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ONSOZ
Bu kitapta cesitli tarihlerde Tunus ve Kibns Seferi uzerine yapilan hazirhklann
vesikalan toplanmistir. Bu hazirhklar sirasmda ismi gecen kisiler ve yerler zikredilmistir.
95 sayfahk bu kitap ,mektuplann birlestirilmesiyle

olusturulmustur.

40.sayfadan 52.

sayfaya kadar olan cevirisi yapilmistir.
lcerik olarak kisaca belirtmemiz

gerekirse bu cahsmamizda

hazirhklar (silah tasmmasi .muhimmat tertibi, erzaklann
getirtilmesi,

savas gemilerinin

yapirm ve onamm)

savas oncesi yapilan

cesitli adalardan toplatilmasi

fethedilen

yerlerden

ve

soma halka iyi

muamele edilmesine dair hiikiimler, adilane muamele edilmesine dair hiikiimler.fethedilen
yerlerdeki zarar gorrnus mimari yapilann tamiri ve bakimma iliskin hukumler, stratejik acidan
oneme haiz olan mevkilerin

saptamp zabtedilmesine

dair hukumler,

fethedilen yerlerde

fabrikalar kurulmasma dair hukumler.
Bu kitabm Turk tarihi ve kulturu icin onemi ise sudur: Butun medeni milletler kendi
tarihi eserlerini bizzat okuyarak anlayacak bir seviyeye getinnek
hazineleri ve tarih bilincini zenginlestirdikleri

icin calistiklan,

lugat

halde bizde tam tersi yapilmakta. Her yil

universiteye gelen ogrencilerin tarihi bilgileri gittikce fakirlesmekte, lugat hazineleri gittikce
azalmaktadir.

Kendi atalannm

tarihini ve dilini bilmedikleri

icin ,bizim icin son derece

kiymetli eserleri okumaktan mahrum kalmaktadir, Bugun Turkiyede profesorler arasmda bile
tarih kaynaklanna

gidebilenlerin sayisi parmakla gosterilebilecek kadar azdir. Bu bakimdan

Turk tarihinin bir kismimn aydinlatilmasi icin bu tur eserler onem teskil eder.
Eserin cevirisinde emegi gecen, basta Yrd. Do9. Dr. Ali Efdal Ozkul'a ve ogrenci
arkadaslanmiza tesekkuru bir bore bilirim.
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Kibns Seferine Ait Resmi Vesikalar
12. bolumun devami
Dahi ma' ada gemileri ahp virak ve alat91 ve cenkcileri ve zevad u zahirleri bilcumle
muetteb ve mukemmel dusman yuregiyle veche gordugumuz kimesneyi serdar-i tab'i gelip

mu'acelen irsal eyleyesiz. ki Donanma-i
hakisann

donanma-i

hezimet-i

gecmege

yol vermeyip

Humayunuma

asan her canibe teveccuh

mukabele

ve mukatele

melaki olup onun gibi kufar-i
ederse uzerine vanp kibns'a

edip bimeyetellahi

ta'ali ele getirilip

haklanndan gelinmek babmda ikdam ve sa'i ve ihtimam uzere olalar. Emindir ki gayet bari
kahp kufar-i bedgirdar ve i'dadi-i tugyan-i asann donanma-i hezimet $i'anna inhizam ve
inkisar-i mukadder ve Cezayir ve deryada vesair deryada enva' -i feth ve zafer miiyesser olup
ve donanmalan munhezim olmakla kuvvet ve ferleri kalmayip eger fethe rnubaseret olunan
Magusa Kalesidir ve eger dair-i kala'i ve beka'idir, bimeyetellahi ta'ali suhuletle feth u teshiri
ve i'da-i bedreyin kahr u tedmiri ve habaset-i aludlanndan memalik ve vilayetin tadhir-i ihsan
ve ahsan ve vechle muyyessir ola.

Fi 3 Seval 978
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Donanma noksamm ne suretle ikrnal edecegine <lair Kaptan Pasaya yazolan hukum:
Kaptan Pasaya hukum ki,
Seda-i saddetime mektub gonderip mah-i sevalin 28'inci gunu Sagirler Limanma
vanhp isminle mezbur limanda iki gun ikamet olunup ondan Sakiza vanhp Sancakbeyi
hazirdam-i aza ile mulakat olundugun ve musarulileyh kendi basterdasi ile sekiz geminin
kurekcileri ve alatcilan mukemmel olup iki geminin kurekci ve alat91s1 noksan uzere oldugun
ve Egriboz Beyi kendi Muhammed Daim ile bile gidip lakin musarulileyh Muhammed Daim
uzrenin yedigine hastahk ulasip evvel dahi noksan uzere olmakla Egribozda kaldigm ve Sakiz
Beyi hazirdam uzre Giritten henuz haber almdigmi bildirmissin. Bu babda her ne denilmis ise
biltamam ma'llum-i serifim olmustur. Imdi Mora-i seda-i saddetime mektub gonderip kiifar-i
hakisann 30 pare gemileri Giritte olup zahireye-i ziyade miizayika uzre olmagm zikr olunan
30 kit'a gemilerin donatip fikr-i fasid ve hayal-i kasidleri Egribozdan ve asagilardan zahire ile
gelen rencber gemilerini almak uzere olduklanm bildirmis. Oyle olsa bundan ikdam-i evvel-i
canibe teveccuh olunduk da Donanma-yi Humayun disan cikmca ve mukaddimen

3

iceriye

I
I

geldiginizde iskenderiye Beyi yanmda ahkonulan Yeniceri ile 15 krt'a gemi alikoyup munasib
gordugunuz

serdar ile rnuhafazaya ta'in olunmak emr olunmus idi. Evvel Ernr-i Serifin

mucibince halen dahi Donanma-yi Humayun disan cikinca hizmet-i muhafaza 20 kit'a gemi
kahp etrafi ve civan hifz ve haraset eylemek muhimmat-i

din ve devletten olunmagm

buyurdum ki mukaddime telmih olundugu uzre iskenderiye Beyi ahkonulan Y eniceri ile 15
pare gemi yedanda olan gemilerden 5 pare gemi dahi kosup deryayi muhafazasi icun ta'in ile
eylesiz. Muhkem tembih eyleyesiz ki tamami basiret uzre olup kah Egriboz Kalasi tarafma
vurup yilgm gosterip ve kahi evvel cabibte hifz ve haraseti lazim olan yerleri gorup kufar-i
hakisar donamnasmdan

recber gemilerle memalik-i mahruseye gaflet ile zarar ve gozunde

ilistirmekten ziyade ihtiras-1 ihtiyad uzre olalar. Ve kufar-i hakisann vakif oldugu ahbar-i
sahihayi ilam eylemekten hali olmayasiz. Musarulileyh hazirdam azenin iki gemisi hal-i
noksan uzre kilmaga sebeb nedir. Evvel canibde tutalacak gemilere kifayet miktan kurekci
salmrmstir, Simdi yedek gemilere mikdar-i kurekci vasil olmustur. Henuz gelmeyen varsa
telmih edip beruce-i istikcal getirip gemileri tekmil eder. Alatc: olan halen evvel gemiler
tekmili icin kurekci ihrac olunur diye rnaliye-i cabibten ahkam-i serife irsal olunmustur. Zikr
olunan gemileri donatmaya lazim kurekci ihrac ettiresiniz ve Egribozda kalamn yiginni
gemiyi donatmak icin tenbih eyleyesiz.

-14-

Kibnsa barut gonderilmesi icin Halep Defterdanna yazilan hi.ikm:
Halep Deftardanna hukum ki,
Kibns

ceziresinde

barut lazim olmagin nikdar barut islenirse Kibnsa

emr edip

buyurdum ki dar-i vakit nikdar barut islenirse alil'ulfur cezire-i Kibnsa irsal ve isal etmek
b3abmdan enva-i sai ve ihtimam eyleyip ve nikdar-1 barut gonderilirse yazip arz eyleyesin ve
hazineyi dahi sai eyleyip asitane-i saddetine irsal eyleye sai olasm. Barut cezireye ve hazine-i
sidde-i saadetime vasil olmak mi.ihim ve ihmalden ziyade hazir eyleyesin. 13 Seval 978 ve 70
kit'a Musliman

kurekcileriyle

mahlut-1 ceman 103 kit'a kadirgalar gonderilip ve halen

tershane-i amiremden gonderilecek iki kita-i forsa ve 122 kit'a gemiler Musliman kurekciler
ile ve donatihp mukaddime gonderilen ile halen irsal olunacakla cem'an 227 kita cendir
gemiler olup ernr-i sabikan-i mucibince

inde muhafaza

hizmetinde

ve vesair mi.ihimat

gecirmek icin 15-20 paremi dahi ziyadesi lazim olur ve bilci.imle musarulileyh idemallahi
ta'ali iclale yaninda olan gemiler cumle 200 krt'a olmaya kac piyade gemi gonderilmek iktiza
ederse ol mikdar gemileri musarulileyhe gonderilip ma'adasm anda ahkoyup Rodos Sancagi
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beyi Ahmed Dam Azzeyi serdar ta'in eyleyip ve mesr eyleyip ile vezireme irsa o~acak
'"'c?.

gemiler Cezayir Beyler Beyisi ve Kapudamm Ali Dam Ikbale evvel canibde istihdant '{I_· ·
ve muhim olmayip anda hazir olan Beyler Beyi emr-i kullanm

c.."f"

muharasmda ve eyer sair-i emrde firsat elverip muhal iktiza ettigine gore hasen iktifak ve
tedarik eyleyip yekdil yekcihet olup anda olan Beyler Beyi vesair emr eyleye kalanm fethi ve

Fi Seval-i Mukerrem 978

-16Mevcut kuvvetin yetismeyecegine dair Mustafa Pasa dan gelen mektup uzerine yazilan
hukiim
Vezir Mustafa Pasa ya hukum ki :
Bu nedim-i iktam kis eyyemi eristi diye mermet ve ihlas icun rodosa gonderilen
viraklar ve kundaklar ve gemiler mermat ve kalafat olunup veruce istigcal cezire-i Kibnsa
irsab olunmak babmda Rodos ve rnentese ve alaiye sancaklan beyler beyleri ile ve derya
muhafazasmda

olan imraya Giritte olan kuffar-i hakisar gemileri muhaffikat ve keffar ile

firsat bulup cezire-i Kibns semtine tevcig ederlerse babu muhafaza da iktam ve ihtimam edip
basiret-i tam uzre olasiz diye defaetle tembih ve de'gide olunup alet tevali ahkam-1 serife
irsalinden

hali

degilken

mubarek

ramazamn

on dordtmcti

gunde

dergah

a muallim

cavuslanndan Hasan ziyade Kaderi ile seda-i sadetime mektubun varit olup kuffar-i hakisar
gemilerinden bi nihaye sultan vezihan virakla memlu yirmi iki pare kadirga ile dort kita parce
magusa limanma dahil olunduklan

haber ilam olunmagin muhafaza da olan zikr olunan

emriye tekrar ahkam-i serif e gonderilip Rodos da olunan gemiler ile beruce-i istigcar kuffar1 betfar gemilerini takip edip inayeti hakla ile getirip haklanndan

gelmeye Sai ve iktam

eyleyesiz deyu tembih ve te'kit olundugundan maada beruce isticam tersane-i amiremden dahi
bir miktar donanma tedarik ve ihzar olunup gonderilmek saadetinde iken yine maln mezburun
on sekizinci giinii dergah-1 malum muteferrikalannda

faili zeydi macide ile tekrar seda-i

saadetime bir mektup dahi gelip sabta ilama olunan yinni iki parca kadar kadirgahmn on ikisi
ile bes kita parca Magosa limanma dahil olunup on iki yelkenli dahi yaka caniplerinde
goruldu diye kaptamndan mektup geldi ki ve asakir-i nusret-i mesir canm ve cidal uzre
olmakla mecruh ve ve binecal olup asitane-i saadet-i esyamndan

beluk halki ve acemi olam

ve dinci asker gonderilmezse maslahat-1 tamam olmak ihtimali olmadigmi esar olunmus dahi
her neki beyan ve tahrir olunmus ise nikayyer katmir payeyi serir-i saadet useyyurume arz ve
taktir olunup ali tafsir-i malum serifin olmustur.Imdi din ve devlete irz ve namus saltanata

5
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babmda ve eyer kala

tezhiri ve kiifar-i hakisar kahr ve tedmirinde envar-i musa-i cemilin viic3uda getiresin.
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layik ve size varolan her ne ise tedarik ve ihsannda ve ihtimam ve beruce istihcali itmemi icin
itham olunup museru ileyhim emri ile mah-i mezburun on dorduncu tekran muac ilen
olanaklan ile ahkam-i serife gonderilip bir an ve bir saat te'hir ve terahi etmeyip yammzda
mevcut olan gemiler ile beruce isticap muhal memure vanp kuffar-i hakisann eger Magosa da
olan gemileridir.Ve eger Kibns etrafmda ceset-i vucu uzre olan kadirgalandir ve eger gayridir
tersane-i amiren kethudasi ile birakip alip gidip metres-i hizmetine varasiniz.Andan

maide

baki kalan yeniceri kuvvetlerine eger levalar arasmda muhafaza hizmetine ta'yin olunacak
gemileri ve eger Cezire-i Kibns etrafma devran ve muhafaza icun ta'yin olunan gemileri ah
koymakta vece ve mi.inasip gordukleriniz iizre ta'yin eyleyip ah koyup dahi eger yeniceri
kollanndan

ve eger aglatci ve cenkcilerden hicbiri karaya tasra cikamayip muhafaza babmda

iktam ve ihtimam iizre olup dakika kuvvet olup eyleyemesiniz diye muhkem tenbih ve te'kide
eyleyesiz.Hizmetlerinde

basiret ve ihtimam uzre olup ve dakik-i kuvvet meger vecidesinden

gaflet eyleyemesiz fi on dokuz $evvalti'l- mi.ikerrem 978 -
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Magosa Kalesinin fethi icin Mustafa Pasa nm alacagi tertibata ragrnen hukum:
Vezir Mustafa Pasa ya hukum ki:
Hala dergah-i muallama mektup gonderip kuffar-i hakisar hazelehumullah

1

teali ile

yevmil karar gemileri vafir cenkci ve zehayir ile mubalaga virak Magosa Kalesi ne konup 23
gun oturup derya yuzunde gezip kenarda bulunduklanm
eylemek

ihtimali

olmakla

rnurais

muavenet

beylerbeyleriyle

icin

ahkoyup

garet ettiklerini ve riayayi izlal
Lefkosa

ve bazi

hisannm

ernirayi

muhafazasma

muzafferdam

ikbaleye

sipahileriyle

muhafazasma

irsal eyleyup hifz ve feraset ettirip asileri riayayi birlestirmeyip

cezire

ama hisar

icinde olan mal ve menal iskal ve iyalelerin gemilere tahmin eyleyip ramazan-i mubareke
21.gununde olup gidip Girit ceziresine ulasurdiklanm ve ihsarda cenkci virak ve zahire
kaldigm

tekrar

gelmisti.Kalelerin

virak

ve

cenkci

ve

zahir

getirmek

uzre

olduklann

uzre

gemiler

virmek mukarrar idi.Ama gemiler gelmekle takviye bulup kalelerin bina

ettiklerin ve sancak kethudasi Ahmet Zide Macide yi ote yakaya gonderip Rodos a ol ali
haberler gonderildigin ve Antalya gazisinin sana gonderdigi mektupta Ramazan

111

9.gunu

Rodos beyi Bali ve soluk Muhammed Dam azze huma 24.kita kadirga ile Messe Kalesine
kildiklan haberin ve ahkam-i serife mekatip ile tenvih olundugun evvel canip hali kalmakla
iki pare kadirgalann vilayeti nehb ve garet eyleyup firar uzre oldugun ve kuffar gemileri
donanmay-i

humayunurndan

mukaddem vanrsa viaya isyan edeceklerin bildirip dahi ol

babda her ne ki tahrir ve beyan olunmus ise nek bir ve takmir maglum-i serifim olmustur.Itti

6

virak Lodos a gonderilmeyup kale simdiye degin muhasara olmus olunsa fil vaki kuffar-i
hakisar kaleyi virmek mukarrer olduguna ictibah yoktur.Bu babda taksirat ve suyu tedbir
olunmustur.Oyle olsa Rodos ve Sakiz da derya muhafazasi icin iskenderiye ve Lodos beyleri
Bali Muhammed Dam azze huma ile olan gemiler deruce isti'cal ol canibe vanp ilismek icin

l

defaatiyla ahkam-i serife yazilip irsal olundugundan gayri kuvvece ile Kocaeli beyi giyadarn

I
I
I
I
I'

beylerbeysi kapudam alidam ikbale ile dahi bir mukaddar donanmay-1 humayunun tedarik

I
I
I

I

azzeyle Ramazan-ul mubareke 20,giinil 20 kita kadirga irsal olunup insallah ankarip Cezayir

olunup eger virak ve eger vakur saburlu azimden her ne ise istemislerse muacile irsal olunmak
uzere olmaga buyurdum ki varidat da bu babda gerek ki mikyat olup asakir-i niisret-i me'sir
evkat-1vechile zabit eyleyip cezirenin hisf ve haraset lazim olan yerlerini evkati ihtimam ile
hifz ettirip ve asakir-i islamm Magusa kalasmm etrafmdan hali olmayip ve bil cumle ol
cevanipte dini miibine devlet-i ebet payurda payunda saaret-i rehine mutlak umurda veche
munasip gorundugu uzere bezl-i maktur eyleyip var kuvveti bavezi hamiyete goturiip kuffar-i
hakisardan asakir zafer me'ser-i vesayir yerlere zarar ve me'sir e eristirmeyip onun gibi
kimiler varup eristirdikte eger anda olan kuffar kimilerin goturmek ile itmam-1 maslahata sai
ve ihtimam olunup iktifa olunursa cezireye lazim olup irsal olunan yad ve virak vesayir
levazun ve muhimmati muaccilen ihrac edip ahp dahi musarul ileyh vezirin alemullahi tali ve
celale yanmda olan yilz otuz pari gemi iki yuz kita ya erismeyc ne miktar gemi dahi lazim
olursa o miktar gemileri dahi kapudamm da ikbali ile gonderesiz vanp nusarun ileyh mulaki
olup donanma-1 humayun bir yere gelip ciimlesi yekdil ve yek cihet olup fettah-1 mutlak ve
kadir-i hak hazretlerinin ulu inayetine tevekkiil ve hazret-i seyyidel enam (asv) miiciizat-i
kesiratiil berakatma tefsir ve ikram ve asharbu necabet asann vesayir evliyay-1 izamm ervahi
serifelerinden istihdam edip niyet-i gaza ve cihat ve samimi kalp ve hulus fevet ile kuffar-i
tugyan asann sefayin-i hezimet karineleri her yanda bulunursa tevakkuf eylemeyiip uzerlerine
vamp mukabele ve mukatele ve muharebe ve milcadele edup irz-i namus din ve devlete
mutaalik umurda veche ve milnasip goriildiigil ilzere bezm-i maktur vesayir namahsur
eyleyeler amma eger anda olan beylerbeyler ve emre akvallerin ile ittifa mumi ileyh
kapudanm dami ikbale nin anda olmasi elbette lazim ve muhim olursa mumineyhi anda ah
koyup muhafaza vesayir miihimmat icun ah koydugun gemilere Rodos sancagi beyi Ahmet
Dam Azzeyi serdar edip gordugunuz kimesneyi serdar tayin eyleyup bir veche istigcal
donanmay-1 hiimayunun gemilerine irsal eyleyup hadi anda olan beyler ve emr-i akvallerine
vesayir asakir-i mansureme hiisn-i istimalet verip kafesine mubaseret eyledugun kala nm feth
ve teshiri icinde olan miilaini hasirinin kah ve tetmirine ve asakir-i Islam ve reaya ve
berayetin nizam ve inticamma milteallik hizmet vesayir ona milteferrik levazim ve
7
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I

muhimmatm tedbir ve tedarikine envayi vesayi cumleniz vucuda getiri ile ve bil cumle kuffar1 hakisar ve bu mertebede hezimet-i karin olacak.Eger donanmay-1 humayunun iki yuz pare
gemiden ziyade olmasi icun gondermeye ihtimal eylemektur.Ve eger donanmay-1 humayun
ile olan derya beyleri ve kapudanlan

ve is gormusleri ah koymayip bu babda vucuda

getirdiginiz ihtimal ile masallah asakir-i niisret miiessire takviyet geli olmaya sebep ve ona
gore musaru ileyh vezirime gonderdigin

gemilerin beraralann

ittihap idup beruce istical

gonderesiz,
Fi zil kaide 978
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Samdan Kibnsa emirsiz giden askerler hakkmda yapilacak muameleye dair hiikiim:
Vezir Mustafa Pasa ya hukum ki :
Sam beylerbeysi siddeyi saadetime mektup gonderip ondan iktam-1 sam a tabi olan
emri evzama ve erbab-1 tirnardan Kibnsa ta'yin olunanlar defter olunup ve iki yuz yeniceri
dahi tayin olup cezire-i Kibns a gonderildikten

soma cezireden bir emri serif gonderilip

vilayet-i samda nida ettirilip eger erbab-1 timar 1 eger yeniceri vesayir gonulleri Kibnsa vamp
dirligi olanlara terakki eyleyup olmayanlara riayet olunur deyu tembih olunrnakla zaima ve
erbab-1 timardan miada elli nefer yeniceri kalmayip cumle vezireye vamp ya'lubin gazasmda
athlanyla moralli taifesinin hareketleri olup muhafaza icun yuz nefer yeniceri defter olunur
gonderildikte muhafaza ya otuz nefer yeniceri varmayip cumlesi Kibns a gidip bunlardan
gayri kendi adamlanndan

dahi nicesi gidip visayet-i kemal-i murettebe hali kahp asi arabi

hareket iderse geli fesat eylemek mukarrerdiir.Cezire-i

mukaddimeye

gonderilen

emr-i

evzaime yeniceriden maazasma cemiyet icun hukmu talep eyleyip ve bela emr gidenleri
birlikleri verilmeyisice

memleket hali kalup asi arabi hareket iderse geri fesat eylemek

muhakkak oldugun arz eyledi imdi.San etrafi ekser asi arab olup muhafazasi muhimmat iken
beylerbeyi dami ikbalenin icazati olmadan cezireye varmak munasip olmayip buyurdum ki
hakikatte ol mertebe asakir halki cezireye gectiginde caniplerde kimesne kalmadigina senin
malumundur.01

tarafm muhafazasi ehemi muhimmattan olmustur asker halkm ol cezireye

gidecek nokta vusul buldukta sabika emri serifimle ta'yin olunan eger emr olunan emreden ve
eger zaima ve erbab-1 timardan ve iki yuz nefer yeniceriden tenbiye eyleyesin ki te'hir ve
terahi

olmayip

adamlanndan

yerliyerine

vanp

muhafaza

hizmetinde

bulunan

ve

musaru

ileyhin

olup musaru ileyhime birakip cezireye varanlan ele getirup kayt ve bent ile

musaru ileyhe isar eylemek babmda enva-i mesa-i cemilen viicuda getiresiz.Ve hala cezireye
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ta'yin olunmasi emrim olunan iki yuz nefer yeniceri dahi musaru ileyhden defter ile talep

I

eyleyiip geturup vezhe ve munasip gordugun uzere istihdam eyleyesin
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Donanma ahvaline malumat vermesi icun vezir Pertev Pasa ya yazilan hukum:
Vezir Pertev Pasa ya hukum ki:
Hayli rniittettir ki ol taraftan ihbar meserret asara mutarakkip ve miiteressit olup
donanmay-i humayun zafer-i maklunun ile cikip ne mahalle vardigmi bilfiil ne mahalde
oldugunu igday-i bed rain kahr ve tedmiri babmda tedarik ve tedbirine olup kal-a vacip
inkilaalann kal-i ve kam-i mali ve menal iyalalann karret ve hasarete ne zamanda mubaseret
edeceginiz ve simdiden ol taraflarda eger memalik-i mahrusem etrafmdan ve eger igday-i
hakisann ihvalinden vakif ve mutlaa oldugun mefsulen iglam olunmasi lazim ve muhim
olmustur.
Imdi buyurdum ki dar vakitte donanma-yi humayunun ile cikup ne mahalde vanldigi ve
ikdam-u ve ihtimarrumz uzre asar rnusai rneskurdan ne zuhura getirilip tedarik rainiz neye
mencur

olup

kiiffar-i

hezimet

siann

uzagi

ve etfan

tamk

uzeredir

ve donanmay-1

humayunumun bakiyesi dahi is bu mahu muharremin gununde sabika garb beylerbeyisi olan
hasan pasa dam-I ikbale ve tersane emini mustafa dam-I macide ile irsal olunmustur,
Insaallah-i taali ve su bulmak miiyesser oldukta bu def-a dahi seney-i sabikada vaki oldugu
uzrede donanmayi humayuni burda gezdirmeyip eger firsat ile cezair-i garret etmektir. Eger
kiiffar-i hakisann donanma-yi hasarat siarlann her kmda ise takip eyleyup asarkir-i nusret
intimamn cebellutlerinde merkus olan secaat ve celadetlerin zuhura gotiiriip din ve devlete

I
I

I

layik oldugu tizre bab-1 ikdam ve ihtimamda dakika kuvvet eyleyesiz.
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Magusa kalasmm fethine memur olduguna dair kapudan pasaya yazilan hukum:
Kapudan pasaya hukum ki:
Elhelate hiza cezirei kibnsla mahsur kalan magusa kalasmm biineyetellahi teala feth ve
teshirine ve icinde olan miilayin-i hasirenin kahr ve tedmiri kastma irsal olunan donanma-yi
humayunmasina basbug ve serdar ta'in eyleyip buyurdum ki: dar vakitte sitte-i saadetimden
sana kosulan

gemileri yanma ahp deryaya tevcih eyleyup dahi mukaddima

Rodos ve

Iskenderiye ve Kocaeli beyleri dam-I izzehum ile gonderilen gemilere munaki olup vasil
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oldugun gibi kal-a yr mezbure feth-i miihimmi icin irsal olunan top virak topcular vesair
levaznmm munasip olan mahalden cezire-i mezbureye ihrac eyleyiip destur-u mukarrem
vezirim Mustafa Pasa'ya teslim eyleyup dahi sen karaya mutaalip olan asakir-i nusret miiessir
ile muhasara hizmetinde olup donanma-yi humayunuma yarar. Kimesne basbug tayin eyleyup
yad-u viragi ile cenkci veya donanrna-yi humayunurna mutaallik muhummat ile mukemmel
ve miirettep hiisnii muhafazada olup asakir-i mensureyi evkad-1 zapt eyleyip tasraya ihrac
edivermeyip etraf ve iktifa nidalar ediverup onun gibi kuffar-i hakisar derya yuzunde gemi
goriiniip veyahut haber ahrursa cenab-i hazret hakki celle ve alaya tevekkul ve sultan-1 enbiya
aleyhi efdalit tahayaya tevessul eyleyiip dahi donanma-yi humayunda olan umera ve ruesa
vesair ehli vukuf korsan kaptanlanyla

istisare eyleyip husnu ittifak ve iddihat ile yekdil ve

yekcehd olup firsat elverup mahalli iktiza ettigine gore biineyetellahi
varmakla

rm olur yoksa

muhafazaya

basbug

ta'yin

eyledigin

teala sen bizzat

kimesneyi

konak

ile

gondermekle mi olur uzerlerine varup her ne vech ile miinkan ve miiyesser olursa musaru
ileyh vezirin ile veche ve munasip goruldu uzre husnu tedarik eyleyup iktanm def ve ref-i ve
kefere-i fecerenin kal-a ve kam-i babmda bezli maktur eyleyup yuz akhklan tahsilinde enva-i
sai cemile vucuda getiresiz. Ve bil cumle din-i miibin vesaire devlet ile paymda saadeti
karineme muteallik cumhuru umurdur. Ve lazime-i gayret ve cemiyettir. Cebelliitiinde merkuz
olan ve fur-u secaat ve celadet ve husnu feraset muktezasinca zuhura getirip eger igda-yi
bedkerdann gemilerin cezireye goturmeyip etraf cevanibe
Edebiyat Mecmuasi 4

Kibns seferine ait resmi vesikalar

Ger ki gibi hifs ve hasaret ettirmektir ve eger gemilerden disanya adem ihrac ettirmeyup
gemiler cemi ile levazimlan ile murettep ve mukemmel muhafaza hizmetinde ihtimam uzere
olmaktir. Ve eger asakir-i nusret-i me'seri ve kapudanlan ve reisleri zapt-1 rapt ettirip eyleyup
kurekcileri gorup gozetmektir. Ve eger karaya mutaallik asakir ile metrese 91k1p vech ve
munasip oldugu uzere kitmele bulunmaktir. Ve bil cumle umurda bezl-i tavam ve sarf kudret
eyleyip igda tarafmdan gaflet eylemeyup basiret ve intiba uzre olup lazim-ul arz olan
hususlan ve igda tarafmda vakif oldugun ihbar-1 sahihayi alet tevari ilamdan hali olmayasiz.
Ve Magusa kalesinin muhasirasinda bes bin nefer yeniceri kullanm murettep olmak lazimdir.
Eger hale seninle irsal olunarak yeni ceri kullanmdir.

Ve eger mukaddime

donanma-yi

humayunla iceriye geldiginde iskenderiye sancagi beyi muhammed dam azze yamnda ah
koydugurn bes yuz nefer yeniceridir ve eger Kocaeli sancagi beyi kiyadam azze ile soma irsal
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olunan alti yuz neferdir. Cumlesin hazir edip dahi musarun ileyh veziren idemullahi teala
iclale yanmda

mevcup olan yeniceriler

kac nefer ise musarun

ileyhin yamnda

kibns

hizmetinde ciimlesin bin nefer yeniceri olmaga kac nefer yeni ceri olmak gitmek iktiza etmek
gerek ise ol kadar yeniceriyi musarun ileyh irsal olunacak gemiler henuz gonderilmemis ise
te'hir ve tevekkuf eylemeyup
muktazasmca

emri serifi vacip-i inkiyatim iktizasi ile vaciben inkiyatm

muaccelen irsal ve igsal babmda dakika feft eylemeyup enva-i sai ve iktam

olasimz. Hazreti hak (cc) muessir etmek olmus asakir-i islama envai feth ve nusret ve igda-yi
leyama esnaf-i mezellet ve nikbet mukadder eylemis olan ve bilfiil evvel-i canipte olan cunud
serhaddin ahvalini meserrat-i incamlarina vech uzere olup cumlesi yad viraklanyla
miiheyyamidir.

Ve muhasara-yi

hazir

musalihine mubaseret olunup medreseler kurulup top ve

tufenk vesair virak tertif ve tekmil olmak muyessir olmustur. Ne gun muhasaraya mubaseret
vaki olmustur ve kal-a icinde mahsur olan kuffar tuzak mekin ve igdayi bidinin ahvali selalet
muallerine ne yuzden tahsil-i vukuf eyledunuz. Tedbir-i sekamet vezireleri nedir bilcumle
vakif oldugum uzre mufassal ve mesruh yazip sitte-i saadetime iglam eyleyiip dahi vechu
munasip

goruldugt;

uzre kal-amn

feth ve teskiri ve igda-yi bidinin

kahr ve tedmiri

husumlarma bez-li maktur ve sarf-i kudret eyleyesiz.
Fi 5 zilhicce 978
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Kibns seferine ait resmi vesikalar:
Donanmaya barut gonderildigine dair bir Pertev Pasa'ya yazilan hukum:
Vezir Pertev Pasa'ya hukum ki:
Sitte-i saadetime mektup gonderip hala donanma-yi humayunun gemilerinde topcu ve
barut bulunmadigi

iglam olunmus. lmdi kasimul eyyemden herkimi her gemiye ucer ve

kaliteler ikiser nefer topcu ta'yin olunagelip onbeser kantar barut dahi bulunmak azami adet
olmagina gemilere eger topcu eger barut adem kadine uzere tevzig olunup verilmis idi. Bilfiil
tershane-yi amiremden alman gemilere otuz kantar barut tevzig olunup gonderilmek uzeredir.
Buyurdum ki: barut vusul bulundugunda anda olup kethudasi geturtup adeti kadime uzere her
gemiye ta'yin olunan topcular nice olmustur. Donanma-yi

humayunuma

getmediler mi

sonradan erisrnek uzere midir ne mahalde midir eksik artik sebep nedir tamami malum edilip
dahi onun gibi donanma-yi humayunuma ta'yin olunup topculardan dahi vakti ile erismiyen
ne mahalde olup ve gemiler oldugun isimleriyle yazdurup defter eyleyuy arz eylesiin ki
munasip olunan ve simdiden sonra olan gemilere konulan barutlar kusuru olanlara adet-i
kadime uzre ondan ahrup tevzi ve taksim eyleyup ziyade muhkem tembihe eyleyesin ki barutu
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evkati hifz ve zapt eyleyup beyhude yere zayi ve telef eylemeyup levinde salmaktan ziyade
luzr eyleye.
Fi 19 zilhicce 978
22
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Dusman esirlerinde alman malumat kendisine teblig edilerek ne yolda hareket etmesi
lazim gelecegine dair bir Pertev Pasa'ya hukum:
Krtvetul imara-yil ikram delvine sancak beyi beyazrt dam azze sitte-i saadetime mektup
gonderdigin
yuzbasilan

dilden sual olundukta kal-ayi ardik uzerine mestevli olan kefer-i fecerenin
oldugum ve aduvvi bedruyun altnus kita kadar kallerinin otuz krtasi cezire

korfezde
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(1715-Bulgaristan, 1790)

PASA

HASAN

Sayilamayacak kadar buyuk basanlara imza atan Gazi Hasan Pasa, ulkemizde ilim ve
egitimin yayilmasi, donanma ve tersanede ehliyetli, cagdas muhendislik
kisilerin cahsarak basanh
Daragci

semtinde,

Hendesehanesini

Istanbul

olmasi amaciyla.l Z'B senesinde, Halic'te, Tersane-i Amirenin

buy-Uk

macunanm

kurmustur.

Miihendishane-i

Burasi

Berri-i Hiimayun,

Teknik

bilgilerine sahip

Universitcsi,

bulundugu

1784'te

mahalledeki

Mtihendishane-i

1883'te Hendese-i

Deniz

Harp

bir

Bahri

gozde,
Hiimayun,

Mulkiye mektebini

Okulu

ve

Yuksek

Tersane
1795'te

dogurmus

Denizcilik

ve

Okulunun

kuruluslanna on ayak olmustur.
Cesme deniz savasmdan soma Rus donanmasi, Aleksis Orlof, Spiridof ve Elfinston
filolan

ile Ege denizine hakim olmuslardi.

gecirmekti. Aleksis Orlof, Baskomutan

Amaclan

durumundaydi,

sonunda Canakkale

bogazim

ele

12 temmuz 1 770 gunu Elfinston,

Canakkale bogazma hucum etti. Ancak istihkamlar tahkim edildiginden ve top atislan basanh
oldugundan Ruslar geri cekilmek zorunda kaldilar, Bunu uzerine Ruslar bolgeye hakim olan
Limni adasim ele gecirmek icin Limni kalesini muhasara ve bombardimana

basladilar (20

temmuz 1770). Canakkale bogazi muhafizi Ali Pasa'ya muhasara haberi iletilerek acele imdat
istendigi halde bir ay sureyle hicbir yardim gonderilmemi$, ancak Cezayirli Hasan Pasa
Izmir'den Canakkale'ye gelerek imdada kosmaya tesebbus etmistir.
Limni

kalesinde

400 Turk bulunmaktaydi.

savunmaya yardim ediyorlar, kale bedeninden

Kadmlar,

topladiklan

cocuklar

ve ihtiyarlar

da

taslan tasiyarak, hucum eden

Ruslarm uzerine atiyorlardi. Ingiliz ve Isvecli gonulluler de muhasara eden Ruslara yardim
ediyorlardi. Kale teslim olmaya yanasmayinca 4000 kisilik bir kuvvet kusatmaya katilmak
icin karaya cikanlmisti. Muhasara uzadikca Limni kalesinde yiyecek, su ve cephane butun
but-Un azalmaya basladi. Imdat gelmesinden

umit kesilince kaleyi teslim sartlanru Rus

elcilerle muzakereye basladilar.
Cezayirli Hasan Pasa, Limni adasma yardima gitmek uzere kendisine asker ve tekne
verilmesini Istanbul'a iletti. Baron de Tott bu fikre karsi cikarak basan sansi olmadigmi
soylediginde, ricali devletten aldigi cevap $U oldu: "Harekat basanh olursa mesele yok. Ancak
muvaffak olmazlarsa birkac bin serseriden kurtulmus oluruz. "
Sonunda Istanbul'dan bir Hatti Humayun gelerek Limni'ye yardim edilmesi icin Ali
Pasa'nm 2000 nefer, Kaptan-1 Derya Cafer Pasa'nm 1000 nefer kalyoncu vermesi emredildi.
Cezayirli Hasan Pasa, donanmadan aynlrms olan 1070 kalyoncuyu yanma alarak Seddulbahir
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Kalesi'ne gitti. Kendisine verilecek olan diger 2000 askeri 7 gun bekledikten sonra durumu
Ali Pasa'ya bildirdi.

Tekrar kendisine

dusunerek kalyonculann

vaatlerde

bulunuldu.

Sonunda vakit kalmadigim

kayiklara binmesini emretti. Birkac cektiri ve firkate bu kayiklan

himaye ediyordu. Butun kayik ve gemi adedi 23 parca idi. 1070 kalyoncu neferi ile gece
karanligmdan istifade ederek 5-6 ekim arasi denize acilip yelken bastilar. Ruzgar firtmaya
cevirip, firkate kaptanlan daha ileri gitmelerinin tehlikeli olacagini rapor ettiklerinde bunlara
onem vermedi. Boyle havalarda Rus kalyonlannm karakol gorevi yapmayacagim kestirmisti.
Limni adasmm kuzeyinden gecerek Yuzbas Limam'na girdi.
Askeri

kiyiya

cikararak

kayik

ve gemilere

Canakkale'ye

donmelerini

emretti.

Askerlerine bu teknelerin asker getirmek uzere gonderildigini soyledi. Aynca geriye donus
olanagim ortadan kaldirmisti. Kazanmaktan baska cikis yollan kalmanusti. Cebri yuruyusle
Limni Kalesi'ne dogru yaklasti. Y olda muhasara altmda olan Tiirklerin kaleyi teslim teklifini
kabul ettiklerini, kaleye beyaz carsaf cekildigini, ancak

Ruslann henuz kaleye girmedigini

ogrendi. Yerli Rumlara altm vererek gidip Ruslara 12.000 duzenli asker geldigini haber
vennelerini istedi.
Baslangicta Ruslar bu habere inanmadilarsa da gece yapilan surpriz baskm uzerine
panige kapilarak

buyuk kuvvetler

karsisinda

olduklanm

sandilar. Bozularak

gemilerine

kactilar. Kacamayanlar ya esir ya da telef oldular. Hasan Pasa kaledeki beyaz carsafi indirip
yerine

kendi

kalmadigimn

sancagim
anlasilmasi

cektirdi, Denize

dokulen

uzerine donanmalan

Ruslann

da cekilmek

Lilmni'de

basan

sanslan

zorunda kaldi. Kale hemen

onanldi ve tahkim edildi. Ruslar bir sure soma kaleye gelen yardmun

gercek gucunu

ogrenince Limni Kalesi'nin onune tekrar geldiler ve karaya asker cikarmaya kalkistilar. Ancak
morali duzelmis olan Turkler karsismda bir kez daha basansizliga ugrayarak, geri cekildiler
ve gemilerine binip uzaklastilar.
Padisah bu zafer uzerine Hasan Pasa'ya altm bir celenk ve murassa kilic gondermistir.
Bundan boyle butun belgelerde gazi unvani ile amlmistir.
Gencliginde Cezayir Ocaklanna yazilmis, orada yukselerek Tlemsen beyligi, daha
soma Canakkale Bogaz Muhafiz ve Seraskerligi yaprmstir.
Cesme faciasmda kapudane rutbesiyle bulunrnus, bu yenilgi sirasmda gemisiyle buyuk
kahramanhk gostermis, uc ambarh bir Rus gemisini batirrmstir. lnabahti yenilgisinde basanh
olan Uluc Reis'e benzer durumda, basanlanndan

dolayi Kaptan-1 Deryaliga getirilmistir

(Ekim 1770). 27 Subat 1774 gunu azledilerek Anadolu Valiligine ve bir sure sonra Ruscuk
Seraskerligine atamr.
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1774 yih temmuz ayi sonunda tekrar Kaptan-1 Deryaliga getirilir. 1775'te Akka
kalesini geri ahr. 1787'de Misir Kelemen beylerini Kahire'den kovar. 1789'da Rus
donanmasim Karadeniz'de maglup eder. 1789'da azledilerek Tuna cephesine memur edilir.
Ozi Seraskeri olur. ismail kalesini buytik bir basan ile savunarak Ruslan yener.

3 aralik 1789'da Sultan III. Selim, Cezayirli Hasan Pasa'yi takdir ederek sadrazamhga
getirir. 77 yasmda olan Hasan Pasa bu onemli gorevde uc ay kahr. Kis mevsiminde orduyu
duzenlemekle ugrasirken hastalanarak 1790 yih martmda, 29'u 30'a baglayan gece humma-i

muhrika'dan dolayi vefat etmis ve Sumnu'da Bektasi tekkesine gornulmustur.

Lala Mustafa Pasa
Bosna'nm Sokol kasabasmda dogdu. Vezir olan buyuk kardesinin yardimi ile Yavuz Sultan
Selim zamanmda Enderun'a girdi. Berber olarak cahsirken, Kanuni Sultan Suleyrnan'in
dikkatini cekti, Daha sonra cesnigir ve mirahorluk yapti. Manisa'da sancakbeyi olarak
bulunan Sehzade Selim'in (Sultan Ikinci Selim) lalaligina atandi. Bu gorev sirasmda Sehzade
Selim'in kardesi Bayezid ile arasmm acilmasma sebep oldu. Lala Mustafa Pasa once Van,
sonra Erzurum, Halep ve Sam valiliklerine atandi. Ardmdan istanbul'a gelerek Vezir oldu ve
divana girdi.
Bu sirada padisaha Kibns'm fethedilmesi gerektigini kabul ettirdi. Kendisi de Serdar-1
Ekremlige atandi. Bir yil suren savas sonunda Kibns, 1570 yilmda fethedildi. Acilan iran
seferi dolayisiyla Erzurum kuvvetleri serdarhgina atandi. 15 78 yilmda iran ordusunu bozarak
Tiflis'e girdi. Gurcistan ve Sirvan'i aldi. 1580 yilma kadar doguda kalan Lala Mustafa Pasa,
Sokullu Mehmed Pasa'nm olumu uzerine azledilerek istanbul'a cagnldi, Ikinci Vezir olarak
gorevlendirilen Lala Mustafa Pasa, padisaha fikir vermek bakirmndan yardimci oluyordu.
Aym yil Istanbul'da vefat etti.

Ali Pasa
Osmanh askerinin Kibns'a cikmasi sirasmda, Venedik, biitiin Avrupa devletlerinden
yardim istedi. Bunun uzerine Papa V. Piyer'in yogun faaliyetleri neticesinde, ispanya Krah II.

Filip ve Malta Sovalyeleriyle Venedik arasmda bir ittifak kuruldu. Bu ittifaka, Toskana,
Ceneviz, Savoia ve Ferrara gibi kucuk Hiristiyan devletcikleri de katildi. ispanyol Krah
Filip'in kardesi Don Juan'm komutasmdaki 206 gemiden meydana gelen Hach donanmasi, 6
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Ekim 1571 'de Inebahti onlerinde goruldu. Osmanh harp meclisinde K1h9 Ali Pasanm siddetli
muhalefetine ragmen, Kapdan-1 derya Muezzinzade Ali Pasa, donanmada cenkci ve kurekci
noksanhgmi goz onunde bulundurmadan, dusmana saldmlmasi yonunde karar aldi. 7 Ekim'de
baslayan muharebe sonunda, Osmanh donanmasi buyuk bir yenilgiye ugradi. Sadece sag
kanada komuta eden K1h9 Ali Pasa, Dusmanin sol kanadmdaki Malta donanmasim yok edip,
kayip vermeden bolgeden cekildi.
Bu basan, Hiristiyanlara hicbir kar getirmedi. Hiristiyanlar, kazandiklan

bu zaferin

serefine heykeller dikmekle mesgulken, bizzat Selim Hamn emriyle hummah bir calisma
icine giren Osmanh tersaneleri, 15 71- 72 kisi icinde Inebahu' da kaybettiginden daha buyuk bir
donanma viicuda getirdi. Muezzinzade'nin
13

Haziran

gelmelerine

1572'de,

buyiik

eliyle kaptan-1 deryahga getirilen K1h9 Ali Pasa,

bir donanmayla

ragmen, donanmalan

istanbul'dan

aynldi,

Inebahtr'da

90k y1pranm1$ ve bir hayli de asker kaybetmis

galip
olan

muttefikler, kendilerini toparlayip galibiyetin meyvelerini toplamak niyetindeyken, bu muthis
Osmanh donanmasmm
donanmasi, Osmanh

Akdeniz'de

gorunmesi, buyuk bir saskmhkla karsilandi. Muttefik

donanmasmm

karsisma cikrnaya cesaret edemedi. ittifaktan aynlan

Venedik, Fransa aracihgiyla bans istedi. 7 Mart 1573'te imzaladigi antlasma ile, Kibns'in
Osmanh Devletine ait oldugunu kabul etti. Kanuni devrinden beri vermekte oldugu yillik 500
duka harac, 1500 dukaya cikanldi.

Aynca Kibns Seferinin tazminati olarak, ti<; senede

odenmek uzere, uc yuz bin duka alum vermeyi taahhut etti.
Pertev Pasa
Kibns'rn fethi sirasmda komutanlik yaprms asker ve devlet adamidir.
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Ahmed Zeydi Macid: s.6

•

Antalya :s.6

•

Rodos Bey'i Bali : s.6

•

Soluk Muhammed : s.6

•

Messe: s.6

•

Sakiz : s.7

•

Kocaeli :s.9,s.10

•

Vezir Pertev Pasa :s.9, s.11, s.12

•

iskenderiye:s.9

•

Sam: s.8

•

Garb Begler Begisi Hasan Pasa.s.P

•

Tersane Emini Mustafa: s.9

17

I

I

I

I

