
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10b

(1) ḳorḳu vėrür dėdiler ammā çūnki böyledür 
ferdinan ḳırāla dėdiler devletlü (2) ḳırāl buyur-
saŋuz yaruŋ bāzār günidür varalum ḳanija altına 
ḳonalum (3) eger içinde olan türk ḳal‘a’i bıraġup 
ḳaçarlarsa güzel ve eger ḳaçmazlarsa (4) bāzār ėr-
tesi ḳal‘aya yüriyiş ėdelüm başlarına dünyā’ı dār 
etdüralüm (5) bu macar ḥāyinleri daḥı ol-zamān 
ḥallerin görüp ḳanija ḳal‘ası alınduḳdan ṣoŋra (6) 
anlaruŋ ḥaḳḳından gelmek gerek zīrā cümle ma-
car türküŋ ḳılıçıdur bu macar (7) ḥāyinleri türk ile 
birdür dėyüp gėrü kīn ile daġılup herkes gendü 
(8) çadırına vardı yaruŋ ḳal‘a altına göçdür dėyü 
nidā eylediler bu cānibden (9) ġāzī ḥasan paşaya 
ḫaber geldi kim ẕaḫīre pe[r]zençeye geldi dėdiler 
hemān (10) yüz ādem miḳdārı güzīde dilāver yigit 
göndürdi aḥşamdan ẕaḫīre’i (11) ḳaldurdılar yola 
revāne oldılar ammā bu ṭarafdan bāzār ėrtesi 
ḳuşlıḳ vaḳtinde (12) kāfirlerüŋ alayları ḳanija altı-
na gelüp anda çadırları ḳurarken şöyle kim (13) 
bereḳ* ṣuyı yalısıyla* ṭop altında ḳondılar boyı 
begler çadırları ḳurarken 
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(1) bir bir-ile ġavġā eylediler bu yer benümdür 
dėyü muḥārebe eylediler ol maḥallede (2) ber-
zençe* yolından ẕaḫīrenüŋ ve ‘askerüŋ illerüsi 
görindi kāfirler aŋı görüp (3) eyitdiler oşte ḳa‘la 
ehlini getürmege ‘arabalar geliyür dėdiler andan 
cümle ‘askere nidā (4) eylediler ki vāy ol kişinüŋ 
ḥāline ki türk yaḳasına geçe ve türke ulaşa (5) 
hemān her kes ḥāżır olsun tamām türk ḳal‘adan 
çıḳup gitdüklerinde ardlarından (6) ėrişüp cümle-
sin yaġmā ėdelüm ve ḳıralum sigetvāra girmege 
ḳomayalum dėdiler (7) ammā bu ṭarafdan ẕaḫīre 
ve ‘asker-i islām tamām ḳal‘aya yaḳın geliçek 
gördiler ḳal‘anuŋ (8) öte yanında çadırlar iki 
fersaḥ yer dutmışlar ẕaḫīre ile gelenler ta‘accüb 
(9) etdiler gördüŋüz mi bunça düşmān ḳal‘a altına 
gelüp ḳonmışlardur bir bir-ile (10) dostlar gibi 
ḳılınurlar andan cümlesi ẕaḫīre ve ‘asker-i islām 
içerüye girüp begler (11) ve alay begler ġāzī ḥasan 
paşanuŋ dest-i şerīflerin būs ėdüp hem eyitdiler 
(12) sulṭānum bu ‘aẓīm ‘asker ḳal‘a altında nenüŋ 
gibi ‘askerdür aṣlā mā-beynüŋüzde (13) çeng 
yoḳdur dėdiler ġāzī ḥasan paşa eyitdi oşte müsā-
feret-ile gelmişlerdür ammā
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(1) āmān çūnki siz ṣıḥḥat birle ve ‘avn-i ḥaḳḳ-ıla 
gelüp ėriştüŋüz bundan ṣoŋra ıssı (2) ḳarbūz* ile 
żiyāfet alsunlar dėdi andan cümlesi ġāzī ḥasan 
paşanuŋ (3) bu tedbīrin taḥsīn eylediler zīrā 
kāfirlere ḥīle etmezse ve ṭoplar atulsa (4) ḳal‘aya 
ẕaḫīre girmezdi andan ġāzī ḥasan paşa ṭopçıları 
yanına cem‘ (5) ėdüp dėdi ki bu ḳal‘ada ne-ḳadar 
ṭop vardur deyü su’āl eyledi (6) eyitdiler büyük 
ve küçük ṭop yüze yaḳındur dėdiler ġāzī ḥasan 
paşa (7) eyitdi imdi ne-ḳadar ṭop var-ısa cümlesin 
kāfirlerüŋ büyük cem‘iyyetlerine (8) nişān alun 
dėdi ve her ṭopuŋ yanında bir fetīl ḥāẓır dursun 
her ḳaçan-kim (9) bunda gülbang-i muḥammedī 
olursa büyük ṭopa āteş vėrüŋ andan ṣoŋra ardın-
ça (10) sā’iri ṭoplara bir oġurdan āteş vėresiz dėyü 
buyurdı ol maḥallede yeŋiçeri (11) aġası yūsuf  aġa 
dėrlerdi beşlü aġası idi gelüp eyitdi sulṭānum 
(12) fülān yerde bir iki ṭop yanında begler cem‘ 
olup bu cānibe baḳışurlar sulṭānumdan (13) icāzet 
olursa bir şāhī* ṭopı anlaruŋ cem‘iyyetine göndü-
ralum luṭf-ı ḥaḳḳ ile bir 
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(1) ġazā ėdelüm dėdi ġāzī ḥasan paşa eyitdi n’ola 
ḥaḳḳ te‘ālā ḥażretleri ḳolay (2) getüre dėdi ol daḥı 
varup bir şāhī ṭop anlaruŋ cem‘iyyetine nişān (3) 
eyledi ve her ṭopçı fetīlini ḥāẓır eyledi ġāzī ḥasan 
paşa ṭarafına baḳup (4) durdılar bu ṭarafdan ġāzī 
ḥasan paşa ābdest alup iki rek‘at namāz ḳıldı 
(5) du‘āya el ḳaldurup ve cenāb-ı rabbü’l-‘izzete 
du‘ā ve niyāz eyledi enbiyā’ ve evliyā’ı (6) şefī‘ 
getürüp furṣat ve nuṣret ṭaleb eyledi el yüze 
sürinçe gülbang-i (7) muḥammedī geçüp [çeküp] 
yanında olan büyük ṭopa āteş vėrdiler şöyle kim 
ardınça sā’iri (8) ṭoplara āteş vėrdiler gūyā ki yer 
ve gök ṣadā ile doldı ve ẕelzeleye geldi (9) küffār-ı 
ḥāksāruŋ ‘askeri bī-pervā yaturken aŋsuzın bun-
ça ṭop içlerine (10) oġradı şöyle kim kāfirleri rīze 
rīze eyledi ṣıġınaçaḳ bulımadılar bunça (11) biŋ 
ādem ve at helāk olduġından ayrı [ġayri] çadırlar 
ve eṡvāblar atlaruŋ ayaġı (12) altında pāymāl oldı 
ḳıyāmet küffāruŋ başlarına ḳondı [ḳopdı] şöyle 
kim nefsī nefsī olup (13) māl ve rızıḳ ve eṡvāblar 
ve çadırlar yerinde ḳoyup herkes baş ḳurtarmaḳ 
ardınça oldı 
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(1) mezkūr yūsuf  aġa atduġı ṭop bi-iẕni’llāhi 
te‘ālā rāst ṭopuŋ üsti yanında[n] (2) geçüp boyı 
begleri oturmışlar idi üsti yanında ferdinan ḳırāl 
ṭop ḳondaġı* (3) yanında oturmışlar idi ḥikmet-i 
il(l)āhī ṭop dānesi ol dört boyı beglerin (4) kimisin 
ortadan ve kimisin ḳolından ve kimisin belinden 
ve kimisin başından urup (5) dārumār eyledi ferdi-
nan ḳırāl başından tācın yere düşürüp ve gendüsi 
(6) bayıldı yere düşdi andan yanında olanlar ḳırālı 
alup bir emīn yere (7) çıḳardılar andan yanından 
baḳup ḳal‘aya seyr-ėtdiler ve ḥiṣāruŋ bedenlerin-
den de (8) gördiler dėdiler meger ḳal‘anuŋ [ṭopla-
rı] āşikāre dururmış biz aŋı ġayri nesne ṣanurdük 
(9) dėdiler bu ṭarafdan ġāzīler küffāruŋ ol ḥālin 
görüp hemān allāh allāh (10) dėyüp kāfirlerüŋ 
çadırlarına hücūm eylediler andan kāfirler aŋı 
görüp (11) ferdinan ḳırāla eyitdiler devletlü ḳırāl 
ḥāl müşkil oldı türk çadırları(n) (12) baṣup yaġmā 
etmege başladılar iş işden geçüp ḥāl müşkil oldı 
dėdiler andan ḳırāl (13) beglerine eyitdi meded 
bir tedārük görüŋ dėdi kāfirlerüŋ dört beş-biŋ 
piyadesi 
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(1) ḥāẓır olup ġāzīlere ḳarşu gelüp aḥşama degin 
‘aẓīm çeng eylediler āḫir (2) ġāzī ḥasan paşa 
ġāzīlere ḳarşu ādem göndürdi erlik ise ançaḳ ola 
(3) içerüye ḳal‘aya gelin anlar daḥı bereḳ ṣu’ın 
geçüp yatsuya degin ṭufenk çengin (4) eylediler 
çūnki kāfirler ol ḥāli gördiler ferdinan ḳırāla ge-
lüp dėdiler devletlü (5) gör bize senüŋ gibi al oldı 
ṭopumuz yoḳdur dėyü bize ḥīle eylediler bunça 
biŋ (6) at ve bunça biŋ ādem helāk ve çadırlar 
pāymāl oldı eger bir miḳdār piyādemüz (7) ḥāżır 
bulınmaz olaydı işümüzi tamām ėderlerdi imdi 
bunlara amān zamān (8) vėrmeyelüm cümlesin 
ḳıralum ‘āleme ‘ibret olsun dėdiler ferdinan ḳırāl 
eyitdi (9) göreyim sizi intiḳām alasız andan ṣoŋra 
yaruŋ ikindüden ṣoŋra üç ye’jüj* (10) ṭopı ḳal‘aya 
havāle ėdüp nişān ėtdiler birisi ḳal‘a aşurı ṭopraḳ 
nām maḥalle ṣıçradı (11) ikinci ṭop ġāzī ḥasan 
paşanuŋ sarāyında bir ocaġa urup andan (12) 
andan ḳal‘a aşurı gitdi sigetvār yaḳasında ġāzīler 
kāfire muḳābil iken ṭop dānesi (13) üç kerre yere 
urdükden soŋra siyā’vuş nāmında bir ġāzīnüŋ 
ḳolına urup ḳolın
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(1) mecrūḥ eyledi bir zamān ḥasta oldı yine 
ḫoş oldı üçünci ṭop yeŋiçeri (2) aġası olan sefer 
aġanuŋ odasına oġradı ammā kimseye żarar (3) 
etmedi ol gedükde ġāzī ḥasan paşa ḳal‘anuŋ ṭaş-
rasında ḥandek kenārıyla (4) gezerken kāfirlerüŋ 
çadırlarından bir ṭalyan* ṭufenk dānesi gelüp 
(5) bu faḳīr ile me‘an ḥurrem kātib nāmında bir 
mü’minüŋ başında olan ṣarıġa (6) urup yere düş-
meyüp dānesin ṣarıḳdan çıḳarup vezne urdılar (7) 
ṭoḳuz dirhem* geldi ḳanija ḳal‘asınuŋ iki cānibi 
bereḳ ṣuyı ol-miḳdār (8) ıraḳdur anda kāfirler 
metrislerin ḳurmaġa başladılar ġāzīler aŋı görüp 
bir ‘ālī çeng (9) eylediler ta‘bīr mümkin degüldür 
ba‘dehū ġāzī ḥasan paşa ẕaḫīre ile gelan beş-yüz 
(10) miḳdārı macar çerāḥorı ve yüz elli bandūr* 
alıḳodı ve her oçaġa (11) öküz ve otlıḳ defter-ile 
ta‘yīn eyledi ba‘dehū çūn ṣabāh oldı (12) kāfirler 
gėrü kīn ile intiḳām almaḳ içün yetmiş ṭop miḳ-
dārı ḳal‘aya ḥavāle (13) ėdüp dögmege başladılar 
şöyle kim ḳanija ḳal‘asınuŋ dīvārları lerzeye geldi 
günde 
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(1) gāh yedi-yüz ṭop ve gāh biŋ ṭop urmaġa baş-
ladılar cümle ḳal‘a eṭrāfı ḥazān (2) yapraġı gibi 
ditrerdi ammā ġāzī ḥasan paşa her bir ġāzīye is-
timālet vėrüp (3) kāfirlerüŋ çoḳlıġından üşenmeŋ 
furṣat bizümdür ġāzīler dilīrane çenge girdiler (4) 
her kişi ḳaviyyü’l-ḳulūb olup fī-sebīli’llāh küffāra 
ḳarşu durdılar ammā bir (5) haftaya degin kal‘a-
nuŋ ḳapuların ḳapamadılar muttaṣıl ġāzīler ṭaşra 
çıḳup (6) kāfirler ile muḥārebe ve çeng ėderlerdi 
ve ḥayvanāt otlamaġa çıḳardı kāfirler (7) bir ḥay-
vānı almaġa ḳādir olmadılar ba‘dehū kāfirler aŋı 
görüp meḥmed ketḥudā (8) geçidinden ‘umūmen 
geçüp türk yaḳasında on dört yerde metris ḳurup 
beç* (9) ḳal‘ası yaḳasından beş ṭop ile altı biŋ fe-
dā’ī ‘asker alıḳoyup andan (10) bereḳ ṣu’yın ḳamış 
sāzıla doldurdılar ve üzerine çubuḳ lėseler* ėdüp 
(11) ve ḳal‘adan yaŋa sepedler [sedd-] ėdüp içi[ni] 
uzuŋ oduŋ ile doldurdılar tamām (12) ḥandek 
başına metrisler getürüp büyük ṭābya[ya] baġ-
ladılar ve ḥandek yaṣṣıluġın (13) ölçüp aŋa göre 
bir köpri taṣnīf  etdiler andan cam varıl[l]arın* 
yaptılar 
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(1) ve içine ‘araba dingilleri gibi iki ādem bir 
biri yanında yü[r]iyeçek ḳadar ve ol (2) cam 
varıl[l]arı(n) tekerlek gibi ṣuyuŋ üstinde yürüyüp 
döner [idi] tamām ḳal‘a dibine (3) geliçek ol 
köprünüŋ başında bir demür çengel atmışlardur 
bir ādem ol çengeli (4) ḳal‘a dibinde yere ṣaplaya 
tā kim köprü ‘askerüŋ altında ḥareket ėtmeye bu 
vechile ḳal‘a (5) dīvārına yapışalar dėyü bunuŋ 
üzerine ḳırḳ gün geçdi henūz köprü’i (6) ṣuya 
ṣalmadın ġāzī ḥasan paşa ġāzīlere bir ḳaç fedā’ī 
[çaġırup] ġroş* baḥşiş (7) ėdüp eyitdi göreyüm sizi 
muḳayyed oluŋ bulay-ki ol köprü’i ṣuya ṣalmadın 
(8) ol dol[dur]duḳları ṣıçan yolların yaḳup iḫrāḳu 
bi’n-nār ėdesiz anlar daḥı sem‘an (9) ve ṭā‘aten 
dėyüp himmetüŋüz bizüm ile bile olsun dėdiler 
ba‘dehū bir sefīne bulup (10) gėçe ḳaranusında 
melā‘īn ṭabyalarında tamām serḥoş olup uyur-
ken bir yer (11) neft ėdüp āteş eylediler tamām 
āteş ‘alevi melā‘īnüŋ çevrelerin alup meger (12) 
gendülerinüŋ eṡvāblarına daḥı neft dökülmişidi 
ṭutuşup ṣuya ṭaldılar ḥalāṣ (13) olmadılar yandılar 
başlarına ḳıyāmet ḳopdı ġāzīler içerüden ṭop 
ṭufenk ṣaçup 

182 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI VE BAZI FILOLOJIK NOTLAR182 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI

www.tuba.gov.tr



MeTiN ve TıPKıBAsıM 183MeTiN ve TıPKıBAsıM 183

www.tuba.gov.tr



15a

(1) ol ṣıçan yolların bir sā‘atde yaḳdılar kāfirler ol 
ḥāli görüp ġāyet (2) ile zaḥmet geçdiler [çekdiler] 
ve bī-ḥużūr oldılar niçe ėdeçeklerin bilmediler 
āḫir ol yabān [yanan] (3) ṣıçan yolların doldur-
maġa başladılar tamām yigirmi günden ṣoŋra 
ḥandek başına getürdiler (4) köprüyi ṣuya ṣalup 
ṭabya yanına ḳodılar bu ṭarafda[n] ġāzī ḥasan 
paşa (5) aŋı görüp bir ḳaç fedā’ī ġroş baḥşiş vėrüp 
ġāzīlere eyitdi göreyim (6) sizi ol köprü’i geçüp 
[çeküp] içerüye getüresiz dėdi anlar daḥı eyitdi-
ler (7) sulṭānum ḥażretlerinüŋ himmet-i şerīfleri 
bizüm olsun andan bir uzuŋ urġan (8) alup gitdi-
ler bir küçük gemü ile köpriye yanaşup ipüŋ ucın 
ol köprünüŋ (9) demür çengeline muḥkem baġ[la]
dılar ve urġanuŋ o-bir uçın alup ḳal‘aya getürdi-
ler (10) andan on beş ādem ol urġanuŋ uçın dutup 
bir kez ‘aşḳile (11) gülbang-i muḥammedī getürüp 
çekdiler meger köprünüŋ üstinde olan bir bölük 
(12) melā‘īn yatup köprü’i beklermiş aŋsuzdan 
köprü ḥarekete gelüp ḳal‘a yanına (13) geldügin 
göriçek çān baş ḳayusına oġrayup cümlesi ṣuya 
döküldiler 
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(1) çoḳ kāfir helāk olup ṣuya ġarḳ oldı bunça yatur 
yaraḳları [yat u yaraḳları] köprünüŋ (2) üstinde 
ḳaldı hep içerüye ġāzī ḥasan paşaya getürdiler 
ġāzī ḥasan paşa (3) ol ḥāli görüp ġāyet şād olup 
ḥażret-i allāha çok şükür eyledi ammā (4) kāfirler 
helāk mertebesine vardılar zīrā iki aydan ziyāde 
geçmiş idi yüriyiş (5) içün tedārük etdükleri taŋrı 
te‘ālānuŋ taḳdīri tedbīrlerin bozdı el-ḥamdü 
li-llāh (6) ṡümme’l-ḥamdü li-llāh ba‘dehū kāfirler 
çam gemileri yapmaġa başladılar içine yüzer 
ādem sıġınaçaḳ (7) ḳadar ve üstine [üstlerini] 
pelīd* taḥtasıyla ḳapladılar ve yine taḥta üstini 
ṣıġır derisiyle (8) ḳapladılar tā kim ḳal‘adan ṭop 
ṭufenk ot ḳunpara atulduḳda içinde olanlara (9) 
żarar gelmeye ba‘dehū bereḳ ṣuyı aşurı iki yerde 
çatuḳ ṣu var idi her biri (10) bir ḳal’aya [ḳulleye] 
ḳarşu idi her ṣuyun başında birer gemi ḳodılar 
bunuŋ üzerine (11) altmış gün geçdi ba‘dehū bir 
gėçe kāfirlerüŋ ‘aẓīm şenlikleri oldı ṭop ve ṭufenk 
(12) ṣadāsından yerler zelzeleye geldi içerüde olan 
ġāzīler ‘acebe ḳaldılar ġāzī (13) ḥasan paşa eyitdi 
ėy ġāzīler bu ḥareketden ḥaber almaḳ gerekdür 
dėdi ma‘ḳūl 
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(1) gördiler sulṭānumuŋ himmeti olursa ve ḥaḳḳ 
ḥażretlerinden ‘ināyet olursa (2) ġāzī ḥasan paşa 
cümlesine ḥayır du‘ā eyledi ba‘dehū ḳanija ḳal‘a-
sınuŋ (3) altı yanında bir geçid var idi melā‘īn ol 
geçidden her gėçe gelüp geçerdi (4) andan ġāzīler 
iki küçük gemiyle varup bu ṣuya girdiler andan 
bir bellü (5) başlu kāfir geçerken üstine urup 
kimisin ḳırup ve kimisin diri dutup (6) ḥasan 
paşaya getü[r]diler ġāzī ḥasan paşa buyurdı 
birisin içerüye getürdiler (7) ve birisin ṭaşrada 
alıḳodılar ba‘dehū ġāzī ḥasan paşa eyitdi saŋa (8) 
ṣorduġum doġru söyle dėdi ol dil eydür sulṭānum 
su’āl etdü[g]üŋüzi (9) doġru söylerem dėdi ḥasan 
paşa eyitdi imdi bu gėçe olan şenligüŋüz (10) ne 
idi dėdi-kim sulṭānum yoḳaruda yanıḳ altında 
olan ‘askerümüzden (11) kāġıdlar ile ādemler 
gelüp ḫaber vėrdiler ol cānibde bir memleket var 
imiş (12) ebkān [ḳırisgan*/firengistān] ṭa’ifesinüŋ 
ka‘beleri imiş aŋı şimdi türkden almışlardur 
şenligüŋ (13) aṣlı oldur dėdi ġāzī ḥasan paşa eydür 
ol vilāyetüŋ adı nedür 
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(1) ol dil eydür ben diyāruŋ adıŋı bilmezem dėdi 
ġāzī ḥasan paşa (2) eydür şimdi ‘askerüŋüzde 
macar ve ḥırvat var-mıdur anlardan bir kimse(’i) 
ḳal‘a (3) altına gelmezler şimdiye dek ne-ḳadar dil 
almış isek hep sizden alındı ol (4) dil eydür ger-
çekdür macarı ḳal‘anuŋ eṭrāfına oġratmıyürler 
zīrā anlar türk (5) ile birdür dėrler ġāzī ḥasan paşa 
eyitdi ol ġayri dili getürüŋ (6) görelüm berāber 
söyler mi getürdüp söyletdi evvelki gibi bir bir 
cevāb eyledi ba‘dehū (7) ġāzī ḥasan paşa buyurdı 
dilleri ṭaşra çıḳaruŋ eliyle işāret (8) eyledi ya‘nī 
başlaruŋı kesün andan ḥasan paşa beşlü aġası 
‘ömer aġa’i yanına (9) getürüp tenhāda dėdi-ki 
var şol kāfirleri ḳal‘ada olan yüz elli bandūr ve 
beş-yüz (10) macar çerāḥorı içinde[n] geçürüp 
bunlar anları görsünler sen anlara söyle oşte (11) 
bunlar cümle macardur gėçe olıçaḳ biŋ ādem 
fedā’ī ṭufenk[l]i macar içerüye imdāda (12) gelür 
bunlar giderler ben sizden-im küçükden esīr 
olmuşum bu paşanuŋ ḳulıyım (13) bunça ādem 
elüm altında vardur bunça rızıḳ ve māl elümde 
vardur bıraġup gidemezem 
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(1) bu ḳal‘a’i bir zamān alsaŋuz ḥaẓẓ-ėderdüm 
ammā siz araŋuzda çoḳ ādem vardur (2) bu 
ḳal‘a’i almasına istemezler ve ḳal‘ada otuz biŋ 
ādem vardur bir yıllıḳ ẕaḫīre (3) ve bārūd* vardur 
bunda ḳışlayup buz üstinde bir çāre ėdesiz ve 
paşamuz (4) sizi öldürmege buyurdı nihāyet ben 
sizden olmaġla türābiyye ḥaḳḳı vardur (5) sizi ‘īsā 
ḥurmetine āzād eyledüm oşte cümle vāḳi‘ ḥāli 
gördüŋüz (6) żābıṭlaruŋuza ḥaber vėresiz ve biz-
den cümlesine selām ėdesiz benüm ḥurmetimi 
bilesiz (7) ḳara ‘ömer aġa bu ḥīle’i ḥasan paşadan 
eşidüp ḫayrān ḳaldı ḳalḳup (8) ġāzī ḥasan paşa-
nuŋ etegin öpüp ve yüzine gözine sürdi ve dėdi 
(9) zehī ‘aḳıl ve zehī tedārük ba‘dehū ‘ömer aġa ol 
dilleri alup dėdügi gibi (10) eyledi ve ellerine beyāz 
etmek vėrdi ve çüçük [küçük] gemü ile ‘askerleri-
ne ulaşturdı (11) anlar cān ḥalāṣ edüp ṭāborlarına 
geldiler cümle aḥvāli bir bir ḳırāla i‘lām eylediler 
(12) ḳırāl ġāyet müte’ellim olup ḥāmūş oldı andan 
ba‘żılar eyitdiler devletlü ḳırāl (13) belki bunlaruŋ 
gözine ḳorḳudan bu ḥīle [bir ḥayālet / bir hile / 
bir hayāl] görinmişdür yoḥsa macar gendülerin 
içerüye 
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(1) ḳoyup türke yardum etmezler meger ba‘żı 
aḥbār vėrseler olur hele bu aḥvāli (2) ṭaşra şāyi‘ 
etmeyelüm elbette bu ḥaberüŋ netīçesi varısa 
ẓuhūr ėder dėdiler (3) ba‘dehū bu ṭarafdan meger 
ol zamān vezīr ibrāhīm paşa vefāt eyledügi [ey-
ledükde] āsitāne-i (4) sa‘ādetden yemişli [yemişçi] 
ḥasan paşa vezīr-i a‘ẓam olur gelinçe yanıḳ 
altında olan (5) ‘asker budun niyyet-ile ḳalḳup ve 
aġurlıġın yanıḳda ḳoyup ‘acele birle gėçe ile (6) 
istolni beliġrāduŋ dış ḳal‘asın oġurlayın alurlar ve 
ehl-i islāmı kimisin (7) ḳırup ve kimisin esīr edüp 
ve iç ḳal‘ada az ādem bulunmaġla metrisler (8) 
ḳurup bir ḳaç günden soŋra iç ḳal‘a’i fetḥ eyle-
diler tamām ḳal‘anuŋ tedārükin görüp (9) vāfir 
fedā’ī ḳodılar ve müstefvā ẕaḥīre tedārük ėdüp 
ḳodılar ol (10) maḥallede vezīr yemişli [yemişçi] 
ḥasan paşa ‘asker-i islām ile ėrişüp kāfire muḳābil 
olup (11) gėce ve gündüz çeng ve cidālden ḫālī 
olmayup kāfirler hem ḳal‘adan ve hem iki (12) 
ṣuyun arasından girüp ‘asker-i islām kāfire furṣat 
bulmayup ol-zamān (13) meḥmed ketḥudā budin 
beglerbegisi idi ve manġur ḳuş meḥmed paşa bu 
ikisi ġayrete 
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(1) gelüp kāfirlerüŋ ṭāborda ṭop ve ṭufengine 
baḳmayup sīmurġ miṡāl kāfirlerüŋ içine (2) girüp 
‘aẓīm çeng ü cidāl ve ḥarb u ḳıtāl eylediler niçe 
zamān kāfirleri ḳırup (3) helāk eylediler şöyle 
kim anlarda ḳılıç ṣalmada ḳuvvetleri ḳalmadı 
ve ‘asker-i islāmdan (4) yardum etmege kimesne 
gelmedi zīrā kāfirler çoḳ idi baḥr-i muḥīṭ ḳatında 
ḳaṭre (5) n’eylesün āḫirü’l-emr ikisi daḥı yüzlerin 
çevirmeyüp anda pāk şehīd oldılar (6) el-ḥukmu 
li-llāhi[’l-]vāḥidi’l-ḳahhār innā li-llāhi ve innā 
ileyhi rāci‘ūn kāfirler ġāyet (7) feraḥnāk oldılar 
andan başların kesüp ḳanija altına getürüp bir 
süŋüye diküp (8) metrislerde ḳodılar ve bülend 
āvāzlı [āvāzıla] çaġırup dėdiler ki ey ehl-i ḳal‘a 
bilüŋ (9) ve āgāh oluŋ oşte yoḳarudaki ‘askerümüz 
istolni beliġrādı aldı (10) vezīrüŋüz yemişci ḥasan 
paşa pādişāhuŋ ‘askeriyle gelüp bizüm ile çoḳ 
çeng (11) eyledi āḫir meḥmed ketḥudā dünyāda 
birdür ve budin beglerbegisi meḥmed paşa ol 
(12) ikisinüŋ başlarıdur anları bozdük vezīrüŋüz 
gücile elimüzden ḳurtuldı (13) sigetvāra doġru 
gitdi ve yaruŋ cümle yoḳaruda olan ‘askerümüz 
bunda gelür 
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(1) bundan ṣoŋra kime dayanursız size aṣlā yar-
dum gelmez imdi evlāsı budur ki (2) devletlü ḳırā-
luŋ ḥiṣārıŋ vėrüŋ zīrā yazıḳdur bir er ḳırḳ yılda 
ançaḳ (3) ḥāṣıl olur üç ay olıyür şunda ḳapanup 
ceng ėdersiz serdāruŋuz (4) olan tiryākī* ḥasan 
paşa bir muhannet kimesnedür sizüŋ eyligüŋüzi 
istemez (5) bir tiryākī kimsedür siz aŋı söyletmeŋ 
başuŋuz māluŋuzı selāmete çıḳaruŋ (6) devletlü 
ḳırāluŋ ‘ahd ü amāŋı vardur bir ḳıluŋuza żarar 
gelmez ve ẕiyān olmaz (7) oşte yaruŋ yoḳaruda 
olan ‘asker istolni beliġrādı alan hersek (8) māṭyāş 
iki yüz biŋ ‘asker ile geldükde belki size amān 
vėrmeyeler ve (9) bu başları inanmazsaŋuz meḥ-
med ketḥudā’ı bilür kimesne varısa çıḳup başları 
(10) baḳsunlar ḳırālumuzuŋ çoḳ şey’i ri‘āyet etmek 
murādı vardur dėyü anuŋ (11) gibi baġırdı andan 
ḥasan paşaya cümle aḫvāli dėdiler ġāzī ḥasan 
paşa (12) cümle ‘ayānı bir yere getürüp dėdi-ki ey 
ġāzīler çūn bilürsiz ol mel‘ūnlar (13) sizi esir[ge]
düginden ol naṣīḥatleri etmezler hemān gendü-
lerinüŋ semtine
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(1) lāzım olan fitne efsūnların ėderler çūnki ol 
başlar gerçekdür ben bu ḳal‘aya (2) meḥmed 
ketḥudā içün ve manġur ḳuşı meḥmed paşa içün 
ḳapanmadum dīn-i islām (3) içün ki ol dīn ḥaḳdur 
anuŋ içün ḳapandum hemān ‘izzetlü sa‘ādetlü 
pādişāhumuz (4) ḥażretleri ṣaġ olsun birisine bu-
yurdı meḥmed ketḥudā oldı ġāzīler (5) dīn-i islām 
yolında ṡābit-ḳadem olmaḳ gerekdür zīrā dīn-i 
islām çihānuŋ (6) rūşen çerāġıdur allāh te‘ālā 
celle şānuhū [gendi rūşen çerāġı] ṣoyundurmaya 
ey ġāzīler ṭaleb bizden (7) vėreŋ allāhdur ‘azze 
şānuhū şimdi bilüŋ kāfirlerüŋ yüzine dünyā 
gülmişdür (8) ve gendüleri maġrūrlardur ammā 
in-şā’e’llāhu te‘ālā bundan ṣoŋra gülmek bize (9) 
olur aġlamaḳ anlaradur ümīdümüz budur ki ṣan-
duḳları başlarına gelür (10) hīç üşenmeŋ mu‘cizāt 
muḥammed muṣṭafānuŋdur furṣat bizümdür 
andan buyurdı (11) metrislerde çaġıran melā‘īne 
cevāb vėrmeŋüz zīrā sözden āşinālıḳ (12) kesb 
olur maġlūb ġālib olur ve mā’il olur ammā bir 
kimse olsa ṭop ile ol (13) başları urmaḳ gerekdür 
ki ola ki ṣuya düşürmege mümkin ola melā‘īn 
faḥırlanmaya 
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(1) dėdi andan peçuylı behrām çeri başı illerü 
geldi dėdi-ki sulṭānum eger taŋrı (2) te‘āla ḥaż-
retleri ‘ināyet ėdüp sulṭānumdan himmet olursa 
ben ḳuluŋ ol (3) başlara bir ṭop atayım dėdi ġāzī 
ḥasan paşa eyitdi göreyim seni (4) ḥaḳ subḥānehū 
ve te‘ālā işüŋi rāst getüre dėdi ol daḥı elin būs 
ėdüp (5) vardı anda bülbül* ṭopı dėrler meşhūr 
ṭopdur ol başları nişān (6) ėdüp andan allāh allāh 
dėyüp āteş vėrdi ḥażret-i allāhuŋ ‘ināyetiyle (7) 
ve ġāzī ḥasan paşanuŋ himmetiyle iki başı bile 
ṣuya düşürdi fī (8) ’l-hāl ḥasan paşaya müjdeye 
geldiler ol behrām çeri başıya bir timār baġışladı 
(9) kāfirler zehre yutmışa döndiler ve bī-ḥużūr 
oldılar andan ol çaġıran (10) melā‘īn ḳaçup şetm-i 
[şutūm-ı] ġalīẓeye başladı ve dėdi bire hey pülād 
çānlū ṭā’ife (11) inṣāfuŋuz yoḳ-mıdur cin misiz 
perī misiz üç ay olıyür sizüŋ (12) aġzuŋuzdan bir 
dürlü cevāb eşitmedük bundan ṣoŋra ḥālüŋüzi 
görürsiz (13) yaruŋ yoḳarıda olan ‘askerümüz 
gelsün ayruḳ size amān yoḳdur 
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(1) biŋ başuŋuz olsa biri ṣaġ ḳalmaz dėdi andan 
dönüp ṭāborlarına (2) vardı ve vāḳi‘ ḥāli ferdinan 
ḳırāla bir bir söyledi ol maḥallede ḳırāl (3) mel‘ūn 
ġāyet ġażaba gelüp nidā etdürmege başladı her 
kim içerüden bir dil getürürse (4) veyā bir ṣaḥīḥ 
ḫaber vėrürse aŋa on pāre köy vėreyim ve ya-
numda muḳarreb ėdeyim (5) dėdi eşiden melā‘īn 
çoḳ cehd eylediler ḳal‘a çevresinde muḳayyed 
oldılar hele (6) el-ḥamdü li-llāhi te‘ālā kimse ele 
girmedi andan ol gėçe geçüp ṣabāḥ oldı cümle 
kāfirler (7) ḥarekete gelüp yayası ve atlusı deryā’-ı 
miṡāl [deryā-miṡāl] ḳomoran ṭarafına revāne 
oldılar (8) ba‘dehū bir iki sā‘atden ṣoŋra yanıḳ 
altında olan küffār-ı ḥāksāruŋ aġurlıḳları (9) öyle 
vaḳtinde ėrişüp çadırların ḳurmaġa başladılar 
ba‘de’z-zamān alay alay (10) bölük bölük deryā 
gibi boyı begleri cehennem dutraḳları her biri 
gendü oṭaġına (11) ve çadırına doldılar hersek 
māṭyāş nām mel‘ūn serdār bu bir heybetile ve bir 
‘aẓametile (12) ve bir ġurūrlıġıla gelüp türki sinek 
yerine dutmazdı ba‘dehū ulu dīvān (13) eyledi her 
kes keyfiyyet-i ḥālini ortaya getürüp söyleşdiler 
ḳanija ḥālinden 
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(1) ṣaḥīḥ ḥaber vėrmege kimse ḳādir olmadı ferdi-
nan ḳırāl aġlayup eyitdi (2) ‘ömrümde ben böyle 
çānsuz ṭā’ife’i görmedüm her bār ki içerü söz söy-
leseŋ (3) anlar hemān ḳılıç gösterürler dėdi hersek 
māṭyāş başın ḳaldurup eyitdi (4) söyleşmekden 
murād budur ki türk [ile] dostlıḳ etmekdür bu ne 
sözdür dersiz (5) dėdi yoḳaruda istolni-beliġrād 
gibi ḳal’a’i aldük āl-i ‘oṡmān ‘asker-iyle (6) bunça 
zamān çeng eyledük ve bu ḳadar bellü başlu 
türküŋ başların kesdük (7) siz ḥoẕ [ḫod] üç aydan 
berü bir palanḳa’ı almaġa ḳādir olmaduŋuz yā 
bir dil almaġa (8) ḳādir olmaduŋuz yā bārī bir 
ṣaḥīḥ ḫaber almaḳ içün yazıḳlar olsun size (9) siz 
erlik nedür ve çeng nedür bilmezsiz aralarında 
çoḳ ḳıyl ü ḳāl oldı (10) az ḳaldı çeng mertebesine 
varaydılar zīrā ḳanija ḳal‘ası māh āḫirinde (11) 
muḥāṣara olındı bāzār güni ṭop urdılar tā teşrīn-i 
ṡānīnüŋ evvelinde (12) yine bir bāzār güni bi-‘inā-
yeti’llāhi te‘ālā münhezim oldılar ba‘dehū evvel 
muḥāṣara ėden (13) melā‘īn dėdi-ki biz bunça 
zamāndur bu ḳal‘a’i dögdük fetḥ ėdemedük 
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(1) çūnki siz geldüŋüz fetḥ-ėdüŋ biz ḳādir olma-
dük dėyü gitdi ve gendülere (2) eyitdi çūnki ḥāl 
böyle oldı bize lāzım olan budur ki gendümüzi 
(3) gerüye çekelüm bunlar daḥı ne hüner gös-
terürler dėyü aralarında ḥaylī burūdet (4) ḥāsıl 
oldı ba‘dehū ṣoŋra gelan melā‘īn hersek māṭyāş 
bed-fi‘āl ġayret ėdüp (5) tekrār ādem göndürdi ey 
ehl-i ḳal‘a eşitdüŋüz ‘askerüŋüzüŋ ḥāli şöyle (6) 
oldı şimdi size bir [yer]den yardum gelmez ser-
dāruŋuz sigetvāra gitdi (7) yoḳaruda yalŋuz bize 
ḳarşu durmadı şimdi biz iki ‘aẓīm ‘asker (8) olduḳ 
yedi ḳırāl ‘askeri şimdi bundadur oşte ḳırāllar siz-
lere taḥsīn içün (9) selāmlar ėderler sizüŋ bunda 
çeng eyledü(gü)ŋüz zaḫmetine ve ġayretüŋüze 
ta‘accüb (10) ėderler pādişāhuŋuza ḥizmet ise 
ançak ola bu dünyāda sizden ziyāde (11) ḳapan-
mış ve zaḫmet ve ġayret geçmiş [çekmiş] yoḳdur 
āferīn size yeter belā ve zaḫmet çekdü[gü]ŋüz 
(12) hemān devletlü ḳırāluŋ ḥiṣārın vėrüŋ zīrā 
şimden ṣoŋra ḳışdur ẕaḫīreŋüz (13) ḳalmaz ve bir 
yerden yardum gelmez hemān ṣaġ iseŋüz ṣaġlıḳ 
ile ḳal‘adan 
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(1) çıḳup gidüŋ aṣlā bir ḳıluŋuza żarar ve ziyān 
gelmez hemān mel‘ūn şol (2) ḳadar mülāyim söz-
ler söyledi murādı budur kim bulay-ki içerüden 
bir söz (3) söyleyeler āḫir gördi gendüye cevāb 
yoḳdur eyitdi kerem eyleŋ ḳırāllar (4) sizlere 
taḥsīn içün selāmlar eylediler bize bir bellü cevāb 
vėrüŋ dėŋ [dėyü] (5) yalvardı ba‘dehū ḳal‘adan 
ḳılıç gösterdiler ve mel‘ūnı ṭufenge dutdılar (6) 
āḫir sitem-i ġalīṭiyye [şetm-i ġalīẓ] ile söge söge 
nevmīẕ gitdi ḳırāllar eyitdiler ve ümīẕ ėderlerdi 
(7) biz şimdi bu ḳadar ‘asker buluşdük türk göri-
çek içlerine ḳorḳu düşer (8) eger cevāb ėderlerse 
taḥḳīḳ ḳal‘a’i vėrürler ba‘dehū ādem gelüp ḫaber 
vėrdi (9) türk cevāb vėrmez hemān ḳılıç göste-
rürler dėdi māṭyāş hersek (10) eşidüp ġāyet ḳaḳıdı 
yaruŋ yüriyiş ėdelüm ve ḳal‘a’i yer ile (11) berāber 
ėdelüm bu türki böyle ḳomayalum dėdi ammā 
evvel gelüp ḳanija’ı (12) muḥāṣara (ėden) ėdenler 
bu ḫaberden ġāyet ḥaẓẓ u ṣafā eylediler ba‘dehū 
mezkūr (13) gemileri ki yapmışlardur ol-gün ṣuya 
ṣaldılar ġāzī ḥasan paşaya ḥaber geldi 
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(1) andan gemiler geliçek yola ḳarşu ḳal‘anuŋ 
ṭolmasın yarup ve içine balyemez (2) ṭopların 
ḳoyup ve içine ṭaş ve demür parçaların dol[dur]
dılar tamām ḳal‘anuŋ ḥandegine (3) geldükde ol 
gemileri ṣuya ġarḳ eyleyeler ve her ṭopuŋ ya-
nında üstād ṭopçıları (4) [ṭ]opçıları ḳodı göreyim 
sizi dėdi andan bu ṭarafdan ol gemileri ṣuya (5) 
ṣaldılar yarın bāzār günidür ḳal‘aya yüriyiş içün 
nidā olındı ‘aẓīm tenbīh (6) eylediler ve içerüden 
dil almaḳ içün üç ādem göndürdiler ve her biri-
sinüŋ [eline] (7) ellişer fülūri* vėrdiler bulay-ki bir 
ṣan‘at ile bir ḥīle ile dil alaydılar (8) göreyim sizi 
dėdi andan ol üç ādem ḳal‘a altına varup çaġır-
dılar (9) ve fülūrileri gösterdiler elbette bize bir 
iki ādem gelüp bizi içerüye getürsünler (10) size 
tābi‘ olmaḳ murādumuzdur dėdiler ġāzī ḥasan 
paşa murāḳabeye varup (11) andan mübārek başın 
ḳaldurup eyitdi ṭopı uruŋ ḥīledür dil (12) almaḳ 
içün gelmişlerdür fülān ṭopa āteş vėrüŋ göreyüm 
sizi andan (13) nişāne alup ṭopa āteş vėrdiler bi-iẕ-
ni’llāhi te‘ālā ṭop dānesi ikisin dār 
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(1) mār eyledi üçünci yere düşüp bayıldı ġāzī 
ḥasan paşaya ḥaber (2) vėrdiler ol daḥı şādmān 
oldı ve ṭopçıya on beş fülūri (3) baḥşiş vėrdi ammā 
ol üçünçi mel‘ūn ḳaçup ḳırāla ḫaber vėrdi (4) ḳırāl 
ġāyet ġażaba gelüp ve yine ‘askere nidā buyurdı 
serden-geçdi (5) fedā’ī iki biŋ sekiz yüz yazıldı ve 
eyitdi her kim ḳal‘a bedenine (6) çıḳa on pāre köy 
vėreyim ve ḳanġıŋuz ol cāzū ḥasan paşa’i (7) diri 
dutup getürürse ḳanija ḥiṣārın ve ḳırḳ pāre köy 
vėreyim (8) göreyim sizi niçe nār-u-nūra ḥizmet 
ėdersiz ve ḥażret-i ‘īsā yüzin (9) aḳ ėdersiz dėdi 
ba‘dehū yaruŋ bāzār günidür ḳal‘aya yüriyiş (10) 
muḥkem tenbīh-i nidā eyledi içerüde ġāzī ḥasan 
paşaya ḫaber ėtdiler (11) ol daḥı her ḳolda olan 
ġāzīlere varup her birine istimālet (12) vėrüp ve 
ḫayır du‘ālar eyledi ve dėdi ġāzīler kāfirlerüŋ 
çoḳlıġından (13) üşenmeŋüz in-şā’llāhu te‘ālā 
furṣat bizümdür her bār ki kāfirler dīn-i islām 
üzerine
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(1) fitne āteşin bıraḳsalar ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā 
ḥażretleri luṭf  u kerem ile (2) ol fitne āteşin ṣoyun-
durur imdi ey ġāzīler göreyim sizi (3) dīn-i islām 
oġurına merdāne derūnī kāfirler ile duruşalum 
ölenlerümüz (4) şehīd ve ḳalanlarumuz ġāzī ve 
sa‘īddür her biriŋüz ḥāżır oluŋ zīrā (5) kāfirler bu 
gėçe yüriyişe ḥāżır olıyürler ve ḳollu ḳoluŋuza 
ḥāżır bulunuŋ (6) ümīẕdür ki bu tedbīrleri daḥı 
rāst gelmeye andan cümlesi ġāzīler ḳaviyyü’ (7) 
l-ḳulūb olup dėdiler ki sulṭānumuŋ himmeti 
bizüm ile bile olsun (8) cān ü baş oġurına ḳurbān 
ėderüz dėdiler andan cümlesine ḥayr du‘ā eyledi 
(9) andan ḳal‘anuŋ ṭopların ve ṭufenk endāzelerin 
[endāzīlerin] her ḳolda ḥāzır eylediler (10) ve düş-
men-i bī-dīn ṭarafına göz ḳulaḳ dutup durdılar 
bu ṭarafdan (11) kāfirler ol-gėçe metrislere girüp 
ol gemileri ḥāżır ėdüp fedā’ī ḳoyup (12) işāret içün 
bir ṭop ta‘yīn eylediler ḳaçan-kim ol ṭopı atalar 
ol zamān (13) her ḳoldan yürüyalüm dėyü ḳavl-et-
mişlerdi ġāzī ḥasan paşa gendünüŋ 
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(1) ḥāṣlar[ı]-ile kāfirler ol [gemileri] yürüdiçek 
iki ḳol mā-beyninde durmış (2) idi eger kāfirler 
bir ḳola ziyāde hücūm ėderse gendüsi anda 
mevcūd buluna (3) ol eyle dururken ṭaŋ yeri 
aġarmaġa başladı melā‘īn ol zamān ol (4) ṭopa 
āteş ėtdiler şöyle kim ol ṭop ḋarbından tamām-ı 
ḳal‘a ditredi ve dīvārları (5) lerzeye geldi sigetvār 
ḳapusınuŋ üsti yanında ḳırḳ ayaḳ dīvārdan (6) 
geçüp maḥmūd ço[r]bacı dėrlerdi anuŋ odasına 
oġradı dīvārdan (7) geçüp dördünci dīvārda ḳarār 
eyledi peçuylı ‘oṡmān çelebi gendü ayaḳ (8) ile 
ḳal‘a dīvārın ölçüp ḳırḳ ayaḳ yaṣ[ṣ]ılıġı idi [ṣaydı] 
ba‘dehū ol (9) ṭopı atduḳdan ṣoŋra kāfirler dört 
ṭarafdan hücūm ėdüp yürüdiler (10) ve ol gemileri 
tamām ḳal‘a ḥandegine yaḳın getüriçek içerüden 
ḳarşularına [doġru olan] ṭoplara (11) āteş vėrdiler 
‘ināyet-i ḥaḳḳ-ile ve mu‘cizāt-ı resūlu’llāh ile her 
birisi bir kimseye (12) oġradı kimisin ortadan ve 
kimisin ṣu berābarlıġıyla urup tamām-ı gemileri 
hep (13) ṣuya ġarḳ oldı ve içinde olan melā‘īn 
hepsi ṣuya ġarḳ oldılar 
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(1) sā’ir-i küffār-ı ḥāksār ol ḥāli görüp belleri bü-
külüp ‘ömürleri teng (2) oldı ammā bu cānibden 
ġāzīler bebürler gibi çoḳranup [gümürenüp] 
‘āşıḳāne ve dil- (3) -īrane çenge girdiler ṭop u ṭu-
fenk oḳ [ot] u ḳunpara ve ṭaşlar ile ḳaba ḳuşlıġa (4) 
degin ‘aẓīm çeng eylediler şöyle kim gökde melek 
ve deryāda semek taḥsīn eyledi (5) āḫirü’l-emr 
ümmet-i muḥammede ‘ināyet-i subḥānī ve luṭf-ı 
yezdānī ėrişüp kāfir (6) yüz çevirüp ḳaçdılar 
el-ḥamdü li-llāh ṡümme’l-ḥamdü li-llāh ehl-i 
islām manṣūr ve muẓaffer oldılar (7) on sekiz biŋ 
miḳdārı kāfir helāk olduġından ayrı sā’ir-i beg-
lerden (8) mā-‘adā rīm* papa* ḳarındaşı ṭufenk 
ile urıldı yavuz mel‘ūn idi otuz (9) biŋ ‘askeri 
varıdı ṣoŋra mürd oldı kāfirler maḥzūn oldılar 
ve diyārlarına (10) firār etmege başladılar ammā 
(n) bu ṭarafdan ġāzī ḥasan paşanuŋ öŋine cem‘ 
(11) olup dest būs ėdüp ġazāŋuz mübārek olsun 
dėdiler ol daḥı cümlesine (12) ḥayır du‘ālar ėdüp 
in‘āmlar eyledi her kes sedd-i iskender gibi oldı 
‘aẓīm şenlikler (13) eylediler ammā ol ṭarafdan 
kāfirlerüŋ ḥāṭırları ġāyet perīşān oldılar elem 
geçdiler [çekdiler] 
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(1) ve bir yere cem‘ oldılar ve müşāvere eylediler 
şimden ṣoŋra biz bu ḳal‘aya çāre ėdemezüz (2) 
hemān her kes ḳışla tedārükinde olup açlıḳ ile 
ẕebūn ėdelüm türk ‘askeri (3) gelürse dögüşüp 
bozsek ol-zamān bunlar göziyle görseler belki 
ol zamān (4) içlerine ḳorḳu düşüp ḳal‘a’i vėrür-
lerdi ammā ṭopları havā el vėrürken selāmete (5) 
çıḳaralum dėdiler ba‘dehū ol maḥallede malta* 
ḥākimi olan don-çuval* [don cuvan] nām la‘īn (6) 
eyitdi şimdi biz ṭopları ḳaldursek içerüde olan türk 
bizi şey yerine ḳomazlar (7) andan ġayri türküŋ 
‘askeri sigetvārda otururken üstümüze gelmege 
hīç niyyetleri (8) yoġısa bu ḫaberi alduḳdan ṣoŋra 
üstümüze gelürler ol zamān ṭopsuz ve ṭufenksüz 
(9) ḳarşularına durmaġa ḳādir degül-iz biz anlara 
ṭop ve ṭufenk ile cevāb (10) vėrmezsek ṣāde ḳılıça 
geliçek bizüm ḥālümüz bellüdür dėdi hemān 
evlāsı (11) budur ki şimdiye dek günde ne-miḳdār 
ṭop ḳal‘aya atuldıysa bundan ṣoŋra günde (12) iki 
ol-ḳadar urmaḳ lāzımdur hīç türküŋ yüzin gözin 
açdurmayalum (13) zīrā içerüde gendü ‘askerleri 
sigetvāra geldügin ḫaber almışlardur anlar şimdi 
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(1) ümīẕ dutarlar ḳal‘a imdādına gelürler dėdi an-
dan ṣoŋra iki biŋ ṭop (2) urmaġa başladılar şöyle 
ṭop ḋarbından ḳal‘a dīvārlarında eṡer ḳalmadı 
hemān ṭabya (3) renginde [bir sāde] ṭopraḳ ḳaldı 
ādemler ḥod derd-ile ve miḥnet ile küffār-ı ḥāk-
sār (4) gündüzüŋ ṭop ile yıḳduḳları[nı] yine gėçe 
ile yaparlardı ammā melā‘īn-i (5) bed-fi‘āl gün-
düzüŋ ḳanġı vezn üzre ḳal‘aya ṭop ḥavāle ėdüp 
ururlardı (6) yine gėçe ile ol vezn üzre doldurup 
ḳal‘aya ṭopı ḥavāle ėdüp (7) ururlardı çoḳ ādem 
helāk eylediler niçe zamān bu ḥāl üzre geçüp (8) 
meger bir gėçe ġāzī ḥasan paşanuŋ köle aṣlı iki iç 
oġlanı ḳorḳıdan (9) kāfirlere firār eylediler ve anla-
ruŋ göŋlinçe ḥaber söylemişlerdür bu ḥālden (10) 
ġāzī ḥasan paşa ḫaber alduḳdan ṣoŋra ġāzīlere 
dil almaḳ içün ıṣmarladı andan (11) ġāzīler geçid 
başına varup bir ḳaç firengi dutdılar ve ġāzī ḥa-
san paşaya getürdiler (12) ġāzī ḥasan paşa nevbet 
ile bir bir su’āl eyledi ba‘dehū eyitdi iki ādem (13) 
göndürdüm varup ḳırāllarıŋuza buluşdılar mı dil 
eydür buluşdılar 
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(1) ve ne dėdiler ise bir bir söylediler ġāzī ḥasan 
paşa ol maḥallede güldi ve eyitdi (2) gerçek söy-
lemişlerdür hemān ḳırāl anları yaḳın eylesünler 
yā ḳırāllar ṣordı-mı (3) içerüde ne-miḳdār ‘asker 
vardur eyitdi ṣordı ve dėdiler devletlü ḳırāl (4) 
‘askerüŋ ‘adedin bilmezüz nihāyet ādem çoḳdur 
ammā ẕaḫīre azdur hemān devletlü (5) ḳırāl 
zamānıdur uruŋ ṭopları andan ġāzī ḥasan paşa 
yine ṣordı (6) yā siz anları ḳırāl yanında gördüŋüz 
mi eyitdiler gördük tekrār ġāzī ḥasan paşa (7) gül-
di ve dėdi yā biz içerüde gülbang-i muḥammedī 
çekdü[gü]müzde taḥmīnen ne-miḳdār ādem 
(8) dėrlerdi anlar eyitdi sulṭānum kimi eydür 
otuz biŋ ādem vardur kimi eydür (9) yigirmi biŋ 
ādem vardur kimi eydür on beş biŋ ādem vardur 
dėdiler ġāzī (10) ḥasan paşa başın ṣaldı ve güldi 
ba‘dehū ‘ömer aġaya eliyle işāret eyledi ya‘nī 
(11) başlaruŋı kesün dėdi ve anları ṭaşra çaḳırup 
[çıḳarup] ḥasan paşa ‘ömer aġa’i yanına getürüp 
(12) dėdi-ki var şunları getür ve gendüŋi bildür 
evvelkileri ḳoyıvėrdügüŋ üzre bunları (13) daḫı 
ḳoyuvėr ve macar ‘askeri içine oġrad ve macar 
diliyle bunları şetm-eyle ve anları 
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(1) tenhāya getürdükde dėdi ki şöyle sizden evvel 
ikisin ben daḥı āẕād eyledüm (2) ammā ol iki ādem 
taşra çıḳdılar ḳaṣd ile anları göndürdi ḳal‘anuŋ 
ẕābūnlıġın (3) söylesünler bulay-ki ḳışlaya idüŋüz 
zīrā sigetvār altında olan ‘askerden (4) ādemler 
geldi sizi bir ṭarīḳ-ile ḳışa degin alıḳodılar andan 
ṣoŋra anlar öteden (5) bunlar berüden otuz biŋ 
‘asker ile ṭaşra çıḳup macar ‘askeri daḥı otuz (6) 
biŋ ādem vardur imdi bilesiz ḳaṣdları böyledür 
ve bu ‘asker cümlesi macar (7) ‘askeridür üç gėçe 
olıçaḳ ṭaşradan macar ‘askerinden biŋ ādem 
gelür ve bunlar (8) giderler imdi benden ḳapu-
dana* selām eyle ol daḥı ḳırāluŋuza ḫaber ėde 
(9) ġāfīl olmayalar türküŋ murādı budur ve ben 
sizden-im ve ḳal‘ada bir yıllıḳ (10) ẕaḥīre vardur ve 
bir yıllıḳ bārūt vardur ve paşamuz sizi öldürmege 
(11) emr-eyledi ammā ben sizi ḥażret-i ‘īsānuŋ 
ḥurmetine āẕād eyledüm (12) bir zamān bu ḳal‘a’i 
alursaŋuz ol zamān benüm ḥurmetümi bilürsiz 
ve ellerine birer miḳdār (13) beyāż etmek vėrdi 
eyitdi belki açsuŋuz bu etmek benümdür dėyü 
ṣalıvėrdi 
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(1) anlar daḥı cān ḥalāṣ ėdüp ṭāborlarına geldiler 
ve żābıṭlarına varup (2) cümle vāḳi‘ ḥāli ve gör-
dükleri aḥvāli bir bir söylediler ‘ömer aġanuŋ 
selāmın (3) degdürdiler andan ḳalḳup anları ḳırāla 
getürdiler cümle aḥvāli bir bir anlardan (4) su’āl 
eyledi cümle aḥvālden ḫaber alduḳdan ṣoŋra 
cümlesi bī-ḥużūr oldılar (5) ve ḥayrete vardılar 
elemlerinden niçe ėdeçeklerin bilmediler ve ol 
iki (6) murdātların [mürtaddların / mürtedlerin] 
dutup ḳal‘aya ḳarşu aṣdılar andan içerüye çaġır-
dılar (7) ve dėdiler oşte göndürdügüŋüz çāsūsları 
bildük ḥālleri budur dėdiler (8) andan bu ḥāli gö-
renler ġāzī ḥasan paşaya ḫaber vėrdiler ba‘dehū 
ġāzī (9) ḥasan paşa ḳal‘a üstine çıḳup gördi şād 
ü ḥandān oldı ḳal‘a (10) ehli ol ḥāli görüp ‘acebe 
ḳaldılar zīrā bu ṭarafdan olan ḥīlelerinden (11) 
kimsenüŋ ḥaberi yoġıdı imdi ey ġāzīler umūr-ı 
esrārı ġāyet ṣaḳlamaḳ (12) gerekdür tā kim iş illerü 
gele ba‘dehū ġāzī ḥasan paşa her ḳolda olan (13) 
żābıṭların bir yere cem‘ ėdüp dėdi-ki bu gėçe 
ne-ḳadar ṭop ve ṭufenk varısa 
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(1) zamānı olduḳda şenlik ėtmek lāzımdur dedi 
emir sulṭānumuŋdur dėdiler (2) her kes dėrlerdi 
‘acabā bu şenligüŋ aṣlı nedür niye olur kimi der 
ṭaşrada (3) ḳaçan murdātları [mürtadları / mür-
tedleri] öldürdügine andan ol-gėçe nıṣfu’l-leyle 
yaḳın olıçaḳ (4) buyurdı üç def‘a gülbang-i 
muḥammedī çeküp andan ṭoplara ve ṭufenklere 
(5) āteş vėrdiler şöyle ki ḳal‘a içi ṭolu āteş oldı yer 
lerzeye geldi ṭaşra (6) olan melā‘īn serḥoş yatur-
ken aŋsuzdan bu heybeti görüp begleri (7) olan at 
arḳasına gelüp ṣabāḥa degin uyumayup bu şen-
liklerüŋ aṣlı (8) nedür dėrler ḥāl ne ola ol-gün ulu 
dīvān ėdüp dört ṭarafdan (9) ḫaber baḳdılar ṣoŋra 
alaylar düzdürüp dört ṭarafa ḳara’ullar ḳodılar 
(10) ‘aẓīm ḳorḳu çekdiler ammā bu ṭarafdan ġāzī 
ḥasan paşa ḳara ‘ömer aġa’i (11) buyurdı ḳanija 
defterdārı şa‘bān efendi dėrlerdi ġāyet ‘āḳıl (12) ve 
ehl-i ḳalem idi ḥüsn-i ḥaṭṭa mālik idi aŋı varup 
da‘vet eyle dėdi (13) andan varup getürdüm ġāzī 
ḥasan paşa eyitdi divīt ḳalem ve kāġıd 
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(1) getürüŋ dėdi andan bizi ve daḥı kim varısa ṭaş-
ra çıḳmaḳ içün (2) işāret eyledi anlar ikisi tenhāda 
ḳaldı ben ḥaḳīr daḥı ḳapu aralıġından (3) baḳup 
gördüm ġāzī ḥasan paşa şa‘bān efendiye eydür 
oşte serdārumuz (4) ‘asker-i islām ile sigetvāra 
gelmişdür imdi bizden vezīre bir kāġıd (5) yaza 
ki benüm sulṭānum eşitdük sigetvāra gelmişsiz 
ḳademüŋüz mübārek ola ṣafā (6) geldiŋüz ve bize 
irsāl eyledügüŋüz üç-yüz elli yeŋiçeri ve yüz biŋ 
fülūri (7) altun ve yüz ḳanṭār* bārūt ve yüz ḳanṭār 
ḳurşun ve yüz ḳanṭār (8) peksimāt* dūşenbe gėçesi 
nıṣfu’l-leylde gelüp ḳal‘aya girdi luṭf-etmişsiz (9) 
lākin hīç iḥtiyācumuz yoġıdı zīrā bir yıllıḳ ẕaḫīre 
ve bārūtumuz vardur ançaḳ (10) sizden ricāmuz 
budur ki işbu geliçek bāzār güni bizüm iskender 
ketḥudā ile (11) on beş biŋ fedā’ī yarar eli [eri] 
yedeklü ‘asker ḳoşasız ṭaŋ aġarmazdan evvel 
(12) ėriştüresiz hīç gendüŋ zaḥmete girmeyesiz 
hemān bizi ḫayr du‘ādan ferāmūş (13) etmeyesiz 
gerçi biz ḳal‘ada otuz biŋ ādem-iz lākin atlumuza 
köprüler 
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(1) bozılmışdur ṭaşra çıḳmazlar nihāyet kāfirlerüŋ 
‘askeri içinde macar begleri ekṡer (2) bizüm ile 
dostlıḳ üzre olmaġla ḳal‘a muḥāṣara olalı her 
gėçe biŋ ādem (3) fedā’ī ṭufenkci içerüye bize 
imdāda geliyürler her ne lāzım olursa (4) yetiştü-
rüp getürürler ve aralarından ne ḫaber var-ısa 
hep bize i‘lām ėderler (5) anlar ṭaşrada otuz biŋ 
ādemdür anlar ile intifāḳ [ittifāḳ] eyledük işbu 
(6) geliçek bāzār güni ‘ale’s-seḥer biz içerüden 
metrisler üzerine çıḳaruz (7) siz daḥı bir cānibden 
ve macar ‘askeri bir cānibden urup in-şā’llāhu 
te‘ālā furṣat (8) bizümdür zīrā ṭāborları çevresinde 
(çevresinde) ḥandek yoḳdur hemān (9) benüm 
sulṭānum ġayri dürlü etmeyüp iskender ketḥudā 
ile seḥer vaḳtinde ‘asker (10) göndürmeyinçe olma-
yasız ve benüm [sulṭānum siz] bizi ḫayr du‘ādan 
unutmayasız ve inan ādem ṭaşra (11) göndürmiş 
idüm ḳırālları öldürmege boyunlarına almışlar 
idi ṣoŋra bilmezem ne ṭarīḳile (12) ḫaber almışlar 
ve faḳīrleri ḳal‘aya ḳarşu aṣdılar yoḥsa aramuzda 
bir murtād [mürtad/mürted] vardur (13) ki anları 
ele vėrmişdür bu işi anlar ile işlede idük ammā 
ne dėyalüm ġāyet ḥayf 
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(1) oldı ammā tekrār iki ādem peydā oldı anları 
daḥı göndürsem gerekdür (2) bu ḫaberi ṭaşra 
fāş etmeyüp setr-ėdesiz furṣat bizümdür şa‘bān 
efendi (3) sözleri eşidüp ‘açepledi ve ḫayrān ḳaldı 
eyitdi benüm sulṭānum bu (4) işler ḳaçan olmışdur 
bunuŋ gibi aḥbārlar vėrürsiz yazmaḳ niçe müm-
kin (5) ola ġayri ḥāl vāḳi‘ degül-midür benüm 
sulṭānum serdārumuz siz bir sā‘at (6) evvel gelüp 
ḫoşça cānumuz tende iken ėrişüp ḥalāṣumuza 
sebeb olalar (7) dėdi ġāzī ḥasan paşa aŋı eşidüp 
güldi ve eyitdi siz dėdügümüzi (8) yazuŋ ve sözü-
müzi dutuŋ zīrā bilmedügüŋüz yer ve ḥāl vardur 
(9) bu mektūb gerçi serdāra [gibi] yazulur lākin 
ġayri yere gider (10) bilesiz ol zamān şa‘bān efendi 
ḥāl[i] aŋladı ve eyitdi sulṭānum (11) ẕehī ‘aḳıl ve 
ẕehī ṣan‘at ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā ḥażretleri 
rāst getüre (12) ve āsān eyleye dėdi ġāzī ḥasan paşa 
eyitdi in-şā’llāh bu ḥīle melā‘īn-i (13) bed-fi’āl[e] 
te’ṡīr ėder nihāyet bu mektūb anlara ṡābit-ḳadem 
olmaya cehddür 
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(1) hemān sırrı ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā ḥażret-
lerinden ve biz ikümüzden ġayri kimse bilmeye 
(2) bu söz bunda ḳalsun dėdi andan şa‘bān 
efendi bi-smi’llāhi’r-raḥmāni (3) ’r-raḥīm dėyüp 
yazmaġa başladı ve ḥażret-i serveri şefī‘ getürüp 
(4) yazmaġa envā‘-ı [u] gūnāgūn elḳāb-ile ve 
‘ibārāt-ile mektūb tamām ėdüp mühr (5) uruldı 
ve ṣarı aṭlās kīseye ḳoydı ve bir kāġıda ṣarup yine 
(6) muşammāya ṣarup andan ibrişim ile muḥkem 
ṣarup firenk edügine* ḳodı (7) andan yanına ḳoyup 
ba‘dehū bu faḳīri çaġırup eyitdi ḳara ‘ömer aġa’i 
bulup (8) sizi paşa ister dėyü gelsün ḳara ‘ömer 
aġa geldi andan ġāzī ḥasan paşa (9) ‘ömer aġaya 
dėdi ve ḳulaġuna fısılladı göreyim seni baŋa bir 
ādem bulay-ki (10) bulayduŋ firenk ve nemçe ve 
macar ve ḥırvat dillerin bile bilür ola dėdi (11) ol 
ṭaşra çıḳup ‘oṡmān nāmında laġabı samosḳoḳ* 
dėrlerdi bir ādem (12) bulup ve aŋı tamām firenk 
esbābına ḳoyup ḥasan paşaya getürdi ġāzī ḥasan 
paşa (13) eyitdi bu firengi ḳanda dutduŋuz ‘ömer 
aġa eyitdi sulṭānum istedügün ādem budur 
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(1) ġāzī ḥasan paşa eyitdi āferīn dėdi-ki in-şā’e’llāh 
bu kişi bu işi (2) başa iledür dėdi andan buyurdı 
yüz altun ve altı biŋ aḳçalıḳ (3) bir timār vėrdi 
ve gizli ḳulaġına söyledi işbu mektūbı fülān yere 
bıraḳ (4) bu uṣlūb ile dėdi ba‘dehū ġāzī ḥasan 
paşa eyitdi in-şā’e’llāh vezīr (5) ḥażretlerine 
varduġuŋuzda dėyesiz sulṭānum ḳal‘anuŋ ḥāli 
ġāyet mükeddirdür (6) altında olan küffār-ı ḥāksār 
anda ḳışlamaḳ tedārükindedür şöyle kim (7) şu 
āna degin ėrişmezseŋüz ḥālümüz ḥażret-i allāha 
ḳalmışdur dėyesiz ya ḥasan paşadan (8) mektūbuŋ 
yoḳ-mıdur dėrse sulṭānum ṣaḥīḥ mektūb vėrme-
ge ḥavf  eyledi mebāzā ki (9) küffār-ı ḥāksār eline 
girevüz dėdi ḳorḳdı ve eger yolda ‘aḳabeye rāst 
(10) gelürsen gendüŋi öldürtmeyesiz hemān teslīm 
olasız altı biŋ ġroşa seni (11) çıḳaram dėdi ve ḳal‘a-
dan ḥaber ṣorarlarsa ne varısa bu mektūbdadur 
ġayri (12) ḥaberüm yoḳdur dėyesiz ve ẕaḫīre ve 
bārūtdan ṣorarlarsa bir yıllıḳ zaḥīre ve bārūd (13) 
vardur bir haftadur vezīrden üç-yüz elli yeŋiçeri 
imdāda gelmişdür 
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(1) ve yüz biŋ altun ve yüz ḳanṭār bārūt ve yüz 
ḳanṭār ḳurşun ve yüz (2) ḳanṭār peksimāt geldi 
haftada bize haftalıḳ ta‘yīn vėrürler dėyesin (3) 
ve ‘askerden ṣorarlarsa içerüde ne-miḳdār ‘asker 
vardur dėrlerse ben ḥisāb (4) etmedüm lākin 
aġalarumuzdan bir ḳaç def‘a eşitdüm otuz biŋ 
ādem vardur (5) dėyesiz ve sā’ir-i aḥvālden ṣo-
rarlarsa ḥaberüm yoḳdur dėyesiz ol daḥı ġāzī (6) 
ḥasan paşanuŋ dest-i şerīflerin būs ėdüp ve ḫayr 
du‘āsın alup yola revāne (7) oldı andan aŋı bir 
çüçük [küçük] gemü ile aŋı öte yaḳaya geçürüp 
ḳaraya çıḳardılar (8) ol daḥı ġāzī ḥasan paşa dėdü-
gi üzre ol yola gelüp mektūbı yoluŋ (9) ortasında 
bıraġup ṭaġa revāne oldı ve berzençeye doġru 
selāmete çıḳdı (10) ammā ol ṭarafda ṣabāḥa ḳarşu 
kāfirler ḥarekete gelüp her birisi gendü işlerine 
(11) muḳayyed olup nāgāh bir atlu kāfir ol yoldan 
aşaġa gideriken ol mektūbı (12) yoluŋ ortasında 
görüp aḳça ile kīse ḳıyās ėdüp ġāyet sevinüp tīz 
atından (13) ṣıçrayup ve mektūbı alup gördi mek-
tūbdur ‘īsā baŋa ‘aẓīm naẓar etdi başıma 
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(1) devlet ḳuşı ḳondı imdi ben buŋı ḳırāla ne-vechile 
‘arż ėdeyim yolda (2) buldum dersem fā’ide 
etmezem hemān bir ma‘ḳūlçe yalan fikr-eyledi 
bir türk (3) içerüden çıḳar gördüm tamām ṣudan 
ḳaraya çıḳdı hemān üzerine hücūm (4) eyledüm 
ve aŋı ẕebūn eyledüm andan atdan aşaġa ėndüm 
dutayım derkenem [dėrken] (5) elüm yaḳasına 
ėrişmedi ḳuşaġında bir mektūb var imiş ançaḳ 
bu mektūb (6) elüme girdi gendüsi ṭaġa ḳurtuldı 
andan bu fikr-ile ferdinan ḳırāluŋ (7) otaġa geldi 
atından ėnüp ḳapuda olanlara dėdi beni ḳırāla 
buluşturuŋ (8) ‘aẓīm ḫaberüm vardur dėdi anlar 
ḳapucı başıya dėdiler ol daḥı çıḳup (9) dėdi-ki 
ḫaberüŋ baŋa söyle ben ḳırāla dėyeyim dėdi ol 
eyitdi ḳırāldan ġayriye (10) dėmezem zīrā benüm 
ḫaberüm çoḳdur ḳapucı başı eydür ḳorḳaram 
saŋa cünūn ġalebe (11) eylemiş bir ḥaberüŋ 
olmazsa ṣoŋra başın gider ol n’ola dėdi öyle 
olsun (12) ḳapucı başı varup ḳırāla ṣoyledi ḳırāl 
dėdi bir ḥaberüŋ aluŋ göreyim (13) nedür dėdi ol 
eydür ḳırāldan ġayriye dėmezem eger ḫaberüm 
olmazsa başum şarṭ olsun 
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(1) dėdi ḳırāl eyitdi getürüŋ ḥaberi nedür göreyim 
andan içerüye getürdiler ol (2) daḫı içerüye girüp 
ḳırāluŋ taḥt kenārında yer öpüp ol mektūbı 
öŋine (3) ḳodı andan ferdinan ḳırāl mektūbı alup 
ve edüginden çıḳarup andan (4) muşammādan 
çıḳarup aṭlaṣ kīse ile kāġıdı göricek ḫayrān 
ḳaldı eyitdi (5) yigit buŋı ḳanda bulduŋ sen ne 
yerlüsin yigit eyitdi devletlü ḳırāl ben (6) ḳuluŋ 
ıṣlovin* vilāyetinde-im bu gün seḥer vaḳtinde 
ḳalḳup ẕaḥīreye (7) giderken gördüm içerüden bir 
türk çıḳar gördüm ṣabr-etdüm tamām (8) ṣudan 
ḳaraya çıḳdı ben daḫı ardından ėrişüp hücūm 
eyledüm ve aŋı (9) ẕebūn eyledüm ol elin ḳılıça 
ėrüp benüm ile çeng eylemege başladı senüŋ (10) 
devletinde aŋı öldürmege ḳābil idi[m] nihāyet 
diri dutmaġa sa‘y eyledüm āḫir (11) ẕebūn ol-
duḳda ṭaġa ḳaçmaġa başladı ben daḥı atumdan 
ṣıçrayup yaḳasına (12) yapışmaḳ istedüm ol daḥı 
egildi yaḳası elüme girmedi meger bu mektūb (13) 
ḳuşaġında var imiş ançaḳ bu mektūb elüme girdi 
ol daḥı ṭaġa ḳurtuldı 
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(1) ṭāli‘üm yārī ḳılmadı dėdi ḳırāl eyitdi türk git-
diyse gitsün ḥaber varısa bu (2) bu mektūbdadur 
aŋa āferīn dėdi tercümānı getürüp kāġıdı eline 
vėrdi ol (3) oḳusun dėyü buyurdı andan tercümān 
kāġıdı eline alup açdı gördi (4) nedür andan 
eyitdi devletlü ḳırāl bu kāġıdı alan ḳuluŋuz[a] 
ri‘āyet eyle zīrā (5) bu kāġıdı ḳal‘adan büyük türke 
göndürmişlerdür sigetvār altında olan ‘asker 
serdārına (6) içinde çoḳ nesne vardur bu kāġıdı 
senüŋ ḳulaġuna oḳuram āşikāre oḳunaçaḳ (7) 
kāġıd degüldür ḳırāl aŋı eşidüp andan ḳalḳup 
tenhāsına getürdi ol daḫı (8) mektūbı aḥfā ile 
oḳudı ṣoŋra bir bir dėyüverdi ḳırāl eşidüp beŋzin 
(9) degişdi memāta vardı ġamnāk olındı andan 
buyurdı fülān vezīri (10) çaġıruŋ fī’l-ḥāl geldi ol 
daḥı kāġıdı eşidüp niçe ėdeçeklerin bilmedi (11) 
ve kāġıduŋ mefhūmın biliçek ġāyet ġamnāk oldı 
eyitdi devletlü ḳırāl gördün-mi (12) ol içerüde olan 
dostumuz ‘ömer aġa ḥalāṣ eyledügi ḳırişganları* 
(13) her ne dėmişler ise netiçesi ẓuhūr eyledi gör-
dün-mi ol içerüden çıḳan mürdātları [mürtadları 
(mürtedleri)] 
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(1) ḥīle içün göndürmişlerdür gördün-mi ol iki 
ḥaramzā[de]lerüŋ fesādlaruŋı ol (2) içerüde olan 
dostumuz ‘ömer aġa ol āẕād eyledügi kāfirleri 
ya‘nī (3) ḳırişgānları hep anlar(a) dėmiş idi oşte 
devletlü ḳırāl tā serdārlarına (4) şikāyet etmişler-
dür ve macaruŋ aḥvālin daḫı ḥaber vėrmişlerdür 
ve göz ile (5) gördükleri macar ḥāyinleri-dür biz 
anlaruŋ sözlerine inanmaduḳ (6) oşte netiçesi 
ẓuhūr etdi imdi devletlü ḳırāl şimdi ne buyurur-
sın (7) niçe ėdelüm ferdinan ḳırāl ḥayrete vardı 
ṣoŋra ṭaŋar gibi başın (8) ḳaldurup eyitdi evlāsı 
budur ki bir gün çadırların bir yere cem‘ ėdelüm 
(9) ve tenef  tenef  baġlayalum andan çadırlar 
çevresinde ḥandek çekelüm buŋa (10) te’ḫīr cā’iz 
degüldür andan yaruŋ dīvān ėdelüm müşāvere 
vardur (11) dėyü macar begleri getürüp cümlesin 
ḳıralum andan çadırlarına bizden yaŋa żabıṭ- (12) 
-çıları ḳoyalum türk bu ḥāli göriçek üstümüze 
gelmege çür‘at [cür’et] ėdemezler dėdi (13) andan 
eyitdiler devletlü ḳırāl bu kāġıdı alan ḳuluŋuza 
‘aẓīm ri‘āyet eyle 
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(1) eyle dėdi zīrā şimdi dīn-i ‘īsāya olan ḥizmet 
ve etdügi (2) yüz aḳlıḳ ne kimse etmişdür ne ḥod 
ėdeçekdür eger bu mektūbı ol ele getürmeye 
(3) idi ḥālümüz mükedder olurdı türk ve macar 
ḥāyinleri elinden cümlemüz (4) pāymāl olurduḳ 
dėdiler andan nidā ėdüp ve çadırları bir yere 
cem‘ (5) ėdüp ḥandek çekmege başladılar bu 
ṭarafdan içerüde olan ehl-i islām (6) aŋı görüp 
kāfirler ġāyet ile ḥareket üzrelerdür ġāzī ḥasan 
paşaya (7) ḥaber vėrdiler eyitdi in-şā’llāhu te‘ālā 
furṣat bizümdür ve bizüm içün ḫayrdur (8) dėdi 
yine aḥşam dil almaḳ lāzımdur görelüm melā‘īn-i 
bī-dīnüŋ ḥareketi (9) nedür dėdi andan aḥşamdan 
ṣoŋra ġāzīler gemiyle geçid başına varup (10) bu 
ṣuya girdiler otururken öte ṭarafda olan ‘askere 
baş mel‘ūn bu ṭarafda (11) ḳırāl yanında müşāve-
rede olup ḳonaġa giderken yanında ziyāde ādem 
bulınmaġla (12) aŋı geçürdiler ardından iki bellü 
başlu ādemi(si) gelür imiş anları dutup (13) ġāzī 
ḥasan paşaya getürdiler ol daḥı buyurdı birisini 
içerüye getürüŋ 
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(1) andan birisin içerüye getürdiler ġāzī ḥasan paşa 
eyitdi saŋa (2) ṣorduġum söyle ṣaḳuŋ yalan söy-
leme zīrā sizüŋ araŋuzda bizüm (3) dostlarumuz 
çoḳdur sizde ne ḫaber varısa hep bize i‘lām ėder-
ler (4) ançaḳ göreyim doġru söyler misiz dėdi ol 
dil eydür sulṭānum cümle bizüm (5) ḳırāllarumuz 
bilürler ṭaşrada sizüŋ dostlaruŋuz çoḳdur ḥaber 
bilürsem (6) doġrusın dėrem dėdi ġāzī ḥasan paşa 
eyitdi saŋa ṣorduġum budur (7) ne yerlüsin ve ol 
[yol]daşuŋuz ne yerlüdür dil eydür sulṭānum ben 
işbana-lıyam* (8) ve yoldaşum ėfrençedür* dėdi 
yā ‘askerüŋüzde ḥandek geçmege [çekmege] 
sebeb nedür (9) dėdi ol eydür sulṭānum sizden 
öte gün bir ādem ḳal‘adan çıḳup (10) serdāruŋuza 
giderken bizüm yunaġumuz* rāst gelüp aŋı 
dutmaġa sa‘y (11) ėderken ol ādem ṭaġa ḳurtulur 
lākin kāġıdı ḳurtarup ḳırāla getürmişdür 12) ol 
kāġıd içinde yazılmış serdāruŋuz size yüz biŋ 
fülūri altun ve yüz (13) ḳanṭār bārūt ve yüz ḳanṭār 
ḳurşun ve yüz ḳanṭār peksimāt ve bu ḳadar

256 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI VE BAZI FILOLOJIK NOTLAR256 TIRYÂKÎ HASAN PAŞA GAZAVÂTNÂMESI

www.tuba.gov.tr



MeTiN ve TıPKıBAsıM 257MeTiN ve TıPKıBAsıM 257

www.tuba.gov.tr



33b

(1) yeŋiçeri imdāda göndürmişdür ve geliçek 
[gelecek] bāzār güni seḥer vaḳtinde ‘askeri yetiş-
türeler (2) ve bizüm macar sizüŋle birlikde olup 
siz içerüden ve anlar ṭaşradan bizüm (3) cümle 
çadırları alalar aŋı daḥı eşidüp ḥandek ḳazarlar 
ve macar ‘askeri (4) ḳırsalar gerekdür anlar daḫı 
aŋı eşidüp bu gėçe cümlesi çadırların bıraġup (5) 
ḳaçdılar andan ġāzī ḥasan paşa bu ḥaberi eşit-
dükden ṣoŋra elin eline urup (6) hay hay dėyüp 
aġladı ve siyāh destmāl ile göz yaşların siler 
renginde (7) olup mātemli ṣūretin gösterdi ve 
yine aġlar gibi ṣordı sen kāġıdı ḳırāluŋ (8) elinde 
gördün-mi yā türki gördüŋ-mi ol eydür ben türki 
görmedüm lākin ḳapudanum (9) ol kāġıdı ḳırāluŋ 
elinde görmişdür yā macar ḳaçduḳları siz neden 
bildüŋüz (10) ol eydür sulṭānum cümle çadırların 
yaġmā eylediler gözümüzle gördük dėdükde (11) 
ġāzī ḥasan paşa tekrār ellerin dizlerine urup aġ-
lar ṣūretin gösterdi (12) ve destmāl ile göz yaşların 
silerdi ẕiyāde ṣafāsından gözleri yaşıla (13) doldı 
andan buyurdı buŋı çıḳaruŋ ve obir dili getürüŋ 
dėdi aŋı 
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(1) daḥı getürdiler ġāzī ḥasan paşa eyitdi sen daḥı 
yalan söyleme ‘askerüŋüzde (2) ḥandek çekmege 
sebeb nedür dėdi ol daḥı yoldaşı gibi bir bir 
söyledi ġāzī (3) ḥasan paşa aġlar gibi başın ṣalup 
melāmet ṣūretin gösterdi [bu ḫaber ṣaḥiḥ olduġī-
çün] ṣafāsın-dan [ziyāde aġladı] (4) yine ṣordı yā 
ol kāġıd ile alınan türki sen gördün-mi eydür ben 
türki (5) görmedüm lākin kāġıdı getüreŋ gördüm 
[ve eyitdi] türki [ḳurd gibi] ḳova ḳova [dutmaġa 
elüm uzatdum] dutamadum der yaḳāsı (6) elüme 
girmedi hemān elüm uzatdum ḳuşaġından kāġıd 
düşdi aldum (7) türk ġāyetile ayaġa çāpük olmaġla 
ṭaġa ḳurtuldı dėdi ġāzī ḥasan paşa (8) yine başın 
ṣalmaġa başladı andan eliyle işāret eyledi ya‘nī 
başların kesün (9) dėdi andan ḳara ‘ömer aġaya 
dėdi-ki göre[yim] seni şunları yine macar için-
den geçür evvelkileri (10) ne yüzden ḳoyvėr-dīsen 
ve ne söylediseŋüz bunlara daḥı öyleçe söyle ve 
ellerine (11) birer miḳdār beyāż etmek vėr dėdi ol 
daḥı anları tenhā yere çıḳarup dėdi-ki (12) bundan 
aḳdem bir ḳaç def‘a sizden alınan ādemleri paşa 
öldürmege buyurdı (13) ammā ben sizden olmaġla 
öldürmedüm ḥażret-i ‘īsā ḥurmetine āzād eyle-
düm
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(1) ve paşamuz sizi öldürmege buyurdı bundan 
evvel paşamuz iki (2) ādemi ṭaşra göndürmiş idi 
ḳırāluŋuzı öldürmege ‘ahd etmişler idi (3) ben 
duyup sizden evvel dutulan iki ḳırişgaŋı āẕād 
eyledüm (4) ve ol mürdātlaruŋ [mürtadlaruŋ] 
murādlaruŋı anlara dėdüm ki taḥḳīḳā muḳarrer-
dür (5) anlar ḳırāla ḫaber vėrdiler anları ḳal‘aya 
ḳarşu aṣdılar ġāyet eyü etmişlerdür (6) ḳaçan 
paşa anlaruŋ öldügin [eşitdi] ġāyet maḥzūn 
oldı ve dėdi bunda aramuzda (7) bir mürdāt 
[mürtad] vardur anlar ele vėrmişdür eger beni 
duyarsa ‘aẓīm ḥaḳāret ile (8) öldürür şimdi daḥı 
sizi āẕād ėderüm ve oşte gözüŋüzle gördüŋüz (9) 
öldürmek içün işāret eyledi ammā ḥażret-i ‘īsā 
ḥurmetine āẕād (10) ėderüm benüm ḥurmetimi 
bilesiz ve bāzār güni ṣaḳınasız zīrā çūnki ol (11) 
türk ḳurtulmışdur elbette şimdi vezīre varup 
macar anlar ile bir (12) olduġın ḫaber vėrür andan 
iskender ketḥudā ile yigirmi biŋ ‘asker gelürse (13) 
ve macar yayası içerüde var gelüp paşamuz ile 
müşāvere eylediler 
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(1) şöyle aŋlarum (bā) bāzār güni cümle ‘asker 
bir yere cem‘ olur bunda yarduma (2) gelür imdi 
ġāfil olmayasız şöyle kim bilesiz cümle ‘asker 
ṭoḳsan biŋ olur (3) belki ẕiyāde olur çadırlaruŋuza 
ururlar bilesiz ve ellerine beyāż etmek (4) vėrdi ve 
çüçük [küçük] gemü ile anları ḳaraya çıḳarup ve 
and vėrdi olmaya ki (5) beni kimseye fāş etmeyesiz 
biŋ cānum olursa birin ḳurtar[a]mazam dėdi (6) 
andan ṣalıvėrdi anları daḥı cān ḥalāṣ ėdüp fī’l-ḥāl 
ṭāborlarına (7) geldiler bir bir gördükleri ve ‘ömer 
aġadan eşitdükleri ẕiyādesiyle ḥaber vėrdiler (8) 
ol daḥı anları ferdinan ḳırāla getürüp söyletdiler 
ve gözile gördükleri (9) macar ‘askerin söylediler 
ḳırāl eşidüp ġāyet ġamnāk oldı ‘ömer aġaya (10) 
vāfir du‘ā eyledi eydür ol içerüde olan dostumuz 
ḳırişganuŋ (11) çoḳ eylügin gördük ‘īsā aŋa ‘ivāż 
[‘ivaż] eylesün dėdi andan ḳırāl (12) buyurdı ol 
ḳazduḳları ḥandekden ṭopraḳdan ḳulleler ėdüp 
ve içine (13) bal yemez ṭoplar ḳodılar andan ṣoŋra 
ḳırāl ‘askerin ta‘yīn eyledi ve metrislerinde 
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(1) yigirmi biŋ fedā’ī ṭufengi [ṭufenkçi] ḳodı ve 
buyurdı şimdiye dek günde ḳaç ṭop (2) atuldıysa 
şimden ṣoŋra iki ol-ḳadar atalar dėyü emr-eyledi 
ve ṭopı atan (3) ṭopçılara yüzer altun baḥşiş vėrdi 
göreyim sizi ḥażret-i ‘īsā (4) oġurına dem bu dem-
dür niçe çalışursız dėdi ba‘dehū çehārşenbe güni 
öyle- (5) den ṣoŋra şimāl ṭarafından bir ḳara buluṭ 
peydā oldı gele gele tamām melā‘īnüŋ (6) ṭāborı 
ortasına geliçek varduḳça büyük oldı şöyle kim 
ṭāborı ve metrisleri (7) ve ḳal‘a’i ḳapladı āheste 
āheste yaġmur yaġmaġa başladı kāfirlerüŋ birez 
(8) sesi kesildi zīrā tamām üç ay geçdi idi bir ṭamla 
yaġmur yaġmadı idi (9) bu ḥāl üzre aḥşama degin 
yaġmur yaġdı ve şimālden yaŋa bir ṣovuḳ rūzgār 
(10) esmege başladı şöyle-kim içerüde ḳal‘a ehli 
sıġınaçaḳ yer bulmadılar kāfirler ḳaplu (11) baġa 
gibi başların nihān ėdüp andan aḥşamdan ṣoŋra 
ḳar ile yaġmur (12) ḳarışuḳ yaġmaġa başladı kā-
firler ẕiyāde cefā geçdiler [çekdiler] ammā ḳal‘a 
ehli ẕiyāde (13) ṣafā eyledi bu ḥāl ile düŋ nıṣfından 
ṣoŋra ṣaġ [ṣāfī] ḳar yaġmaġa başladı ol 
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(1) ol gėçe ve ol gün cum‘a gėçesi ve cum‘a güni 
ġuzāt-ı müslimīn cāmi‘ye cem‘ (2) olup ḥuṭbe 
tamām olınça oturduġumuz yerde ḳar ḳuşaġu-
muza çıḳdı melā‘īn (3) ġayret-i cāhiliyyesinden 
maḥżā ümmet-i muḥammed ḥużūr ile namāz 
ḳılmasun içün (4) ṭopları ḳal‘aya ḥavāle ėdüp ur-
dılar bize zaḥmet ve ẕebūnlıḳ gösterdiler tamām 
(5) ḥaṭīb ḥutbe’i tamām ėdüp cum‘a namāzı 
ḳılınduḳdan ṣoŋra el du‘āya getürüp şöyle kim (6) 
āmīn dėyüp bir zār ü feryād ḳopdı kim dergāh-ı 
cenāb-ı rabbü’l-‘ālemīn ḥażretlerinden (7) ‘ināyet 
ve meded ṭaleb olındı gökde melek ve deryāda 
semek iŋlerdi şöyle kim (8) aġlamadın [aġlama-
duḳ] ādem ḳalmadı ba‘dehū du‘ādan ṣoŋra her 
kes kūş [cūş u] ḥurūş ile ḳollu ḳolına (9) varup düş-
men-i bī-dīn ṭarafına göz ḳulaḳ dutup durdılar 
muttaṣıl (10) ‘aẓīm ḳar yaġdı ol gün aḥşama degin 
ḳar yaġdı ol-gėçe bu faḳīr ġāzī (11) ḥasan paşa ile 
me‘an ḳılıça yasdanup otururken uyuḳu rengine 
varduġumuzda (12) ‘ālem-i rūyāda gördüm ḳıble 
cānibinden tekbīr āvāzıyla bir kezden (13) ‘asker 
gelür öŋlerinçe bir kimse illerü gelüp eyitdi ey 
ġāzīler müjde olsun 
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(1) ḥaḳ subḥānehū te‘ālā sizi düşmen-i bī-dīn 
üzerine manṣūr ve muẓaffer (2) eyledi ve düşmān-
ları helāk ve maḳhūr eyledi imdi ey mü’minler 
ġazā-yı (3) ekberdür ḥāżır oluŋ dört çehār-yār ile 
me‘an rasūlu’llāh bile (4) yarduma geldi ol ḥāl ile 
dört çehār-yāruŋ ellerinde dört (5) bayraḳ vardur 
ḳanija ḳal‘asınuŋ dört ḳal’ası [ḳullesi] vardur 
her ḳal‘anuŋ [ḳullenüŋ] (6) ṭaşra ṭarafından bir 
bayraḳ dikdiler ve sā’ir-i aṣḥāb-ı rasūlu’llāh ile (7) 
her biri ellerinde birer bayraḳ dutup ḳal‘a’i iḥāṭa 
ėdüp durdılar (8) ve dėdiler ey ġāzīler bilüŋ ve 
āgāh oluŋ bu ġazā-yı ekberdür ḥaḳ subḥānehū (9) 
ve te‘ālānuŋ ‘ināyeti ve rasūlüŋ mu‘cizātı sizüŋ-
ledür dėdiler dėyü (10) bu ḥaḳīr oyanup ḥażret-i 
ḥaḳḳa çoḳ şükürler eyledüm ba‘dehū ėrtesi gün 
(11) daḥı ḳar yaġdı kāfirlerüŋ içine ḳorḳu düşdi 
gürūh gürūh ṭaġılmaġa (12) başladılar ammā niçe-
leri dönmeyüp firār eylediler nihāyet ḳırāllardan 
gelan (13) ṭufengī[ler] dutdılar anlar daḥı arada 
ḳıtāle başladılar ġāzī ḥasan paşa 
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37a

(1) bu ḥāli görüp eyitdi dil almaḳ lāzımdur dėdi 
andan aḥşam olup (2) ġāzīler varup dil aldılar ġāzī 
ḥasan paşaya getürdiler her aḫvālden (3) su’āl 
etdi dil eydür sulṭānum ṭaşrada ‘askerüŋ ḥāli 
mükedderdür ṭopları (4) metrislerden çıḳarmaḳ 
isterler ammā ṭopları çeken öküzler ve bārgīrler 
macar (5) ḥāyinleri ṭarafında cümlesin ḳaçırdılar 
ṭop altına ḳoşaçaḳ nesne yoḳdur ve yarın (6) bāzār 
günidür siz içerüden ve ‘askerüŋüz iskender 
ketḥudā ile ṭaşradan (7) ve macar ‘askeri daḥı bir 
cānibden gelürse ḥālümüz niçe olur dėyü müşā-
vere eylediler (8) şimdi başları ḳayusına düşmişler 
her kes ḳorḳudan niçe ėdeçeklerin bilmezler (9) 
dėdi ba‘dehū ol gėçe daḥı ḳar yaġdı egin [ḳar 
daḫı sākin] olup havā ṣāfī buz oldı (10) bir yerde 
bulut yoġıdı andan bir ṣo’uḳ rūzgār esdi şöyle 
kim (11) ṣo’uḳ oldı ṭaşlar aġaclar ṣo’uḳdan çatladı 
andan ġāzī ḥasan paşa (12) eyitdi in-şā’e’llāhu 
te‘āla bu melā‘īn ‘askeri bozulmasına çüzvīdür 
[cüzvī bahāne gerek] nihāyet (13) ne dėyalüm 
ṭaşradan yardum yoḳdur ve bizüm ġāzīlerümüz 
gāyet zebūnlardur 
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37b

(1) yoḥsa bu kāfirler ziyāde ḳorḳu içindedür ey 
ġāzīler eger mümkin ise yine bir (2) ġayret-i islāmī 
çekelüm bu mel‘ūnlara çıḳup bir ḳorḳu vėrmek 
gerek (3) dėdi hemān ḳara ‘ömer aġaya buyurdı 
göreyim seni ġāzīlerümüz ile içlerine (4) içlerine 
varup bu mel‘ūnlara [mel’ūnlaruŋ] ve dīn 
düşmenlerüŋ aḥvālinden ḫayırdur [ḫaber vėr] 
(5) üç-yüz miḳdārı yarar yigitler intihāb ve ḥāẓır 
olsunlar in-şā’e’llāhu te‘ālā (6) ‘ināyet-i ḥaḳḳ-ile 
bir yüz aḳlıḳ müyesser ola tā devr-i ḳıyāmete 
degin anula [aŋıla] (7) zīrā melā‘īn durmayup 
ḳaçarlar ‘ömer aġa varup ġāzīlere bu ḥaberi 
dėyeçek (8)cümlesi şād oldılar dėdiler hemān paşa 
ḥażretlerinüŋ bize ḫayr du‘āsı (9) olursa cānumuz 
başumuz dīn-i islām oġurına fedādur dėdiler 
hemān himmeti (10) bile olsun andan üç-yüz yarar 
ṭufenkci ġāzīler ḥāżır olup gāzī (11) ḥasan paşanuŋ 
öŋine geldiler du‘ālar eylediler ol daḥı cümlesine 
ḫayr du‘ā (12) eyledi ‘ömer aġa illerü gelüp dėdi-ki 
siz [sulṭānum] cümle ġāzīler ḳullaruŋ recā ėder-
ler (13) sulṭānumuŋ bayraġı bizüm bile olsun zīrā 
el-ḥamdü li-llāhi te‘ālā bu āna degin senüŋ 
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38a

(1) bayraġuŋ bulundügi yerde ol ‘asker manṣūr 
olup ve dīn düşmānı (2) maḳhūr ve münhezim 
olmışdur dėdi ġāzī ḥasan paşa daḥı bayraġı (3) 
ġāzī ‘ömer aġanuŋ eline vėrdi ve ḥażret-i ḥaḳḳa 
emānet eyledi andan ġāzīler (4) ile ḥandek başına 
geldükden ṣoŋra ġāzī ḥasan paşa bayraġı alup 
ve üzerinde (5) iki rek‘at namāz ḳılup du‘ā eyledi 
ḥażret-i ḥaḳḳa niyāz ėdüp yine bayraġı (6) ‘ömer 
aġanuŋ eline vėrüp ol cenāb-ı kibriyā ḥażretleri-
ne emānet eyledi andan ġāzīler (7) ḥandek başına 
geldükde bereḳ ṣuyı donmış [idi] buz üzerinden 
geçerken ḳarşu- (8) -larından kāfir beglerinden 
bir beg gelüp elbette beni içerüye getürüŋ dėdi 
ġāzīler (9) anda ḳalup ‘ömer aġa ile bir ḳaç yigit 
aŋı ġāzī ḥasan paşaya getürdiler ve dėdiler ki (10) 
sulṭānum bu bir bellü başlu firenk begi öŋümüze 
gelüp sulṭānum öŋinde müslimān (11) olmaḳ ister 
dėdiler ol daḥı gördi-ki bir mülebbes kimesnedür 
başında olan (12) tāc dürr [ü] cevāhir ile bezenmiş 
andan kürsī getürüp oturdı ba‘dehū ġāzī (13) 
ḥasan paşa ḥażretleri ṣordı niye geldüŋ ve ḳanġı 
diyārlusın dėdi ol 
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38b

(1) eydür ben henūz [çeneviz*] ḳapudanum [ḳa-
pudanıyam] biŋ ādem elüm altında vardur şimdi 
ḳırḳ (2) biŋ altun kimi naḳt ve kimi eṡvāb içinde 
çadırumda ḳaldı cümlesin (3) terk ėdüp dīn-i islā-
mı iḥtiyār ėdüp bunda geldüm dėdi ġāzī (4) ḥasan 
paşa eyitdi ṭaşrada bir kimse’i öldürdün-mi veyā 
ġayri māni‘ (5) oldı-mı ki bunda geldüŋüz dėdi 
ol eydür sulṭānum hīç kimse’i öldürmedüm (6) 
nihāyet çoḳdan dīn-i islāmı arzūlardum bu def‘a 
bunda gelmek ḳābil oldı (7) gördüm kāfirler her 
birisi gendü baş ḳayusına düşdiler furṣat buldum 
(8) size geldüm ve ṭaşra ḳırāllar müşāvere eylediler 
ṭopları metrislerden orduya (9) çekeler biz daḫı 
ḳalan [fülān] metrisden iki ṭopı gücile çıḳardük 
andan (10) dėdiler ṣabāḥ yaḳındur içerüden 
ṭaşradan türk üzerimüze hücūm (11) ėderse iki cā-
nibe niçe cevāb vėrelüm bārī ṭopları yanumuza 
getürebilsek (12) güzel olurdı andan ferdinan ḳırāl 
evvel dėmişidi havā el vėrürken (13) ṭopları selā-
mete çıḳaralum malṭa* ḥākimi olan don-çuval 
[don-cuvan] ḳomadı ‘īsānuŋ 
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(1) ḥışmına oġrasun dėdi şimdi hāy hāy dėyü aġlar 
benüm bunça ṭoplarum (2) ḳaldı dėdi ġāzī ḥasan 
paşa ġāyet şād oldı ve buyurdı bir ṣarıḳ (3) getür-
diler ve gendüsine īmān telḳīn eyleyüp ṣarıġı ba-
şına ṣardılar (4) andan bu ḥaberi ġāzīlere bildürüŋ 
oşte ma‘lūm oldı kāfirlerüŋ ḥāli (5) mükedderdür 
imdi erlik zamānıdur ve günidür ve ġāzīlerüŋ ulu 
bayramıdur (6) göreyim sizi in-şā’e’llāhu te‘ālā bir 
ḳaç ṭopların alıḳonmaḳ ḳābildür furṣat bizümdür 
(7) andan ġāzīler serveri ġāzī ḥasan paşa eyitdi (8) 
‘ömer aġa göreyim seni bir erlik ėdersen saŋa 
peçuy sancaġı[n] vėrmege ‘ahdüm olsun ve 
cümle bile olan (9) ġāzīlere her birine teraḳḳīler ve 
ri‘āyetler ėdeyim andan ġazīler şād ü ḥandān (10) 
olup ba‘dehū ġāzī ḥasan paşa buyurdı ne-ḳadar 
ṭop ve ṭufenk varısa (11) kāfirlerüŋ metrislerine 
doġru ḥāżır ėdüŋ dėdi ve içerüde olan (12) her 
kim varısa kāfirler cānibine cem‘ olup duruŋ ve 
ol ṭaşra çıḳan (13) ġāzīler kāfirlerüŋ metrislerine 
yaḳın geldükde içerüde ne-ḳadar ādem varısa bir 
kerre 
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39b

(1) şevḳile gülbang-i muḥammedī çeküp ṭoplara 
ve ṭufenklere āteş vėrdiler ṣanasın-kim (2) gökde 
olan yildızlar yere döküldi ve ḳal‘a üsti ṣāfī āteş 
oldı (3) kāfirler aŋı görüp hemān ṣındılar cümle 
āvāz vėrenler üzerlerine hücūm (4) ėdüp yürü-
diler aṣlā kimse bir kimseye baḳmayup ḳaçdılar 
ve çadırlarında olan (5) melā‘īn at arḳasına gelüp 
sigetvār ṭarafına varup ṭurdılar yayası ṭaraf  (6) 
ṭaraf  ḳaçdılar ammā atlusı çoḳ yaya’i helāk 
eylediler bā-ḥuṣūṣ mel‘ūn ferdinan (7) ḳırāl bu 
heybeti görüp ve metrisden çıḳup yayan ḳaçdı 
aŋı görenler her kes (8) baş ḳurtarmaḳ ardınça 
oldı andan çadırların ve mālların ve eṡvābların (9) 
ṭopların ve bārūtların ve cebe-ḥānelerin yerinde 
bıraġup ḳaçdılar bu ṭarafdan ‘ömer aġa (10) ile 
çıḳan ġāzīler evvelki metrisin baṣup ṭoḳuz yüz 
kāfiri fī’l-ḥāl (11) ḳılıçdan geçürüp ve yüz elli miḳ-
dārı [kāfirler] diri dutup içerüye ḥasan paşaya (12) 
getürdiler ve on iki ṭop ve bunça yük bārūt ve 
ḳurşun ve cebe-ḥānesin (13) içerüye ḥasan paşaya 
getürdiler ġāzī ḥasan paşa buyurdı beş-yüz yigit 
daḥı 
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40a

(1) çıḳup yardum eylesün ve ne-ḳadar ṭopcı ve 
cebeci varısa anlar daḥı çıḳup (2) kāfirlerüŋ 
metrislerinde olan bārūt ve cebe-ḥāne ve sā’iri 
ne varısa içerüye (3) ṭaşımaġa yardum eylesünler 
ba‘dehū ġāzī ḥasan paşa sigetvār ḳapusınuŋ (4) 
üsti yanında ṣabāḥ namāzın ḳılup du‘āya ellerin 
açup du‘ā eyledi ġāzīler (5) āmīn dėdiler ba‘dehū 
buyurdı iki kīse aḳça getürüp biri ġroş ve biri 
[altun] (6) yanına ḳoyup [ḳodılar] baş getüran 
ġāzīlere baḥşiş ėdüp şol-ḳadar başlardan depe 
(7) yıġıldı eger bir ādem öte yanında dursa bu 
yanından ādem görinmezdi ḳıyāsā (8) on sekiz biŋ 
baş gelmişidi andan serdār ḥażretine bir mektūb 
yazdı (9) ‘izzetlü sulṭānum siz sigetvār altına gel-
dü[g]üŋüzi kāfirler ḫaber alup ve ẕiyāde (10) ḥavfe 
düşdiler biz daḫı içerüden ḫaber alduġumuzda 
ṭaşra çıḳup ve metrislerin (11) baṣup ḳıyāsen on 
sekiz biŋ kāfir başı öŋümüze geldi ve on sekiz 
ṭop ve bu ḳadar (12) ṭufenk ve ṭolġa ve bārūt ve 
cebe-ḥāne içerüye ḳal‘aya ḳoydük ve yine ne 
ẓuhūr ėderse (13) i‘lām olınur bundan ṣoŋra bizi 
ḫayr du‘ādan ferāmūş buyurmayasız ḥālen 
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40b

(1) kāfirler ile çeng üzre-iz dėyü yazıldı ol maḥal-
lede [bir] ġāzī üç baş getürdi (2) ġāzī ḥasan paşa 
aŋa iḥsān ėdeçek maḥālde yigit eyitdi sulṭānum 
varısa (3) bir iḥsānuŋuz şol mektūbı baŋa vėrün 
vezīr ḥażretlerine iledeyim dėdi ġāzī (4) ḥasan 
paşa aŋa du‘ā ėdüp ḥāẓır mektūbı eline vėrdi ol 
daḥı mektūbı [alup] (5) yola revāne oldı ve ber-
zençeye doġrı selāmete çıḳdı andan bobōça[ya] 
geldi (6) andan sigetvāra ammā bu ṭarafdan ġāzī 
ḥasan paşa bi-nefsihī kāfirlerüŋ metrislerine 
(7) varup anda ġāzīlere buluşup istimālet vėrdi 
göreyim sizi dėdi ve ḳal‘ada (8) ṭopraḳ ḳullede altı 
yüz ādem ḳodı ve sā’ir-i ġāzīleri kāfirlerüŋ on 
sekiz (9) metrisleri üzerine göndürdi bu eṡnāda 
islāmboluŋ* bir üstād ṭopcı başısı (10) var idi laġa-
bı inçe ḳara dėmekle meşhūr bir kimesne idi ol 
gelüp eyitdi (11) ‘izzetlü sulṭānum himmetüŋüzde 
ḳırḳ beş ṭopuŋ üzerine el ḳodum dėdi andan (12) 
ġāzī ḥasan paşa eyitdi her metrislerde varup her 
ṭopuŋ tekerlegin aluŋ (13) ve bir ṭabanın çıḳarup 
ṣaḳlayasız tā ki ol ṭopları getürmege ḳabil olmaya 
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41a

(1) dėdi andan ġāzīler varup buyurduġı üzre 
eylediler tamām cümle metrisler (2) islām elinde 
ḳaldı öyle vaḳtine dek kāfirler berzençe yolın 
çüsteleyüp (3) gözetdiler gelür gider yoḳ türk açep 
bize al eylediler andan dönüp (4) ferdinan ḳırāla 
dėdiler türk bizi aldatdı andan ferdinan ḳırāl (5) 
bir yüksek depenüŋ üstine çıḳup ḳanija ḳal‘ası 
gözi altında ḳaldı andan (6) ‘askeri sekiz ḳat eyledi 
ḳat-ender-ḳat ėdüp evvel dört ḳat (7) yayasın an-
dan dört ḳat atlusın düzüp andan metrisler üze-
rine (8) ḥavāle eyledi bu ṭarafdan ġāzī ḥasan paşa 
ol ḥāli görüp ol daḥı (9) ḳal‘anuŋ cümle ṭopların 
kāfirlerüŋ alayları geliçek yola nişān ėdüp (10) 
kāfirlerden firāvān bārūt almışlar idi ve daḫı kā-
firlerüŋ ṭopları (11) doldurup yine alaylarına ḳarşu 
ḥāẓır eylediler andan ġāzī ḥasan paşa (12) ġāzīlere 
istimālet vėrüp dėdi-ki in-şā’e’llāhu te‘ālā furṣat 
bizümdür hīç üşenmeŋüz (13) kāfirlerüŋ çoḳlıġına 
baḳmaŋ cümlesin tesellī eyledi ġayret-i islām 
içün cān [ü] başların
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41b

(1) fī-sebīli’llāh fedā ėdüp dėdiler bu gün bizüm 
kerbelāmuzdur bu gün (2) doġduḳ bu gün ölelüm 
bu gün bizüm ulu bayramumuzdur dėdiler 
ġāzīler (3) bu ḥāl ile ḥāżır oldılar ammā ferdinan 
ḳırāl dėdükleri mel‘ūn (4) ol mürtefī [mürtefi‘] 
depenüŋ üstine gögsin çıḳarup andan sekiz ḳat 
‘askeri (5) metrislere yürüdüp tamām ḳal‘anuŋ 
ṭopı altına baş getürdüklerinde ḳal‘adan (6) on beş 
pāre ṭopa āteş vėrdiler içlerine oġrayup tamām 
bir mertebe (7) melā‘īni ḳırup ṣoḳaḳ ṣoḳaḳ ėdüp 
demet demet yere düşdiler şöyle (8) kim ṣıġınaçaḳ 
yer bulmadılar andan yaḳın olan metrise yaḳın 
geliçek ġāzīlerümüz (9) anlaruŋ ṭopların boşadup 
illerü gelan alaya oġradı şöyle kim melā‘īni (10) 
rīze rīze ėdüp ḥāk ile yeksān demet demet düş-
diler yayası hep (11) helāk oldı atlusı eydür biz bu 
ḳal‘anuŋ ṭoplarından amān bulursek bizüm (12) 
ṭoplarumuz daḥı birümüzi diri ḳomaz dėdiler 
ḳusḳuna ḳuvvet ḳamçıya bereket (13) dėyüp yaya-
sın meydānda ḳoyup ḳaçdılar yayası aŋı görüp 
anlar daḥı cümlesi 
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42a

(1) ṭaraf  ṭaraf  ḳaçdılar ġāzīler daḥı anları ṣāde 
ḳılıç ve balta ve külünk birle (2) ardlarından 
ėrişüp çadırlarına varınça ḳıra ḳıra ol ova’i ḳan 
ile (3) doldurdılar ġāyet ile çoḳ kāfirler ḳırıldı ġāzī 
ḥasan paşa öŋine bir (4) büyük depe başlardan 
yıġıldı ġāzīler[e] taḥsīn eylediler taḥmīnen 
otuz biŋ (5) kāfir başı gelmiş idi ġāzī ḥasan paşa 
eyitdi ey ġāzīler bir çüzvī (6) ḫaber [ṣabr-] ėdüŋ 
kāfirlerüŋ çadırlarına bir oġurdan girmeŋ anuŋ 
vaḳti ve sā‘ati (7) vardur dėdi andan cümlesi gelüp 
sulṭānumuŋ ġazāsı mübārek olsun dėyüp (8) dest-i 
şerīflerin būs ėdüp andan bir miḳdār ārām ėdüp 
ṭaşrada kāfirler (9) çadırlara gelüp hay hay aġladı-
lar ve cümle kāfirler ġam ü ġuṣṣa ile yaturken (10) 
ba‘dehū sā‘atüŋ rub‘ı ḳadar aralarında dertleşüp 
niçe ėdelüm [dėyü] müşāvere ėderken (11) hemān 
niçesi çadırları yaḳmaġa başladılar ferdinan ḳırāl 
ol ḥāli görüp (12) bī-ḥużūr olup gendüden gitdi 
niçe ėdeçegin bilmedi andan eyitdi ben ḳaçmam 
(13) dėdi ammā bu ṭarafdan ġāzī ḥasan paşa ṭopcı 
başı inçe ḳara’i çaġıruŋ 
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(1) gelsün dėdi geldükde baḥşiş vėrdi eyitdi göre-
yim seni ibrāhīm paşa (2) ḳullesinde bülbül ṭopı 
dėrler meşhūr ve uzuŋ ṭopdur ol ṭopı (3) fülān yere 
nişān alup āteş vėr dėdi ol daḥı buyurduġı üzre 
(4) ol yeri nişāna alup ṭopa āteş vėrdi bi-iẕni’llāhi 
te‘ālā ṭopuŋ dānesi (5) ferdinan ḳırāluŋ başı aşurı 
geçüp urduġı yeri yaḳup bunça çadırları (6) yıḳup 
helāk ve niçe kāfirleri dār-mār eyledi andan 
ādemler başına (7) üşüp dėdiler devletlü ḳırāl iş 
işden geçüp [iş işden aşdı ṣu başdan geçdi] ‘as-
kerüŋ ḳaçanları ṣuyı (8) geçdi türk geçidi almadın 
gidelüm yoḥsa ṣoŋra yol bulamazsın türk ḥod 
açdur (9) ṣoŋra ellerinden ḥalāṣ bulmazsın dėdiler 
ḳırāl eyitdi böyle ḥaḳāret ile ḳurtulup (10) ḳaçmaḳ-
dan isem bārī bunda ölmek yegdür dėdi gitmem 
ne yüz-ile ḳaçam ve ne-yüz ile (11) vilāyetüme 
gidem dėdi aġladı anlar daḥı cümlesi ḳırālı bir 
bārgīre bindürüp (12) kimi o yandan yidüp ve kimi 
ardından sürüp zor ile ve zaḥmet ile sürüp (13) 
pavlid* geçidi dėrler bir geçid[d]ür andan ėrişüp 
ḥalḳı yana ėdüp gücile geçidden 
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(1) geçürdiler yüz ādem ile ardına baḳmayup 
oṭaġı ve ḥazīne’i ve bunça māl ü menāl (2) ve 
raḥt-ü baḥtı [raḥt-ü taḥtı] ḳoyup ḳaçdılar ammā 
bu ṭarafdan ġāzī ḥasan paşa bu ḥāli görüp (3) ikin-
dü namāzın kāfirlerüŋ metrisinde ḳılup ba‘dehū 
buyurdı metrisden ve ḳal‘adan (4) üç biŋ ādem 
miḳdār ḥāżır ėdüp muṣli begi ve ḳara ‘ömer 
aġa’i ta‘yīn ėdüp (5) kāfirlerüŋ ordusına göndür-
mege ḥāżır eyledi andan gendüsi du‘ā ėdüp (6) 
ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā ḥażretlerinden nuṣret 
ve yardum ṭaleb eyledi cümle kimler varısa (7) 
derūndan āmīn dėyüp gülbang-i muḥammedī’i 
çeküp çadırlarına yürüdiler (8) andan ġāzī ḥasan 
paşa anlara buyurdı çadırlarına girdügüŋüzde (9) 
ṣaḳın olmaya ki doyumluġa ṭama‘ ėdesiz evvel 
aruyı sevin(ün)dürüŋ [sevindürüp] andan (10) ṣoŋ-
ra bala ṣunarsız dėdi ve ṭābora girdügüŋüzde her 
ṣoḳaġa ikişer (11) bayraḳ yüriyüp āheste āheste gi-
düŋ arduŋuzda düşmānı alıḳomayasız (12) hemān 
dört ṭarafa ṭufenkleri ata ata allāh allāh çaġıruŋ 
tā kim birbiriŋüzi (13) görüp bilesiz cümleŋüzi 
ḥażret-i allāha ıṣmarladum dėdi andan ‘ömer 
aġa ve muṣli beg 
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(1) illerüye gelüp ġāzī ḥasan paşanuŋ dest-i 
şerīflerin būs ėdüp (2) gitdiler andan ġāzī ḥasan 
paşa buyurdı serdār ḥażretlerine mektūb (3) yazdı 
dėdi-ki bundan evvel size mektūb yazmış idüm 
andan ṣoŋra (4) kāfirler var ḳuvvetin bāzūya 
getürüp ve gendü metrisleri üzerine gelüp (5) biz 
cümle ġāzīler ile ḥażret-i ḥaḳḳa tevekkül ėdüp 
anlara ḳarşu durup öyleye degin (6) ‘aẓīm çeng 
ü cidāl ėdüp āḫir ‘ināyet-i bārī ve mu‘cizāt-ı 
rasūlu’llāh ėrişüp (7) kāfirlere ṭop ve ṭufengümüz 
ziyāde kār ėdüp (ṭ) küffār-ı ḥāksār ṭāḳat (8) getür-
meyüp geriye firār eylediler ġāzīlerümüz ‘avn-i 
ḥaḳḳ-ıla allāh allāh dėyüp (9) ve ardlarına düşüp 
otuz biŋ kāfirden ziyāde helāk olduġından (10) 
ayrı ḳırḳ beş pāre ṭop ellerinden alındı şöyle ki 
her birisi bir ḳal‘aya deger (11) sā’ir-i cebe-ḫāne-
lerinden ayrı hemān gendü başlarından ġayri 
her ne varısa hep (12) yerinde ḳoyup ḳaçdılar oşte 
çadırlarına varmaġa himmet olındı bizi (13) ḫayr 
du‘ādan ferāmūş ėtmeyesiz dėyüp ol eṡnāda bir 
yigit kāfirler ḳanından 
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(1) edlü-renk pelenge dönmiş gelüp ġāzī ḥasan 
paşanuŋ elin öpdi (2) eyitdi sulṭānum şu mektūbı 
ben ḳuluŋuza vėrüŋ serdār ḥażretlerine iledeyim 
(3) dėdi ġāzī ḥasan paşa n’ola dėdi her işüŋi ḥaḳ 
subḥānehū te‘ālā oŋara (4) dėdi yigit daḥı ol mek-
tūbı cānı gibi baġrına baṣup yola revāne oldı (5) 
andan ġāzī ḥasan paşa aḥşam namāzın ḳal‘ada 
ḳıldı ammā bu ṭarafdan (6) ‘ömer aġa ile giden 
ġāzīlerümüz ḥandek ḳapusına geldüklerinde 
kāfirlerüŋ (7) çadırlarına girdiler ġāzī ḥasan 
paşa buyurduġı üzre her ṣoḳaġa (8) ikişer bayraḳ 
yüriyüp dört ṭaraflarına ṭufenkleri ata ata āheste 
āheste (9) yürüdiler çadırlarında ḳalan melā‘īn-i 
bī-dīn aŋı görüp ḳaçdılar (10) gitdiler iki yatsudan 
ṣoŋra ṭāborlaruŋ öte ṭarafında olan ḳapularına 
(11) cem‘ olup şevḳ-ile gülbang-i muḥammedī 
çeküp ġāzī ḥasan paşaya müjdeci (12) göndürdiler 
cümle ṭāborı żabṭ-eyledük dėyü bildürdiler ve 
her ḳapuda (13) bayraḳlar diküp ḳodılar ol gėçe 
çadırları beklediler ‘aẓīm āteşler yaḳup [ṣabāḥa 
degin ıṣındılar ṣafālar eylediler ammā bu ṭarafdan 
kāfirler ḳaçan-kim çadırlarından ḳaçup ṣaḥrāya 
ve ṭaġlara düşüp bölük bölük āteşler yaḳup] 
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(1) ṣabāḥa degin yüz biŋ ḳorḳu ile ḳarār eylediler 
ammā bu cānibden ġāzī (2) ḥasan paşa seḥerden 
ḳalḳup evrādın oḳıyup ḳılıç eline alup (3) bir ḳaç 
ġāziyle kāfirlerüŋ ordusına geldükde andan olan 
ġāzīler (4) gürūh gürūh ḳarşu gelüp ve istiḳbāl 
ėdüp dest-i şerīflerin būs (5) eylediler ġāzī ḥasan 
paşa ḥażretleri anlara ġazāŋuz mübārek olsun 
(6) dā’imā ġālib ve manṣūr ve muẓaffer olasız 
yüzüŋüz aḳ olsun dėdi (7) anlar daḥı pādişāh 
ḥażretlerine ve ġāzī ḥasan paşaya ḥayr du‘ālar 
ėtdiler (8) sulṭānum bizüm elümüzden nesne gel-
mez nihāyet sulṭānumuŋ himmeti ve ḫayr du‘āsı 
(9) ve ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā ḥażretlerinüŋ luṭf 
u ‘ināyeti ve rasūl-i ekrem ṣallā’llāhu ‘aleyhi ve 
sellem (10) ḥażretlerinüŋ mu‘cizāt-ı keṡīresi be-
rekātıyladur dėdiler ba‘dehū ġāzī ḥasan paşa (11) 
eyitdi ferdinan ḳırāluŋ oṭaġını göreyim dėdi an-
dan ferdinan (12) ḳırāl nām şaḳīnüŋ oṭaġına gelüp 
girdiler görüp baḳdı bir taḥt-ı ‘ālī (13) çevresinde 
terabuzanları biri gümişden ve biri altundan ve 
başları 
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(1) gūn-ā-gūn envā‘ [u] dürlü (e) ṭaşlar ile ve inçü 
ile la‘lī [la‘l ü] zeberc[ed]den (2) ve ẕümürüd[d]
en ve yāḳūd birle zīnet etmişlerdür ve doruḳlarda 
birer elmās (3) vardur gögercin yumurdası ḳadar 
iki yanında on ikişer kürsi ḳomışlardur (4) ḳırmızı 
ḳadife ile örtülü ve ṣaçaḳları inçü ve sırma* ve 
ibrişim ile dürlü (5) dürlü zīnet ėdüp taḥt öŋinde 
taḥmīnā altı zir‘a [ẕirā‘] uzuŋ (6) ṣoḳaġı ṭarapası 
ol daḥı dürlü dürlü zīnet ile bezenmişdür (7) ġāzī 
ḥasan paşa ol terbiyeti [tertībi] ve ol ẕīneti görüp 
ve ol fetḥi seyr (8) ėdüp iki rek‘at ṣalāt-ı şükri ḳılup 
allāh te‘ālā ḥażretlerine çoḳ şükürler ėdüp (9) aġ-
ladı andan ḳılıç geçüp [çeküp] ol taḥtı bī-devleti 
ortadan çalmaḳ istedi (10) andan çıḳup üstinde 
oturdı ve sā’iri begler ve alay begler ve ẕu‘amā 
aġaları (11) çıḳup oturdılar ve ba‘żıları ol kürsī-
lerde oturdılar andan (12) ġāzī ḥasan paşa eydür 
ey ġāzīler ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā ḥażretlerinüŋ 
luṭuf  (13) ve keremleri gördüŋüz mi niçe ḳudretini 
iẓhār eyledi ve niçe dīn-i islāmı 
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(1) ḳuvvetlendürdi oşte ṭoḳsan yedi gündür bu 
ża‘īf  ümmet-i muḥammed üzerine (2) bu dīn 
düşmeni musallaṭ olup leyl ü nehār bizüm bir 
avuç ḳanumuzı (3) içmege teşnelerdür ‘āḳıbet 
bizüm ṣabrumuz berekātıyla anlaruŋ (4) ġurūr 
āteşlerüŋi ṣoyundurdı ve bir avuç ehl-i islāmı ol 
ġurūr [maġrūr] (5) kāfirlere ġālib eyledi in-şā’llāh 
her kim bu ulu ġazāda bulındıysa (6) cümlesi 
maġfūr olmışdur el-ḥamdü li’llāh ṡümme’l-ḥam-
dü li’llāh dėdi andan yedi ādem illerü (7) gelüp 
üç yeŋiçeri ve dört rūmīlerdür* anlaruŋ biri 
tīr[e]li* meḥmed beşe (8) ol-zamān yeŋiçeri aşcısı 
idi andan ġāzī ḥasan paşa eyitdi (9) bu oṭaġ ve 
oṭaġda ne-ḳadar māl varısa cümlesi sizüŋ olsun 
(10) cebe-ḥānelerden ayrı anlar eyitdiler sulṭānum 
biz pādişāh taḥtına lāyıḳ/lā’iḳ (11) degül-iz yine 
sulṭānum lāyıḳdur dėdiler ġāzī ḥasan paşa eyitdi 
(12) gerçek öyledür ammā ḥaḳ subḥānehū ve 
te‘ālā ḥażretleri bu def‘a size naṣīb etmişdür (13) 
zīrā sizlere eyledügi iḥsān bize kifāyetdür baŋa 
bir ḥabbe gerekmez bu oṭaġ 
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(1) sizüŋ naṣībüŋüzdür dėdi ba‘dehū ġāzī ḥasan 
paşa buyurdı (2) cebe-ḥāne’i yoḳladılar on dört 
biŋ (büyük) ṭalyan büyük ṭufenk (3) bulındı ve 
daḥı çapa* ve kürek ve bārūt ve ḳurşun ve 
her dürlü ẕaḥīre (4) şol-ḳadar çoḳ idi ki ḳanija 
ḳal‘asına bir yıllıḳ ẕaḫīre ve bārūt firāvān (5) oldı 
andan ġāzī ḥasan paşa buyurdı ne-ḳadar çerā-
ḥor ve cebeci (6) ve ṭopcı varısa biŋ ādem miḳdārı 
gelüp ḳal‘aya ṭaşımaġa başladılar andan (7) ġāzī 
ḥasan paşa buyurdı üç biŋ ādem miḳdārı yarar 
ġāzīler intihāb (8) ėdüp ṭaġlara ḳaçan kāfirlerüŋ 
ardınça göndürdi ve ‘ömer aġaya (9) buyurdı siz 
daḥı muṣli beg ile ve ġāzīler ile varup ulu ġazā (10) 
ėdin [eyleŋ] bir yüz aḳlıḳ ėderseŋüz saŋa peçuy 
sancaġını ve muṣli bege köstendil* (11) sancaġı[nı] 
vėrmege ‘ahdüm olsun dėdi anlar daḥı dest-i 
şerīflerin būs (12) ėdüp kāfirlerüŋ ardınça varup ve 
geçid-i mezbūrdan geçüp kāfirlerüŋ (13) ḥisābsuz 
ḥinṭō* ḳocileri* [ḳoçileri] ve ‘arabaları ve gūn-ā-
gūn eṡvābların ve yaraḳların 
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(1) ve altun ve gümiş ve fülūri ve ġroş ve sā’iri 
‘avādānlıḳ [āvādānlık] gibi ṣaḥan (2) ve çerāḳ gibi 
ve daḥı kīse kīse ṣanduḳ* ṣanduḳ alana minnet 
şöyle kim kimesnenüŋ (3) kimseye muḥtāc [iḥtiya-
cı] olmadı [ḳalmadı] hemān yaġmā olınup ḳaba 
eṡvāba kimse baḳmadı andan (4) ġāzīler ṣu geçidi-
ne gelüp ve geçüp kāfirlerüŋ üzerine allāh allāh 
dėyüp (5) hücūm eylediler kāfirler bayraḳların 
bıraġup ḳaçdılar ġāzīler daḥı şol-ḳadar ḳırdılar (6) 
bir allāh bilür hemān bellü başlu mülebbes kāfir-
lerden altı biŋ miḳdārı kim (7) ekṡer ḳapudanlar 
esīr olup ḳanija ḳal‘asına getürüp bu faḳīr daḥı 
(8) gendüm gibi bir kimesne ile yedi bellü başlu 
kāfiri ikişer ṭufenk ile ve (9) sā’iri yaraġıyla ve bize 
gelür rūşen ḳırāl bayraġıyla esīr eyledük ba‘dehū 
(10) geçide geldügümüzde bī-nihāye ġanīmet ve 
māl ve eṡvāb ile esīrleri ḳal‘a altına (11) getür-
düġümüzde ġāzī ḥasan paşa aŋı görüp buyurdı 
olmaya ki bu kāfirleri (12) içerüye ḳal‘aya ḳoyasız 
eger ḳırāl daḥı olursa zīrā kāfirlerden bizden 
ziyāde (13) oldı bilesiz dėdi yā bilmez-misiz bize 
anlar ne ḳaṣd-ėtdiler ve buyurdı getürdükleri 
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(1) kāfirleri her kes öldürsün dėdükde allāhu ekber 
dėyüp her kes ḳılıcın geçüp [çeküp] (2) ḳal‘a ḥan-
deginde ḳan sel gibi aḳup çaġladı kāfirlerden bi-
rine su’āl (3) eyledüm bozulmaŋuza sebeb ne oldı 
dėdi-ki içerüden bir kāġıd dutuldı (4) ol-zamānda 
içlerümüze bir ḳorḳu düşdi ki odumuz ṣoyundı 
her ḳanda (5) baḳsek yeşil büyük başlu türkler gö-
zümüze görinür ḳaçan-kim içerüden üstümüze (6) 
hücūm eyleseŋüz anlar sizüŋ öŋüŋüzçe yüriyüp 
her ḳılıç ṣalmada yigirmi (7) otuz kimesnelerümü-
zi helāk ėderlerdi şöyle kim yüregümüze ḳorḳu 
düşdi (8) gerüye baḳmaġa ḳādir olmadük ve ṭāḳa-
tümüz ḳalmadı elümüz ayaġumuz dutmaz (9) oldı 
bā-ḥuṣūṣ çeng etmek müyesser olmadı dėdiler 
ey ümmet-i muḥammed bu minvāl (10) üzre bu 
faḳīr anları ṣordum ve baŋa böyle cevāb ėtdiler 
imdi ey ġāzīler (11) ḳaçan-kim ḥaḳ subḥānehū ve 
te‘ālā ḥażretleri bir ‘askere luṭuf  ve ‘ināyet ėderse 
kāfirlerüŋ (12) çoḳlıġı fā’ide vėrmez ve ümmet-i 
muḥammede żarar gelmez ve ẕiyān olmaz furṣat 
(13) ve nuṣret vėreŋ allāhdur ḥaḳ subḥānehū ve 
te‘ālā celle celāluhū ammā ehl-i islām içinde 
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(1) serdār olanda ‘ibādet ve ‘adālet olmaḳdan ayrı 
‘askere elin (2) ẓulme uzatdurmamaḳ gerekdür 
imdi ẓālime furṣat ve nuṣret [yoḳdur] kāfire 
[kāfirler] ġalebe (3) ėderler imdi serdār [ḥażretine 
lāzımdur ṭā‘at ve ‘ibādet ḥaḳ te’alā] ḥażretlerine 
teveççüh ve bir eli [ehl-i] sebīl olmaḳ gerekdür 
ve ẓulmden (4) ictināb ėdüp ṣaḳınmaḳ lāzımdur 
zīrā kişi etdügi ẓulm gendüye baġ (5) olur ve 
gendünüŋ baṣīreti baġlanur ve atı segirtmez olur 
ve bir işi (6) illerü gelmez dünyā küfri getürür 
ẓulmi getürmez andan ṣoŋra furṣat kāfire (7) yüz 
dutar bu meşhūrdur ḥażret-i server-i enbiyā ṣal-
lā’llāhu ‘aleyhi ve sellem (8) nūş-i revān ḥaḳḳında 
kāfir iken ‘adle mā’il idi [olmaġla] faḥr etmişdür 
el-ḥamdu li’llāh (9) biz ‘ādil pādişāh ẕamānında 
dünyāya geldük buyurmışdur ḥaḳ subḥānehū (10) 
ve te‘ālā ḥażretleri bir ḳulına ẓulm eylemez öyle 
olsa mü’minlere yazıḳdur gendü (11) gendüyi belā 
dāmına ṣala lā’iḳ degüldür ba‘dehū biz bu yana 
geldük ol-zamān (12) kāfirlerden çadırlarında 
kimse ḳalmayup bi-hamdi’llāh ḥāk ile yeksān 
oldılar ammā (13) hersek olan mel‘ūn ḳırāl māṭyāş 
bir ṭarafa çıḳmaġa yol bulmayup hemān gendüyi 
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(1) ġāyet fenā ve vīrān kebeye* ṣarılup [pelāslara 
ḳoyup] andan bir ḥandek içine girüp ḥaste (2) 
renginde yatup üç dört def‘a üzerine ġāzīler rāst 
gelüp (3) ḥastedür [dėyü] bir kimse muḳayyed 
olmayup üç dört günden ṣoŋra anda yatur-iken 
(4) beşinci gün gėçesinde megümuryeden ẕirrin* 
oġlı ādemlerinden (5) bir ḳaç ādem ṭābor dökin-
disinde arar-iken üzerine rāst (6) gelürler ol daḫı 
ẕiyāde niyāz etmekle ẕirrin oġlına getürdükde (7) 
gendüyi bil[dür]ür ẕirrin oġlı aŋı ol ḥālde görüp 
aġlardı eyitdi (8) devletlü herkes [hersek] saŋa 
lā’iḳ böyle olmaḳ ḳanı māl ü menālüŋ ve ḥadem 
[ü] ḥaşemüŋ (9) ve senüŋ salṭanatuŋ niçe oldı 
şimdi bizüm sözümüze geldüŋüz mi ol cāzū (10) 
ḳanija [içinde] sizlere n’eyledi ve ne ḥāle ḳoydı 
ḳırişgan milletin ve ‘īsā (11) yüzin pāy-māl eyledi 
andan iki[si bir yerden] hay hay dėyüp aġladılar 
ve çigerlerin (12) ṭaġladılar andan libās getürüp 
geydürdiler ve vilāyetine göndürdi ba‘dehū (13) 
ġāzī ḥasan paşaya nāme yazup göndürdi yaz-
mış-ki dīn-i ‘īsāya sen 
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(1) etdügün ḥaḳāreti kimse kimseye etmemişdür 
ve ne ėdeçekdür senüŋ çāzūlıġuŋ fitnesi (2) dün-
yāya gelmemişdür dėdi ḳırāl ‘askerinden boyı 
begi ve ḥiṣār ṣāḥibi (3) ‘ulūfe ṣāḥibi seksan yedi 
biŋ ḳırişgan helāk olmışdur sā’iri ḥuddāmlardan 
(4) ayrı helāk olanlaruŋ ḥisābı yoḳdur ḳıyāsen yüz 
ṭoḳsan biŋ ḳırişgan (5) helāk olmışdur hīç ẕerre 
ḳadar esirgemeyüp merḥamet etmedüŋ yaruŋ 
(6) ‘īsā ḥużūrında niçe cevāb vėrürsin hele senüŋ 
cāzūlıġuŋ siḥrinden (7) biz çoḳdan yanmış-ızdur 
şimdi cümle ḳırişgan vilāyetleri bile yandı (8) sen-
den ḳorḳmayan dīvānedür biz anlara ol-zamān 
senüŋ fitneŋi (9) yėdük [dėdük] ki [inanmadılar 
ḳaçan-kim sen anları ṭop altına ḳoydurduŋ] 
ol-zamān daḥı ṭopları anlardan gizledüŋ oşte 
ol zamān (10) daḥı anlaruŋ bozılmasına çüzvī 
ḥareket lāzım [yaḳın idi] lākin ol vaḳıt sözümi (11) 
dutmadılar şimdi henūz sözümüze geldiler dėdi 
ġāzī ḥasan paşa mektūbuŋ (12) mefhūmın biliçek 
gendüsine cevāb yazdı kim siz ḥaḳ subḥānehū ve 
te‘ālā ḥażretlerinüŋ (13) ḳahr-ı [ḳahrı] āteşinden 
ḥalḳ-olmış bir ṭā’ifesiz maẓhar-ı celāl olduġuŋu-
za dīn-i 
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(1) islāma merḥamet etmeyüp ehl-i islāma ḥaḳāret 
naẓarı-ile baḳduŋuz [ve bize] ṣanduġuŋuz (2) ba-
şuŋuza geldi ehl-i islām ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā 
ḥażretlerinüŋ cemāl[i] maẓharıdur (3) bizüm ṭop-
raġumuz merḥamet ṣu[yı] ile yoġurılmışdur ve 
[bizi] raḥmet ile [raḥmetine] maẓhar (4) etmişdür 
raḥmet deryāsından bir ḳaṭre ile sizüŋ fitneŋüz 
āteşi (5) ṣoyundurmışdur zīrā ‘ālemi yoḳdan 
var eyleyen taŋrıya ṭapmazsız hemān (6) gendü 
elüŋüz ile yapduġuŋuz aġaça ṭaparsız imdi ḥaḳ 
subḥānehū bāṭıla siḥir (7) görinür enbiyānuŋ ve 
evliyānuŋ kerāmeti cāzūlıḳdur dėrsiz ve ḥaḳḳı 
(8) mekr-etmek istersiz ammā ḥaḳ subḥānehū ve 
te‘ālā ḫayru’l-mākirīndür yazup cevāb- (9) nāme 
göndürdi ba‘dehū ġāzī ḥasan paşa yine serdār 
ḥażretlerine yemişci (10) ḥasan paşaya cümle vāḳi‘ 
ḥāli yazup mufaṣṣal nāme beşāret içün yazup (11) 
göndürdi ammā bu ṭarafdan biz bu yaŋa geldük 
ġāzī ḥasan paşadan evvelki (12) mektūb ile giden 
ādem berzençeye geldi altına bir at vėrüp ve bir 
yoldaş (13) aŋa koşdılar andan bobōçaya geldi 
andan daḥı altına bir at vėrdiler ve bir 
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(1) yoldaş ḳoşdılar andan sigetvāra geldügi [geldi] 
gördi kim ne serdār (2) ve ne ‘asker var yurtlarında 
kimse yoḳ andan altına bir at vėrüp (3) şiḳlo’şa* 
doġru revāne oldı meger ḳar yaġduḳda yeŋiçeri 
ve sipāhī (4) serdāruŋ üzerine ġuluvv-ėdüp cebr-ile 
serdārı şiḳlo’şa (5) doġru ḳaldurup osyeke revāne 
oldılar gideriken ḥikmet-i rabbānī iẕdiḥāmdan (6) 
köpr[i] ṭāḳat getürmeyüp üzildi ‘asker-i islām bu 
ḥayretde iken ol yigit (7) mektūb-ile şiḳlo’şa gelüp 
anda altına bir at vėrdiler yolda serdār ḥażretle-
rine (8) yetişüp vezīr[e] ḥaber vėrdiler sulṭānum 
ḳanija ser-ḥaddinde[n] ādem geldi dėdiler (9) 
ol eydür ḳorḳaram ḳal‘a elden gitmiş ola dėdi 
ol yigit atından ėnüp (10) serdāruŋ rikābın öpüp 
serdār eyitdi yigidüm ḳandan berü gelürsin (11) 
ḫayr mıdur dėdi yigit eyitdi sulṭānum in-şā’e’llāh 
ḫayrdur ḳanijadan gelürem (12) sulṭānum müjde 
olsun kāfirler ‘askeri münhezim oldı dėdi serdār 
eyitdi (13) yigidüm gerçek midür hemān ḳal‘a ṣaġ 
ḳaldı-mı ṣordı yigit eyitdi sulṭānum 
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(1) ḳal‘a ṣaġ [e]sendür el-ḥamdu li’llāhi te‘ālā 
cümle kāfirler ‘askeri bozıldı serdār eyitdi yigi-
düm (2) bu ‘aẓīm ‘asker ne ṭarīḳile bozıldı ḥaḳ 
subḥānehū ve te‘ālā gökden melā’ikeleri göndür-
di (3) de bozdılar dėdi yine serdār eyitdi istolni 
beliġrādı altında bizüm ile (4) çeng ėden melā‘īn 
anda ėrişdi-mi ol yigit eydür belī sulṭānum geldi 
ve (5) muḥāṣara etdi ve evvel gelüp muḥāṣara 
ėden ferdinan ḳırāl ile çoḳ ṭa‘nlar eylediler (6) 
biz yoḳaruda istolni beliġrād gibi ḳal‘a’i ḳılıç 
ile aldük ve pādişāhuŋ (7) ḳuvvet-i ḳāhiresi olan 
‘askeri bozdük serdār gücile elümüzden ḳurtuldı 
(8) yā siz üç aydan berü bir palanḳa almaġa ḳādir 
olmaduŋuz ve yāḥūd bir ṣaḥīḥ (9) ḫaber almaġa 
ḳādir olmaduŋuz meger siz türk ile birsiz ve dost-
lıḳ ėdersiz dėdi (10) ėdersiz dėdi ṣoŋra ferdinan 
ḳırāl eyitdi siz aluŋ biz ḳādir degül-iz (11) dėyü 
aralarında çoḳ ḳīl ü ḳāl olmış ḥattā az ḳaldı ceng 
mertebesine varaydılar (12) hele şimdi cümlesi bir 
yerde[n] bozıldılar tekrār serdār ḥażretleri eyitdi 
(13) yigidüm bu ‘aẓīm ‘asker ne vechile bozıldı 
yigit eyitdi sulṭānum şol-ḳadar eşitdüm-ki 
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(1) ġāzī ḥasan paşa bir mektūb yazup içlerine 
düşü[r]mişdür ol zamāndan (2) içlerine ḳorḳu 
düşdi cümle kāfirler tefrīḳa oldılar ba‘dehū ġāzī 
(3) ḥasan paşa biŋ ādem göndürüp metrislerin 
baṣdılar on sekiz biŋ kāfirler (4) ḳılıçdan geçdi ve 
on sekiz büyük ṭop ellerinden alındı dėdi serdār 
eyitdi (5) yigidüm ġāzī ḥasan paşadan mektūbuŋ 
yoḳ-mı sulṭānum vardur [dėyü] (6) çıḳarup vėrdi 
cümle paşalar ve begler cem‘ olup mektūbı 
oḳudılar (7) andan yüzlerine sürdiler andan ol 
mektūb ṣūretin çıḳarup vilāyetlere (8) beşāret 
ḥaberin göndürdiler serdār ḥażretleri ve ‘asker-i 
islām şād ü ḥurrem (9) oldılar andan köprünüŋ 
ta‘mīrine başladılar serdār gėrü şiḳlo’şa dönüp 
(10) oldı ve [ol yigidi] yanına alup berā’et ve yüz 
altun vėrdi yine serdār ṣordı (11) ḥasan paşadan 
ayrılurken anı sen ne yerde ve ne işde alıḳoduŋuz 
(12) yigit eyitdi sulṭānum efendümüz ḥasan paşa’i 
ol maḥalde alıḳodum (13) iki kīse aḳça yanına 
ḳoyup baş getüreŋ ġāzīlere baḥşiş ėderdi yine 
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(1) serdār ḥażretleri eyitdi çadırlarda olan kāfir 
‘askeri metrislere (2) imdāda geldi-mi yigit eydür 
çadırlarda olan küffār-ı ḥāksār ‘askeri (3) atlusı ve 
yayası geliçek ḳollaruŋuza [sizüŋ gelecek yollara 
gitdiydiler] gitdiler idi serdār eyitdi (4) ġāzī ḥasan 
paşa bu mektūbda dėmişdür bizi ḫayr du‘ādan 
unutmayasız (5) el-ān kāfirler ile çeng üzreyüz 
dėdügi oldur ḳorḳarum melā‘īn (6) bir al etmesün 
ṣoŋra cümlesi anlaruŋ üzerine hücūm etdükde 
bir żarar (7) etmesünler dėdi yigit eyitdi sulṭānum 
ġāzī ḥasan paşa ḥīlelerinden (8) ġāyet ḥaber-
dārdur sulṭānum biz bu cānibe gitdügümüzde 
kāfirlerüŋ sā’iri (9) metrislerine hücūm etmege 
ḥāẓır olıyürdiler ḥattā ġāzī ḥasan paşa bile (10) 
ṭaşra çıḳup metrisleri üzerine yürümege ḳaṣd[ı] 
var idi sulṭānum (11) in-şā’llāh bu gün aḥşama 
dek daḥı bir ḫaber gelmek ümīẕ olınur dėdi (12) 
serdār ḥażretleri ol gün şiḳlo’şa geldi ve ol yigidi 
yanında (13) alıḳodı ve bir ḫaber muntaẓır oldı 
ḥikmet-i rabbāni ikindüden ṣoŋra ikinci 
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(1) mektūp geldi serdār ḥażretlerine dėdiler 
sulṭānum ḳanijadan ādem geldi (2) dėdiler serdār 
ḫayr-ola ḫaberüŋ aṣlı şimdi geldi dėdi andan içe-
rüye (3) girüp serdār ḥażretlerinüŋ mübārek dest-i 
şerīflerin būs ėtdi sulṭānum (4) müjde olsun cümle 
kāfirler bozıldı ve ḳırḳ beş pāre ṭop alındı şöyle 
kim (5) her birisi bir ḳal‘aya deger ve ḳırḳ beş biŋ 
baş bir bir-ile ġāzī ḥasan paşanuŋ (6) öŋine geldi 
her baş getüreŋ ġāzīlere ḥāllü ḥālinçe ri‘āyet ey-
ledi ve bir bir aḥvāl (7) a‘yān [‘ayān] ve beyān ey-
ledi anda olan cümle begler ve paşalar ġāzī ḥasan 
paşanuŋ (8) mektūbın oḳudılar ve yüzine sürdiler 
ve ṣoŋra gelan mektūbuŋ ṣūretin (9) alup ḳoynına 
ḳodılar ve mektūbları ‘ayniyle āsitāne-i sa‘ādete 
sa‘ādetlü ve ‘aẓametlü (10) pādişāh-ı ‘ālem-penāh 
ḥażretlerine sulṭān ibn-i sulṭān sulṭān meḥmed 
ḥan (11) ḥażretlerine göndürmege ḥāẓır eylediler 
ṣoŋra gelan yigidi ṣordı andan ayrılduḳda (12) ġāzī 
ḥasan paşa’i ve sā’iri ġāzīleri ve kāfirleri ne ḥālde 
ḳoduŋ (13) ol yigit eydür sulṭānum ġāzī ḥasan 
paşa’i ṭoplar yanında ve metrislerde alıḳodum 
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(1) ve cümle metrislerde ḥāllü ḥālinçe yüz ādem 
miḳdārı alıḳodum ve sā’iri ġāzīleri (2) yanına 
cem‘ ėdüp kāfirlerüŋ ordusına hücūm etmege 
ḥāẓır olıyürdi zīrā (3) kāfirler ekṡeri ṣoŋında 
ḳurtulan ḳırāl ile me‘an çadırlarına oġramayup 
her kes (4) baş ḳurtarmaḳ ardınça ve ṭaġlara 
düşüp selāmet ṭarafını [ṭarafına] üzildiler andan 
(5) serdār ḥażretleri bu cümle vāḳi‘ ḥāli āsitāne’i 
[āsitāneye] varanlar ile ol minvāl (6) üzre ḫaber 
vėre dėyü beşāret-nāme göndürdi ve cümle beg-
ler ve paşalar ġāzī (7) ḥasan paşanuŋ göndürdügi 
mektūb ṣūretin alup her kes gendüleri semtine 
(8) göndürdi ba‘dehū serdār ḥażretleri cümle 
‘asākire icāzet vėrüp her kes (9) yerlü yerine git-
diler ve gendüsi şiḳlo’şda ḳaldı tā kim ġāzī ḥasan 
paşadan (10) eŋ soŋ ne ḫaber [ne] gelürse [dėyü] 
oşte ārām eyledi ammā bu ṭarafdan ġāzī ḥasan 
(11) paşa bi-‘ināyeti’llāhi te‘ālā düşmān ile vāḳi‘ 
olan aḥvāli min-evvelihī ilā- (12) āḫirihī tafṣīl üzre 
yazup yine serdār ḥażretlerine göndürdi andan 
şiḳlo’şda (13) serdār[a] mülāḳāt ėdüp her birine 
murādlarınça ri‘āyet olındı ġāzī ḥasan paşa 
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(1) her ne-kim ‘arż etmiş ise me‘a-ẕiyāde maḳbūle 
geçüp ri‘āyet olındı (2) serdār ḥażretleri gördi-kim 
düşmenden eṡer ḳalmadı gendüsi daḥı (3) sürūr 
ve şāẕlıḳ ile şiḳlo’şdan ḳalḳup aşaġa beliġrāda 
gitdi (4) ve gendünüŋ ketḥudāsın muṣṭafā 
ketḥudāyı peçuya göndürdi tā kim ḳanija (5) 
ḳal‘asına müstevfā ẕaḥīre tedārük eyleye dėdi 
serdār ḥażretleri aşaġa (6) beliġrāda dāḥīl [dāḫil] 
olduḳda ‘aẓīm şenlikler ėdüp her diyāra beşāret 
emirlerin (7) īrsāl [irsāl] eyledi ġāzī ḥasan paşa 
gendü ketḥudāsı(n) olan iskender paşa’i [ve] (8) 
gendünüŋ ḳarīb aġalarından āsitāne-i sa‘ādete 
göndürdi sa‘ādetlü ‘aẓametlü pādişāh-ı (9) ‘ālem-
penāh ḥażretleri bu ulu ġazādan ġāyet şād olup 
memālik-i islāmiyyeye (10) bu fetḥi bildürdi bu ḳa-
dar ‘aẓīm düşmāna ‘ināyet-i ḥaḳ ile ve mu‘cizāt-ı 
rasūlu (11) ’llāh ile dört [biŋ] ġāzīler ile ġāzī ḥasan 
paşanuŋ ġazāsına ta‘aççüp (12) eylediler üç yüz 
biŋden ẕiyāde kāfir ‘askerinden helāk olmışdur 
(13) her diyāra şāẕīlıḳ ve şenlikler ol[ın]dı andan 
‘izzetlü sa‘ādetlü ‘aẓametlü 
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(1) pādişāh ḥażretleri ġāzī ḥasan paşaya vezāret-i 
haṣların [ḥāṣların] iḥsān (2) ėdüp ve muṣli bege 
köstendil sancaġı ve ḳara ‘ömer aġaya peçuy san-
caġı (3) vėrdiler ve bile ḳapanup ġazāda bulınan 
ġāzīlere beş aḳça ‘ulūfesi (4) olana on aḳça vėrildi 
ḳapu ḳulına daḥı oçaḳlarında ḥāllü ḥālinçe (5) 
me’mūller-ile ri‘āyetler olındı ve sa‘ādetlü ‘aẓa-
metlü pādişāh-ı ‘ālem-penāh (6) sulṭān meḥmed 
ḥan ḥażretleri ġāzī ḥasan paşaya üç ḥil‘at-i 
fāḫire (7) ve muraṣṣa‘ şemşīr ḳılıç ve üç dāne at 
iḥsān ėdüp göndürdi ve serdār (8) vezīr-i a‘ẓam 
ḥażretleri ġāzī ḥasan paşaya üç ḥil‘at ve muraṣṣa‘ 
ḳılıç ve üç (9) dāne at göndürdi el-ḥamdü li’llāh 
ṡümme’l-ḥamdü li’llāh ehl-i islām ṣafā üzre ḳaldı 
(10) ammā ḳurtulan kāfirler ḥor ve ḥaḳīr ve miḥnet 
ve dürlü belā içinde yas [ve] mātem [içinde] (11) 
oldılar ve cümle ḳırāllar ḥor ve miḥnet ve maḥ-
cūb ḳaldılar ve daḥı meger melā‘īn-i bed-fi‘āl 
(12) ḳanija üstine gelmege niyyet olınduḳda bed-
me‘āş ferdinan mel‘ūn-ı bī-dīn (13) yedi ḳırāl[dan] 
‘askeri imdād(a) içün ‘asker ve cebe-ḥāne ve 
ṭoplar cem‘ ėdüp ve ye’jüj 
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(1) ṭopları üç ṭopdur luṭaran* ḳırāldan alup ve 
yedi pāre ḳal‘a vilāyet- (2) -ile rehŋ-eyledi ṭoplar 
gelinçe luṭarana vėrdi ol ṭoplar el-ḥamdu li’llāhi 
ṡümme (3) ’l-ḥamdu li’llāh ehl-i islāma naṣīb oldı 
ferdinan mel‘ūn ol ye’jüj ṭoplarına (4) her birisi 
içün üçer ṭop vermegi murād eyledi vėrdügi 
ḳal‘aları ṭaleb (5) ėdüp ādem göndürdi luṭaran 
vėrmeyüp cevāb eyledi ki sizüŋle (6) ḳavlümüz 
vardur ṭoplarum ‘ayniyle vėrürseŋüz oşte ḳal‘a-
laruŋuz yoḳ (7) dėrseŋüz rīm papa ve sā’iri 
ṭurvīnleri* ne dėrlerse biz aŋa ḳā’il-iz ferdinan (8) 
ḳırāl eydür senüŋ ṭoplaruŋı türk aldı ve andan 
ayrı ‘askerümüzde olan (9) sā’iri ṭoplarumuzı bile 
aldılar dėdi luṭaran cevāb vėrdi-ki siz türke (10) 
her ne vėrürseŋiz vėrüŋ biz māni‘ degül-iz ançaḳ 
ṭoplarumı baŋa vėrüŋ dėdi (11) andan ḳāl ü ḳīlden 
ṣoŋra rīm papa ve sā’iri ḳırāllara mürāca‘at 
olınduḳda (12) rīm papa ve sā’iri ḳırāllar ṭoplar 
gelmeyinçe ḳal‘aların vėrmeyesiz dėyü luṭarana 
ḥakem (13) olındı ba‘dehū nemçe ve işbana 
ḳırālları el bir edüp ḋarben ḳal‘aların luṭarandan 
[alalar luṭaran]
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(1) daḥı eşidüp ve ‘asker cem‘ ėdüp ḳarşu geldi 
‘aẓīm çengden ṣoŋra luṭaran (2) ġālib olup 
bunlaruŋ ‘askerin bozdı ve iki ḳal‘a daḥı ziyāde 
aldı yine (3) bu iki melā‘īn ḳırāllar ġayrete gelüp 
ziyāde ‘asker cem‘ ėdüp luṭaran (4) ḳırālı eşidüp ol 
daḥı ingülüsden* [ingilisden] ve sā’iri ḳırāllardan 
yardum alup (5) yine bunlara ḳarşu geldi araların-
da çoḳ melā‘īn helāk oldı ṣoŋra ḥaḳ (6) subḥānehū 
te’ālā ḥażretleri yine luṭarana furṣat vėrdi anları 
ḳırup yine (7) iki ḳal‘a ziyāde aldı ba‘dehū yine fi-
rengistān kāfirleri ve işbana kāfirleri (8) ve nemçe 
kāfirleri luṭaran üzerine ‘aẓīm ‘asker geçüp [çe-
küp] ilā yevminā hāẕā bir bir[i]- (9) -siyle çeng ü 
cidālden ḥālī olmayup degüldür ḥaḳ subḥānehū 
ve te‘ālā ḥażretleri (10) dā’imā belāların eksik ėt-
meye āmīn yā mu‘īn imdi ey mü’minler ulū’l-em-
rde (11) derūn[ī] istemek ve pāklik olduḳdan ṣoŋra 
ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā ḳatında anuŋ du‘āsı (12) 
maḳbūldür ümmet-i muḥammed olan aŋa iṭā‘at 
etmek lāzımdur zīrā bu ‘asker (13) ḥaḳ ‘askeridür 
ve ġazā ġazā-i ekberdür anlara lā’iḳ görür ammā 
ulū’l-emr 
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(1) sa‘ādetlü ‘aẓametlü pādişāhumuzdur dükelisi 
ẓulme mā’il olmaya zīrā ḥaḳ subḥānehū ve te‘ālā 
(2) ḥażretleri buyurur aṭī‘u'llāhe ve aṭī‘ū'r-rasūle 
ve ulu'l-emri minkum bu taḳdīrçe (3) anlara iṭā‘at 
islāmdandur imdi şöyle ma‘lūm ola ki merḥūm 
ve maġfūrun leh
(4) ġāzī ḥasan paşanuŋ ġazāvetin
(5) oḳunan mecālislerde bu ḥaḳīri
(6) daḥı bile aŋup ve ġāzī ḥasan paşaya
(7) ḥayr du‘ālar ėdüp
(8) fātiḥa ile aŋa-
(9) lar
(10) m

(sağ)
(1) tamām oldı bu ḥaṭṭuŋ intiḥāsı 
(2) gerekdür kātibine zaḥmet behāsı

(sol)
(1) yazanı oḳuyaŋı ve diŋlayaŋı raḥmet ile 
(2) yarlıġaġıl yā ġanī el-fātiḥa me‘a’
(3) ṣ-ṣalavāt
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