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Özet 

Osmanlı Devleti, 1736-39 yılları arasında Rusya ve Avusturya ile 
yaptığı savaşlardan galip çıkmıştır. Savaş sonunda imzaladığı barış 
antlaşmalarıyla da daha önceden kaybettiği Azak ve Belgrat gibi stratejik 
önemi haiz yerleri geri almıştır. Osmanlı Devleti kazandığı bu başarılar 
sayesinde düşmanlarına kaptırdığı toprakları ele geçirebileceğini 
görmüştür. Söz konusu savaş süreci, dönemin tarihçilerince 
kaydedilmiştir. Bu eserlerden süreci, açık bir şekilde izlemek mümkündür. 
1736-39 savaşlarını ele alan tarihçilerden biri de Özü Kalesi'ni müdafaa 
ederken Ruslara esir düşen Akhisarlı Hacı Nesimoğlu Ahmed'dir. 

Bu çalışma, Akhisarlı Hacı Nesimoğlu Ahmed'in tek nüshası Fransa 
Milli Kütüphanesi Supplément Turc, nr. 168'de bulunan 22 varaklık 
Tevârîh-i Âl-i Osmân isimli eserini ele almaktadır. Eserde 1736-39 
savaşlarının Rusya ve Avusturya cephelerinde yaşanan hadiseler 
anlatılmaktadır. Müellif bilhassa savaşın Rusya cephesine dair önemli 
bilgiler vermektedir. Bu konuda verdiği bilgiler diğer kaynaklarda 
bulunmamaktadır. Ayrıca eserinde savaş dışındaki bazı konulara ilişkin 
müşahedelerini de anlatmaktadır. Eser, olayların içinde bulunan bir 
askerin kaleminden çıkması ve orijinal bilgiler vermesi yönüyle ana 
kaynak değeri taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nesimoğlu Ahmed bin Hasan, Tevârîh-i Âl-i 
Osmân, I. Mahmud, Belgrat Antlaşması. 

                                                            
* Dr. Öğretim Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
mehmetfatihgokcek@gmail.com 
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Abstract 

The Ottoman Empire was victorious in the battles with Russia and 
Austria between 1736-39. With the peace treaties signed at the end of the 
war, the Ottomans took back strategically important places such as Azak 
and Belgrade, which were previously lost. With these achievements, the 
Ottoman Empire had seen that they could take the land they lost to their 
enemies. The mentioned war process was recorded by the historians of 
the period. It is possible to clearly pursue the process from these works. 
One of the historians who handled the battles of 1736-39 was Hacı 
Nesimoğlu Ahmed from Akhisar who was captured by the Russians 
while he was defending the citadel of Özü. 

This article deals with Akhisarlı Hacı Nesimoğlu Ahmed's work 
called Tevârîh-i Âl-i Osmân. The only copy of this 22 sheet work is located 
in the National Library of France, Supplément Turc, 168. In this work, 
the events encountered in the Russian and Austrian fronts of 1736-39 
wars are narrated. The author especially provides significant information 
about the Russian front of the war. This information is not found in 
other sources of war. In addition, he explains some observations of him 
other than war. This work has a primary source value as it was written by 
a soldier who was involved in the events and gave the original 
information. 

Keywords: Nesimoğlu Ahmed bin Hasan, Tevârîh-i Âl-i Osmân, I. 
Mahmud, The Treaty of Belgrade. 

 

Giriş 

Dünya tarihinin en büyük devletlerinden biri olan Osmanlılar, yaklaşık altı 
asırlık siyasî tarihleri boyunca üç kıtaya birden hükmetme başarısını göstermişti. 
Osmanlılar uzun süren hükümranlık dönemlerinde çeşitli nedenlerden dolayı 
birçok devletle karşı karşıya geldi. Bu devletlerden birisi de sıcak denizlere inme 
siyaseti izleyen Rusya'ydı. Ruslar tarihî emellerini gerçekleştirmek için bilhassa 
18. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya başladı. 18. yüzyıldaki ilk 
Osmanlı-Rus savaşı Prut Nehri önlerinde yapıldı. Ruslar savaşı kaybetmesine 
rağmen kısa süre içinde toparlanarak yeniden Osmanlı topraklarıyla alakadar 
olmaya başladı. Önce Avusturya'yı yanına çekerek 1733'te gizli bir ittifak 
antlaşması imzaladı. Akabinde Lehistan'daki krallık seçimine müdahale ederek 
kuzeydeki mevcut durumu lehine çevirmeye çalıştı. Nihayet Osmanlıların İran'la 
yaptığı uzun ve yıpratıcı harbi fırsat bilip Kırım kuvvetlerinin Kafkasya'dan 
izinsiz geçtiklerini gerekçe göstererek Osmanlılara savaş açtı.1 

                                                            
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan 
Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798-1919), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
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Ruslar 1736'da Osmanlı topraklarına saldırarak bir yandan Azak Kalesi'ni 
ele geçirirken diğer yandan Kırım Yarımadası'nı istila etti. Osmanlılar gelişmeleri 
şaşkınlıkla karşılamakla birlikte sefer hazırlıklarını tamamlayarak savaşa girdi. I. 
Mahmud, Sadrazam Silahdar Mehmed Paşa'yı orduya komuta etmek üzere 
Rusya cephesine gönderdi. Yahya Paşa'yı Özü muhafızlığına getirdi. Rusları 
Kırım'dan çıkarmak için Kefe'ye donanmayla bir miktar kuvvet sevk etti. 
Rumeli ve Bosna beylerbeyilerine asker toplamaları için fermanlar gönderdi. 
Osmanlıların Kırım'a asker yollaması ve Kırım Hanlığı'nın direnmesi Rusları 
geri çekilmek zorunda bıraktı. Avusturya bu sırada devreye girerek görünürde 
arabuluculuk teklifinde bulundu. Aslında Avusturya'nın bu teklifi Osmanlıları 
oyalayarak savaş için gerekli hazırlıkları yapmalarını engellemeye yönelikti. 
Oysaki Sadrazam Silahdar Mehmed Paşa ve kethüdası Osman Halisa Efendi 
barışın yapılacağından son derece emindi. Bundan dolayı sınırdaki Osmanlı 
komutanlarının yardım talepleri ve düşmana karşı uyanık olunması yönündeki 
uyarıları, sadrazam ve kethüdası tarafından dikkate alınmadı. Bu sebeple savaşın 
devamı halinde gerekli olacak hazırlıklar yapılmadı.2 

Ruslar barış müzakerelerinde Osmanlıların kuzeydeki varlığını tehdit eden 
bazı isteklerde bulundu. Avusturya bir müddet sonra gerçek yüzünü göstererek 
yürüttüğü arabuluculuk hizmeti karşılığında Osmanlılardan toprak talep etti. Bu 
isteklerin kabul edilmesi mümkün değildi. Barış görüşmelerinin gerginleştiği bir 
sırada Ruslar taarruza geçerek Özü'yü muhasara altına aldı. Rus hücumlarına 
dayanamayan Özü, Temmuz 1737'de kaybedildi. Yahya Paşa ve birçok Osmanlı 
askeri bu sırada esir düştü. Avusturya ise daha önceden planlandığı üzere 
Osmanlı topraklarına saldırdı. Osmanlılar artık iki cephede birden savaşmak 
zorundaydı. I. Mahmud, hadiselerde ihmali görülen Sadrazam Silahdar Mehmed 
Paşa'yı azlederek yerine Muhsinzâde Abdullah Paşa'yı getirdi. Mevcut durumu 
gözden geçirdikten sonra cepheye asker ve savaş malzemesi sevk etti. Ruslar, 
Osmanlıların Özü'yü geri almakta kararlı olduğunu anlayarak bir süre sonra geri 
çekildi. Böylece Özü Kalesi, Ekim 1738'de yeniden Osmanlı hâkimiyetine geçti.3 

Avusturya Rusların Özü'yü ele geçirdiği sırada Bosna, Eflak, Niş ve Vidin'e 
saldırarak bölgedeki bazı kaleleri zapt etti. Avusturya'nın hücumları Hekimoğlu 
Ali Paşa, İvaz Mehmed Paşa, Köprülüzâde Ahmed Paşa gibi serhatlarda görev 
yapan komutanların gayretleri ile durduruldu. Osmanlılar, Rusya cephesine 
muktedir bir komutan atadıktan sonra ordunun önemli bir kısmını Avusturya 
cephesine kaydırdı. 1737'de Niş, 1738'de Adakale ve 1739'da Belgrat geri alındı. 
Avusturya Osmanlıların elde ettiği başarılar karşısında barış teklifinde bulundu. 
Sulh görüşmeleri Fransa'nın tavassutunda başladı. Ruslar ise bu sırada Hotin ve 

                                                                                                                                            
Ankara 2011, s. 1-24; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/I, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 1995, s. 250-253. 
2 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 255-261. 
3 A.g.e., s. 262-266. 
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Yaş'ı ele geçirerek Tuna'ya doğru hızla ilerlemekteydi. Osmanlılar ile Avusturya 
arasında devam eden görüşmeler 1739'da Belgrat Antlaşması'nın imzalanmasıyla 
barışla neticelendi. Ruslar, Avusturya'nın savaştan çekilmesi üzerine aynı yıl 
içinde barış antlaşması yapmaya razı oldu.4 

Osmanlı müverrihleri 1736-1739 Osmanlı-Rusya-Avusturya savaşını konu 
edinen çok sayıda eser yazmıştır.5 Bunlardan biri de çalışmamızın asıl konusunu 
oluşturan Akhisarlı Hacı Nesimoğlu Ahmed bin Hasan'ın Tevârîh-i Âl-i Osmân 
adlı eseridir. Çalışmamız inceleme ve metin olmak üzere iki bölümden meydana 
gelmektedir. İlk bölümde müellifin hayatı ve eserine değinilmiş, ikinci bölümde 
ise eserin neşredilen metnine yer verilmiştir. 

Metin neşredilirken basit bir transkripsiyon usulü tercih edilmiştir. Eserin 
dil ve imlâ özelliklerine bağlı kalınmaya özen gösterilmiştir. Arapça ve Farsça 
kelimelerdeki uzun sesliler â, î, û şeklinde, ''غ'' ve ''ق'' harflerinden sonra gelen 
uzun sesliler ise ā, ī, ū şeklinde gösterilmiştir. Metinde ''غ'' harfi için ġ, ''ق'' harfi 
için ķ ve ''ك'' harfi için ise yerine göre g-k-ñ harfleri kullanılmıştır. Arapça ve 
Farsça kökenli kelimelerin orta ve sonlarında bulunan ''ع'' harfini göstermek için 
(‘) işareti, hemzeleri göstermek için ise (’) işareti kullanılmıştır. Metinde eksik 
olduğu düşünülen yerlere yapılan ilaveler köşeli parantezler içine yazılmış ve 
yine varak numaraları da köşeli parantezler içinde belirtilmiştir. Metnin daha iyi 
anlaşılması için nokta, virgül ve noktalı virgül gibi birtakım noktalama işaretleri 
kullanılmıştır. 

 

                                                            
4 A.g.e., s. 267-279, 281-283, 285-294. 
5 Bu eserlerden bazıları şunlardır: Hatice Söylemez, Mukaddimetü's-sefer (1736-1739 Seferi 
Hakkında Bir Eser) Metin-Değerlendirme, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007; Fatma Çiğdem Uzun, Belgrad Hakkında 
Râgıp Paşa'ya Ait Bir Risale: Fethiyye-i Belgrad (1739), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2000; Melek Çoruhlu, Musaffa Mehemmed Efendi, 
Kıt‘a-min-Tarih-i Sultan Mahmud-ı Evvel (Tahlil ve Metin), Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005; Erdoğan 
Bilgin, 1148-1152/1736-1739 Savaşı Tarihçesi (Subhi Mehmed'in Müzâkerât-ı Sulhiyye 
Tarihçesi Adlı Eseri), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 
2003; Novili Ömer Efendi, Tarih-i Bosna, Osmanlı-Habsburg Savaşları 1736-39, Haz. Fatma 
Sel Turhan, Küre Yayınları, İstanbul 2016; Hatice Oruç, ''Ahvâl-i Gazâvât Der Diyâr-ı 
Bosna'', Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi 2, Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı, Ed. Hatice 
Oruç-Muhammed Ceyhan, Akçağ Yayınları, Ankara 2016, s. 93-177; Büşra Aktaş 
Kütükçü, Tevârih-i Banaluka Der-Diyâr-ı Bosna (İnceleme-Metin), Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016; 1736-1737 Seferine 
İştirak Eden Bir Türk Denizcisinin Hatıraları, Haz. Fevzi Kurtoğlu, İstanbul 1935; Ebû 
Sehl Nu’mân Efendi, Tedbîrât-ı Pesendîde (Beğenilmiş Tedbirler), Haz. Ali İbrahim Savaş, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999. 



AKHİSARLI HACI NESİMOĞLU AHMED BİN HASAN 
(OTAM, 45/Bahar 2019) 

 
 

53 

Akhisarlı Hacı Nesimoğlu Ahmed bin Hasan'ın Hayatı 

Müellifin hayatına ilişkin bilinenler eserinde anlattıklarından ibarettir. 
Müellifin künyesi Akhisarlı Hacı Nesimoğlu Ahmed bin Hasan'dır.6 Hayatının 
ilk dönemlerine dair fazla bilgi bulunmamaktadır. Eserdeki ''zamân-ı ömrümde 
vâķi‘ Ġāzî Ahmed Hân bin Mehemmed Hân'' ifadesinden III. Ahmed dönemini 
idrak ettiği anlaşılmaktadır.7 Buradan hareketle 18. yüzyılın başlarında dünyaya 
geldiği söylenebilir. Nesimoğlu Ahmed, eserinin birkaç yerinde belirttiği üzere 
Osmanlı Devleti'nin serhat eyaletlerinden biri olan Bosna'nın Klis sancağına 
bağlı Akhisar Kalesi sakinlerindendir.8 

Akhisarlı Hacı Nesimoğlu Ahmed kendisiyle ilgili daha çok 1736-1739 
Osmanlı-Rusya-Avusturya savaşı münasebetiyle bilgi vermiştir. Buna göre 
Akhisarlı Hacı Nesimoğlu Ahmed, savaşın başlaması üzerine Rusya cephesine 
gönderilen Bosna kuvvetleri içinde asker olarak görev almıştır. Bosna seraskeri 
Ebubekir Paşa komutasındaki bu birlik İsakça'da Osmanlı ordusuna katılmıştır. 
Ancak sefer mevsimi sona erince kışlamak için Bender ve Soroka şehirlerine 
bağlı olan köylere yerleştirilmiştir. 1737 senesinin ilkbaharında Tomarova'da 
yeniden orduya dâhil olmuştur. Bosna kuvvetleri önce Muhsinzâde Abdullah 
Paşa'ya yardım etmek için Bender'e gönderilmiştir. Rusların Özü'ye saldıracağı 
haberi gelince bu kez takviye kuvvet olarak Özü'ye nakledilmiştir. Nesimoğlu 
Ahmed'in içinde bulunduğu Bosnalı askerler diğer müdafilerle birlikte Ruslara 
karşı kaleyi kahramanca savunmuştur. Ancak sayıca üstün durumda olan Ruslar 
çok geçmeden Özü'yü ele geçirmiştir. Nesimoğlu Ahmed de bu sırada Ruslar 
tarafından esir alınmıştır.9 

Nesimoğlu Ahmed uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Moskova'nın 320 
km kuzeydoğusunda bulunan Kostroma'ya götürülmüştür.10 Burada 22 ay esaret 
hayatı yaşamıştır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1739'da imzalanan barış 
antlaşması esirlere hürriyetlerini elde etme imkânı vermiştir. Bu gelişme üzerine 

                                                            
6 Metin, vr. 2b, 22a. 
7 Metin, vr. 2a. 
8 Metin, vr. 2b, 21b, 22a. 
9 Metin, vr. 2b, 4a-7b. 
10 Nesimoğlu Ahmed bu yolculuk esnasında çektiği sıkıntıları şu şekilde ifade etmiştir: 
''Özü Ķal‘ası ma‘rekesinden esîr oldıgımda sahrâ-yı mezkûr andan asker-i küffâr ile 
yetmiş birinci gün Özü Suyu'nı köprüden geçüp Provloġoşna Ķal‘ası'na dâhil olduk. 
Ancaķ oturaķ vâfir yirde eylediler ve yevm-i mezbûrelerde bir loķma etmek ile et veyâ 
şorba yüzini görmedik. Hemân bir miķdâr siyâh peksimet virirdi. On kişiye virdigi bir 
kişi yerdi, anı dahi susuz yirdik. Günde birer kerre bir nefs su virirlerdi. Düşmen-i bî-dîn 
ümmet-i Muhammed'e açlıķ ve susuzluķ ile eziyyet iderken ümmet-i Muhammed'üñ 
çoġı helâk oldı. Bu ķırlarda esîr olan ümmet-i Muhammed aç ve susuz, yalın ayaķ, başı 
ķabaķ, yayanca geçdiler ve çekdügimiz derd ü meşaķķat ve kefereden envâ‘î eziyyetleri 
meger Hasan ve Hüseyin Kerbelâ ķırlarında çekmişler ise olur, soñra bizim çekdügimizi 
ġayrı çekmemişdir'', bkz. Metin, vr. 19a. 
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Nesimoğlu Ahmed ve diğer esirler Osmanlılara teslim edilmek üzere 1740'ta 
Kostroma'dan yola çıkarılmıştır. Moskova yoluyla Tula'ya ulaşıldığında Çariçe 
Anna İvanovna'nın ölüm haberinin gelmesi ve kış mevsiminin yaklaşması 
sebebiyle sınıra doğru yapılan yolculuğa bir müddet ara verilmiştir. Yaklaşık iki 
sene süren bekleyişin ardından yeniden yola çıkarılan esirler Bender'e getirilerek 
Osmanlılara teslim edilmiştir.11 Böylece esaretten kurtulan Nesimoğlu Ahmed, 
memleketi Akhisar'a dönmek için uzun bir yolu katederek 18 Kasım 1743'te 
Travnik'e gelmiştir. Ramazan Bayramı namazını Travnik'te eda ettikten sonra 
buradan ayrılarak yedi sene ayrı kaldığı memleketi Akhisar'a geri dönmüştür.12 

Bosna eyaletinin Klis sancağına kayıtlı bir asker olan Nesimoğlu Ahmed, 
Akhisar'a geldikten sonra vazifesine devam etmiştir. 1772-1773'te Rusçuk şehri 
muhafızı olarak görev yapmıştır.13 Tevârîh-i Âl-i Osmân isimli eserini bu tarihte 
yazmıştır.14 Esere sonradan eklenen ve yazısı da diğer kısımlardan biraz farklı 
olan ''Abdülhamîd Hân ibn Ahmed Hân biñ yüz seksen sekizde ķırķ yedi 
yaşında cülûs, müddet-i saltanat sene 16'' ifadesi şayet müellife aitse kendisi 
1789'da hayattadır.15 Ancak tespit edebildiğimiz kadarıyla bu tarihten sonra 
kaynaklarda kendisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

Eserin İsmi ve Metin Özellikleri 

Yazmanın bulunduğu Fransa Milli Kütüphanesi'ne ait katalogda eserin ismi 
belirtilmemiştir.16 Daha sonra hazırlanan araştırma eserlerinde de muhtemelen 
katalogdaki bu bilgi esas alındığı için eserin ismi zikredilmemiştir.17 Ancak metin 
incelendiğinde Nesimoğlu Ahmed'in, esere Tevârîh-i Âl-i Osmân ismini verdiği 
görülmektedir.18 

Tevârîh-i Âl-i Osmân'ın bugün için bilinen tek yazma nüshası Fransa Milli 
Kütüphanesi, Supplément Turc, nr. 168'de bulunmaktadır. Eser kahverengi deri 
ciltli olup 22x16,5 cm ebadındadır. Metin 22 varaktan müteşekkildir. Sayfaların 
satır sayıları aynı değildir. Metnin tamamı mensur olup okunaklı nesih hattıyla 
yazılmıştır.19 Eser halk söyleyişine yakın bir üslupla kaleme alınmıştır. Eserde 
yer yer ifade bozukluklarına rastlanmaktadır. Ayrıca Arapça ve Farsça kökenli 
                                                            
11 Metin, vr. 7b-8a, 17b-18a, 19a-21a. 
12 Metin, vr. 21a-22a. 
13 Metin, vr. 22a. 
14 Metin, vr. 22a. 
15 Metin, vr. 2a. 
16 Edgard Blochet, Catalogue Des Manuscrits Turcs, I, Paris 1932, s. 244. 
17 Agâh Sırrı Levend, Ġazavāt-nāmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Ġazavāt-nāmesi, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 2000, s. 143; Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2014, s. 91. 
18 Metin, vr. 1b. 
19 Blochet, Catalogue Des Manuscrits, s. 244. 
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bazı kelimelerin imlasında hatalar bulunmaktadır. Bu hatalar daha çok ses olarak 
birbirine benzeyen (ع-ا), (پ/ب), (ه-خ-ح), (ص-س-ث), (ط-د-ت), (ظ-ض-ز-ذ) 
harflerinin karıştırılması veya telaffuzun esas alınarak yazılması sebebiyle 
yapılmıştır.20 

 

Eserin Telif Sebebi ve Tarihi 

Müellif, Tevârîh-i Âl-i Osmân'ın mukaddime ve hatime kısımlarında eserin 
yazılma sebebini açık bir şekilde ifade etmiştir. Buna göre eserini 1736-1739 
Osmanlı-Rusya-Avusturya savaşında yaşananları anlatmak ve esareti sırasındaki 
müşahedelerini aktarmak için yazmıştır. Müellif eserin, okuyucuları gıybet 
etmekten kurtaracağını düşünmekte ve ayrıca onlardan kendine, padişaha ve 
savaşa katılan kişilere dua etmesini beklemektedir.21 Nesimoğlu Ahmed eserini 
Rusçuk şehri muhafızı olarak görev yaptığı 1772-1773'te yazmıştır.22 

 

Eserin Muhtevası 

Tevârîh-i Âl-i Osmân isimli eserin muhtevasını 1736-1739 Osmanlı-Rusya-
Avusturya savaşlarındaki hadiseler ve müellifin esareti sırasındaki izlenimleri 
oluşturmaktadır. Tevârîh-i Âl-i Osmân kuruluştan 1789 tarihine kadar tahta çıkan 
Osmanlı padişahlarının isimleri, cülus tarihleri ve saltanat sürelerinin belirtildiği 
bir liste ile başlamaktadır.23 Akabinde ise Rusların Azak Kalesi'ni ele geçirerek 
Kırım'ı yağmalaması, Kırım'ın coğrafî özellikleri, Bosna askerlerinin Rusya 
cephesine sevki, Osmanlı ve Kırım kuvvetlerinin Rusya'ya akına çıkması, Bosna 
askerlerinin Özü'ye nakli, Rusların Özü'yü alması, Nesimoğlu Ahmed'in Ruslara 
esir düşmesi, Rusların Kırım'dan çıkarılması, Bender'e saldıran Rusların mağlup 
edilmesi, Kırım kuvvetlerinin akından ganimet ile dönmesi, Rusların Hotin ve 
Yaş'ı zaptı, Avusturya'nın Bosna, Rumeli ve Vidin eyaletlerine saldırması, Bosna 
Muhafızı Hekimoğlu Ali Paşa'nın Avusturyalılara karşı koyması, I. Mahmud'un 
Bosna Muhafızı Hekimoğlu Ali Paşa'ya gönderdiği hatt-ı hümayunun sureti, 
Avusturyalı komutanın Banaluka Kalesi muhafızına yolladığı mektubun sureti, 
Köprülüzâde Hâfız Ahmed Paşa ve Boşnak Ahmed Paşa'nın Niş'i geri alması, 

                                                            
20 Önce doğru yazımı ve hemen ardından metindeki yanlış yazımı verilen (مادن/معدن); 
 ;(مكس/مكث) ,(محاسره/محاصره) ;(محمات/مهمات) ,(راخى/راهى) ,(حطبه/خطبه) ;(پوس/بوس)
 ,(نياذ/نياز) ,(ذان/ظن) ,(ضحيره/ذخيره) ,(ازهار/اظهار) ;(ضابد/ضابط) ,(ادش/اتش) ,(اواست/اواسط)
 ;(چرشنبح/چارشنبه) ,(كلبند/كلبانك) ,(فرصنت/فرصت) ,(ميذدراق/مذراق) ;(بياذ/بياض) ,(ظبط/ضبط)
/سرخوش) شسارحو  kelimeleri söz konusu imla hatalarına örnek olarak (اندذه/انداذه) ,(
gösterilebilir. 
21 Metin, vr. 2b-3a, 22a. 
22 Metin, vr. 22a. 
23 Bu listede yer yer bilgi hataları bulunmaktadır. 
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Vidin Muhafızı İvaz Mehmed Paşa'nın Vidin önlerindeki galibiyeti, Eflak 
beğinin Avusturya kuvvetlerini mağlup ederek Eflak'a hâkim olması, Özü 
Kalesi'nin istirdadı, Hekimoğlu Ali Paşa'nın Çaçka ve Ujiçe'yi fethi, Muhadiye 
zaferi, Osmanlıların Erdel ve Macaristan'a akına çıkması, Adakale'nin fethi, 
Hisarcık zaferi, Belgrat'ın muhasara altına alınması, Belgrat Kalesi komutanının 
Avusturya imparatoruna gönderdiği mektubun sureti, Belgrat'ın geri alınması, 
Osmanlıların Avusturya ve Rusya'yla barış antlaşması imzalaması gibi konular 
anlatılmaktadır. Eserin son kısmında ise müellifin esareti sırasındaki izlenimleri 
ve esaretten kurtulduktan sonra memleketine dönüş yolundaki gözlemleri yer 
almaktadır. Bunlar Azak, Bender, Heyhat ve Özü hakkında verdiği bilgiler, Özü-
Kostroma arasındaki menzillere ilişkin gözlemleri, Kostroma şehri, İdil Nehri, 
Ejderha Denizi ve Sibir Kalesi hakkında verdiği bilgiler ve Kostroma-Bender-
Akhisar arasındaki menzillere ilişkin gözlemleridir. 

 

Eserin Kaynak Değeri 

Tevârîh-i Âl-i Osmân 1736-1739 savaşlarının bilhassa Rusya cephesine ilişkin 
bilgi veren önemli bir kaynaktır. Müellifin bu cephede savaşan bir asker olması 
anlattıklarını değerli kılmaktadır. Nitekim müellif olayların bizzat tanığı olarak 
Özü Kalesi'nin müdafaa edilmesi ve kalenin elden çıkışı hakkında diğer Osmanlı 
kaynaklarında bulunmayan bazı bilgiler vermektedir. Bu bakımdan eser, Rusya 
cephesinin karanlıkta kalan bazı yönlerinin aydınlatılmasına katkı sağlamaktadır. 
Müellifin Avusturya cephesinde yaşanan olaylara dair verdiği bilgiler ise kendisi 
bu sırada Rusya cephesinde bulunduğu ve 1743'e kadar esaret hayatı yaşadığı 
için müşahedelerine dayanmamaktadır. Müellif, bu kısmı muhtemelen esaretten 
kurtulduktan sonraki bir dönemde, süreci anlatan eserlerden okudukları veya 
hadiselere tanık olanlardan dinledikleri ile yazmıştır. Yine de olayların çağdaşı 
olması sebebiyle anlattıkları kaynak değeri taşımaktadır. 

Müellif, eserde savaş dışındaki bazı konulara ilişkin bilgiler de vermektedir. 
Bunlar Rusya ve diğer kuzey ülkelerinde gördüğü kendisine farklı gelen şeylerle 
alakalıdır. Örneğin geceleri, Moskova'yı aydınlatmak için direklere asılı olan cam 
fenerlerin kullanılması, Don ve Volga nehirleri üzerinde gemi taşımacılığının 
yapılması ve Osmanlı coğrafyasına kıyasla kuzey ülkelerinde gece-gündüz süresi 
arasındaki farkın daha fazla olması müellifin ilgisini çekmiştir. Yine müellifin, 
Rusların silah sanayisinin Tula'da, gümüş ve bakır madenlerinin Sibir Kalesi 
civarında ve tuzlalarının Yüzüm ve Bahmud havalisinde bulunduğunu belirtmesi 
önemli bir bilgidir. Ayrıca müellifin, esaret hayatı yaşadığı Kostroma şehrinden 
memleketi Akhisar'a ulaşıncaya kadar geçtiği menzilleri zikretmesi ve bunlar 
arasındaki mesafeleri saat cinsinden belirtmesi önemli bir ayrıntıdır. 

Sonuç olarak Nesimoğlu Ahmed, Rusya cephesinde Özü Kalesi'ni müdafaa 
ederken esir düşmüş bir Osmanlı askeridir. Bu sebeple Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı 
eser, olayların içinde bulunan bir kişinin kaleminden çıkmıştır. Eser müellifin 
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müşahedelerine/işittiklerine dayanması ve orijinal bilgiler vermesi bakımından 
kaynak değeri taşımaktadır. Bununla birlikte araştırmacılar, bu eseri şimdiye 
kadar çalışmalarında kullanmamıştır. Yurt dışındaki bir kütüphanenin raflarında 
adeta unutulmaya yüz tutmuş olan söz konusu eser, bu makalede neşredilerek 
araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. 

 

Metin 

[1b] Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm 

Tevârîh-i Âl-i Osmân24 

Âl-i Osmân pâdişâh zuhûra gelüp ilk cum‘a güni ve bayram namâzın 
Ķaracaşehri'nde ķıldılar. Ġāzîler tekbîr getürdiler. Tursun Faķīh nâmında bir 
âdem var idi, ibtidâ hutbeyi Sultân Osmân ismine oķudı deyü haber virdiler. 
Cülûs-i Sultân Osmân altı yüz doķuz senesinde, müddet-i saltanat sene 60. 
Ba‘dehû Sultân Orhan Hân bin Osmân altı yüz altmış birde cülûs otuz beş 
yaşında, müddet-i saltanat 35. Ba‘dehû Sultân Murâd bin Orhan altı yü[z] 
toķsanda otuz toķuz yaşında cülûs, müddet-i saltanat 31. Ba‘dehû Yıldırım 
Bâyezîd bin Murâd Hân yedi yüz yigirmi birde otuz yaşında cülûs, müddet-i 
saltanat 29. Ba‘dehû Mehemmed bin Yıldırım Hân yedi yüz toķsan beşde otuz 
beş yaşında cülûs, müddet-i saltanat 8. Tekrâr Sultân Murâd Hân-ı sânî ibn 
Mehemmed Hân yedi yüz doķsanda on sekiz yaşında, müddet-i saltanat 32. 
Ba‘dehû Mehemmed bin Murâd Hân el-fâriġ yedi yüz toķsan beşde on bir 
yaşında cülûs, müddet-i saltanat 2. Ba‘dehû Murâd Hân-ı sâlis ibn Mehemmed 
Hân eş-şehîd be-dest-i Miloş Ķobilik sekiz yüz birde elli iki yaşında, saltanat 56. 
Ba‘dehû Mehemmed Hân el-fâtih-i Ķostantiniyye es-sabî sekiz yüz elli yedide 
ibn Murâd Hân on üç yaşında cülûs, saltanat 53. Ba‘dehû Bâyezîd Hân bin 
Mehemmed Hân el-fâtih toķuz yüz onda otuz beş yaşında cülûs, müddet-i 
saltanat 32. Ba‘dehû Yavuz Selîm Hân fâtih-i Mısır toķuz yüz otuz ikide ibn 
Bâyez[îd] Hân ķırķ dört yaşında, saltanat 9. Ba‘dehû Ķānûnkeş Süleymân Hân 
fâtih-i Budin ve Sigetvar ve ahz-ı Ķral Laoş bin Selîm Hân toķuz yüz altmış 
altıda ķırķ beş yaşında, saltanat 48. Ba‘dehû Selîm Hân-ı sânî ibn Süleymân Hân 
toķuz yüz altmış sekizde ķırķ beş yaşında cülûs, saltanat 3. Ba‘dehû Murâd Hân-
ı râbi‘ ibn Selîm Hân toķuz yüz yetmişde yigirmi toķuz yaşında cülûs, müddet-i 
saltanat 28,5. Ba‘dehû Mehemmed Hân bin Murâd Hân-ı sâlis toķuz yüz toķsan 
sekizde yigirmi toķuz yaşında cülûs, müddet-i saltanat 9. Ba‘dehû binâ-i 
Câmi‘ü'l-câmi‘ Ahmed Hân ibn Mehemmed Hân biñ altıda on dört yaşında 
cülûs, müddet-i saltanat 14. Ba‘dehû Sultân Mustafâ Hân bin Mehemmed Hân 

                                                            
24 Metinde bu ifadeye işaret konularak sağ taraftaki boşlukta ''Tevârîh-i Âl-i Cengis Hân, 
sene sitte ve elf târîhinde dârü'l-memleket olan Tatar vilâyet Ķırım Adası selâtîn-i Âl-i 
Osmân Hân taht-ı hükmüne dâhildir, ġaflet olunmaya, sene 1006.'' şeklinde bir cümle 
yazılmıştır. 
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biñ yigirmide yigirmi altı yaşında cülûs, müddet-i saltanat 3 mâh. [2a] Ba‘dehû 
Osmân Hân eş-şehîd be-dest-i zorba ibn Ahmed Hân biñ yigirmide on üç 
yaşında cülûs, müddet-i saltanat 3. Ba‘dehû tekrâr Mustafâ Hân ibn Mehemmed 
Hân biñ yigirmi dörtde otuz yaşında cülûs, müddet-i saltanat 1. Ba‘dehû Murâd 
Hân fâtih-i Baġdâ[d] bin Ahmed Hân biñ yigirmi altıda yigirmi yedi yaşında 
cülûs, müddet-i saltanat 18. Ba‘dehû İbrâhîm Hân eş-şehîd ibn Ahmed Hân biñ 
ķırķ dörtde yigirmi beş yaşında cülûs, müddet-i saltanat 9. Ba‘dehû Mehemmed 
Hân bin İbrâhîm Hân biñ elli üçde yedi yaşında cülûs, müddet-i saltanat 41. 
Ba‘dehû Süleymân Hân bin İbrâhîm Hân biñ altmış yedide ķırķ yedi yaşında 
cülûs, müddet-i saltanat 3,5. Ba‘dehû Ahmed Hân bin İbrâhîm Hân biñ yetmiş 
birde elli yaşında cülûs, müddet-i saltanat sene 2,5. Ba‘dehû Sultân Mustafâ ibn 
Mehemmed Hân biñ yüz altıda otuz iki yaşında cülûs, müddet-i saltanat 8. 
Zamân-ı ömrümde vâķi‘ Ġāzî Ahmed Hân bin Mehemmed Hân biñ yüz on 
beşde otuz bir yaşında cülûs, müddet-i saltanat 28. Ba‘dehû bilâ-veled Mahmûd 
Hân bin Mustafâ Hân biñ yüz ķırķ üçde otuz dört yaşında cülûs, müddet-i 
saltanat 24. Ba‘dehû yine bilâ-veled Osmân Hân bin Mustafâ biñ yüz altmış 
sekizde elli sekiz yaşında cülûs, müddet-i saltanat 3,5. Ba‘dehû Mustafâ Hân bin 
Ahmed Hân biñ yüz yetmiş birde otuz altı yaşında cülûs, müddet-i saltanat 17. 
Ba‘dehû Abdülhamîd Hân ibn Ahmed Hân biñ yüz seksen sekizde ķırķ yedi 
yaşında cülûs, müddet-i saltanat sene 16. Târîh-i binâ-yı Ayasofya, İslâmbol 
fethine gelince biñ toķuz yüz elli sene imişdir ve İslâmbol feth dahi sekiz yüz elli 
yedi senede vâķi‘ imişdir. Bu taķdîrce iki biñ iki yüz yetmiş toķuz yıl imişdir. 
Ma‘lûm-ı hâl içün ķayd şode, m. [2b]25 Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm ve bihî, el-
hamdüli'llâhi Rabbi'l-âlemîn ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin 
ve âlihî ve sahbihî ecma‘în. Bu haķīr sedd-i İslâm serhadât-ı Bosna'dan Klis 
sancaġından Aķhisâr Ķal‘ası sâkinlerinden Hâc Nesîm-oġlu Ahmed bin Hasan 
dimekle ma‘rûf, târîh-i Nebeviyye'den biñ yüz ķırķ sekiz senede Mosķov 
keferesi naķz-ı ahd idüp ve elli senede dahi Nemçelü naķz-ı ahd etmeler ile 
memâlik-i İslâmiyye üzerine ķasd-ı fâsidelerini izhâr ve hücûm eylediklerinde 
cemî‘an ümmet-i Muhammed üzerine ceng ü cidâl ve harb u ķıtâl lâzım 
gelmekle bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-maķrûn muķtezâsınca bi-ķazâ’i'llâhi te‘âlâ 
eyâlet-i Bosna'dan umûmen zu‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve yerli ķulundan biñ iki 
yüz nefer dilâverân ile bir miķdâr mîrî piyâde ile süvârî ķırķ toķuz senesi 
evâsıtında gelüp Bender'den yuķaru Tu[r]la kenâr köylerinde ķışlayup ilk yazın 
Bender Sahrâsı'na ordu-yı hümâyûna dâhil ve bir müddetden soñra Özü Ķal‘ası 
imdâdına me’mûr oldıgımızda elli senesi vâķi‘ olup ķal‘a-i mezbûra geldigimizde 
Mosķov keferesi ķalb ķuvvetiyle gelüp ķal‘amızı cânib-i erba‘adan muhâsara 

                                                            
25 Metnin sağ tarafındaki boşlukta ''Hekîm-oġlu Alî Paşa hazretlerinüñ ve Ġāzî Bosnavî 
Ahmed Paşa ve Kö[p]rili-zâde Hâfız Ahmed Paşa ve Gümrükçi Mehemmed Paşa ve 
Ayvaz Mehemmed Paşa ve Ceng Alî Paşa ile Velî Paşa hazretlerinüñ ġazâvatnâmeleridir, 
ġaflet olunmamaķ içün bu mahalde şerh virildi.'' şeklinde bir cümle yazılıdır. Ancak 
metinde bu cümlenin nereye ait olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. 
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etdikde avn-i Rabbâniyle asâkir-i İslâm merdâne sabr u ķarâr ve gün-be-gün 
kâfir-i bî-dînüñ üzerine ġālib iken cum‘aertesi gecesinde tarafeyn âteş 
şiddetinden ķal‘amızda evler, sarâylar tutuşup ihrâķ bi'n-nâr üzre iken 
cum‘aertesi güni ķuşluķ vaķtine dek var ķuvvetiyle üzerimize yürüyüş ve avn-i 
İlâhî ile münhezim üzre iken bi-ķazâ’i'llâh ķal‘amız cebehânelerinden üç def‘a 
dört cebhâne atıldıķdan soñra saġ ķalan ümmet-i Muhammed maġlûb 
olduġundan cümlemiz zarûrî esîrliġin irtikâb eyledik. İmdi gizlü ķalmasun, 
aşaġıda zikr eyledigimiz senelerde memâlik-i İslâmiyye'de vâķi‘ tahrîbâtı ve ceng 
ü cidâl ve feth u ġazâları ve Mosķov keferesi diyârında gördigimiz ķal‘a ve 
şehirlerin [3a] ve gemi işler büyük suları ve ķal‘a ve şehr-i menhûsların ķaleme 
getürüp tesvîd eyledim tâ ki yârânlarımız ġazâ vü cenge mâ’il olanlar uzun 
gecelerde ġıybet terk idüp bu evrâķ[ı] eglence ittihâz ideler. Ümîddir ki bu haķīr 
ve bu ġazâ günlerinde olan pâdişâhımızı ve sâ’ir rü’esâ-i asâkir-i İslâm ve 
ġāziyân ile şühedâ olan mü’min ķarındaşlarımızı rahmet ve Fâtiha-i şerîfe ile yâd 
ideler. Merhûm u maġfûrunleh Ġāzî Sultân Mahmûd Hân hazretlerinüñ zamân-
ı saltanatında serhatlarımız[d]a tahrîbât ve muhâsara olunan ķal‘aların ve 
ümmet-i Muhammed'üñ başına gelen ķazâların beyânıdır. Andan soñra tez 
günlerinde cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn ümmet-i Muhammed'e merhamet idüp feth 
u fütûhâtını ve ceng ü ġazâlarını semt ve semtiyle beyân olunur. İşbu biñ yüz 
ķırķ sekiz senesinde Mosķov keferesi naķz-ı ahd etdikde serhadd-i mansûrede 
vâķi‘ Ķaradeñiz'üñ dili ucunda Azaķ Ķal‘ası'n olanca ķalb ķuvvetiyle muhâsara 
idüp üç aydan soñra cebhânelerin atdurup vire ile aldı. İçinde bulunan ibâdu'llâh 
ve muhâfız olan Özülü Mustafâ Paşa'yı Ķaradeñiz'iñ yalusunda Yeniķal‘a nâm 
mahalline irsâl ve Azaķ Ķal‘ası içine muhâfız ķoyup altına vilâyetinden Ten Su 
ile donanmayı getürüp ilimana ķodı, andan soñra göçüp kendü diyârına gitdi. 
Ba‘dehû ķırķ toķuz senesinde ķalb-i ķuvvet-i menhûse ile Ķırım hânı üzerine 
varup ser-‘askerleri Filitmarşel Fomilniķ nâm mel‘ûn Ķaradeñiz'üñ bir dahi dili 
ucunda olan Orķapu Ķal‘ası'nı muhâsara ve kilidiñi gice yürüyüş ile aldı. İçinde 
bulunan ibâdu'llâh esîr idüp Ķırım Adası içine girüp Fonlamin nâm [3b] 
cenderal-i mel‘ûn bir miķdâ[r] asker ve top ve cebhâne virüp Özi Su ile deryâ 
arasından dil ile irsâl idüp Ķılburun Ķal‘ası'nı feth eyle deyü kendüsi 
Baķçesarâyı'na varup hân hazretleri deryâ-misâl asker-i Tatar ile kâfir-i bî-dîn 
ķarşulayup çevresin alup günde beşer onar kerre melâ‘înüñ üzerine hücûm 
iderdi. Topı, tüfengi olmaduġundan zafer bulmayup bî-çâre ķaldıķda melâ‘înüñ 
asker öñünden ķal‘a ve şehirlerüñ nisâ vü sıb[y]ânı Baķçesarây ardındaki balķam 
taġlara ķaçurup hân hazretleri üç ay miķdârı melâ‘înüñ taburunı halķaya alup 
merdâne vü dilîrâne ceng eylediler. Melâ‘în bir ân ve bir gün râhata ķomayup 
yollarda olan su ķuyularını tuz ile doldurup melâ‘înüñ askeri dolayında otları 
yaķardı, hayvânât açlıķdan ve âdem susuzluġundan zebûn olup niçe biñ helâk 
oldı. Melâ‘în bunca ceng ü eziyyetde iken Orķapu ve Gözleve ve Ķarasu ve Eski 
Baķçesarây ve Büyük Baķçesarây ķal‘alarını ki hân hazretlerinüñ tahtıdır, 
cümlesin zabt idüp hân hazretlerinüñ tahtına oturdı. Bu hâl üzre iken Âl-i 
Osmân donanması Kefe altına gelüp melâ‘în, Osmânlı askerinden havf etmekle 
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girüye ķaçmaġa26 şürû‘ idüp şehirlerin âteşe27 virüp ķal‘aları laġım ile hedm 
eyledi. İçlerinde bulunan top ve cebhânelerin kendü tarafına götürüp 
Orķapu'dan çıķdıkda Özü Su ile deryâ arasından dil ile irsâl eyledigi Fonlamin 
Cenderali'ni bulup kendü dahi Ķılburun Ķal‘ası'nı almış idi, içinden aldıgı 
esîrleri ve Orķapu Ķal‘ası'ndan alınan esîrlerini Özü Ķal‘ası varoşunda sâkin 
olan Ķazaķ kefere içün mübâdele [4a] etmeler ile lâkin cenderal-i la‘în Yaş'da 
olan üç dört aġa ile Orķapu şeyhini ķomayup çasarına götürdi. Ķırım Adası 
didikleri bir vâfir bolca yir imiş. Ķırķ biñ câmi‘ ile mescid var derdiler. Bunca 
ķal‘a ve şehirleri var. İçinde üç büyük suları vardır ki her birisinde gemiler işler 
derler. Âl-i Osmân memleketi tarafından üç tarafı Ķaradeñiz almışdır. Mosķov 
tarafından iki sâ‘atliķ yer deryâ ķavuşmamışdır. Orķapu didikleri deryâ 
burnundan yine deryâ burnuna dek bir âlî28 hendek ķazılmışdır. Ve ol hendek 
bir vechle geçilmez dirler. Ancaķ Orķapu Ķal‘ası'nda köprüler vardır. Ol 
köprüden Ķırım Adası içine ķaradan girülür. Kefere tarafından ve gerek 
Osmânlı tarafından ġayrı ķara ile girecek yolı yoķdur. Öylece bir ada imiş dirler. 
Ba‘dehû işbu sene-i mübârekede Bosna eyâletine fermân-ı pâdişâhî sâdır olup 
nefs-i hırmen29 vaķt[i] günlerinde Bosna sipâh[î] ve zu‘amâsı umûmen ve yirli 
ķulundan biñ iki yü[z] âdem ki yigirmiden birdir ve öñlerinde Tuzla ķapudân ile 
Banaluķa ķapudân ve Kluç ķapudân ile Lubiñ ķapudân fermân-ı pâdişâhîde 
musarrah ve üç biñ sekbân ve iki biñ beşli yazu asker içün Gencî-zâde Ebûbekir 
Paşa'ya mîrî mâl gelüp mecmû‘ yed[i] biñ iki yüz asker ider ve paşa-yı mûmâ-
ileyh ser-‘asker-i Bosna'nuñ Mosķov seferine ta‘yîn buyurulmaġın fermân-ı 
pâdişâhî üzre bir ân muķaddem mîrî-i askerî yazılup sâ’ir asker dahi hâzır30 olup 
rûz-ı Ķāsım'dan31 elli gün muķaddem asker-i İslâm ile Ebûbekir Paşa ķalķup 
[4b] İsaķça Sahrâsı'na ordu-yı hümâyûna râhî oldılar. İsaķça'ya geldikde sadr-ı 
a‘zam32 Kör Vezîr Ahmed Paşa hazretleri idi, fermân idüp Bekir Paşa ile Bosna 
askerini Ķara Boġdan vilâyetine Turla Suyı kenârıyla Leh ķral sınurı tarafından 
Bender Ķal‘ası'ndan dik yuķaru Soroķa Ķal‘ası'na varınca köyleri boşadup 
ķışlaya ta‘yîn eyledi. Sâ’ir orduyı bozup ķışlalara ta‘yîn ve kendüsi Babadaġ 
şehrine varup ķışladı. Bosna askerîsine ve eyâlete müstevfâ33 ta‘yîn ve atlarına 
yem virdiler. Öyle iken bozġun günlerine ķarşu ķar düşüp sular donduķda Âl-i 
Cengiz pâdişâh ġayrede gelüp ķalġa ile noġay sultân ve Bucaķ ser-‘asker-i sultân 
iki üç yüz biñ asker-i Tatar ile ve Bosnavî Alî Paşa-zâdelerinden Üsķüplili 
İbrâhîm Paşa ve Arnavut diyârından Mahmûd Beg-zâdelerinden Mahmûd Paşa 

                                                            
26 Metinde ''قچمعه'' şeklinde yazılmıştır. 
27 Metinde ''آتسه' şeklinde yazılmıştır. 
28 Metinde ''آلى'' şeklinde yazılmıştır. 
29 Metinde ''خيرمن'' şeklinde yazılmıştır. 
30 Metinde ''حاضير'' şeklinde yazılmıştır. 
31 Metinde ''قاسومدن'' şeklinde yazılmıştır. 
32 Metinde ''عظيم'' şeklinde yazılmıştır. 
33 Metinde ''مذستذفا'' şeklinde yazılmıştır. 
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dahi beş altı biñ gönli isteyen ġāziyândan askeri peydâ andan Bender ve Özü 
ķırlarından varup Heyhat Sahrâsı'nı ķaradan ve Aķsuyu'nı Aķmeçit nâm 
mahalde ve Inġıl ve Onġol suların Çehren nâm mahalde ve Özü Suyu'nı ve sâ’ir 
gölleri buzdan geçüp melâ‘înüñ vilâyetine çapula râhî olup gitdiler. Provloġoşna 
Ķal‘ası üsti yanından Özü Suyu'nı geçmek murâd eylediklerinde ķal‘a-i 
menhûsede muhâfız olan Fonlamin Cenderal nâm mel‘ûn top ve yanında 
mevcûd bulunan asker-i melâ‘în ile Özü Suyu'ñ buzı ortasına ķarşu çıķup cenge 
şürû‘ andan Âl-i Cengiz askerini buzdan geçürmeyüp top, tüfenk ile ceng idüp 
Âl-i Cengiz pâdişâhı Osmânlı askerine emr buyurup melâ‘înüñ askeri üzerine 
yürüyüş eylediler, bi-hamdi'llâh cenderal ve sâ’ir [5a] askerini ķılıçdan geçürüp 
cânlarını cehenneme yonladılar. Topların ve sâ’ir mühimmâtın zabt idüp 
cenderalüñ oġlunı esîr eylediler. Andan soñra melâ‘înüñ vilâyetine çapul 
ķoyverdiler. Dört gün ile üç gice vilâyetlerin yaġmâ idüp köylerin ve şehirlerin 
âteşe virüp harâb eylediklerinden bunca köle ve halâ’iķ ve ġanîmet ile girüye 
avdet eylediler. Asker-i İslâm bir yere cem‘ olduķda Âl-i Cengiz pâdişâh alınan 
esîrlerini sayaya götürdüķde âdet-i ķānûn muķtezâsınca ķırķ biñ esîrüñ ondalıġın 
alup sâ’ir mâl u ġanîmetüñ hisâbın Allâh bilür. Ve ķırķ sekiz günde hâlî ıssız 
yerden açlıķdan ve sovuķdan güç ile geldiler. Andan soñra tâ sulh olunca her ķış 
öylece birer çapul virdiler. Bu ķış bu hâl üzre geçüp sultân-ı nevrûz-ı Hâr[ze]m-
şâh gününden on beş gün muķaddem fermân-ı pâdişâhî gelüp Bosna askerini 
Tomarova Sahrâsı'na sancaġ-ı şerîf pâyına ta‘yîn buyurup ol esnâda Muhsin-
zâde Abdullâh Paşa Bender ser-‘askeri olmaġın Ķartal Sahrâsı'nda olan sadr-ı 
a‘zam34 hazretlerine arz idüp nefs-i sultân-ı nevrûz güni bir dahi fermân gelüp 
Bender Sahrâsı'na Abdullâh Paşa ma‘iyyetine varalum deyü emr olmaġla yevm-i 
mezbûrede yola revâne olup mahalle-i mezbûra gelüp ordu-yı Bosna ķuruldı. 
Anda meks iderken biñ yüz elli târîhi olup petro gününden on gün muķaddem 
Bosna askerini Özü Ķal‘ası imdâdına ta‘yîn buyurulup andan sallı güni ķalķup ve 
yine sallı güni berr u yaban yirden Özü'ye dâhil oldıgımızda ser-‘askerimiz 
Hekîm-oġlı Alî Paşa'nuñ [5b] dâmâdı Yahyâ Paşa muhâfız idi ve ma‘iyyetinde 
Silivrili Yerli Paşası Mustafâ Paşa ve Ġaġa-oġulları Mehemmed Paşa ile Hasan 
Paşa ve Bosna askeriyle gelen Ebûbekir Paşa ve Itrabozan eyâletiyle Silistre 
eyâleti dahi muhâfız idi, bu biñ Arnabut asker ile ol ķadar dahi yeniçeri ve 
serdengeçdi dahi var idi. Çarşenbih güni Mosķov keferesi Ķarataġ misâli asker-i 
melâ‘în ile gelüp ķal‘amızı Özü Suyu'ndan Berezen Suyu'na ve deryâya varınca 
muhâsara eyledi. Ve perşenbih gicesinde Berezen Suyı Geçidi'nde olan ķulleleri 
aldı. Ve cum‘a güni Özü Suyı Ķaradeñiz ile muķābil olduġı yerde Hasan Paşa 
Ķal‘ası'n dahi aldı. Ser-‘askerleri varup Hasan Paşa Ķal‘ası önünde otaġın ķurup 
oturdı. Biz dahi ol gice ķal‘a dolayında mahallelerini ve bu ķadar at ve yel 
degirmenlerini ve sâ’ir binâya müte‘alliķ ne ki bulundıysa kimin hedm ve kimin 
ihrâķ ve bi'n-nâr eyledik. Yarındası mel‘ûn-ı bî-dîn iki üç yüz pârçe top ve yedi 
dâne ķumbara havanı ķal‘anuñ üç tarafından dan yeri nişân virdigi ile ķal‘a ve 

                                                            
34 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
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üzerimize cehennem âteşin saçup gûyâ yer gök zelzeleye geldi, yiryüzi duman 
olup asker askeri ve insân insân[ı] görmez oldı. Top, tüfeng ve ķumbaradan 
ķal‘ada ve parmaķlıġında baş soġunacaķ yir bulunmaz oldı. Ol hâl üzre iken 
ümmet-i Muhammed ġayrede gelüp du‘â eylediler. Gülbâng-ı35 
Muhammediyye'yi getürüp cenge âġāz eylediler. Ķal‘anuñ dört yanında olan 
balyemez ve saçma ve şâhî ve ķumbara havanlarına ve parmaķlıķda olan 
ümmet-i Muhammed fitil ve filinta tüfenglerine bir fitilden âteş idüp ķal‘a ve 
dolayında olan [6a] yerler zelzeleye gelüp yeryüzi duman olup bir zamândan 
soñra âlî36 rûzgâr peydâ olup tütün ve dumanları deryâ tarafına sürüp 
göründüķde meger ki melâ‘înüñ askeri demet demet düşmüş ķurt gibi yaralı 
bereli birbir[i] üstüne yıġılup yaturlar. Asker-i İslâm o devlet göricek en kötüsi 
iki yürek sâhib[i] oldı, ġayrede gelüp cân [u] gönülden merdâne vü dilîrâne ceng 
etmege başladılar. Beş gün ve dört gice öyle âlî ceng eylediler ki meger merhûm 
Tiro Hasan Paşa Ķanije Ķal‘ası muhâsarasında eyitti ise yohsa ġayrı yirde ol 
ķadar şehîd ve ķal‘a altında leş düşmüş degildir, bu hâl üzre iken melâ‘în-i bed-
fi‘âl günde ve gicede biñ altı yüz seksen ķumbara ķal‘a ve parmaķlıġa ve 
hendeklere ķondururdı. Cum‘airtesi gicesinde ahşâmdan soñra İslâmbol Ķapusı 
yanında Yahyâ Paşa ser-‘askerimizüñ otluk tepesine ķumbarayı ķondurup otlukı 
tutuşdı. Andan melâ‘în olanca ķumbarayı âteşe çevirüp otluķdan ķulleler, evler, 
sarâylar tutuşup ol gice bütün ķumbarayı kâfir-i bî-dîn âteşe saçdı. Dan yerine 
dek ķal‘amızda binâya müte‘alliķ ne ki var ise ihrâķ ve bi'n-nâr olup tablalarda 
ķu[r]ş[un]lar, toplar altında olan tekerlekler ve ķundaķlar yanup toplarımız yire 
düşüp işlemez oldılar. Biñ altı yüz seksen ķumbara atılduġuna delîlim budur ki 
mel‘ûnuñ yedi havanı var idi, Ġāzî Ahmed-zâde bir gice sâ‘ade baķup bir sâ‘atde 
on nevbet yedi bile havanı atdı, ona göre mülâhaza buyurıla. Dan yeri nişân 
virdügiyle üzerimize ķal‘anuñ her tarafından yürüyüş idüp melâ‘înüñ gözleri 
niçedir farķ olunmadıķça muhâsara çekmiş ihtiyârlarımız [6b] ferd-i vâhid 
kimesnelere tüfeng atdırmayup tamâm yanaşdıķlarında melâ‘în-i bî-dîn aramıza 
niçe el ķumbaraların atup ķal‘ada ve parmaķlıķda olan ümmet-i Muhammed 
ġayret ü sabr idicek ellerinde bulunan filinta ve fitil tüfenglerine âteş idüp 
ķurşun saçdılar, yiryüzi duman dütüp insân insân[ı] görmez oldı. Bir vaķitden 
soñra rûzgâr dumanları sürüp meydân göründükde ķurşum yetişür yere dek 
melâ‘în birbir[i] üstüne demet demet âdeş düşüp yaturlar, ümmet-i Muhammed 
dîn-i Muhammediyye içün ġayret idüp yürüyüşe çıķdılar. Niçe biñ kelle ve şikâr 
alındıķda yine ķuşluķ vaķtinde melâ‘în üzerimize hücûm idüp evvelkiden ziyâde 
rüsvây olup saġ ķalan tabura firâr idüp andan yine öyleye ķarîb olanca ķuvvetiyle 
keferenüñ cümlesine raķı şarâb içirüp sarhoş olduķlarında doñuzlar gibi 
üzerimize hücûm etdiler, gebermiş ve geberecek leşlere baķmayup az buçuķ 
yaralıyı ayaķ altına alup çinediler. Parmaķlıġımız dolayında olan üç endaze yassı 
ve ol ķadar derin hendeki âteş şiddetinden görmeyüp evvel gelen melâ‘în 

                                                            
35 Metinde ''كلبند'' şeklinde yazılmıştır. 
36 Metinde ''آلى'' şeklinde yazılmıştır. 
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hendeke düşüp dolduķda üzerlerinden hendeki geçüp parmaķlıġımızda dikilmiş 
mızdıraķ ve bayraķlarımıza yapışdılar. İbâdu'llâh bu hâl göricek ġayret idüp çapa 
ve çürük ve taş melâ‘înüñ alaylarına saçup melâ‘în girü firâra şürû‘ etdikde 
ümmet-i Muhammed dal ķılıç ile yürüyüş idüp kâfiri ķılıç altına alup tâ 
meterizlerine dek baş ve şikâr aldıklarında melâ‘în şaşaķalup ķaçmaķ tedârükini 
şürû‘ ümmet-i Muhammed sevinüp şenlik eylediler. Tamâm râhata 
oturduklarında [7a] bi-ķazâ’i'llâh ķal‘amızda beş cebhâne atıldı, gün iken gice 
olup ibâdu'llâh bî-hûş olup aķılları başlarından çıķup kimi manġaya girüp ve 
kimi yire birbir[i] üstüne yıġılup saķlandı. B[ir] zamândan soñra havâdan düşen 
düşdi, saġ ķalan ibâdu'llâh uyķudan uyandıġı gibi uyandı. Tekrâr gülbâng-ı37 
Muhammediyye'yi getürüp ceng etmege başladılar. Bir zamândan soñra yine iki 
kemer cebhâneler atulup deryâ tarafına gitdiler, andan yine bir kemerde olan 
cebhâne atıldı. Ve'l-hâsıl dört cebhâne atıld[ıķda]n soñra parmaķlıķda olan 
paşaları gizlü ķal‘aya götürüp ķal‘anuñ dört yanına vire bayraķların dikdiler. 
Parmaķlıķda olan ibâdu'llâh ol hâli göricek ellerinde olan beglik tüfenglerin yire 
urdılar, parmaķlıķdan ķal‘aya girmege şürû‘ idüp girdiklerinde meger ki ser-
‘askerimiz Yahyâ Paşa ile sâ’ir paşalar cebhâne ve âteş şiddetlerine dayanmayup 
Hasan Paşa Ķapusı'ndan tabura gitmişlerdir. Bekir Paşa ķal‘ada idi, Bosna askeri 
paşa-yı mûmâ-ileyh aralarına alup ilimana Su Ķapu'dan ve kimi Hasan Paşa 
Ķapusı'ndan ekserîsi âteş şiddetinden ķal‘a dîvârından ilimana sıçrayup ķal‘a 
altınd[a] ümmet-i Muhammed cem‘ olup kimi deryâda ve ķarada yer bulup ol 
gice anda yatdılar, ahşâma ķarşu kefere tarafından elçi gelüp vireyi baġladılar ki 
Aķkirman cânibine gemilerle selâmda orsa iderler deyü tutıvirüp Bosna alay 
begisini tutıalup götürdiler. Yarındası ale's-seher beş on kefere ile Yahyâ Paşa 
tarafından bir âdem gelüp Bekir Paşa'yı alup Yahyâ Paşa ister deyü ķal‘aya 
götürdiler, içerüye götürüp öldürdiler. [7b] Ba‘dehû ķal‘a dîvârına ķarınca misâl 
melâ‘în çıķup aramıza bunca eli mızdıraķlı atlı girüp silâhını, pusadını virüñ deyü 
fermân olundı. Silâh, pusat mîrîñindir, öylece selâmet bulursız. Kimi virmege 
şürû‘ ve kimi ķılıcı, tüfengi ķırup deryâya atdı. Ekserîsi müceddeden cenge âġāz 
idüp şehîd oldı. Ol hâl üzre iken ortalıġı soymaġa başladılar. Ümmet-i 
Muhammed ķılıca yapışup ġazâ etmek üzre oldılar. Melâ‘în-i bî-dîn ķal‘anuñ iki 
tarafından onar, on beşer top getürüp aramıza âteş itdiler. Ķal‘a dîvârlar[ın]da 
olan kefere niçe biñ tüfenge âteş idüp aramıza ķurşun saçdılar. İbâdu'llâh ördek 
misâli deryâya ve Özü Suyu'na uġratdılar. Ol gün ikindü vaķtine dek aramıza 
top, tüfeng atdılar. Düşen düşdi, boġulan boġuldı. Ahşâma ķarşul saġ ķalan 
esîrliġi ķabûl ve melâ‘înüñ taburına çıķdılar. Yarındası melâ‘în-i bî-dîn Özü ve 
Ķılburun ve Hasan Paşa ķal‘alarına ve Berezen Suyı Geçidi'nde olan ķullelere 
muhâfız ķoyup ahşâmlamadın taburunı ve biz esîrleri ile Özü ķırlarından yola 
revâne olup Bucaķ ve Noġay, Tatar ve Bender Sahrâsı'nda olan asker-i 
İslâm'dan havf etmekle hemân bir gün muķaddem Aķsuyu'nı geçüp cân atdı. 
Sekizinci gün Aķsu'ya geldi. Aķmeçit nâm mahalde iki köprü yapdırmaġa şürû‘ 
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idüp bir köprüyi beyâz tenekeden gemi gibi on altı tombas geçirdi. Ol tonbasları 
suya ķoyup bir köprü düzdi. Andan top ve cebhâne ve aġır gelen mühimmâtı 
geçürdi. İkinci köprüyi askere suyı geçer araba ile büyük fuçılarından düzüp iki 
dizi fuçıları ķoca ip ile baġlayup [8a] üzerlerine demet ba‘dehû topraķ döşedüp 
bir âlî38 köprü oldı. Andan yaya askerisiyle biz dahi geçdik. Andan Heyhat 
Sahrâsı içinden Doġan ve Ummân ve Çehren ķal‘alarınuñ yurtları semtinden 
gidüp yetmiş birinci gün hâlî ıssız yerlerden melâ‘înüñ diyârına ma‘mûrluġa dâhil 
olduk. Provloġoşna Ķal‘ası üsti yanında Özü Suyu'nı geçüp andan ķal‘alara 
askerini ķışlaya ķoyup ser-‘askerleri Filitmarşel nâm mel‘ûn, Yahyâ Paşa ile ser-
‘askerimiz Ebûbekir Paşa'nuñ sabî oġlunı çasarına götürdi. Ol ķış çasaruñ 
yanında ķışladı. Ba‘dehû elli bir sene târîhinde melâ‘în hareket idüp bir miķdâr 
asker-i menhûse ile Vişnaķo Cenderali'ni tekrâr Ķır[ım] Adası üzerine ta‘yîn 
idüp geldikde yine Orķapu Ķal‘ası'nı muhâsara eyledi. Birķaç günden soñra 
yürüyüş ile feth idüp içinde bulunan ibâdu'llâh ve Muhâfız Anadollu Ebûbekir 
Paşa'yı esîr idüp andan Ķırım Adası içine girüp hân hazretleri bunca asker-i 
Tatar ile melâ‘în ķarşulayup Tatar ķalbaġıyla yere urup andan Tatar asker ile 
merdâne, melâ‘înüñ üzerine yürüyüş ve avn-i Rabbâniyle tabur-ı menhûsı bozup 
bunca kelle ve esîr alup cenderal-i mel‘ûn girüye firâr eyledi. Baş-ser-‘askerleri 
Filitmarşel Cenderali olanca asker-i küffâr ile top ve cebhâneyi alup Özü Suyu'nı 
Ķıyeveh Ķal‘ası altında gemiler ile geçüp Leh ķral sınurı içinden gidüp Bucaķ 
Tatar içinde Turla Suyı yalısında Bender Ķal‘ası'na doġru revâne andan Ķara 
Boġdan [8b] memleketinde Soroķa Ķal‘ası ķurbünde Turla Suyu'nı geçmege 
murâd idüp geldikde Allâhu zü'l-Celâl ümmet-i Muhammed'e ġayret virüp 
Bender Sahrâsı'nda ser-‘asker olan Genç Alî Paşa ve ma‘iyyetinde olan Velî 
Paşa, Küttahiyye ve Ķonya eyâletler ile ve sâ’ir ma‘iyyetinde bulunan asâkir-i 
ehl-i İslâm ile top ve cebhâneyi alup ve Buçaķ sultân ile Noġay sultânını bunca 
biñ Tatar asker ile çarhacı idinüp Ķara Boġdan memleketinde Soroķa nâm 
mahalde melâ‘înüñ taburını ķarşulayup ceng[e] âġāz ve Turla Suyu'ñ üzerinde 
kâfir-i bî-dîne köprüleri ķurdurmayup andan kâfir-i bî-dîn ķalķup Leh ķral sınur 
ile Raşķova nâm mahalline gelüp tekrâr Turla Suyu'na köprüyi yapdırmaġa 
başladı. Asâkir-i İslâm ile Genç Alî Paşa hazretleri Ķara Boġdan vilâyetiyle 
gelüp Raşķova ķasabasına ķarşu meteriz ve tablalar yapdurup topların dizüp 
cenge şürû‘ etmek üzre olup Bucaķ ve Noġay sultânları niçe asker-i Tatar ile 
Turla Suyu'nı yüzdürüp kâfir-i bî-dînüñ tabur-ı menhûseyi sudan suya muhâsara 
idüp çevresin aldılar. On sekiz gün ceng [ü] cidâl idüp melâ‘înüñ askerîsi 
cengden ve hayvânât aç ve susuzluġundan ziyâde ķırılup zebûn olduklarında top 
ve cebhâne ve ķumbara ile aġır gelen mühimmâtların bıraġup girüye ķaçmaġa 
şürû‘ eylediler. Tatar askerinüñ ser-‘askeri yol virüp envâ‘î rüsvâylıķlar ile ķırıla 
bozula ķaçdılar. Âl-i Osmân askeri Turla Suyu'nı podtan geçüp bunca top ve 
cebhâneyi ve sâ’ir mühimmâtların arabalara yükledüp şenlik iderek Bender 
Ķal‘ası'na götürdiler, el-hamdü'lillâhi alâ külli hâl. Andan soñra ķış basup sular 
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donduķda Âl-i Cengiz pâdişâh bunca biñ asker-i [9a] Tatar ile çapula gidüp Öli 
Ten Suyu'nı ve Büyük Ten Suyu'nı ve Yüzüm ve Bahmud suların buzdan geçüp 
melâ‘în-i Mosķov memleketlerini târâc39 u yaġmâ idüp bunca esîr ve şikâr 
aldıķlarından soñra köylerin ve şehirlerin âteşe virüp Yüzüm ve Bahmud 
şehirlerin ihrâķ iddiklerinden ġayrı ol havâlîde çasaruñ bir azîm tuz ma‘denleri40 
var imiş, ma‘denlerin41 ve bunarların bozup ķazanların ķırdıklarında hazîne-i 
çasara bunca biñ kîse mâl zarar etdiklerinden soñra bunca mâl u ġanîmet ile esîr 
ve şikâr alup saġ ve selâmet ile Ķırım Adası'na gitdiler. Ba‘dehû elli iki sene 
târîhinde melâ‘în-i bî-dîn olanca asker-i melâ‘în ile ķalķup ve öñlerinde Fomilniķ 
Cenderal ile Neployev Cenderal dahi Ķıyeveh ķal‘aları altında Özü Suyu'nı 
gemiden geçüp Leh ķralı memleketinden varup Ķamaniçe Ķal‘ası ķarşusunda 
Turla Suyı yalısında olan Hotun Ķal‘ası'nı almaķ sevdâsıyla yola revâne olup 
Hotun'a yaķīn geldikde Genç42 Alî Paşa ile Velî Paşa ve Hotun Muhâfız[ı] 
Ķolçaķ Paşa ile Sinek Paşa ve Atmaca Paşa ma‘iyyetlerinde bulunan asker ile ve 
Lipķa Tatar asker ile melâ‘înüñ taburına ķarşu çıķup merdâne ceng etmeler ile 
bir vaķitden soñra bi-ķazâ’i'llâhi te‘âlâ asker-i İslâm bozulup ser-‘askerleri Alî 
Paşa ile Velî Paşa Ķara Boġdan memleketi aşurı firâr ve askerleri semt ve semt 
firâr olmaġla ķal‘a-i mezbûrede Muhâfız Ķolçaķ Paşa bir miķdâ[r] tevâbi‘ 
askeriyle ķal‘a cânibine firâr idüp kâfir-i bî-dîn Ķarataġ misâli asker-i menhûse 
ile ķal‘ayı cânib-i erba‘adan muhâsara etdikde Ķolçaķ Paşa ahâlî ile ittifâķ idüp 
kâfirden vire taleb ve ķal‘ayı teslîm [9b] eyledikde melâ‘în viresin dutmayup 
hemân ķal‘ada bulunan nisâ ve sıbyân Ķolçaķ Paşa ile bile esîr ve mâlların 
yaġmâ etdikden soñra bir miķdâr asker-i melâ‘în ile Neployev Cenderali'ni Ķara 
Boġdan memleketine irsâl idüp Yaş şehrine dek Valahlı'nuñ dahi mâlların yaġmâ 
ve ahâlîyi ķırup esîr iddikde Yaş'da zâbid olan boġdan tayanmayup tahtını ve 
mâlını ķoyup Ķartal Sahrâsı'nda ordu-yı hümâyûna firâr Mosķovlu gelüp 
mâlların yaġmâ ve Yaş şehrin zabt etmekle tahtına oturdı. Andan kâfirüñ ser-
‘askeri Hotun Ķal‘ası içine muhâfız ķoyup esîrleri alup kendü diyârına götürdi. 
Ķıyeveh Ķal‘ası'na geldikde Ķolçaķ Paşa ile yeniçeri aġasını, müftî ile ve dahi 
Yaş'dan birķaç kimesneyi alup çasarına götürdi. Sâ’ir üserâyı43 Ķazaķ diyârında 
alıķodı, Allâhu azîmü'ş-şân cemî‘ ümmet-i Muhammed'[i] kâfir-i bî-dînüñ 
yedinden halâs eyleye, âmîn, yâ mu‘în. Bundan soñra Nemçe hâ’inüñ dahi âl ile 
naķz-ı ahd idüp eyâlet-i Bosna ve Vidin ve U[rû]menli eyâletlerinde muhâsara 
eyledigi ķal‘aları ve cenâb-ı Bârî-i Kibriyâ tarafından mel‘ûnuñ başına gelen 
belâlarını ve ol serhadât-ı İslâmiyyelerde ġazâ olduġı yirleri semtiyle ve mahalli 
ile ķaleme getürüp beyân olundı. Biñ yüz elli sene târîhinde melâ‘în-i Nemçe 

                                                            
39 Metinde ''تعراج'' şeklinde yazılmıştır. 
40 Metinde ''مادنذري'' şeklinde yazılmıştır. 
41 Metinde ''مادنذرين'' şeklinde yazılmıştır. 
42 Metinde ''جنچ'' şeklinde yazılmıştır. 
43 Metinde ''عسارائى'' şeklinde yazılmıştır. 
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gûyâ fursat44 bulup âl ile naķz-ı ahd ve sedd-i sedîd-i İslâmiyye'den olan 
serhadât-ı Bosna'da muhâsara eyledi. Evvelen Klis sancaġından Ostroviçe 
Ķal‘ası'nı bir miķdâr asker-i menhûse ile muhâsara idüp ve eyâlet sancaġı 
Bosna'dan Banaluķa Ķal‘ası'nı vâfir asker-i küffâr ile muhâsara idüp ve sancaġ-ı 
mezkûreden Çetin Ķal‘ası'nı dahi muhâsara idüp ve İzvornik sancaġından dahi 
Beline Ķal‘ası'nı muhâsara etmegin ve Urûmenli eyâletinden Niş Ķal‘a'yı ve 
Morava Suyı yalısında altı yedi palanķayı ve Ujiçe Ķal‘ası'yla Yenipazar 
Palanķa'yı ve Musa Paşa Ķal‘ası'nı muhâsara etmegin ve eyâlet-i mezkûreden 
[10a] dahi Alacahisâr Palanķası'yla Şarķköy Ķal‘ası'nı muhâsara idüp ve yine 
Vidin eyâletinden bi'n-nefs Vidin Ķal‘ası'n muhâsara etmekle Urûmenli 
eyâletinden muhâsara eyledigi cümle ķal‘a ve palanķaların alup zabt eyledi. 
Bosna serhatlarında olan ümmet-i Muhammed bu hâl göricek ġayret eylediler, 
cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn hazretlerine sıġınup du‘âya şürû‘ eylediler. Bosna 
Muhâfız[ı] devletlü Hekîm-oġlı Paşa hazretleri ahâlî ittifâķıyla Bosna dîvânı 
çavuş kethudâsı olan Alî Paşa-zâde Osmân Beg hazretlerini ser-‘askerlik ile bir 
miķdâr nefîr-i âmm asker ile Ostroviçe Ķal‘ası imdâdına irsâl buyurup ķal‘a-i 
mezbûra yaķīn geldiklerinde du‘â eylediler, birbiriyle helâlleşüp aġlaşdılar, 
umûmen şehâdet kelimesin getürüp dal ķılıç ile küffar-ı hâk-sâruñ üzerine 
hücûm eylediler. Cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn ümmet-i Muhammed'e yardım idüp 
melâ‘înüñ asker[i] firâra şürû‘ ve asker-i İslâm'uñ dilâverleri yalım ķılıç ile 
aralarına ķarışup niçe kelle ve köle ve şikâr ve top ve çadurların zabt 
eylediklerinde mesrûren avdet ve ķal‘a altına cem‘, yaralı ve şühedâyı ararken 
ser-‘askerleri beg hazretlerinüñ meyyit[in] bulunup şehîd olmuş idi, 
rahmetu'llâhi aleyh, ol şehîd-i pâküñ ve sâ’ir şühedânuñ meyyitlerini ķaldurup 
Haķķ'a ķodılar. Andan yaralıyı alup semtlerine râhî oldılar. Ba‘dehû Alî Paşa 
hazretlerine müjde ve sürûr haberleri geldikde aşķa gelüp vezîrâne ġayret eyledi. 
Sâ‘atiyle tuġların taşra çıķarup yarınki güni medîne-i Travnik'de sarâyından 
[10b] yanında ve medîne-i mezbûrede cenge ķādir olan asâkir-i İslâm ile 
Bodraşkça Sahrâsı'na Banaluķa Ķal‘ası imdâdına râhî ve buyuruldıları eyâlet-i 
Bosna'nuñ cânib-i erba‘asına irsâl ve tenb[î]h buyurup harb u darba ķādir olan 
nefîr-i âmm asker ile yerli ķulı ve yeniçerisi ve Bosna dilâverlerüñ cümlesi 
ġayret-i İslâm içün bir ân aķdem ve bir sâ‘at muķaddem bayraķların güşâde ve 
yerlü yirinden hareket ve bir ân muķaddem sahrâ-yı mezkûra ordu-yı Bosna'ya 
geleler. Bosna ġāzîler ile sâ’ir fuķarâsı dîn-i Muhammediyye uġurına niyyet ü 
ġayret ve cân [u] göñülden ķanını ve başını fedâ ve ucâleten mahall-i 
merķūmeye cem‘ ve paşa efendilere fuķarâ alayların iddiler. Ba‘dehû şehr-i Sarây 
ser-firâzlarından yençer[i] aġa ile sâ’ir ocaķ zâbitler ile altı biñ miķdâr piyâde 
yarar ve cenge ķādir eski ġāzîler ile yeniçeri ve serdengeçdi bunca güşâde 
bayraķlar ile gelüp Bosna Muhâfız ve Ser-‘askeri Alî Paşa'ya alaylar gösterdiler. 
Paşa-yı mûmâ-ileyh aġlayaraķ cümleye hayr du‘âlar eyledi ve ol gün cümle ile 
müşâvere ve ittifâķ idüp cengüñ ahvâlini tertîb iddiler. Ba‘dehû yarınki gün 
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asker-i İslâm ile du‘â ve Haķķ'a niyâz iderek Banaluķa Ķal‘ası imdâdına râhî ve 
giceyi güne ķatup geldiklerinde melâ‘în-i bed-fi‘âlüñ askeri Ķarataġ misâli 
Banaluķa Ķal‘ası'n cânib-i erba‘adan muhâsara eylemiş idi. Şehrin feth idüp 
bunca mübârek türbe ve maķāmâtın tahrîb ve nâ-pâk etmişler idi. Şehrüñ evleri 
ve sarâyları melâ‘înüñ baş doñuzları pây idüp içlerinde mekân baġlamışlar idi. 
Ve'l-hâsıl on sekiz günde melâ‘înüñ top güllesinden ķal‘a dîvâr ve parmaķluġuñ 
eseri ķalmamış idi. Gündü[zü]ñ hedm olunan yirleri muhâsarada [11a] olan 
ibâdu'llâh gice ile mertek ve yasdık ve döşek ve taş ve topraķ ile sedd iderlerdi. 
Hâl böyle iken ķal‘ada olan ibâdu'llâh insân ve hayvân leşleri ķoķusundan kendü 
cânından usanup bezmişlerdi. Rebroçe Yaylası'ndan asker-i İslâm ile Alî Paşa ol 
hâl[i] gördüklerinde cümlesi başını cânını Haķķ uġurına fedâ idüp aġlaşup 
helâlleşdiler. Haķķ'a du‘â vü senâ eylediklerinden soñra gülbâng-ı45 
Muhammediyye'yi getürüp kelime-i Kibriyâ'yı zikr iderek Bosna ġāzîleri ittifâķ u 
ittihâd birle dal ķılıç olup ser-‘askerleri Alî Paşa dahi dîn-i Muhammediyye içün 
ġayrede gelüp davul ve zurna ve zil ve boru ve naġra çaldurup ġaddâreyi çeküp 
asker-i İslâm ile bile merdâne vü dilîrâne melâ‘înüñ çarh u felegi üzerine açıķ 
gögüs ile yürüyüş eylediklerinde melâ‘în-i bed-fi‘âl maġrûren bunca top ve 
tüfeng ve ķunbara toplarına âteş virüp ümmet-i Muhammed Allâhu zü'l-Celâl 
hazretlerine sıġunup kelimetu'llâh zikr iderken tekrâr melâ‘înüñ üzerine hamle 
ve hücûm idüp melâ‘în-i bî-dîn evvelkiden ziyâde âteş-i azîmeye ķatlanup 
ümmet-i Muhammed biraz geri dönüp ba‘dehû ġayrede gelüp üçünci yürüyüşde 
avn-i Rabbânî ile şehr-i Sarây piyâde yeniçerisi ile Alî Paşa aġavât ve levendâtı ve 
sâ’ir Bosna ġāzîleri dîn-i İslâm uġurına ġayret ve gönül birligiyle merdâne 
zikru'llâh ile üzerlerine yürüyüş eylediklerinde Allâhu zü'l-Celâl ümmet-i 
Muhammed'e ġayret virüp melâ‘înüñ çarh u felegin bozup taburları içine yalım 
ķılıç ile girerler, niçe kelle kesüp bunca bellü başlu [11b] melâ‘în esîr eylediler. 
Ba‘dehû Alî Paşa hazretleri atdan inüp seccâdeye oturdı. Bosna ġāzîleri yıġın 
yıġın melâ‘înüñ kellesinden yıġdılar. Bunca melâ‘în dirisi getürüp ser-‘askerleri 
olan Topal Cenderal ile bile Alî Paşa'ya virdiler. Ol dahi baş ve esîr getüren 
ġāzîlere altun ve tel ve çelenk virüp hayr du‘âlar iderdi. Andan soñra üç senelik 
seferlerde ümmet-i Muhammed'üñ ġāzîlere bahşiş ve tel ve çelenk virirken 
hazînesi tükenüp gümüşe müte‘alliķ rahtları ve sahanlarını ve tepsilerini en 
soñra legen ve ibrigi bozup tel ve çelenk yapdurup ġāzîlere in‘âm idermiş, ba‘zı 
ġāzîye üç ve beş çelenk virdügi vardır, altun ile onar ve yigirmişer, otuzar altun 
bahşiş virmişdir dirler. Ve ķılıçdan ķurtulan melâ‘în Virbas Suyu'na atulup mürd 
olmuşlardır. Asâkir-i İslâm bunca şikâr ve top ve cebhâne ve orduların zabt 
idüp yirlerine oturdılar. Suyuñ ķarşusunda olan kâfir-i bî-dîn ahşâma dek top, 
tüfeng ve ķunbara âteşin saçdılar, ol gice sabâhlamadın firâr etdiler. Bi-emr-i 
Hudâ Banaluķa Ķal‘ası içinde saġ ķalan ibâdu'llâh nisâ ve sıbyân selâmet bulup 
Haķķ'a senâ ve şenlik eylediler. El-hamdüli'llâhi te‘âlâ öyle ġazâ-yı ekber 
müyesser oldı ki serhadât-ı Bosna'dan ġayrı memâlik-i İslâmiyye'nüñ her semti 
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ve her serhad ķuvvet ve fursat46 u nusret bulup şâd u hurrem oldılar. Kâfir-i bî-
dînüñ bed ķral[ı] ġam-nâk olup zehirler içmiş gibi oldılar. Andan soñra Alî Paşa 
hazretleri Banaluķa Ķal‘ası'na zahîre47 ve muhâfız ķoyup [12a] nefîr-i âmm 
askerlerine izin virüp mesrûren ķollu ķoluna gitdiler. Andan soñra Alî Paşa ile 
sâ’ir zâbitân-ı asâkir-i İslâm ve nefîr-i âmm askerlerine baş ve buķ olan ķuzât 
efendileri ol mahalde ve muķaddemâ Ostoroviçe nâm ķal‘ada ġazâlıġını ve 
ġāzîlerinüñ metânet ve yararlıķlarını âsitâne-i sa‘âdete şevketlü pâdişâh-ı rû-yı 
zemîn ve âlem-penâh pâdişâhımıza arz u mahzar birle ifâde ile müjde olunup ve 
Alî Paşa aġalarından Delübaşı Bektaş Aġa'yı âsitâneye irsâl olunup aġa-yı mûmâ-
ileyhe bunca in‘âm [u] ihsândan ġayrı pâdişâh-ı rû-yı zemîn iki tuġ ile eyâlet-i 
Bosna'da Klis sancaġı mansıb dahi ihsân ve sâ’ir arz olunan ġāzîlerüñ cümlesine 
oturaķ ve aġalıķ ve dirlikler ile çıraķ oldılar. Ve sa‘âdetlü, ķudretlü, azametlü 
Pâdişâh-ı âlem-penâh Ġāzî Sultân Mahmûd Hân hazretleri Alî Paşa'ya üç hil‘at-ı 
fâhire ve murassa‘ şemşîr, tîġ ve hazîne-i âmireden zî-ķıymet seyf ile otuz biñ 
altun ve yedi dâne küheylân at ihsân ile irsâl idüp andan ġayrı Alî Paşa hazretler 
ile Bosna dilâverâna hezâr du‘âlar ile hatt-ı şerîf sûretidir. Merhûm Ġāzî Sultâ[n] 
Mahmûd Hân Banaluķa Ķal‘ası muhâsarasından soñra eyâlet-i Bosna Muhâfız[ı] 
Alî Paşa ile sâ’ir ahâlîye irsâl eyledigi hatt-ı şerîf sûretidir, sene 1150, m. Sen ki 
vâlîsi[n] ve ol serhadd-i mansûrede ser-‘asker-i zafer-şi‘ârım48 Alî Paşa'sın, 
selâm-ı şâhânem ile seni teşrîf eyledigimde ma‘lûmuñ ola ki li'llâhi'l-hamd ve'l-
minne, Nemçe keferesi naķz-ı ahd idüp hudûd-ı memâlik-i İslâmiyye'ye tecâvüz 
ü ta‘addî [eyledü]günden bu âna gelince vâķi‘ olan muhârebeleriñizde sen [12b] 
ve ma‘iyyetinde olan mîr-i mîrân ve sâ’ir zâbitân-ı asker ve âmme-i dilâverân 
Bosna ķullarım vifâķ [u] ittihâd birle merdâne ġayret idüp vücûd-ı şerîfi âlemlere 
rahmet olan Peyġamberimiz Hâtemü'l-enbiyâ Muhammed Mustafâ salla'llâhu 
aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinüñ emri ġazâda sabr u metâneti ve i‘lâ-yı49 
kelimetu'llâh ķasd ile küffâr-ı hâk-sâr üzerine olan celâdetleri sıdķ u niyyet ile 
hücûm etmekden ķat‘an ķusûr u fütûr etmeyüp avn-i Bârî ile siz ġālib u mansûr, 
kefere maġlûb u maķhûr olmaġla dîn ü devlet-i aliyyeme sebķ iden hizmetüñüz 
bi'l-cümle ma‘lûm-ı hümâyûnum olmaġla cümleñiz du‘âya icâbet eser-i 
mülûkâneme mazhar olmışsızdır, ber-hûrdâr olasız, yüziñiz aķ ve ķılıcıñız sertîz 
u berrâķ olsun. İnşâ’a'llâh fî-mâ-ba‘d dahi sizlerden me’mûl olduġı vech üzre bu 
sene-i mübârekde sinîn-i sâbıķdan ziyâde ġayret ü himmet idüp göñül birligiyle 
kelime-i vâhide olduġuñuz hâlde küffâr üzerine sell-i seyf-i celâdet birle 
memleketlerin târâc etmeñize muntazır olduġum bir keyfiyyet olduġı ma‘lûmuñ 
olduķda ol havâlîde ma‘iyyetinde olan ümerâ’ ü rü’esâ-yı asâkir-i İslâm ve sâ’ir 
dilîrân-ı ehl-i îmâna selâm u selâmet-encâmımı teblîġ u i‘lâm ve kendülere 
kemâl-i teveccühümi inhâ’ ü ifhâm birle devâm-ı dîn ü devletim da‘avâtına 
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49 Metinde ''آالى'' şeklinde yazılmıştır. 
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ķıyâm idesiz. Hâssaten taraf-ı şâhânemden birâder-zâde-i silih-şorum Mustafâ 
ile otuz biñ ġuruş ve semmûr dûhte50 hil‘at ve şemşîr-i adû-tedmîr irsâl 
olunmuşdur, vusûlünde âdâb birle hil‘at-ı pür-behcetü'l-hasâd ve tîġ-ı sertîz 
niyâm-bend eyleyüp devâm-ı ömr ü devletime muvâzabet51 eyleyesiz, ķad vasale 
fî ġurre-i Muharremi'l-harâm, sene 1151, m. [13a] Banaluķa Ķal‘ası'nı muhâsara 
iden Pominçip nâm mel‘ûnuñ mektûbudur. İzzetlü ve rif‘atlü paşam, huzûra 
ba‘de's-selâm inhâ’ olunur ki şevketlü ve azametlü Toma inparatorı efendimizüñ 
asâkir-i nusret-dest-gâhına Niş Ķal‘ası'nı teslîm olundugı haberi cânibimize 
vürûd etmegin ve ķal‘a-i mezkûre dolayında bunca ķasaba ve palanķayı dahi 
zabt etmeler ile ve cümle ķal‘a ve ķasaba ve palanķa ahâlîsini vire ile Sofya nâm 
mahalline selâmet ile irsâl olunmaġın ol ecilden Hudâ-yı te‘âlânuñ şükrânesine 
mesâen ahâsin toplar atılup yanımızda olan asker tarafından ahâsin donanmaya 
ve pervâze tertîb olunmaġla tarafuñuza ifâde-i hâl etmek içün işbu mektûbumuz 
irsâldir. Ve ķal‘a-i Banaluķa muhâfazasında zuhûr iden bahâdırluguñuza âferîn, 
pâdişâha hizmet ve dîn-i Muhammediyye'ye ġayret ise yetişür. Ġāyeten bu 
maķūle ricâl-i kesîre-i ileyhâdan helâk ü telefini revâ görülmeyüp merhametimiz 
sebebiyle yine mahsûsan teklîf ve mâl u eşyâñız ile selâmete irsâl olunmaķ 
şartıyla teslîm-i ķal‘a buyurulmaķ içün işbu nâme-i haķīķat-pertevimize tahrîr ve 
firistâde-i savb-ı izzetlerine ķılınmışdır. Ba‘dehû ibtidâ’en muhâtaradan 
musâlaha vü müzâkere hasebiyle ķal‘a içinde tarafımızdan irsâl olunan 
âdemlerimize darb-ı top u tüfeng haķķ-ı âmmeye muġāyir şeķāvet ü adâvet 
olunduguna vuķūf u rızâñız olmadugundan ķat‘an şekk ü gümânımız yoķdur. 
Benim paşam ķal‘a muhâsaranuñ ahvâli size hafî degildir. İmdâdına gelen ve 
muķāvemetimize ķādir olacaķ askerüñ cem‘ olması mümteni‘ u muhâldir. 
Ķarîn-i ilm ü idrâkleri olduķda yine ma‘ķūl görüldigi ķavl üzre şurût ve bilâ-
te’hîr [13b] teslîm-i ķal‘a olunması me’mûldür. Hilâf vuķū‘unda şimden soñra 
aslâ musâlaha vü müzâkere olmaz ve idecek hâliñiz yoķdur. Hattâ yedi yaşından 
yuķarusını ķılıçdan geçürürüm, öylece ma‘lûmuñuz ola. Bu bâbda ne vech üzre 
amel ve hareket iderseñiz hüsn-i zann ve hareketüñüz raġbetlü paşamızuñdur, fî 
vaķt sene 1150. İşbu elli sene târîhinde Ġāzî Sultân Mahmûd Hân hazretleri 
Köprülü-zâde Hâfız Ahmed Paşa ile Boşnaķ Ġāzî Ahmed Paşa'ya fermân 
buyurup bir ân muķaddem asker-i İslâm ile varup Urûmenli eyâletimden alınan 
Niş Ķal‘ası'nı ve dolayında olan cümle ķal‘a ve palanķaların Nemçe melâ‘înüñ 
elinden feth idesiz, içlerinde melâ‘în-i bî-dîn ķışa ķomayup alasız. Anlar dahi 
fermân-ı pâdişâhî üzre mahallelerden menzile binüp Sofya Sahrâsı'na gelüp 
orduların ķurdılar. Urûmenli askerinden bir miķdâr asker ile top ve cebhâne 
peydâ idüp Niş Ķal‘ası'na doġru râhî oldılar. Şarķköy Ķal‘ası'ndan melâ‘în firâr 
idüp hâlî buldılar. İçine muhâfız ķoyup andan Musa Paşa Ķal‘ası'na 
geldiklerinde anı dahi hâlî buldılar. Ana dahi muhâfız ķoyup andan Niş 
Ķal‘ası'na gelüp cânib-i erba‘adan muhâsara eylediler. Cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn 

                                                            
50 Metinde ''درحته'' şeklinde yazılmıştır. 
51 Metinde ''مواصبت'' şeklinde yazılmıştır. 
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melâ‘înüñ gönüllerine ķorķu virüp paşalardan vire dileyüp Niş Ķal‘ası'nı ve 
Morava Suyı yalısında aldıkları cümle ķal‘aları vire ile feth eylediler. Ve'l-hâsıl 
bâlâda zikr eyledigim ķal‘a ve palanķalar elli senesinde bilâ-ceng top, tüfeng 
atmadın Nemçe'ye teslîm eylediler, yine bi-emri'llâh sene-i mezkûrede iki ay 
zarfında aldıkları gibi ehl-i İslâm askerine teslîm eylediler, el-hamdüli'llâh 
sümme el-hamdüli'llâh. Andan soñra cümle ķal‘a ve palanķalarına muhâfız 
ķoyup ve Boşnaķ Ġāzî [14a] Ahmed Paşa'yı Niş Ķal‘ası içinde muhâfız ķılup 
tez günlerinde vefât eyledi, rahmetu'llâhi aleyh. Andan soñra Vidin Ķal‘ası 
içinde muhâsarada olan ibâdu'llâh ile Muhâfız Ayvaz Mehemmed Paşa bu feth u 
fütûhâtın anladıķda ġayret-i İslâmiyye'ye gelüp ķal‘adan üç dört biñ âdem yalım 
ķılıçla kelimetu'llâh zikr iderken melâ‘înüñ meterizleri üzerine yürüyüş ve bi-
emr-i Hudâ melâ‘în-i bî-dîn meterizden ihrâc ve taburların bozdılar, mâlların ve 
çadurların yaġmâ, top ve cebhânelerin zabt eylediler. El-hamdüli'llâh Vidin 
Ķal‘ası ve içinde olan ibâdu'llâh selâmet bulup Haķķ'a senâ ve şenlik iderler. 
Bundan soñra İsaķça Sahrâsı'nda Sadr-ı a‘zam52 Kör Vezîr Ahmed Paşa, Eflaķ 
begini huzûr-ı âlîlerine getürüp tenbîh eyledi, bir ân muķaddem varup kendi 
memleketini ve Bükreş şehrini Nemçe mel‘ûnuñ elinden alup içinde sâkin 
olasız. Beş altı top ile altı biñ âdem ma‘iyyetine ta‘yîn buyurdı. Andan Eflaķ begi 
asker-i İslâm ile ķalķup memleketine doġru yürüyüp dâhil olduķda Eflaķ re‘âyâsı 
beglerine tâbi‘ olup ķoca asker oldılar. Andan Nemçe'yi buldukları yirlerde 
ķılıçdan geçürüp Bükreş şehrini [alup] yine tahtına oturtdılar. Nemçe askerini 
Macar semtine sürdiler. Ba‘dehû Osmânlı asker[i] girüye avdet eyledi. Bundan 
soñra Bender Sahrâsı'nda olan Ser-‘asker Muhsin-zâde Abdullâh Paşa ile 
ma‘iyyetinde bulunan asâkir-i İslâm ile Bucaķ Tatarı sultânına hitâben fermân 
olunup nefs-i Ķāsım gününden bir ân muķaddem Özü Ķal‘ası'na varup Mosķov 
keferesi elinden feth eyleyeler. Anlar dahi ġayret idüp vaķitlü vaķitsiz top [14b] 
ve cebhâne ve sâ’ir levâzımât alup Özü Ķal‘ası üzerine varup geldiklerinde Özü 
Ķal‘ası'nı Özü Suyu'ndan Berezen Suyu'na ve deryâya varınca muhâsara 
eylediler. On sekiz gün top ve ķumbara ile dögüp niçe kerre dahi yürüyüş 
eylediler. Tamâm alınacaķ vaķtinde bi-emr-i Hudâ ķar ķış orduların basup çadur 
ve meterizlerde ibâdu'llâh dayanmayup ķal‘ayı ķoyup Bender'e gitdiler. Andan 
soñra kâfir-i bî-dîn şaşaķalup Özü Ķal‘ası'nı laġımlara atdurup hâlî ķoyup 
vilâyedine firâr eyledi. İlk yaz olduġıyla Âl-i Osmân tarafından asker ile dülgerler 
ķal‘ayı evvelkiden muhkem ta‘mîr idüp ve yerlüsi yerine oturup muhâfız ķodılar. 
Bundan soñra Bosna serhaddine muttasıl Belġrad eyâlet ķal‘alarından alınan 
Ujiçe Ķal‘ası'n Nemçe elinden alınmaķ üzre ķar ve ķış vaķtinde Bosna 
Muhâfız[ı] Hekîm-oġlı Alî Paşa, Üsķüpyeli İbrâhîm Paşa'yı ser-‘asker idüp sipâh 
asker ile Sarây şehrüñ yeniçerisini ve yerlü neferâtından bir miķdâr âdem ve top 
ve cebhâne ve sâ’ir levâzımât virüp bir ân muķaddem ķal‘a-i mezbûrı Nemçe 
elinden feth ideler deyü fermân buyurup İbrâhîm Paşa dahi sâ’ir ibâdu'llâh ile 
ġayret-i Muhammed içün ķal‘a-i Ujiçe'[ye] doġru revâne idegeldiklerinde 

                                                            
52 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
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etrâfında olan köylerüñ mâlların yaġmâ bunca köle ve esîr ve şikâr aldılar ve 
ķadîmî Nemçe'nüñ Çaçķa Palanķası'n ayaķ tozıyla feth eylediler. Andan Ujiçe 
Ķal‘a'yı muhâsara iderler. Ķar dize dek var iken donmuş yeri meteriz idüp 
topların ķurup ķal‘ayı muhkem dögmege53 başladılar. Dolayında olan şehrin 
zabt [15a] eylediler. Birķaç günden soñra ķal‘ayı dahi vire ile aldılar. İçinde saġ 
ķalan melâ‘în selâmet yaķasına irsâl idüp ķal‘aya muhâfız ķodılar. Bâlâda zikr 
olunan tahrîbât u fütûhât Bosna'da ve gerek Urûmenli'de ve gerek Vidin 
serhatlarda ve Eflaķ memleketi ve Özü Ķal‘ası fütûhât ve ġazâları mübârek elli 
senesi târîhinde cenâb-ı Bârî müyesser ķıldı, el-hamdüli'llâh sümme el-
hamdüli'llâh. Ba‘dehû elli bir sene-i mübârekde Ġāzî Sultân Mahmûd Hân 
hazretleri Gümrükçi Mehemmed Paşa'ya fermân idüp deryâ misâli asker-i İslâm 
ile varup Nemçe melâ‘înüñ taburını bulduġı mahalde avn-i İlâhî ile üzerine 
yürüyüş idüp ķılıçdan geçüresiz, ķal‘aların feth idüp vilâyetlerin tahrîb idesiz. 
Sadr-ı a‘zam54 dahi fermân-ı pâdişâhî üzre memâlik-i İslâm'uñ cânib-i erba‘asına 
fermânları irsâl ve asker-i İslâm'uñ her zümresinden deryâ misâli askerleri cem‘ 
ve Tus Paşa'yı asker-i İslâm'a Rûmili asker ile çarhacı eyledi, top ve cebhânesin 
ve sâ’ir levâzımını alup Tuna yalısına doġru râhî oldılar. Nemçe mel‘ûnuñ 
askerini ve taburunı Muhadiye Boġazı nâm mahalde işidilüp ol mahalleye doġru 
râhî olup geldiklerinde serdâr hazretleri asker-i İslâm ile Haķķ'a el ķaldurup 
fursat55 u nusret taleb idüp du‘â vü senâ eylediler. Soñra gülbâng-ı56 
Muhammediyye'yi getürüp kelime-i vâhideyi zikr iderken ķılıca el urup bir 
uġuruñ kâfir-i bî-dînüñ taburları üzerine hamle eylediklerinde Allâhu zü'l-Celâl, 
melâ‘înüñ istiflerini bozup ķarârlarını firâra tebdîl eyledi. Asker-i İslâm'uñ 
serverleri kelle kesüp köle ve şikâr aldılar. Taburların basup top ve cebhâne ve 
çadurların zabt ve envâ‘î dürlü doyum [15b] ve şikâr alınup bunca kelle ile bellü 
başlu melâ‘în, serdâr hazretleri öñüne getürüp teslîm eylediklerinde serdâr-ı 
asker baş ve diri melâ‘în getüren ġāzîlere hâllü hâlince bahşiş ve tel ve çelenk 
ihsân buyurup andan serdâr hazretleri ordu-yı hümâyûn ile ķalķup Tuna Adası 
içinde olan Adaķal‘ası'na doġru râhî oldılar. Mahall-i mezbûra geldikde ķal‘a-i 
merķūm cânib-i erba‘adan muhâsara etdiklerinde asker-i İslâm'dan olan 
kimesnelere fermân buyurup gönli isteyen ġāzîler varup Erdel ve Macar 
vilâyetlerin tahrîb, şehirlerin ihrâķ ve mâlların yaġmâ eyleyeler. Asker-i 
İslâm'dan Bucaķ Tatar ile bile otuz biñ miķdârı asker-i İslâm cem‘ olduklarında 
Erdel ve Macar vilâyetlerine râhî oldılar. Cenâb-ı Bârî ġayret virüp Temeşvar 
Ķal‘ası'na degin vilâyetlerin tahrîb, şehir ve ķurâların âteşe virdiklerinde bunca 
köle ve kelle ve halâ’iķ ve mâl-ı ġanâ’im alunup şâz u hurrem ile o[r]du-yı 
hümâyûna geldiklerinde meger ki serdâr hazretleri firâset ile bunca podlar ve 
tonbasları ihdâs ve binâ ve ķal‘a-i mezbûruñ her tarafından Tuna Suyı üzerine 

                                                            
53 Metinde ''دوكمله'' şeklinde yazılmıştır. 
54 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
55 Metinde ''فرصنت'' şeklinde yazılmıştır. 
56 Metinde ''كلبند'' şeklinde yazılmıştır. 
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ķoyup yürüyüşe şürû‘ eylediklerini ķal‘ada olan melâ‘în ol san‘at gördükde emân 
ile vire dileyüp elçi ile ķal‘a anahtarları irsâl eyledi. Serdâr hazretleri veresin virüp 
ķal‘anuñ anahtarları ķabûl eyledi. Anda olan ümmet-i Muhammed şâz u hurrem 
olup şenlik eylediler. Ķal‘ada olan melâ‘în ihrâc ve Temeşvar semtine irsâl 
eylediler. Ba‘dehû Adaķal‘ası'na muhâfız ķoyup şâzlıķ ile girüye avdet eylediler. 
Ba‘dehû biñ yüz elli iki sene târîhinde Ġāzî Sultân Mahmûd Hân hazretleri 
Musa Paşa Palanķalı Ayvaz Mehemmed Paşa'ya mührin virüp fermân eyledi, 
deryâ misâli asker-i İslâm ile varup Belġrad ve Temeşvar ve Zemun ve sâ’ir 
Nemçe melâ‘înüñ ķal‘a ve palanķaların feth idüp [16a] nisâ ve sıbyân esîr idüp 
vilâyetlerin tahrîb idesiz. Ol dahi fermân pâdişâhımuñdur deyü hemân şevketlü 
pâdişâhımızuñ du‘âsıyla ümmet-i Muhammed mansûr u muzaffer olur. Andan 
sadr-ı a‘zam57 hazretleri nîk sâ‘at birle Sofya nâm mahalline varup dâhil oldukda 
deryâlar misâl askerleri cem‘, andan top ve cebhâne ve sâ’ir levâzımât ile Belġrad 
Ķal‘ası'na doġru râhî oldılar. Hisârcıķ nâm mahalline geldiklerinde Nemçe 
melâ‘în-i bed-fi‘âlüñ askeri Ķaradaġ misâl asâkir-i İslâm'a ķarşu gelüp ķırları ve 
boġazları dutmuş bunca meteriz ve tabla yapdırmış topların ķurup askerin ķat 
ķat dizüp ķatlanur. Sadr-ı a‘zam58 hazretleri melâ‘înüñ taburın gördükde bilâ-
te’hîr asâkir-i İslâm ile Cenâb-ı Rabbü'l-âlemîne el ķaldurup fursat59 u 
nusretlerin taleb idüp zâr u zâr aġlayup Haķķ'a niyâz eylediler. Andan gülbâng-
ı60 Muhammediyye'yi oķudup yürüyüşe fermân eyledi. Ba‘dehû serdâr hazretleri 
seccâdesin döşedüp iki rek‘at hâcet namâzın ķılup cenâb-ı Kibriyâ hazretlerine 
el ķaldurup gözi yaşıyla Haķķ'a niyâz ve ümmet-i Muhammed'e ġayret ü fursat61 
ile nusretlerin taleb idüp melâ‘în-i bî-dînüñ askerin hor u haķīr ve ķarârları firâra 
tebdîl eyleye deyü du‘â eyledikden soñra asâkir-i İslâm'uñ dilâver ġāzîleri ile sâ’ir 
asâkir-i İslâm gönül birligiyle fî sebîli'llâh başını cânını Haķķ uġurına fedâ 
eylediklerinden merdâne vü dilîrâne62 ķılıçların çıķarup lafzatu'llâh kelimesin 
zikr iderken melâ‘în-i bî-dînüñ her ķolundan meterizler ve taburları üzerine 
hücûm eylediklerinde cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn hazretleri Sultân Mahmûd Hân 
hazretlerinüñ du‘âsıyla serdârımızuñ du‘âsın ķabûl idüp ümmet-i Muhammed'e 
ġayret ve fursat63 u nusret virüp melâ‘în-i bî-dînüñ gönüllerine ķorķu virüp 
istiflerin bozuldı. Ordu ve meterizleri ve top ve cebhânelerin bıraġup64 Belġrad'a 
doġru cân atup firâr eylediler. Bunca mâl [u] menâlini ve çadurların ve yaya 
askerini meterizlerde alıķoyup birbirine baķmayup firâr eylediler. Serdârları 
mel‘ûn-ı bî-dîn ilk yürüyüşde ķatl olunup cânını cehenneme ısmarladılar. Andan 

                                                            
57 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
58 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
59 Metinde ''فرصنت'' şeklinde yazılmıştır. 
60 Metinde ''كلبند'' şeklinde yazılmıştır. 
61 Metinde ''فرصنت'' şeklinde yazılmıştır. 
62 Metinde ''delîrâne'' şeklinde harekelenmiştir. 
63 Metinde ''فرصنت'' şeklinde yazılmıştır. 
64 Metinde ''باراغذب'' şeklinde yazılmıştır. 
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ġayrı on dört cenderal-i canânavarların kimin mürd [16b] ve kimin esîr etdiler, 
yayasın umûmen ķırup ve esîr etdiler. Serdâr-ı asker hazretlerinüñ otaġı öñüne 
yıġın yıġın tepe tepe melâ‘înüñ kellesinden yıġdılar. Serdârımız her baş ve diri 
getüren ġāzîlere altun ve tel ve çelenk ile in‘âmlar eyledi. Ol gün asker-i İslâm'uñ 
ġāzîleri ġayred-i İslâmiyye'ye binüp Belġrad Ķapusı'na degin kelle kesüp esîr ve 
şikâr aldılar. Andan serdâr-ı asker sadr-ı a‘zam65 hazretleri melâ‘înüñ top ve 
cebhânesin ķaldurup deryâlar misâl asker-i İslâm ile Haķķ'a senâ iderek Belġrad 
Ķal‘ası'na gelüp cânib-i erba‘adan muhâsara eyledi. Balyemez ve şâhî ve havan 
topların dizüp66 ķollu ķolına askerlerin ta‘yîn idüp ķal‘aların muhkem dögmege 
şürû‘ eyledi. Andan Tuna Suyu'nda köprülerin ķurup ķarşuya Tus Paşa ile asker 
ve top ve havan topların geçürüp ķaradan ve sudan ve ķarşudan dögmege 
başladılar. Ba‘dehû serdâr hazretleri fermân-ı şerîfi sedd-i sedîd-i Bosna 
serhadâtına irsâl idüp hâliyâ ser-‘asker-i Bosna'nuñ sâbıķā sadr-ı a‘zam67 
ķarındaşım, sultânım Alî Paşa hazretleri her nerede ve ne işde isen işin terk idüp 
bir ân muķaddem Bosna dilâverler ile Belġrad altına imd[âd]ıma gelesiz. 
Fermân-ı âlî Bosna dilâverân ile Alî Paşa hazretlerini Zirin Ķal‘ası altında bulup 
Nemçe melâ‘înüñ ķal‘alarından Zirin Ķal‘ası'n muhâsara eylemişler idiler, 
tamâm alınacaķ mahalde fermân-ı âlî yetişüp Alî Paşa'ya mefhûmı ma‘lûm 
olduķda sâ‘atiyle ķal‘a-i mezbûr ķoyup askerin ķaldurup girü avdet eyledi. Bosna 
eyâletiyle yeniçeriyi ve sâ’ir dilâverlerin yanına alup sadr-ı a‘zam68 hazretlerinüñ 
imdâdına râhî oldılar, giceyi güne ķatup gitdiler. İzvornik nâm ķal‘aya 
geldiklerinde deli top ile patraş topı nâm balyemezleri on dâne şâhî toplar ile 
alup Belġrad altına getürüp geldiklerinde Sava Suyı semtinde orduların ķurup 
topların düzüp ķal‘ayı ve Su Ķapusı üstünde olan ķulleyi ve Sava Suyı üzerinde 
Zemun tarafına giden köprüsin dögmege başladılar ve Zemun Ķal‘ası tarafına 
Sava Suyı üzerinde köprüsin binâ idüp bir miķdâ[r] askerin Çinġene Adası'na 
geçürdiler. Ķal‘ada olan baş melâ‘în envâ‘î Âl-i Osmân [17a] askerinden ġayrı 
Bosna askerini dahi gelüp gördükde Beç Ķal‘ası'nda olan çasarına nâme yazup 
irsâl ider. Devletlü efendü imparatorı ma‘lûmuñuz ola ki Belġrad Ķal‘ası altında 
olan asâkir-i İslâm'a bu günlerde ķarşu durulmaz. Zîrâ Hisârcıķ nâm mahalde 
taburımızı bozan ve askerimizi ķılıçdan geçüren ve bunca top ve cebhânemizi 
ve sâ’ir mühimmât zabt iden ve ser-‘askerimizle on dört cenderalimizi ve bunca 
bellü başlu beglerimizi ve ķapudân ve zâbitân-ı sâ’ireyi ķatl ve esîr iden sadr-ı 
a‘zam69 ile ķal‘a altına gelen asâkir-i İslâm'uñ hadd u hisâb olmayup ve bizden 
aldıkları toplardan ġayrı beş yüz pâre top getürmüşlerdir, öylece haberimiz 
vardır. Andan ġayrı gün gün üzre askerleri gelmededir. Belġrad altında olan 
sahrâlar ve ķarşu Tuna'da olan sahrâlar envâ‘î asâkir-i İslâm ile dolduķdan soñra 

                                                            
65 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
66 Metinde ''ذيذذپ'' şeklinde yazılmıştır. 
67 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
68 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
69 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
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bu günlerde Bosna serhaddinde askerimizi bozan Hekîm-oġlu Alî Paşa ile 
Bosna ġāzîleri top ve cebhâne ile geldiler ve ķal‘amızı Sava Suyı semtinden 
dögmege şürû‘ eylediler ve mâ’-yı mezbûruñ üzerinde köprü podlar binâ ve 
ķarşu Zemun tarafına vâfir askerleri geçüp Çingene Adası'nda orduların 
ķurdılar. Öylece bilesiz. Hemân devletlü ķral inparatorı ġayrıya çâre yoķdur, 
sulha raġbet idüp elçüyi gönderesiz.70 Zîrâ Belġrad'ı ceng ile alur olurlarsa 
Üngürüs vilâyetleri teba‘iyyet idüp Budun Ķal‘ası'n dahi alurlar. Belkim Beç'e 
dahi el uzadurlar. Anlardan askerimiz sınup bu def‘a ķarşudurur askerimiz 
yoķdur, ma‘lûm-ı devlet ola, bolay ki Belġrad ile iktifâ ideler. Çasar-ı bî-dîn 
nâme mefhûm[un] anlayup bilâ-tevaķķuf cenderal-i mel‘ûna fermân buyurup 
her ne şekil sulh idersen maķbûlümdür. Hemân sulh idesiz ve me’zûn 
senedlerin dahi cenderale irsâl ider. Vusûlünde ķal‘ada baş olan melâ‘în-i bî-dîn 
tebdîl-i ķıyâfet idüp bi-nefsin elçilüķ tarîķıyla ķal‘adan ordu-yı hümâyûna varup 
sadr-ı a‘zam71 otaġına geldikde yirlerin bûs eyledi. Ba‘dehû vire dileyüp ķal‘a 
anahtarların [17b] yire ķoyup bir miķdâr mâl dahi serdâr hazretlerine 
gösterdikde vire dileyüp sulha raġbet idüp yedinde me’zûn senedin dahi 
gösterdi. Serdâr-ı asker dahi vireyi virüp anahtarların ahz ve musâlaha olunmaġa 
dahi va‘de buyurdılar. Âsitâne-i sa‘âdete arz idüp fermân-ı şerîf geldikde arada 
münâsib gördükleri gibi musâlaha oldılar. Şöyle şart eylediler ki tarafeynde 
bulunan esîrlerüñ sebîlin tahliye vü halâs etmek üzre ķavl olunup üsârânuñ 
ekserîsi selâmet bulup çoġı dahi pahaya kesilüp çıķmış iken sulh olduķda pahası 
taleb olunmadı. Nemçe musâlahası ve sâ’ir ahvâl haberi melâ‘în Mosķovlu 
anladıkda donı tutuşup ol dahi sulha raġbet idüp elçi ile Hotun Ķal‘ası'nuñ ve 
Yaş şehrüñ manastırlaruñ anahtarların irsâl ve musâlahaya raġbet idicek Sadr-ı 
a‘zam72 ve Serdâr-ı ekrem Ayvaz Mehemmed Paşa hazretleri musâlahasın ķabûl 
etmeyüp sizüñ ile cengim vardır deyü cevâb idicek âl ile Âl-i Osmân 
memleketlerin ve ķal‘aların yaķup yıķmaķ ve ümmet-i Muhammed esîr ve helâk 
etmek neden geldi didikden soñra melâ‘în-i bî-dînüñ elçisi yirlerin bûs ve 
ditreyüp şaşaķaldıkdan soñra serdârımızuñ önünden ķovuldı. Andan elçi-yi 
mesfûr, Efrançaz ķraluñ baylosınuñ eline ayaġına sarılup niyâz eyledi ki 
Efrançaz ķraluñ baylosı sâ’ir baylosların ķaldurup sadr-ı a‘zam73 hazretlerine 
varup cümlesi recâ vü niyâz eylediler. Sadr-ı a‘zam74 recâların ķabûl idüp ve şol 
şart üzre musâlaha oldılar ki merhûm Ġāzî Ahmed Hân hazretleri Purut Suyı 
yalısı ġazâsında Petre Ķral ile hudûd etdügi yerlerden hudûd ve müceddeden ve 
Azaķ altında ķurdugı donanmayı âteşe virüp ve ķal‘a-i mezkûr hedm ve ihrâķ 
bi'n-nâr hâlî ķomaķ üzre şart ve ķavl olundı ve Azaķ Ķal‘ası yirleri ve ķırları 
kemâ-fi'l-evvel Âl-i Osmân memleketi olmaķ üzre şart olunup musâlaha oldılar. 

                                                            
70 Metinde ''كذندوره سيذ'' şeklinde yazılmıştır. 
71 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
72 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
73 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
74 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
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Ba‘dehû Ķırım Adası ķal‘a ve nevâhîlerinden ve Ķılburun ve Özü ve Hotun 
ķal‘alarından ve sâ’ir yirden alınan esîrleri nisâ ve sıbyân ile Bender Ķal‘ası'na 
sâlimen irsâl ve muhâfız kim bulunur ise ism [ü] resmler ile teslîm etmek üzre ve 
Özü Ķal‘ası'ndan esîr olan üç tuġludan Yahyâ Paşa ile iki [18a] tuġlu hân çırâġı 
Yerli Paşası Mustafâ Paşa ile Hotun Ķal‘ası'ndan alınan Ķolçaķ Paşa ile ve ikinci 
alışda Orķapu Ķal‘ası'ndan alınan iki tuġlu Ebûbekir Paşa ile Itrabozan eyâlet 
alay begler ile Silistre eyâlet alay begleri ve sedd-i sedîd-i İslâmiyye'den olan 
Bosna eyâletinüñ alay begler ile ķapudânân ile sâ’ir aġavât ve zâbitân ve sâ’ir ehl-
i İslâm'da bulunan üsârâdan nisâ ve sıbyâncıķları fi'l-cümlesini semt [ü] 
semtinden cem‘ ü defter idüp ism ü resmler ile Bender Ķal‘ası'na getürüp 
muhâfızına teslîm etmek üzre Efrançaz ķraluñ baylosı mütekeffil olup ol vech 
üzre musâlaha olunup ve minvâl-i muharrer üzre cümle esîrleri melâ‘în-i bî-dîn 
Leh memleket içinden kendü arabalarla getürüp Bender Ķal‘ası muhâfaza[sın]da 
olan Muhsin-oġlu Abdullâh Paşa hazretlerine defterleri mûcebince teslîm ve 
yedine paşa-yı mûmâ-ileyhden senedler alup çasarına götürdi. Bundan soñra 
Azaķ Ķal‘ası'nı ve Öz[ü] Ķal‘ası semtlerini ve He[y]hat Sahrâsı'nuñ ve melâ‘în 
Mosķov ķal‘a ve şehir ve gemi işler suların ve Leh ķral gördügüm miķdârı ķal‘a 
ve şehir ve suların ve Ķara Boġdan ve Eflaķ diyârından geçdügüm ķasaba ve 
şehir ve suların beyân idelim. Bâlâda zikr olunan cengler ibtidâ Azaķ Ķal‘ası 
içün oldı. Azaķ Ķal‘ası didikleri bir berr u yaban yirde imiş, Ķaradeñiz'üñ dili 
ucunda vâķi‘dir. Mosķov kefere iķlîminden Ten Suyı deñize mülâķī oldıgı 
mahaldir ki gemi işler su imiş, Ķaradeñiz'üñ sedd-i İskenderi'dir. Mâ’-yı 
mezbûruñ yalısında kâfiruñ otuz altı ķal‘a ve şehirleri vardır, anuñ içün sedd-i 
İskender idi. Velâkin Âl-i Osmân içün bir aķça îrâdı yoķdur. Biñ kîse masârıf 
beher sene vardır. Merhûm Sultân Mahmûd Hân hazretlerini ba‘zı ehl-i İslâm 
hâ’ini aldayup Mosķov keferesine virilüp ol sebebden musâlaha olduklarında 
hedm olunup hâlî ķodılar. Azaķ Ķal‘ası didigim ıssız yirde imiş. Bender'den bir 
aylıķ yol imiş. Üç yirde yolı ma‘mûrluġa uġrar; biri Özü Ķal‘ası'na, [18b] andan 
Özü Suyu'nı ķayıķdan geçüp Ķılburun Ķal‘ası'na, üçüncisi Orķapu Ķal‘ası'na, 
andan ötesi berr u yaban yirden Azaķ Ķal‘ası'na gidülür dirler. Mosķov 
tarafından dahi bir vâfir yeri hâlî imişdir. Azaķ Ķal‘ası didikleri bir azîm serhad 
imiş. Altında öteden beri ceng-i azîmler vâķi‘ olduġundan etrâfı ķan ile 
yoġrulmuş ve topraġı insân kemügiyle ķarışılmışdır. Zâhirde bunca şühedâ 
yataġı vardır. İçinde Paşasarây havlusunda mübârek peşenbih ve bâzârertesi ve 
sâ’ir leyâlî-i mübârekde doķuz yirde mübârek nûr g[ör]ünür deyü haber virirler. 
Böyle mübârek serhad iken ehl-i İslâm hâ’inlerüñ tama‘ u tahrîkleri sebebiyle 
ķazâya uġrayup kefereye hedm iddirdiler. Ba‘dehû Özü Ķal‘ası'nuñ yerini ve 
semtini gördigüm ve bildigüm miķdârı ķaleme getürüp beyân ideyim. Özü 
Ķal‘ası dahi Ķaradeñiz'üñ sedd-i İskender-i sânî[si]dir. Melâ‘în Mosķovlu 
memleketinden aķar Özi Suyı deñiz ile ķarışur mahalde vâķi‘ imiş, anuñ sedd 
sebebiyle Mosķov deñize ķarışmaz imiş. Bender'den Turla Suyu'nı geçüp hâlî 
yerden Özü Ķal‘ası'na Bender'den giderken ibtidâ Sarısu ķırlarına ba‘dehû 
Acıgöl ķırlarından andan Deligöl ķırlarına andan Hocabeg ķırlarına ve 
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Suķuyuları'na andan Berezen ķırlarına andan mâ’-yı mezbûr gemiden geçüp Özü 
Ķal‘ası'na dâhil olurlar. Etrâfında köy ve kend yoķdur. Lâkin Ķırım Adası'na 
ķaradan giden içün Osmânlı memleketi tarafından Özü yolundan gidülür, ġayrı 
girecek yolı yoķdur. Melâ‘în Mosķov'uñ ilk ķal‘asına hâlî ķırlarından yigirmi 
ķonaķ yir imiş. İbtidâ Özü ķırlarından Aķmeçit ķırlarına andan Aķsu'yı 
Ķoyungeçidi'nden Aķmeçid altından geçüp Heyhat Sahrâsı içinden Çehren 
Ķal‘ası ķırlarına andan Doġan Ķal‘ası ķırlarına andan Ummân Ķal‘ası ķırlarına 
andan Şâhin Girây Ķal‘ası ķırlarına andan Ķadîkirman Ķal‘ası ķırlarına andan 
Üç Ķatlu ķal‘aları ķırlarına andan Inġıl Suyı ķırlarına andan Onġol Suyı ķırlarına 
andan Özü Suyu'nı gemiden geçüp kâfir-i bî-dînüñ ilk ķal‘ası Provloġoşna 
Ķal‘ası'na ma‘mûrluġa varılur. Zikr olunan Aķmeçit ve sâ’ir ķal‘a ve ķırları 
merhûm Baltacı Vezîr, Purut Suyı yalısında Petre Ķralı'nı bi'n-nefs bozup sulh 
eyledikde bu ķal‘aları alup laġımlara virdürüp [19a] hâlî ķomuşdur. Top ve 
cebhânelerin Özü Ķal‘ası'na naķl itdürdüp rahmetu'llâhi aleyh, bu yirlerinde 
Noġay Tatarı sultânı obalarla gezüp mütemekkinlerdir. Bu sahrâ ve ķal‘a ve 
suların niçe bildim dir olursa bi-ķazâ’i'llâhi te‘âlâ Özü Ķal‘ası ma‘rekesinden75 
esîr oldıgımda sahrâ-yı mezkûr andan asker-i küffâr ile yetmiş birinci gün Özü 
Suyu'nı köprüden geçüp Provloġoşna Ķal‘ası'na dâhil olduk. Ancaķ oturaķ vâfir 
yirde eylediler ve yevm-i mez[bû]relerde bir loķma etmek ile et veyâ şorba 
yüzini görmedik. Hemân bir miķdâr siyâh peksimet virirdi. On kişiye virdigi bir 
kişi yerdi, anı dahi susuz yirdik. Günde birer kerre bir nefs su virirlerdi. 
Düşmen-i bî-dîn ümmet-i Muhammed'e açlıķ ve susuzluķ ile eziyyet iderken 
ümmet-i Muhammed'üñ çoġı helâk oldı. Bu ķırlarda esîr olan ümmet-i 
Muhammed aç ve susuz, yalın ayaķ, başı ķabaķ, yayanca geçdiler ve 
çekdü[gi]miz derd ü meşaķķat ve kefereden envâ‘î eziyyetleri meger Hasan ve 
Hüseyin Kerbelâ ķırlarında çekmişler ise olur, soñra bizim çekdügimizi ġayrı 
çekmemişdir. Bâlâda zikr olunan ķırlar taş ve daġ ve aġaç nâmı yoķdur. Yirden 
güneş-i mübârek doġar ve yine yire dolunur. Deryâ misâli ķırlardır ki içlerinde 
sü[ri] süri yaban ķoyun ve keçi ve hergele ve sıġır ve inek vardır. Hergele 
derisinden cılġavaya benzer kürk Barabaş Ķazaķlaruñ sırtlarında seyr eyledik, 
öylece bir ķırlardır. Biñ yüz elli sene târîhinde Özü Ķal‘ası'ndan esîr oldıgımızda 
Mosķovlu vilâyedine giderken geçdügimiz suları ve uġradıgımız ķal‘aları beyân 
olunur. Evvelen Aķmeçit ķırında Aķsu'yı kefere asker içün arabalarda su 
çekdügi büyük fuçıların indürüp iki sura fuçıları halat ipler ile baġlayup su 
üzerine ķoyup ķaradan baġlayup üzerlerine demet ile topraķ ķoyup andan kendi 
yayasıyla bizleri geçürdi ve mâ’-yı mezbûrede tenekeden on sekiz tonbas ķoyup 
üzerlerine tahte pod düzüp76 at ve aġırlıġı ve top ve cebhâne ve sâ’ir 
mühimmâtın geçürdi. Andan Onġol Suyu'nı Çehren ķırlarında [19b] halat 
iplerin baġlayup üzerlerine demet topraķ ķoyup ol köprüsünden geçdik. Andan 
Inġıl Suyu'nı Doġan, Ummân ķal‘aları ķırlarında demetden köprüden geçdik. 

                                                            
75 Metinde ''معاركه سندن'' şeklinde yazılmıştır. 
76 Metinde ''ذذذذپ'' şeklinde yazılmıştır. 
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Andan Özü Suyu'nda otuz altı gemiye lenger ķoyup üzerlerine tahte pod 
döşedüp andan geçdik. Andan Barabaş Ķazaġı ķal‘alarından Provloġoşna 
Ķal‘ası'na uġradık. Andan Soķulça Ķal‘ası'na andan Ķobilaķ Ķal‘ası'na andan 
Ramne Ķal‘ası'na andan Pırıluķa Ķal‘ası'na gelüp iki ay meks eyledik. Andan 
nefs-i bozġun güni bizi ķaldurup Vişençe Ķal‘ası'na andan Sivesķa Ķal‘ası'na 
geldik. Anda on yedi gün Ramazân-ı şerîf dutup bayram iftârın eyledik. Andan 
îd-i şerîfüñ üçünci güni ķalķup Baturın Ķal‘ası'na geldik, altında Neve Suyu'nı 
gemiden geçüp Ķraleveçe Ķal‘ası'na geldik. Bunlar Barabaş Ķazaķlaruñ ķal‘aları 
imiş ve Baturın Ķal‘ası Hatman Mazepa Ķral'uñ pâ-yı tahtı iken iki yüz pâre 
ķal‘aya mâlik imişdir. İşvet ķralı Mosķov ile ceng iderken Leh ķralı ülkesinden 
asker ile geçüp Mazepa Hatman tahtı altına gelüp anı dahi kendüne teba‘iyyet 
etdürüp Mosķov'ı aradan ķalduralım dirlerken Mosķov asker ile üzerlerine gelüp 
bunları bozar. İşvet ķral, Hatman Mazepa ile ķaçup Bender'e gelüp Âl-i Osmân 
pâdişâhlarından Sultân Ġāzî Ahmed Hân hazretlerine dâhil olurlar. Ol esnâda 
Mosķovlu, Hatman Mazepa Ķral'uñ soyunı ķazup anuñ soyundan beşikde 
bulduġı sabî uşaçıķları ķatl etdürüp memleketin zabt ve pâ-yı tahtı olan Baturın 
Ķal‘ası'n hedm etdürüp âteşe virüp hâlî ķomuş, el-ân vîrân durur, bir azîm 
büyük topraķ ķal‘a imişdir. Bâlâda zikr eyledigim Ķraleveçe Ķal‘ası'ndan asıl 
Mosķovlu ķal‘alarından Ġolovhovha Ķal‘ası'na andan Belov Ķal‘ası'na andan 
Ķraçeve Ķal‘ası'na andan Bolhova Ķal‘ası'na andan Lihin Ķal‘ası'na andan 
Ķaluġa Ķal‘ası'na gelüp altında Oķķa Suyu'nı gemiden geçüp andan Mosķo[v]a 
Ķal‘ası didikleri ki mel‘ûnuñ ķadîmî tahtıdır, sol cânibden geçüp Mitrovçe 
Ķal‘ası'na andan Torviçe Ķal‘ası'na andan Pirislav Ķal‘ası'na andan Hırastov 
Ķal‘ası'na altında Bilozar Suyu'nı gemiden geçüp andan Pirislavaķ Ķal‘ası'na 
andan Kıyaroslav Ķal‘ası'na andan Ķostoroma Ķal‘ası'na gelüp altında [20a] 
Edil Suyu'nı gemiden geçüp medîne-i mezkûrede ķonaķlar virilüp içinde yigirmi 
iki ay meks eyledik. Ba‘dehû musâlaha olunup girüye selâmet yolına avdet 
eyledik, el-hamdüli'llâhi alâ külli hâlin. Zikr olunan Edil Suyı yedinci deryâ imiş 
didiler. Cemî‘ zikr eyledigim sulardan ve Tuna Suyu'ndan dahi büyükdür. 
Ķaranlıķ vilâyet semtindedir, ķış günlerinde güneşden güneşe gicesi yigirmi 
buçuķ sâ‘at idi, güni üç buçuķ sâ‘at. On beş günlük yolda Ejderhâ Deñizi'dir, 
yalısında Sibir Ķal‘ası dirler, semtinde kâfirüñ azîm gümiş ile baķır ma‘denleri77 
vardır, andan ġayrı vilâyetlerinde gümiş ve baķır ma‘deni78 yoķdur. Sibir 
Ķal‘ası'nda ķışun gün üç sâ‘at olur imiş, yazın gice ol ķadar olur. Buna göre 
Ejderhâ Deñizi adalarında ķışun birķaç zamân güneş çıķmaġa vaķit 
olmaduġundan ķaranlıķ olur. Ķostoroma Ķal‘ası'nda gün yigirmi buçuķ sâ‘at 
iken gice ile güneş şavķı dan yerine dek togunmaduġundan Orķapu şeyhi ile 
Kefe vâ‘iz[i] bir iki ay miķdârı yatsu namâzın ķılmaġa79 men‘ iderlerdi. Anlar 
dahi ol ķıssa gicelerde yatsu namâzı ķılmazlardı, tâ ki güneş şavķı togununcaya 
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dek. Sibir'de gün üç sâ‘at iken Ejderhâ Deñizi adalarında bir buçuķ veyâ iki sâ‘at 
gün olmaġa iķtizâ ider. İki yâ üç ay miķdârı güneş çıķmaz. Ol sebebden ķaranlıķ 
vilâyet dirler, yohsa yıllarca ķaranlıķ olmaz, yazın gicesi olmaz, bi-izn-i Hudâ. 
Sibir'den gelen küffâr öylece haber virirlerdi. Ve hem ol diyârda müşâhede 
eyledigimiz günüñ ve gice uzanup ķısaldıġına göre öyle iķtizâ ider ki öyle ola. 
Ķostoroma'dan Lubin Ķal‘ası'nda Süleymân Alay Beg'ün ziyâretine giderken 
Ķostoroma şehrüñ kenârında Edil Su ile ķarışur, Ķostoroma Suyu'nı gemi ile 
geçdim. Bi-hamd-i Hudâ biñ yüz elli iki sene nihâyetinde medîne-i mezkûreden 
ķalķup İslâm tarafına selâmda giderken tekrâr Kıyaroslav Ķal‘ası'na geldik. 
Andan Hırastov Ķal‘ası'na [20b] andan Pirislavaķ Ķal‘ası'na andan Torviçe 
Ķal‘ası'na and[an] Mosķova Ķal‘ası'na geldik ki Mosķov ķraluñ ķadîmî tahtı 
imiş, içinde Mosķo[v]a Suyu'nı gemideñ geçdik. Anda cümle Osmânlı'ya üç gün 
oturaķ virdi. Ķal‘a ve şehir ve çasar sarâyını seyr iddirdüp ķal‘a ve şehrinden 
yayça yayça arabalar ile bizi geçürüp tamâm üç sâ‘at şehri dutar, lâkin büyük 
cânâvârlaruñ evleri bir büyük dâ’ire dutarlar ve ķal‘ası üç ķatdır. Cümle şehri 
ķal‘alar içindedir ve her bir hânenüñ havlu ķapusı önünde âdem boyunca birer 
ķaluñ direk dikmişler ve her diregüñ başında câmdan birer fener vardır, içinde 
ķandîl durur. Pazar ve ġayrı nâ-mübârek gicelerinde cümle ķanâdîl yaķarlar. 
Şehir içi gündüz gibi görünür. Dö[r]dünci güni ķalķup Serpuhova Ķal‘ası'na 
geldik. Andan Tula Ķal‘ası'na geldik. Tula'da mîrî toplar ve tüfengler yapılur, 
andan ġayrı yirde top ve tüfeng yapılmaz. Andan Ķırayna Ķal‘ası'na andan 
Yehirmova Ķal‘ası'na andan Serġoveh ķaryesine geldigimizde çasarları Anna 
İvanovna'nuñ mürd haberi yetişdi. Ol sebebden ķarye-i mezkûrede altı ay 
miķdârı meks eyledik. Ķış basup andan ķalķup Yelçe Ķal‘ası'na varup tamâm bir 
sene oturaķ eyledik. Çasarları İvan Antonovik nâmında bir yıllıķ çocuķ 
tahtlarında temel tutunca mürd olan Anna'nuñ vasiyyeti mûcebince ve dedesi 
Herseng ve babası Anton ķuvvetiyle çocuķ didigim Anna İvanovna hissesinden 
olduġundan Petre Ķral'uñ ķızı Taġya isminde idi, zu‘m-ı80 fâsıķlarınca tahta 
oturmaķ haķķı ķızuñ iken büyük boyar begleri ile sâ’ir ittifâķ idüp çocuķ erkek 
olduġundan tahtı ana zabt itdirdiler. Ba‘dehû müceddeden fermân mûcebince 
bizi ķaldurup Livne Ķal‘a[sı'na] andan Ķorzovha Ķal‘ası'na andan Sorje 
Ķal‘ası'na andan Rilseķa Ķal‘ası'na andan yine Barabaş Ķazaġı vilâyetinde 
Ġolovhovha Ķal‘ası'na, bir azîm şehir ile ķal‘a imişdir, andan Ķraleveçe 
Ķal‘ası'na andan Baturın Ķal‘ası'na andan Borozna Ķal‘ası'na andan Nijin 
Ķal‘ası'na andan Nasovķa Ķal‘ası'na andan Ķorlin Ķal‘ası'na andan yine Özüsu 
Suyu'nı gemiden geçüp Ķıyeveh ķal‘alarına geldik. Ķıyeveh ķal‘aları didigim saç 
ayaķ gibi üç yirlerde [21a] yapılmış üç ķal‘adır. Her biri hendekler ile üç ķatdır. 
Topları dahi üç ķat ve dördünci ķatı dahi orta ķal‘alarda ķumbara havan 
toplarıdır. Birbirine dayanurlar, ķal‘adan ķal‘aya birer sâ‘at yir imiş. Mâ-
beynlerinde ve dolaylarında bir azîm şehirdir. Ķazaķ vilâyet tarafından olan 
ķal‘aya Ķıyeveh-i Peçersķa dirler, Leh ķral sınurı tarafından olana Ķıyeveh-i 
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Polisķa dirler, Özü Suyı yalısında Mosķov tarafınd[an] olana Ķıyeveh-i 
Mosķovsķa dirler, Allâhu azîmü'ş-şân hazretleri Âl-i Osmân pâdişâhı hükmine 
müyesser eyleye, âmîn. Andan Ramazânlıġuñ ilk güni menzil arabalara binüp 
Vasilķovça Ķal‘ası'na geldik. Andan Leh ķralı sınurında olan Lazarata nâm 
mahalline gelüp anda viregeldikleri üzre cümlemize Bender Ķal‘ası'na on beş 
günlük yol hisâb idüp gün başına dörder aķça ulû[fe]lerin virdiler. Andan Leh 
ķral memleketine girüp Samġorod Ķal‘ası'na andan Poġreyseķa Ķal‘ası'na andan 
Livesķa Ķal‘ası'na andan Nemerova şehrine andan Pirislavaķ Ķal‘ası'na altında 
Aķsu'yı Heyhat Sahrâsı'na çıķar büyük köprüden geçüp Tulçın Ķal‘ası'na andan 
Raşķova ķasabasına andan bi-hamdi'llâh dîn-i İslâm memleketine sedd-i sedîd 
olan Bender Ķal‘ası altında Turla Suyu'nı geçüp içine dâhil olduk, el-
hamdüli'llâhi bi's-selâmihî. Ve'l-hâsıl giceyi güne ķatup on üçünci gün Bender 
Ķal‘ası'na gelüp üç gün o[tu]raķ idüp andan81 bu faķīr Bender ser-‘askeri olan 
Muhsin-zâde Abdullâh Paşa Efendimiz'üñ buyuruldı-i şerîfler ile menzile binüp 
Bucaķ Tata[r] diyârından bir gün ve bir gice ile geçüp Purut Suyu'nı Tabur köyi 
iskelesinde geçüp Ķara Boġdan memleketine girüp Şistan ķasaba[sına] andan 
gice ile bir daġuñ içinde Vardiyan Suyu'nı geçüp İsķovisin ķasabasına and[an] 
Germenfey ķasabasına andan Huş ķasabasına andan Borlat ķasabasına yaķīn 
İsret Suyu'nı gemiden geçüp Borlat ķasabasına, Bender'den Borlat ķasabası sâ‘at 
36, andan Foķşan şehrine, şehrüñ yarısı Boġdan [21b] ve yarısı Valah begün 
ülkesindendir, andan Büġreş şehrine sâ‘at 45, andan Ķulle'ye gelüp andan 
Tuna'yı geçüp Nigobolı şehrine sâ‘at 30, andan Plevne'ye sâ‘at 6, andan Varaje 
şehrine sâ‘at 18, andan Berķoviçe sâ‘at 8, andan Balķan Taġı'na geçüp Şarķköyi 
Ķal‘ası'na sâ‘at 12, andan Musa Paşa Palanķası'na sâ‘at 8, andan Niş Ķal‘ası'na 
sâ‘at 4, andan Alacahisâr Ķal‘ası'na sâ‘at 12, andan Morava Suyı yalısında 
Tirsteniķ Palanķası'na sâ‘at 5, andan Ķaranoça Palanķası'na sâ‘at 6, andan 
Atnaça Palanķası'na sâ‘at 6, andan Çaçķa Ķal‘ası'na sâ‘at 8, andan Pojeġa 
Palanķası'na sâ‘at 7, andan Ujiçe Ķal‘ası'na sâ‘at 5, andan Vişeġrad Ķal‘ası'na 
sâ‘at 12, ķal‘a-i mezkû[r] altında on doķuz gözlü taşköprisinden Dirin Suyu'nı 
geçüp andan Çelebibajar ķasabasına sâ‘at 8, andan Praça ķasaba[sına] sâ‘at 6, 
andan şehr-i Sarâybosna'ya sâ‘at 8, altında Hekîm-oġlı Alî Paşa binâ eyledigi 
taşköprüsünden Bosna Suyu'nı geçüp andan Travnik Ķal‘ası'na sâ‘at 18, anda 
Ramazân bayram namâzı ķılup yevm-i mezbûrda vatan-ı aslîm olan Aķhisâr 
Ķal‘ası'na faķīrhâneme gelüp alıķoduġum gibi ıyâlimle mülâķī oldum, el-
hamdüli'llâhi alâ külli hâlin. Hâsıl-ı kelâm en uzaķ oldıgımız Ķostoroma 
şehrinden ki Edil Suyu'ñ öte tarafı imiş, melûnuñ eski tahtı Mosķova şehrine 
sâ‘at 200, andan Ķıyeveh Ķal‘ası'na sâ‘at 200, andan Leh aşırı Bender Ķal‘ası'na 
sâ‘at 180 deyü haber virdiler. Bender'den bizim Aķhisâr Ķal‘ası'na sâ‘at 285. Bâ-
hatt-ı şerîf-i Sultân Mahmûd Ġāzî biñ yüz ķırķ doķuz sene evâsıtında Mosķov 
seferine me’mûr oldıgımızdan yine biñ yüz elli altı senesi evâhirinde Mosķovlu 
vilâyetinden selâmet yolına giderken Barabaş Ķazaġı ķal‘alarından Ġolovhovha 

                                                            
81 Metinde ''ابندن'' şeklinde yazılmıştır. 



MEHMET FATİH GÖKÇEK 

 

80

Ķal‘ası'na geldigimizde çasarları tarafından Osmânlı defter mûcebince fermân 
gelüp Belġrad altında ba‘zı ehibbâ Mosķova esîr düşen sipâh ve zu‘amâdan 
birķaç kimesneyi defter idüp sadr-ı a‘zam82 hazretlerine defterimizle arz-ı hâl 
idüp defterleri mûcebince sadr-ı a‘zam,83 çasarına nâme yonlayup nâme 
mûcebince fermân ve defterimiz ķırâ’at olunduķda alay beglerden ve sâ’ir 
zu‘amânuñ esâmeler ile [22a] bu haķīruñ ism ü mahlas muķayyed bulunmaġın 
anda yigirmi toķuz kimesnelerüñ esâmesi muķayyed bulunup nîk sâ‘at birle 
Receb-i şerîfüñ yigirminci güni ikişer âdem menzil arabalara binüp Ramazân-ı 
şerîfüñ ġurresi güni Ķıyeveh ķal‘alarına andan Leh vilâyet içinden Bender'e 
andan menzil bârgîrine binüp nefs-i bayram güni Aķhisâr'a geldim, el-
hamdüli'llâh sümme el-hamdüli'llâh. Bundan soñra niyâzım budur ki tevârîh 
oķuyup dinle[yenle]r dahi mü’min ķarındaşlarımız bu faķīr ve bu ġazâ ve 
cenglerde şehîd [olup] ve ġazâ idüp mü’min ķarındaşları Fâtiha-i şerîf yâhûd 
rahmet ile yâd ideler, m. Ketebehü'l-fa[ķ]īr ve musannif-i tevârîhü'l-haķīr 
Bosnavî el-Aķhisârî el-Hâc Nesîm-oġlu Ahmed ed-dâ‘î an-asâkir-i sancaġ-ı Klis 
der-muhâfaza-i medîne-i Ruzçuķ an-çiftlik-i Ķara Ahmed Aġa der-ķonaġ-ı 
matâf-ı Dişķo bâ-yâfte-i84 Ķadiş-oġlu Mehemmed Aġa a‘yân-ı zamân-ı bâ-
fermân, sene 1186, m. 

 

Kaynakça 

1736-1737 Seferine İştirak Eden Bir Türk Denizcisinin Hatıraları, Haz. Fevzi Kurtoğlu, 
İstanbul 1935. 

AFYONCU, Erhan, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınevi, 
İstanbul 2014. 

AKHİSARLI HACI NESİMOĞLU AHMED, Tevârîh-i Âl-i Osmân, Fransa Milli 
Kütüphanesi, Supplément Turc, nr. 168. 

BİLGİN, Erdoğan, 1148-1152/1736-1739 Savaşı Tarihçesi (Subhi Mehmed'in Müzâkerât-ı 
Sulhiyye Tarihçesi Adlı Eseri), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, İstanbul 2003. 

BLOCHET, Edgard, Catalogue Des Manuscrits Turcs, I, Paris 1932. 

ÇORUHLU, Melek, Musaffa Mehemmed Efendi, Kıt‘a-min-Tarih-i Sultan Mahmud-ı Evvel 
(Tahlil ve Metin), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005. 

EBÛ SEHL NU’MÂN EFENDİ, Tedbîrât-ı Pesendîde (Beğenilmiş Tedbirler), Haz. Ali 
İbrahim Savaş, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999. 

                                                            
82 Metinde ''عظيم'' şeklinde yazılmıştır. 
83 Metinde ''عظم'' şeklinde yazılmıştır. 
84 Metinde ''بايفتۀ'' şeklinde yazılmıştır. 



AKHİSARLI HACI NESİMOĞLU AHMED BİN HASAN 
(OTAM, 45/Bahar 2019) 

 
 

81 

KURAT, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar 
Türk-Rus İlişkileri (1798-1919), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2011. 

KÜTÜKÇÜ, Büşra Aktaş, Tevârih-i Banaluka Der-Diyâr-ı Bosna (İnceleme-Metin), Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016.  

LEVEND, Agâh Sırrı, Ġazavāt-nāmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Ġazavāt-nāmesi, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 2000. 

NOVİLİ ÖMER EFENDİ, Tarih-i Bosna, Osmanlı-Habsburg Savaşları 1736-39, Haz. 
Fatma Sel Turhan, Küre Yayınları, İstanbul 2016. 

ORUÇ, Hatice, ''Ahvâl-i Gazâvât Der Diyâr-ı Bosna'', Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi 
2, Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı, Ed. Hatice Oruç-Muhammed Ceyhan, Akçağ 
Yayınları, Ankara 2016, s. 93-177. 

SÖYLEMEZ, Hatice, Mukaddimetü's-sefer (1736-1739 Seferi Hakkında Bir Eser) Metin-
Değerlendirme, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2007. 

UZUN, Fatma Çiğdem, Belgrad Hakkında Râgıp Paşa'ya Ait Bir Risale: Fethiyye-i Belgrad 
(1739), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 
2000. 

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, IV/I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 1995. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


