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ÖN SÖZ

Bu eserde çeşitli tarihlerde Tunus ve Kıbrıs seferi üzerine yapılan hazırlıkların
vesikaları toplanmıştır. Bu hazırlıklar sırasında ismi geçen kişiler ve yerler zikredilmiştir.
İçerik olarak kısaca belirtmemiz gerekirse bu çalışmamızda savaş öncesi yapılan
hazırlıklar,(silah taşınması, mühimmat tertibi, erzakların çeşitli adalardan toplatılması ve
getirilmesi, savaş gemilerinin yapımı ve onarımı) feth edilen yerlerden sonra halka iyi
muamele edilmesine dair hükümler, adilane muamele edilmesine dair hükümler, feth edilen
yerlerdeki zarar görmüş mimari yapıların tamiri ve bakımına ilişkin hükümler, stratejik açıdan
öenme haiz olan mevkilerin saptanıp zapt edilmesine dair hükümler, feth edilen yerlerde
fabrika kurulmasına dair hükümler.
Bu kitabın Türk tarihi ve kültürü için önemi ise şudur: Bütün medeni milletler kendi
tarihi eserleıini bizzat okuyarak anlayacak bir seviyeye getirmek için çalıştıkları, lugat
hazineleri ve tarih bilincini zenginleştirdikleri halde bizde tam tersi yapılmakta. Her yıl
üüniversiteye gelen öğrencilerin tarihi bilgileri gittikçe fakirleşmekte, lugat hazineleri gittikçe
azalmaktadır. kendi atalarının tarihini ve dilini bilmedikleri için bizim için son derece
kııymetli eserleri okumaktan mahrum kalmaktadır. Bugün"1,.ürkiye'de profesörler arasında
bile tarih kaynaklarına gidebilenlerin sayısı parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Bu
bakımdan Türk tarihinin bir kısmı aydınlatılması için bu tür eserler önem teşkil eder.
Eserin çevirisinde emeği geçen, başta Yrd. Doç. Ali Eftal Özkul'a ve öğrenci
arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
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Hazine-i Irak Tedkikleri

979 Zilhicce rub'u evvel 978

Kıbrıs seferine ait hazine-i Irak vesikaları seferin sert cereyanına ve Türklerin bu seferde
ne türlü mesai sarf ettiklerine dair kıymettar malumatı camidir. Kıbrıs fethine dair tarihi
kitaplarda mevcut malumat nakıstır. Binaenaleyh

bu malumatın resmi vesikalarda ikmali

zaruridir. Kıbrıs seferinde Lala Kara Mustafa Paşa, Piyale Paşa, Ali Paşa, Behram Paşa gibi
değerli serdarların ve komutanların hizmetleri sebk etmiştir. Seferin mebdası (rub'u evvel
978) dır. Çapunun ve yerdiği malumata nazaran (I) Piyale Paşa ile Kaptan Ali Paşa 400 kadar
kadırga mavene parça ve kaliteden mürekkep bir donanma ile hareket ettiler. Ordu Kıbrıs
kalelerini zabt ederken bunlarda denizde muhafızlık vazifesi göreceklerdi. Ordunun serdarı
Kara Mustafa Paşaydı.
O da (Lefkoşa mevkisi) kalesini kuşattı. Kale ilk günde zapt edildi. Kalenin zaptı üzerine
Piyale Paşa donanmanın yarısı ile adanın etrafını muhafaza etti. Nısfıde (Lefkoşa) limanından
kuvvet kalesine girmemesi için bıraktı. Ali Paşa metrislerde kumanda etti. Yerine Sivas
Beyler Beyi İskender Paşa limandaki gemileri kumanda etmeye memur oldu.
Kış basınca donanma İstanbul'a döndü. Kara Mustafa Paşa bu esnada Magusa Kalesini
kuşattı. Etrafına derin bir hendek kazdırdı nihayet hücum başladı. Fakat düşmanın tertip etmiş
olduğu lağım Türklerden pek çok kişinin telefine sebep oldu. Kale 40-50 gün kadar şiddetli
topçu atışına tutuldu. Bu sırada donanma ile Pertev Paşa ve Kaptan Paşa da geldi. Düşman
Türk kuvvetlerinin fazlalığını görünce teslime mecbur oldu.
Gerek peçhude gerek muhasır yazdıkları eserde verilen malumatın hülasası bundan
ibarettir. Mali hazine-i evraktaki vesikalara gelince, onları da biruce anı dere ediyoruz.
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Sefer başlandığı sırada asker toplamaları için beylerbeylerine hükümler yazıldı. Kütahya
ve Kara

hisar

Kalelerinden

müstahfızlar

alınıp

donanmaya

verilmesi

için Anadolu

beylerbeyine anındaki hükümler gönderildi.
Anadolu beylerbeyine hüküm ki Cenab-ı Hakka tevekkül ve muaccizat hazreti seyid el
enam aleyhüs selatü vesselama

tavsilen evveli bihar-ı hutcesine

2

asarda derya yüzüne

fısebilillehi teala gaza ve cihat için gönderilecek donanmay-ı hümayuna ziyade tüfenkçi lazım
olmayan beylerbeyliğine mutaak olan Kütahya Kalesine müstahfızlerinin

117 neferinden 60

nefer ve Karahisar sahibin 40 neferden 25 nefer ve Ankara müstahfizlerinin 68 neferinden 30
nefer hisar müstahfizlerinin

yarar tüfeng endaz olanlarını cümle 115 nefer olur. Alel te'cil

donanmayı hümayuna tayinini ve tüfenkleriyle irsal olunmasını emr edip buyurdum ki dar
vakitte bir an tevkif etmeyip zikr olunan kaleden -tayin olunduğu mikdarı yarar. Tüfenk
endazları fark edip tüfenkler vesası aleti harb ile muaccilen ihzar ettirip dahi her kalenin
kethüdası kendileri başbuğ ta'in ettirip nevruz mübareke değin sada-i saadete isal ileyhsiz
amma tamamı mukayyit olup yarar-ı tüfenk endez olanların defter ettirip mübaşire olanlara
akçe aldırılmakla

alıkonulup

Pirütaze sağır olanlar gönderilmekten

bu bahanelerle

celb

olunmaktan hazr ileyhsiz ki göndereceğin tüfenk endaz görülüp yoklanmak mukarrerdir. Ona
göre mukayyel olup yararların gönderesiz ve cümlesini cem' ettiğinde hisar kethüdalarından
gayri Üzerlerine bir yarar çavuş tayin edip dergah mualama
mezburlara

muaccilen

gönderesin

ki

yolda kimse zulm ve ta'ali itmek ihtimali olmaya. Zikr olunan kalede bu

mukadder tüfenk endazın tedariki mümkün değildir. Tekrar arza muhtacdır diye emrim
ta'uyık ve tehyir olunmaktan hazır edip alet tecali tedarik edip nevruz mübareke değin tembih
eyleyesin ve bunlar bakiyeliğinde eğer derya ve eğer karaya tayin olunan emre sipahe tekrar
adamlar gönderip muhkem tembihe ve te'kit eyliyesiz ki cümlesi at virağıyla hazır ve amade
olup deryaya emr olunanları emre sabık üzre tüfenkleriyle

istinap ile gelip donanmayı

hümayunun gemilerine gireler. Geç kalmakta gayet hazır ideler. Tüfenksiz gelenlerin hidmeti
ve özri ve bahanesi makbul olunmak ihtimali değildir. Ana göre tembih eyleyesin ki
tüfenkleriyle geleler ve beylerbeyliğinde kürekçi ihracı emr olunan gazilere sen dahi müvekkit
mektupla çavuşlar gönderip nevruza değin kürekçilerin ihsar edip emr olunduğu mahalle
iliştirmekte dakika fert etmeyenler. Bu hususları bazarlarda ve kasabada gerekli gibi tenbih bir
nida edersiz ki geç gelenler tahri ve haklarında gelinmesi mekrurdur.

Ana göre tenbih

olunmalar ve bu hükm sekane günü vasıl olup tevcihle tedarik eyledun ki al etta'cil yazub arz
eyleyesin.

-2Asker toplamak içün hükümler yazıldığı gibi Rum ilinden düşmana erzak verilmemesi de
men edildi. Usulen pamuk bakmamı sehtiyan, kuvvet, zahire, harap alatı ve yerlememi
mimluadı bu anda düşmana bu gibi muaveden ve yerlerini haber alındı. Rum ile yalılarındaki
beylere ve gazilere atındaki hüküm yazıldı.
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Rum ile yalılarında vak'a olan beylere ve gazilere ve dizdarlara vasıkla eminlerine ve
nazırlarına hakim ki bundan iddam defat ile ahkam gönderilip memnu olan ispat verilmeye
tanıya vasıka olunmuş iken öl emri şerife mamafi her bir yazık tahat hikmetime metaak olan
saklalardan ve yalılardan mübalağa penba ve bal mümi ve sihezine gün ve zahire bırak valat
harap ve gıriyi kefere anat olan du i israkden halas olan tutagar verir hususlar gelüp haber
verdiler imdr adei denmebine akar zahire vakrak ve paneba vebal mumi ve sahitine vukune
vesair altı harap vakatal ile tugube vermekden ihat ve hinal aldığı ihlade ola makula kefler
haksara müsamaha edenler kim olursa olsun ger ger gibi haklarında genemek mimnet din ve
devletine olmuştur. Emir Celil ilkadırma amefair deriye ve kefar haksera.Türke vesair zahair
altı virak ve panebe vebal mumi ve sahtiyan bilcümle kefareti takuyat verulup işfev ederek
nesneleri tehet huku metenzerde olan meskelerden ve sair maberlere götürmeleri ile götürüp
esbaba ve metaları her ne ise mera içine kerfet edip ashabına habes ilmen emredip biyürdem
kev sual buldukta bu beydehir bir yüküz bela satmakta olup tehaf hükümetinizde

akir

belmumi ve karsahitine ve gün ve penabe ve akır zahıra virak vesair olan harab ve bal cemale
gelere feceriye biat etmek için cami edip askerlere götürdüler. Görenler her kim olursa olsun
metası her ne ise küfret olunup sait olunduğu ve kimin götürüp kimin olduğunu ailesini defter
edip saadet merasimi eylesin. Şöyle ki men bade zikr olunan nesnelerden birini tehditle
merkeze alınıp kefire ferciye halas olan esirlerden ve yahut casuslardan veya ire yerlerden
istemi olana teftiş ve tefasa ahtıç güvenmeyip her kim olursa olsun ve cehtle haklarından
gelinsin. Seyirlerine mücebe ağabeyrat ve nasihat vaki olunsun. Ona göre baba ihtimade emir
şerefine nail olmak ise olmamaktan ziyade ihtivaz eylesin.

-3(Semendere) ve (beferat) de ne kadar top ve gülle olduğu sail ibdeldi. (Semendere)
kazasına altındaki hüküm gönderildi.
Semendere beyine ve kazasına ve Belgrat kazasına hüküm ki o civarda vaka olan
kalelerde istahdeme kabul ve yarar balfa'il namakder top ve yuvarlak vardır. Yoklanub
eclasıyle befatir olunup sade saadetine a'lam olunmasını emir edüp buyurdum ki vardıkta
teahir etmeyip ekir Semendere vakir Belgrat ve sair kalelerde balfa'il imle yarar vustahdeme
kabul nemakder

top ve yuvarlak

kalburuna

vardırır. Erbeleri

ve kundakları

hazır ve

muhtamidir ve neibedir. O kad ve cehile yoklayıp emrim üzre ecnasile defter edülüp arz olup
itmesin. Zikr olunan topların erbalarına lazım olan urgan hazır olunup derhal ise tavuşvar

4

,
enabından gelen kendirlerinde seait mikdarı urgan gönderip hazır olmada etmek babında
ziyade ikdam vahteyamasına bilcümle hazır ve mevcut bulunan topların köndekleri ve
arabaları kusur ve noksansız üzere eyse onda olanı çaplarına göre lazım olanı mecalen
yaptırıp kusur ve noksanlarını yeni tekmil etmekte mahul olmaktadır. Bu husus muhamat
amurundandır. İhmal etmeyüp ve cehle tedarik ettürilüp soma yazup bildiresiz.

-4-

Bağdat'tan para ve barut celbine lazım görüldü nevruza kadar gönderilmesi için Bağdat
beylerbeyine ve defterdarına atadığı hüküm yazıldı.
Bağdat beylerbeyine ve defterdarına hüküm ki bundan ikdam size ahkam size şerife
gönderilip Bağdat'ın hazinesi ve barutu nevruza değin derhal mealumat gelmek mihmat
emirdendir diye ferman olunmuştu. Şimdi öl emrine mekrar olmağa vusul buldukda barut
hazine tedarikde kendi asla Tahir aruma cevaz göstenneyip derhal gönderilmeyen barutu 56.
clikterden ziyade aşırıp emir üzerine Trablus iskelesine gönderirsin ki kabas olunınak için
kader kalır Trablus beni mahmudi hüküm ki Trablus sancağına şahları Kıbrıs muhafazasına
arma şerefim sadır olmasıdır.

-5Buyurdum ki vasıl bulundukta beri bir saat dahir ve aram ediyat muhtaasıl eylemeyip
muaccilen sancağına yetişip dahi emrim üzre Kıbrıs muhafazasına geçip hizmet muhafazada
olasın ve sancağın zabtına dahi yarar adamların tayin edip muhafazayı tayin edip memlekette
basiret ve intiba üzre olasın. Bu hüküm sana ne güne vasıl olup sancağına ne günü metuce
olup ne günü vasıl olduğu ve Kıbrıs muhafazasına metuce olduğunu arzeylesin.

-6Vize kazasındaki Hıristiyanlann arabucağı tedariki için Vize kazasına yapılan hüküm.
Vize kazasına hüküm ki hala Vize kazasına tabiyseniz namı karyazimlere gurbeci olup top
gurbeleri binası için 30 nefer daimi isal olunmak lazım olmayana buyurdum ki ve sol
bulduk.takuryei muzbure zamilerinden meyribe top urbeleri binası için 30 nefer zami yazıp
lazım olan alet ve eshaplanna sitdeyi saadetime gönderesiz ki gelip icraatları eylemleri top
urbaları binasında istihdam olunur.

5
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Kıbrıs muhafazası için (3 il) beyine yazılan hüküm. 3 il beyine hüküm ki hala cezire
Kıbrıs muhafazası muhimmatı umurdan olmasın sancağına mutalip olan zaima ve erbabı tımar
ile alit te'accir Kıbrıs'a geçmek emredip buyurdum ki ve sol buldukta asla ta'hir ve tukuf
etmeyip hükmü şerifim ve sul bulduğu günde sancağına muta allik olan zeama ve erbabı tımar
at virakları ile zahireleri ile hazır olmağı hğkmğ tenbiye ve nida ettirip dahi derya el verdiği
gibi cümle zeama sipahilerle azireyi mecbure geçmeyince olmayasın seyyar zamana kıyas
etmeyip aliet tecil varıp cezirei mezbureye erişesin. Bu hüküm sana ne günde vasıl olup
cezireye ne zamanda geçmek meysur olduğu alt ta'cil arz ederiz. Bu babta gereği gibi mukil
olup tekasil ve ikmal olunmakla geç varmatan gayet hazr edesiz ve yapılan serv günleri dahil
derya verdiği gibi öte yakaya geçirmekte ihtimam eylesin.

-8Niğde Beyi'nin zamana ve erbabı tımarı ile donanmaya ittihak etmesi için yapılan
hüküm: Niğde Beyi'ne hüküm ki hala bundan ikdam Aksarayı beyler beyin donanmayı
hümayununa hazır olmak. Emirm olmuş idi ol emiri şerifim ali mekan-ı mekrur olmayan hala
mutasarrıf olduğun nükte-i sancağına müteallik olan Alayı Beyi ve zeama yı erbab timarayla
kanunname-i hümayunun mevcubince cübbe-i cüşun ve cubbelileri ve sendehi yat virağın ve
cübbe-i cüşun ve cübbelerle gelen donanma-yı hümayünname hazır ve imade olmak emr edip
vasıl buldukta ıslayı tahyir ve terahı eyleyip Niğde sancağında müteallk olan Ala Beyi ve
zeama-yı erbab timarının cübbe-i cüş ve cübbelilerini hazır- amade ettirip ve sendihi
kanunnüme-i hümayunum mevcubince yat virrağanla ve cübbe-i cüşun ve cübbelilerlehazır-ı
amade olup inşallah nevruzdan muhkim yazar tüfenkleriyle veasair düşman yerağı ile doğru
İstanbul'a gelip ihmal eylemeyip sancağına müteallik askerleriyle yat virağınızda ve
tüfenklerinizde kusur-u noksan olmaktan ziyade hazılrlayasın ve bu hüküm sana ne gün varıp
sen nucihle tedarik eylediğini yazıp bildiresin.

-9Venedik donanmasının (koruk) civarında toplanacağı Kolyas Delünye beyi'ne vermek
üzere ziyade yalan hüküm. Vezir Mustafa Paşa'ya hüküm ki Haliya Kolyas Beyi karası
Delunye Beyi yazıda daim azhüma esastane-i saadetime gönderdikleri mektuplarında
Venedikli la'yinlerinin

nemayı hasaret rehinleri gelmesine meterakkib olduklarının
6

,.
İspanya'nın donanma-yı mekhuresi gelip melaki plduğundan sonra fikr-i fasideleri ve ray
·esitleri donanma-yı nusret mekruname-i mukabele etmek için ümit dest-ru mükrim (ilah)
-ezirim Pertu Paşa idemallah teala ihale işbu mahi zil haccenin dokuzuncu günü donanmayı
hümanumla metvuce olmağın mukaddime ferman olunmadığı üzere evvel canibinde olan
efilin nusreti kazayından maşaralihe ıslayı lazım olan kaç kıta ise isti'cal üzere isrsal olunup
berice mustereata erişip melaki olmak mühimmat din devletinden olmuştur. Öyle ise
buyurdumki dar vakitte dahi cidala ikdam edip ele götürmekte ve donanmayı hümayunum
erişince küffar hakesar tarafından Cezire'ye. Gemi geçirmemek babında say-ı ihtimam
eyleyesiz ve bu enva te'tikler vasıfı tehditleriyle tenmiyye olduğundan gayrı geceyi gündüze
katıp tertsane emrimde olan donanmayı hğmayunum gemilerini dahi muaccilen etmeme
eriştirip beşta ve ondan ne miktar yetişir ise donatılıp alı evtali irsal ve isal olunmak üzeredir.
Bu canbilerden tedariki lazım olan hususlarda asla kusur konulmayıp eğer asakir ve zuhura ve
eğer alet-i harp ve gıtal ve etvatı cenk-i cidalıdır. Ve eğer gayrıdır bilzat tuce-i hümayunum
olmak üzere tedarik ve ihzar olunmuştur. Bilfil dahi ikdam ve tamamda dakika-i fut
olunmayıp olbabta her vech ile itizare mecal yoktur buyurdum ki var dikkate sendehi cibillet
ve fütur tekzide olan asar-ı hüsn fırsat ve fert kıyastaki izhar edip her neki lazıma-i din ve
devlet ve rnukteza-yı hamiyyet ve gayrettir. Vücuda getirip bilcümle ra-i isabet oluna tefuiz
olunan umur-u cumhurun tedbirinde bezl mekdurunui na mahsur kılıp memur olduğun
mesluhatın itmamına ve hayırla ithidamına sırf merasını iktidar kılıp cüzyi behaneyle ta'lil ve
itizar olunmayıp sahip davanın ulu inayetine Samim kılıp ile tevekkül ve huzrat risaliyetine
aley ve alasselatü vesselamın mazicat-ı kesirat elberkatına hulus dil ile tasvil edip Cezire'nin
fetih ve teshiri ve iadenin kalır ve tedamiri asakir-i İslam ahvalinin nizam ve intizam dahi
istimalat ve gaza vech ile terkibi babında enva mesal-i cemile vücuda getirile.

7

-10Diyarbakır'a tabi Girit Beylerinin donanma-yı ittihakına dair yazılan hüküm.
Diyarbakır Beylerbeyisine Hükürnki:
Bundan ikdam Cezire-i Kırıs fethi için Diyarbakr'a tabi olan ikrat beylerden her birine
hallu hallerince birer miktar yarar tefenin endaz ve kavas ihraç eyleyip nevruzdan mukaddime
doğru Trablus iskelesine gönderip ondan Cezire-i Kıbrıs'a geçip Donanmayı hümayunurna
rnelaki olup dar vakitte gemilere girip küffar hakksatre tabi olan Cezayir'den
Cezire'si gartına varmak lazım

girip Girit

olmuş idi. Ol emirim kernakan mukarrir olup şimdiden ne

miktar tüferık endas ve kavas ihraç olunup nucihle tedarik olunduğ sedde-i saadetirnde malum
olmak lazım olrnağın buyurdu ki Ahmet Çavuş var dikkate bu bahta bilzat mukayyit olup
Diyarbakır'a

tabi olan ikrad-ı ernrasına sabıka gönderilen o ernr-i şerife rniktazasınca asla

te'hir ve terahi ettirmeyip her biri ne ferman olunduğu üzere tefennuki endaz kavaslarının
berice istical ihras ettirip mahalli memure irsal ve isal ettirmek babında enva rnesa-i cemile
vücuda getiresin. Ve her biri narnıkadar kavas ve tefennün endaz tedarik ve ihraç eyleyip ne
zaman gönderdiğini ve ne vech ile tedarik eyleyip bu hüküm hümayunum sana ne gün vasıl
olduğunu yazıp bildiresin. Tefennük endazı kavas rnüstacilen mahalli memura varıp erişmek
ziyade rnihrnatan olmuştur. İhmal eylerneyip iktarn ihtimam ve envai sa-i baliğ eyleyip ihraç
ve irsalinde dakika-i fut eylerneyesen
Fi 25 Ramazan 978

-11Kıbrıs rnuhasarısında ne suretle hareket ettiğine dair Mustafa Paşa'ya yazılan hüküm:
İstina-i saadet aşiyanname sidde-i saadetim çavuşlarırndan Ahmet Çavuş zidkadre ile
rnukassil mektebe gönderip

evvelki donanma gibi hümayunum

erişmez ise feth-i seyr

olmadığından gayrı asakir içinde kalaeyi fıtrat ve ihtilal zuhuri rnukarrir olup ve rnuhasıra için
atılmış ıta top ve kırk adet kulneburine

ve ona göre barut ve alet ve yerar topçu irsali

hususilerin buldurup dahi şer'ine dağıtılmış ise ali vech ittefsil paye-i serir saadeti rnersinime
arz ve takrir olunup rnağlurn şerifim olmuştur. Ümidi bundan ikdam Rodos ve İskenderiye
bunları daim azhürna yanında olan gemilerden gayrı yirmi kıta gemi kıçı ile sancağı beyi
kıyadam azdi ile irsal olunup ve onlardan rnaeda donanmayı hümayunum talep olunan yerak
ve alat-i kaptanım Cezayir Beylerbeği ali daim ikbale ile irsal olunup mevzi aleyhi evvel
Canube gönderilen donanınayı hürnayunurna serdar tayin edip ve topçu başı ve yerar topçuları
ve rnestufi virak ile gönderilip Cezire-i Kıbrıs'a vasıl oldukda kendisi Kıbrıs'ta ferman olunan
asakirleriyle çıkıp hizmette bulunmak yanında ve rnufaza için gemileri gemi serdarı tayin
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etmek vech görüyorsa serdar tayin olunup dahi gemiler ile hazır ve iade taraflarına nazar olup
muhafazada

ihtimam

edip . Cezire'ye

iade tarafından

takviyet

ve zururi

ve gözünde

ayrışdırmamak babında basiret üzre olmak emirim olmuştur._ Buyurdumki dar vakitte gereği
gibi mugit olunup onun gibi donanmayı hümayunum lazım olunan ve sul olduğu gibi lazım
olunan yat virağı alıp dahi kale-i mezburenin feth teshiri ve iadeyi hederin kalır tedmiri hanıe
vechile mümkün ve neysur olursa eğer maşaraleye ile ve eğer sayir beylerbeylerim

beyler

kullarım ile hüsn ü tedbir ile fırsat el verip mahalli iktiza ettiğine göre vesayir devlet-i ebedi
müteallik cumhur-u umurda bezel makdurda eyleyip ba'nayatallah

teala kale-i mezburunda

istihlası babında envai mesai-yi cemileniz vücuda getiresiniz. Emma donanmayı hümayunum
gemilerinin

görencilerin

ve cenklerin ve yeniçerilerinden

ihraç olunup vesair levazımın

bozmayıp müretteb ve mekamil düşman yarığıyla vesair levazımları ve esbab ve aletlerle
Cezire-i mezbura etrafında devr olunup daima hazır ve iade tarafına nazır olup onun gibi
küffar hakesar gemileri görünür ise ba'nayatallah

teala üzerlerine varıp mümkün oludğu

mizrat ve fesadelerinin def'i ve ref'i babında bezl ictihat olup hanıe vechile imkan olursa kale
ve kamularu tedarikinde itimam üzre olup aitiraf ve cavabını mauhafazada kemal-i basiret
üzre alasız diye maşarale kapdanım daim ikbaleye tenbiye olup hükm-ü şerifim verilmiştir.
Sendehi maşeralihe olucakla tenbihte eylesin ki gemileri bozmayıp yat virakları ve cenkci ve
aletcileriyle ve bilcümle vech-i meşruh üzre müretteb ve memalk hazır ve itiraf cevabına
mazır olup bab-ı muhafazasında dikkate fut eyleyip kendisi kurye-i müteallik olan asker ile
Kıbns'a

çıkıp vech ve münasip görüldüğü üzre muhafaza hidmetinde bulunup donanmayı

hümayunuma yarar kimsesine vech görüldüğü üzre baş u buğ tayin edip emirim üzre itiraf ve
iknaf hıfz ettire. Onun gibi küffar gemileri görünüp veyahut ·haber alınırsa maşaraleye
kapdanım oraya varmakla mey olunur. Yoksa muhafazaya tayin olunan kimseyi donanma ile
göndermekle

meyolunur.

Ba'rıayetala

teali def'i ve ref'ileri

tedarikinde

hüsn-ğ

ihtimam

eyleyip bab-ı ikdamında dikkat-i füt olunınaya ve kale-i mezbure gayet mütanib ve kemal
resonit üzre olmayan siddei saadetimden alınmış kıta-i kale-i mezburenin alacakla risaneti
makrur olunacak kolonbur ve topun ona ne derli tesir olursa top kolonburuna

kurulup

muhasım olunduğu takdirde yirmi bin kantar miktarı barut keyfiyet eylemez. Hala meduun ve
Rodos'tan

ve Bağdat'tan

gelenlerden maeda bundan maşarale kapdanım daim ikbale ile

gönderilen barut cümleden bin kantar ancak olunur. Oluğu zaman kaleyide bir taraf olduktan
sonra ziyade barut tedariki meysur olmayacak muhasıra umuru mencir miktarı topları

ve

kolonburları isti'mal edip nef i müşahede olmayan yerlere barut ihrak ettirmeyip tedbir ahir

ile muhasara edip riayaya ve asakire İslami hüsn-ü istimalet verip etrafından toprak sürmekle

9

kalenin. Üzerine varılıp feth teshiri ve içinde olan melayin jasırının kalır ve tedamiri babında
envai mesai-yi cümle vücuda getirile.

-12-

Kıbrıs'taki donanmayı melaki olması için Cezayir beylerbeyine yapılan hüküm.
Cezayir Beylerbesi Kaptan Paşa'ya hüküm:
İtiraf ve cevabından gelen casusları ve küffar hakesardan olunan deliller küffar tağyan
ı asarın birbiriyle aht ve miçak mahkum itfakları olup gemi ve donanmayı hizmet şear-ı
tedarik ve ihdarı sedadında oldukları ihbar edip fil vakı papa ve İspanya ye portakal küfresinin
krallıklarıyla cümleten Venedikliye muavenet üzre oldukları haberi hidde tevatire ayrışıp
bilcümle melain hasırın donanmayı hezimet karyenleri ile mukabele ve mukateleye gemi
donanmayı hümayunum zaferi makrun tedariki lazım ve mühim olmayan seninle Cezire-i
Kıbrıs'a irsal olunan donanmayı hümayunum dahi evvel canubede lazım olunan yat virağı
Cezire'ye iletip teslim edildiklerinden sonra asakir-i nusret madair vesair mühimmat ve zahir
geçirmek için on beş kıtamı olur dahi ziyademi olur yarar kadırgalar ayıklayıp bakı kalan
gemileri müretteb ve memalik düşman yararıyla deryaya tayin olunan donanmayı
hümayunuma melaki olasız. Emr edip olbabında vezirim Lale Mustafa Paşa'ya dahi tenbiye
olmuştur. Buyurdum ki var dikkate emrim üzre Cezirei mezbureyi irsal olunan yat ve virağı
atılıp teslim edildikten sonra ısla-i ta'hir eyleyip seninle giden donanmayı hümayunum
gemilerinden Cezireyi asakir zafer matlar vesair mühimmat ve zahir geçirmek için ne miktar
kadırga iktiza ederse kadırgalar ayıklayıp.
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